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  الملخص 1

لبعض المواد المستخدمة في تخزين حركية وسلوك الماء المرتبط والحر بدراسة  ا العمليهتم هذ

عتماد على تقنية الرنين باإل (Illite, Bentonite)البنتونايت و النفايات المشعة كالصلصال 

إلى الوسط المواد من هذه العناصر المشعة تسرب  آليةاهم بفهم التي تسو  النووي المغناطيسي

   .ةالمحيط والتي قد تؤدي إلى تلّوث المياه الجوفي

كالسيليكا واأللومينا،  ذكر تمت دراسة مواد مسامية موصفةباإلضافة إلى المواد اآلنفة ال

 (المركبين األساسين المكونان للبنتونايت).

)، زمن االسترخاء، حركية الماء، NMR( النووي المغناطيسي الرنين الكلمات المفتاحية :

  المركبات المسامية.

Abstract 

The aim of this work is to study the behavior of the water state (bound 

/free water) in porous materials such as illite and bentonite. These 

materials are widely used in the storage of radioactive waste.  

The study was carried out using proton nuclear magnetic resonance 

technique (NMR). That permits to understand the mechanism of leakage 

of radioactive elements from these porous materials to the surrounding 

environment. Such a leakage may have very serious consequences like 

the contamination of groundwater. 

In addition, other porous materials like silica and alumina, the two main 

composite of bentonite, have been studied as well. 

 
Keywords: Time domain NMR; Relaxation times; Water mobility; Porous 
media.
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  شكالاأل 2

 26.6عند درجة رطوبة  CONTINباستخدام البرنامج  12توزع زمن االسترخاء للسيليكا  : 1الشكل 
........................%..............................................................................12  

  wa ≈ 1 ............................17عند  S62و  S12لنوعين من السيليكا  CPMGشارة إ : 2الشكل 

  19.........................................لعينات األلومينا بدرجات رطوبة مختلفة FIDإشارة  : 3الشكل 

) و للبنتونايت عند درجات رطوبة aساعة ( 48لمدة  C105°للبنتونايت المجفف عند  FIDإشارة  : 4الشكل 

  e( ..........20(% 16.9و  )b( ،2.7) %c ،(9.6) %d% ( 0.03مختلفة (بالنسبة للوزن الجاف) 
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  ولاالجد 3

 رطوبة نسب ثالث أجل من S 12 السيليكا عينات في للبروتون T2 رخاءاالست زمن : 1 جدول

  14  ...................................................................................  مختلفة

 رطوبة نسب ثالث أجل من S12 السيليكا عينات في للبروتون *T2 االسترخاء زمن : 2 جدول

  15  ...................................................................................  مختلفة

 نسب ثالث أجل من  S62 السيليكا عينات في للبروتون *T2 االسترخاء زمن : 3 جدول

  16  ............................................................................  مختلفة رطوبة

 بةرطو  نسب ثالث أجل من S62 السيليكا عينات في للبروتون T2 االسترخاء زمن : 4 جدول

  16  ...................................................................................  مختلفة

 رطوبة نسب ثالث أجل من األلومينا عينات في للبروتون *T2 االسترخاء زمن : 5 جدول

  18  ..................................................................................  .مختلفة

الث نسب رطوبة للبروتون في عينات األلومينا من أجل ث T2زمن االسترخاء  : 6جدول 

  18..................................................................................مختلفة.

  Montmorillonite.......21  تأثير درجة الحرارة على حركية الماء ضمن الـ : 7جدول 

  Illite ......................22تأثير درجة الحرارة على حركية الماء ضمن الـ  : 8جدول 

  Bentonite ..........23على حركية الماء ضمن البنتونايت  تأثير درجة الحرارة : 9جدول 
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  النظري القسم 4

  مقدمةال 4.1

من أجل ذلك من أهم المشاكل التي تؤثر على األشخاص والبيئة، ت المشعة النفايابر مشكلة تعت

لحقول السورية وقدرت حجوم التربة تحديد التلوث اإلشعاعي لعدد من المناطق الملوثة في اتم 

ألف متر مكعب، ولقد جرى اختيار  250الملوثة بالراديوم المراد التخلص منها والتي تجاوزت 

الطرائق المستخدمة  كثرطريقة التخلص من هذه التربة باستخدام حفر هندسية وهي إحدى أ

ة و الحصول على رخصة عالميًا، وقد استخدمت هذه الطريقة بعد أن أجريت الدراسات الالزم

نظامية لتنفيذ هذا الخيار من مكتب التنظيم اإلشعاعي والنووي في هيئة الطاقة الذرية السورية. 

