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) از محیط فسفریکVI( بررسی پارامترهای سینتیکی فرایندهای استخراج و عریانسازی اورانیم
اتیل هگزیل فسفریک اسید-2-اسید با غشای مایع حاوی دی
 پرویز اشتری، بهرام سلیمی، مهدی عسگری،*رضا داورخواه
 تهران ـ ایران،66381-4848 : صندوق پستی، سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای،پژوهشکدهی چرخهی سوخت هستهای

( از محیط فسفریک اسیدی به محیط فسفریک اسیدی دیگر در نقش گیرنده به وسیلهی یکVI)  سینتیک انتقال تسهیل شدهی اورانیم:چکیده
 اثر غلظت فسفریک اسید در فازهای.( به عنوان حامل بررسی شدHDEPA)  اتیل هگزیل فسفریک اسید-1-غشای مایع کلروفرم حاوی دی
)Jmax  وtmax ،ks ،ke(  پارامترهای سینتیکی. سرعت هم زدن و دما مورد مطالعه قرار گرفت، نوع حالل، غلظت حامل،دهنده و گیرنده
 انرژی فعالسازی برای فرایندهای استخراج و. محاسبه شدند،واکنشها در سطح مشترک با فرض دو واکنش درجهی اول متوالی برگشتناپذیر
 بیانگر آن هستند که سرعت فرایند استخراج یون اورانیل از طریق، این مقدارها. به دست آمد23/12 kJmol-2  و13/04 ،عریانسازی به ترتیب
 هر چند با،HDEPA  در شرایط بهینه شده با.روند مختلط (سینتیکی و نفوذ) و سرعت فرایند عریانسازی از طریق صرفاً نفوذ کنترل میشود
 اما سرعت فرایند عریانسازی،( به فاز غشا به عنوان عامل همافزا سرعت فرایند استخراج تقریباً ثابت ماندTOPO) افزایش تری اکتیل فسفین اکسید
.به طور چشمگیری کاهش یافت

 اتیل هگزیل فسفریک اسید-2- دی، فسفریک اسید،)VI(  اورانیم، عریانسازی، استخراج:کلیدواژهها

Study of Kinetic Parameters of Uranium (VI) Extraction and Stripping from
Phosphoric Acid Medium by Bulk Liquid Membrane Containing
Di-2-Ethylhexyl Phosphoric Acid
R. Davarkhah*, M. Asgari, B. Salimi, P. Ashtari
Nuclear Fuel Cycle Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 11365-8486, Tehran – Iran

Abstract: Facilitated transport kinetics of uranium (VI) from a phosphoric acid medium into another
phosphoric acid medium as a receiving phase through a bulk liquid membrane containing di-2-ethylhexyl
phosphoric acid (HDEPA) as a carrier was studied. The influence of phosphoric acid concentration in
source and receiving phases, carrier concentration, type of solvent, stirring speed and temperature were
investigated. The kinetic parameters (ke, ks, tmax, Jmax) were calculated for the interfacial reactions,
assuming two consecutive, irreversible first-order reactions. The activation energy values were calculated
as 29.40 and 19.51 kJmol-1 for extraction and stripping, respectively. The values of the calculated
activation energy indicated that the extraction process was controlled by the mixed regime (both kinetic
and diffusion), and the stripping process was merely diffusionally controlled. In comparison with
HDEPA optimized conditions, though with adding trioctyl-phosphine oxide into membrane phase as a
synergic agent, the extraction rate remained approximately constant but the stripping rate diminished
dramatically that led to the decrease of the transport kinetics.
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بررسی پارامترهای سینتیکی فرایندهای استخراج و عریانسازی . . .

 .6مقدمه

فاز آلی به کار رفته در غشا بر روی سرعت انتقال اورانیم ( (VIاز

بازیابی اورانیم از فسفریک اسید تولید شده در فرایند مرطوب ،با

میان غشا بررسی شدهاند .همچنین با اندازهگیری اثر سرعت

به کارگیری استخراج با حالل ،فرایندی کامالً شناخته شده است.

