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بررسي تجربي پارامترهای مؤثر بر فرایند تجزیهی گرمایي توریم اگزاالت
 میثم تراب مستعدی،* امیر چرخي،علي یداللهي
 تهران ـ ایران،11365-8486 : صندوق پستي، سازمان انرژی اتمي ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای،پژوهشکدهی مواد و سوخت هستهای

 فرایند تجزیهی. این مقاله فرایند تجزیهی گرمایی توریم اگزاالت آب دار را با استفاده از روش طراحی آزمایش مورد بررسی قرار میدهد:چکیده
، اندازه، دما و زمان گرمادهی مرحلهی دوم بر بلورینگی فازی،گرمایی طی دو مرحله گرمادهی انجام شد و تأثیر پارامترهای زمان گرمادهی مرحلهی اول
 برای این منظور آزمایشهای مورد نظر به روش. ریختشناسی و مساحت سطح ویژه ی توریم اکسید تولید شده مورد بررسی قرار گرفت،توزیع اندازه
، ساعت به ترتیب4  درجهی سلسیوس و زمان750  دمای، ساعت4  زمان، درجهی سلسیوس400  بررسیها نشان داد که دمای.تاگوچی طراحی شد
، نتیجههای مشخصهیابی پودر تولید شده در شرایط بهینه نشان داد که ذرههای توریم اکسید.شرایط بهینه برای مرحلهیهای اول و دوم گرمادهی بودند
95%  و مساحت سطح ویژهی ذرهها به ترتیب برابر باThO2  نانومتر بوده و درصد بلورینگی فاز350 مکعبیشکل با توزیع یکنواخت و اندازهی متوسط
. است35/23 )m2 g-1( و

 روش تاگوچي، توریم اگزاالت، توریم اکسید، تجزیهی گرمایي:کلیدواژهها

Experimental Investigation of Effective Parameters in Thermal
Decomposition of Thorium Oxalate
A. Yadollahi, A. Charkhi*, M. Torab Mostaedi
Materials and Nuclear Fuel Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 11365-8486, Tehran – Iran

Abstract: In this study, the thermal decomposition of thorium oxalate dihydrate (Th(C2O4)2. 2H2O) was
investigated by using design of experiment- technique. The thermal decomposition experiments were carried
out in a two- temperature procedure and the influence of the decomposition temperature of the second step,
as well as, durations of both steps on the crystallinity, size, size distribution, morphology and specific surface
area of the produced thorium oxide were investigated. For this purpose the experiments were designed by
using Taguchi method. The results showed that the optimum decomposition temperature and duration of the
first and second heating stages were 400 °C for 4 hours and 750 °C for 4 hours, respectively. The powder
characterization showed that the cubic thorium oxide particles synthesized in the optimal conditions had
uniform size distribution with an approximate size of 350 nanometers. Moreover, the crystallinity of ThO2
phase and specific surface area of these particles were 95% and 35.23(m2 g-1), respectively.
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 .1مقدمه

میدهد که دمای تکلیس  900درجهی سلسیوس برای دستیابی

با توجه به رشد روزافزون استفاده از انرژی هستهای در بخشهای

به رشد مطلوب اندازهی بلور مورد نیاز است.

مختلف صنعت ،کشاورزی و پزشکی ،ضرورت تأمین سوخت

داش و همکاران [ ]6با به کارگیری فرایند تجزیهی گرمایی

مورد نیاز رآکتورهای هستهای از اهمیت بسزایی برخوردار است.

کنترل شدهی توریم اگزاالت شش آبه ،به بررسی تولید توریم

با توجه به محدود بودن ذخایر اورانیم ،فراوانی توریم نسبت به

اکسید پرداختند .در این پژوهش سازوکار تجزیهی گرمایی

اورانیم و دیگر مزیتهای سوخت توریمی نسبت به سوخت

ذرههای ریز توریم اگزاالت شش آبه ،با استفاده از تجزیهی
وزنی(،)1

اورانیمی ،توسعهی چرخهی سوخت توریم در کشورهای مختلف

گرما-

از جمله ایران مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است [.]1

جرمی -تجزیهی

پراش پرتو ایکس ( )XRDو طیفسنجی
گازی()2

( )EGA-MSتعیین شد .با توجه به

توریم پس از استخراج از کانیهای آن طی مرحلههای مختلفی

تجزیههای انجام شده جامد ریزبلوری دستخوش آبزداییهای

تغلیظ میشود .توریم تولید شده در اولین مرحلهی چرخهی

متوالی شده و نهایتاً ترکیب بیآب به دلیل آزاد شدن  ،COفاز

سوخت توریم ،به دلیل وجود ناخالصیهایی نظیر اورانیم و

بیشکل توریم کربنات  Th(CO3(2را تشکیل میدهد .فاز حاصل

عنصرهای کمیاب جاذب نوترون برای ساخت سوخت هستهای

نیز با توجه به تجزیهی اکسی کربنات میانی به توریم اکسید

مناسب نیست .از اینرو برای خالصسازی آن ،ابتدا کنسانترهی

نانو بلوری تبدیل میشود .سازوکار مرحلهیهای مختلف از طریق

توریم در نیتریک اسید حل و سپس محلول حاصل به روش

هستهزایی تصادفی ،حرکت نفوذی و حرکت سطح مشترک مرز

استخراج با حالل تری بوتیل فسفات ( )TBPخالصسازی میشود.