 (bentonite) وجمعت التربة الملوثة بين مجموعتين من الحواجز مكونة من حجارة البينتونايت

الملوثة تتعرض بشكل والصلصال والتربة النظيفة. إن هذه الحفر (المطامر) وكذلك المناطق 

 مستمر للعوامل الجوية وبخاصة األمطار، الشيء الذي قد يؤدي إلى انتقال النكليدات المشعة

   .وربما إلى المياه الجوفيةإلى الوسط المحيط 

  ھمھا:بعدة طرق أ عريف حاالت الماء المختلفةيمكن ت 4.2

  إلى أربع أنواع : عريفيقسم الماء في هذا الت ول :األ  التعريف

I. الداخل في تركيب المادةماء ال. 

II. في حال وجودها ( لماء المتواجد بين طبقات المادةا.( 

III. لماء المتواجد على سطح المادةا. 

IV. لماء الحرا.  

   تبعًا لطبيعة المادة الصلبة.األنواع السابقة  فيتختلف درجة ارتباط الماء 
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  يقسم الماء إلى : ، ]1[في هذا التعريف  ثاني :التعريف ال

I.  : الماء شديد االرتباط 

  يمكن تقسيم هذا النوع إلى ثالث مجموعات رئيسية وهي :

 الماء المرتبط على جوانب الشبكة البلوري للمادة الصلبة.  - أ

 الماء المرتبط على سطح المادة الصلبة.  - ب

 .)ماء الحلمهة (خصوصًا في عمليات التبادل الشاردي لأليونات  - ت

 300ºو  150الماء في المجموعتين األوليتين (أ، ب) بالتسخين للدرجة ما بين يتم التخلص من 

C) 90، أما في المجموعة الثالثة (ت) تختلف درجة الحرارة المطلوبة من أيون ألخرº C   من

  .)من أجل شاردة الكالسيوم 120º Cالصوديوم و  شاردةأجل 

II. : الماء ضعيف االرتباط 

  جموعتين :يمكن تقسيم هذا النوع إلى م

 الماء المحيط بالمبادل الشاردي.  - أ

 ).osmotique( (التناضحي) الماء االسموزي  - ب

III.  : تشمل هذه المجموعة كل جزيئات الماء الغير الخاضعة ألي قوة  الماء الحر

  من قبل طبقات المادة.

  يعتمد هذا التعريف على ادمصاص الماء على سطح المادة الصلبة. التعريف الثالث :

I. للمادة الصلبة. خلي: هو الماء الموجود بين الطبقات البينيةالماء الدا 

II. :الماء الخارجي: ما عدا ذلك. ويقسم الى مجموعتين 

 ماء حر (ماء المسامات).  - أ

 ماء الطبقات المزدوجة.  - ب
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  )ماءغضار/التوازن صلب/سائل ( 4.3

  غضارحلمهة ال

  بالماء وفق لآلليتين التاليتين: غضاريحتفظ ال

 ت القابلة للتبادلالكاتيونا ىاالدمصاص عل 

  .والروابط الهيدروكسيلية  

  غضاربلمهة ال

إما عن طريق التسخين تحت الضغط الجوي العادي أو  غضارتتم عملية نزع الماء من ال

  .باستخدام المواد الشرهة للماء

درجة مئوية  700عملية نزع جذور الهيدروكسيل في درجات حرارة عالية (حوالي أما 

  ).تيونلللمونتموري

 السائل والصلب وكذلك بين الماء ينلتمييز بين الطور لالرنين النووي المغناطيسي  تقنيةتخدم ست

 ألن زمن االسترخاء للبروتون يرتبط بشكل مباشر بحركية الماء. .الحروالماء  المرتبط

   النووي المغناطيسيالرنين  4.4

  

الميكروسكوبية للمواد  دراساتالتكيفت تماما مع تقنية  هو )NMR( النووي المغناطيسيالرنين 

