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  ستخلصم
  

ا موسيليكات األنتمـوان وأشـكاله  ) أوكسيد المنغنيز الطبقي  (يت  ا البرنس مبادالت  قدرة كل من   ترِبُأختُ
صاص على تراكيـز    ُأجريت تجارب اإلمت  .  طريقة الدفعات  عمالمتصاص الثوريوم، باست  إل كاتيونيةال

زوت ومحاليل نترات الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم، وذلك بهـدف تحديـد           مختلفة من حمض اآل   
 التعبير عن النتائج بداللة معامل      جرى. لكاتيونات الموجودة في محاليل النفايات    ا هذه   تأثير وجود مثل  

شرح ميكانيكية التبـادل    للنتائج   وغاريتم العشري لنيات ال منحل ت المعامالت الخطّية  مكّنأقد  و. عالتوز. 
عنىالفي  تغير   إلى    المدروسة لثوريوم على المبادالت  ا امتصاص   آلية في معدل و   الفرق زيالهيكلية ب  
ل التحـري   ع العمل ليشم  توس . في االوساط المائية    المدروس  األكتنيد نظيركيمياء  إلى  إضافةً  ،  لموادل

  .م بعملية اإلمتصاصلول الثوريوم في التحكّمححموضة عن تأثير درجة 
  

مـا  ك. زوت المختلفة أنه األفضل في محاليل حمض اآل     سيليكات األنتموان   لبرهن الشكل الهيدروجيني    
في الطبقة الداخلية له وفق حركيـة سـريعة        حركة الكاتيونات    تيا للبرنس المميهةسهلت البنية الطبقية    

 أهمية فائقة لتبادل وكبح الكاتيونـات فـي         ذاتجعل هذه المادة    الذي  مع تغيرات بنيوية طفيفة، األمر      
بر وللكالسيوم التأثير األقل علـى  ثير األكيون البوتاسيوم التأ أل بينت النتائج أيضاً أن    .األوساط الملحية 

ـ وبشكل معاكس، فإن أ.  في المحلولكأيونات منافسةعند تواجدها  ت للثوريوم،   ياإنتقائية البرنس   اتيون
سيليكات األنتموان ذات الشكل الكالسيومي تجـاه  ل السلوك اإلمتصاصي  بشكل جلي تطقد ثب الكالسيوم  

 التي جرت الميكروبلّورية   الثوريوم التغيرات    حلولمحموضة  أظهرت دراسة تاثير درجة     و .لثوريوما
  .التجاربب القياميت أثناء اللبرنس

  
معالجـة   ،االمتصاص، التبادل األيوني   ،الثوريوم ،سيليكات األنتموان  ،يتاالبرنس: الكلمات المفتاحية 

  .النفايات
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Abstract 
 
Birnessite, a layered manganese oxide, antimonysilicate and their corresponding cation-
exchange derivatives were tested for their ability to take up thorium using a batch-type 
method. Sorption experiments were performed in different concentrations of acid, and 
sodium, potassium and calcium nitrate solutions in order to evaluate the influence of cations 
likely to be present in waste effluents. The results were expressed in terms of distribution 
coefficients. Linear regressions of the logarithmic plots enabled the elucidation of exchange 
mechanisms. Variation in the magnitude and mechanism of thorium sorption on the 
exchangers was ascribed to structural differences and the exchange properties of the 
materials, as well as the aqueous chemistry of the actinide element. The work expanded to 
included investigation of thorium solution' pH in controlling the sorption process. 
 
In nitric acid solutions, H-antimonysilicate proved to be the best sorbent. The hydrated layer 
structure of birnessite allows for facile mobility of the interlayer cations with fast kinetics 
and little structural rearrangement, making it of great importance for intercalation and ion 
exchange uses in salt conditions. Potassium had the most, and calcium the least, effect on 
thorium selectivity by birnessites, when they are present as macro components. Conversely, 
calcium ions did greatly inhibit the sorption behaviour of the actinide on Ca-doped-
antimonysilicate. Studying the effect of thorium solution' pH reflected the microcrystal 
modifications of birnessites occurred during experiments. 
 
Keywords: Birnessite, antimonysilicate, thorium, sorption, ion exchange, waste treatment 
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  مقدمة -1
 التطور الكبير الذي شهده العالم منذ خمسينيات القرن المنصرم في المجاالت الصناعية والطبية أنتج

 والمخزنة في صهاريج ياإلشعاعالنشاط  ذاتكميات كبيرة من النفايات والزراعية والنفطية وغيرها 
تجري . المشع إلى األرضوقد سربت بعض هذه الصهاريج النشاط . ضخمة منذ أكثر من نصف قرن

وقد نجم عن زيادة اإلدراك البيئي قوانين صارمة .  بشكٍل آمن ودائمأبحاث كثيرة لمعالجة هذه النفايات
. لب طرائق معالجة فعالة توافق قوانين الطوارئ في الصناعة النوويةبشأن تحرير النفايات مما تطّ

ل النفايات النووية بعدة محاسن بالمقارنة مع طرائق  النزع اإلنتقائي للنظائر المشعة من محاليميزيت
؛ من هذه المحاسن )كالتبخير أوالترسيب أوتصلّب الكاتيونات داخل اإلسمنت المسلح(المعالجة التقليدية 

)I (ر حجوم النفايات الصلبة الواجب التخلص منها، وتصغي)II (ض الطرح اإلشعاعي إلى البيئةيخفت.  
نفايات السائلة المشعة وعمليات التخلص اآلمن من النفايات النووية على أهمية دلّت عمليات معالجة ال

.  البيئةإلىاستعمال المواد المبادلة الالعضوية إلزالة النظائر المشعة بشكٍل إنتقائي قبل إطالقها 
إضافةً إلى ذلك، فإن عمليات دفن النفايات المشعة تحت األرض تعتمد على تحقيق مبدأ الحواجز 

ل أن فضي، والتي، عادةً، ]1[تعاقبة المؤلفة من حواجز ومواد عازلة أسفل وعلى جدران حفر الدفن الم
ن معرفة التفاعالت والهجرة المتوقع حصولهما للنظائر المختلفة من لذا فإ.تكون من التربة والغضار
  .]2[دوث خلل في الحواجز في حال ح حفر الدفن له أهمية كبيرة

  
وبعكس .  لمعالجة النفايات النوويةعِملَتكانت الزيوليتات أول فصيلة مبادالت أيونية العضوية استُ

إال أن  .نظائرها العضوية فهي تتمتّع بثباتية تجاه التخرب اإلشعاعي وتمتلك إنتقائية البأس بها
ألنّها تحرر األلمنيوم والسيليكون في األوساط ) 9-4( محدود pHفي مجال الزيوليتات تعمل فقط 

 من أيونات منافسة مرتفعة أو القلوية، وتملك إنتقائية ضعيفة بوجود تراكيز الحمضيةالشديدة 
وقد جرى تحري عدد كبير من . ليتر/مول 7كالصوديوم الذي يمكن أن يوجود بتركيز يصل إلى 

  .مشعة من محاليل نوويةأيونية إنتقائية لنزع النظائر ال-لتطوير مواد مبادلةالمواد كجزء من البحث 
  

وهنا أصبحت المبادالت األيونية البلورية الالعضوية، وخاصة ذات البنى الصلبة والمفتوحة، مفـضلّة       
لعناصـر   الزيوليتات الطبيعية المتالكها ثباتية حرارية وكيميائية وإشعاعية عالية وإنتقائية مميزة            على

جرى اصطناع عدد كبير من المبادالت ذات البنى الجديدة والميكروية خـالل الثمانينـات      ف. ]3[معينة  
ـ          تتألف .  في شكلها النقي   AlPO4sمن العقد المنصرم، إعتماداً على فوسفات األلمنيوم؛ والتي رمزت ب

AlO4وايا بمجموعات رباعية الوجوه من الز-هذه المبادالت من بنى هيكلية مشتركة   
PO3 و-3

 بـشكل  -3
فاعتُِمـد  . أيـوني -بِد أي خصائص تبـادل    إال أن هذه البنى لم تمتلك أي شحنة وبالتالي لم تُ          . متناوب

وكانت الذرات المعدنية في بنى كافـة       . (SAPOs)االستبدال الذي نتج عنه سيليكات فوسفات األلمنيوم        
لتساند، على الرغم من إمكانية تغير التساند إلى خماسي أو سداسي فـي شـروط               هذه المواد رباعية ا   
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 هناك جهود كبيرة وناجحة الصطناع مواد مكرويـة         تلذلك كان ). مثالً، شروط إماهة متعددة   (خاصة  
 مـشابه لمـواد     بحيث أن بعض هـذه المـواد      المسام، تُبدي فيها بنى الذرات حاالت تساندية مختلفة،         