دو فاز قابل توجیه است.

پس از خالصسازی توریم ،روشهای متعددی نظیر تجزیهی

اوکتای و یایلی [ ]7نیز تأثیر اندازهی ذره و نوع همزدن بر روی

گرمایی رسوب اگزاالت ،تشکیل و پودر کردن سل -ژل خشک

تجزیهی گرمایی توریم اگزاالت را مورد بررسی قرار دادند .در

شده ،تجزیهی گرمایی رسوب هیدروکسید ،نیتراتزدایی گرمایی

این پژوهش پودر توریم اگزاالت دو آبه از طریق رسوبگیری از

محلول نیترات و تجزیهی گرمایی محلول نیترات در بستر سیال،

محلول توریم نیترات با اضافه کردن اگزالیک اسید با دو روش

برای تبدیل توریم نیترات به توریم اکسید وجود دارد [.]3 ،2

همزدن مکانیکی و فرآوایی به دست آمد و مشخصاتی نظیر

از بین این روشها ،روش رسوبگیری توریم اگزاالت به طور

ریختشناسی ،اندازهی ذره و توزیع اندازهی ذره و مساحت سطح

گسترده برای تولید پودر توریم اکسید ( )ThO2استفاده شده است.

ویژهی پودر توریم اگزاالت تولید شده تعیین شد .نتیجههای

با افزودن اگزالیک اسید به محلول توریم نیترات ،توریم اگزاالت

بررسیها نشان داد که مرحلهی تجزیهی گرمایی برای توریم

بلورین رسوب میکند .این رسوب پس از صاف و خشک شدن

اگزاالت به دست آمده با دو روش همزدن مکانیکی و فرآوایی

از طریق تجزیهی گرمایی در دمای باال به توریم اکسید تبدیل

یکسان است.
راج و ردی [ ]8تجزیهی گرمایی توریم اگزاالت شش آبه و

میشود .ذرههای اکسید حاصل از تجزیهی گرمایی توریم

مرحلههای میانی آن را به کمک ترکیبی از روشهای گرمایی،

اگزاالت ،ساختار اولیهی خود را حفظ میکند [.]4
هوبرت و همکاران [ ]5در پژوهشی تأثیر سه نوع مادهی اولیه

پراش پرتو ایکس و طیف زیرقرمز مورد مطالعه و بررسی قرار

(توریم اگزاالت ،توریم نیترات و توریم هیدورکسید) و دمای

دادند .نتیجههای این بررسی نشان داد که توریم اگزاالت دوآبه

تکلیس بر اندازهی ذرههای توریم اکسید را مورد بررسی قرار

(که در اثر آبزدایی گرمایی توریم اگزاالت ششآبه تولید

دادند .نتیجههای بررسی آنها نشان داد که اندازهی بلور  ThO2به

میشود) تحت تجزیهی گرمایی جزیی در دمای  165درجهی

مادهی اولیه مورد استفاده و دمای تکلیس بستگی داشته و بهترین

سلسیوس یک ترکیب چند هستهای تشکیل میدهد .این ترکیب

شکل بلوری از رسوبگیری توریم اگزاالت حاصل میشود.

در دماهای باالتر به هیدروکسی اگزاالت ،کربنات و در نهایت

مقایسهی قلهی پراش پرتو ایکس اندازهگیری شده برای سه مادهی

توریم اکسید تجزیه میشود .الزم به ذکر است که تشکیل توریم

اولیه در دماهای متغیر بین  60و  1600درجهی سلسیوس نشان

اگزاالت یکآبه و یا توریم اگزاالت بیآب در این فرایند آشکار
نشد.
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در مطالعهی حاضر نیز فرایند تجزیهی گرمایی توریم اگزاالت

دوجداره) ریخته شد .محلول به وسیلهی همزن با تندی 200 rpm

تولید شده به روش رسوبگیری مورد مطالعه و بررسی تجربی قرار

همزده شد 110 .میلیلیتر محلول  1موالر اگزالیک اسید به تدریج

گرفت .از آنجاییکه پارامترهای مختلفی در تجزیهی گرمایی

و با آهنگ  10میلیلیتر در دقیقه (حدود  2قطره در ثانیه) به ظرف

توریم اگزاالت بر اندازه ،توزیع اندازه ،ریختشناسی ،مساحت

واکنش اضافه شد .ظرف واکنش در حین افزودن اسید در دمای

سطح ویژه ،خلوص و کیفیت پودر توریم اکسید نهایی مؤثر است،

 10درجهی سلسیوس قرار داده شد و بعد از افزودن کامل اسید،

شرایط بهینه برای تولید توریم اکسید با بیشترین خلوص فازی و

دمای دوغاب برای مدت  5ساعت به  95درجهی سلسیوس افزایش

مساحت سطح ویژه و کمترین اندازهی ذره با استفاده از روش

یافت .سپس گرمادهی به دوغاب قطع و دمای دوغاب به دمای

طراحی آزمایش تاگوچی تعیین شد.