  .بتحديد حاالت الماء المرتبط و الحر وهو يسمح ، على سبيل المثال ،  غير المتجانسة

و الحاالت  ،للبروتون النووي المغناطيسيالرنين مبدأ  شديد ويعرض هذا الفصل بإيجاز

 ]5؛ 4؛ 3؛ 2[االنتثار  واالسترخاء معامالت  المستخدمة للوصول إلى 
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   النووي المغناطيسيمبدأ الرنين 

العزم نفسها يعطيها  حول نواة ذرة الهيدروجين من بروتون واحد فقط. حركة دوران النواةتتكون 

  μو العزم المغناطيسي  Pالحركي 

  µ = γhPبالعالقة  Pبـ  μترتبط 

    P=(h/2π)(I(I+1))1/2بالعالقة  Pو تعطى 

  ثابت بالنك h) و  1/2=(  ين البروتونسب Iحيث 

في غياب الحقل المغناطيسي تتجه العزوم المغناطيسية للبروتونات باتجاهات موجهة و غير 

وعند تطبيق حقل  μΣ= 0موجهة بحيث ينجم عن ذلك أن العزم المغناطيسي الكلي معدوم  

   .0υبتردد الرمورو  B0 لـ  بحيث تكون موازيةالعزوم المغناطيسية  دورت B0مغناطيسي منتظم 

 Free Induction تعريفية حرة التي يتم الحصول عليها تتألف من اشارة  NMRن اشارة إ

Decay )FID  ألن النوى تتحدد بحرية. تناقصها يبرز من خالل عدم التجانس للحقل (

ت سبين) لجميع بروتونا -المغناطيسي المنتظم، تحليلها يقود لدراسة زمن االسترخاء (سبين 

  .[6] النظام

               J 

Mxy(t) = Σ Mo.j e –(t/T
2.j

*)2                      (1) 

              j=1 

(2)    1/T2* =1/T2 +1/T2.inh   

 

هو من مرتبة عدة ميلي ثانية أما بالنسبة للطور  T2inhالحد  ،حقول المنخفضةلل NMRفي 

  ) T2>>T2inhهي أكثر من عدة عشرات ميلي ثانية ( T2السائل فإن 
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T2*≈T2inh جل دراسة كمية و كيفية للبروتونات األكثر حركية المالحظة بطيوف و من أ

FID  يتم استخدام طيوفCPMG  (Carr-Purcell-Meiboom-Gill)  و التي تسمح

 .]7[ سبين) الحقيقي للبروتون األكثر حركية –سترخاء (سبين االبدراسة 

       

                           j    

Mxy(t) = Σ Mo.j e –t/T
2.j                     (3) 

              j=1 

  األجھزة و االدوات 5

و على  ونيتللمونتموريواوالبنتونايت  (اإلليت) صلصالالالتي أجريناها على  تناركزت دراست 

 . األلومينانوعين من السيليكا و 

  ة: الخطوات التاليالعينات المدروسة انطالقا من العينات الصلبة باتباع  تم تحضير

 ).أللومينابالنسبة للمدة أسبوع (حلمهة العينات باستخدام الماء المقطر  .1

 ).ميكرون 0.22باستخدام فالتر( الصلبة عن طريق الترشيح المادة استرجاع .2

 و لمدة عشرين يوم تقريبًا. P2O5بلمهة باستخدام المركب الشره جدًا للماء  .3

 داخلها قيم رطوبة نسبية) للحصول على desiccators( تم وضع العينات في مجففات  .4

 .% تقريباً 100% الى 7من 

 مع مرور الزمن. مراقبة وزن العينات و الرطوبة .5

  تم الوصول الى حالة التوازن عند ثبات وزن العينة ليوميين متتاليين على االقل.

