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چكیده
 توسعه چرخه سوخت توریم در کشورهای،با توجه به محدود بودن ذخایر اورانیم و مزایای سوختهای توریمی نسبت به سوختهای اورانیمی
 سوخت مخلوط، یکی از انواع سوختهای توریمی مورد استفاده در رآکتورهای هستهای.مختلف ازجمله ایران مورد توجه قرار گرفته است
 هدف اصلی این. نکتهای کلیدی در کارایی بهتر و بهینهی این سوخت در رآکتور است، نوع روش سنتز پودر. توریم است-دیاکسید اورانیم
 با استفاده از طراحی آزمایش.) بودTh-U(O2 %70  تا%30  ساخت مخلوط نانوذرات اکسیدی توریم و اورانیم با ترکیب درصد وزنی،مطالعه
 نانوذرات سنتزشده با آنالیزهای. توریم در محلول و دما بررسی شد- درصد اولیه نیترات اورانیم، زمان،تاگوچی اثر چهار پارامتر غلظت
)) بهدستTh-U(O2 %66/85  تا%33/15(  در بهترین شرایط نمونهی پودری با خصوصیت. مشخصهیابی شدندSEM  وEDS ،BET ،XRD
 بود که نشاندهنده کارایی باالی سیال فوقبحرانی برای تولید نانوذرات%100  و خلوص13/25 nm  نمونه بهینه دارای ذراتی با اندازه.آمد
. نتایج نشان داد که روش هیدروترمال فوقبحرانی عملکر د مطلوبی جهت تولید مخلوط نانوذرات اکسیدی توریم و اورانیم دارد.است
 نانوپودر، همگن، هیدروترمال فوقبحرانی، سوخت توریمی:کلیدواژهها
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Abstract
Due to the limited uranium reserves and advantages of thorium fuels over uranium fuels, the development
of the thorium fuel cycle in various countries including Iran, has been considered significantly. One type
of thorium fuels used in nuclear reactors is a mixture of uranium dioxide and thorium. The type of powder
synthesis method is a key point in improving the efficiency of this fuel in the reactor. The main objective
of the present study was to achieve mixed nanoparticles of 30-70% (Th-U)O2. The effect of four
parameters including concentration, time, initial percentage of uranium-thorium nitrate in solution, and
temperature was studied using Taguchi's experimental design. The synthesized nanoparticles were
characterized by XRD, BET, EDS, and SEM analyses. The results showed that at the best conditions, the
nanoparticles were synthesized with a weight percentage of 32.28 and 67.72%, a particle size of 13.25
nm, high purity, and high surface area. Also, the results showed that the supercritical hydrothermal
method has performed well for mixed nanoparticles of 30-70% (Th-U)O2 production.
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 .1مقدمه
در حال حاضر یکی از منابع تولید انرژی الکتریکی سوختهای
هستهای هستند .امروزه اورانیم بهعنوان مهمترین ماده بهعنوان
سوخت هستهای استفاده میشود اما منابع با صرفه اقتصادی
باالی اورانیم در سطح زمین محدود هستند .بنا بر گزارش
آژانس بینالمللی انرژی اتمی 1با فرض داشتن منابع 5902500
تنی اورانیم و نرخ مصرف کنونی  68000تن در سال ،تا حدود
 87سال دیگر سوخت اورانیم رآکتورهای دنیا تأمین
میشود[ .]1امروزه با توجه به محدود بودن اورانیم ،سوختهای
توریمی مورد توجه قرار گرفتهاند.
در چرخه سوخت توریم 232 Th ،که با غنای  %100از معادن
استخراج میشود ،بهعنوان مادهای زایا در رآکتور قرار گرفته و
پس از جذب نوترون 233 U ،تولید میکند؛ بنابراین دو ایزوتوپ