محیط رسانده شد .با انجام عملیات عبور از صافی ،کیک توریم
اگزاالت بر روی صافی تشکیل شد .در نهایت کیک توریم

 .2بخش تجربي

اگزاالت سه مرتبه و هر بار با  10میلیلیتر آب بدون مواد معدنی

 1.2مادههای شیمیایي

شسته و سپس در دمای اتاق به مدت  24ساعت خشک شد.
پس از تولید توریم اگزاالت و خشککردن آن ،نوبت به

توریم نیترات و اگزالیک اسید مورد استفاده همگی با خلوص

تجزیهی گرمایی و تولید توریم اکسید رسید .برای این منظور

تجزیهای و محصول شرکت مرک بود.

توریم اگزاالت تولید شده ،درون ظرف قایقیشکل ریخته شده و
 2.2تجهیزهای آزمایشگاهي

در درون کوره تحت عملیات تجزیهی گرمایی ناپیوسته قرار

تجهیزهای مورد استفاده در این کار پژوهشی شامل استوانهی

گرفت .فرایند گرمادهی به صورت دو مرحلهای انجام شد .در

مدرج ،بشر ،ظرف دوجدارهی واکنش ،کاغذ صافی ،دستگاه

مرحلهی اول توریم اگزاالت در دمای  400درجهی سلسیوس

همزن مغناطیسی ،ظرف قایقیشکل ،خشککن و کورهی

درون کوره قرار گرفت و گرمادهی برای مدت زمان معینی به

الکتریکی بودند.

انجام رسید .پس از پایان مرحلهی اول ،واکنش در دمای مشخص
و برای زمان مشخصی ادامه پیدا کرد تا فرایند تجزیهی گرمایی به

 3.2مشخصهیابي

صورت کامل انجام شود.

الگوی پراش پرتو ایکس نمونهها به وسیلهی دستگاه پراش پرتو

پارامترهای عملیاتی مختلفی نظیر دما و زمان واکنش بر اندازه،

ایکس مدل  XD- 5Aساخت کارخانهی شیمادزو( )3تهیه شد.

توزیع اندازه ،ریختشناسی ،مساحت سطح ویژه و چگالی توریم

برای تعیین اندازه و بررسی ریختشناسی پودر حاصل ،از دستگاه

اکسید حاصل از تجزیهی گرمایی توریم اگزاالت تأثیرگذارند.

میکروسکوپ الکترون پویشی ) (SEMمدل LEO 1455 vp

برای بررسی اثر این پارامترها ،روش طراحی آزمایش تاگوچی

محصول شرکت آکسفورد

اینسترومنت()4

استفاده شد.

مورد استفاده قرار گرفت .برای این منظور  3پارامتر زمان گرمادهی

اندازهگیری مساحت سطح ویژه ،حجم و قطر منفذهای نمونهها با

مرحلهی اول ( 4 ،0و  8ساعت) ،دما ( 750 ،600و  900درجهی

دستگاه تخللسنج ( (BET))5مدل کوانتوکروم نوا )6(2200 -به

سلسیوس) و زمان ( 4 ،2و  8ساعت) گرمادهی مرحلهی دوم به

انجام رسید .دمای تکلیس نمونهی ساخته شده نیز توسط دستگاه

عنوان پارامترهای کنترلی این فرایند در نظر گرفته شد .با توجه به

گرماسنجی پویشی دیفرانسیلی( -)7تجزیهی گرما-وزنی مدل

 3پارامتر کنترلی تعیین شده که در  3سطح مورد بررسی قرار

رئومتریک ساینتیفیک( )8تعیین شد.

گرفتند ،در روش تاگوچی آرایه متعامد  L9برای طراحی
آزمایشها مورد استفاده قرار گرفت .آزمایشهای طراحی شده در

 4.2روش آزمایش

جدول  1ارایه شده است.

برای تولید توریم اگزاالت ،ابتدا  24گرم توریم نیترات در
 50میلیلیتر آب حل و به صورت یکجا در ظرف واکنش (ظرف
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جدول  .1آزمایشهای طراحی شده با روش تاگوچی

توریم اگزاالت مرجع و ساخته شده در شکل  1نشان داده شده

پارامترهای کنترلی
شمارهی

زمان گرمادهی

دمای گرمادهی

زمان گرمادهی

آزمایش

مرحلهی اول

مرحلهی دوم

مرحلهی دوم

(ساعت)

(درجهی سلسیوس)

(ساعت)

1

-

600

2

2

-

750

4

3

-

900

8

است .با مقایسه این دو طیف تأیید شد که مادهی ساخته شده توریم
اگزاالت است.
ریزنگارههای میکروسکوپی الکترون پویشی ) (SEMتوریم
اگزاالت ساخته شده در شکل  2نشان داده شده است .با توجه به
شکل  2بلورهای توریم اگزاالت ساخته شده دارای توزیع اندازهی
ذرات در بازهی  500 nmتا  2 µmهستند.

