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چكیده
 اثر غلظت اورانیم. مورد بررسی قرار گرفته است336  بازیابی اورانیم از محیط سولفاته توسط غشای مایع تودهای حاوی آالمین،در این مطالعه
 بهترین. غلظت آمونیمکربنات در فاز گیرنده و سینتیک انتقال بررسی شد، غلظت حامل در فاز غشای مایع،و سولفوریکاسید در فاز دهنده
 مول بر لیتر بهعنوان فاز گیرنده و غشای0/5  آمونیمکربنات، مول بر لیتر0/15 شرایط جهت انتقال اورانیم را فاز دهنده حاوی سولفوریکاسید
 مول بر لیتر و غلظت آالمین0/15  با افزایش غلظت سولفوریکاسید تا غلظت. مول بر لیتر فراهم نمود0/0125  با غلظت336 مایع آالمین
 افزایش غلظت اولیه اورانیم در فاز دهنده موجب کاهش در انتقال. مول بر لیتر انتقال اورانیم افزایش و سپس کاهش یافت0/0125  تا336
 رهاسازی اورانیل از فاز غشای مایع به فاز گیرنده می، بررسی سینتیک انتقال نشان داد که عامل کنترلکننده سرعت انتقال.اورانیم گردید
 برای غشای مایع. سینتیک انتقال با فرض واکنشهای سری شبهدرجه یک برگشتناپذیر بهترتیب برای استخراج و بازیابی مدل شد.باشد
 و ثابت سرعت بازیابی بهترتیب0/0107  و0/0061 min-1  سولفاته شده ثابت سرعت استخراج بهترتیب336  و آالمین336 حاوی آالمین
. بهدست آمد12×10-4  و5/56×10-4 min-1
 آمونیمکربنات،336  آالمین، محیط سولفاته، اورانیم، سینتیک، غشای مایع تودهای:کلیدواژهها
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Abstract
In the present study, the uranium recovery by utilizing the bulk liquid membrane which contains Alamine
336 has been investigated. The effect of uranium and sulfuric acid concentration in the donor phase,
carrier concentration in the liquid membrane phase, and ammonium carbonate concentration in the
acceptor phase and transport kinetics were studied. The optimum conditions of uranium transport were
obtained at 0.15 mol.L-1 H2SO4 in donor phase, 0.5 mol.L-1 (NH4)2CO3 in the acceptor phase, 0.0125
mol.L-1 Alamine 336 in kerosene. The results demonstrated that by increasing the concentration of
sulfuric acid up to 0.15 mol.L-1 and the Alamine 336 concentration to 0.0125 mol.L-1, the uranium
transfer will increase and then decrease. The uranium transfer was decreased with an increment in initial
uranium concentration. Studying the effect of time on the uranium transfer showed that the cause of ratecontrolling is the release of uranyl from the liquid membrane phase to the acceptor phase. The kinetics of
uranium transport was modeled assuming consecutive irreversible pseudo-first-order reactions. The
extraction rate constant of 0.0061 min-1 and 0.0107 min-1 and the stripping rate constant of 5.56×10 -4 and
12× 10-4 min-1 were obtained for liquid membrane containing Alamine 336 and sulfated Alamine 336,
respectively.
Keywords: Bulk Liquid Membrane, Kinetic, Uranium, Sulfate Medium, Alamine 336, Ammonium
Carbonate
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بررسی بازیابی اورانیم از محیط سولفاته توسط غشای مایع تودهای حاوی ...