 233 Uو  232 Thبهترتیب نقش عناصر شکافتپذیر و زایا را در
این رآکتورها برعهده دارند [ .]1در سالهای اخیر ،سوختهای
توریمی به دو صورت همگن 2و ناهمگن 3مورد توجه بودهاند .در
طرح همگن ،ترکیبی از  ThO2و  UO2با کسر حجمی و غنای
کافی اورانیم برای دستیابی به برنآپ و طول چرخهی کافی،
درون یک میله قرار میگیرد؛ درحالیکه در طرحهای ناهمگن،
پیکربندی قلب از دو بخش هسته و پوشش تشکیل شده است
که بهطور مجزا در مجتمعهای سوخت ،جداگانه قرار میگیرند
و یا درون یک مجتمع سوخت قرار داده میشوند [ .]2در این
پژوهش ،سوخت توریمی همگن مدنظر است.
در دو دههی اخیر پژوهشهای وسیعی بر روی کاربردهای
گستردهی مواد نانو کریستالی انجام شده است .یکی از
ویژگیهای مورد نیاز مواد مورد استفاده در رآکتورهای
هستهای ،مقاومت در برابر صدمات ناشی از پرتو ،آمورفی شدن
و تورم است .همچنین با کاهش اندازهی دانه در مقیاسهای
نانومتری ،انتظار میرود اثراتی منفی در دو پارامتر ضریب
هدایت حرارتی و نقطهی ذوب پدیدار شوند .با کاهش اندازه
دانهها و قرار گرفتن در مقیاس نانو ،هدایت حرارتی کاهش
مییابد و نقطهی ذوب افت پیدا میکند [.]3
چالش اساسی در علم نانومواد ،کنترل دقیق اندازه و شکل
است که بهطور مستقیم به روشهای تولید مواد مربوط
میشود .یکی از ارزشمندترین روشهای ساخت نانومواد ،روش
هیدروترمال است [ .]4خلوص و همگنی باالی محصول ،تقارن
کریستالها ،توزیع اندازه ذرات باریک ،مورفولوژی خوب،
مساحت سطح ویژه باال ،بازه وسیع ترکیب شیمیایی قابل
استفاده ،تکمرحلهای بودن فرایند ،امکان تولید نانوذرات با
)1. International Atomic Energy Agency (IAEA
2. Homogenous
3. Heterogenous
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اندازههای متنوع و مصرف انرژی پایین از مزایای این روش
هستند [.]5
یکی از انواع روشهای هیدروترمال ،فرایند هیدروترمال
فوقبحرانی است که برای تولید اکسیدهای فلزی استفاده
میشود [ .]7 ،6سنتز هیدروترمال فوقبحرانی در یک رآکتور از
نوع اتوکالو  4انجام میگیرد ،که در آن محلول نمک فلزی در
حالل آبی و یا آلی تهیه شده و به آرامی تا دمای معینی گرم
شده و سپس به مدت چندین ساعت یا شبانه روز باقی میماند.
در چنین فرایندهایی ،تعادل واکنش محلولها با افزایش دما تا
دمای بحرانی سیال تغییر یافته و این تغییر منجر به تولید
هیدروکسیدها و یا اکسیدهای فلزی میشود [ .]8خورندگی
کمتر در سامانه مورد استفاده ،واکنشپذیری بیشتر و شرایط
بحرانی مالیمتر در مقایسه با آب فوقبحرانی ،از اتانول حاللی
کارآمد برای شرایط فوقبحرانی ساخته است [ .]9در چند سال
اخیر ،تولید نانوپودر توریم دیاکسید و اورانیم دیاکسید و
همچنین مخلوط آنها ،به روشهای مختلفی مورد مطالعه قرار
گرفته که در این مطالعه ،سنتز مخلوطی از این دو ماده مد نظر
است .برای این سنتز ،روشهای مانند سل ژل [،]10
فتوشیمیایی [ ،]11آلتراسونیک [ ]12و الکتروشیمیایی []13
گزارش شده و تاکنون مطالعهای در خصوص استفاده از روش
فوقبحرانی گزارش نشده است.
در پژوهشی که پیشتر انجام شده است ،خصوصیات
سوخت مخلوط مناسب برای رآکتور آب سنگین اراک شامل
 %70وزنی توریم دیاکسید و  %30وزنی اورانیم دیاکسید با
غنای  ]14[ %4/7با استفاده از محاسبات کد  MCNPتعیین
شده است؛ بنابراین در راستای نیل به این هدف ،سنتز سوخت
مخلوط دیاکسید توریم -دیاکسید اورانیم با نسبت وزنی 70
به  30با روش هیدروترمال مورد بررسی و پژوهش قرار گرفت.
 .2روش کار
 1 .2مواد آزمایشگاهی