أيونيـاً وذات   - مواد مبادلـة   تر طو وبالتالي. لطبيعة وبعضها اآلخر ذو بنى جديدة كُلياً      موجودة في ا  
كان األهم من بينها مركبـات     . انتقائية أكبر من الزيوليتات تجاه الكاتيونات المهمة في النفايات المشعة         

باعية وثمانية الوجـوه    تحتوي األولى على بنى ر    . سيليكات التيتانيوم الميكرومسامية وأكاسيد المنغنيز    
) أكاسـيد المنغنيـز   (، بالترتيب؛ بينما تحتوي المجموعة الثانية       -8(TiO6) و -4(SiO4)مؤلفة من وحدات    

  . ثمانية الوجوه-8(MnO6)على وحدات 
  :وهنا البد من اإلشارة إلى ضرورة أن يحقق المبادل األيوني األمثّل في النفايات المشعة الخصائص التالية

  تركيب وبنى متكررة ونظاميةيمتلك .1

 )وذلك بأن يكون ذو بنية هيكلية مفتوحة المسام(يتمتّع بسرعة تبادل معتبرة  .2

 )منافسة( من أيونات أخرى مرتفعذو إنتقائية عالية أليونات معينة وبوجود تركيز  .3

 يتمتّع بثباتية حرارية وكيميائية وإشعاعية .4

 )الصدأ(ومقاوم للتآكل ذو قوة ميكانيكية  .5

 أن يكون حجم جسيماته موحداً، ومنسجم، بشكل يمكّن من استعماله في أعمدة الفصل في الصناعة .6

  الكلفةمنخفض .7
  
  بحثهدف ال -2

 على البرنـسايت وسـيليكات األنتمـوان        234-جرى في هذا البحث شرح فعالية إمتصاص الثوريوم       
في أربعة أوساط   ، وذلك   ) والهيدرونيوم وهي الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم   (ومشتقاتهما الكاتيونية   

وبما أن الثوريوم يتمتع بكيميائية معقدة في األوساط        . مثل الشروط الكيميائية للنفايات السائلة    مختلفة، تُ 
طُبقت طريقة الدفعات للحصول    .  جرى التحري عن تأثير درجة حموضة محلول الثوريوم        قد، ف المائية

  .عامل التوزععلى النتائج وعبر عنها بداللة م
  
  الثوريوم، منشأه ومصادره -3

، ويوجد بوفرة أكبر مـن اليورانيـوم فـي           الطبيعي يعتبر الثوريوم من العناصر المشعة ذات المنشأ      
ة ، وينتشر بشكل واسع في الصخور البركاني      ]8.1µg/g ]4القشرة األرضية، يصل متوسط محتواه إلى       

كما ينتج الثوريوم بشكل صناعي عن بعض النشاطات البشرية مثل حـرق الفحـم فـي                . والرسوبية
 )233Uمثـل   (محطات الطاقة ومعالجة الفلزات واستخدام األسمدة وتحضير نظائراإلنشطار النـووي           

. لنوويةبالقذف النيتروني، إضافةً إلى أنه ينتج من عمليات معالجة الوقود النووي ويوجد في النفايات ا              
ويـشار إلـى   .  227Th , 228Th, 230Th, 234Th , 232Th:يوجد العديد من النظائر الطبيعية للثوريوم وهي

  .منها باسم الثوريوم ولاأل
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ركزت دراسات عديدة سابقة على  وفي مضمار البحث عن طرائق معالجة فعالة للنفايات المشعة
، امتصاصية ]Dyer and Jozefowicz ]5  يث درسامتصاص الثوريوم على الزيوليتات الطبيعية، ح

 باستعمال عدداً من الزيوليتات الطبيعية ذات بنى ومصادر مختلفة، حِصَل عليها من  232-الثوريوم
لمائية باستعمال ودِرس إزالة الثوريوم من المحاليل ا. المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية

 وأختبر .]Misaeelides et al ]6الزيوليت المعالج بكلور الصوديوم والمستحصل من اليونان من قبل 
Constantopoulou ليتات الطبيعية المعروفة  الخصائص التبادلية األيونية لمعظم الزيو]7[ وزمالؤه

 الزيوليتات التركيبية التي جرى إختبارها على امتصاص ومن بين. mordenite وclinoptilolite: مثل
  .]13X, AR-1, ZSM-5, 4A, 5A, NaY) Zeolon 900, KL) (]5,8: الثوريوم

  
  المبادالت التركيبية المدروسة -4

اكتسبت ، مؤخرا، سيليكات األنتموان أهمية تجارية لتطبيقاتها الفعالة على عدد من النظائر المشعة 
 وكذلك شجع .]9,10,11[ لصناعةفي اأيونية فعالة العضوية -نتيجة الحاجة الماسة لمواد مبادلة

على الكثير من التطبيقات، حيث ُأعتبر منخل لأليونات ) أوكسيد المنغنيز ذو البنية الطبقية(البرنسايت 
ايت من طبقات ثنائية البعد مشتركة لف بنية البرنستتأ. ]Å ]2,1 3يساوي بنصف قطر مسامي 

تنفصل عن بعضها بأيونات الصوديوم القابلة للتبادل والتي ) ثماني الوجوه (MnO6 األطراف بـ 
 ،7.1Åيبلغ البعد البلّوري لهذه المادة في الحالة الجافة . تتوضع في طبقة منفردة من جزيئات الماء

 10لى طبقتي جزيئات ماء، يبلغ فيها البعد البلّوري الحاوي ع (buseriteوتنتج من نزع الماء من الـ

Å (]12،13.[ المرتفعأوضحت دراسة سابقة للقائم على هذا العمل السلوك اإلمتصاصي  وقد 
المدروسة  موجودة في النفايات النووية السائلة  مشعة أخرىونظائر] 14[اليورانيوم للبرنسايت لنظائر 

  ].17[وسيليكات األنتموان ] 16,15[التيتانيوم كات ي بالمقارنة مع مبادل سيل]10,11[
  

  األيونينظرية التبادل  -5
  معامالت التوزع -5-1

 المبادالت األيونية الالعـضوية دائمـاً أعمـدة         عمالتستلزم عملية تنقية محاليل النفايات النووية باست      
 معامل توزع الدفعة لنظيٍر ما مقدار مناسب للتعبير عن الـسعة العظمـى للمبـادل                إذ يعتبر  ،التبادل

) mL أو   L هـي    V(بداللة حجم المحلول الممكن معالجته      صل، وذلك   في عمليات أعمدة الف   األيوني  
  :التالية المعادلة عمال بإستKd يحسب. ]18[األيوني  من المبادل )g أو kg هي M( ة معينكميةب

 )1(          i t
d

t

A A VK
A M

 −
=  

 
  

   . معامل الدفعةV/Mالتوازني للنظير المشع، اإلبتدائي ونشاط اإلشعاعي ال، بالترتيب، At وAi تُمثّل حيث
  .، باعتماد الكتلة المميهة للمبادللدراسة متوسط لتجربتين مستقلتينوتمثل معامالت التوزع في هذه ا
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 ]19[  التبادل األيوني الثنائينظام -5-2

)(قابل للتبادل الكاتيون الالصلب الحاوي على يمزج دل أيوني ثنائي نموذجي، في تفاعل تبا BzB مع 
)(محلول حاٍو على كاتيون آخر AzA عملية التبادل على النحو التاليأن تُكتب  ويمكن:  

 (2)        B AA B
z zz z

B A B Az A z B z A z B+ +É 

Az األيونات في الطور المائي و إلىBzB وAzAتشيرحيث 
Aو Bz

B  إلى األيونات في الطور الصلب
  .المتبادلة تكافؤ األيونات zB و zAوتمثل 

  

إن التبادل األيوني تفاعل ستكيومتري ويستبدل كل أيون منتزع من المبادل بكمية مكافئة من األيون 
 مقادير توازن متنوعة لتقدير فعالية المبادل عملتست. شحنةال توازنة على وذلك للمحافظاآلخر 

)(األيوني لعملية فصٍل ما، واألكثر شيوعاً معامل اإلنتقائية  / BAkالذي يمكن تعريفه كالتالي ،:  

 (3)          
BA

AB

zz

zz

BA
CC

CCk =/ 

 حيث أنAC و BC المبادل وعلى تراكيز األيونات ACو BCتراكيز األيونات في المحلول .  
وعلى العكس . معامل التوزع على القوة األيونية للمحلول الخارجيعتمد كالً من معامل اإلنتقائية وي

