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 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

 

 شده با نیکل هگزاسیانوفراتبررسی جذب و تثبیت سزیم توسط زئولیت آنالسیم اصالح
 

 -(2)فصیحی، جواد-(2)داورخواه، رضا – (2)یداللهی، علی -(1)آوانس، آرمن-(1)قیصر سلوط، نسیم

(2)*سپهریان، حمید
 

 شیمی، گروه دانشکده علوم پایه، دانشگاه سراسری مراغه

 ایای ، پژوهشکده مواد و سوخت هستهسازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته
 چکيده:

قرار استفاده مورد  میسز و تثبیت جذب یفرات براانویهگزاس کلیاصالح شده با ن میآنالس تیزئول پژوهش نیدر ا
طراحی آزمایش روش بر روی جذب سزیم به کمک و دما  میسز هیجاذب، غلظت اول زانی، مpH یرهایمتغگرفت. اثر 

عملیاتی تعیین شد. همچنین زئولیت آنالسیم بارگذاری شده  نهیبه و شرایط قرار گرفت یمورد بررس CCDپاسخ سطح 
 های فروشویی بررسی شد.توسط آزمونبا سزیم تحت فرآیند آمایش حرارتی قرار گرفت و عملکرد تثبیت سزیم در آن 

آمایش حرارتی  وبا آنالسیم بوده  در فرآیند جذب رترین پارامتگذاریمحلول تائدر  میسز هینشان داد که غلظت اول جیانت
 شود.منجر به تثبیت کامل سزیم در آن می C°1100با سزیم در دمای   آنالسیم بارگذاری شده

 طراحی آزمایش ، جذب و تثبیت، میآنالس تی، زئولمیسز، یاپسماند هسته :کلمات کليدي 

 
 

 : مقدمه

 یهاو حذف هسته یجداساز ،یاهسته یاز پسماندها یادیحجم ز دیو تول یاهسته یانرژ یریاز زمان به کارگ

 تیو سم یریپذانحالل ،یعمر طوالن مهیپسماندها به سبب ن نیاز ا 137-میون سزچ یمهم و خطرناک یپرتوزا

 یپسماندها شیآما یبرا یمتعدد یها[. روش1] است ودهبعرصه  نیپژوهشگران امورد توجه  اریآنها بس یباال

 یو دفع پسماندها تیو تثب شیآما یهانهیهز یجذب به طور قابل توجه ندیفرآ انیم نیا در دارد کهپرتوزا وجود 

 به دلیل هازئولیتها نیز میان جاذب. در دهدیرا با به حداقل رساندن حجم پسماند، کاهش م ی مایعپرتوزا

 هایرزین به باالتر نسبت ساختمانی پایداری نیز و تر، حاللیت پایینانیونیز هایدر برابر تابش پایداری باالتر

 ،ییایمیش یداریباال، پا یونیتبادل کات تیرفظ، ییفضا ژهیبا ساختار و هاتیزئول .[2]تبادل یونی آلی برتری دارند 

 یندهایبه عنوان جاذب در فرآ طبیعتفراوان در  عیو توز افتیبه باز ازیو عدم ن نییپا متیق ،یکیزیو ف یحرارت

بررسی تثبیت سزیم و  بهای در مقاله همکارانو  کومارننی .اندشدهاستفاده  ی و تثبیتو جداساز یسازخالص

اند روی چندین زئولیت طبیعی پرداخته هیدروترمالی و آمایش حرارتی های پرتوزا به وسیلهاسترانسیم از پساب

[3].  
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های پسماند آبی جهت جذب و تثبیت سزیم از محلولزئولیت آنالسیم منطقه مشکین شهر پژوهش در این 

سزیم توسط جاذب جذب عملکرد های گوناگون بر تاثیر پارامتربررسی مورد استفاده قرار گفت. به منظور 

استفاده قرار گرفت. پس از جذب سزیم از مورد  (RSM)پاسخ سطح در روش  CCDطراحی آزمایش آنالسیم 

محلول پسماند نیز، جاذب بارگذاری شده جهت تثبیت سزیم تحت آمایش حرارتی قرار گرفته و عملکرد تثبیت 

 های فروشویی بررسی شد.توسط آزمون

 روش کار :

 فراتانويهگزاس کلياصالح شده با ن ميآنالس تيزئول يسازآماده

 rpmبا دور  کریدرجه در ش C° 25 یدر دما تراتین کلیموالر ن 5/0محلول  mL 50 با آنالسیم تیگرم زئول 5