غرام)  1.2باستخدام كمية من المادة الصلبة (بحدود  NMRبعد ذلك تم تحضير أنابيب 

   .NMR سم من العينة داخل أنبوب 2للحصول على 

http://serversmiso.aecs.sy/ 
١٠

مكتب نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



 

   CONTINتحليل النتائج باستخدام البرنامج  6

و الذي يعتمد على تحديد  CONTINباستخدام البرنامج  M(t)يل منحنيات االسترخاء تم تحل

 انطالقا من العالقة: Tو زمن االسترخاء  Pتوزع العزم الحركي 

 

هو قيمة  e(t)هو القيمة الدنيا و  CPMG  ،bمن أجل  1و  FIDمن أجل ψ = 2 حيث 

    . tشارة المقاسة في الزمن الخطأ في اإل

بحيث يتم  Ti, maxو  Ti, minتتراوح بين  Tiقيمة مخيلفة لـ  350توزع باستخدام ل تم حساب ك

  الحصول على أفضل قمة ممكنة.

الصعبة إلن أي  التحليليةمن الطرق   CONTINباستخدام البرنامج  NMRشارة إإن تحليل 

؛ 11؛ 10؛ 9؛ 8[ يمكن أن يؤدي إلى تباين واسع جدا في حساب التوزعللمعطيات طفيف  تغير

  .]6[ بشكل كبير على نسبة اإلشارة إلى الضجيجنتائج تعتمد إلن ال ]12

 الضجيج ت حالةمهما كان مستقرة الحصول على نتائجيسمح ب regularization إن التنظيم 

  .]13[ و تعريض القمم بشكل مصطنع Tiلكنه يعتمد على ازاحة قيم . ]13؛ 12[

الذي يسمح بالحصول على  ) (α تنظيم ه هو ذاك الذي يملك معاملار ياخت تم التوزع الذيإن 

الذي يعطى بالعالقة  V المعامل الرياضيمع التقليل من  ]6[ 0.2 أو  0.1إما   P(α)االحتمال 

  .]15؛ 14[ التالية:

 

  . e(t)  هي مصفوفة الخطأ Mεو  e(t)هي طبيعة الخطأ  Eحيث 
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البرنامج نموذج عن توزع زمن االسترخاء الذي تم الحصول عليه باستخدام  1 يبين الشكل

CONTIN .  

   

  

درجة رطوبة  عند CONTINباستخدام البرنامج  12توزع زمن االسترخاء للسيليكا :  2الشكل 
26.6 %.  

 

  النتائج والمناقشة 7

الحصول على بعض المعطيات التجريبية لتأثير كل من تغير درجة  ]16[ تم في عمل سابق

اصر المشعة إلى الوسط البيئي الحرارة و الرطوبة و اختالف المادة الحاملة على هجرة العن

    .المحيط
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في عملية  في هذا العمل سنلقي الضوء على ماهية العالقة بين الماء وبعض المواد المستخدمة

لى الوسط إوما لهذه العالقة من أثر على تسرب وانتقال العناصر المشعة  تخزين النفايات المشعة

  .النووي المغناطيسيباستخدام تقنية الرنين المحيط وذلك 

  ات في مواد مختلفة:للبروتون  (الحقيقي) T2(الواضح) و  *T2ع زمن االسترخاء وز ت 7.1

) للماء على سطح السيليكا واأللومينا يتبع قانون  FID، اشارة *T2إن االسترخاء الواضح (

  شارة المقاسة تعطى بالعالقة:غوص واإل

SRMN = Ia exp (-t2/T2a
2) + Ib exp (-t2/T2b

2) +…+ In exp (-t2/T2n
2)            (6)  

 و تعطى بالعالقة:) فهي تابع أسي  CPMG، اشارة T2أما اشارة االسترخاء الحقيقي (

SRMN = Ia exp (-t/T2a) + Ib exp (-t/T2b) +…+ In exp (-t/T2n)                    (7)  
، T2) و ( FID، اشارة *T2ء (التالية أمثلة عن أزمنة االسترخا واألشكال سنعرض في الجداول

لنوعين من السيليكا و  لها وشدة االشارة المقابلة للبروتونات في مواد مختلفة ) CPMGاشارة 

  .وفي بعض المواد المستخدمة في تخزين النفايات المشعة نوع من األلومينا

  : 62و  12 صنف للسيليكا T2و  *T2توزع زمن االسترخاء  7.1.1

ومساحة   PD=2.2 nmنصف قطر المسام ذات  )S12( 12 فصن السيليكا من أجل عينات

نالحظ  wa≈1و  water activity( wa=0.75عند فعالية الماء ( SS=800 m2/gالسطح 

بحيث  )1جدول ( ميلي ثانية 3.6 – 3.5و  2.7 – 2.5  تتراوح بين  T2وجود زمني استرخاء

نجد أن  ]1[ على الترتيب من االشارة الكلية. من المراجع العلمية 1/3  و 2/3ارة تكون شدة االش

