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Abstract
STUDY OF SELECTED RADIOTRACERS SORPTION

ON THE CLAYS AND SALT CLAYSTONES
Amount of some radiotracers sorbed on the clays and salt claystones has been deter-

mined as a function of time. Two types of the salt claystones deposits were investigated, the
red one and the brown one. The size of granules was between 2 and 5 mm, the content of the
clay fraction in both types of granules were about 20%. The saturated salt brine was con-
taining radioactive strontium (^SrCla+^YCls) and europium (152>154EuCl3).

All measurements were carried out by static method. Fixed volume of the salt
claystone was placed in a bottle and flooded with the saturated radioactive brine. Samples
of l iquid were taken in several time distances to measure the counting rate. The rapid
sorption on the claystones, comparing with the results for the salt itself, was observed.
The sorption on the red type of deposit was faster than on the brown one. Similar experi-
ment has been made with the clay fraction alone. The study of sorption durability has been
also done.

It was found that ions of interest have been bound permanently on the salt
claystones and the main sorbent is the clay fraction. The fraction of adsorbed ions is
higher for three-value europium and it reaches about 93% comparing with 73% for
90Sr2++90Y3+. These values are higher for measurements that were carried out for the clay
fraction.

1. WSTĘP

Zjawisko adsorpcji z roztworów nie jest dokładnie poznane i może
zachodzić zarówno przez oddziaływania fizyczne, jak i chemiczne między
adsorbatem i adsorbentem. Wiadomo, że glinokrzemiany są dobrymi ad-
sorbentami, w związku z tym spodziewano się, że sorpcja na iłowcach, ze
względu na ich budowę mineralogiczną, będzie znaczna [1].

Celem pracy było zbadanie właściwości sorpcyjnych iłów i iłowców
solnych przy użyciu wybranych znaczników promieniotwórczych. W prze-
prowadzonych eksperymentach badano adsorpcję jonów Sr2+, Y3+ i
i52,i54gu3+ z roztworu Własności sorpcyjne adsorbenta zależą od stopnia
rozwinięcia powierzchni (im bardziej rozwinięta, tym więcej centrów ad-
sorpcji jest dostępnych cząstkom sorbatu), struktury i charakteru chemicz-
nego. Stwierdzono również, że jony o większym promieniu i ładunku są
trwałej adsorbowane [l, 2], wobec czego spodziewano się większej ad-
sorpcji trójwartościowych jonów europu na badanych iłowcach solnych.
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2. MATERIAŁY I METODY

Do badań użyto dwóch rodzajów iłowców solnych, o zabarwieniu
czerwonym i brunatnym. Głównym składnikiem tych iłowców są krzemia-
ny i glinokrzemiany, dokładniej minerały: ilit i chloryt, a także siarczany,
głównie anhydryt [3]. Wielkość ziaren próbek stosowanych w ekspery-
mencie zawarta była w przedziale 2-̂ -5 mm. Procent wagowy części nie-
rozpuszczalnych dla odmiany czerwonej wynosił 78,3%, natomiast dla
brunatnej - 83,5%.

Adsorpcję izotopów promieniotwórczych badano metodą statyczną.
Naważki iłowców umieszczano w butlach i zalewano nasyconym roztwo-
rem solanki zawierającej 90SrCl2+90YCl3 (aktywność właściwa solanki -
24,5 MBq/dm3) oraz '*2'154EuCl3 (aktywność właściwa solanki - 12,2
MBq/dm"). W analogiczny sposób przygotowano próbki zawierające na-
ważki samej soli z iłowców solnych.

Następnie butle umieszczano w wytrząsarce i w określonych odstępach
czasu pobierano próbki solanki do pomiaru częstości zliczeń. W celu uwol-
nienia próbki od frakcji stałej próbkę wirowano, pobierano określoną objętość
cieczy znad osadu, którą ponownie wirowano, a następnie pobierano próbkę
cieczy do pomiaru. Po pomiarze próbki wlewano z powrotem do butli, tak że
objętość cieczy w czasie badań ulegała bardzo niewielkim zmianom.

Do detekcji promieniowania P" pochodzącego od izotopów 90Sr2+ i
90Y3+ wykorzystano licznik Geigera-Miillera z okienkiem mikowym, na-
tomiast pomiar aktywności próbek zawierających l52>154Eu3+ (emiter pro-
mieniowania y) wykonano używając licznika scyntylacyjnego ze studzien-
ko wym kryształem Nal(Tl).

Wykonano również pomiary trwałości sorpcji. W tym celu naważki
iłowców oddzielono od promieniotwórczej solanki, a następnie zalano por-
cją nieaktywnej solanki. Pomiary wykonano w ten sam sposób co przy
badaniu sorpcji. Wzrost częstości zliczeń wskazywał na desorpcję promie-
niotwórczych jonów z centrów sorpcji [1].

3. WYNIKI POMIARÓW

Jako czas pomiaru próbki przyjmowano moment rozpoczęcia wirowania.
Każdorazowo do pomiaru częstości zliczeń pobierano 0,5 cm3 solanki znad
osadu. W celu wyeliminowania wpływu ewentualnej niestabilności pracy
aparatury pomiarowej na uzyskane wyniki pomiary częstości zliczeń od-
noszono do częstości zliczeń Iw, źródła odniesienia (wzorca) przygotow-
anego z użyciem izotopów odpowiednio 90Sr+90Y i l52'154Eu. Ułamek F
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zaadsorbowanego na iłowcu izotopu został policzony względem częstości
zliczeń /o pochodzącej od roztworu aktywnej solanki w czasie t=0 i
zdefiniowany według wzoru:
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Rys. 1. Ułamek zaadsorbowanych jonów: a) 90Sr2++90Y3+, b) 152'l54Eu3+ na iłowcu solnym
w funkcji czasu sorpcji.