برای ساخت محلولها از توریم نیترات پنج آبه
( )Th)NO3(4.5H2Oمحصول کمپانی  ،BDHاورانیم نیترات
شش آبه ( )UO2)NO3(2.6H2Oمحصول کشور چین و اتانول
مطلق ( )C2H5OHشرکت مرک استفاده شد.
 2 .2دستگاهها

برای انجام آزمایشها دستگاههای زیر مورد استفاده قرار
گرفتند:
 .1اتوکالو ناپیوسته از جنس فوالد زنگنزن ( )316Lبه حجم
نهایی 10 mL؛

4. Autoclave
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 .2دستگاه  XRDساخت کمپانی  STOEمدل STADI MP

کشور آلمان؛
 .3دستگاه سانتریفیوژ ساخت کشور آمریکا؛
 .4دستگاه آون ساخت کمپانی  Ehertمدل VTS70 ،1300V
ساخت کشور آلمان؛
 .5دستگاه  SEMساخت کمپانی آکسفورد ،انگلستان.
 3.2روش انجام آزمایشها

جهت انجام آزمایشها ،با حل کردن مقدار توزینشده اورانیم
نیترات و توریم نیترات در حالل اتانول ،محلولهای اورانیم و
توریم تهیه شدند و حجم  4 mLاز محلول مخلوط در اتوکالو
ریخته شد .دلیل انتخاب این حجم از محلول ،رعایت ایمنی
جهت تحمل دما و فشار اتوکالو بهدلیل خطر انفجار بود .سپس
اتوکالو در دمای معین در کوره گذاشته شد تا حرارت الزم
تأمین شود .پس از طی شدن زمان معین ،اتوکالو از کوره
بیرون آورده شده و به مدت چند دقیقه در استخر آب سرد
گذاشته شد تا خنک شود .در اتوکالو باز شده و محلول بههمراه
رسوب (نانوپودر) تولیدی تخلیه شد .طرحوارهای از رآکتور
استین استیل ناپیوستهی آزمایشگاهی و تصویر اتوکالو ساخته
شده در شکل  1نشان داده شده است .این طرح از یک سیستم
ژاپنی که دارای زاویه  60درجهای در دهانه و یک درپوش
مخروطی با دو واشر پولکی است الهام گرفته است [.]15
درپوش این رآکتور از نوع درپوش رآکتور تیوتل -روی و
بهصورت مخروطی ساخته شده تا از نشت حداقلی از دهانه
رآکتور در حین انجام آزمایش ،جلوگیری کند .رآکتور ساخته
شده تحمل دمای  500و فشار  600 atmرا دارد .
سپس محلول تا حجم  200 mLبا آب مقطر رقیق شده و
 2بار با سرعت  10000 rpmو هر بار به مدت  30دقیقه
سانتریفیوژ گردید .سپس پودر تهنشینشده در سانتریفیوژ
تخلیه و به مدت یک شبانهروز در آون تحت دمای 70⸰C
خشک شد.
2
1
با استفاده از طراحی آزمایش با روش تاگوچی  9 ،آزمایش
تعیین شده و آزمایشها انجام پذیرفتند ] .[9در جدول ،1
شرایط آزمایشهای مورد بررسی برای چهار پارامتر غلظت،
زمان ،درصد محلولی اولیه نیترات اورانیم -توریم و دما نشان
داده شده است .هدف نهایی پروژه رسیدن به ذرات کوچک
نانومتری و مخلوط دیاکسید توریم -دیاکسید اورانیم با
نسبت وزنی  70به  30بوده است.