BAkمن ذلك، تكون قيمة   يمكن (2) في المعادلة (3)تعويض المعادلة فب. ة في شروط خاصة ثابت/
  : كاآلتيKdالتعبير عن 

 (4)          
BA

B

zz

B

Bz
BAd C

CkK
/

/1
/ 








=  

 أيون أثر Aمثالً عندما تكون  (B موجودة في المحلول والمبادل بتركيز أقل بكثير من Aعندما تكون 
BAk تكون )AC>>BC و AC>>BC مرتفع أيون ذو تركيز Bو حيث ( ثابتتي القيمة BC و/
BCQ ، والتي يمكن أن )5( المعادلة تنتجبأخذ اللغارتم العشري ).  سعة التبادل األيوني للمبادل=

  عمل لتحديد آلية التبادل تست

(5)        ( ) ( )B
B

Az
BA

B
d C

z
z

Qk
z

K A loglog1log / −=  

لغارتم ويعطي الرسم البياني ل.  في هذه الشروط على تركيز األيون في المحلول فقطKdتعتمد قيمة 
للتبادل  مكافئ A األيون كوني عندماوذلك  (zA/zB)– خط مستقيم ميله logCB بداللة Kdـالعشري ل

 لدراسة آليات التبادل وتكافؤ logCB بداللة logKdخطط البياني لـ الماستعمال ويمكن . Bمع 
يجب توخي الحذر عند تفسير النتائج للتأكّد من أن . الجزيئات التبادلية وتقدير فعالية المبادل

إذا كان لشرط المهيمن للتناسب الخطي صحيح يكون ا.  صحيحة(5)الفرضيات التي تعطي المعادلة 
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)أحادي التكافؤ –أحاديالتبادل ) للتبسيط( )1== BA zz تعويض  ب(6)المعادلة تنتج ، حيث
AB CQC AAd وإتحادها مع (3) في المعادلة =− CCK /=:  

 (6)            
A

BA

B
d

C
k
C

QK
+

=

/

  

BABهو  CB على Kd لـ تابعية الخطيةالأن شرط  الحقيقة، في، تُبين هذه المعادلة kC // >>CA . وقد
) 50,000> جداً، مثالً مرتفع kA/Bأي ( اإلنتقائية مرتفعال تكون التابعية خطية عندما يكون المبادل 

 على الرغم من كون إزدياد اإلنتقائية بCB عند انخفاض (zA/zB)–الحظ إنحرافات للميل  تُقد
CA<<CB  

  

  المواد والطرائق التجريبية -6
  واشف المستعملةالك -1- 6

عينـة  ل علـى    حـصِ و. (Analar)عالية النقاوة تحليلياً    كيميائية  كواشف  استُعملت، في هذه الدراسة،     
فـي  ) INOES Silica Ltdن اآل (.Crosfield Ltd  من شـركة )C/59/9دفعة رقم  (سيليكات األنتموان

Warrington   طالقاً من أوكسيد اليورانيـوم    ان ياًمخبر 234- توليد الثوريوم  جرىو. المملكة المتحدة  في
(U3O8) ، صلالذيعليه من ح British Drugs Home .مـساوياً  234- للثوريـوم كان النشاط األولي 

 معايرة النشاط بمطيافيـة غامـا       ُأجريت، و زوت من حمض اآل   (1M)، في وسط    مل/ بكرل 1020±51
.(High Germanium detector{EURISYS, 80% relative efficiency)  

  

  المبادالت األيونية ومشتقاتها -6-2
ضحة فـي شـروط قلويـة        غاز األوكسجين عالي النقاو    وساطةكلور المنغنيز ب  أكسدة  بيت  االبرنس ر

 المعدنيـة  اته مـشتق ترحـض  كما .Golden et al ]20[  المذكورة من قبلطريقةلل وفقاًوذلك  مرتفعة
 . لكل محلـول 1Mبتركيز  +Na+, K+, Ca2 ة الموافقيل نترات أمالح الكاتيونات مع محالادةلمبتوازن ا

ـ  ، يةمعالجة حمض فقد خضعت أوالً ل    M-H-birnessite ىاألخرما األشكال    أ .M-birnessiteورمزت ب
-H مـشكّلةً  ،-8(MnO6)طبقـات ثمـاني الوجـوه        بـين    الموجودةأيونات الصوديوم   ت  عِزُأنتُبحيث  

birnessite َِب، تجـرى ،  ]11[ فيوبنفس الطريقة المشروحة     .قيد الدراسة  ذلك التبادل مع الكاتيونات      ع 
 زتمر،  (As-SbSi) األصلي   SbSiإنطالقاً من مبادل    لسيليكات األنتموان    ل تبادلية تحضير أربعة أشكا  

  . السابقةكاتيونات الMحيث تمثل  M-SBSi ـب
  

  التوصيف البنيوي -6-3
ـ ا الكاتيونية بومنتموان ومشتقاتهيت وسيليكات األ  البرنسلعين التركيب البنيوي     طة تقانـة إنعـراج   اس

 : التاليـة ، وفق شروط التـشغيل Cu-Kα مع إشعاع STADI-P ذات الطراز (XRD)األشعة السينية 
λ=1.54179Å, 2θ range 5-50, step size 0.02º, time 10sec/step, T=293K, 40mA current and 
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voltage of 40V  . ت طيوفها فيِسمة الكثافة النـسبية  . تيبببالتر، 2 و1 ينالشكل وروذلك بتابعية شد
 الموافقـة للقمـم، مقـدرة باألنغـستروم،         (d-spacing)كما سجلت قيم البعد البلّـوري       . 2θللقمم إلى   

  .Braggومحسوبة من عالقة 
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  )M-H-birnessite( الكاتيونية وأشكاله المبادلة الهيدروجيني- للبرنسايتXRD طيوف: 1الشكل 
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  (M-SbSi)وأشكاله المبادلة الكاتيونية   لسيليكات األنتموان األصليXRDطيوف : 2الشكل 
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للمواد المبادلة المدروسة، بعد أن جرت موازنتها في ديسكاتور في جو مـشبع             عين محتوى الرطوبة    

 ذي الطراز   (TGA)ر الصوديوم لمدة أسبوعين، باستعمال تقانة التحليل الحراري الوزني          من ملح كلو  
Mettler-Toledo, TA50 300-700، في مجال درجة الحرارةºC  10 وبسرعة تسخين قـدرهاKmin-1 

، أي سرعة فقدان    (DTG)الوزني بالتفاضل األول    الحراري  التحليل   عبر عن    وقد .وجو من اآلزوت  
قـد تكـون    بعض التفككات الحرارية    أن   أولهما   :رجة الحرارة، وذلك لسببين رئيسين    اللة د الوزن بد 

، مثال حدوث أكثر من تفكك عند درجة حرارة معينة، مما ينتج عنه تـداخل فـي                 ءالشيمعقّدة بعض   
ـ   رسمت طيوف   . وثانيهما سهولة تعين درجة الحرارة الموافقة لفقدان الوزن األعظمي         ،TGAطيف ال

مقـدرةً  ( بداللة مجال درجة الحرارة المدروس       (DTG) والتفاضلي   (TGA)التحليل الحراري الوزني    
  .، على التوالي4 و3ين الشكللسيليكات األنتموان والبرنسيات األصلية في ) Kبالـ
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   األصليلسليكات األنتموان (DTG) والتفاضلي (TGA)طيوف التحليل الحراري الوزني : 3الشكل 
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  للبرنسايت األصلي (DTG) والتفاضلي (TGA)طيوف التحليل الحراري الوزني : 4كل الش
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  الكاتيوني التبادل تجارب  -6-4
يت وسـيليكات   ا البرنـس  علـى زوت   في وسط حمض اآل    234-ر السلوك اإلمتصاصي للثوريوم   بُأختُ

تجـاه   للمبـادالت    ةلكاتيوني ا المشتقات مقارنة إمتصاصية    جرتو. نيياألنتموان وشكليهما الهيدروجين  
 أربعـة تراكيـز   ستعملتُأبحيث . ية، نترات الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيومحألكتنيد في أوساط مل   ا
أولية، حدد فيها زمـن التـوازن    حركية دراسات إجراء  بعد، وذلك0.5,1M ,0.1 ,0.05 كل محلول،ل
مبـادلي  ل بـين الطـورين   كاٍف لتحقيق التـوازن     زمن ثالث ساعات وساعتين     فكان   ).سائل/صلب(