همزدن و دما بر روی ثابتهای سینتیکی به دست آمده ،تبیین

از میان سیستمهای گزارش شده در منابع ،فرایند

سازوکار فرایندهای استخراج و عریانسازی در سطح مشترک فاز

 HDEPA/TOPOکه توسط هارست و همکارانش [ ]2توسعه

غشا /فسفریک اسید (کنترل شده با نفوذ یا کنترل شده با واکنش

داده شده ،نویدبخشترین موردی بوده که در برخی تأسیسات

شیمیایی) انجام شده است.

تجاری نیز مورد استفاده قرار گرفته است .گزارشهای متنوعی
در زمینهی سازوکار و سینتیک انتقال جرم فرایند استخراج اورانیم

 .2بخش تجربی

از محیط فسفریک اسید با  HDEPAیا  HDEPA-TOPOدر

 6.2واکنشگرهای شیمیایی و تهیهی محلول اورانیل فسفات

منابع وجود دارند [.]1 ،0 ،9 ،1

 HDEPAاز شرکت مرک خریداری شد و بدون خالصسازی

با این وجود فرایندهای استخراج با حالل دارای نقاط ضعفی

بیشتر مورد استفاده قرار گرفت TOPO .از شرکت فلوکا تهیه

نظیر امکان تخریب حالل ،تشکیل فاز سوم ،ایجاد دلمه( )2و غیره

شد .فسفریک اسید و سایر مواد شیمیایی با خلوص تجزیهای،

هستند .برای از بین بردن این مشکلها ،استفاده از غشاهای مایع

همگی محصول شرکت مرک بودند.

گزینهی مناسبی به نظر میرسد [ .]6با وجود مزیتهای آشکار

پس از حل نمودن  UO1(NO9)1.6H1Oدر آب و افزایش

سیستمهای غشای مایع نسبت به فرایند استخراج با حالل (نظیر

آمونیاک به آن رسوب آمونیم دی اورانات تشکیل شد .رسوب

انجام همزمان عملیات استخراج و عریانسازی ،رفع محدودیت

به دست آمده ،پس از صاف شدن و تکلیس در  914درجهی

بارگذاری فاز آلی در مقایسه با استخراج با حالل ،امکان به

سانتیگراد ،به  U9O2تبدیل شد (درجه خلوص ترکیب اخیر با

کارگیری اقتصادی عاملهای کمپلکسکنندهی گرانقیمت)،

استفاده از روش دیویس و گری محاسبه شد [ .)]22محلول

بررسیها در زمینهی استخراج اورانیم از محیط فسفریک اسید با به

فسفات اورانیل با حل کردن مقداری سنجیده از  U9O2در محلول

کارگیری غشاهای مایع حاوی  HDEPAیا HDEPA-TOPO

فسفریک اسید تهیه شد.

در نقش حامل محدودتراند [ .]2 ،7باید توجه داشت که به منظور
دستیابی به بازیابی بیشینه برای اورانیم از محیط فسفریک اسید

 2.2دستگاههای استفاده شده و روش اندازهگیری اورانیم

با استفاده از تکنیک غشای مایع ،دانش سرعت انتقال اورانیم از

برای اندازهگیری غلظت محلول اورانیم ،از دستگاه طیف نورسنج
+

میان غشای مایع و متغیرهایی که این انتقال را تحت تأثیر قرار

مدل  Spectronic 14Dاستفاده شد .تمامی اندازهگیریها در

میدهند ،ضروری است .مطالعههای سینتیکی انجام شده تا این

طول موج  661نانومتر به انجام رسید .روش طیف نورسنجی

تاریخ در زمینهی استخراج اورانیم از محیط فسفریک اسید با به

آرسنازو ) (IIIبرای اندازهگیری غلظت اورانیم به کار برده شد.