1. Expriment design
2. Taghuchi

شكل  .1طرحوارهای از رآکتور استین استیل ناپیوستهی آزمایشگاهی و
تصویر اتوکالو ساخته شده.
جدول  .1آزمایشهای طراحی شده با روش تاگوچی
شماره

غلظت

آزمایش

()mol/L

1

0/5

400

2

0/5

500

1/5

3

0/1

500

2

 35به 65

4

0/5

450

1

 35به 65

5

0/3

450

2

 25به 75

6

0/3

500

1

 30به 70

7

0/1

400

1

 25به 75

8

0/1

450

1/5

 30به 70

9

0/3

400

1/5

 35به 65

دما ()⸰C

زمان

درصد محلولی اولیه نیترات اورانیم به

()h

توریم()%

2

 30به70
 25به 75

 .3بحث و نتایج
سنتز پودر در دماهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت .تصاویر
 SEMنمونههای  2و  1در دماهای متفاوت در شکل  2نشان
داده شده است .با افزایش دمای سیال تا نقطه بحرانی ثابت
دیالکتریک آن بهصورت تدریجی کاهش مییابد و پس از عبور
از نقطه بحرانی ،یک افت ناگهانی در ثابت دیالکتریک سیال
رخ میدهد .در این شرایط جدید که به شرایط فوقبحرانی
معروف است ،سرعت واکنش تشکیل اکسید فلزی افزایش
مییابد .همچنین به این دلیل که با کاهش ثابت دیالکتریک
سیال ،خاصیت الکترولیتی سیال کم میشود ،فوقاشباعیت
محلول زیاد میشود .یعنی پس از تشکیل کریستال ،تمایل
مجددی در رشد هسته در اکسید فلزی بهوجود میآید.
درحالیکه در شرایط زیر بحرانی ،هستههای تشکیلشده در
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دماهای پایین تمایل دارند که در دماهای باالتر حل شده و
سپس کریستالهای پایدارتری از لحاظ ساختار تشکیل دهند.
بنابر نظریهی هستهزایی پس از حل شدن ،مجدداً ذرات با
اندازه بزرگتر و ناهمگنتر تشکیل میشوند .این پدیده استولد
رایپنینگ  1نامیده میشود []16؛ اما در شرایط فوقبحرانی
میتوان با دور ماندن از این پدیده به ذرات با اندازههای
کوچکتر دست یافت .نتیجه اینکه افزایش دما سبب کاهش
اندازهی ذرات سنتز شده میشود .اتانول در حالت فوقبحرانی،
سازوکاری را پدید میآورد که با تغییر دما و فشار ،سبب تغییر
در تعادل و سرعت واکنش میشود.
معموالً زمان ماند کوتاه به کاهش اندازهی ذرات کمک
میکند .بنابر نظریه انرژی جنبشی ،در یک سیستم بسته که
انرژی ذرات با دما متناسب است ،احتمال برخورد آنها با
افزایش زمان زیاد میشود .بنابراین انتظار میرود که افزایش
زمان ماند به رشد کریستالها منجر گردد .همچنین با افزایش
زمان ماند ،ممکن است دوباره سازوکار حل شدن و تشکیل
کریستال بزرگتر (هستهزایی ثانویه) رخ دهد که باعث تراکم و
کلوخهشدگی ذرات شود که اثر مطلوبی نیست .همچنین
افزایش زمان ،باعث تغییر در درصد وزنی عنصری اورانیم شده
و افزایش بازده واکنش را به همراه دارد که منجر به افزایش
غلظت ذرات در واحد زمان شده و بزرگتر شدن اندازهی
کریستال را در پی دارد .با گذشت زمان به نظر میرسد که
رشد کریستالها به سمت ساختار هندسی مشخص ،متقارن و
پایدار اما بزرگتر پیش میرود.
تصاویر  SEMدر غلظتهای متفاوت در شکل  3نشان داده
شده است .نتایج نشان میدهد که کوچکتر شدن اندازهی
ذرات در گرو کاهش غلظت است .در یک سیستم بسته همانند
اتوکالو ،افزایش غلظت باعث ایجاد تراکم زیاد ،واکنش شیمیایی
بیشتر ،چسبندگی بیشتر ذرات و افزایش اندازه ذرات میشود.
در حالیکه رشد ذرات بهصورت درهمریخته ،نامتقارن و دارای
ساختار هندسی نامنظم و کلوخه مانند است.
آنالیزهای  XRDو  EDSانجام شد .نمودار الگوی پراش
پرتو  Xمربوط به نمونه پودر  8در شکل  4نشان داده شده
است .با توجه به نتایج ،پودر نمونهی  8دارای بهترین شرایط و
ویژگیها است .قابل ذکر است که اندازه ذرهی نمونه پودر ،با
استفاده از معادله ی شرر محاسبه شد:
() 1