 .1مقدمه
با افزایش تقاضای انرژی و گرمتر شدن کره زمین بهدلیل
سوزاندن زغالسنگ و سایر هیدروکربنها ،انرژی هستهای به
گزینهای مهم برای تأمین انرژی تبدیل شده است .در حال
حاضر ،اورانیم مهمترین سوخت نیروگاههای هستهای به شمار
میرود که در خالل چرخه سوخت هستهای تهیه میشود [.]1
پس از دستیابی به چرخه سوخت هستهای ،کاهش میزان
اورانیم مصرفی و بهرهگیری کامل از آن جهت قرار دادن اورانیم
بیشتر در اختیار آیندگان ،از مهمترین اهداف میباشد .در
فرایندهای مختلفی از این صنعت ،اورانیم به همراه یونهای
فلزی و غیرفلزی در فاز آبی قرار دارد که بایستی بهصورت
انتخابی از این یونها جدا گردد .روشهای استخراج حاللی،
رسوبدهی انتخابی ،تبادل یونی و روشهای غشایی از مهم
ترین روشها برای دستیابی به این هدف میباشند [.]2
در سالهای اخیر روش غشای مایع با توجه به مزیتهایی
مانند سهولت عملیاتی ،هزینه پایین و قابلیت استخراج و
بازیابی همزمان مورد توجه زیادی قرار گرفته است .غشای مایع
تودهای ،سادهترین نوع غشای مایع میباشد که از فازهای آبی
خوراک و بازیابی تشکیل شده که با کمک یک غشای مایع
نسبتاً ضخیم امتزاجناپذیر در آب که در واقع همان محیط آلی
حاوی استخراجگر 1است از یکدیگر جدا شدهاند [ .]3این روش
بهدلیل سادگی طرح و شرایط هیدرودینامیک مناسب ،کاربرد
آزمایشگاهی گستردهای دارد [ .]4تاکنون از غشای مایع توده
ای جهت جداسازی یونهایی مانند منیزیم ،مس ،نقره ،کروم،
کبالت و توریم از محلولهای آبی استفاده شده است
[ .]11-5با استفاده از این روش انتقال اورانیم از محلولهای
آبی [ ،]13 ،12محیطهای فسفاته [ ]14و نیتراته []16 ،15
بررسی شده است .با این حال تاکنون مطالعهای جهت امکان
سنجی استفاده از روش غشای مایع تودهای بهمنظور استخراج
و بازیابی همزمان اورانیم از محیطهای سولفاته انجام نگرفته
است.
مروری بر مطالعات پیشین نشان میدهد که استخراج
گرهای آمینی کاربرد گستردهای در استخراج اورانیم از محیط
سولفاته دارند [ ،]21-17که در این بین آمینهای نوع سوم به
استخراجگرهایی مانند دیاتیلهگزیلفسفریکاسید ،2تریبوتیل
اتیلهگزیلفسفریکاسیدمونواتیلهگزیل
فسفات،3

1. Extractant
2. D2EHPA
3. TBP
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استر ،4تریاکتیلفسفیناکساید 5و  ...ترجیح داده میشوند
[ .]23 ،22آالمین  336جهت استخراج اورانیم از محیط
سولفاته نسبت به دیگر استخراجگرهای آمینی مانند آالمین
 ،304آالمین  308و آلیکوات  336همواره عملکرد بهتری
داشته است [ .]24همچنین بازیابی اورانیم از فاز آلی حاوی
آمین نوع سوم با عریانسازهای کلریدریکاسید ،سولفوریک
اسید ،نیتریکاسید ،آب اکسیژنه ،آمونیاک ،آمونیمکربنات و
آمونیمنیترات بررسی شده است [.]30-25 ،19
در پژوهش قبلی نویسندگان ،استخراج حاللی اورانیم از
محلول سنتزی و محلول فروشویی با استفاده از آالمین 336
انجام گرفت .نتایج نشان داد که در غلظت  0/15مول بر لیتر از
سولفوریکاسید UO2SO4 ،گونه غالب اورانیم میباشد و بیش
ترین استخراج اورانیم در این غلظت مشاهده گردید .آالمین
 336جز اورانیم تقریباً سایر عناصر را از محلول فروشویی
استخراج نکرد و تنها مزاحمت آهن مشاهده گردید که با اضافه
کردن آسکوربیکاسید بهعنوان عامل کاهنده ،این مزاحمت نیز
از بین رفت .همچنین بررسی عریانسازهای اسیدی ،خنثی و
بازی نشان داد که آمونیمکربنات بهترین عملکرد برای بازیابی
اورانیم از آالمین  336را داراست [ .]31بنابراین آمونیمکربنات
بهعنوان فاز گیرنده در آزمایشهای غشای مایع انتخاب گردید
و محدوده سایر پارامترها نیز با استفاده از نتایج بهدست آمده از
مطالعات استخراج حاللی تعیین شد.
هدف از این مطالعه بررسی انتقال اورانیم با استفاده از
غشای مایع تودهای حاوی آالمین  336بود .جهت دستیابی به
شرایط بهینه انتقال اورانیم ،تأثیر پارامترهای مختلف مانند اثر
غلظت اورانیم و سولفوریکاسید در فاز دهنده ،غلظت حامل در
فاز غشای مایع ،غلظت آمونیمکربنات در فاز گیرنده و سینتیک
انتقال بررسی گردید و شرایط بهینه انتقال اورانیم بهدست آمد.
 .2مواد و روشها
 1.2مواد شیمیایی

آزمایشهای غشای مایع با استفاده از آالمین  336تجاری تهیه
شده از شرکت نتسان 6چین انجام شد .این استخراجگر
مخلوطی از آمینهای نوع سوم  C8-C10است که جرم مولکولی
آن در محدوده  391-388میباشد [ .]23کروزن به مدت 24
ساعت با آب مقطر اشباع و فاز آلی (فاز غشای مایع) از انحالل
مقداری سنجیده از آالمین  336در آن تهیه شد.
4. PC-88A
5. TOPO
6. Netsun
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جهت تهیه فاز آبی خوراک ،نمک اورانیلاستات 1تهیه شده
از شرکت مرک 2در آب مقطر حل شد و برای جلوگیری از
هیدرولیز ،به آن سولفوریکاسید اضافه گردید .فاز گیرنده با
حل کردن آمونیمکربنات( 3مرک) در آب مقطر تهیه شد .همه
ی مواد شیمیایی مورد استفاده دارای خلوص آزمایشگاهی
بودند.