4

4

600

4

5

4

750

8

تخلخلسنجی نمونهی ساخته شده از طریق جذب نیتروژن در

6

4

900

2

دمای  77/3کلوین انجام شد .قبل از انجام آزمایش نمونهها در خأل

7

8

600

8

و در دمای  250درجهی سلسیوس به مدت  4ساعت گرمادهی

8

8

750

2

شدند .مساحت سطح ویژه ،حجم و قطر منفذهای نمونهها در

9

8

900

4

جدول  2درج شده است؛ همچنین نمودار تکدمای جذب و
واجذب در شکل  3آورده شده است .نمودار جذب تکدما برای

 .3یافتهها

توریم اگزاالت مطابق با تکدمای جذب نوع  ΙΙبرگشتپذیر بوده

بهمنظور تعیین ساختار توریم اگزاالت تولید شده ،طیف پراش

که در فشار نسبی  0/3تشکیل تک الیهی گاز روی سطح جامد

پرتو ایکس نمونهها تهیه و با طیف نمونهی مرجع

کامل میشود.

( )ICCD 00-014-0814مقایسه شد .الگوی پراش پرتو ایکس
Counts
i93-5385-002...CAF

2000

1000

1000

0
90

80

70

60

90

80

70

60

40

50

50
40
موقعیت ()2θ

]Position [°2Theta

30

20

10

30

20

10

شدت (یکای اختیاری)

2000

0

شکل  .1الگوی پراش پرتو ایکس توریم اگزاالت ساخته شده و مرجع.

شکل  .2ریزنگارهی میکروسکوپی الکترون پویشی ) (SEMتوریم اگزاالت ساخته شده.
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جدول  .2مساحت سطح ویژه ،حجم و قطر منفذهای توریم اگزاالت

اگزاالت مورد نیاز است ولی زمان آن نباید بیشتر از  4ساعت

مساحت سطح ویژه

حجم حفرهها

قطر متوسط حفرهها

()m2 g-1

()cm3 g-1

)(nm

باشد .دلیل این مسأله را میتوان با شروع پدیدهی هستهزایی در

24/12

4/981×10-2

8/260

دمای  400درجهی سلسیوس مرتبط دانست .در مرحلهی دوم
گرمادهی نیز افزایش دما منجر به افزایش درصد بلورینگی فاز
 ThO2میشود و دمای بهینهی این مرحلهی  900درجهی سلسیوس

30

20
15
10
5
1

0/9

0/7 0/8

0/4
0/5 0/6
فشارسنجي ()ρ/ρ0

0/3

0/2

0/1

0

حجم ویژه (سانتيمتر مکعب بر گرم)

25

است .با توجه به شکل  5افزایش زمان گرمادهی مرحلهی دوم تا
 4ساعت (سطح  ،)2درصد بلورینگی فاز  ThO2را به بیشترین
مقدار خود میرساند و افزایش بیشتر زمان گرمادهی در این
مرحله خلوص فاز  ThO2را کاهش میدهد.
در نمودارهای شکل  6اثر متقابل پارامترهای تأثیرگذار بر
درصد بلورینگی فاز  ThO2نشان داده شده است .با توجه به اثر

0

متقابل پارامتر زمان گرمادهی مرحلهی اول با دمای گرمادهی
مرحلهی دوم مشخص میشود که عدم گرمادهی توریم اگزاالت

شکل  .3نمودار تکدمای جذب و واجذب توریم اگزاالت.

در مرحله ی اول منجر به تغییر در روند مورد انتظار برای افزایش
درصد بلورینگی  ThO2با افزایش دما میشود .بنابراین همانطور

بهمنظور تعیین ساختار توریم اکسید ساخته شده ،طیف پراش

که اشاره شد وجود مرحلهی اول گرمادهی در فرایند تجزیهی

پرتو ایکس نمونهها با طیف نمونهی مرجع مقایسه شد .الگوی

گرمایی توریم اگزاالت ضروری است .همچنین افزایش دمای

پراش پرتو ایکس  9نمونهی ساخته شدهی توریم اکسید در شکل

مرحلهی دوم گرمادهی منجر به افزایش میزان بلورینگی فاز ThO2

 4نشان داده شده است .با بررسی طیفهای به دست آمده از

میشود.