 0/6646radاست k .ثابت دستگاه که مقداری ثابت است
( 0/94برای اکسیدهای فلزی) و  θmaxنیز زاویه قلهای است که
شدت آن بیشینه و مقدار آن در اینجا  13/91است [.]17
با توجه به نمودار الگوی پراش پرتو  Xآزمایشها ،مبنا بر
این است که پودر یکدست و دانه دانه بوده و دارای هیچ
کلوخهای نباشد ،یعنی بهعبارتی همسانگرد باشد .بنابراین،
بلندترین قله مربوط به هر طیف ،که مربوط به طیف مرجعی از
ماده خاص است ،همان بیشترین ماده از لحاظ مقداری است
که خوشبختانه با توجه به زاویهی قلههای مرجع بیشینه UO2
و ( ThO2زاویههای  28/3و  )27/5و قله بیشینه در نمودار
الگوی پراش پرتو  Xنمونه پودر سنتز شده ،پودرها به بهترین
وجه ممکن سنتز شدهاند و دارای ترکیبهای  UO2و ThO2
هستند .اندازه ذره اهمیت بسیاری در کیفیت قرصهای سوخت
هسته ای دارد و در صورت وجود نقص ،خطرات بزرگی نظیر
خزش ،فرار گازهای شکافت ،تنش و بینظمی در مرزدانهها
سوخت را تهدید میکنند که باعث کاهش کارایی و حتی
تخریب و استهالک آن در رآکتور میشود.

شكل  .2تصاویر  SEMنمونههای  1و ( 2با دماهای متفاوت).

شكل  .3تصاویر  SEMدو نمونه در غلظتهای متفاوت (راست به چپ:
نمونه  7با غلظت  0/1و نمونه  1با غلظت .)0/5

8

UO2

=d

در این رابطه d ،اندازه دانه کریستال برحسب آنگستروم،
 λ =0 154طولموج پرتو ایکس برحسب آنگستروم2FWHM ،
/
پهنای قله بیشینه در نصف ارتفاع است که مقدار آن

1500
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)Counts
(

k
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شكل  .4نمودار الگوی پراش پرتو  Xمربوط به نمونه پودر  8و مطابقت آن
با طیفهای مرجع  UO2و  ThO2به شمارهی  ]19[ 01-075-0420و
.]20[ 01-078-0684
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با توجه به شکل  5و جدول  ،2درصد وزنی اورانیم به توریم
نمونه پودر  %33/22( 8تا  )%66/78با درصد وزنی  %30تا %70
دیاکسید اورانیم -دیاکسید توریم که از اهداف اصلی و
هستهای پروژه است ،تطابق بسیار مطلوبی دارد.
در شکل  ،6نمونه پودر مخلوط تهیه شده در آزمایش
شماره  8مشاهده میشود که با توجه به سنتز در شرایط بهینه
و حالت فوقبحرانی ،دارای ساختارهندسی مشخص (کروی)،
متقارن بوده و همچنین پودری حاصل یکدست و دارای اندازه
ذره کوچک در ابعاد نانومتر است .نانوذرات کروی در مقایسه با
دیگر ساختارهای نانوذرات ،دارای باالترین مساحت سطح ویژه
هستند که کاربرد وسیعی در صنعت و دیگر زمینههای علمی
تحقیقاتی دارند [ .]18با استفاده از نرمافزار دیجیمایزر ،1اندازه
ذره محاسبه و با اندازه ذرهی حاصل از معادله شرر مقایسه شد
که در جدول  3نشان داده شده است.
جدول  .2درصد وزنی اورانیم در نمونه پودر آزمایشها.
شماره آزمایش

