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بررسي تأثیر متغیرهای فرايندی بر بهرهی رسوبدهي آمونیوم اورانیل کربنات از
محلولهای اورانیل نیترات و آمونیوم کربنات
2
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 آمونیوم اورانیل کربنات یکی از محصوالت میانی در فرایند تبدیل کیک زرد به گاز هگزا فلوراید اورانیم است که با تزریق محلول:چکیده
، مهمترین پارامتر این فرایند محسوب میشود، بهرهی رسوبدهی آمونیوم اورانیل کربنات.آمونیوم کربنات به محلول اورانیل نیترات تولید میشود
زیرا مورفولوژی و توزیع اندازهی ذرات پودر آمونیو م اورانیل کربنات تولیدی در این فرایند به علت تبدیل شدن به هگزا فلوراید اورانیم اهمیت
 به صورت تجربی تمامی پارامترهای فرایندی اثرگذار بر بهرهی رسوبدهی آمونیوم اورانیل کربنات در این فرایند، در این پژوهش.چندانی ندارد
 الگوی تزریق محلول آمونیوم، سرعت همزن، زمان ماند، نتایج نشان داد که پارامترهای دبی محلول آمونیوم کربنات. تحلیل شده است،بررسی
 درصد، افزایش پارامترهای نسبت مولی آمونیوم کربنات به اورانیل نیترات. و دمای رسوبدهی تأثیر چندانی بر کارایی رسوبدهی ندارند،کربنات
- همچنین افزایش نسبت مولی یون. سبب افزایش بهرهی رسوبدهی میشود، و غلظت اورانیم محلول اورانیل نیترات،وزنی محلول آمونیوم کربنات
.های کربنات به آمونیوم در محلول آمونیوم کربنات سبب کاهش بهره میشود

 بهرهی رسوبدهي، آمونیوم کربنات، اورانیل نیترات، آمونیوم اورانیل کربنات:کلیدواژهها

Study on Effects of Process Variables on the Yield of Ammonium Uranyl
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Abstract: Ammonium uranyl carbonate (AUC), an intermediate material in the process of conversion of
yellowcake to uranium hexafluoride, was produced by injection of an aqueous solution of ammonium
carbonate (AC) into uranyl nitrate solution. The target parameter in optimization of this process was the
yield of the precipitation, as morphology and size distribution of AUC play no role in its post processing to
UF6. The aim of the current study was the experimental investigation of the effects of the process variables
on the yield of AUC precipitation. The results showed that the flow rate and flow pattern of the injection of
the AC solution, aging time, impeller speed, and temperature had little effects on the yield of AUC
precipitation. On the other hand, the yield was increased by increasing the ammonium carbonate to uranyl
nitrate molar ratio, ammonium carbonate concentration, and uranyl nitrate concentration. However, it
decreased by increasing the molar ratio of CO32- to NH4+ ions in the ammonium carbonate solution.
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بررسی تأثیر متغیرهای فرایندی بر بهرهی رسوبدهی . . .

شده ،بررسی جامع تمامی پارامترهای اثرگذار بر بهرهی رسوب-

 .2مقدمه
آمونیوم اورانیل کربنات ( )AUCاز محصوالت میانی چرخهی

دهی  AUCانجام نشده ،و تنها در دو مرجع [ ]3 ،4برای برخی از

سوخت هستهای است که از رسوبگیری محلولهای اورانیل

این پارامترها مطالعه شده است .ضمن آنکه مرجع [ ]3از نمک

نیترات ( )UNHو یا اورانیل فلوراید ،با محلول آمونیوم کربنات

آمونیوم کربنات جامد به شکل عامل رسوبدهنده استفاده کرده

( ،)ACو یا مخلوط گازی دیاکسید کربن -آمونیاک ،تولید

است.

میشود .کیک  AUCپس از تولید ،در یک فرایند چند مرحله-

در این پژوهش ،تمامی پارامترهای اثرگذار بر بهرهی

ای ،در نهایت تبدیل به هگزا فلوراید اورانیم و یا دی اکسید

رسوبدهی  AUCبه صورت تجربی بررسی ،و نحوهی تأثیر آن-

اورانیم به ترتیب برای غنیسازی و یا ساخت قرص و صفحهی

ها تحلیل شده است .هدف ،بهینهسازی فرایند نبوده ،و به همین

سوخت ،خواهد شد.

علت از طراحی آزمایش استفاده نشده است .پارامترهای فرایندی

فرایند تولید  AUCبرای اولین بار در سال  8311میالدی و

بررسی شده در این پژوهش شامل :دبی محلول  ،ACزمان ماند،

در آلمان ارائه شد ،و سپس در کشورهایی چون آلمان ،سوئد،

دور همزن ،نسبت مولی  ،C/Uدرصد محلول  ،ACنسبت مولی

کره ،و آرژانتین به تولید صنعتی رسید [ .]8تاکنون روشهای

 ،C/Nالگوی تزریق محلول  ،ACغلظت محلول  ،UNHو دما

مختلفی به منظور رسوبدهی  AUCاز محلول  UNHارائه شده

بودهاند.

