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چین گدر تعیین غلظت اورانیوم سنگ معدن  طیفی عناصر کلسیم و تیتانیوم بررسی اثر تداخل

 (ICP-OES) القایی شده جفت پالسمای نوری نشر سنجطیف در شرایط بهینه دستگاه 
 

 (1)ریام ،یاله یول یعل-(1)همدانی،علی-*(1)قاسمزاده، یاریاله-  (1)ایوبهاچم بچاری، 

 ای، گروه چرخه سوختبهشتی، دانشکده مهندسی هستهدانشگاه شهید  -1

 خالصه:

 گیری دقیق میزان اورانیوم موجود در سنگ معدن گچین بندرعباس با استفادهاثرات تداخلی عناصر کلسیم و تیتانیوم بر اندازه

بتدا شرایط بهینه ا ( بطور تجربی مورد مطالعه قرار گرفت.ICP-OESاز طیف سنجی نشر نوری پالسمای جفت شده القایی )

طوط بدست آمد. شدت خ و توان پالسما زریگاز نبوال انیجر یدبدستگاه با بهینه سازی پارامترهای عملکردی دستگاه اعم از 

ط طیفی خطوانتخاب نتایج آزمایش نشان می دهد، طیفی و میزان برانگیختگی اتم ها شدیدا به این دو عامل وابسته هستند. 

نتایج مطالعه تجربی حاضر نشان می دهد تداخل های طیفی  سنگ معدن اورانیوم نقش به سازیی دارند. در اندازه گیری مناسب

تاثیرگذار است. این نتایج نشان می  ICP-OESعناصر کلسیم و تیتانیوم در تعیین غلطت اورانیوم سنگ معدن گچین با روش 

نانومتر کمترین تداخل طیفی با عنصر کلسیم  و تیتانیوم را دارا هستند. و خط  465.604و  738.583، 703.663دهد خطوط 

 بیشترین تداخل را با این دو عنصر دارا است. 757.363

 کلمات کلیدی: اندازه گیری اورانیوم، تداخل طیفی، پالسمای جفت شده القایی، سنگ معدن گچین

 

 مقدمه:

سنگ معدن اورانیوم بدلیل نقش ویژه آن در صنعت هسته ای از اهمیت  گیری دقیق میزان اورانیوم موجود دراندازه

های مختلفی در جهت تعیین میزان عناصر مختلف از جمله اورانیوم در سنگ معدن بسزایی برخوردار است. روش

جی سن سنجی نوری با دستگاه طیفشوند که بعنوان یکی از دقیق ترین روش ها می توان به روش طیفبکار گرفته می

، همانطور که از نام آن پیدا ICP-OES( اشاره نمود. ICP-OESگسیل نوری با استفاده از پالسمای جفت شده القایی )

در آن به کمک پالسمای  3بوده و اتم سازی 0است یک سیستم آنالیز عنصری است که از نوع طیف سنجی نشری

گیری از قابلیت اندازه ICP-OESپذیرد. ن، صورت میجفت شده القایی تولید شده توسط یک گاز بی اثر، عمدتاً آرگو

                                                      
1 Emission 
2 Atomization 
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را به ابزاری قدرتمند در ردیابی و تجزیه عناصر  ICP-OESعنصر بطور همزمان برخوردار است، این ویژگی  06

توان به تاثیرگذارند، از آن جمله می ICP-OESگیری پارامترهای مختلفی در روش اندازه مختلف تبدیل کرده است.

ه ها و سایر عناصر اشارهضم اسیدی، شرایط عملکردی دستگاه و اثرات ماتریسی تداخل طیفی ناخالصینوع روش 

در  دیگر عناصر موجود در سنگ معدنو تداخالت طیفی  ICP-OESکرد. از نظر اهمیت، شرایط عملکردی دستگاه 

 الطبع درصد غلظت عنصر نقشگیری عناصر مختلف از جمله اورانیوم و بررسی سیگنال یا طیف خروجی و باندازه

  مهمی دارد.