F = °"»' "> (1)

gdzie / oznacza częstość zliczeń od próbki pobranej w określonym czasie.
Na rys. l i 3 przedstawiono uzyskane w ten sposób wyniki sorpcji dla
iłowców i iłów.
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Rys. 2. Ułamek zaadsorbowanych jonów: a) 90Sr2V0Y3+, b) '52'l54Eu3+ na iłowcu solnym
w funkcji czasu desorpcji (niepewność pomiarowa na wykresach zawiera się w granicach
oznaczeń punktów pomiarowych).

Stopień desorpcji określono w analogiczny sposób, przy czym wyniki od-
niesiono do wartości częstości zliczeń od izotopów zaadsorbowanych na
sorbencie /, w wyniku sorpcji:

J:=^~h (2)

gdzie 7/t oznacza częstość zliczeń od solanki zdekantowanej po zakończeniu
badań sorpcji. Od zmierzonej częstości zliczeń /-,„ odejmowano każdora-
zowo wartość, która odpowiadała częstości zliczeń solanki w pierwszym
momencie badań desorpcji /</„, otrzymując w ten sposób faktyczną częs-
tość zliczeń /, będącą wynikiem desorpcji izotopów promieniotwórczych z
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Rys. 3. Ułamek zaadsorbowanych jonów: a) 90Sr2++90Y3+, b) I52J54Eu3+ na frakcji iłowco-
wej w funkcji czasu sorpcji.

sorbentu. Wartość /</„ wynikała z obecności promieniotwórczej solanki
pozostałej w próbce. Szacowano ją na podstawie wyznaczonego procentu
solanki pozostającego w sorbencie (iłowiec czerwony - ok. 12%, iłowiec
brunatny - ok. 15%). Ułamek izotopu zaadsorbowanego w próbce liczono
korzystając z równania:

F =
' T (3)

Wyniki trwałości sorpcji przedstawiono na rys. 2 i 4.
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Rys. 4. Ułamek zaadsorbowanych jonów: a) 90Sr2V°Y3+, b) '52'154Eu3+ na frakcji iłowco-
wej w funkcji czasu desorpcji.

4. PODSUMOWANIE

Przeprowadzone badania wykazały, że jony 90Sr2+, 90Y3+ i 152-l54Eu3+

są dobrze sorbowane na iłowcach solnych. Porównując rezultaty badań
sorpcji na iłowcach z analogicznymi wynikami uzyskanymi z pomiarów
sorpcji na samej soli stwierdzono, że głównym sorbentem jest frakcja ilasta
iłowców. Ujemne wartości F dla soli nie mają sensu fizycznego, mogą one
wynikać z niepewności oznaczenia. Sorpcja jonów 90Sr2+ i 90Y3+ zachodzi
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bardzo szybko i już po kilku minutach osiąga stopień nasycenia. Ponadto
procent zaadsorbowanych jonów 90Sr2+ i 90Y3+ na obydwu typach iłowców
jest bardzo zbliżony (ok. 73%). Jony 152'!54Eu3+ są wolniej sorbowane (po-
trzeba kilku dni aby został osiągnięty stan nasycenia), lecz procent zaad-
sorbowanych jonów jest wyższy (ok. 93%). Zauważono różnicę szybkości
sorpcji jonów europu w zależności od rodzaju złoża, w początkowym
okresie jest ona szybsza na iłowcach o zabarwieniu czerwonym.

Badania trwałości sorpcji wykazały, że jony 90Sr2+ i 90Y3+ są raczej
trwale związane z sorbentem i tylko w niewielkim stopniu ulegają desorp-
cji. Jony ~"L4Eu3+ ulegają przez pewien czas desorpcji, a następnie po-
nownej adsorpcji na iłowcu. Przyczyną takiego stanu może być rozwijanie
powierzchni sorpcyjnej w związku z widocznym rozbijaniem ziaren iłow-
ców i wypłukiwaniem frakcji ilastej do roztworu w trakcie trwania ekspe-
rymentu. Jak widać, układ iłowiec solny-sorbat nie jest zdefiniowany z
punktu widzenia chemii fizycznej.

Dla porównania wykonano pomiary sorpcji na frakcji ilastej iłow-
ców. Oba typy jonów sorbują się bardzo szybko. Stan nasycenia został
osiągnięty niemal natychmiast po rozpoczęciu eksperymentu i ustalił się
odpowiednio, dla jonów 90Sr2+ i 90Y3+ na poziomie ok. 80%, dla jonów
152>154Eu3+ na poziomie ok. 98%. Z pomiarów wynika, że szybkość sorpcji
nie jest zależna od rodzaju iłu. Wyniki wskazują na bardzo trwałą adsorp-
cję promieniotwórczych jonów na ile.

Przeprowadzone badania miały charakter wstępny. Pozwoliły one na
oszacowanie zdolności sorpcyjnych iłowców solnych i stanowią bazę do
dalszych eksperymentów mających na celu ustalenie pojemności sorpcyj-
nej badanych iłowców solnych oraz zależności sorpcji od parametrów po-
miaru, np. temperatury.
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