آزمایشها ،درصد بلورینگی فاز  ThO2برای هر نمونه اندازهگیری

براساس نتیجههای به دست آمده ،شرایط بهینه برای دستیابی

شد .همچنین به منظور تحلیل نتیجهها و تعیین سطح بهینه برای هر

به بیشینه خلوص فاز  ThO2در فرایند تجزیهی گرمایی توریم

پارامتر ،مقدارهای عالمت به اغتشاش ( )S/Nبرای  9طرح آزمایش

اگزاالت ،دمای  400درجه برای مرحلهی اول و دمای  900درجه

مختلف محاسبه شد .نتیجههای مربوط به درصد بلورینگی فاز

برای مرحلهی دوم گرمادهی و زمان  4ساعت برای هر دو مرحلهی

 ThO2و نسبت عالمت به اغتشاش هر آزمایش در جدول  3درج

گرمادهی است.

شده است.

مساحت سطح ویژه ،حجم و قطر منفذهای نمونهها با استفاده

بررسی تغییرات میانگین نسبت عالمت به اغتشاش برای

از تخلخلسنجی ) (BETاندازهگیری و در جدول  5درج شده

سطحهای مختلف هر یک از پارامترهای مورد مطالعه نشان میدهد

است .نتیجههای مربوط به تحلیل عالمت به اغتشاش مربوط به

(جدول  )4که زمان گرمادهی مرحلهی دوم فرایند بیشترین تأثیر

مساحت سطح خارجی ذرههای  ThO2ساخته شده نیز در

را در مقدار بلورینگی فاز  ThO2دارد و پس از آن دمای گرمادهی

جدول  6ثبت شده است .بررسی تغییرات عالمت به اغتشاش

مرحلهی دوم و زمان گرمادهی مرحلهی اول در رتبههای بعدی

میانگین برای سطحهای مختلف هر یک از پارامترهای مورد مطالعه

قرار دارند.

نشان میدهد (جدول  )7که دمای گرمادهی مرحلهی دوم فرایند

شکل  5تأثیر پارامترهای مورد مطالعه بر میزان تغییرات درصد

بیشترین تأثیر را بر مساحت سطح خارجی ذرات  ThO2دارد.

بلورینگی فاز  ThO2را نشان میدهد .با توجه به نتیجههای به دست

پس از آن زمان گرمادهی مرحلهی اول و دوم به ترتیب بیشترین

آمده ،انجام مرحلهی گرمادهی اولیه برای تجزیهی گرمایی توریم

تأثیر بر سطح خارجی ذرههای سنتز شده را دارند.
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Tho2

Tho2

Tho2

Tho2

Tho2
Tho2

Tho2

9

8

7

6
5

4

3

2

1
100

60

80

موقعیت ()2

40

0

20

شکل  .4الگوی پراش پرتو ایکس ) (XRDنمونههای توریم اکسید.
جدول  .3درصد بلورینگی فاز  ThO2و مقدارهای میانگین نسبت عالمت به

جدول  .4بررسی مقدارهای  S/Nمتوسط برای سطحهای هر پارامتر براساس

اغتشاش )(S/N

نتیجههای طیف پراش پرتو ایکس

شمارهی آزمایش
1
2
3
4
5
6
7
8
9

درصد بلورینگی فاز ThO2
25/94
85/14
60/43
91/79
58/32
99/51
58/03
62/77
95/73

S/N
28/28
38/60
35/62
39/25
35/32
39/96
35/27
35/95
39/62

زمان گرمادهی

دمای گرمادهی

زمان گرمادهی

مرحلهی اول

مرحلهی دوم

مرحلهی دوم

سطح 1

34/17

34/27

34/73

سطح 2

38/18

36/62

39/16

سطح 3

36/95

38/40

35/40

دامنهی تغییرات

4/01

4/13

4/43

رتبه

3

2

1

پارامتر
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دمای گرمادهی مرحلهی دوم

زمان گرمادهی مرحلهی اول
38

36

میانگین نسبت S/N

34
3

2

3

1

1

2
زمان گرمادهی مرحلهی دوم

38
36

3

1

2

34

شکل  .5تأثیر پارامترهای مختلف بر درصد بلورینگی فاز .ThO2
زمان مرحله اول گرمادهی

دمای مرحله دوم گرمادهی

زمان مرحله اول گرمادهی

میانگین دادهها

میانگین دادهها

زمان مرحله دوم گرمادهي

میانگین دادهها

زمان مرحله دوم گرمادهي

دمای مرحله دوم گرمادهي

شکل  .6اثر متقابل پارامترهای تأثیرگذار بر درصد بلورینگی فاز .ThO2
جدول  .5مساحت سطح ویژه ،حجم و قطر منفذهای توریم اکسید
()10-2 cm3 g-1

حفرهها ()nm

1

38/43

38/43

5/91

6/151

2

35/46

35/46

5/70

6/430

3

25/51

25/51

4/247

6/658

4

40/79

40/79

6/195

6/075

5

31/48

31/48

5/042

6/405

6

27/36

27/36

4/702

6/873

7
8

42/46
40/08

42/46
40/08

6/388
6/252

6/017
6/239

9

26/49

26/49

4/476

6/759

شمارهی آزمایش

مساحت سطح ویژه

مساحت سطح خارجی با روش
t-method
()m2 g-1

حجم حفرهها

قطر متوسط

()m2 g-1
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جدول  .6مقدارهای متوسط نسبت عالمت به اغتشاش برای مساحت