  .على الترتيبايت، سيليكات األنتموان والبرنس
  

  من البـولي  CELLSTAR من المبادل في إنبوب تثفيلكمية محددةاإلمتصاص بوزن تجارب ُأجريت 
ـ و .234- من محلول الثوريوم   حجم معين إليها    ُأضيف والتي مل،   15بروبلين سعة    ق التـوازن   تحقّ

ـ        محركات دو  علىعية محكمة اإلغالق    تدوير العينات ضمن أو   ب زمن ارة في درجة حرارة المخبـر ل
 التوازن المحد لفّثُبعدها   .سبقاًد م باسـتعمال  دقيقـة / دورة 4000 دقائق بسرعة    10ق الناتج لمدة    علّ الم 

 Sartorius طـراز  0.20µm فلتـر  بوسـاطة فلترة الع ذلك ِبتَ. 3100 طرازHettich Universalمثفلة 

Minisart RC/SRP .مقياس درجة الحموضـة ستعمال درجة الحموضة للمحلول باقيست  Sartorius 

PB-11 كترودلا معموصول ال Ag/AgCl. س10حجـم  (لعينات إلصدار بيتا في ا النشاط اإلشعاعي قي 
 ، من طراز)]Milkey and Fletcher ]21باتباع طريقة  ( عداد شيرنكوف، قناة التريتيوماستعمالب) مل

 Wallac Guardian Winspectral 1414 low- level liquid scintillation counter ،   ًوالمعـاير مـسبقا
الخطأ واحـد فـي المئـة     بحيث يكون شروط التجربة رت ُأختي .عتمد للتجربة  الهندسي الم  الشكلوفق  

الطبيعيـة اإلشـعاعية والعينـة     عين النشاط اإلشعاعي لعينتي الخلفيـة       .غ/ مل 10,000معامل توزع   ل
  . متزامنالمرجعية بشكل

  
تعمال سبا 234-الموسوممحلول  الضبط درجة حموضة    بمحلول الثوريوم    درجة حموضة    س تأثير ِرد

التثفيل والفلتـرة   ، تِبع ذلك     المادة المبادلة  الذي ٌأضيف إليه  ،   التركيز نخفضمماءات الصوديوم   محلول  
  . الناتجةيلوقياس النشاط اإلشعاعي للمحال
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   النتائج والمناقشة -7
   التوصيف البنيوي  -7-1

 كاتيونيـة  مشتقاته الكافةيت وشكله الهيدروجيني والبرنسل XRD التحليل البنيوي بتقانة   طيوفأظهرت  
عنـد  ة   ثالث قمـم رئيـس     جلتس، حيث   ]11[نة في دراسات سابقة     بيالمنى  توافقية مع الب   )1 الشكل(

7.3,3.60, 2.4 Å . األمر الذييبلـغ ال أحادية  بنيةومشتقاته ذاتيت االبرنس أن ضحأو ،طبقـي   العـد ب
بعـضها كـان حـادة    (أما األختالف المالحظ في النسب المئوية لشدة القمم وشكلها .  7Åفيها داخليال

MnO6وجودة مابين طبقات    فيعود بشكٍل أساسي إلى الكاتيونات الم     ) واآلخر عريض 
 الثمانية الوجوه   -8

ت األصلي، وإلـى توضـع وترتيـب هـذه      يا مع كاتيونات الصوديوم في البرنس     والناتجة عن تبادلها  
  .الكاتيونات داخل الطبقة المائية

  
 فـي دراسـات سـابقة    التي حِصل عليهـا النتائج المدروسة  ومشتقاته  وافقت بنية سيليكات األنتموان     

]11,17[  ،  ن أنخماسـي أوكـسيد األنتمـوان المـائي      مشابهة لبنية    ة هذه المواد   بني حيث تبي ]23,24[ 
ـ البوجـود  (pyrochlore)  الكلور فوقالمطابق نموذجياً لشكل ،)Sb2O5.4H2Oنتموانيك حمض األ(  مقم

  .)3.13Å و6.00(عند المميزة 
  

 للمشتقات الكاتيونيـة للمـواد المدروسـة        (DTG)أعطت طيوف التحليل الحراري الوزني التفاضلي       
ـ  ياالبرنس(ف كال المادتين األصليتن     منحنياً بيانياً موافقاً لطيو    المبينـة فـي    ) يليكات األنتمـوان  ت وس

 المـاء المـرتبط     3البياني  المخطط   ، في 394Kمة األولى، عند الدرجة     حيث تُمثّل الق  . 4 و 3الشكلين  
أما القمـة الثانيـة،     . تيات أكسيد المنغنيز في بنية البرنس     مابين طبقا مع الكاتيونات الموجودة    فيزيائياً  

لـم تُؤخـذ طيـوف األشـكال        . د لفقدان الهيدروكسيل   تعو  فربما 900Kحرارة أعلى من    درجة  عند  
للقمة األولـى نـسبةً إلـى    ، إال أنه من المتوقّع أن ترتفع درجة الحرارة الموافقة       يتاالكاتيونية للبرنس 

وفـي حالـة   . ]14[ كما في دراسة سابقة ات المتبادلة في بنية البرنسيات    اختالف درجة تحلمه الكاتيون   
ت والتـي  يا من تلك للبرنـس (314K)سيليكات األنتموان كانت القمة األولى عند درجة حرارة أخفض         

 400-564أما االنخفاض الوزني المالحظ في مجاالت الحـرارة األعلـى،           . عزيت أيضاً إلى التحلمه   
نـسب المئويـة الموافقـة       ال لُخّصت .، فهي على األرجح دليل على تفكك أكسيد األنتموان        800-900و

  .1 الجدول في 298K-973النخفاض الوزن في مجال درجة الحرارة 
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  النسبة المئوية النخفاض الوزن لسيليكات األنتموان والبرنسيايت وأشكالها الهيدروجينية: (1)الجدول 
% Mass loss (298-973K) Material 

14.06±0.10 SbSi 
13.25±0.27 H-SbSi 
11.12±0.05 Na-SbSi 
9.94±0.89 K-SbSi 
11.07±0.32 Ca-SbSi 
15.36±1.00 Birnessite 
19.38±0.04 H-Birnessite 

  
  زوت في محاليل حمض اآل234-إمتصاص الثوريوم -2- 7
234- السلوك التنافسي للمواد المدروسة وأشكالها الهيدروجينية إلمتصاص الثوريـوم         5 الشكل   ظهري 

ومـن  . حموضة المحلول بإزدياد للثوريوم بشكل خطي    نتقائيتهاحيث انخفضت إ   في الوسط الحمضي،  
 بلغـت . ايتلفة كبيرة للثوريوم مقارنةً مع مبادالت البرنـس        إ بدت أُ قد نتموانسيليكات األ الواضح أن   

محلـول     فـي    غ/ مل 104×5 سيليكات األنتموان األصلي  المتصاص الثوريوم على    ع   التوز تمعامال
0.1M    ،1 محلول في   غ/مل 103×3.5عن   القيمة زدادتإوحمض اآلزوتM    هـذا  . ذاتهمن الحمض

 مع إزدياد  (H-birnessite)يتالبرنسل الشكل الهيدروجيني على 234- اإلنتقائية للثوريومتنخفض اوقد
  .زوتآحمض  1M  محلولفي غ/مل185 فقط   قيمة لمعامل التوزع مساويةتلسجالحموضة، و
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  234-إلمتصاص الثوريوم م معامالت التوزع اللوغاريتم العشري لقي:5الشكل 

  [+H]على مبادالت البرنسايت وسيليكات األنتموان وأشكالهما الهيدروجينية بداللة تركيز الحمض 
  

 241-يوم واألمريـش  236-نتائج مشابهة عندما كـان البلوتونيـوم       أنه قد لوِحظت  ومن الجدير ذكره    
كات األنتمـوان   ي سـيل  علـى لهذين النظيرين    التوزع    معامل قيم بلغتإذ  ،  ]11[ المدروسينن  النظيري

كانـت قـيم    بينما  . زوتحمض آ  1M محلول في   ،على الترتيب غ،  /مل  103×1.1غ و /مل  103×3.7
 هذا   .غ/مل 14غ و /مل 9 يتالبرنس ل  الشكل الهيدروجيني  علىع لهما   معامل التوزآليـة  تـصور    وإن
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كيميـاء  بتتعلـق  إذ دة   فهي ظاهرة معقّ   على المبادالت األيونية ليست سهلة،    وم  عملية إمتصاص الثوري  
  . من جهة أخرىدروسة من جهة وبطبيعة المواد المبادلة الم في األوساط المائية المدروسالنظير