 ماء لطبقة نانومتر وبالتالي فإن كمية الماء المكافئة 0.3 سماكة طبقة ماء واحدة تساوي تقريباً 

/غرام غرام ميلي 240 تساوي تقريباً  m2/g 800لعينة ذات السطح النوعي ا فيواحدة 
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رطوبة درجة (  wa≈1عند  S12 كل عينةتالي فإن عدد طبقات الماء لوبال ) 0.3*800(

  .)2-10*3/26.6-10*240( طبقة 1.1%) تساوي 26.6

  من أجل ثالث نسب رطوبة مختلفة S 12للبروتون في عينات السيليكا  T2: زمن االسترخاء  1جدول 
wa = 0.07 wa = 0.75 wa ≈ 1.00 

T2 ms I  a.u/g T2 ms I  a.u/g T2 ms I  a.u/g 

Measures unusable  

2,5 1716 2,7 1873 

3,5 990 3,6 911 

total signal = 2706 

6,7 84 

45 3 

total signal = 2871 
 

  

 94و  47، 121المكونة من مجموع االشارات ) a.u 262 )arbitrary units إن االشارة

a.u/g ) و المقابلة بدورها لزمن االسترخاء ) 2جدولT2* 50  ،114  ميكروثانية على  207و

% من نسبة الماء الكلية الموجودة في هذا النوع 8.8و بنسبة   Si – OHوابط ر الترتيب تمثل ال

 a.u/g 1873ة ميلي ثانية و بشدة اشار  2.7بالمقابل فإن زمن االسترخاء  (S12)من السيليكا 

ميلي  6.7و  T2 3.6من نسبة الماء الكلية) والزمن  %0.63طبقة ماء مرتبطة ( 0.75تمثل 

% من 0.33رتبطة (مطبقة ماء  0.4على الترتيب تمثل  a.u/g 84و  911ثانية و بشدة اشارة 

  ).1جدول (النسبة الكلية) 
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  من أجل ثالث نسب رطوبة مختلفة S12للبروتون في عينات السيليكا  *T2 : زمن االسترخاء 2جدول 
wa = 0.07 (2%) wa = 0.75  (23.6%) wa ≈ 1.00  (26.6%) 

T2
*  µs I  a.u/g T2

*  µs I  a.u/g T2
*  µs I  a.u/g 

52 300 53 144 50 121 

110 107 140 68 114 47 

212 68 219 60 207 94 

532 57 348 108 401 171 

1200 172 555 204 752 311 

2190 113 1080 896 1460 1317 

total signal = 817 

inh1
 1322 Inhomogeneity 905 

total signal = 2809 total signal = 2969 
 

  

ء المكافئة لطبقة فإن كمية الما wa=0.75عند  (S12) 12السيليكا صنف  اتأما بالنسبة لعين

و بالتالي فإن شدة  1.3ن عدد طبقات الماء يساوي أ، أي /غرامميلي غرام 183واحدة تساوي 

ايعادل تمثل م a.u/g 990%) و 61.09طبقة ماء مرتبط ( 0.9تمثل  a.u/g 1716االشارة 

  .)1%) (جدول 35.24نصف طبقة ماء حر (

   (S62) 62 صنف ليكاالسي بتطبيق نفس الحسابات السابقة من أجل عينات

  (SS=300 m2/g, PD=15 nm) في العينة ذات  4.1ت الماء يساوي أن عدد طبقا دنج

wa≈1  65و  34،  40حيث أن شدة االشارة a.u/g  تمثل روابط  )3(جدولSi – OH  

%) و 9طبقة ماء مرتبط ( 0.4تمثل  a.u/g 342% من النسبة الكلية) و االشارة ذات 3.9(

  طبقة ماء حر. 3.8تمثل  )4(جدول  a.u/g 2319و  1014وافقتين لـ شارتين الماإل
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  من أجل ثالث نسب رطوبة مختلفة  S62 للبروتون في عينات السيليكا *T2 : زمن االسترخاء 3جدول 
wa = 0.07  (0.6%) wa = 0.75  (9%) wa ≈ 1.00  (37%) 