مساحت سطح خارجی ذرههای  ThO2را در مرحلهی دوم

سطح خارجی ThO2

گرمادهی با تغییرات زیادی مواجه میکند؛ با اینحال به دلیل

شمارهی آزمایش

S/N

1

31/69

2

30/99

3

28/13

4

32/21

زمان گرمادهی سطح خارجی ذرات در اثر پدیدهی تفجوشی

5

29/96

6

28/74

کاهش پیدا کند ،این روند در دو دمای  750و  900درجهی

7

32/56

8

32/06

9

28/46

شروع پدیدهی هستهزایی توریم اکسید در این دما انجام مرحلهی
گرمادهی اولیه ضروری است .با بررسی اثر متقابل پارامترهای زمان
و دمای گرمادهی در مرحلهی دوم انتظار میرود با افزایش دما و

سلسیوس مشاهده میشود؛ با اینحال در دمای  600درجهی
سلسیوس به دلیل خروج گازهای  Coو  CO2و افزایش تخلخل
ذرهها ،مساحت سطح خارجی توریم اکسید ساخته شده با افزایش
زمان گرمادهی ،افزایش پیدا میکند.

جدول  .7بررسی مقدارهای متوسط  S/Nبرای سطحهای هر پارامتر براساس

با توجه به بررسیهای انجام شده شرایط بهینه برای دستیابی

نتیجههای تجزیهی تخلخلسنجی )(BET
زمان گرمادهی

دمای گرمادهی

زمان گرمادهی

به ذرههای  ThO2با بیشترین مساحت سطح خارجی ،دمای 400

مرحلهی اول

مرحلهی دوم

مرحلهی دوم

درجه و زمان  8ساعت برای مرحلهی اول گرمادهی و دمای 600

سطح 1

30/27

32/15

30/83

درجه و زمان  2ساعت برای مرحلهی دوم گرمادهی است .براساس

سطح 2

30/30

31

30/56

نتیجههای روش تاگوچی ،مساحت سطح خارجی ذرههای ThO2

سطح 3

31/03

28/45

30/22

در این شرایط بهینه برابر با  43/7356 m2 g-1پیشبینی میشود.

دامنهی تغییرات

0/75

3/71

0/61

رتبه

2

1

3

پارامتر

ریزنگارههای  SEMتوریم اکسید ساخته شده در شکلهای 9
تا  17نشان داده شده است .این ریزنگارهها نشان میدهد که افزایش

شکل  7تأثیر پارامترهای مورد مطالعه بر مساحت سطح خارجی

دمای فرایند تجزیهی گرمایی منجر به کاهش سریع مساحت سطح

ذرههای  ThO2را نشان میدهد .با توجه به دادههای به دست آمده،

ویژه و افزایش سریع اندازهی متوسط ذرهها میشود .بنابراین

افزایش زمان مرحلهی اول گرمادهی ،منجر به افزایش ناچیز در

دادههای به دست آمده از این ریزنگارهها ،با نتیجههای به دست

مساحت سطح خارجی ذرههای  ThO2شده ولی افزایش زمان و

آمده از تخلخلسنجی ) ( BETو طیف پراش پرتو ایکس ()XRD

دمای مرحلهی دوم گرمادهی سطح ذرهها را کاهش داده است،

ذرهها همسویی دارد.

ضمناً اثر افزایش دما بسیار چشمگیر است .کاهش سریع مساحت

در افزایش دمای گرمادهی زمانیکه پودر تحت تجزیهی

سطح ویژه با افزایش دمای فرایند تجزیهی گرمایی بیانگر پدیدهی

گرمایی قرار دارد ،باعث ایجاد تغییرات مختلف در خواص پودر

نفوذ در داخل دانه است.

میشود که از آن جمله میتوان به انبساط ذرهها اشاره نمود .بررسی

در شکل  8نیز اثر متقابل پارامترهای تأثیرگذار بر مساحت

ریزنگارههای  SEMنمونههای شماره  6 ،3و  9که در دمای 900

سطح خارجی ذرههای  ThO2نشان داده شده است .با توجه به این

درجهی سلسیوس ساخته شدهاند نیز افزایش اندازهی ذرههای

نمودار افزایش دما و زمان فرایند تجزیهی گرمایی منجر به کاهش

توریم اکسید در دماهای باالتر را نشان میدهد .از طرف دیگر

مساحت سطح خارجی توریم اکسید به دلیل تفجوشی ذرهها در

افزایش دمای تجزیهی گرمایی منجر به کاهش تخلخل ذرههای

دمای باال میشود .با بررسی اثر متقابل پارامترهای زمان گرمادهی

 ThO2میشود که این مسأله به تفجوشی ذرهها در دمای باال

مرحلهی اول و دوم مشخص میشود که گرمادهی اولیه در دمای

مربوط است.