کارگیری تکنیک غشای مایع مربوط به ترکیب همافزا()1ی دو

روش اصالح شدهی کورکیش برای این منظور مورد استفاده قرار

حامل  HDEPA/TOPOبوده است [ ]24 ،3و گزارشی در

گرفت [ .]21برای انجام انتقال از میان غشای مایع از سلول شیشهای
()9

ارتباط با ترکیب  HDEPAبه حالت منفرد وجود ندارد .لذا در

استوانهای (سلول لوئیس ) ژاکتدار با قطر داخلی  04میلیمتر

این مقاله ،سازوکار و سینتیک استخراج اورانیم ) (VIاز محیط

استفاده شد .برای جدا کردن دو فاز آبی ،یک لولهی شیشهای (به

فسفریک اسید با استفاده از غشای مایع کلروفرم حاوی

قطر داخلی  )14mmدر مرکز سلول قرار میگرفت (شکل .)2

 HDEPAتوصیف شده است .اثرات غلظت فسفریک اسید در

برای ثابت نگه داشتن دمای محلول ،آب گرماپایا از میان ژاکت

فازهای دهنده و گیرنده ،غلظت  HDEPAدر فاز غشا و ماهیت

سلول عبور داده میشد.
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ماده هستند [ .]26مقدار  keو  ksبه یکدیگر مربوط هستند.
رابطهی میان آنها در ادامه بحث میشود.
سرعت انتقال ( U)VIمیتواند براساس معادلههای
دیفرانسیلی بیان شود

dC*S
 k e C*S
dt
dC*LM
 k eC*S  k sC*LM
dt
dC*R
 k s C*LM
dt

()2
()1
شکل  .6سلول غشای مایع برای انتقال یونهای )U(VI؛  :dفاز دهنده :a ،فاز

() 9

گیرنده :m ،غشا.
 3.2روش کار سینتیکی و پردازش دادهها

در این معادلهها C*LM ، C*S ،و  ، C*Rبه ترتیب ،غلظت بدون بعد

برای انجام آزمایشهای انتقال ،غشای مایع شامل  14میلیلیتر

( U)VIدر فاز دهنده ،غشای مایع و فاز گیرنده هستند .آنها

محلول کلروفرم حاوی  )4/1M( HDEPAدر قسمت تحتانی

چنین تعریف میشوند

سلول ریخته میشد .سپس  24میلیلیتر فاز آبی گیرنده حاوی
فسفریک اسید  9Mدر استوانهی خارجی و  1میلیلیتر فاز دهنده

C
C*S  S
CS,ini

()0

شامل ( U)VIبا غلظت  2×24-0مول بر لیتر در فسفریک اسید

C LM
C S,ini

()1

 4/1Mدر استوانهی داخلی ریخته میشد .غشای مایع توسط
همزن مغناطیسی با سرعت تقریبی  144rpmهمزده میشد.
تغییر غلظت اورانیم ( )VIبا زمان در دو فاز دهنده و گیرنده

C*LM 

C
C*R  R
CS,ini

()6

در فاصلههای زمانی منظم در حین  2ساعت اندازهگیری میشد.
غلظت ( U)VIدر فاز غشا از موازنهی جرم مابین فازها تعیین میشد.

در این معادلهها CLM ،CS ،و  ،CRبه ترتیب ،غلظت ( U)VIدر

یک مدل سینتیکی میتواند برای توصیف رفتار انتقال اورانیم

فاز دهنده ،غشای مایع و فاز گیرنده در هر لحظه و  CS,iniغلظت

مورد استفاده قرار گیرد .برای بنای چنین مدلی فرض بر این است

( U)VIدر فاز دهنده در شروع آزمایش است .از حل معادلههای

که انتقال تسهیل شدهی یون فلزی از میان غشای مایع ،از قوانین

دیفرانسیلی ( )2تا ( )9چنین نتیجه میشود

سینتیکی مربوط به دو واکنش مرتبهی اوّل برگشتناپذیر متوالی
پیروی میکند [ .]23 ،22 ،27 ،26 ،21 ،20 ،29این رفتار میتواند