فاز غشا

فاز دهنده

 2 .2آزمایشهای انتقال

آزمایشهای انتقال با استفاده از یک سلول دو محفظهای
(شکل  )1ساختهشده از استوانههای شیشهای با قطر  2سانتی
متر در دمای محیط انجام شد .یکی از محفظهها با  20میلی-
لیتر محلول اسیدی اورانیم بهعنوان فاز دهنده ،و دیگری با 20
میلیلیتر محلول حاوی آمونیمکربنات بهعنوان فاز گیرنده پر
شد 40 .میلیلیتر کروزن حاوی آالمین  336با غلظت معین به
عنوان فاز غشای مایع ،در باالی فازهای دهنده و گیرنده قرار
گرفت .فازهای دهنده ،گیرنده و غشای مایع توسط همزن
مکانیکی با سرعت  200دور بر دقیقه هم زده شدند.
پس از انجام هر آزمایش ،حجم مناسبی از فازهای آبی
دهنده و گیرنده جهت تعیین غلظت برداشته شد .غلظت
اورانیم موجود در این فازها توسط طیفسنجی نشر اتمی-
پالسمای جفتشده القایی ( )ICP-AESمدل لیبرتی 220
واریان تعیین گردید و غلظت اورانیم در فاز غشای مایع از
طریق موازنهی جرم محاسبه شد .درصد استخراج از فاز دهنده
توسط غشای مایع و درصد انتقال یون از فاز دهنده به فاز
گیرنده مطلوبترین شاخص برای تعیین پاسخ فرایند انتقال از
طریق غشای مایع تودهای است که بهترتیب بهصورت درصد
نسبت غلظت فلز در فاز غشای مایع و فاز گیرنده به غلظت
اولیهی آن در فاز دهنده تعریف شد:
()1

) 100

Cd ,t
Cd ,i

 %  (1 استخراج
Ca ,t

 % انتقال

100
()2
Cd ,in
که در آن  Ca,t ،Cd,tو  ،Cd,iبهترتیب غلظت یون اورانیم در هر
لحظه ( )tدر فاز دهنده و گیرنده و غلظت اولیهی یون اورانیم
در فاز دهنده برحسب میلیگرم بر لیتر است.

1. UO2(C2H3O2)2.2H2O
2. Merck
3. (NH4)2CO3
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فاز گیرنده

شكل  .1طرحواره سلول استفاده شده در این مطالعه برای انتقال یونهای
اورانیم از طریق غشای مایع تودهای.
 3 .2بررسی سازوکار انتقال اورانیم از محیط سولفاته از طریق غشای
مایع حاوی آالمین 336

اورانیم موجود در محیط سولفاته بهصورت گونههای مختلفی
وجود دارد که نحوه تشکیل این گونهها در واکنشهای ( )5تا
( )7نشان داده شده است .همچنین آالمین  336موجود در فاز
غشای مایع در تماس با محیط سولفاته میتواند به گونههای
 )R3NH(2SO4و  R3NHHSO4تبدیل شود (واکنشهای 8
و .]32 ،23[ )9گونههای مختلف اورانیم با گونههای سولفاته
آالمین  ،336مطابق واکنشهای ( )10تا ( )15واکنش می
دهند .با توجه به نتایج مطالعه قبلی ما [ ،]31در غلظتهای کم
سولفوریکاسید ،از بین گونههای مختلف اورانیم در فاز آبی4 ،
 UO2SOگونه غالب است .بنابراین تنها واکنشهای مربوط به
این گونه را در نظر میگیریم .مطابق با واکنش (2SO4 )10
 UOبا  )R3NH(2SO4به واسطه تشکیل کمپلکس تجمع یون،
استخراج میگردد [ .]33از طرفی در واکنش ( )11مشاهده
میشود که در حضور  R3NHHSO4بهدلیل تولید اسید ،بازده
واکنش استخراج اورانیم کاهش مییابد .بنابراین بیشترین
میزان استخراج اورانیم از محیط سولفاته توسط آالمین 336
مربوط به زمانی است که شرایط در محیط آبی به لحاظ غلظت
سولفوریکاسید برای تشکیل  )R3NH(2SO4در فاز آلی مهیا
باشد .همچنین بازیابی اورانیم از فاز آلی توسط آمونیمکربنات
بهصورت واکنش ( )16انجام میگیرد.
()3