است که عبارتند از :تزریق محلول  ACبه محلول ،]4-9[ UNH
تزریق گازهای  NH9و  CO9به محلول  ،]9 ،9[ UNHاستفاده
همزمان از محلول  ACو گازهای  NH9و  CO9برای رسوب-

 .1روش انجام آزمايش
کیک  AUCیکی از محصوالت میانی در فرایند تبدیل کیک

دهی از محلول  ،]1-1[ UNHتزریق محلول  UNHبه محلول

زرد (اکسید اورانیم) به گاز هگزا فلوراید اورانیم است .در این

 ،]8[ ACافزودن نمک جامد آمونیوم کربنات به محلول UNH

فرایند ابتدا کیک زرد در اسید نیتریک حل ،و محلول UNH

[ ،]3فرایند همزمان استخراج حاللی  UNHو رسوبدهی از فاز

حاصل طی فرایند استخراج حاللی خالصسازی میشود .محلول

آلی کروسن /تری بوتیل فسفات با استفاده از محلول  ACبه

 UNHخالص ،سپس ،در راکتور رسوبگیری با محلول آمونیوم

عنوان فاز آبی [.]81

کربنات واکنش داده و رسوب  AUCتشکیل میشود .طرح این
فرایند در شکل  8نشان داده شده است .واکنشهایی که به

پارامتر هدف مهم در این فرایند ،بهرهی رسوبدهی AUC

صورت کلی طی این فرایند رخ میدهند عبارتند از:

از محلول  UNHاست .پایین بودن بهرهی رسوبدهی به معنای
ورود اورانیم به محلول زیر فیلتر و افزایش هزینهی بازیابی آن

انحالل کیک زرد در اسید نیتریک:

است .بنابراین شناخت نحوهی تأثیر پارامترهای فرایندی بر بهرهی

3 U 3 O8 (s)  22HNO3 (aq)  9UO22 (aq)  18 NO3 (aq) 

رسوبدهی  AUCامری ضروری است.

)11H2O(aq)  3 NO2 (g)  NO(g

تاکنون ،پژوهشهای زیادی در مورد بررسی اثر شرایط
رسوبدهی بر روی ترکیب شیمیایی و مورفولوژی  AUCانجام
()8

شده است .روفایل [ ]9الگوی پراش پرتو ایکس

و طیف

فروسرخ( AUC )9رسوبدهی شده در شرایط مختلف را ارائه

آمادهسازی محلول :AC
2(NH4 )HCO3 (s) + H2O(l) + NH4 OH(aq)  2NH 4+ (aq) +

کرده است .ایونگ و همکارانش [ ]8رابطهی بین ترکیب

-2
3

)CO (aq) + CO2 (g) + NH 3 (g) + 3 H2O(aq

شیمیایی و مورفولوژی  AUCرا بررسی کردهاند .تااِجون و
همکارانش [ ]1تأثیر شرایط فرایندی بر میزان کلوخگی رسوب
 AUCرا مطالعه کردهاند .ییمینگ و همکارانش [ ]9و نیز تل و
اِرال [ ]4نحوهی اثرگذاری شرایط رسوبدهی بر توزیع اندازهی

رسوبگیری :AUC

ذرات  AUCرا بررسی کردهاند .اما در هیچکدام از مراجع منتشر

)UO (aq) + 4 NH (aq) + 3CO (aq)  (NH4 )4 UO2 (CO3 ) 3 (s
-2
3

31

+
4

2+
2
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بهره با دو رقم اعشار در مقاله ،خطای بهرهی اعالم شده حدود
مالح و همکارانش [ ]7واکنش شیمیایی غالب در رسوبدهی

 % 1/19است .هر آزمایش حداقل  81مرتبه تکرار ،و دادههای با

 AUCرا بر مبنای تحلیل ترمودینامیکی مشخص و سینتیک آن

انحراف زیاد ،حذف شدند.

واکنش تعیین کردهاند.
 .3يافتهها و بحث
 2.3دبي محلول  ACتزريقي

در بررسی تأثیر دبی محلول  ،ACپارامترهای غلظت محلول
 ،)gU/l( UNHحجم محلول  ،)ml( ACنسبت مولی ،C/U
نسبت مولی  ،C/Nدرصد محلول  ،ACزمان ماند (،)min
دما ( ،)˚Cو دور همزن ( )rpmبه ترتیب برابر ،1/9 ،3/7 ،99 ،34
 99 ،911 ،41/9و  991بودند .در جدول  8مقادیر مختلف دبی
محلول  ACدر نظر گرفته شده ،و نیز حجم و غلظت محلول زیر
فیلتر ،و بهرهی فرایند ارائه شده است .در این آزمایشها ،تزریق
محلول  ACبا نرخ یکنواخت انجام شده است.
نتایج نشان میدهد افزایش دبی محلول  ACتأثیر چندانی بر

شکل  .2طرح فرایند تبدیل کیک زرد به پودر .AUC

بهرهی رسوبدهی  AUCندارد .بنابراین از آنجا که کاهش
رسوب تولید شده در این روش پس از خشک شدن به

دبی محلول  ACسبب افزایش زمان فرایند خواهد شد ،بهتر است

صورت پودر است و کیفیت مورفولوژی ذرات آن در صورتی

رسوبگیری در دبیهای متوسط و باال انجام شود .دادههای

که بخواهد به هگزا فلورید اورانیم تبدیل شود جزء مشخصههای

مرجع [ ]4نیز نشان میدهند که دبی محلول  ACتأثیر قابلتوجه-

مهم آن به شمار نمیآید ،زیرا در نهایت تبدیل به گاز میشود.

ای بر بهرهی رسوبدهی و اندازهی ذرات  AUCندارد ،و نتایج

مورفولوژی  AUCدر فرایند تولید قرص سوخت اهمیت پیدا

ارائه شده نیز گویای روند تغییر مشخصی نیست.