 5/0محلول  mL 25را با  ماندهیباق تیکرده و زئول لتریسپس محلول را فهمزده شده، ساعت  3به مدت  180

محلول را سپس . میدهیمقرار  طیمح یساعت در دما 24فرات آغشته کرده و به مدت انویهگزاس میموالر پتاس

در ساعت  24به مدت اصالح شده را  تیزئول و دادهرا چند مرتبه با آب مقطر شستشو  تیکرده و زئول لتریف

مرتبه  3کامل زئولیت  صالحجهت اطمینان از امراحل  نیدرجه در آون گذاشته تا خشک شود. تمام ا 80 یدما

 [.4شد ]تکرار 

  CCDطراحی  روشجذب به هاي شیآزما

 CCD یطرح عامل با استفاده ازنوفرات نالسیم اصالح شده با نیکل هگزاسیاآتوسط  های جذب سزیمآزمایش

جاذب،  زانی، ماولیه محلول pH( انجام گرفت. در این روش تاثیر پارامترهای RSMدر روش پاسخ سطح )

تعیین  بررسی شد. جذب سزیم میزانبر روی ( -α +،1، +0 ،1- ، αدر پنچ سطح )و دما  میسز هیغلظت اول

برآوردی که با انجام بررسی مطالعات پیشین در این زمینه و ی مناسب برای پارامترهای مورد مطالعه طبق بازه

 ،آنها ها و سطوحپارامتراز تعیین ((. پس 1)جدول ) صورت گرفت ،انجام شد اولیه جذبچند نمونه آزمایش 

آزمایش تکراری در نقطه مرکزی پارامترها  6آزمایش با شرایط مختلف شامل  30تعداد  CCDطراحی آزمایش 

 سازی شرایط برای دستیابی به بیشترین درصد جذب سزیم تعیین نمود.را جهت بهینه

  CCD یها و سطوح استفاده شده در طرح عاملعامل(: 1جدول)                               

 -αسطح  -1سطح  صفر سطح +1سطح  +αسطح  واحد عامل

pH  10 8 6 4 2 

 15 25 35 45 55 ℃ دما

 mg/L 70 55 40 25 10 غلظت اولیه محلول سزیم

 g 1/0 08/0 06/0 04/0 02/0 میزان جاذب

حاوی میلی لیتر محلول  20برای هر نمونه انجام گرفت،  CCDطراحی آزمایش طبق های جذب سزیم آزمایش

 و دمای مشخص با مقدار مشخص جاذب مخلوط شده )طبق جدول طراحی  pHمقدار مشخص سزیم در 
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ساعت تماس داده شده و سرانجام جاذب با کاغذ  3به مدت دور در دقیقه  180در شیکر با دور آزمایش( و 

بازده جذب گیری و ( اندازهAAS) دستگاه جذب اتمی صافی جدا شده و غلظت سزیم باقیمانده در محلول با

 ( محاسبه گردید:1) اده از معادلهسزیم با استف

𝑅%                (1) معادله =
(𝑐𝑖−𝑐𝑓)

𝑐𝑖
× 100                 

سزیم نهایی غلظت  fc و در محول خوراک غلظت اولیه سزیم ic ،سزیمدرصد جذب  R که در این معادله

 .باشدمیجذب  فرآیندمحلول پس از گرم بر لیتر( در )میلی

 سزیم به روش آمایش حرارتی تثبيت آزمایش 

ساعت  24گرم بر لیتر سزیم به مدت میلی 200لیتر از محلول میلی 400اصالح شده با  گرم از جاذب آنالسیم 2

شد. پس از بارگذاری سزیم در جاذب برای تثبیت آن را دور در دقیقه مجاور  180و  C° 25 در شیکر با دمای

 1100، 900، 600، 300تا خشک شود. سپس به کوره منتقل و در دماهای  دادهقرار  C°90 دمای بادر آون 

های محلول لیتر ازمیلی 20 های آمایش حرارتی شده، به وسیلهجاذب سپسقرار داده شد. گراد درجه سانتی

شده و میزان سزیم محلول صافدر نهایت و آب مقطر، فروشویی شد.  (3HNO ،NaCl ،NaOH)موالر  1/0

( محاسبه 2) با استفاده از معادلهو درصد فروشویی سزیم  تعیین (AAS) جذب اتمیوسیله دستگاه  محلول به

  گردید:

𝐿%                (2) معادله =
𝑐𝑙×𝑣

𝑓𝐶𝑠×𝑚
× 100                 

حجم  vگرم بر لیتر(، در محلول فروشویی )میلی غلظت سزیم lc ،سزیم فروشوییدرصد  L که در این معادله