لذا بررسی اثرات تداخل طیفی عناصر مختلف در اندازه گیری میزان اورانیوم در سنگ معدن دارای اهمیت ویژه 

صورت گرفته است که  ICP-OESای است. مطالعات فراوانی در زمینه اندازه گیری عناصر با استفاده از طیف سنجی 

عناصری چون کلسیم،  میزاناشاره کرد. این گروه  3667و همکارانش در سال  V.Sandroniتوان به تحقیقات می

 ICP-OESمنیزیم، آهن، منگنز، روی، کروم، کادمیوم، مس، سرب و وانادیوم در رسوبات معدنی با استفاده از روش 

ی ار ترکیبات سوخت هستهها دو همکارانش به بررسی تاثیر ناخالصی dos Ris 3665در سال . [0]اندازه گیری کردند

های کادمیوم، کبالت و منگنز را در تاثیر حضور ناخالصی S. Duraniو  k.Satyanara 3606در سال . [3]پرداختند

و همکارانش   S.Santos 3600در سال . [7]مورد مطالعه قرار دادند ICP-OES استفاده ازرانیوم به گیری اواندازه

انجام  ICP-OESگیری اورانیوم به روش مطالعاتی در زمینه اثر تداخل طیفی عناصر آهن، نیکل و منگنز در اندازه

 گیریو همکارانش به مطالعه تاثیر غلظت اسید در روش هضم اسیدی در اندازه Sylvia Kratz 3607در سال . [4]دادند

پرداختند، برطبق نتایج حاصل حضور اسید نیتریک و اسید  ICP-MSو  ICP-OESنگین به روش عناصر س

کند. همچنین گزارش شد چنانچه میزان کلسیم موجود در نمونه از هیدروکلریک در انحالل اسیدی تاثیر مثبتی ایفا می

 Marek Smolik 3607در سال  .[8]ستگیری اورانیوم تاثیرگذار ابیشتر باشد تداخل طیفی در اندازه mg/l 06مقدار 

گیری تانتالیوم و نئوبادیوم در ترکیبات فلئوریدی، اکسیدی و تحقیقاتی را در اندازه Magdalena Turkowskaو 

انجام دادند، آنها همچنین اثر حضور عناصری چون آهن، تیتانیوم، مولبیدن و وانادیوم را  ICP-OESکلریدی با روش 

یری تاثیرگذار گاندازهعناصر در میزان دقت  در تعیین تانتالیوم و نئوبادیوم مورد بررسی قرار دادند و دریافتند حضور این

و همکارانش تاثیر حضور اورانیوم، توریوم و پلوتونیوم را در یازده  Michael Krachlerدر همین زمان . [0]خواهد بود

 3608در سال .  [3]دادند مورد مطالعه قرار ICP-OESگیری عنصر آمرسیوم با استفاده از طول موج مهم در اندازه

A.Richard  یوم با کربنات را در تعیین اورانو همکارانش تاثیر عناصر سدیم، کلسیم و بیICP-OES  مورد مطالعه قرار
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در این مطالعه سعی شده است تا با .[3]ا در تعیین اورانیوم بررسی کردنددادند و اثرات تداخلی حضور این عناصر ر

السما بر پ توان و نبوالیزر گاز جریان دبیفاده از آزمایشات مختلف نقش پارامترهای عملکردی مختلف از قبیل است

تاثیر مورد بررسی قرار گیرد و همچنین  ICP-OESاندازه گیری میزان اورانیوم با استفاده از روش طیف سنجی 

 nm 780.085 ،nmگچین بندرعباس در ده خط در سنگ معدن اورانیوم تیتانیوم تداخل ماتریسی عناصر کلسیم و 

735.670 ،nm 703.663 ،nm 738.404 ،nm 730.853 ،nm 757.363 ،nm 465.604 ،nm 335.757 ،nm 

آنکه این عناصر از غلظت باالیی در این سنگ مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به  nm  738.883 و 737.040

 حائز اهمیت است.  ICP-OES گیری اورانیوم با دستگاهعناصر در تعیین و اندازه دارند، اثرات تداخل طیفی این معدن

 روش کار: 

د. ای پودر شدنای سیارههای خاک اورانیوم، قطعات سنگ معدن با استفاده از آسیاب گلولهمنظور انحالل نمونهبه

های جداگانه ریخته شدند. در مرحله گرم وزن شدند و هرکدام در سل ± 6660/6گرم از نمونه ها با دقت  6.4سپس 