) C  exp( k e t
*
S

() 7

چنین توضیح داده شود

ke
()2
C 
]) [exp( k e t )  exp( k s t
ks  ke
1
C*R  1 
([k s exp( k e t )  k e exp( k s t )] )3
ks  ke
*
LM

ke
ks
US 
U LM 
UR

که در آن  USو  URیونهای ( U)VIدر فازهای ،به ترتیب،
دهنده و گیرنده ،و  ULMکمپلکس  UO1[H(DEPA(1]1در فاز

این معادلهها که برای توصیف رفتار سینتیکی غشای مایع
()0

تودهای ( )BLMبه کار میروند ،نشان میدهند که وابستگی

غشای مایع است [ ke .]9و  ksنیز ،به ترتیب« ،ثابت سرعت

()1

*
S

زمانی  Cتک نمایی است ،در حالی که تغییرات زمانی هر

ظاهری مرتبهی اوّل» استخراج و عریانسازی هستند .در واقع  keو
 ksتابعی از واکنش استخراج ،واکنش عریانسازی و سرعت نفوذ

دوی
11

*
LM

*
R

()6

*
R

 Cو  Cدو -نمایی است .نمونهای از تغییرات ، C
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 C*LMو  C*Sبا زمان به ترتیب در فازهای دهنده ،غشای مایع و
()7

گیرنده در شکل  1به تصویر کشیده شده است .تحلیل عددی
()2

از طریق برازش غیرخطی منحنی

با به کارگیری نرمافزار
*C

 Data–Fitانجام شد .ثابت سرعت استخراج ،ke ،از معادلهی ()7
با استفاده از دادههای فاز دهنده به دست آمد ،در حالی که ثابت
سرعت عریانسازی ،ks ،از دادههای فاز گیرنده و با استفاده از
معادلهی ( )3یا به طور غیرمستقیم از دادههای فاز غشا براساس
معادلهی ( )2محاسبه شد.

)t (h

طبق معادلهی ( C*LM ،)2ابتدا افزایش یافته ،سپس با گذشت

شکل  .2تغییرات زمانی  C*Rدر فاز گیرنده ( ) C*S ،در فاز دهنده ( )oو

زمان کاهش مییابد .یعنی ،دارای یک مقدار بیشینه و زمان بیشینه

 C*LMدر فاز غشا (▲) ،برای انتقال ( .U)VIمنحنیهای نظری از

است (هنگامی که  d C*LM / dt  باشد)

معادلههای ( )7تا ( )3محاسبه شدهاند .فاز دهنده 1mL :محلول اورانیم 2×24-0
موالر در فسفریک اسید  4/1موالر؛ غشا 14mL :محلول  4/1 HDEPAموالر

()24

در کلروفرم ،فاز گیرنده 24mL :محلول فسفریک اسید  9موالر؛ سرعت

k
1
) ln( e
ke  ks
ks

()22

همزن  144rpmو دما  11درجهی سانتیگراد.

t max 
) k e k s /( k s k e
)
ks

( C*LM,max 

مالحظه میشود که در  t=tmaxسیستم در حالت پایا است زیرا
غلظت اورانیم ( )VIدر غشا با زمان ،طبق معادلهی ( )26تغییر
نمیکند .به عبارت دیگر شارهای بیشینهی ورودی ) (JSmaxو

با مشتقگیری مرتبهی اول نسبت به زمان از معادلههای ( )7تا
( )3شکل نهایی معادلههای شار( )3حاصل میشود

