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(Mn-Zr)OKSİT - PAN KOMPOZİT KÜRECİKLERİ 
KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN STRONSİYUM 

ADSORPSİYONUNUN OPTİMİZASYONU 
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Adsorpsiyon, iyon değiştirme olaylarına dayanan prosesler, sıvı atıklardan toksik, uzun 
yarı ömürlü radyonüklidlerin ön konsantre edilmesi ve ayrılmasında önemli rol oynarlar. 
Nükleer atık yönetiminde, radyoaktif atıklardan stronsiyum gibi uzun yarı ömürlü, toksik 
radyoizotopların uzaklaştırılması depolama problemlerini azaltır ve atıkların nihai elden 
çıkartılmasını kolaylaştırır. Atık tipine bağlı olarak çok çeşitli adsorban ve/veya iyon 
değiştiriciler kullanılmaktadır. Hidrate oksitler ve oksit karışımları çoğunlukla amorf 
yapıda jeller olduğundan tekrarlanabilir özellikler göstermekte güçlük gösterirler. Ayrıca, 
elde edilen tozlar genellikle çok ince taneli olduğundan basınç düşmesi ve süzülme 
güçlüğü gibi sorunlara yol açmakta, büyük kapasiteli kolon uygulamaları için uygun 
olmamaktadır. Bu nedenle, son yıllarda endüstriyel uygulamalar için organik-inorganik 
kompozit adsorban küreciklerinin hazırlanması çalışmaları yaygınlaşmıştır. PAN, ince 
partiküller için oldukça kararlı ve gözenekli (poröz) bir destek maddesi olarak, söz konusu 
iyon değiştiricilerin büyük ölçekli kolon uygulamalarında kullanımını sağlar. PAN'ın bir 
çok inorganik iyon değiştirici materyal ile bağlayıcı(binder) olarak kullanımı ilk kez 
Sebesta tarafından 1990'lann başında gerçekleştirilmiştir. Daha sonra PAN bazlı kompozit 
iyon değiştiriciler hazırlanarak, bazı radyonüklitlerin ve ağır metal iyonlarının sulu 
çözeltilerden ve atık sulardan uzaklaştırılmasında kullanılmıştır. Çalışmada stronsiyumu 
sulu çözeltilerden geniş bir pH aralığında ayırabilecek küresel yapıda (Mn-Zr)oksit - PAN 
kompozit kürecikleri hazırlanmıştır. Deneysel Tasarım yöntemi kullanılarak "Central 
Composite Design" modeli ile kompozit adsorbanın Sr+2 adsorpsiyonu optimize edilmiştir. 
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OPTIMIZATION OF STRONTIUM ADSORPTION FROM AQUEOUS 
SOLUTION USING (Mn-Zr) OXIDE - PAN COMPOSITE SPHERES 

The processes based on adsorption and ion exchange have a great role for the pre-
concentration and separation of toxic, long lived radionuclides from liquid waste. In 
Nuclear waste management, the removal of long lived, radiotoxic isotopes from 
radioactive waste such as strontium reduces the storage problems and facilitates the 
disposal of the waste. Depending on the waste type, a variety of adsorbents and/or ion 
exchangers are used. Due to the amorphous structure of hydrous oxides and their mixtures, 
they don't have reproducible properties. Besides, obtained powders are very fine particles 
and they can cause operational problems such as pressure drop and filtration. Therefore 
they are not suitable for column applications. These reasons have recently expedited the 
study on the preparation of organic-inorganic composite adsorbent beads for industrial 
applications. PAN, as a stable and porous support for fine particles, provides the utilization 
of ion exchangers in large scale column applications. The utilization of PAN as a support 
material with many inorganic ion exchangers was firstly achieved by Sebesta in the 
beginning of 1990's. Later on, PAN based composite ion exchangers were prepared and 
used for the removal of radionuclides and heavy metal ions from aqueous solution and 
waste waters. In this study, spherical (Mn-Zr)oxide-PAN composite were prepared .for 
separation of strontium from aqueous solution in a wide pH range. Sr2+ adsorption of 
composite adsorbent was optimized by using experimental design "Central Composite 
Design" model. 