میکند جایی که چگالی و تخلخل قرص اهمیت فراوانی دارد.
 1.3زمان ماند

در آزمایشها ابتدا  41mlمحلول  UNHبا غلظت 34 g U/l
و حاوی  %9اسید آزاد در بشر شیشهای ریخته شد .سپس محلول

منظور از زمان ماند ( ،)Agingزمان پس از پایان تزریق محلول

 ACبا حجم ،درصد ،نسبت  ،C/Nو نرخ معین به محلول UNH

 ACتا زمان پایان رسوبدهی است .در بررسی تأثیر زمان ماند،

تزریق شد .به منظور ایجاد اختالط مناسب ،از مگنت مغناطیسی

مقادیر پارامترهای غلظت محلول  ،)gU/l( UNHحجم

در دوغاب واکنش استفاده شد .مقدار  pHنهایی دوغاب  3تا 81

محلول  ،)m/l( ACنسبت مولی  ،C/Uنسبت مولی  ،C/Nدرصد
محلول  ،ACدبی محلول  ،)ml/min( ACدما ( ،)˚Cو دور

بود ،که برابر  pHبهینه برای رسوبدهی  AUCاست [.]3
پس از پایان واکنش ،دوغاب  AUCبا استفاده از فیلترهای

همزن ( )rpmبه ترتیب برابر  99 ،8 ،41/9 ،1/9 ،3/7 ،99 ،34و

پلیاستایرین  9 μmتحت خأل فیلتر شد ،و کیک مرطوب حاصل

 991انتخاب شده بودند .در جدول  9با در نظر گرفتن مقادیر

به وسیلهی هوا در دمای محیط خشک شد .در ادامه ،تمامی

مختلف زمان ماند و نیز حجم و غلظت محلول زیر فیلتر ،و بهرهی

پارامترهای اثرگذار بر بهره به صورت تجربی بررسی شد .در هر

فرایند ارائه شده است.

مورد ،به منظور تعیین بهره ،غلظت اورانیم در محلول زیر فیلتر ،با

جدول  .2بهرهی رسوبدهی  AUCدر مقادیر مختلف دبی محلول AC

استفاده از تیتراسیون وانادومتری( )9اندازهگیری شد .دقت روش

بهره %

تیتراسیون وانادومتری  81ppmاست .با توجه به ارائهی مقادیر
37

غلظت فیلتریت

حجم فیلتریت

دبی محلول AC

()gU/l

()ml

()ml/min

بررسی تأثیر متغیرهای فرایندی بر بهرهی رسوبدهی . . .

39/38

9/19

91

8

نظر گرفتن مقادیر مختلف سرعت همزن نیز حجم و غلظت مایع

39/77

9/74

91

9

زیر فیلتر ،بهرهی فرایند ارائه شده است.

39/11

9/11

91

9

39/11

9/19

91

4

جدول  .1بهرهی رسوبدهی  AUCدر مقادیر مختلف زمان ماند
غلظت فیلتریت

حجم فیلتریت

زمان ماند

()gU/l

()ml

()min

31/83

9/47

91

9

بهره %

جدول  .3بهرهی رسوبدهی  AUCدر مقادیر مختلف سرعت همزن
غلظت فیلتریت

حجم فیلتریت

سرعت همزن

()gU/l

()ml

()rpm

31/18

9/93

91

79

39/31

9/19

91

811

39/31

9/19

91

899

39/38

9/19

91

991

39/38

9/19

91

819

بهره %

نتایج نشان میدهد ،کاهش سرعت همزن تقریباً تأثیری بر
بهرهی رسوبدهی ندارد .به عبارتی به نظر میرسد که نیازی به

نتایج نشان میدهد ،تغییرات زمان ماند نیز مانند دبی

استفاده از سرعتهای باالی همزن نیست .سرعت و طول همزن

محلول  ACتأثیر اندکی بر بهرهی رسوبدهی داشته ،و افزایش

کافی است در حدی باشد که رسوبات تشکیل شده حین واکنش

آن سبب کاهش اندک بهرهی رسوبدهی  AUCشده است.

ته راکتور ،تهنشین نشود و اختالط کامل( )4باشد .اگر سرعت و

بنابراین پس از پایان تزریق محلول  ،ACنیازی به زمان ماند زیاد

طول همزن به گونهای انتخاب شود که محصول میانی این فرایند

برای تکمیل واکنش نیست .به نظر میرسد کاهش اندک بهرهی

(آمونیوم دیاورانات  )ADUته راکتور ،تهنشین شوند و اختالط

رسوبدهی مشاهده شده در زمانهای ماند باال به علت انحالل

کامل نباشد ،رسوبات  ADUتهنشین شده به  AUCتبدیل

مجدد اندکی از رسوب  AUCتشکیل شده در دوغاب واکنش

نخواهند شد و محصول نهایی ترکیبی از  AUCو  ADUخواهد

باشد.

بود .در مرجع [ ]4نیز نشان داده شده است که دور همزن ،تأثیر
قابلتوجهای بر بهرهی رسوبدهی و اندازهی ذرات  AUCندارد.

 3.3سرعت همزن

در نتایج این مرجع نیز ،با افزایش سرعت همزن بهرهی رسوب-

در یک راکتور همزندار با قطر پروانهی معین ،مصرف توان با

دهی اندکی کاهش یافته است.

توان  9از تعداد دور آن افزایش مییابد .از اینرو استفاده از
سرعتهای بیش از  991 rpmدر این آزمایشها غیرمنطقی به

 4.3نسبت مولي C/U

نظر میرسید .همچنین با توجه به ابعاد ظرف واکنش ،طول هم-

منظور از  ،C/Uنسبت مولی یون کربنات در محلول  ACبه یون

زن ،و مشخصات رسوب ،در سرعتهای کمتر از ،811 rpm

اورانیل در محلول  UNHاست .در آزمایشهای این قسمت،

اختالط کامل انجام نمیشد .از اینرو در این قسمت ،فقط دو

حجم محلول  UNHثابت در نظر گرفته شد و به منظور تنظیم

سرعت  991و  811 rpmبررسی شدند.