T2
*  µs I  a.u/g T2

*  µs I  a.u/g T2
*  µs I  a.u/g 

42 102 40 75 53 40 

74 96 68 56 155 34 

157 73 172 71 390 65 

342 39 275 56 1860 1884 

615 31 540 130 Inhomogeneity 
1748 

1210 33 1057 243 

total signal = 3770 total signal =  374 

inh 623 

total signal = 1253 
 

  

  من أجل ثالث نسب رطوبة مختلفة S62للبروتون في عينات السيليكا  T2: زمن االسترخاء  4جدول 
wa = 0.07 wa = 0.75 wa ≈ 1.00 

T2 ms I  a.u/g T2 ms I  a.u/g T2 ms I  a.u/g 

Measures unusable  

0,75 54 5 11 

2,4 960 8,2 342 

6,6 15 21 1014 

12,5 12 55 2319 

total signal = 1153 total signal = 3686  
 

  

فيوجد طبقة ماء واحدة مرتبطة تقابل شدة االشارة  wa=0.75الموافقة لـ  S62أما في العينات 

960  a.u/g 4(جدول( .  

وحر وهذا يمكن تفسيره   من المالحظ في الحسابات السابقة وجود أجزاء لطبقات ماء مرتبط

الممكن الحدوث بين الماء المرتبط والحر في المناطق الحدية بين  بوجود ظاهرة التبادل السريع

  طبقات الماء المختلفة.
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لنوعي  تجريبياً التي تم الحصول عليها  ) 3و  2 (جدولكما يمكن مالحظة أن نسبة الرطوبة 

 23.6/9)    تكافئ تمامًا نسبة السطح النوعي لهما wa=0.75عند وذلك  S62و  S12 السيليكا

. وبالتالي نستطيع القول أن كال النوعين وصال لنفس درجة التوازن و يحتويان (800/300 ≈

  على نفس عدد طبقات الماء و هذا ماوجدناه عمليًا.

  

  

 wa ≈ 1عند  S62و  S12لنوعين من السيليكا  CPMGاشارة :  2الشكل 

 

 S12  أبطئ منه للماء في S62ء الموجود في للما T2أن زمن االسترخاء  2نالحظ من الشكل 

 و بالتالي فإنه أكثر حركية و هذا يتوافق مع النتائج التي حصلنا عليها سابقًا.

  :لأللومينا  T2و  *T2توزع زمن االسترخاء  7.1.2

  طبقة ماء. 4.23أما بالنسبة لأللومينا فإنه يمكن مالحظة 

و  T2* 17 ،47 زمنة االسترخاءابلة ألالمق )5(جدول  a.u/g 46و  27، 308إن شدة االشارة 

% من النسبة الكلية) 25(و بنسبة   Al – OHتمثل الروابط  ميكروثانية على الترتيب 135
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تمثل ) 6(جدول  ميلي ثانية  2عند زمن استرخاء يساوي  a.u/g 1128شارة الموافقة لـ واإل

 30و  3.2المقابلة لـ  a.u/g 9و  93شارتين الموافقتين لـ اإل%) و 74طبقة ماء مرتبط ( 4.17

  طبقة ماء حر. 0.4ميلي ثانية تمثالن 

 

  للبروتون في عينات األلومينا من أجل ثالث نسب رطوبة مختلفة. *T2زمن االسترخاء :  5جدول 
wa = 0.07 (1.7%) wa = 0.75 (3.9%) wa ≈ 1.00 (12.7%) 

T2
*  µs I  a.u/g T2

*  µs I  a.u/g T2
*  µs I  a.u/g 

16,2 352.9 16,2 321.2 17 308 

49 33 50 38.5 47 27 

85 11.6 120 38.5 135 46 

106 49.7 250 61.7 305 88 

375 51.7 482 98.3 610 126 

515 20 800 77.1 910 530 

total signal = 519 

1170 133.9 Inhomogeneity  798 

total signal = 774 total signal = 1528 
 

  
  