Keywords: Strontium, Manganese Oxide, Zirconium Oxide, PAN, Experimental Design 
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1. GİRİŞ 

Uranyumun fısyonu sonucu oluşan stronsiyum-90(yanömür=28 yıl), nükleer tesis kazaları, 
nükleer silah denemeleri, yakıt işleme ile ilgili atıklar ile radyoaktif atık depolama 
tesislerinden çevreye salınmaktadır. Stronsiyum-90, yanömrü ve biyolojik aktivitesi göz 
önüne alındığında, ilk 100 yıllık periyot içinde nükleer reaktörlerden salman en önemli 
radyonüklitlerden biridir[l]. Adsorpsiyon, iyon değiştirme olaylarına dayanan prosesler, 
sıvı atıklardan toksik, uzun ömürlü radyonüklidlerin ön konsantre edilmesi ve ayrılmasında 
önemli rol oynarlar. 

İnorganik bileşikler sulu atık çözeltilerinden sezyum ve stronsiyumun ayrılmasında 
ayrıntılı bir biçimde kullanılmaktadırlar[2], İnorganik materyallerin cam ve beton gibi atık 
formları ile uygunluğu, seçiciliği, termal ve radyasyon kararlılığı gibi önemli avantaj lan 
vardır[3]. Fakat, çoğunlukla toz formda bulunan inorganik iyon değiştiricilerin düşük 
mekanik dayanımlan, kütle transferinin yavaş olması, basınç düşmesi ve süzülme güçlüğü 
gibi işletimsel sorunlar nedeniyle kolon uygulamalanndaki kullanımlan sınırlıdır. 
Kompozit iyon değiştiriciler, inorganik veya organik materyalle kombine edilmiş bir veya 
daha fazla iyon değiştiriciden oluşmaktadır. Bir kompozit materyalin üretim mantığı, kendi 
kendine granül oluşturamayan veya çok zayıf granülleşebilen iyon değiştiricilerden, kolon 
kullanımına uygun, yeterli güçte granüler materyaller üretmektir. Kompozit bir iyon 
değiştiricide inorganik materyaller radyonüklitlerin bağlandığı aktif bileşenler, organik 
materyaller de inert bağlayıcılardır[4]. 

Stronsiyumun geniş bir pH aralığındaki sulu çözeltilerden adsorpsiyon davranışlanm 
incelemek için, (Mn-Zr)oksit-PAN kompozit kürecikleri hazırlanmıştır. Sr2+adsorpsiyon 
denemeleri "Central Composite Dizayn" kullanılarak yapılmıştır. Adsorpsiyonu etkileyen 
çözelti pH'ı, sıcaklık, başlangıç Sr+2 konsantrasyonu, temas süresi gibi parametreler 
incelenmiştir. Bütün denemelerde 90Sr yerine, benzer kimyasal davranışlarda bulunan 

oo 

doğal izotopu Sr kullanılmıştır. 

2. DENEYSEL 

2.1. (Mn-Zr)Oksit -PAN Kürelerinin Hazırlanması 
Birlikte çöktürme yöntemi ile hazırlanmış hidrate (Mn-
Zr)oksit, organik bir çözgen olan dimetilformamit 
içinde manyetik kanştıncıda, 50°C'de 2 saat süre ile 
dağıtılmıştır. Bu kanşıma PAN fiber ve Tween-80 ilave 
edilerek, kanşım manyetik kanştıncıda 50°C'de 2 saat 
daha muamele edilmiştir. Kanşım peristaltik pompa 
yardımı ile damlatma ucuna gönderilerek, 
izomilkol/su(hacimce 1/5) içeren kolona dikey olarak 
damlatılmıştır. Küreler izoamilalkol fazında oluşup, su 
fazına geçince sertleşmiştir. Küreler kolonda 24 saat 
yaşlandırma işlemine tabi tutulmuş, organik _ . 
safsızlıklar gidinceye kadar saf su ile yıkanmıştır. İM $ e k i l L Kompozit Küre 
NaOH içinde bir gece bekletilerek Na+formuna Hazırlama düzeneği 
dönüştürülmüştür. Su ile pH 8 e kadar yıkanarak, 
70°C'de kurutulmuştur. Küre sentezi Şekil l.'de 
görülen düzenek vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. 
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2.2. Sr+2 Alım Denemeleri 