خروجی ) (JRmaxمساوی و دارای عالمتهای مخالف هستند.
()22

dC*S
()21
)  k e exp( k e t
dt
ke
dC*LM

([k e exp( k e t )  k s exp( k s t )] )29
dt
ks  ke
()20

مقادیر انرژی فعالسازی از معادلهی آرنیوس( )24با استفاده از
مقادیر  keو  ksدر دماهای مختلف به دست میآید

k k
dC *R
])  e s [exp( k e t )  exp( k s t
dt
ks  ke

()23

معادلههای ( )21تا ( ،)20شارهای بیشینه میتوانند به دست آیند
()21

) k e k e /( k s  k e
)
 J Smax
ks

max



() 26

max

()27

) k e k s /( k s k e
)
 J max
R
ks

dC*S
dt

dC*LM
dt

(  ks
max

ln (k )  ln (A)  Ea / RT

 .3سازوکار انتقال
 HDEPAیک استخراجکنندهی اسیدی و عموماً به شکل دیمر
است .به سبب ماهیت آبگریزی آن ،این واکنشگر به عنوان
استخراجکنندهای خوب برای یونهای فلزی از جمله در
جداسازی النتانیدها و آکتینیدها مورد استفاده قرار گرفته است .از
آنجا که یون اورانیل تمایل به تشکیل کمپلکسهای قوی با
لیگاندهای حاوی فسفر دارد و از سوی دیگر تشکیل حلقهی
کیلیت ،پایداری بیشتری را به ساختار این کمپلکسها میبخشد،
از اینرو  HDEPAبه عنوان واکنشگر حامل در غشا انتخاب
شد .در مطالعهی حاضر این استخراجکننده در نقش یک تبادلگر
کاتیونی مایع عمل نموده و یونهای اورانیل را با سازوکار تبادل

با جایگذاری عبارت مربوط به ( tmaxمعادلهی ( ))24در

(  k e

 J max
R

max

JS

dC*R
dt
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کاتیون ،استخراج مینماید [( ]14شکل  .)9حضور همزمان
گونههای مختلف کمپلکس در محیط فسفریک اسید پیش از این
گزارش شده است .به عنوان مثال ،تامِر [ ]12گونههای ،UO11+
 UO1(H1PO0)1 ،UO1H1PO0+و  UO1(H1PO0)1 .H9PO0را
پیشنهاد نموده است .براساس دادههای تامِر در فسفریک اسید 4/1
موالر  UO1(H1PO0)1و  UO1H1PO0+و در محیط  9موالر
 UO1(H1PO0)1و  UO1(H1PO0)1 .H9PO0گونههای غالب
هستند .بدین ترتیب ،کمپلکس اورانیم -فسفات در فاز دهنده
چنین تفکیک خواهد شد

شکل  .3نمایش طرحوار سازوکار انتقال یون اورانیل از فاز دهنده به فاز گیرنده.

 .8نتایج و بحث
 6.8اثر نوع و غلظت فاز گیرنده بر میزان انتقال اورانیم

()14
()12

UO22  H2PO4

UO22  2H2PO4

UO2H2PO4

نوع و غلظت فاز گیرنده بر بازده و سرعت انتقال تأثیر میگذارد.
از آنجا که ترکیب حامل در این مطالعه یک لیگاند اسیدی

UO2 (H2PO4 )2

است ،حفظ شیب غلظت یون هیدروژن در دو سوی غشا ضروری

و در فاز غشا  )HDEPA(1که با نماد  H1R1نشان داده میشود،

است .بنابراین ،انتخاب یک اسید معدنی با غلظتی مناسب در فاز

به صورت زیر تفکیک میشود

گیرنده به منظور انجام فرایند عریانسازی ،الزم به نظر میرسد.