های خاک در هر سل اضافه هیدروفلوئوریک اسید به نمونه ml 3نیتریک اسید و  ml 3هیدروکلریک اسید،  ml 0بعد 

ها تحت فشار روتور است قرار گرفت، نمونه 3که دارای  Anton Paar 7666مدل  Multiwaveها در دستگاه شد. سل

برای حذف اثرات خورندگی  سپس بمنظور رسیدن به انحالل کامل قرار داده شدند.  XF-066 در سل های مدل باال

HF ، به ازای هرml 0  ،هیدروفلوئوریک اسیدml 0  حاصل  درصد به هر سل اضافه شد و محلول 3بوریک اسید اشباع

 ml 86های ژوژه به حجم ه از بالنهای انحالل یافته با استفاددوباره در دستگاه ماکروویو قرار گرفت. در انتها، نمونه

  465.604 دو خطسپس پارامترهای دستگاهی برای  شدند. ICP-OESماده برای اندازه گیری با دستگاه آرسانده و 

  465.604شدت خطوط نشری اورانیوم برای دو خط  3و  0شکل بهینه سازی سازی شد. نانومتر  763.663و

دهد. همانطور که نبیوالیزر در قدرت های مختلف مولد فرکانس نشان میرا برحسب شدت گاز نانومتر  763.663و

فت یابد که میتوان نتیجه گرشود، با افزایش قدرت مولد فرکانس شدت خطوط نشری افزایش میدر شکل مشاهده می

نتیجه گرفت که همچنین میتوان  3و  0شوند. از شکل یونیزه میبرانگیخته و های اورانیوم بیشتری با این افزایش اتم

م در شود، که به دلیل افزایش یافتن ذرات اورانیوافزایش دبی نبیوالیزر سبب افزایش شدت خطوط نشری اورانیوم می

ه یابد و سپس کاهش می یابد. این کاهش شدت بن به مقدار بهینه ادامه میدافتد. این افزایش تا رسیپالسما اتفاق می

افتد، در شکل مشخص است که بهینه شدن دبی نبوالیزر در قدرت های باالتر اق میدلیل عدم یونیزاسون اورانیوم اتف

ارائه شده است. از شرایط بهینه دستگاه جهت  0پالسما در دبی باالتر اتفاق افتاده است. شرایط بهینه دستگاه در جدول 
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طوط مختلف در خ بندرعباس تاثیر تداخل ماتریسی عناصر کلسیم و تیتانیوم در سنگ معدن اورانیوم گچینبررسی 

 نشری مورد استفاده گرفت. 

 

 را برحسب شدت گاز نبیوالیزر 793.993و  490.914nm: شدت خطوط نشری اورانیوم برای دو خط 1 شکل

 

 

 

شدت خطوط نشری اورانیوم برای دو خط : 2 شکل گاز نبیوالیزر نانومتر را برحسب شدت 793.993
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 ICP-OES: مشخصات دستگاهی 1 جدول

Power Generator 0436 W 

Coolant Flow 03  l/min 

Gas auxiliary Flow 6.5   l/min 

Nebulizer Flow 6.33   l/min 

Auxiliary Flow 6.8   l/min 

Type of Nebulizer Cross flow 

  

استفاده شده است.  3نمونه استاندارد به شرح جدول  0از سازی و تهیه منحنی کالیبراسیون، بمنظور استاندارد

آنالیز  ICP-OESها با استفاده از اورانیوم تهیه گردید و سپس این محلول  ppm 0666های استاندارد از محلول  محلول

عنصر کلسیم و تیتانیوم که غلظت  3تاثیرات ماتریس نمونه،  ارائه شده است. 3نتایج کالیبراسون در جدول شدند.