H2 SO4  H   HSO4

()4

HSO4  H   SO42

()5

UO22 aq  2SO42 aq  UO2 ( SO4 )22 aq
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()6

UO2 SO4 aq  SO42 aq  UO2 ( SO4 )22 aq

()7

UO2 ( SO4 )22 aq  SO42aq  UO2( SO4 ) 43aq

()8

R3 Norg  H  aq  HSO4aq  R3 NHHSO4 org

()9

2R3 Norg  2H  aq  SO42aq  ( R3 NH )2 SO4 org

14
فاز غشا

فاز گیرنده

فاز دهنده

)R3NH(2 UO2)SO4(2

7)NH4(2 CO3

UO2SO4 +H2SO4

2R3N

UO2 SO4 aq + ( R 3 NH )2 SO4 org  ( R 3 NH )2UO2 ( SO4 )2 aq

UO2)CO3(34 -+2SO4-2
+4HCO3-+14NH+4

شكل  .2نمایش سازوکار انتقال گونه غالب اورانیم از فاز دهنده به فاز

()10

UO2 SO4 aq + 2R 3 NHHSO4 org  ( R 3 NH )2UO2 ( SO4 )2 org

 H2 SO4 aq

()11

UO2 ( SO4 )22 aq  ( R 3 NH )2 SO4 org  (R 3 NH  )2UO2

( SO4 )22org  SO42 aq

()12

UO2( SO4 ) 43 aq  4R 3 NHHSO4 org  ( R 3 NH  ) 4UO2

( SO4 ) 43org  4HSO4 aq

()13

UO2 ( SO4 ) 43 aq  2( R 3 NH )2 SO4 org  ( R 3 NH  ) 4UO2

( SO4 ) 43org  2 SO42 aq

()14

UO2( SO4 ) 43 aq  4R 3 NHHSO4 org  ( R 3 NH  ) 4UO2

گیرنده از طریق فاز غشای مایع حاوی آالمین .336
 4.2مدلسازی سینتیک انتقال اورانیم

یک مدل سینتیکی برای توصیف رفتار انتقالی اورانیم مورد
استفاده قرار گرفت و فرض شد که انتقال یونهای اورانیم از
میان غشای مایع ،از قوانین سینتیکی مربوط به یک واکنش
سری شبه درجه یک برگشتناپذیر پیروی میکند [:]40-34
()17
ks Cans

Ud Um Ua

که در آن  neو  nsدرجهی واکنش و  ks ، keثابت سرعت
استخراج و ثابت سرعت بازیابی هستند .همچنین عالمتهای
 m ،dو  aنشاندهندهی فازهای بهترتیب ،دهنده ،غشای مایع و
گیرنده هستند .سرعت انتقال یونهای اورانیم میتواند براساس
معادلههای دیفرانسیلی ( )18تا ( )20بیان شود:

( SO4 ) 43org  4HSO4 aq

()18

( R 3 NH ) 2UO2 ( SO4 ) 2 org  7( NH 4 ) 2 CO3 aq 

()19

(2R 3 Norg  UO2 (CO3 ) 43 aq  2SO42 aq  4HCO3 aq )16

()20

()15

14 NH 4 aq
در شکل ( )2طرحوارهای از سازوکار انتقال گونه غالب
اورانیم از فاز دهنده به گیرنده نشان داده شده است .این انتقال
با سازوکار جفتشده همسو 1انجام میگیرد .وجود حامل
( )R3Nدر غشای مایع باعث تشکیل کمپلکس
 ( R 3 NH ) 4UO2 ( SO4 ) 3در سطح مشترک غشای مایع -فاز
دهنده میشود .این کمپلکس در فاز غشای مایع حرکت کرده و
پس از انتقال اورانیم به فاز گیرنده ،احیا شده و به سطح
مشترک غشای مایع -فاز دهنده برگشته و فرایند تکرار می
شود.

keCdne

dRd
 ke Rdne
dt
dRm
 ke Rdne  ks Rmns
dt
dRa
 ks Rmne
dt

که در این معادالت * Rm* ، Rdو * Raغلظت لحظهای بهنجار
شده اورانیم در فازهای بهترتیب دهنده ،غشای مایع و گیرنده
هستند که مطابق با روابط ( )21تا ( )23تعریف میشوند:

()21

Cd .Vd
Cd ,in .Vd

Rd 

()22

Cm .Vm
Cd ,in .Vd

Rm 

()23

Ca .Va
Cd ,in .Vd

Ra 

1. Simple facilitated transport

مجله علوم و فنون هستهای
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در این روابط  Cd,inغلظت اولیهی اورانیم در فاز دهنده و ،Vd
 Vmو  Vaحجم فازهای بهترتیب دهنده ،غشای مایع و گیرنده
است .برای تعیین ثابتهای سرعت و درجهی واکنش ،درصد
خطای نسبی مطلق بهصورت معادله ( )24تعریف و کمینهی
آن تعیین شد.
R
R
%= 1 (  i 1 i ,d ,e i ,d ,calcخطای نسبی مطلق




()24
) 100

n

3n

Ri ,d ,e

Ri,m ,e  Ri,m ,calc
Ri,m ,e

n
i 1





Ri,a ,e  Ri,e ,calc
Ri,a ,e

n
i 1





که در آن n ،تعداد دادههای آزمایشگاهی و  Ri,dنشاندهنده i

امین غلظت در فاز دهنده است .برای بهینهسازی معادلهی
( ،)24درجهی واکنش برابر  1و یا  2در نظر گرفته شد و
ثابتهای سرعت با استفاده از تابع fminsearch
نرمافزار  MATLABبهینه شد.
 .3نتایج و بحث
 1 .3بررسی اثر سولفوریکاسید در فاز دهنده

اثر تغییرات غلظت سولفوریکاسید در گسترهی  0/01تا 0/5
مول بر لیتر بر میزان انتقال اورانیم با غشای مایع آالمین 336
با غلظت  0/0125مول بر لیتر بررسی شد که نتایج آن در
شکل  3ارایه شده است .نتایج نشان داد که در سولفوریکاسید
 0/01مول بر لیتر ،انتقال اورانیم به فاز غشای مایع به سختی
انجام میگیرد و میزان استخراج  %46/77است .در این غلظت،
بخش عمدهای از آالمین  336به شکل آمین آزاد ( )R3Nمی
باشد .با افزایش غلظت سولفوریکاسید از  0/01تا  0/15مول بر
لیتر ،بر طبق واکنش ( ،)9بهدلیل تبدیل تدریجی  R3Nبه گونه
مطلوب  ،)R3NH(2SO4میزان استخراج اورانیم توسط غشای
مایع از  %46/77به  %99/53رسید و متعاقب آن ،انتقال اورانیم
به فاز گیرنده از  %26/90به  %75/57افزایش یافت .در غلظت-
های سولفوریکاسید باالتر از  0/15مول بر لیتر ،استخراج
اورانیم توسط فاز غشای مایع بهدلیل تبدیل تدریجی گونهی
 )R3NH(2SO4به  R3NHHSO4کاهش یافت (واکنشهای 8
و  )11که موجب کاهش انتقال به فاز گیرنده میشود .پژوهش
های استخراج حاللی نیز نشان داده است که با افزایش غلظت
سولفوریکاسید تا حد مشخصی ،استخراج اورانیم توسط آالمین
 336بهبود یافته و سپس کاهش مییابد [.]24 ،22

شد که نتایج آن در شکل  4گزارش شده است .در غلظت
 0/001مول بر لیتر از آالمین  ،336میزان استخراج توسط فاز
غشای مایع کمتر از  %36بود که موجب انتقال ناچیز اورانیم به
فاز گیرنده گردید .با افزایش غلظت آالمین  336تا 0/0125
مول بر لیتر ،درصد استخراج اورانیم توسط فاز غشای مایع به
 %99/53رسید و سپس تغییر چندانی نداشت .با افزایش غلظت
آالمین  336از  0/001تا  0/0125مول بر لیتر ،میزان انتقال به
فاز گیرنده از  %69/72به  %75/57افزایش و سپس کاهش
اندکی یافت .کاهش انتقال اورانیم به فاز گیرنده با وجود
افزایش غلظت حامل را میتوان بر مبنای معادله ویلک -چانگ
[ ]41توجیه کرد که با افزایش گرانروی غشای مایع که در اثر
افزایش غلظت آالمین  336بهوجود میآید ،ضریب نفوذ
کمپلکس تشکیل شده در داخل غشای مایع کاهش یافته و
میزان انتقال اورانیم به فاز گیرنده کاهش مییابد .این نتایج در
مطالعات گذشته نیز مشاهده شده است؛ شمسیپور و همکاران
با استفاده از مطالعات سینتیکی و محاسبه ثابت تعادل ظاهری
نشان دادند که با افزایش غلظت حامل  HBTAتا حد
مشخصی ،انتقال اورانیم به فاز غشای مایع بهبود یافته و سپس
بهدلیل افزایش گرانروی ناشی از افزایش غلظت حامل ،انتقال
اورانیم به فاز گیرنده کاهش مییابد [.]13
100
80
60
40
استخراج
انتقال