HR 2  H 

لذا در آزمایشهای مقدماتی انتقال یون اورانیل (با غلظت اولیه
 2×24-0مول بر لیتر) از محیط فسفریک اسید  4/1موالر از طریق

H2 R 2

غشای مایع کلروفرم حاوی  4/1مول بر لیتر  HDEPAبه داخل

در سطح مشترک فاز غشا /فاز دهنده  UO11+با  HR1-طبق

محیطهای حاوی اسیدهای معدنی مختلف مورد بررسی قرار

معادلههای زیر وارد واکنش میشود

گرفت .نتایج (جدول ( )2مقادیر ثابت سرعت عریانسازی ،ks ،و

(UO2 (HR2 )2  H3 PO4  H )11

(UO2 (HR 2 )2  2H 3 PO4 )19

شار بیشینه )Jmax ،بیانگر این هستند که بیشترین سرعت انتقال

UO2H2PO4  2H2R2

مربوط به فسفریک اسید و کمترین مقدار آن مربوط به نیتریک

UO2 (H2PO4 )2  2H2R 2

اسید است .این نتایج در توافق کامل با تمایل نسبی آنیون این
اسیدها برای تشکیل کمپلکس با یون اورانیل است [ ]11که به اثر

در فاز غشا ،کمپلکس  UO1)HR1(1ایجاد شده در سمت سطح

عریانسازی پروتون در فاز گیرنده ،به عنوان یک عامل اضافی

مشترک غشا /فاز دهنده به واسطهی شیب غلظت به سمت سطح

کمک مینماید [ .]19در مرحلهی نخست فرایند صنعتی بازیابی

مشترک غشا /فاز گیرنده پخش خواهد شد .در این سطح

اورانیم از سنگهای فسفاته از طریق استخراج با حالل نیز،

مشترک کمپلکس  UO1)HR1(1در تماس با فاز گیرنده با غلظت

عریانسازی فاز آلی باردار با اورانیم به وسیلهی فسفریک اسید

باالتر فسفریک اسید ( 9موالر) شکسته شده و یون اورانیل بار دیگر

تصفیه شده با غلظت باال انجام میشود.

به شکل کمپلکسهای فسفاته وارد این فاز میشود

اثر تغییر غلظت فسفریک اسید بر سرعت انتقال اورانیم نیز
مورد مطالعه قرار گرفته ،نتایج در جدول  1خالصه شدند.

()10

UO2 (H2 PO4 )2  2H2 R 2

()11

UO2 (H2PO4 )20H 3 PO4  2H2R 2

UO2 (HR 2 )2  2H 3 PO4

همانگونه که مالحظه میشود ،افزایش غلظت فسفریک اسید از

UO2 (HR 2 )2  3 H 3 PO4

 2تا  9مول بر لیتر منجر به افزایش سرعت انتقال شد (افزایش
ثابت سرعت استخراج ،ke ،ثابت سرعت عریانسازی ،ks ،و شار

نتیجهی نهایی ،انتقال اورانیم ) (VIاز فاز آبی دهنده به فاز

بیشینه ،)Jmax ،اما با افزایش آن به  0مول بر لیتر ،سرعت کاهش

آبی گیرنده در ازای انتقال معکوس مقادیر هم ارزی از پروتونها

یافت .به این ترتیب ،محلول فسفریک اسید  9مول بر لیتر در

است.

تمامی آزمایشهای بعدی مورد استفاده قرار گرفت.
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جدول  .6پارامترهای سینتیکی انتقال یونهای  UO11+به اسیدهای معدنی