ها های سنگ معدن گچین بندرعباس داشتند، مورد مطالعه قرار گرفت. نمونهبیشتری نسبت به سایر عناصر در نمونه

 اورانیوم آماده شده است. ppm 3های مختلفی از عناصر ذکر شده به محلول استاندارد با افزودن غلظت

 

 های استانداردبرای محلول ICP-OESتوسط دستگاه  ppmگیری شده برحسب مقادیر غلظت اندازه: 2جدول

490.914 

(nm) 

707.292 

(nm) 

730.73 

(nm) 

733.602 

(nm) 

736.063 

(nm) 

736.434 

(nm) 

737.143 

(nm) 

733.993 

(nm) 

763.433 

(nm) 

763.360 

(nm) 

Sample 

6.6663 6.6660 6.6670 6.6643 6.6600 6.6660 6.6633 6.6688 6.6660 6.6600 blank 

0.0667 0.6453 6.5373 6.5073 6.543 6.5877 6.3868 6.5430 0.3734 0.6708 1ppm 

3.6804 0.5033 0.3833 0.3033 0.3460 0.5003 00035 0.37 0.3303 3.6364 2ppm 

7.3743 7.3045 7.3637 7.0740 7.3350 7.3337 7.8833 7.3633 7.5330 7.8873 4ppm 

8.6357 8.0708 8.3433 8.0765 8.7603 8.3337 4.554 8.7037 8.6337 8.4034 6ppm 

5.5504 5.533 5.533 06.0360 5.584 5.583 5.580 5.50 5.5533 5.5003 19ppm 

6.55508 6.55537 6.55503 6.55303 6.55330 6.55538 6.55503 6.55530 6.55577 6.55508 R2 

 



 
 ای اریانبیست و سومین کنفرانس هسته

 
 دااگشنه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات 5935اسفند ماه  5و  4 

 

 

32rd Iranian Nuclear Conference 34-35Feb 3102 Tehran- Science and Research Branch of Islamic Azad 

University 
 

6 

 نتایج

 کلسیمبررسی اثرات طیفی  -1

خط انتخاب 06 با کلسیم تداخل طیفی دارند. از بینگیری اکثر خطوط اندازه گیری اورانیوم با توجه به نتایج اندازه

تداخلی با کلسیم ندارند و تاثیری از میزان نانومتر  703.663و 465.604، 738.583 خط 7گیری تنها شده برای اندازه

بیشترین میزان تداخل را با  نانومتر 085/780و  363/757دو خط خطوط دیگر  پذیرند. از بینکلسیم موجود نمی

ود شگیری میگیری اورانیوم با این دو خط در حضور عنصر کلسیم موجب خطای باال در اندازهاندازه کلسیم دارند.

انومتر به عنوان نمونه برای خطوطی ن 604/465و  363/757به ترتیب تاثیر کلسیم بر روی دو خط  3و  0های در شکل

 که کمترین و بیشترین تداخل را با کلسیم دارند نشان داده شده است.

 
 نانومتر 292/707گیری اورانیوم برای خط تاثیر حضور کلسیم بر شدت اندازه :1شکل

 

 
 نانومتر 914/490گیری اورانیوم برای خط تاثیر حضور کلسیم بر شدت اندازه :2شکل
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این عنصر افزایش  73/757نشان داده شده است، با افزایش مقدار غلظت کلسیم، شدت خط طیفی  0گونه که در شکلهمان

نیز  3شود. در شکلتداخل با این خط مینانومتر اورانیوم دارد و باعث بروز  363/757بابد که تاثیر مستقیمی بر خط نشری می

 نانومتر اورانیوم ندارد. 604/465سیم تداخلی با خط گونه که قابل مشاهده است خط طیفی کلهمان

 تیتانیوم -2

نانومتر بر روی هیچ یک از خطوط  363/757وجود عنصر تیتانیوم به غیر از خط صورت گرفته، با توجه به نتایج مطالعه 

 604/465و  363/757وط طیفی ترتیب تاثیر تیتانیوم بر خطبه 4و  7های ر قابل توجهی ندارد. در شکلطیفی دیگر اورانیوم تاثی

 نانومتر نشان داده شده است.