 .باشدگرم( میجرم جاذب بارگذاری شده )میلی mدر جاذب و سزیم درصد  Csf محلول فروشویی )لیتر(،

 : نتایج

 شده:يت آنالسيم اصالحیابی زئولمشخصه

 هگزاسیانوفراتنیکل زئولیت آنالسیم اصالح شده با  FTIR(: طیف 1شکل شماره )

 زئولیتمربوط به ارتعاشات داخلی  cm 1032-1شدیدترین پیک موجود در شود میمشاهده  FTIRدر طیف  چنانچه

 و محدوده  cm 1638-1دو باند جذبی واقع در . [5آنالسیم این پیک کامالً مشخص است ] IRاست که در مرجع نمودار 
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1-cm 3600-3000 1باند جذبی واقع در  .ول آب موجود در ساختار نمونه استمربوط به مولک-cm 2090 دهنده نشان

 باشد.دهنده اصالح درست میباشد که نشانمی C-Nباند 

  سطح پاسخ بررسی جذب سزیم توسط روش

 ( ارائه شده است.2های بدست آمده از روش طراحی آزمایش در جدول )داده ANOVAنتایج آنالیز واریانس 

 میزان جذب سزیمبیشترین تاثیر را روی  و مقدار جاذب غلظت اولیه هایپارامترشود همانطور که مشاهده می

 بین پارامترها( رابطه 3بدست آمده به صورت معادله )سطح پاسخ بر اساس نتایج آنالیز واریانس،  دارند.

 .دهدرا نشان میو درصد جذب سزیم توسط جاذب آنالسیم اصالح شده 

 (%R) Cs = +83.49 +5.46 *A +8.50 *B-10.82 *C +2.75 * A * C -3.86 *A2 -3.04 *B2    )3( معادله 

منفی بر  ریثتادهنده نشان منفی تبر مدل و عالم ریمتغ مثبت رثا دهپارامترها نشان دهن جلوی در مثبت تعالم

 [.6] مدل است

 (ANOVA) انسیوارآنالیز نتایج (: 2) جدول شماره

p-value  prob>F F value Mean Square Df Sum of Squares Source 

0.0001 > 24.31 999.84 6 5999.06 Model 

0.0004 17.40 715.37 1 715.37 A-pH 

0.0001 > 42.19 1734.85 1 1734.85 B-dosage 
0.0001 > 68.28 2807.79 1 2807.79 C-initial concentration 

0.6442 0.22 22.09 1 22.09 D-Temprature 

0.0997 2.94 121.06 1 121.06 AC 
0.0039 10.31 424.17 1 424.17 A2 

0.0189 6.38 262.29 1 262.29 B2 

های آماری به دست آمده کرده و با توجه به دادهدقت مدل درجه دوم را تایید  ANOVA نتایج آنالیز واریانس

بین مدل آماری و نتایج آزمایشگاهی و ( نمودار مطابقت 2شماره )دار است. شکل مدل به طور کامل معنی

، مقدار جاذب و غلظت اولیه بر بعدی تاثیر پارامترهای موثردهنده نمودار سه( نشان3شکل شماره ) همچنین

 باشد.میدرصد حذف 

 
نمودار مطابقت بین مدل آماری و  (:2شکل شماره )

 نتایج آزمایشگاهی

بعدی تاثیر مقدار جاذب نمودار سه (:3شکل شماره )

 و غلظت اولیه بر درصد حذف سزیم

 تعیین مدل پس از 
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مدل توسط  جاذببیشترین درصد جذب با استفاده کمترین مقدار پاسخ سطح، شرایط بهینه برای رسیدن به 

 .((3) جدول) دتعیین شد و نتیجه آن با آزمایش در شرایط واقعی تایید شبدست آمده 

 شرایط بهینه جذب سزیم توسط زئولیت آنالسیم اصالح شده (:3جدول شماره )

pH 
 دما

(C°) 
 )آزمایش واقعی(% جذب سزیم )مدل(% جذب سزیم (g) جاذب مقدار (mg/L) غلظت اوليه فلز

6 35 10 02/0 100 100 

 هاي فروشویی بررسی تثبيت سزیم و آزمون

 آن انجام  دماهای مختلف، آزمون فروشویی بر روی( در Wt% 1) پس از آمایش حرارتی جاذب حاوی سزیم
و با افزایش  هایجاد شد(( 4) شکل)ها شکل ظاهری جاذب درنتایج نشان داد که با افزایش دما تغییراتی شد. 