  
 أخذ كيمياء الثوريوم في األوساط المائية بعـين         لدى يرةأهمية كب ذو    سلوك أيونات الهيدروجين   يعتبر
  التكـافؤ  ربـاعي  تفاعالت حلمهة للثوريـوم      تجري، حيث   ]25[وذلك وفقاً لدراسة منشورة      تباراإلع

جد هيدروكـسيدات    يمكن أن تو   ،3ففي المحاليل التي تكون درجة الحموضة فيها أكبر من          . 6 الشكل
 متعـددة  تكذلك هيدروكـسيدا و+3+، [Th(OH)2]2+، [Th(OH)3][Th(OH)]  النواة مثلةالثوريوم وحيد

هيدروكسيلية ذات الصيغة العامـة  حلمهة بوليميرية    تشكّل نواتج  إضافةً إلى  +6[Th2(OH)2]النوى مثل   
[Thx(OH)y](4x-y)+. علـى تركيـز الثوريـوم    المركبـات  الهيدروكسيل في هذه زمريعتمد عدد  هذا و 

  . الحموضةزدياد درجةويزداد بسرعة مع إ

  
  )26من المرجع  (0.01ng/g وتركيز ثوريوم 25ºC، في الدرجة pHلمئوية لجزيئات الثوريوم بداللة الـالنسب ا :6الشكل 

  
يمكن لمركبـات    إال أنه ح المواد المبادلة،    تتبادل أو تُمتز على سط     هذه أن    نواتج الحلمهه معظم  يمكن ل 
 عند التـوازن    درجة الحموضة وبما أن   .  المبادل حب على سط   أن تترس  Th(OH)4 مثل   أخرى حلمهة

أيون الثوريوم  عندها ميل ضئيل للحلمهة، فإن      ظهر الثوريوم   والتي ي ،  2 كانت حوالي    )في هذا العمل  (
  .األكثر وجوداً في المحلول هو ،1.02Ǻذي نصف القطر األيوني ، +Th4 القابل للتبادل

  
احتمال   إننى البلورية للمواد الم    بتخرـ   نتيجة   دروسة الب ضية مهمـالً، حيـث     تطبيق الشروط الحم

 يالحظ على ، ولم   التركيز مرتفعةحمضية   مقاومة هذه المواد بنيوياً لمحاليل       XRDـ ال طيوف أظهرت
 تحلّ  مظهر البلورات أي  تت وعلى العكس من ذلك فقد .بل أو تخريت البرنـس ل  التحريات البنيويـة ًأثب

، مـع  سداسـية  بنية أحادية إلىل من حيث تحونيوياً، الً بمنخفضة تحو عند درجات حموضة     ]22,18[
(d-spacing = 7 Å)د البنية السداسية كّ، األمر الذي أHexagonalإسـتنتج   كما .يتا للبرنسSilvester  

مساحات الطبقـة  في  +Mn2و+Mn4  إلى +Mn3أيون  حولتز عز المعالجة الحمضية تُأن ]26[ وزمالؤه
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وجـوه، وفـق    ثمانية ال  MnO6طبقة   في   )فراغات (نشوء فجوات إلى    يؤدي ممايت،  االداخلية للبرنس 
  :(7)لتفاعل ا

(7)   
3 3 4 2 2

Mn Mn Mn Mn vacancy Mn
+ + + + +

+ → + → +  

 يـزداد مـع نقـصان درجـة      من الطور الصلب إلى المحلول  +Mn2 اتأيونان  قد ف  أن الباحثوند  أكّو
ترافقت هذه العملية مع    . 2 من   أقلحموضة   في المحلول عند درجات      +Mn2 اتأيونضة، وتبقى   الحمو

بنسب مختلفـة مـن      مع الحفاظ على بقاء شحنة الطبقة الداخلية معتدلة          +Naأيونات الصوديوم   نزوح  
 حكما هو موض، (pH 2-5)المدروس  مجال درجة الحموضة فيوالمنغنيز الثنائي أيونات الهيدرونيوم 

  :في التفاعل اآلتي

(8)      3 3Na H O Na H O
+ ++ ++ → +  

المنغنيز الثنائي تابع لدرجة الحموضة    أيون  دة إمتزاز   إعا إن . لتحـضير   درجـة الحموضـة      وبما أن
أكـسدة  بقيت فـي درجـة      فإن المادة   ،  2يت في هذا العمل كانت أقل من        االشكل الهيدروجيني للبرنس  

ة على  ز غسل أيونات الهيدروجين الممت    جرى عندما   4.2ضة إلى   إرتفعت قيمة درجة الحمو   و. عظمى
  .منزوع األيوناتالسطح بالماء 

  
 المـشروحة مـسبقاً،   (binary exchange reaction)  ماسبق إلى نظرية التفاعل التبادلي الثنـائي دمجب

فـي   BzBأيـون بداللة اللغارتم العشري لتركيز AzA  األثريون ألlog Kdبـ عنها التعبير جرىوالتي 
يـون المـستبدل   أل اتكافؤاأليون الممتص إلى  تكافؤمثل نسبة سالب ي نتج خطاً مستقيماً ميله     المحلول ي 
( )/A Bz z− .  يت وشكله الهيـدروجيني ا البرنسعلى 234-ميل بالنسبة إلمتصاص الثوريوم   كانت قيم ال 

إمتـصاص  فـإن   التالي  وب. (2-)على الترتيب، وهما قريبتان من القيمة النظرية        ،  1.99- و 1.96- هي
ـ   آلية   يمكن أن يعكس     234-الثوريوم  ناتجةع ال  قيم معامالت التوز   إنTh—Mn . تبادل أيوني حقيقية ل

يت وشكله الهيدروجيني ضمن مجال درجـة الحموضـة         الثوريوم على البرنس  المتصاص ا  والمتماثلة
  . التحول البنيوي للبرنسايتعمليةعتبر دليالً أخراً ليمكن أن تُ

  
. لتبادل األيـوني  ا إمتصاصه ب  قد جرى  الثوريوم    أن رجح األ علىسيليكات األنتموان فإنه    في حالة   أما  

لكـاتيون  ة ل ع الشحنة على بنية المبـادل مفـضلّ       توز كونحقيقة   مرتفعةالع  كس قيم معامل التوز   تعو
وشكله  على سيليكات األنتموان     234-متصاص الثوريوم ميل الخطوط البيانية إل    كانت قيم وقد   .لالمباِد

ع لتركيز محاليـل حمـض      امل التوز  تابعية مع  نلم تك . على الترتيب  (1.37-) و (0.79-) الهيدروجيني
  . وذلك بسبب إرتفاع إنتقائية المبادل إنحرافات في الميلتدرجة كبيرة حيث لوحظة لزوت خطياآل
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  من محلول نترات الصوديوم234-إمتصاص الثوريوم -3- 7

محلول نتـرات    بداللة إزدياد تركيز     234-نتائج إمتصاص الثوريوم  بإلقاء نظرة سريعة على      ،يتضح
ـ  النظر بصرف تأثير أيون الصوديوم  ،)7 الشكل(الصوديوم    تنـاقص  وذلـك ل سودرعن المبادل الم
يت فاقت  ا للبرنس كاتيونية المشتقات ال   فعالية أن 7ن الشكل   بيكما ي . تركيز المحلول مع إرتفاع   اإلنتقائية  

-Na-H علـى أعظمـي   ، مع كـون اإلمتـصاص       234-وان في امتصاصها للثوريوم   سيليكات األنتم 

birnessite.ُت نترات الصوديوم في وسط دروسةلمبادالت المأداء ان السلسلة التالية بي:  
Na H Birnessite Na Birnessite Na SbSi AS SbSi− − > − >> − ≥ −    (9) 

قيمـة  ، Na-birnessite ها علـى تمثيل مع Na-H-birnessite للثوريوم على   العاليةاإلنتقائية  بمقارنة  نتج  
نترات الصوديوم، بينما كانت قيمتـه    1M للمبادل األول في وسطغ /مل  105×3 بـقدرمعامل توزعُ 

 على سـيليكات    234-لفة إلمتصاص الثوريوم  اإل فقد كانت    ،بالمقابلو .للمبادل الثاني غ  /مل 104×1.4
 نترات الصوديوم مساوية 1M ع في وسطوكانت قيمة معامل التوز، درجة مامتطابقة، إلى األنتموان 

  .غ/مل 102×2
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  234-إلمتصاص الثوريوم  اللوغاريتم العشري لقيم معامالت التوزع:7الشكل 

  [+Na]على المبادالت الصوديومية المشتقة ومبادل سيليكات األنتموان األصلي بداللة تركيز 
  