Çalışmanın bu basamağı (Mn-Zr)oksit-PAN kompoziti ile Sr2+ adsorpsiyon koşullarının 
incelenmesini hedeflemektedir. Bu amaçla çözelti pH'sı, çalkalama sıcaklığı, başlangıç 
konsantrasyonu ve çalkalama süresinin stronsiyum alımına etkisi incelenmiştir. Denemeler 
"Deneysel Tasarım" metodu kullanılarak "Central Composite Design" ile tasarlanmış ve 
gerçekleştirilmiştir. 31 adet belirlenen konsantrasyonlarda ve pH Tarda 30mL Sr2+ çözeltisi 
hazırlanmış ve O.lg adsorban eklenmiştir. Çözeltiler GFL1086 model termostatlı 
çalkalayıcıda 150rpm hızında belirlenen sıcaklıklarda ve sürelerle çalkalanmalardır. 
Karışımlar 307 nolu filtre kağıdı ile süzülmüş ve süzüntüler Perkin Elmer Optima 2000 
DV ICP-OES ile analiz edilmiştir. 

Stronsiyum adsorpsiyon verimleri; 
Q: Başlangıç Konsantrasyonu 

(C —C ) Ce: Denge Konsantrasyonu 
E f f % = — — X İ 0 0 

Ci 

eşitliğine göre hesaplanmıştır. 

Sr+2 alım denemeleri "Central Composite Design" (CCD) modeli kullanılarak merkez 
noktalarda 7 tekrar ile dört farklı bağımsız değişkenin incelenmesi ile gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmada incelenen değişken aralıkları ve seviyeleri Çizelge l'de gösterilmiştir. 

Çizelge 1. Değişken Aralıkları ve Seviyeleri 

Değişkenler - a •1 0 +1 +a 
pH X, 3 4,5 6 7,5 9 
Sıcaklık (°C) X2 20 30 40 50 60 
Sr+2Konsantrasyonu (ppm) X3 20 40 60 80 100 
Temas Süresi (dak.) X4 30 90 150 210 270 

Optimum koşulların belirlenmesinde kullanılan eşitlik aşağıda verilmiştir. Denklemde ao 
kesişme terimini, a; lineer etkileri, au ikinci dereceden etkileri, aM ise incelenen 
parametreler arasındaki ikili etkileşimleri göstermektedir. 

y ;= ao+ 2 a,Xi+ S auX j2+ E a.jXjX, (1) 

Çizelge 2'de, "Central Composite Design" modeli ile belirlenen 31 adet denemenin 
koşullarını gösteren matriks ve elde edilen %Verim değerlerine karşılık CCD modeli ile 
hesaplanan % Verim değerleri göserilmiştir. Modelde 16 adet faktöriyel nokta, 9 adet star 
noktaları (1 adet merkez nokta) ve 6 tekrar noktası yeralmaktadır [5]. 
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Çizelge 2. (Mn-Zr)oksit-PAN kompoziti ile Sr+2Alım Denemelerinde Dört Bağımsız 
Değişken için "Central Composite Design" Modeli 

izlem pH Sıcaklık Konsantrasyon Temas Öngörülen Deneysel 
(°C) (ppm) Süresi 

(dak.) 
% Verim % Verim 

1 1 1 1 50,21 53,77 
2 1 1 . -1 40,80 39,91 
3 1 1 -1 1 80,67 78,63 
4 1 1 -1 -1 68,82 68,44 
5 1 -1 1 1 48,05 44,39 
6 1 -1 1 -1 32,75 32,52 
7 
8 