 400درجهی سلسیوس باعث چسبیدن ذرهها به یکدیگر شده و
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زمان گرمادهی مرحلهی اول

دمای گرمادهی مرحلهی دوم

32
31
30

2

3

2

3

1

28

1

زمان گرمادهی مرحلهی دوم

32
31

میانگین نسبت S/N

29

30
29
28
3

2

1

شکل  .7تأثیر پارامترهای مختلف بر مساحت سطح خارجی ذرههای .ThO2

زمان مرحله اول گرمادهی

زمان مرحله دوم گرمادهی

میانگین دادهها

میانگین دادهها

میانگین دادهها

زمان مرحله دوم گرمادهي

زمان مرحله دوم گرمادهي

زمان مرحله اول گرمادهی

دمای مرحله دوم گرمادهي

شکل  .8اثر متقابل پارامترهای تأثیرگذار بر مساحت سطح خارجی ذرههای .ThO2

شکل  .9ریزنگارههای میکروسکوپی الکترون پویشی ) (SEMتوریم اکسید

شکل  .10ریزنگارههای میکروسکوپی الکترون پویشی ) (SEMتوریم اکسید

ساخته شده در آزمایش شمارهی ( 1بدون گرمادهی در مرحلهی اول 2 ،ساعت

ساخته شده در آزمایش شمارهی ( 2بدون گرمادهی در مرحلهی اول 4 ،ساعت

گرمادهی در دمای  600درجهی سلسیوس در مرحلهی دوم).

گرمادهی در دمای  750درجهی سلسیوس در مرحلهی دوم).
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شکل  .11ریزنگارههای میکروسکوپی الکترون پویشی ) (SEMتوریم اکسید

شکل  .14ریزنگارههای میکروسکوپی الکترون پویشی ) (SEMتوریم اکسید

تهیه شده در آزمایش شمارهی ( 3بدون گرمادهی در مرحلهی اول 8 ،ساعت

به دست آمده در آزمایش شمارهی  4( 6ساعت گرمادهی در مرحلهی اول2 ،

گرمادهی در دمای  900درجهی سلسیوس در مرحلهی دوم).

ساعت گرمادهی در دمای  900درجهی سلسیوس در مرحلهی دوم).

شکل  .12ریزنگارههای میکروسکوپی الکترون پویشی ) (SEMتوریم اکسید
حاصل از آزمایش شمارهی  4( 4ساعت گرمادهی در مرحلهی اول 4 ،ساعت

شکل  .15ریزنگارههای میکروسکوپی الکترون پویشی ) (SEMتوریم اکسید
به دست آمده در آزمایش شمارهی  8( 7ساعت گرمادهی در مرحلهی اول8 ،

گرمادهی در دمای  600درجهی سلسیوس در مرحلهی دوم).

ساعت گرمادهی در دمای  600درجهی سلسیوس در مرحلهی دوم).

شکل  .13ریزنگارههای میکروسکوپی الکترون پویشی ) (SEMتوریم اکسید

شکل  .16ریزنگارههای میکروسکوپی الکترون پویشی ) (SEMتوریم اکسید

ساخته شده در آزمایش شمارهی  4( 5ساعت گرمادهی در مرحلهی اول8 ،

تهیه شده در آزمایش شمارهی  8( 8ساعت گرمادهی در مرحلهی اول 2 ،ساعت

ساعت گرمادهی در دمای  750درجهی سلسیوس در مرحلهی دوم).

گرمادهی در دمای  750درجهی سلسیوس در مرحلهی دوم).
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مساحت سطح ویژهی ذرههای ساخته شده با افزایش دما مسألهای
است که حتماً باید مد نظر قرار بگیرد.
 .5بحث و نتیجهگیری
دادههای تجربی به دست آمده نشان میدهد که پارامترهای بررسی
شده تأثیر متفاوتی بر روی هر یک از مشخصههای مورد مطالعه
دارند .بنابراین برای تعیین شرایط بهینه برای دستیابی به بیشترین
میزان خلوص فاز  ،ThO2بیشترین مساحت سطح خارجی و

کوچکترین اندازه برای ذرههای ساخته شده باید تمامی پارامترها

شکل  .17ریزنگارههای میکروسکوپی الکترون پویشی ) (SEMتوریم اکسید

همزمان با هم مورد بررسی قرار بگیرند.

تولید شده در آزمایش شمارهی  8( 9ساعت گرمادهی در مرحلهی اول4 ،

با توجه به بررسیهای انجام شده ،مرحلهی گرمادهی اولیه در

ساعت گرمادهی در دمای  900درجهی سلسیوس در مرحلهی دوم).

فرایند تجزیهی گرمایی ،باعث آبزدایی توریم اگزاالت شده و
نقش مؤثری در تولید توریم اکسید دارد .با توجه به دادههای

افزایش دمای فرایند تجزیهی گرمایی در مرحلهی دوم تا 900

آزمایشها ،زمان  4ساعت به عنوان زمان بهینه برای مرحلهی اول

درجهی سلسیوس باعث افزایش اندازهی متوسط ذرهها شده و

گرمادهی پیشنهاد میشود .در مرحلهی دوم گرمادهی نیز افزایش

بیشترین میزان بلورینگی فاز  ThO2در این دما به دست میآید.