جدول  .3پارامترهای سینتیکی انتقال یونهای  UO11+در غلظتهای مختلف

مختلف به عنوان فاز گیرنده
عامل عریانساز

(Ke(h-2

( Ks(h

Jmax

)tmax(h

)HNO9 (1M

4/7219

4/4171

4/4102

0/70

)H1SO0 (1M

4/1711
4/2942

4/4711
4/1162

4/4104
4/2142

0/20
1/40

)H9PO0 (1M

4/2216

4/6122

4/1671

2/90

HCl

)(1M

-2

فسفریک اسید به عنوان فاز دهنده

-0

-2

-2

)H9PO0(M

( Ke(h

( Ks(h

)tmax(h

Jmax

4/1

2/4401

4/6292

4/9447

2/14

2

4/1224

4/6469

4/2194

1/60

1

4/4161

4/1700

4/4963

7/16

-0

فاز دهنده :فسفریک اسید  4/1تا  1موالر محتوی  24مول بر لیتر

1+

فاز دهنده :فسفریک اسید  4/1موالر محتوی  24مول بر لیتر  ،UO1فاز

،UO11+

فاز

گیرنده :فسفریک اسید  9موالر ،غشا :کلروفرم حاوی  4/1مول بر لیتر

گیرنده :اسیدهای معدنی مختلف  1موالر ،غشا :کلروفرم حاوی  4/1مول بر

 ،HDEPAسرعت همزن  144rpmو دما  11درجهی سانتیگراد.

لیتر  ،HDEPAسرعت همزن  144rpmو دما  11درجهی سانتیگراد.
جدول  .2پارامترهای سینتیکی انتقال یونهای  UO11+به فسفریک اسید با

از نتایج (جدول  )0مشاهده میشود که با افزایش غلظت

غلظتهای مختلف به عنوان فاز گیرنده
)tmax(h

حامل از  4/41تا  4/1مول بر لیتر ،سرعت انتقال ،ثابت سرعت
استخراج ،ke ،ثابت سرعت عریانسازی ،ks ،و شار بیشینه،Jmax ،
افزایش مییابد .افزایش  ،keتقریباً معادل  6برابر ،در حالی که

)H9PO0(M

(Ke(h-2

-2

( Ks(h

Jmax

2

4/2911

4/9439

4/2711

2/23

1
9

4/2216
2/4401

4/6122
4/6292

4/1671
4/9447

2/90
2/14

0
6

2/4422
2/4421

4/1113
4/9222

4/1162
4/2274

2/96
2/67

افزایش  ،ksتقریباً  1/0برابر است .لذا  ksسرعت انتقال را تعیین
مینماید .همچنین با افزایش غلظت حامل از  4/1تا  4/9مول بر

فاز دهنده 24-0 :مول بر لیتر  UO11+در فسفریک اسید  4/1موالر ،فاز گیرنده:
فسفریک اسید  2تا  6موالر ،فاز غشا :کلروفرم حاوی  4/1مول بر لیتر

لیتر ke ،به میزان ناچیزی افزایش مییابد در حالی که  ksکاهش
مییابد .این ،کاهش شار بیشینه و در نتیجه سرعت انتقال را به

 ،HDEPAسرعت همزن  144rpmو دما  11درجهی سانتیگراد.

دنبال دارد .به نظر میرسد افزایش گرانروی غشا در این غلظت،

 2.8اثر غلظت فسفریک اسید در فاز دهنده بر میزان انتقال اورانیم

عامل اصلی این پدیده است [ .]21لذا غلظت  4/1مول بر لیتر

جدول  9ثابتهای سرعت استخراج و عریانسازی را به صورت

حامل برای ادامهی آزمایشها مورد استفاده قرار گرفت.

تابعی از غلظت فسفریک اسید ( 4/1تا  1مول بر لیتر) در فاز
دهنده نشان میدهد (غلظت  HDEPAدر غشای مایع کلروفرم

 8.8اثر نوع غشا بر میزان انتقال اورانیم

در  4/1مول بر لیتر و غلظت فسفریک اسید فاز گیرنده در  9مول

آزمایشها با سه حالل مختلف CHCl9 ،CH1Cl1 ،و CCl0

بر لیتر ثابت شده بودند) ،افزایش غلظت فسفریک اسید از  4/1تا

انجام شدند .نتایج (جدول  )1گویای این است که ثابت سرعت

 1مول بر لیتر منجر به کاهش ثابت سرعت استخراج ،ke ،ثابت

استخراج< ke (CCl0) < ke (CHCl9) ،

سرعت عریانسازی ،ks ،و شار بیشینه ،Jmax ،میشود.