0/5

اثر تغییرات غلظت آالمین  336در فاز غشای مایع در گستره
 0/001تا  0/025مول بر لیتر بر میزان انتقال اورانیم بررسی
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0/4

0/3

0/2

0
0

0/1

شكل  .3اثر غلظت سولفوریکاسید فاز دهنده بر درصد استخراج و انتقال
اورانیم در روش غشای مایع تودهای شرایط آزمایش)Time =24 hr, :
T  25o C,  Alamine336  00125
mol.L1, ( NH4 ) 2 CO3  
/

) U  250 mg.L1

05
mol.L1,
/
100
80
60
40

استخراج
انتقال

0/025

 2.3بررسی اثر غلظت آالمین  336در فاز غشای مایع

20

20
0/02

0/015

0/01

0/005

0

0

شكل  .4اثر غلظت آالمین 336در فاز غشای مایع بر درصد استخراج و
انتقال اورانیم در روش غشای مایع تودهای شرایط آزمایش)Time =24 hr, :
T  25o C,  H2SO4   0/15 mol.L1, ( NH4 ) 2 CO3   0/5 mol.L1,

) U  250 mg.L1
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 3 .3بررسی اثر غلظت اولیه اورانیم در فاز دهنده

باشد [ .]43در شرایط بهینه ،بیشینه انتقال اورانیم به فاز

اثر تغییرات غلظت اورانیم در فاز دهنده بر میزان انتقال توسط

گیرنده پس از  24ساعت بهدست آمد که  %74/3انتقال صورت

غشای مایع تودهای مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در

گرفت.

شکل  5ارایه شده است .با افزایش غلظت اورانیم از  50تا 330

100

میلیگرم بر لیتر ،علیرغم انتقال بیش از  235میلیگرم بر لیتر
اورانیم به فاز گیرنده ،درصد انتقال اورانیم از  %83/12به

80

 %71/28کاهش یافت .دلیل کاهش انتقال اورانیم را میتوان

60

کاهش و افزایش بهترتیب درصد استخراج و درصد بازیابی

40
استخراج

دانست .چنانکه در شکل  5نشان داده شده است ،با افزایش

20

بازیابی

غلظت اولیه اورانیم ،درصد استخراج اورانیم از  %98/13به

0
350

 93/27کاهش مییابد.

250

300

200

150

100

50

0

شكل  .5اثر غلظت اولیه اورانیم در فاز دهنده بر درصد استخراج و انتقال
 4 .3بررسی اثر غلظت فاز گیرنده

اثر تغییرات غلظت آمونیمکربنات در فاز گیرنده در گستره 0/1

اورانیم در روش غشای مایع تودهای شرایط آزمایش)Time =24 hr, :

T  25o C,  H2SO4   015
mol.L1,  Alamine336  00125
mol.L1,
/
/

)( NH4)2 CO3   0/5 mol.L1

تا  1مول بر لیتر بر میزان انتقال اورانیم بررسی شد که نتایج
آن در شکل  6آورده شده است .انتقال اورانیم با افزایش غلظت

100

آمونیمکربنات از  0/1تا  0/5مول بر لیتر ،از  %63/19به %75/57

80

افزایش و در ورای آن کاهش اندکی یافت .این کاهش جزیی به

60

احتمال زیاد بهدلیل افزایش گرانروی فاز گیرنده و افزایش

40

مقاومت الیه مرزی فاز غشای مایع و گیرنده است که موجب

استخراج

کاهش ضریب نفوذ کمپلکس تشکیل شده در فاز گیرنده می

انتقال

0

شود .مشابه این نتایج در استخراج مس با غشای مایع فیبر
توخالی نیز مشاهده شده است [.]42

20

1/05

0/65

0/85

0/25

0/45

0/05

شكل  .6اثر غلظت آمونیمکربنات در فاز گیرنده بر درصد استخراج و انتقال
اورانیم در روش غشای مایع تودهای شرایط آزمایش)Time =24 hr, :

 5.3بررسی سینتیک انتقال اورانیم

T  25o C,  H2SO4   015
mol.L1,  Alamine336  00125
mol.L1,
/
/

) U  250 mg.L1

سینتیک انتقال اورانیم از فاز دهنده حاوی  250میلیگرم بر
لیتر اورانیم و  0/15مول بر لیتر سولفوریکاسید به فاز گیرنده