 د. وشپیوسته کریستالی تولید میدما یک فاز 

 
ها پس از آمایش حرارتی در دماهای مختلف. الف( قبل از آمایش تغییرات درشکل ظاهری جاذب(: 4شکل شماره )

 C° 1100، ث( دمای C° 900، ت( دمای C° 600، پ( دمای C° 300حرارتی، ب( دمای 

 

ایش های آمبرای نمونه محلول مختلف 4 توسطآزمون فروشویی با استفاده از میزان تثبیت سزیم  نتایج

دهد که با افزایش دمای آمایش ( آمده است. نتایج نشان می4در جدول شماره ) شده در دماهای مختلفحرارتی

سزیم در جاذب آنالسیم و میزان تثبیت  یافتهمیزان سزیم فروشویی شده از جاذب آمایش حرارتی شده کاهش 

 . کنداصالح شده افزایش پیدا می

 

  مختلف یدر دماها شدهیحرارت شیآما ی جاذبهانمونه ییآزمون فروشو جینتا(: 4جدول شماره )
 )%( سزیم تثبيت شده در زئوليت آمایش حرارتی شده پس از فروشویی

 (℃)دما 
 آب مقطر 3HNO موالر  1/0 محلول NaClموالر  1/0 محلول NaOHموالر  1/0 محلول

09/40 03/56 47/86 78/91 300 

46/88 23/93 13/96 58/97 600 

100 100 100 100 900 

100 100 100 100 1100 

 

 .هستنددماهای مناسبی برای تثبیت سزیم در جاذب آنالسیم درجه  1100و  900دهد، دمای آمایشنتایج نشان می

 بررسی تغییرات ایجاد شده در زئولیت آنالسیم پس از آمایش  زئولیت وبرای اطمینان از تثبیت سزیم داخل 

 ث ت پ ب الف
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جاذب آمایش حرارتی در دمای  پراش اشعه ایکس الگوی و همچنین  EDSو الگوی SEM حرارتی از تصویر

C° 1100 درتصویر  کنیم.استفاده میاست، ( نمایش داده شده 7( و )6(، )5های شماره )که به ترتیب در شکل

SEM  در سطح نمونه حرارت داده شده در دمای است مشخصC°1100 به وجود  کریستالی، یک فاز پیوسته

الگوی پراش اشعه کند. همچنین می، تثبیت سزیم را تایید EDSو حضور پیک سزیم در الگوی آمده است 

آنالسیم در یک سزیم در زئولیت در یک حالت دهد نشان می دو مکانیسم احتمالی برای تثبیت سزیم را ایکس

، و در حالتی دیگر دهد.می باشد را تشکیلفاز کریستالی محبوس شده و کریستوبالیت که یک نوع کوارتز می

دارای فرمول  ساختار کریستالیپولوسیت یک  زئولیت آنالسیم حاوی سزیم به پولوسیت تغییر ماهیت داده،

 .[7] شودتثبیت می ین ساختار کریستالیدرون ادهد، سزیم است که نشان می (6O2CsAlSi) آلایده

 

 :گيريبحث ونتيجه

امکان و  در تحلیل فرایند جذب بسیار مؤثر بوده CCDطراحی آزمایش  استفاده از روشها نشان داد که بررسی

سیم اصالح شده با سزیم توسط زئولیت آنالجذب کند. نتایج تعیین شرایط بهینه فرآیند را به خوبی فراهم می

درصد جذب  100به در شرایط بهینه توان که با تغییر پارامترهای مستقل مینیز نشان داد فرات هگزاسیانونیکل 

 C°1100سزیم در دمای بارگذاری شده توسط . همچنین نتایج آمایش حرارتی آنالسیم سزیم دست پیدا کرد

دهنده این نتایج نشان. شودمینمحبوس شده و فروشویی پولوسیت که سزیم کامال درون فاز کریستالی نشان داد 

 باشد.سزیم میهمزمان برای جذب و تثبیت آنالسیم مناسب زئولیت عملکرد 

 

 

 

 

 

 

 آنالسیم  تیزئول SEM(: تصویر 5شکل شماره )
 C°1100سزیم در دمای  تیبعد ازتثب اصالح شده

 
 
 
 

آنالسیم  تیزئول EDS(: الگوی 6شکل شماره )
   C°1100سزیم در دمای  تیبعد ازتثب شدهاصالح
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 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

 
 C°1100الگوی پراش اشعه ایکس مربوط به زئولیت آنالسیم بعد از تثبیت سزیم در دمای (: 7شکل شماره)
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