 عدد  تشكّلب M-birnessiteمع   مقارنةً   M-H-birnessiteلـ يالسلوك اإلمتصاصي األعظم  يمكن تفسير   
 نوبمـا أ  . H-birnessite تحضير المبادل األول إنطالقاً من       نتيجةكبير من المواقع التبادلية لأليونات،      

 بقيت المـادة فـي      فقد،  2 في هذا العمل كانت أقل من        H-birnessiteلعينة  لتحضير ا درجة الحموضة   
لـشكل  ل ]EXAFS ]22 الدقيقـة    كثفـة للبنـى   المة  األشعة السيني دراسات  أثبتت   .مرتفعةدرجة أكسدة   

 Aالموقـع   يقع. وجود موقعين لأليونات المعدنية في الطبقات الداخلية للمبادليت االهيدروجيني للبرنس 
 .MnO6فوق وتحت الفجوات الحاصلة فـي طبقـات          Bالموقع  يقع  تبلورة، بينما   مالمائية ال  الطبقة   في
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 (0.82-) و (1.01-)اهقـدر   ميـوالً  الخطي لمعامل التوزع على المقياس اللوغاريتميلتناقصأعطى ا
 ئتكـاف حدوث تبـادل م  وهذا بدوره يؤكّد  الترتيب،، علىNa-H-birnessite و Na-birnessiteللمبادلين  

ـ     . في بنية المبادل   الموجودة،  +Na و +Mn2يونات  األبين النظير المشع المدروس و    ما ابقاً، كما ذُكـر س
. كرويـة المي كونـات إنحراف في الميل مع زديادة اإلنتقائية عند التراكيز المنخفضة للم         فإنه قد يحدث    

ـ   Na-H-birnessite الحال مع    ن، كما كا  (0.82-)قيمة الميل    إنحراف   ويفسر هذا  حيث س ،ل معامـل   ج
0.05 جداً في محلولي مرتفعع توزM 0.1وM  ،غ/لم106×3.1 قدره نترات الصوديوم.  

  
اإلمتصاصية المرتفعة للثوريوم على المشتقات الـصوديومية منـسجمة مـع نتـائج               إن Misaelides 

 مـن   كبـر بدرجة أ الثوريوم   صبكلور الصوديوم إمت  الزيوليت المعالج   بينت أن   التي  ،  ]6[ومجموعته  
 في المـاء المقطـر،   غ/مل 200 يتجاوز  لم ستهم في درا  ع معامل التوز  إال أن الزيوليت غير المعالج،    

علـى   إختبار إمتـصاص الثوريـوم   جرى ]7[وفي دراسة أخرى    .زمن توازن  يامبعد خمسة أ  ذلك  و
  النتـائج أن    تلك  أظهرت .mordinate و clinoptiloliteاألكثر شيوعاً، مثل    معروفة و طبيعية  زيوليتات  

Na-mordinate  قد إ ال بشكل الثوريوم   متصمقارنةً مع     فع Na-clinoptilolite  ،    كـون على الرغم من 
 meq/g وmeq/g  0.245 قيم الثوريوم المزاح بلغتوقد . سعة تبادلية أكبرذو  clinoptiloliteزيوليت ال

 من السعة التبادلية   %30 و   %10 والتي تُمثّل ،  نترات الثوريوم  0.01Nعلى الترتيب، في وسط      0.635
والذي يمثـل  ، 13X الزيوليت فعالية ]3[ دراسة أخرى أبدت .على الترتيب ،  النظرية لكِّل من المبادلين   

 مقارنـة مـع     232-زالة الثوريوم ، إل X-zeolite من النموذج    المشتق الصوديومي للزيوليت الصناعي   
محلول  في غ/مل103×2.3   قُدر بنحووزع معامل الت ، ترافق ذلك مع4A, AR-1, ZSM-5المبادالت 

0.1mM  يمكن اعتبار    هأنّ يستنتج من ذلك   .نترات الثوريومNa-H-birnessite   َمتصاص إل اًواعدمبادال
  .طبقة في هذا العمل الشروط التجريبية المفيالثوريوم 

  
 البوتاسيوم محلول نترات في 234-إمتصاص الثوريوم -7-4

يـ  اإلنتقائية   الخصائص 8  الشكل نبي  يةلبوتاسـيوم ايت ومـشتقيهما ا    والبرنـس  سيليكات األنتمـوان  ل
ـ  إذ. )ماكروي(  التركيز عاليكمكون   بوجود أيون البوتاسيوم     234-متصاص الثوريوم إل ر وجـود    أثّ

يـون  أوجـود  مقارنة مـع   وملحوظ  كبير بشكلٍ 234-أيون البوتاسيوم في عملية إمتصاص الثوريوم     
 علـى  منخفضع  وترافق ذلك مع معامل توز    . دروسيت هو المبادل الم   انسعندما كان البر   الصوديوم

K-H-birnessite  مع   نسبة لذاك Na-H-birnessite   104×6ألول كان معامل التـوزع  اللمبادل ، فبالنسبة 
 محلـول  في غ/مل103×7.8 ليصل إلى تناقص بعدها نترات البوتاسيوم،  (0.05M)في محلول  غ/مل

1M  غ/مل 106×3 مساويةً أما في حالة المبادل الثاني فقد كانت قيم معامل التوزع            .نترات البوتاسيوم 
 لحالـة    وبـشكل مماثـل    .على الترتيب نترات الصوديوم،    1Mو 0.05Mمحلولي   في   غ/مل 105×3و

  أداء فـاق ،  H-birnessite إنطالقاً مـن     رضح، الذي   K-H-birnessiteفإن أداء    المشتقات الصوديومية 
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تمثيـل   ه يمكـن   فإن لهذاو .بقاًاس ِرحتعكس نفس األسباب التي شُ    ، األمر الذي    K-birnessite المبادل
  :كمايلي المواد المدروسة على 234-لثوريومإمتصاص اتأثير أيون البوتاسيوم على 
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  234-إلمتصاص الثوريوم  اللوغاريتم العشري لقيم معامالت التوزع:8الشكل 

  [+K]يومية المشتقة ومبادل سيليكات األنتموان األصلي بداللة تركيز على المبادالت البوتاس
  

أيون البوتاسيوم تأثير أقـل     لوجود   حيث كان  تماماً لمبادالت سيليكات األنتموان،      اكسة مع كانت الحالة 
 بمرتبـة  قيم معامالت التـوزع      ارتفعتو.  مقارنةً مع أيون الصوديوم    234-على إمتصاص الثوريوم  

.  لها من نترات الصوديوم    نظيرةمحاليل ال إلى ال  نسبةًنترات البوتاسيوم   في محاليل   قل،  ، على األ  احدةو
في المحلول األكثـر تمديـداً       K-antimonysilicate على   غ/مل104ع تزيد قيمته عن     معامل توز  سجل

نترات  1M محلولفي  غ/مل103×2.2   إلىلت قيمته لتصصثم تناقومن ، 0.05M لنترات البوتاسيوم
 محلـول  فـي  Na-antimonysilicateعلى  جلسألخيرة أكبر بعشرة أضعاف مما    البوتاسيوم، والقيمة ا  

1M  ،ظهر ذلك إنسجاماً. غ/مل102×2.2  ت بلَغوالتينترات الصوديوممع نتـائج دراسـة سـابقة    ي 
-يومج اإلنشطار النووي السترونـش    امتصاص نوات  فيها   دِرس ]17[ مؤلف هذا العمل  ُأجريت من قبل    

  درس الـذي  ]5[  ومجموعته Dyerبينما تعارضت نتائج هذا العمل مع ما وجده         . 134- والسيزيوم 85
 كثـر  الزيوليتات الطبيعية األ   على من البوتاسيوم والصوديوم في إمتصاص الثوريوم        لتأثير تداخل ك  
حموضـة   عند درجة    mordenite و clinoptilolite من   Eastgateومزيج   clinoptilolite شيوعاً، وهي 

 3-10 منخفضة النظامية  الكاتيونلثوريوم في محاليل ثنائية      إلفة قوية ل   K-clinoptiloliteأبدى  حيث  . 2
  .0.1 نظامية كُلّيةو Na-clinoptilolite بت هذه اإللفة في حالوغا .K/Th من 2-10و
  

K H Birnessite K Birnessite K SbSi AS SbSi− − > − ≥ − ≤ −
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  الكالسيوم محلول نترات في 234-إمتصاص الثوريوم -7-5
مماثل لما سبق، يمكن تلخيص قدرة إمتصاص المبـادالت المختلفـة للبرنـسايت وسـيليكات               بشكل  