100

حاوی آمونیمکربنات  0/5مول بر لیتر ،با استفاده از غشای مایع

80

حاوی آالمین  336با غلظت  0/0125مول بر لیتر مورد بررسی

60

قرار گرفت که نتایج آن در شکل  7ارایه شده است .غشای مایع

40

آالمین  336در ابتدا (بازهی زمانی 30تا  240دقیقه) سینتیک

استخراج

انتقال کندی را بهدلیل کند بودن فرایند بازیابی یونهای

انتقال

0

اورانیم از غشای مایع ارایه میدهد بهطوری که کمتر از %9
انتقال در این بازهی زمانی صورت میگیرد .استخراج اورانیم از
فاز دهنده توسط غشای مایع پس از  8ساعت تا  %94افزایش
مییابد .با این وجود ،رهاسازی یون اورانیل از کمپلکس آن در
فاز غشای مایع به داخل فاز گیرنده با سرعت آهستهتری اتفاق

20

25

15

20

5

10

0

شكل  .7اثر زمان انتقال بر درصد استخراج و انتقال اورانیم در روش غشای
مایع

تودهای

شرایط

آزمایش:

hr,

=24

)Time

T  25o C, H2SO4   015
mol.L1, Alamine336   00125
mol.L1,
/
/

( NH4)2 CO3   05
) / mol.L ,  U   250 mg.L
1

1

میافتد و این مرحله ،تعیینکننده سرعت انتقال اورانیم می
مجله علوم و فنون هستهای
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در ادامه جهت بهبود انتقال اورانیم از فاز دهنده به گیرنده،

100

قبل از انجام آزمایش انتقال ،فاز آلی استفاده شده بهعنوان

80

غشای مایع به مدت  24ساعت در مجاورت سولفوریکاسید

60
40

 0/15مول بر لیتر قرار گرفت تا حامل موجود در آن به (2SO4
استخراج

 )R3NHتبدیل شود .آزمایشهای انتقال اورانیم با استفاده از

انتقال

0

غشای مایع آالمین  336سولفاته شده انجام گردید که نتایج آن
در شکل  8نشان داده شده است .نتایج نشان داد که با سولفاته
کردن آالمین  ،336میزان انتقال تا  %81بهبود مییابد .بهبود
انتقال را میتوان با استفاده از واکنشهای ( )9و ( )10اینگونه

20

25

15

20

5

10

0

شكل  .8اثر زمان انتقال بر درصد استخراج و انتقال اورانیم در روش غشای
مایع تودهای در حالت آالمین  336سولفاته شده شرایط آزمایش:
T  25o C,  H2SO4   015
mol.L1,  Alamine336  00125
mol.L1,
/
/

) mol.L ,  U   250 mg.L
( NH4)2 CO3   05
/
1

توجیه کرد که مرحله استخراج (انتقال به فاز غشای مایع)

1

شامل دو مرحله تولید  )R3NH(2SO4و سپس تشکیل

1
0/9

کمپلکس تجمع یون میباشد .با سولفاته کردن آالمین ،336

0/8
0/7

زمان الزم برای مرحله اول استخراج کاهش یافته و سرعت

0/6

انتقال بهبود مییابد.

0/5
0/4

ثابتهای سرعت ،درجهی واکنش و درصد خطای نسبی

0/3

مطلق با استفاده از کمینه کردن معادله ( )24توسط تابع

0/2

 fminsearchنرمافزار  MATLABبهدست آمد که نتایج آن

0/1

در جدول  1گزارش شده و تغییرات غلظت بهنجارشدهی
اورانیم در فازهای دهنده ،غشای مایع و گیرنده در شکل  9و
 10نشان داده شده است .مشاهده میشود که در هر دو حالت

1500

1000

500

0
0


شكل  .9تغییرات غلظت بهنجار شدهی اورانیم در فازهای دهنده ( ،) Rd
(  ) Rmو گیرنده (  ) Raشرایط آزمایش:

غشای آالمین 336

T  25o C,  H2SO4   015
mol.L1,  Alamine336  00125
mol.L1,
/
/

) mol.L ,  U   250 mg.L
( NH4)2 CO3   05
/
1

استفاده از غشای مایع آالمین  336و آالمین  336سولفاته

1

شده ،در حالتیکه درجهی واکنش استخراج و بازیابی برابر یک

1
0/9

است ،درصد خطای نسبی مطلق کمترین مقدار را دارد .در این

0/8

حالت برای غشای مایع آالمین  336و آالمین  336سولفاته

0/7
0/6

شده بهترتیب ثابت سرعت استخراج  0/0061 min-1و

0/5

 0/0107 min-1و ثابت سرعت بازیابی  5/56×4-10 min-1و

0/4

 12×4-10 min-1بهدست آمد .نتایج نشان داد که برای تمامی

0/3
0/2

حاالت ،ثوابت سرعت استخراج و بازیابی در زمان استفاده از
غشای مایع آالمین  336سولفاته شده از آالمین  336بیشتر
است که با توجه به معادالت ( )9و ( ،)10مؤید سرعت باالتر
انتقال است.