درصد وزنی اورانیم ()%

1
2
3
4
5
6
7
8
9

35/7257
27/884
40/7900
36/851
31/6413
22/5251
30/4451
33/2273
37/8678
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جدول  .3محاسبهی اندازه ذره نمونه  8با روشهای مختلف.
اندازه ذره بیشینه

اندازه ذره کمینه

SEM

معادله شرر

110/85 nm

7/12 nm

19/72 nm

13/25 nm

در نهایت بهمنظور مطالعه ساختار نانوکریستال بهینه ،آنالیز
جذب و واجذب نیتروژن انجام گرفت که ایزوترم آن در شکل 7
ارایه شده است .نتایج نشان میدهد که این ایزوترم از نوع  IIو
بههمراه یک چرخه هیسترسیس  H3است .این موضوع بیانگر
وجود ذراتی بدون حفره و یا با میکروحفره  2است که بهصورت
آجری شکل کنار یکدیگر قرار داشته و درزهایی بهعنوان حفره
بین آنها وجود دارد.
همچنین نمودار توزیع اندازه حفرهها (شکل  )8نشان
میدهد که ذرات نمونه پودر دارای حفرههایی با اندازههای
میکرو و مزو بوده و اندازه متوسط آن  2/199 nmاست .طبق
تعریف آیوپاک ،حفرههای با اندازه کمتر از  2 nmبا نام
میکروحفره ،حفرههایی بین  2تا  50 nmبا نام مزوحفره و
حفرههایی بزرگتر از  50 nmبا نام ماکروحفره  3طبقهبندی
میشوند [ .]19مساحت سطح ویژه اندازهگیری شده به روش
 BETدر حدود  151/379 m2g-1و حجم حفره آن
 0/272mLg-1است .در جدول  4شرایط و مشخصات نمونه
پودر بهینه ارایه شده است.
160

حجم جذبشده ()cm3g-1

140
120
100
80
60
40
20

0

14

keV

12

10

8

6

2

4

1/1

شكل  .5نتایج آنالیز  EDSنمونه پودر شماره .8

0/7

0/9

0/3
0/5
P/P0

-0/1

0/1

شكل  .7ایزوترم جذب و واجذب نمونه پودر بهینه.
0/05
0/04

0/02
0/01
20
Date=22 Jun 2016
Time: 11:02:34

Signal A= SE1
EHT= 26/00 kV
WD= 9/5 mm Mag= 10/00 KX

2 m

شكل  .6تصویر  SEMنمونه پودر آزمایش .8
1. Digimizer

15

10
قطر حفره ()nm

5

0

حجم حفره تجمعی ()ccg-1

0/03

0

شكل  .8نمودار توزیع اندازه حفرات نمونه پودر بهینه.
2. Micropore
3. Macropore
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جدول  .4شرایط و مشخصات کلی آزمایش و نمونه پودر بهینه.
BET
()m2/g