  للبروتون في عينات األلومينا من أجل ثالث نسب رطوبة مختلفة. T2زمن االسترخاء :  6جدول 
wa = 0.07 wa = 0.75 wa ≈ 1.00 

T2 ms I  a.u/g T2 ms I  a.u/g T2 ms I  a.u/g 

Measures unusable  

0,8 444 2.0 1128 

4,9 2.7 3,2 93 

39 7.1 30 9 

62 2 

total signal = 1230 total signal = 456 
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  لومينا بدرجات رطوبة مختلفةاأل لعينات FIDشارة إ:  3الشكل 

  
نالحظ بوضوح تزايد حركية الماء مع تزايد نسبة الرطوبة وهذا يمكن تفسيره بتزايد  3من الشكل 

  عدد طبقات الماء المتكونة عند زيادة الرطوبة.

  مالحظة:

  إن إشارةCPMG  لجميع العينات المدروسة في جميع المركبات االنفة الذكرتوافق تمامًا

شارات التي تملك زمن استرخاء قصير جدًا شارة أو اإلمنقوصًا منها اإل FIDإشارة 

ميكروثانية) و بالتالي األكثر ارتباطًا بالمادة والتي اليمكن مالحظتها  100(أصغر من 

 . CPMGباشارة 

 أي في  قة تم استثناء العينات ذات الرطوبة المنخفضة جداً في جميع العينات الساب)

) من تفسير النتائج ألنها التحتوي على كمية كافية من الماء  wa=0.07العينات ذات 

  لتشكيل طبقة ماء مرتبط أو حر.
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	في تخزين النفايات المشعة:حركية الماء في المركبات المستخدمة   .7.2

 

ركية الماء لبعض المواد المستخدمة في تخزين حساب ح NMRتم باالعتماد على طيوف 

حركية الماء  4. يبين الشكل  (Illite )والصلصال  (Bentonite) النفايات المشعة كالبنتونايت

  .لبنتونايتفي مادة ا

 

  

عند درجات رطوبة  و للبنتونايت) a(ساعة  48لمدة  C105°للبنتونايت المجفف عند  FIDشارة إ:  4الشكل 
  . )e(% 16.9و  )b( ،2.7% )c( ،9.6 %)d(%  0.03 )بالنسبة للوزن الجاف(مختلفة 

  

 wa≈1 )0.5عند  طبقة ماء 5.5تم الحصول على  Illiteعلى الـ بتطبيق الحسابات السابقة 

أما عند   .)a.u/g 1303توافق  أكثر حركيةطبقات ماء  5و  a.u/g 80مرتبط توافق ماء طبقة 

wa≈0.75  طبقة. 3.1فتم الحصول على  
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يمكن ميكروثانية و الذي  25و  13يتراوح بين  *T2تم مالحظة أن زمن االسترخاء االقصر 

 ،مع االلمنيوم سابقاً  ي تم مالحظتهذالو  ،على حركية البروتونات الكابح لكاتيوناتا تأثيرتفسيره ب

  بة.الضعيفة بين طبقات المادة الصل اتو/أو حركية البروتون

فقد تم حساب حركية الماء للبنتونايت ووجد مثال أن البنتونايت الطبيعي  illiteكما بالنسبة للـ 

  طبقة ماء. 0.5يحوي على 

دراسة حركية الماء في المركبات المستخدمة في تخزين النفايات المشعة  .7.3

  بتابعية درجة الحرارة:

حركية الماء ضمن ثالث مركبات تستخدم تبين الجداول الثالثة التالية تأثير درجة الحرارة على 

  في تخزين النفايات المشعة.