0/1
0
1500

1000

500

0

شكل  .10تغییرات غلظت بهنجار شدهی اورانیم در فازهای دهنده ( ،) Rd
غشای آالمین  336سولفاته شده (  ) Rmو گیرنده (  ) Raشرایط آزمایش:

T  25o C,  H2SO4   015
mol.L1,  Alamine336  00125
mol.L1,
/
/

)mol.L1,  U   250 mg.L1
( NH4)2 CO3   05
/
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جدول  .1ثابتهای سرعت و درجهی واکنش معادلهی سینتیکی پیشنهادی برای انتقال اورانیم با استفاده از غشای مایع آالمین  336و آالمین  336سولفاته شده.
حالت

درجهی واکنش
استخراج

1
2
3
4

1
1
2
2

ثابت سرعت بازیابی ×104
()min-1

ثابت سرعت استخراج
()min-1

درصد خطای نسبی مطلق ()%

درجهی
واکنش
بازیابی

آالمین336

آالمین  336سولفاته

آالمین336

آالمین 336
سولفاته

آالمین336

1
2
1
2

0/0061
0/0061
0/578
0/578

0/0107
0/0107
0/7087
0/7086

5/567
10
1/017
1/078

12
19
7/501
8/091

24/22
25/24
103
101

 .4نتیجهگیری
در این مقاله انتقال اورانیم از محیط سولفاته با استفاده از
غشای مایع تودهای حاوی آالمین  336مورد بررسی قرار گرفت.
اثر غلظت اورانیم و سولفوریکاسید در فاز دهنده ،غلظت حامل
در فاز غشای مایع ،غلظت آمونیمکربنات در فاز گیرنده و
سینتیک انتقال بررسی شد .فاز دهنده حاوی سولفوریکاسید
 0/15مول بر لیتر ،آمونیمکربنات  0/5مول بر لیتر بهعنوان فاز
گیرنده و غشای مایع آالمین  336با غلظت  0/0125مول بر
لیتر ،بهترین شرایط برای انتقال اورانیم را فراهم نمود .با
افزایش غلظت سولفوریک اسید از غلظت  0/01تا  0/15مول بر
لیتر بهدلیل افزایش استخراج توسط غشای مایع ،انتقال اورانیم
افزایش یافت و سپس بهدلیل کاهش استخراج ،انتقال اورانیم
به فاز گیرنده کاهش یافت .انتقال اورانیم با افزایش غلظت
غشای مایع آالمین  336از  0/001تا  0/0125مول بر لیتر
افزایش و سپس بهدلیل افزایش گرانروی غشای مایع ،کاهش
یافت .با افزایش غلظت فاز گیرنده از  0/1تا  0/5مول بر لیتر
آمونیمکربنات ،انتقال اورانیم افزایش و در ورای آن بهدلیل
افزایش گرانروی فاز گیرنده و مقاومت الیه مرزی فاز غشای
مایع و گیرنده ،کاهش اندکی یافت .با افزایش غلظت اورانیم از
 50تا  330میلیگرم بر لیتر در فاز دهنده ،میزان انتقال بهدلیل
کاهش و افزایش بهترتیب ضریب توزیع استخراج و ضریب
توزیع بازیابی ،کاهش یافت .بیشینه انتقال اورانیم به فاز گیرنده
پس از  24ساعت بهدست آمد که  %74/3انتقال صورت گرفت.
بررسی اثر زمان بر انتقال اورانیم نشان داد که عامل کنترل
کننده سرعت انتقال ،رهاسازی اورانیل از فاز غشای مایع به فاز
گیرنده میباشد .فاز غشای مایع جهت بهبود انتقال اورانیم،
سولفاته گردید که موجب بهبود انتقال اورانیم تا  %81شد.
بررسیهای سینتیکی سیستم مورد مطالعه نشان داد که درجه
ی واکنش استخراج و بازیابی برابر یک است .برای غشای مایع
آالمین  336و آالمین  336سولفاته شده بهترتیب ثابت سرعت
استخراج  0 0061 min-1و  0 0107و ثابت سرعت بازیابی -1
/
/
 5/56×10-4 minو  12×10-4بهدست آمد.
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آالمین 336
سولفاته
22/12
26/53
55/99
59/96
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