  :في السلسلة التالية 234-األنتموان للثوريوم
  

(11) 
  

- أليونات الكالسيوم على إمتصاص الثوريوم     كبير التأثير ال  يتضح 9 الشكلمعطيات  بإمعان النظر في    
أكّد هـذا القـيم     وقد  .  الصوديوم أو البوتاسيوم    أيون نسبةً إلى تأثير   سيليكات األنتموان،    طةبوسا 234

 غ/مـل  104×1.7وزع أقل مـن  ـامل التـ معت قيمة مثالً كان فع المسجلة،   لمعامالت التوز المنخفضة  
 فـي محلـول   غ/مل104×2.2  وغ/مل 104×9.5ت ـكانبينما يوم، ـنترات الكالس 0.01M محلولفي 

0.01M هذا مع نتائج     توافق. على الترتيب ترات البوتاسيوم ونترات الصوديوم،     نMöller ومجموعتها  
 علـى سـيليكات األنتمـوان       85-يومون الكالسيوم إلمتصاص السترونش    تأثير أي  وا درس نالذي،  ]27[

ع حيث تناقصت قيم معـامالت التـوز      ،   أليون الكالسيوم  الكبيرتأثير  ال واحظالو. كاتيونيةومشتقاته ال 
مجـال  فـي   ،0.01M عند تركيز منخفض غ/مل103  القيمةلتبلغ كاتيونية  المشتقات الالمرافقة لجميع

الكثير مـن الدراسـات الحديثـة       أظهرت  كما  . 3.5-2.5ما بين  عند التوازن تراوح  لدرجة الحموضة   
 ,134Cs, 85Srنظائر أخرى مثـل  لسيليكات األنتموان تجاه   المشتق الكالسيوميإمتصاصيةأن  ]11,17[

57Co241 وAm  منافسملحوظ لدى وجود كاتيون الكالسيوم كتناقصت بشكل قد.  
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  234-إلمتصاص الثوريوم  لقيم معامالت التوزعي اللوغاريتم العشر:9الشكل 

  [+Ca2] المشتقة ومبادل سيليكات األنتموان األصلي بداللة تركيز على المبادالت الكالسيومية
  

  ومشتقته الكالسيومي  سيليكات األنتموان تُؤكّد قيم معامالت التوزع المتماثلة المتصاص الثوريوم على         
ن إنتقائية المـواد للثوريـوم      في بنيته  يونات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الكالسيوم      أ  إدخال أنحسلم ي .
أنتمـوان   التبادل األيوني لسيليكات     لزيادة سعة  ]27[ سابقة دراسات   جرتاليعتبر هذا غريباً، حيث     و

Ca H Birnessite Ca Birnessite AS SbSi Ca SbSi− − > − ≥ − −;
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)حضمتوقعـاً كـان   إذ  .  بنيته  إلى لتيتانيوم والمولبدينوم والتتنغستين  ا  بإدخال )ر مخبرياً م إدخـال   أن  
التبادليـة فـي المحاليـل       ن قدرتـه  حس ي مما قد  للمباد سيزيد حموضة ا   تكافؤعنصر معدني عالي ال   

  قد بـاءت بالفـشل،     السيزيومسيليكات األنتموان إلمتصاص    -زيادة إنتقائية تيتانيوم  إال أن   . الحمضية
رية للمبادل نتيجة إدخال التيتانيوم في البنية تشكّل عيوب ذلك لزيعالبلو.  
  

 كـان أكثـر     Ca-H-birnessite، إال أن    234-ثوريوميت إنتقائية جيدة نسبياً لل    ا البرنس  كال مبادلي  أبدى
ـ      ط  ثبات الكالسيوم لم تُ   ن أيون عام، فإ وبشكل  . فاعلية يت اات البرنـس  إمتصاص الثوريـوم علـى عين

 فـي محاليـل نتـرات        واحدة ع أكبر بمرتبة  كانت معامالت التوز  ف.  البوتاسيوم هاثّر في  أ بالدرجة التى 
 بـشكل   ع قيم معامل التوز   ، تناقصت وفي جميع الحاالت   .تاسيوممنها في محاليل نترات البو    الكالسيوم  

ـ  المعامالتميل  قيم  كانت  . إزدياد تركيز أيونات الكالسيوم   بوغاريتمي  لخطي على المقياس ال     ة الخطي
 Ca-birnessite و Ca-H-birnessite على   234Th-Caع الخاص بالتبادل    ريتم معامل التوز  ا للوغ ةالمسجل
تبـادل  األكثر احتماالً هي    ميكانيكية التبادل     على ذلك فإن   بناءو. الترتيب، ب 0.99- و 1.1-  إلى مساويةً

لـكافئ  تمTh+4 )كاتيوناتمع  )  في المحلول  كثر وجوداً األ Ca2+ و Mn2+.   28[سابقة  دراسة  أختبرت[ 
  من بينهـا   كان. يةكالسيوم اليليوم في مح  المتصاص السترونش  من المبادالت الالعضوية     عدداً كبيراً 

. عيةاأوكسيد المنغنيز، الكربون المعدل، وزيوليتات طبيعية وصن      -تيتانيوم أوكسيد المنغنيز إضافٍة إلى   
، وذلك غ/مل103 بحدود كلور الكالسيوم  0.01Mمحلول في  85-يومللسترونشع  معامالت التوزسجلت

 104×4.2 لة في هذا العمل   سجقل بكثير من القيمة الم     أ هذه القيمة عتبر  وت.  تقريباً 7عند درجة حموضة    
لـسيليكات   المـشتقات الكاتيونيـة    معاكس إلنتقائيـة     شكلوب،  0.1Mلكالسيوم  ل كبر أ  تركيز في غ/لم

  .ن إلفته للثوريومحسقد يت ا، فإن إدخال أيونات الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم إلى البرنساألنتموان
  

ـ ععامة وبإلقاء نظرة  ز لكـل مـن   لى السلوك اإلمتصاصي الممي Na-H-birnessiteوNa-birnessite 
الـذي   .]12[ وزمـالؤه    Golden، فإننا نجد عالقةً مع ما وجـده         يينلكالسيوماومقارنته مع نظيرهما    

ـ    ) d[060] اً من محسوب(ايت   للبرنس (d)البعد  في   اًعتوسأن   أستنتج  إدخـال أحـد   د  اليمكن تجنبـه عن
 حجم الكـاتيون  ديادزبإ bع على المحور يزداد التوسحيث . إلى بنيتهناصر القلوية والقلوية الترابية    الع
كـون  بالتالي ت وأكبر،  ) حجم/شحنة (بمعدلنسبياً  تمتع  الكاتيونات األصغر ت  ، مما يشير إلى أن      دخلالم

 للمبادل  الداخلية الية في تعديل شحنة الطبقة    أكثر فع  .علـى   ]29[أعتمـدت دراسـة حديثـة       ؤخّراً،  م 
 (isotherm) رجـة الحـرارة  دلاأليـوني المتماثـل   يات عمليات التبادل     لمنحن المرافقةالطاقات الحرة   

التحليل النظيـري    تقانة تعمالباس،  22Na-birnessite المتصاص المعادن األحادية والثنائية التكافؤ على     
  الدرجـة عنـد للمعادن أحادية التكافؤ نتقائية  سلسلة اإلكانتحيث  . ذاتها  النتيجة إلىلت  توص، و الممدد
298K األيوناتحجم  مع   وافقةتم ف ،هةالممي  كان األ ) السيزيومك( هاًالكاتيون األقل تمي   الً، كثـر تفـضي

  .الًه أقل تفضي التميشديدة األيونات ال كانتبينما
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   234-إمتصاص الثوريوم محلول علىالحموضة تأثير درجة  -7-6
نظراً ألن كيمياء الثوريوم فـي األوسـاط المائيـة     حموضة محاليل الثوريومدرجة  التحقق من   جرى

ع معامل التـوز العشري للوغاريتم  الرسم  بوذلك  ،  10 الشكل النتائج في    عرضت .ةمعقدمعروفة بأنها   
ية في السلوك اإلمتـصاصي للمبـادالت عنـد         التوافق بقاًاسلوحظت  . لمحلولدرجة حموضة ا  بتابعية  

 2أكبر مـن     درجة حموضة    جلومن أ .  في األوساط الحمضية   طُبقت وذلك عندما    2 درجة الحموضة 
  .كانت ثابتة تقريباًفإن إمتصاصية الثوريوم 
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  234-إلمتصاص الثوريوم اللوغاريتم العشري لقيم معامالت التوزع: 10 الشكل