 

 
 نانومتر 292/707گیری اورانیوم برای خط تاثیر حضور تیتانیوم  بر شدت اندازه :7شکل
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 نانومتر 914/490گیری اورانیوم برای خط تاثیر حضور تیتانیوم  بر شدت اندازه :4شکل

نانومتر  363/757افزایش غلظت تیتانیوم باعث افزایش شدت خط شود مشاهده می 7گونه که در شکلهمان

نانومتر اورانیوم تاثیر قابل  604/465، عنصر تیتانیوم بر روی شدت خط نشری  4شود اما با توجه به شکلاورانیوم می

ائه رنتایج تاثیر عناصر مختلف بر روی خطوط نشری مختلف اورانیوم به صورت خالصه ا 7توجهی ندارد. در جدول

نانومتری  663/703و  583/738، 604/465شود، سه خط نشری شده است. همان طور که در این جدول مشاهده می

باشند. گیری اورانیوم میترین خطوط طیفی برای اندازههیچ گونه تداخلی با عناصر مورد نظر ندارند و در نتیجه دقیق

سیم و تیتانیوم تداخل طیفی دارند که میزان این تداخالت برای نانومتر کل 363/757توان مشاهده کرد خط چنین میهم

 باشد.عنصر کلسیم بیش از تیتانیوم می
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 گیری شده توسط روش اورانیوم برای ده خط طیفی مختلف اورانیومتاثیر عناصر مختلف بر شدت اندازه: 7جدول

 کلسیم تیتانیوم 

736.063 - - 
490.914 - - 
733.602 - + 

737.143 - + 

707.292 * * 
730.973 - + 

763.360 - * 
736.434 - + 

736.433 - + 

733.993 - - 

Difference(ppm):  - (< 9.1 )  +(< 9.6)   *(> 9.6)            

 

 گیری: بحث و نتیجه

ها، تداخل های طیفی عناصر کلسیم و تیتانیوم در تعیین غلطت اورانیوم گیریبا توجه به نتایج بدست آمده از اندازه

-ICPگیری به روش تاثیرگذار است. از بین ده خط پیشنهادی جهت اندازه ICP-OESسنگ معدن گچین با روش 

OES هفت خط با این دو عنصر تداخل طیفی دارند و تنها سه خط nm 703.663 ،nm 738.583  وnm 465.604  در

ین میزان اورانیوم از دقت خوبی برخوردارند که با توجه به حضور عناصر دیگر در سنگ معدن گچین و تداخل تعی

قابل اعتمادترین خطوط برای اندازه گیری میزان اورانیوم به   nm703.663 و nm 465.604طیفی این عناصر، خطوط 

 آیند. شمار می



 
 ای اریانبیست و سومین کنفرانس هسته

 
 دااگشنه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات 5935اسفند ماه  5و  4 

 

 

32rd Iranian Nuclear Conference 34-35Feb 3102 Tehran- Science and Research Branch of Islamic Azad 

University 
 

01 

 

 

 منابع

1. Sandroni, V., C.M. Smith, and A. Donovan, Microwave digestion of sediment, soils and 

urban particulate matter for trace metal analysis. Talanta, 2002. 00(4): p. 517-522. 

2. dos Reis, E.L.T., et al., Impurities Determination on Nuclear Fuel Element Components for 

the IEA-R1 Research Reactor by Analytical Methods based on ED-XRF and ICP-OES. 

2. Satyanarayana, K. and S. Durani, Separation and inductively coupled plasma optical 

emission spectrometric (ICP-OES) determination of trace impurities in nuclear grade 

uranium oxide. Journal of radioanalytical and nuclear chemistry, 2010. 287(2): p. 076-007. 

4. Santos, J.S., et al., Optimization of the operating conditions using factorial designs for 

determination of uranium by inductively coupled plasma optical emission spectrometry. 

Microchemical Journal, 2011. 65(2): p. 112-115. 

7. Shwiekh, R., et al., Determination of inorganic and organic P dissolved in water and Olsen 

extracts by inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES) and 

colorimetry. LANDBAUFORSCHUNG, 2012. 02(4): p. 202-200. 

0. Smolik, M. and M. Turkowska, Method of low tantalum amounts determination in niobium 

and its compounds by ICP-OES technique. Talanta, 2012. 117: p. 184-186. 

5. Krachler, M., et al., Potential of high resolution ICP-OES for elemental and isotopic analysis 

of americium. Microchemical Journal, 2012. 110: p. 427-424. 

8. Crane, R.A., H. Pullin, and T.B. Scott, The influence of calcium, sodium and bicarbonate on 

the uptake of uranium onto nanoscale zero-valent iron particles. Chemical Engineering 

Journal, 2017. 255: p. 272-276. 

 