1 
1 

-1 -1 1 72,54 
54,80 

71,11 
54,25 

9 -1 1 1 1 48,89 50,47 
10 -1 1 1 -1 41,32 44,51 
11 -1 1 -1 1 72,00 73,99 
12 -1 1 -1 -1 62,00 66,68 
13 -1 -1 1 1 42,88 45,02 
14 -1 -1 1 -1 29,43 32,49 
15 -1 -1 -1 1 60,02 61,93 
16 -1 -1 -1 -1 44,13 42,33 
17 a 0 0 0 54,67 58,87 
18 -a 0 0 0 42,68 35,69 
19 0 a 0 0 64,67 60,22 
20 0 -a 0 0 44,64 46,31 
21 0 0 a 0 41,16 38,18 
22 0 0 -a 0 86,32 86,52 
23 0 0 0 a 57,91 57,29 
24 0 0 0 -a 32,60 30,44 
25 0 0 0 0 52,68 51,99 
26 0 0 0 0 52,68 51,32 
27 0 0 0 0 52,68 52,12 
28 0 0 0 0 52,68 49,12 
29 0 0 0 0 52,68 51,52 
30 0 0 0 0 52,68 56,11 
31 0 0 0 0 52,68 56,59 

• +2 

ikinci dereceden polinomal eşitlik esas alınarak (Mn-Zr)oksit-PAN kompoziti üzerine Sr 
adsorpsiyonuna pH, sıcaklık, başlangıç Sr+2 konsantrasyonu ve temas süresinin etkisi 
analiz edilmiştir. Bağımsız değişkenlerin regresyon analizi Çizelge 3'de gösterilmiştir. R 
Kare değerinin 0.96 olması uygulanan modelin 0.95 güven aralığı sınırları içerisinde yer 
aldığını göstermektedir. Önemlilik F değerinin 0.05'ten küçük olması (2.61E-08) 
kullanılan CCD modelinin belirlenen değişken aralıklarında anlamlı olduğuna ve modelin 
Sr+2 adsorpsiyonunu açıklamakta yeterli olduğuna işaret etmektedir. 

Çizelge 3. Bağımsız Değişkenlerin Regresyon Analizi 

Regresyon İstatistikleri 
Çoklu R 0.98 
R Kare 0.96 
Ayarlı R Kare 0.92 

460 



X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,493-502 j^ ̂  QQQg^ .Çetinkaya 

Standart Hata 3.87 
Gözlem 31 

df SS MS F AnLF 
Regresyon 14 5379.80 384.27 25.65 ' 2.61E-08 

Fark 16 239.69 14.98 

Toplam 30 5619.49 

Katsayılar Standart Hata t Stat P-değeri 
Kesişme 52.68 1.46 36.01 9.6E-17 

X! 3.00 0.79 3.79 1.6E-03 

X2 5.01 0.79 6.34 9.9E-06 

X3 . -11.29 0.79 -14.29 1.6E-10 

X4 6.33 0.79 8.01 5.5E-07 

x ,x , -1.00 0.72 -1.38 1.9E-01 

X2X2 0.49 0.72 0.68 5.0E-01 

X3X3 2.76 0.72 3.82 1.5E-03 

X4X4 -1.86 0.72 -2.56 2.1E-02 

X1X2 -0.96 0.97 -0.99 3.3E-01 

X,X 3 -1.84 0.97 -1.90 7.6E-02 

X1X4 0.46 0.97 0.48 6.4E-01 

X2X3 -1.49 0.97 -1.54 1.4E-01 

X2X4 -1.47 0.97 -1.52 1.5E-01 

X3X4 -0.61 0.97 -0.63 5.4E-01 

Çizelge 3'de ayrıca (Mn-Zr)oksit-PAN kompoziti üzerine Sr+2 adsorpsiyonunda incelenen 
bağımsız değişkenlere ait katsayılar ve P-değerleri verilmiştir. Bu katsayılar kullanılarak 
oluşturulan, optimum koşulların saptanmasında ve cevap yüzey grafiklerinin 
oluşturulmasında kullanılan ikinci dereceden polinomal denklem Eş. 2'de gösterilmiştir., 

y = 52.68 + 3.00*X, + 5.01*X2 - 11.29*X3 + 6.33*X4 - 1.00*X,2 

- 0.49*X2
2 + 2.76*X3

2 - 1 . 8 6 * X 4 2 - 0.96*XıX2 - 1.84*XıX3 + 
0.46*X,X4 - 1.49*X2X3 - 1.47*X2X4 - 0.61*X3X4 

3. DENEYSEL SONUÇLAR 

pH Etkisi 

Regresyon analizi sonucu (Mn-Zr)oksit-PAN 
kompoziti üzerine Sr+2 adsorpsiyonuna çözelti 
pH'smın etkisi önemli bulunmuştur (P<0.05). 
pH'ya ait katsayının sıfırdan büyük olması 
(3.00) pH'nın adsorpsiyon üzerine kümülatif 
etkisinin pozitif olduğunu göstermektedir. 
Şekil l'de. incelenen pH 3-9 aralığında (Mn-
Zr)oksit-PAN kompoziti üzerine Sr+Z 