  يدروجيني ومبادل سيليكات األنتموان األصلي بداللة درجة حموضة محلول الثوريومعلى البرنسايت وشكله اله
  

 المرتفعـة تجـاه الثوريـوم   له الهيدروجيني يت وشكاالبرنس  إلفةبشكل واضح،،  10  الشكل وقد أظهر 
عكـست   .الية كان األكثر فعH-birnessite     مع سيليكات األنتموان، مع األخذ بعين اإلعتبار أن        مقارنةً

  ع العظمى   قيمة معامل التوزالمللـلة سجH-birnessiteمواقع تبادليـة إضـافية   ووجودر البنيوي  التغي 
 إضـافة   أنبياً، عند درجات الحموضة المرتفعة،      لوحظ تجري  و .لمعالجة الحمضية للمادة  ت نتيجة ا  نشأ

قـد  بقاً،  اسوضته  جرى ضبط قيمة درجة حم    والذي  المحلول الحاوي على النظير المشع،      المبادل إلى   
 هو النـوع األكثـر حـضوراً فـي          Th+4يون  مما جعل األ   الوسط   حموضة درجة   انخفاض إلى   أدت

ـ   مجال درجة الحموضة   فيثباتية إمتصاص الثوريوم على المبادالت الثالثة       كانت   .المحلول ق المطب 
 الثوريوم على   تصاص فإن إم  وبالتالي. 2.8-2 في المجال تراوحت  ة  مترافقة مع درجة حموضة توازني    

 فـي الطبقـات     A إلى التبادل األيوني الحاصل على المواقع        يت يمكن أن يعزى بشكٍل رئيس     اسالبرن
لتبادل مع أيونـات    ل إضافةً،  مع بعض جزيئات الماء   ساندة  مت +Na+/Mx األيونات   حيث تكون الداخلية،  
MnO6 طبقاتة فوق وتحت فجوات واقعالمنغنيز ال

  .B، الموقع -8
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 نـسبةً  تـه سيليكات األنتموان وجود مواقع تبادل محدودة في بنيل المنخفضةع  معامالت التوز م  بينت قي 
كاتيون معـين  تجاه  فإن سعة التبادل األيوني للمبادل    ]30[ ومجموعته   Barrer حسبو. يتا البرنس إلى

إلـى  مما يحـول دون دخولـه    ون كبير الحجم يكالمتبادل قدأن الكاتيون   :  األولى تابعة لثالث آليات،  
راً بسبب إنشغال الموقع    يكون متعذ قد   الدخول إلى بعض األجزاء      أو أن  جميع أجزاء النظام المسامي،   

ـ تميالتبـادلي، وطاقـة   لكـاتيون  المميه لحجم الأن : الثانية و؛خر بقي نتيجة عملية سابقة   بكاتيون آ  ه ه
ع الـشحنة   ن تـوز  فإ: الثالثة أما؛  ن أن تؤثر على درجة التبادل      يمك ساند معه وسهولة إزالة الماء المت   

  أحياناً وهذه العوامل يمكن أن تؤثر منفردةً     .  للكاتيون المتبادل  محبذاًعلى بنية المبادل ربما يكون غير       
ومن المحتمل أن العاملين األخيرين هما األكثر تأثيراً في عمليـة تبـادل             . أو مجتمعة في أحيان ُأخَر    

  .يوم في بنية سيليكات األنتموانالثور
  
  الخاتمة -8

      ية، التتبع فقـط    يك دينام هي عملية عملية إمتصاص الثوريوم     ألقت هذه الدراسة الضوء على حقيقة أن
 المبـادالت طبيعـة   إلى   أيضاً    تتبع بلة في المحلول،    الموجود) الجزيئات(لدرجة الحموضة ولألنواع    

ن أإذ كانت حلمهة الثوريـوم مهملـة تقريبـاً،     .  التجارب أثناء ةالتي تعاني من تغيرات بنيوية تدريجي     
ـ لـذا  . في المحلـول Th+4 الكاتيون ، حيث ساد وجود2درجة الحموضة التوازنية كانت تساوي        ه فإن

يكـون   وذلك عندما ة،  ـبادالت المدروس ـ الم  على التبادل األيوني وساطة  بالثوريوم  يمكن أن يمتَص    
لمبادل  الشحنات على بنية ا   ع  توزالتبادل يحدث أو أن   .  مع سيليكات األنتموان   كما كان الحال  ،  ضالًفَم 

فإن العكس من ذلك،     وعلى   .نت الكاتيونات من الولوج إلى الطبقات الداخلية في بنية المبادل         طالما تمكّ 
قد تُعيق   ييت الطبق اة في بنية البرنس   الفراغات الداخلي و  في بنية المبادل    أصالً الكاتيون الموجود طبيعة  

ـ ع  معامالت التـوز   ل مرتفعةالقيم  ال في هذا حاتض. عملية التبادل   علـى  امتـصاص الثوريـوم   دى  ل
الكالسيومي، مع األخذ بعين اإلعتبـار      يت  ا البرنس نسبةً إلى تلك المسجلة على    يت الصوديومي   االبرنس

كمـا  . مثيالتها للمعادن القلويـة    مع    ما مقارنةً  نوعاًلكاتيونات القلوية الترابية مرتفعة     أن طاقة إماهة ا   
ـ تـأثيراً  يت ابرنسلل يةالحمضنتيجة المعالجة زدياد عدد المواقع األيونية التبادلية      إل كان بإزديـاد  اً جلي

الوسـط  ماهية   النظر عن    بغض M-birnessite للثوريوم مقارنةً مع     M-H-birnessiteإنتقائية مبادالت   
 تحـسين إلفتـه  القدرة علـى   سيليكات األنتموان فيالمعدنية  إدخال الكاتيونات قد أخفق هذا و . الملحي

 المايكروية  البلّوريةل الثوريوم التغيرات    تأثير درجة حموضة محلو   أظهرت دراسة   وأخيراً  . للثوريوم
  . التجاربأثناءيت ا البرنسبنيةالطارئة على 
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   التوصيات-9
فـي   234-لية جيدة المتـصاص الثوريـوم  فعاالمحضرة  سيليكات األنتموان والبرنسايت    مادتي  أبدت  

التجريبية في هذه الدراسة وعلى ضوء ذلك فإنها قد تلعب دوراً هاماً فـي معالحـة الميـاه                   شروطال
  .في حقول النفط السورية، 226-المرافقة الملوثة، الحاوية على الراديوم

  
  كلمة شكر -10

        ـ  لقيامه بتحاليل قية  يشكر القائمون على هذا العمل السيد الدكتور موفق ر  والـسيد زهيـر     ،XRD الـ
 والسيد الدكتور رئيس قسم الوقاية واألمـان لتـشجيعه، والـسيد          ،شعيب للمساعدة في إخراج التقرير    

  .الدكتور المدير العام لهيئة الطاقة الذرية لدعمه وتوجيهاته
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  ملحق -11
  

  دروسة في محلول حمض اآلزوت على المبادالت الم234Thالمعامالت الخطية المتصاص الـ: (2)الجدول 
Intercept Slope R2 HNO3 

2.17 -1.96 0.99 Birnessite 
2.20 -1.99 0.99 H-Birnessite 
3.81 -0.79 0.83 SbSi 
3.23 -1.37 0.87 H-SbSi 

  
   على المبادالت المدروسة في محلول نترات الصوديوم234Thالمعامالت الخطية المتصاص الـ: (3)الجدول 

Intercept Slope R2 NaNO3 
4.25 -1.01 0.96 Na-Birnessite 
5.54 -0.82 0.95 Na-H-Birnessite 
2.33 -1.55 0.99 SbSi 
2.29 -1.70 0.99 Na-SbSi 

  
   على المبادالت المدروسة في محلول نترات البوتاسيوم234Thالمعامالت الخطية المتصاص الـ: (4)الجدول 

Intercept Slope R2 KNO3 
3.82 -0.85 0.99 K-Birnessite 
3.94 -0.76 0.89 K-H-Birnessite 
3.40 -1.23 0.99 SbSi 
3.35 -1.14 0.99 K-SbSi 

  
   على المبادالت المدروسة في محلول نترات الكالسيوم234Thالمعامالت الخطية المتصاص الـ: (5)الجدول 

Intercept Slope R2 Ca(NO3)2 
3.91 -0.99 0.95 Ca-Birnessite 
4.38 -1.14 0.99 Ca-H-Birnessite 
2.31 -1.45 0.99 SbSi 
2.30 -1.42 0.99 Ca-SbSi 
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