  Montmorillonite  تأثير درجة الحرارة على حركية الماء ضمن الـ:  7جدول 
Dry Montmorillonite  20 C°  (31.5%) –7 C° –25 C° 

T2
*  µs I  a.u/g T2

*  µs I  a.u/g T2
*  µs I  a.u/g T2

*  µs I  a.u/g 

17 42 22 120 9.3 124 9.7 1061 

33 135 46 138 22 235 25 235 

65 49 80 102 51 221 50 369 

Inhomogeneity 37 0.84 2820 105 255 105 827 

Total signal = 263 2.06 57 190 549 145 1043 

Total signal = 3120 

320 912 562 15 

Inhomogeneity 1270 

Total signal = 3548 Total signal = 3567 
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األقل من  *T2أن أزمنة االسترخاء درجة مئوية  7-انه عند درجة الحرارة  7نالحظ من الجدول 

% بمعنى 44فتمثل  25-للماء أما تلك التي عند  FID% من اشارة 12ميكروثانية تمثل  100

  % من نسبة الماء الكلي.44اخر فإن نسبة الماء المرتبط 

درجة  25-و  7- % عند 82لى % إ75فالنسبة تزداد من   8 جدول  illiteأما بالنسبة للـ 

  مئوية على الترتيب. 

درجة  25- و  7- % عند 52.6% إلى 19فتزداد النسبة من   9 جدولأما بالنسبة للبنتونايت 

). يعود سبب كبر نسبة الماء المرتبط في  T2* ≤ 50 µsأجل  (من مئوية على الترتيب

التي تتمتع بها و بالتالي فإن الماء و الذي قد  ) inflatable( ية االنتباجالبنتونايت الى خاص

يكون حامًال للعناصر المشعة يدخل بين الطبقات البينية للبنتونايت وهذه الخاصية من الميزات 

   المهمة التي تلعب دورًا هامًا في تزايد ثوابت االحتباس االبتدائي للعناصر المشعة.  

 

   Illiteدرجة الحرارة على حركية الماء ضمن الـ  تأثير:  8جدول 

Illite : 20 C°  (41 %)  –7 C°  –25 C° 

T2
*  µs I  a.u/g T2  ms I  a.u/g T2

*  µs I  a.u/g T2
*  µs I  a.u/g 

27 86 0.4 49 9 812 9 1615 

71 94 2.0 108 16 750 28 57 

146 287 3.2 3466 25 340 56 160 

266 625 … 14 80 140 100 242 

467 1839 

Signal total = 3638 

143 449 164 121 

Inhomogeneity 863 232 179 

Signal total = 2196 Signal total = 3797 Signal total = 2670 
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  Bentoniteتأثير درجة الحرارة على حركية الماء ضمن البنتونايت :  9جدول 
Bentonite : 20 C°  (27.3 %)  –7 C°  –25 C° 

T2
*  µs I  a.u/g T2  ms I  a.u/g T2

*  µs I  a.u/g T2
*  µs I  a.u/g 

14 22 0.4 397 14 163 10 765 

34 183 0.85 1615 31 208 28 114 

82 154 1.7 228 52 45 50 284 

163 256 … 27 82 149 103 359 

270 320 

Total signal = 2266 

150 296 180 336 

425 524 270 401 305 168 

Inhomogeneity 948 440 461 480 42 

Total signal = 2408 Inhomogeneity 244 

Total signal = 2068 Total signal = 1968 
 

  

  الخالصة 8

) والتي تعتمد على NMR( النووي المغناطيسياعتمدنا في تفسير النتائج على تقنية الرنين 

وهذه بدورها  ،بط بشكل مباشر بحركية البروتوناتيرت   relaxation timeأن زمن االسترخاء

 على الحجم المسامي الذي تشغله. تعتمد على كيفية توضع البروتونات في بنية المادة وأيضاً 

يمكننا الفصل بين  النووي المغناطيسيالبحث أنه باستخدام تقنية الرنين  لقد بينا من خالل هذا

 األلوميناو  كالسيليكا في المواد المسامية المشبعة بالماء )حر(مرتبط/ حاالت الماء المختلفة

  m/V  (kg/m3) النسبةالالزمة لحساب  porosityقيم المسامية  التي تفيد في تقديرو 

نتقال العناصر المشعة إعند دراسة  kd نتثارحتباس واإلالمستخدمة في حساب معامالت اإل

  .لى الوسط المحيطإ
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  الشكر 9

والسيد هيئة الطاقة الذرية، المدير العام ل عثمان إبراهيممن السيد الدكتور كل ل الشكر الجزيل

  هما المستمر إلنجاز هذا العمل.لدعمالوقاية واألمان قسم رئيس  محمد سعيد المصريالدكتور 

  نجاز هذا العمل.إفي كما نشكر كل من ساهم 
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