نسبتهای  C/Uمختلف ،از حجمهای مختلف محلول AC

در بررسی تأثیر سرعت همزن ،مقدار پارامترهای غلظت

استفاده شد.

محلول  ،)gU/l( UNHحجم محلول  ،)ml( ACنسبت

ترکیب شیمیایی  AUCوابسته به نسبت مولی  C/Uاست [.]9

مولی  ،C/Uنسبت مولی  ،C/Nدرصد محلول  ،ACدبی

آستانهی نسبت مولی  C/Uبرای تولید  AUCبا درجهی هستهای

محلول  ،)ml/min( ACدما ( ،)˚Cو زمان ماند ( )minبه ترتیب

برابر  9است .گرچه در برخی از گزارشها به تولید جزئی

برابر  99 ،8 ،41/9 ،1/9 ،3/7 ،99 ،34و  9بود .در جدول  9با در

آمونیوم اورانات در نسبتهای کمتر از  7/9نیز اشاره شده است و
نسبتهای باالتر از  7/9را برای تولید  AUCمناسب میدانند [.]8
31

مجلهی علوم و فنون هستهای8931 ،18 ،
جدول  .4بهرهی رسوبدهی  AUCدر مقادیر مختلف نسبت مولی C/U

در آزمایشهای این قسمت ،حد پایین نسبت  ،C/Uعدد  9در

غلظت فیلتریت

حجم فیلتریت

()gU/l

()ml

حجم محلول AC
)(ml

نسبت مولی C/U

در بررسی تأثیر نسبت مولی  ،C/Uمقدار پارامترهای غلظت

39/99

9/47

44/9

81

9

محلول  ،)gU/l( UNHدور همزن ( ،)rpmنسبت مولی ،C/N

39/99

9/11

99/1

97

7/9

31/83

9/47

91/1

99

3/7

31/44

9/19

11/1

44

89/9

31/99

8/19

11/1

94

84/3

نظر گرفته شده است.

بهره %

درصد محلول  ،ACدبی محلول  ،)ml/min( ACدما ( ،)˚Cو
زمان ماند ( )minبه ترتیب برابر  99 ،8 ،41/9 ،1/9 ،811 ،34و 9

811

بود .در جدول  ،4با در نظر گرفتن مقادیر مختلف نسبت مولی

33

 C/Uو نیز حجم فیلتریت ،غلظت فیلتریت ،بهرهی فرایند ارائه

31

تغییرات  C/Uنشان داده شده است .نتایج نشان میدهد ،افزایش

31

نسبت مولی  C/Uسبب افزایش بهرهی رسوبدهی شده است .به

39

نظر میرسد علت این افزایش ،پیشرفت و تکمیل واکنش تولید

34

 AUCباشد .شیب تغییرات بهره ،در مقادیر پایین نسبت C/U

39

زیاد است و با افزایش نسبت  C/Uاین شیب به سمت صفر میل

81

میکند .با افزایش محلول  ،ACپیشرفت واکنش تولید AUC

84

89

81

1

1

4

بهره ()%

شده است .در شکل  ،9نحوهی تغییرات بهرهی فرایند نسبت به

37

39

C/U

بیشتر و در مقابل انحاللپذیری  AUCبا افزایش غلظت آمونیوم

شکل  .1تغییرات بهرهی رسوبدهی  AUCبه ازای تغییرات نسبت مولی

کربنات در محیط واکنش کاهش مییابد [ .]4همچنین با افزایش

 .C/Uشرایط عملیات :غلظت محلول  ،)gU/l( UNHتعداد دور همزن
( ،)rpmنسبت مولی  ،C/Nدرصد محلول  ،ACدبی محلول ،)ml/min( AC

حجم محلول ،مقدار یونهای اورانیل ،کربنات ،و آمونیوم در

دما ( ،)˚Cو زمان ماند ( )minبه ترتیب برابر  99 ،8 ،41/9 ،1/9 ،811 ،34و .9

محلول تعادلی نهایی بیشتر خواهد بود (عامل سوم) .در ابتدا و

افزایش نسبت مولی  C/Uبا وجود افزایش بهرهی رسوب-

با افزایش مقدار محلول ( ،ACنسبت  ،)C/Uدو عامل اول غالب
و

بوده،

دهی سبب افزایش حجم پساب تولیدی ،و نیز افزایش زمان فرایند

بهره

خواهد شد .بنابراین به نظر میرسد در مجموع نسبت مولی C/U

بیشترین افزایش را داشته است .بعد از تکمیل واکنش و کنار

در حدود  89برای رسوبدهی مناسب باشد.

رفتن عامل اول ،با افزایش مقدار محلول  ،ACاز طرفی انحالل-
پذیری  AUCکاهش ،و از طرف دیگر حجم کل افزایش می-
یابد به طوری که نتایج ،حاکی از برتری جزئی عامل دوم و