100 

90 

60 

: 

# 30 ! i •: -

20 : i -

10 '••; i 
Qİ i i 1 i i 

3 4 5 6 . 7 8 9 

" H 

Şekil 2. Sr+ alımına pH etkisi 
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adsorpsiyonunun pH artışı ile hafifçe arttığı görülmektedir. 

Sıcaklık Etkisi 

Regresyon analizi sonucu sonucu (Mn-Zr) 
oksit-PAN kompoziti üzerine Sr+2 

adsorpsiyonuna sıcaklığın etkisi önemli 
bulunmuştur (P<0.05). Sıcaklığa ait 
katsayının sıfırdan büyük olması (5.01) 
sıcaklığın adsorpsiyon üzerine kümülatif 
etkisinin pozitif olduğunu göstermektedir. 
Şekil 2'de (Mn-Zr)oksit-PAN kompoziti 
üzerine Sr+2 adsorpsiyonunun 20-60°C 
aralığında sıcaklık artışı ile arttığı 
görülmektedir. 

Başlangıç Sr+2 Konsantrasyonu Etkisi 

Regresyon analizi sonucu (Mn-Zr)oksit-PAN 
kompoziti üzerine Sr+2 adsorpsiyonuna 
başlangıç Sr+2 konsantrasyonunun etkisi 
önemli bulunmuştur (P<0.05). 
Konsantrasyona ait katsayının sıfırdan küçük 
olması (-11.29) konsantrasyonun adsorpsiyon 
üzerine kümülatif etkisinin negatif olduğunu 
göstermektedir. Şekil 3'de (Mn-Zr)oksit-PAN 
kompoziti üzerine Sr+2 adsorpsiyonunun 20-
100 ppm aralığında konsantrasyon artışı ile 
azaldığı görülmektedir. 

Temas Süresi Etkisi 

Regresyon analizi sonucu (Mn-Zr)oksit-
PAN kompoziti üzerine Sr+2 adsorpsiyonuna 
temas süresinin etkisi önemli bulunmuştur 
(P<0.05). Temas süresine ait katsayının 
sıfırdan büyük olması (6.33) sıcaklığın 
adsorpsiyon üzerine kümülatif etkisinin 
pozitif olduğunu göstermektedir. Şekil 4'de 
(Mn-Zr)oksit-PAN kompoziti üzerine Sr+2 

adsorpsiyonunun 0-300 dakika aralığında 
süre ile arttığı görülmektedir. 

İkili Etkileşimler 

100 r-

90 •• 
. 30 -

CO 
* 30 -

20 •••••• i r ; ; i i -
10 ; i ; İ ; : -
0i i 1 i i i i i 
20 25 30 35 4Q 45 50 56 G0 

Sicaklik(C) 

Şekil 3. Sr+2 alımına sıcaklığın etkisi 
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90 -
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ss 30 ; i ; i 
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10 i : j i i- j ; 

İ20 30 40 SO 60 70 80 90 100 
Baslar,gic Sr Konsantrasyonu(ppm) 

Şekil 4. Sr+2 alımına başlangıç Sr+2 

konsantrasyonu etkisi 

100.-
90 •• 
aı -

30 -
20 

1 0 •• 

°0 60 120 180 240 300 
Temas Süresi(dak.) 