دما منجر به افزایش درصد بلورینگی فاز  ThO2شده ولی مساحت

این امر یافتههای پژوهشهای هوبرت و همکاران [ ]5را تأیید

سطح ویژهی ذرهها را کاهش میدهد .همچنین زمان زیاد واکنش

میکند .همچنین این روند با دادههای تخلخلسنجی ( )BETکه

در این مرحله خلوص فازی را کاهش میدهد .بنابراین شرایط بهینه

نشاندهندهی کاهش قابل توجه مساحت سطح ویژهی ذرههای

باید به نحوی انتخاب شود که توریم اکسید ساخته شده دارای

ساخته شده با افزایش دما است تطابق دارد.

بیشترین خلوص و کمترین اندازهی ذره باشد .از اینرو به نظر

ریزنگارههای  SEMبه دست آمده نشان میدهد که با افزایش

میرسد با انتخاب دمای  750درجهی سلسیوس برای فرایند

دمای فرایند تجزیهی گرمایی ،بلورهای توریم اکسید ساخته شده

تجزیهی گرمایی توریم اگزاالت ،عالوه بر دستیابی به خلوص

به ذرههای مکعب مانند که گوشههای آن (در محل برخورد

مورد نظر ،مساحت سطح ویژهی ذرههای تولید شده نیز بهینه

ضلعها) توسط صفحهای تخت بریدهشده تبدیل میشوند .این امر

میشود .بنابراین شرایط بهینه برای مرحلهی دوم گرمادهی ،دمای

ناشی از رشد مطلوب بلورهای  ThO2در دماهای باالتر است.

 750درجهی سلسیوس و زمان  4ساعت است .از آنجاییکه

عالوه بر این ،افزایش دما در فرایند تجزیهی گرمایی توریم

شرایط بهینهی به دست آمده برای فرایند تجزیهی گرمایی توریم

اگزاالت منجر به یکنواختتر شدن توزیع اندازهی ذرههای توریم

اگزاالت در آزمایشهای طراحی شده به روش تاگوچی مورد

اکسید ساخته شده میشود.

بررسی قرار نگرفته است ،یک آزمایش در دمای  400درجهی

براساس گزارشهای موجود [ ،]5توریم اکسید تولید شده با

سلسیوس برای مرحلهی اول و دمای  750درجهی سلسیوس برای

روش رسوبگیری اگزاالت توریم دارای ساختار مکعبیشکل

مرحلهی دوم گرمادهی و در زمان  4ساعت برای هر دو مرحله

است که این ریخت میتواند به دلیل رشد هدفمند بلور پس از

انجام شد .مساحت سطح ویژه ،حجم و قطر منفذهای نمونهی

مرحلهی هستهزایی (نحوهی قرارگیری یونهای توریم اکسید در

ساخته شده در شرایط بهینه با استفاده از تخلخلسنجی )(BET

بلور) در این روش ساخت باشد .در این روش با توجه به انرژی

اندازهگیری و در جدول  8گزارش شده است .بررسیها نشان

آزاد سطح ذرهها ،ساختار مکعبی از لحاظ ترمودینامیکی بیشترین

میدهد که مساحت سطح ویژهی  35/23 m2 g-1به دست آمده در

پایداری را دارد .عالوه بر این ،افزایش دما در فرایند تجزیهی

شرایط بهینه بسیار نزدیک به دادههای گزارش شده توسط

گرمایی توریم اگزاالت منجر به یکنواختتر شدن توزیع اندازهی

آنانتاسیوان و همکاران [ ]9است.

ذرات توریم اکسید ساخته شده میشود .با این حال ،کاهش سریع

49

. . . بررسی تجربی پارامترهای مؤثر بر فرایند تجزیهی گرمایی

پينوشتها

( توریم اکسیدXRD)  الگوی پراش پرتو ایکس18 شکل
 از طیف به دست.ساخته شده در شرایط بهینه را نشان میدهد

1. Thermogravimetric Analysis (TGA)
2. Evolved Gas Analysis-Mass Spectrometry (EGA-MS)
3. Shimadzu
4. Oxford Instrument
5. Brunauer-Emmett-Teller (BET)
6. Quantachrome Nova 2200
7. Differential Scanning Calorimetry (DSC)
8. Rheometric Scientific

. درصد است95  در حدودThO2  درصد بلورینگی فاز،آمده
 توریم اکسید ساخته شده در شرایط بهینه درSEM ریزنگارهی
 این تصویر بیانگر نزدیکی اندازه. نشان داده شده است19 شکل
. ساخته شده با ذرههای اگزاالت اولیه استThO2 و شکل ذرههای

مرجعها

ذرههای توریم اکسید تولید شده در شرایط بهینه تقریباً مکعبیشکل
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