 8.3درصد جرمي محلول AC

افزایش اندک بهره است .احتمال دارد که با افزایش بیشتر

درصد جرمی آمونیوم کربنات در محلول  ACمورد استفاده،

استفاده از محلول ( ACنسبت مولی بیشتر از  )89عامل سوم بر

یکی از عوامل مهم در رسوبدهی  AUCبا استفاده از این روش

عامل دوم غلبه کند و بهره با شیب اندک کاهش یابد .از آنجا

است .هرچه درصد جرمی آمونیوم کربنات پایینتر باشد ،ساخت

واکنش

محلول  ACراحتتر ،مصرف آب بیشتر ،و حجم پساب نهایی

رسوبگیری ( AUCدر مقدمه) ،ضریب یون اورانیل  8و ضریب

بیشتر خواهد بود .در دمای محیط ،ساخت محلول  ACبا بیش

یون کربنات  9است ،در ثابت تعادل واکنش مربوطه ،تأثیر یون

از  41درصد وزنی آمونیوم کربنات به دلیل اشباع شدن محلول

کربنات با توان سوم ،و تأثیر یون اورانیل با توان اول نمایش داده

امکانپذیر نیست .ولی در آزمایشهای این قسمت ،از محلول

که

در

فرمول

 49درصد وزنی آمونیوم کربنات که در دمای  41˚Cتهیه شده

شده است ،بنابراین افزایش غلظت یون کربنات تأثیر شدیدتری بر

است نیز استفاده شد .رسوبدهی  AUCدر غلظتهای آمونیوم

افزایش بهرهی رسوبگیری دارد.

کربنات باالتر از ( 911g/lمعادل محلول  83/9درصد  )ACرخ
33

بررسی تأثیر متغیرهای فرایندی بر بهرهی رسوبدهی . . .
811

میدهد [ ،]81از اینرو حد پایین درصد محلول  ACمورد
بررسی  94/4در نظر گرفته شده است.

31

در بررسی تأثیر درصد جرمی محلول  ،ACمقدار پارامترهای
 ،C/Nنسبت مولی  ،C/Uدبی محلول  ،)ml/min( ACدما
( ،)˚Cو زمان ماند ( )minبه ترتیب برابر ،8 ،89/9 ،1/9 ،811 ،34

بهره ()%

غلظت محلول  ،)gU/l( UNHدور همزن ( ،)rpmنسبت مولی

31

34

 99و  9بود .در جدول  9با در نظر گرفتن مقادیر مختلف درصد
جرمی محلول  ،ACو نیز حجم و غلظت محلول زیر فیلتر ،بهرهی

91

49

فرایند ارائه شده است .در شکل  ،9نحوهی تغییرات بهرهی فرایند

41
91
99
درصد جرمي محلول AC

99

91

39

شکل  .3تغییرات بهرهی رسوبدهی  AUCبه ازای تغییرات درصد جرمی

نسبت به تغییرات درصد جرمی محلول  ACنشان داده شده است.

محلول  .ACشرایط عملیات :غلظت محلول  ،)gU/l( UNHدور همزن

نتایج نشان میدهد ،افزایش درصد وزنی آمونیوم کربنات در

( ،)rpmنسبت مولی  ،C/Nنسبت مولی  ،C/Uدبی محلول ،)ml/min( AC

محلول  ACسبب افزایش بهرهی رسوبدهی شده است .در اصل

دما ( ،)˚Cو زمان ماند ( )minبه ترتیب برابر  99 ،8 ،89/9 ،1/9 ،811 ،34و .9

با ثابت نگه داشتن نسبتهای مولی  C/Uو  ،C/Nتعداد مول

 1.3نسبت مولي C/N

آمونیوم کربنات یکسانی در هر چهار آزمایش شرکت داشته ،و

منظور از نسبت مولی  ،C/Nنسبت مولی یون کربنات به یون

تنها حجم آب موجود در محیط واکنش تغییر کرده است.

آمونیوم در محلول  ACمورد استفاده است .برای آماده کردن

بنابراین

محلول  ACدر آزمایشهای این قسمت ،حجم کل محلول AC

میتوان نتایج این بخش را براساس میزان حاللیت  AUCتولید

تولیدی و جرم پودر آمونیوم بیکربنات استفاده شده برابر همان

شده در حجم کل تفسیر کرد ،زیرا در هر نسبت  C/Uمعین،

مقادیر مربوط به تولید محلول  49درصد وزنی در آزمایشهای

درصد پیشرفت واکنش و حاللیت  AUCمشخصی تعریف می-

قسمت قبلی اتخاذ شدند ،ولی نسبت آب به محلول آمونیاک به

شود .از اینرو درصدهای باالتر محلول  ،ACبه معنای حضور

میزان  %91متغیر بود .از اینرو غلظت یون کربنات محلول آماده

کمتر آب در محیط واکنش و انحالل کمتر  AUCتولید شده

شده در آزمایشهای این قسمت برابر  %49غلظت یون کربنات

است .در نتیجه سبب تولید حجم کمتر پساب با غلظت اورانیم

محلول مورد استفاده در قسمت قبلی ،ولی غلظت یون آمونیوم

کمتر خواهد شد و این به معنای بهرهی باالتر رسوبدهی است.

متفاوت بود .تولید محلول  ACبا نسبت مولی  C/Nکمتر از 1/4
امکانپذیر نبود.

جدول  .8بهرهی رسوبدهی  AUCدر مقادیر مختلف درصد وزنی محلول AC
بهره %

غلظت فیلتریت
()gU/l

حجم فیلتریت
()ml

حجم محلول AC
)(ml

درصد محلول
AC

39/18
34/91
31/44
37/99

9/11
9/19
9/19
8/19

31/9
11/1
11/1
18/1

71/1
99/1
44/1
99/7

94/4
98/9
41/9
49/4

در بررسی تأثیر نسبت مولی  ،C/Nمقدار پارامترهای غلظت
محلول  ،)gU/l( UNHحجم محلول  ،)ml( ACدور همزن
( ،)rpmغلظت کربنات محلول  ، (molCO23 / l) ACنسبت
مولی  ،C/Uدبی محلول  ،)ml/min( ACدما ( ،)˚Cو زمان ماند
( )minبه ترتیب برابر  99 ،8 ،89/9 ،9/93 ،811 ،99/7 ،34و 9
بود .در جدول  1با در نظر گرفتن مقادیر مختلف نسبت مولی
 ،C/Nو نیز حجم و غلظت مایع زیر فیلتر ،بهرهی فرایند ارائه شده
است .در شکل  ،4نحوهی تغییرات بهرهی فرایند نسبت به
تغییرات نسبت مولی  C/Nنشان داده شده است .نتایج نشان می-
دهد ،افزایش نسبت مولی  C/Nسبب کاهش بهره میشود .با