+2 
Şekil 6.(a-f)'de (Mn-Zr)oksit-PAN kompoziti Şekil 5. Sr alımına temas 
üzerine Sr+2 adsorpsiyonuna etki eden bağımsız süresinin etkisi 
değişkenlerin ikili etkileşimlerini gösteren 3 boyutlu 
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cevap yüzey grafikleri gösterilmiştir. Grafikler diğer değişkenlerin merkez noktalarda sabit 
tutulması ile oluşturulmuştur. Şekil ö.a'da maksimum Sr+2 adsorpsiyonunun 60°C 
sıcaklıkta ve pH=6.75 değerinde elde edildiği görülmektedir. Şekil ö.b'de 20ppm başlangıç 
Sr+2 konsantrasyonunda ve pH=9 değerinde maksimum Sr+2 alımı (%95.66) gözlenmiştir. 
Şekil ö.c'de pH=8.85 değerinde 264 dakikalık temas süresi değerinde maksimum Sr+2 

alımı gerçekleştiği görülmektedir. Şekil ö.d'de 20-22ppm başlangıç Sr+2 konsantrasyonu 
ve 56-60°C sıcaklık aralığında maksimuma ulaştığı görülmektedir. Şekil ö.e'de 60°C 
sıcaklıkta 204 dakika temas süresi sonunda maksimum adsorpsiyona ulaşıldığı 
görülmektedir. Şekil 6.f de 20ppm başlangıç Sr+2 konsantrasyonunda 270 dakika sonunda 
en yüksek % Sr adsorpsiyon verimi değerine ulaşılmıştır. 

Sicaklik(C) Konsantrasyon(ppın) 

a. Sr+2 alımına pH ve sıcaklık etkisi b. Sr+2 alımına başlangıç Sr+2 

konsantrasyonu ve pH etkisi 

70̂  
60 

?• g 50. 
| 40 
I 
in 30 
* 

20 10 

w& 

Konsantrasyon(ppm) 

c. Sr+2 alımına pH ve temas süresinin 
etkisi 

d. Sr+2 alımına başlangıç Sr+2 

konsantrasyonu ve sıcaklığın etkisi 
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Sitaklik(C) 

60 

Konsarıtrasyon(ppm) Sûre(dak) 

e. Sr+2 alımına sıcaklık ve temas süresinin f. Sr+2 alımına temas süresi ve başlangıç 
etkisi Sr+2 konsantrasyonu etkisi 

Şekil 6.(a-f) Sr+2 alımında etkili parametrelerin ikili etkileşimleri 

4. TARTIŞMA VE YORUM 

Çalışmada, birlikte çöktürme yöntemi ile hazırlanmış hidrate (Mn-Zr)oksit ile destek 
malzemesi olarak polikrilonitril fiber kullanılarak küresel yapıda adsorbanlar 
sentezlenmiştir. (Mn-Zr)oksit-PAN kompozit kürecikleri üzerine Sr+2 adsorpsiyonu 
deneysel tasarım yaklaşımı ile incelenmiştir. İstatistiksel deneysel tasanm kullanılması 
zaman ve tüm diğer giderlerde tasarruf, proses esnekliği ve güvenilir sonuçlar 
sağlamaktadır. 

Adsorpsiyon üzerinde pH, sıcaklık, başlangıç konsantrasyonu ve temas süresi gibi ana 
etkilerin etkili olduğu buna karşılık ikili etkileşimlerin adsorpsiyon üzerinde bir etkisinin 
olmadığı görülmektedir. Optimum değerler pH 8.25, sıcaklık 60°C, başlangıç Sr+2 

konsantrasyonu 20ppm ve temas süresi 250 dakika olarak tespit edilmiştir. Adsorpsiyona 
ait regresyon analizi sonucu R Kare değerinin 0.96 olması, uygulanan modelin 0.95 güven 
aralığı sınırlan içerisinde yer aldığını göstermektedir. Önemlilik F değerinin 0.05'ten 
küçük olması (2.61E-08) kullanılan CCD modelinin belirlenen değişken aralıklannda 
anlamlı olduğuna ve modelin Sr+2 adsorpsiyonunu açıklamakta yeterli olduğuna işaret 
etmektedir. 

Sonuçlardan görüldüğü üzere, (Mn-Zr)oksit-PAN kompozit kürecikleri sulu çözeltilerden 
stronsiyumu geniş bir pH aralığında uzaklaştırmada kullanılabilecek etkin bir adsorban 
olarak ümit vaad etmektedir. 

NOT: Bu çalışma Ege Üniversitesi tarafından 2006 NBE 008 No'lu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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