درصد وزنی عنصری ()%

151/37

66/33-8/22

اندازه ذرات
()nm

درصد محلولی اولیه

13/25

نتایج بهدست آمده به سه دلیل از اهمیت بهسزایی
برخوردارند:
 .1اندازه ذرات کوچکتر (در محدودهی نانو) نمونه پودر سنتز
شده ،مقاومت بهتر در برابر صدمات ناشی از پرتو ،آمورفی
شدن و تورم قرص سوخت را در پی دارد [ .]20همچنین
کاهش اندازه ذره رابطهی مستقیمی با افزایش سرعت
سینترینگ بهعلت افزایش سطح مخصوص پودر نمونه دارد.
بهطور کلی میتوان گفت اندازهی ذرات ،نقش
تعیینکنندهای در سینترپذیری پودر دارد ،زیرا نیروی
رانش برای سینترینگ ،ناشی از انرژی سطحی است [.]21
 .2نزدیکی بیشتر به نسبت درصد وزنی دیاکسید اورانیم به
دیاکسید توریم  30به  70که هدف این پژوهش است.
 .3مساحت سطح ویژه زیاد و اندازه حفرههای کوچک یکی از
فاکتورهای کلیدی در تولید قرص سوخت است که با توجه
به نتایج آنالیز جذب و واجذب نیتروژن ،پودر سنتر شده
دارای این دو فاکتور مهم است.
با توجه به نتایج بهدست آمده و بنا بر معیارهای مورد نظر
پژوهش که همان کمترین ناخالصی ،درصد وزنی دیاکسید
اورانیم به دیاکسید توریم  30به  70و کوچکترین اندازه
است ،نمونه پودر شمارهی  8بهعنوان نمونه بهینه برگزیده شد.
این نمونه گودر احیا شد تا به دو ترکیب  UO2و  ThO2تبدیل
شود .آنالیز  XRDنیز صحت نتایج را تأیید میکند .درصد وزنی
عنصری نمونه بهینه %33/22 ،تا  %66/78است که بعد از انجام
عملیات احیا ،درصد وزنی  UO2به  ThO2نیز  %33/15تا
 % 66/85است.
در پایان ،نمونه پودر سنتز شده با این روش با نمونه پودر
سنتز شده با روش سل ژل که در دو مرجع [ ]2و [ ]12به
آنها اشاره شده است مقایسه شد (جدول  .)5با توجه به جدول

%30

غلظت اولیه

زمان ماند

دما

()mol

() h

()ºC

0/1

1/5

450

 5مشخص است که روش هیدروترمال فوقبحرانی ،روشی
مناسب برای تولید پودر بهینه از لحاظ اهداف ذکر شده و تولید
سوخت هستهای مورد نظر است؛ بهگونهای که درصد وزنی
 UO2و  ThO2به شرایط محاسبه شده توسط  MCNPدر
مرجع  3بسیار نزدیکتر است.
 .4نتیجهگیری
هدف اصلی این پژوهش ،ساخت مخلوط نانوذرات اکسیدی
توریم و اورانیم با ترکیب درصد وزنی  %30تا )Th-U(O2 %70
بود 9 .آزمایش با استفاده از طراحی آزمایش تاگوچی تعیین
شده و اثر چهار پارامتر غلظت ،زمان ،درصد محلولی اولیه
نیترات اورانیم -توریم و دما بررسی شد .نانوذرات سنتز شده با
آنالیزهای  EDS ،BET ،XRDو  SEMمشخصهیابی شد .در
بهترین شرایط نمونهی پودری با خصوصیت  %33/15تا
 )Th-U(O2 %66/85بهدست آمد .نمونه بهینه دارای ذراتی با
اندازه  13/25 nmو خلوص  %100بود که نشاندهنده کارایی
باالی سیال فوقبحرانی برای تولید نانوذرات است .در نهایت
پودری دارای خلوص باال ،اندازه کوچک و درصد نزدیک به %30
تا  %70وزنی  )Th-U(O2بهدست آمد که میتوان با عملیات
پرس کردن و سینترینگ آن را تبدیل به قرص سوخت
هستهای کرد .در پایان ،نمونه پودر سنتز شده با این روش با
نمونه پودر سنتزشده با روش سل ژل مقایسه شد .نتایج نشان
داد که روش هیدروترمال فوقبحرانی ،روشی مناسب بوده و
میتوان از آن برای تبدیل به قرص سوخت هستهای استفاده
نمود .با این حال برای مقایسه بهتر بین روش هیدروترمال
فوقبحرانی و سایر روشها ،الزم است در پژوهشهای بعدی از
پودر حاصلشده قرص تهیه شود و با توجه به زمان و دمای
سینترینگ ،روش بهینه نهایی انتخاب گردد.

جدول  .5نتایج مربوط به نمونه پودر  8و مقایسهی آن با نتایج روش سل ژل.
نمونه

درصد وزنی  Uبه )%( Th

درصد وزنی  UO2به )%( ThO2

اندازه ذرات ()nm

نمونه پودر8
سل ژل ] [2و ][12

66/33-78/22
59/40-72/28

66/33-85/15
59/40-79/21

13/91
16/2
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