811

مجلهی علوم و فنون هستهای8931 ،18 ،

ثابت نگهداشتن نسبت مولی  ،C/Uتعداد مول کربنات یکسانی در

-

توجیه دیگر مسئله ،حضور یون  OHبیشتر در محلولهای

هر چهار آزمایش شرکت داشته ،و تنها مقدار یون آمونیوم
AC

 ACبا نسبت  C/Nکمتر است (مشهود از مقدار  pHاین محلول-

تغییر کرده است .با توجه به فرمول شیمیایی ،AUC

ها) که سبب اتالف یون کربنات کمتری در ابتدای واکنش به

محلول

 ،  NH4 4 UO2  CO3 3و حضور تعداد یون آمونیوم بیشتر

منظور خنثیسازی اسید آزاد محلول  UNHخواهد شد .حضور
یون کربنات بیشتر در مرحلهی واکنش تولید  ،AUCبه معنای

نسبت به یون کربنات در یک ملکول ( AUCنسبت  C/Nدر
یک ملکول  AUCبرابر  1/79است) ،در ثابت تعادل واکنش

پیشرفت بیشتر واکنش و افزایش بهرهی رسوبدهی است.

رسوبگیری  ،AUCتأثیر یون کربنات با توان سوم ،و یون

در نسبتهای  C/Nباال ،ترکیباتی با فرمول شیمیایی
  NH4 x UO2  CO3 yکه در آن  xبیشتر از  4و  yکمتر از

آمونیوم با توان چهارم نمایش داده میشود ،بنابراین افزایش
غلظت یون آمونیوم تأثیر شدیدتری بر افزایش بهرهی رسوب-

 9است ،تولید میشوند.

گیری دارد.

 7.3الگوی تزريق محلول AC

در آزمایشهای قبلی ،تزریق محلول  ACبا نرخ ثابت انجام شده
است .در این قسمت ،تأثیر تزریق محلول  ACبا نرخ
غیریکنواخت بر بهرهی رسوبدهی با فرض یکسان بودن زمان
تزریق تمام محلول  ACدر آزمایشها بررسی شده است .شکل

جدول  .1بهرهی رسوبدهی  AUCدر مقادیر مختلف نسبت مولی C/N

غلظت فیلتریت

حجم فیلتریت

()gU/l

()ml

31/13

8/81

18

1/41

37/99

8/19

18

1/91

31/11

9/11

18

1/18

34/19

9/91

18

1/11

بهره %

 ،9الگوهای تزریق در نظر گرفته شده را نشان میدهد .در تمامی

نسبت مولی C/N

توابع ،ابتدا نرخ جریان کمتر از  8ml/minاست و به آرامی این
نرخ افزایش پیدا میکند ،دلیل این امر جلوگیری از ایجاد کف
بیش از حد در ابتدا و حین خنثیسازی اسید آزاد محلول UNH

است.
در بررسی الگوی تزریق محلول  ،ACمقدار پارامترهای

811

غلظت محلول  ،)gU/l( UNHحجم محلول ،)ml( AC
دور همزن ( ،)rpmغلظت کربنات )  (CO23محلول

31

و زمان ماند ( )minبه ترتیب برابر ،89/9 ،9/93 ،811 ،99/7 ،34

بهره ()%

31

 ،(mol/l( ACنسبت مولی  ،C/Uنسبت مولی  ،C/Nدما (،)˚C
 99 ،1/4و  9بود .جدول  ،7الگوهای تزریق در نظر گرفته شده و
نیز حجم و غلظت محلول زیر فیلتر و بهرهی فرایند را ارائه می-

34

1/1 1/19 1/3

1/1 1/19 1/7 1/79
C/N

1/9 1/99

کند .نتایج نشان میدهد ،الگوی تزریق محلول  ACتأثیر چندانی
بر بهره ندارد .همچنین ،تزریق آرامتر محلول  ACدر ابتدای

39
1/9 1/99 1/4 1/49

واکنش سبب کاهش اندک بهرهی رسوبدهی میشود ،زیرا
محلول  ACتزریق شده با حجم بیشتر در اواخر واکنش ،زمان

شکل .4تغییرات بهرهی رسوبدهی  AUCبه ازای تغییرات نسبت مولی

کمتری برای تکمیل واکنش رسوبدهی در اختیار دارد.

 .C/Nشرایط عملیات :غلظت محلول  ،)gU/l( UNHحجم محلول AC

( ،)mlدور همزن ( ،)rpmغلظت کربنات محلول ، ( mol CO 3 2 / l) AC
نسبت مولی  ،C/Uدبی محلول  ،)ml/min( ACدما ( ،)˚Cو زمان ماند ()min
به ترتیب برابر  99 ،8 ،89/9 ،9/93 ،811 ،99/7 ،34و .9

818

بررسی تأثیر متغیرهای فرایندی بر بهرهی رسوبدهی . . .

فانچ 8
فانچ 9
فانچ 9
فانچ 4

9/9

( )minبه ترتیب برابر  8 ،1/4 ،89/9 ،9/93 ،811 ،99/7 ،34و 9

9

بود .در جدول  1دماهای درنظر گرفته شده و نیز حجم و غلظت

9/9
9
8/9

آهنگ جريان (ml/min)AC

4

نسبت مولی  ،C/Nدبی محلول  ،)ml/min( ACو زمان ماند

مایع زیر فیلتر و بهرهی فرایند ارائه شده است .نتایج نشان میدهد،
افزایش دمای فرایند رسوبدهی سبب افزایش ناچیز بهره شده
است .حاللیت  AUCدر دماهای باالتر ،بیشتر است [ .]3افزایش
غلظت اورانیم در محلول زیرفیلتر در دماهای باالتر میتواند به
دلیل افزایش حاللیت کمپلکسهای اورانیم در این دماها باشد.

8

رسوبدهی در دماهای باالتر همچنین سبب افزایش تبخیر موادی

1/9

99

99

91

89
91
زمان ()min

81

9

°

چون آمونیاک و آب از محیط واکنش میشود ،به نحوی که

°

نتایج حاکی از کاهش  91درصدی حجم محلول زیر فیلتر در
دمای

شکل  .8توابع تزریق محلول .AC

 19˚Cنسبت به دمای  99˚Cاست .از آنجا که ترکیبات اورانیم

جدول  .7بهرهی رسوبدهی  AUCدر الگوهای مختلف تزریق محلول AC
بهره %

غلظت فیلتریت
()gU/l

حجم فیلتریت
()ml

37/99
37/11
37/13
31/13

8/99
8/99
8/91
8/81

18
18
18
18

الگوی تزریق محلول AC
)*(ml/min
(1/8exp )1/818 t
(1/4exp )1/141 t
(1/7exp )1/183 t
8

فراریّت بسیار اندکی داشته ،و غلظت اورانیم در بخارهای حاصل

شمارهی

از تبخیر در حد چند  ppmاست ،تبخیر مزبور در عمل باعث

تابع

8
9
9
4

افزایش غلظت اورانیم در محلول زیرفیلتر میشود که مفهوم آن
خطا در براورد بهرهی واقعی فرایند است.
از طرفی برطبق دادههای مراجع ،واکنش رسوبگیری AUC

* متغییر  tبیانکنندهی زمان ) (minاست.

گرماگیر است ،و افزایش دما سبب پیشرفت بیشتر واکنش و به

در انتخاب الگوی مناسب تزریق محلول  ACدر مقیاس

عبارت دیگر افزایش بهرهی رسوبدهی خواهد شد [.]81

صنعتی باید به کفزا بودن واکنش که ناشی از آزادسازی گاز

جدول  .5بهرهی رسوبدهی  AUCدر دماهای مختلف فرایند رسوبدهی

 CO9در اثر اسیدیته محلول است توجه شود .تزریق آرامتر
محلول  ،ACدر ابتدا سبب میشود کف تولید شده به صورت

بهره %

غلظت فیلتریت
()gU/l

حجم فیلتریت
()ml

تدریجی و قابل کنترل باشد .بنابراین با وجود تأثیر ناچیز الگوی

31/13

8/81

18

دمای رسوبدهی
)(˚C
99

31/99

8/91

99

99

31/91

8/47

44

91

31/99

9/19

98

19

تزریق محلول  ACبر بهرهی رسوبدهی ،کنترل کف تولیدی
حین فرایند در اولویت است و به نظر میرسد تزریق آرامتر
محلول  ACدر ابتدای واکنش مناسبتر باشد.

از طرف دیگر ،کاهش دما سبب کاهش اندازهی ذرات
 5.3دما

 AUCخواهد شد [ .]9کاهش اندازهی ذرات ،درصد عبور ذرات

در این قسمت ،رسوبدهی  AUCدر محدودهی دمایی  99تا

از فیلتر در مرحلهی فیلتراسیون تحت خأل ،دوغاب را افزایش می-
دهد .افزایش عبور ذرات از فیلتر به معنای کاهش مصنوعی بهرهی

 19˚Cبررسی شده است .افزایش دما بیش از  19˚Cسبب

فرایند است.

رسوبدهی آمونیوم اورانات همراه با  AUCخواهد شد [.]9

تأثیر متقابل سه عامل افزایش حاللیت ،افزایش حد پیشرفت

در بررسی دمای رسوبدهی ،مقدار پارامترهای غلظت محلول

واکنش ،و افزایش اندازهی ذرات ،یکدیگر را تا حدودی خنثی

 ،)gU/l( UNHحجم محلول  ،)ml( ACدور همزن (،)rpm

میکنند و در عمل ،بهرهی رسوبدهی  AUCدر محدودهی

غلظت کربنات )  (CO32محلول  ،(mol/l( ACنسبت مولی ،C/U

دمای مورد بررسی ،تابع صعودی خیلی مالیمی از دما خواهد بود.
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نتایج مرجع [ ]4نیز نشاندهندهی افزایش اندک بهرهی رسوب-

811

دهی با دما است.

33
31

غلظت اورانیم در محلول  UNHیکی از عوامل اثرگذار در

31

سرعت واکنش تولید  AUCاست که در زمان رسوبگیری

39

معین در نهایت بر حد پیشرفت واکنش تأثیر خواهد گذاشت .در

34

این قسمت تأثیر غلظت اورانیم در محدودهی  91تا 891 gU/l

39

بررسی شده است .افزایش غلظت اورانیم ،سبب کاهش اندازهی

841

811

ذرات رسوب تولیدی خواهد شد [ .]9بنابراین افزایش غلظت

811

891
غلظت (gU/l) UNH

11

11

41

بهره ()%

 1.3غلظت اورانیم در محلول UNH

37

39

اورانیم و در نتیجه کاهش اندازهی ذرات بیشتر از حدی معین

شکل  .1تغییرات بهرهی رسوبدهی  AUCبه ازای تغییر غلظتهای محلول

(بسته به نوع فیلتر) ،سبب ایجاد مشکالتی در حین فیلتراسیون

 .UNHشرایط عملیات :دور همزن ( ،)rpmغلظت کربنات محلول AC
(  ،)mol CO23 / lنسبت مولی  ،C/Uنسبت مولی  ،C/Nدبی محلول AC
( ،)ml/minدمای رسوبگیری ( )˚Cو زمان ماند ( )minبه ترتیب برابر

دوغاب واکنش خواهد شد.

در بررسی ما ،غلظت محلول  ،UNHمقدار پارامترهای دور

 99 ،8 ،1/4 ،89/9 ،9/93 ،811و .9

2

همزن ( ،)rpmغلظت کربنات )  (CO 3محلول ،(mol/l( AC
نسبت مولی  ،C/Uنسبت مولی  ،C/Nدبی محلول

نتایج نشان میدهد ،افزایش غلظت اورانیم در محلول UNH

 ،)ml/min( ACدمای رسوبگیری ( )˚Cو زمان ماند ( )minبه

سبب افزایش بهره شده است .علت این امر احتماالً کاهش

ترتیب برابر  99 ،8 ،1/4 ،89/9 ،9/93 ،811و  9بودند .در جدول 3

حاللیت  ،]3[ AUCافزایش سرعت واکنش ،و افزایش حد

غلظتهای محلول  UNHدر نظر گرفته ،و نیز حجم و غلظت

پیشرفت واکنش در غلظتهای باالتر است .نتایج مرجع [ ]4نیز

محلول زیر فیلتر ،و بهرهی فرایند ذکر شده است .در شکل 1

تأییدکنندهی روند صعودی بهره با افزایش غلظت محلول UNH

تغییرات بهرهی فرایند در غلظتهای مختلف محلول UNH

است.

نشان داده شده است.

توجه به این نکته مهم است که در غلظتهای باالتر ،UNH

جدول  .1بهرهی رسوبدهی  AUCدر غلظتهای مختلف محلول UNH
غلظت فیلتریت

حجم فیلتریت

حجم محلول AC

غلظت محلول UNH

()gU/l

()ml

)(ml

)(gU/l

39/11

9/11

98

83/1

91

31/99

8/74

91

91/1

71

31/13

8/81

18

99/7

34

31/13

1/38

79

97/1

891

بهره %

حجم پساب کمتر و با غلظت پایینتر اورانیم تولید خواهد شد.
برای مثال سه بچ فرایند رسوبدهی با غلظت  91 gU/lحجم
پساب معادل  899mlتولید میکنند ،در حالیکه یک بچ فرایند
رسوبدهی با غلظت  ،891 gU/lحجم پسابی معادل 79ml
خواهد داشت.

 .4نتیجهگیری
در این پژوهش ،تمامی پارامترهای اثرگذار بر بهرهی رسوبدهی
 AUCطی فرایند تزریق محلول  ACبه محلول  ،UNHبه
صورت تجربی بررسی ،و نحوهی تأثیر آنها تحلیل شده است.
نتایج این تحقیق نشان میدهد که:
819

بررسی تأثیر متغیرهای فرایندی بر بهرهی رسوبدهی . . .

-

افزایش دبی محلول  ACسبب کاهش ناچیز بهرهی

-

رسوبدهی میشود .ولی در مقابل ،کاهش دبی محلول

-

افزایش بهرهی رسوبدهی میشود.

 ،ACسبب افزایش بیش از حد و نامطلوب زمان فرایند

-

افزایش نسبت مولی  C/Nسبب کاهش بهره میشود.

خواهد شد .بنابراین دبیهای متوسط و باال از لحاظ عملی

-

تزریق آرامتر محلول  ACدر ابتدای واکنش سبب کاهش

مناسبترند.

اندک بهرهی رسوبدهی میشود .با این حال ،با وجود تأثیر

افزایش زمان ماند ،سبب کاهش اندک بهرهی رسوبدهی

ناچیز الگوی تزریق بر بهرهی رسوبدهی،کنترل کف

 AUCمیشود .مطالعهی حاضر نشان میدهد که پس از

تولیدی در ابتدای فرایند در اولویت است و تزریق آرامتر

پایان تزریق محلول  ،ACنیازی به زمان ماند زیادی برای

محلول  ACدر ابتدای واکنش مناسبتر است.

کامل شدن واکنش نیست.
-

افزایش درصد وزنی آمونیوم کربنات در محلول  ACسبب

-

کاهش سرعت همزن تقریباً تأثیری بر بهرهی رسوبدهی

افزایش دمای فرایند رسوبدهی سبب افزایش ناچیز بهره
میشود.

ندارد و نیازی به استفاده از سرعتهای باالی همزنی نیست.

افزایش غلظت اورانیم در محلول  UNHبیش از هر عامل

سرعت و طول همزن کافی است در حدی باشد که

دیگری و سبب افزایش و تأثیر بر بهره میشود .به عالوه ،میزان

رسوبات تشکیل شده حین واکنش ته راکتور تهنشین نشود و

پساب تولیدی پس از فیلتراسیون در این حالت کمتر خواهد بود.

اختالط کامل باشد.
-

افزایش نسبت مولی  C/Uسبب افزایش بهرهی رسوبدهی
پينوشتها

میشود.

1. X-Ray Diffraction
2. Infrared Spectrum

3. Vanadium Titratio
4. Off Bottom
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