یافتههای ساتو [ ]10فرض میشود که سرعت استخراج اورانیم

) (CH1Cl1

 keاست .براساس

) (VIبه وسیلهی  HDEPAموجود در غشای کلروفرم احتماالً
 3.8اثر غلظت  HDEPAدر فاز غشا بر میزان انتقال اورانیم

به خاطر حاللپوشی نسبتاً قوی دیمر  HDEPAاز طریق پیوند

آزمایشها در غلظتهای مختلف  4/41تا  4/9مول بر لیتر حامل

هیدروژنی کاهش مییابد و در دو حالل دیگر که حاللپوشی

انجام شدند (غلظت اولیهی اورانیم در فاز دهنده در  24-0مول بر

ضعیفتری برای دیمر ارایه میدهند ،سرعت استخراج افزایش

لیتر و غلظت فسفریک اسید فازهای دهنده و گیرنده ،به ترتیب،

مییابد .با این وجود ،سایر پارامترهای سینتیکی جدول  1حاکی

در  4/1و  9مول بر لیتر ثابت نگه داشته شده بودند) .از معادلههای

از این هستند که باالترین سرعت انتقال و بازده با  CHCl9به

( )2تا ( )9مشاهده میشود که شار اورانیم به غلظت حامل وابسته

دست میآید .همانگونه که مالحظه میشود ثابتهای سرعت

است .در غلظتهای پایینتر حامل ،سطح مشترک فاز دهنده و

عریانسازی ،ks ،و شار بیشینهCHCl9<CCl0<CH1Cl1 ،Jmax ،

غشا با حامل اشباع نمیشود [ .]22بنابراین انتظار میرود که شار با

است .مطالعههای پیشین نشان داد که قطبیت ،گرانروی و سایر

افزایش غلظت حامل افزایش یابد .ضمناً در آزمایش شاهدی که

خواص فیزیکی حالل نیز تأثیر دارند [.]11

با غشای بدون حامل انجام شد ،هیچگونه حرکت قابل تشخیصی
برای یونهای اورانیل در غشا مالحظه نشد.
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مجلهی علوم و فنون هستهای2931 ،66 ،

جدول  .8پارامترهای سینتیکی انتقال یونهای  UO11+در سرعتهای

جدول  .8پارامترهای سینتیکی انتقال یونهای  UO11+در غلظتهای مختلف
 HDEPAدر غشا

همزدن مختلف
-2

-2

)HDEPA (M

( ke(h

( ks(h

Jmax

)tmax(h

سرعت همزدن

4/41

4/2762

4/1290

4/4733

0/01

)(rpm

(ke(h-2

(ks(h-2

4/2

4/1726

4/0149

4/2724

1/41

4/1

2/4401

4/6292

4/9447

2/14

4/9

2/4796

4/0622

4/1000

2/92

-0

فاز دهنده :فسفریک اسید 4/1موالر محتوی  24مول بر لیتر  ،UO1فاز

جدول  .1پارامترهای سینتیکی انتقال یونهای  UO11+در حاللهای مختلف
(ke(h-2

CCl0

2/1276

4/9171

4/1200

2/13

CHCl9

2/4401

4/6292

4/9447

2/14

CH1Cl1

2/6412

4/1040

4/2743

2/93

غشا

-0

214

4/3446

4/1217

4/2627

2/27

144

2/4401

4/6292

4/9447

2/14

 ،HDEPAسرعت همزن  244تا  144rpmو دما  11درجهی سانتیگراد.

 ،HDEPAسرعت همزن  144rpmو دما  11درجهی سانتیگراد.

(ks(h-2

244

4/7120

4/4200

4/4692

9/91

گیرنده :فسفریک اسید  9موالر ،غشا :کلروفرم حاوی  4/1مول بر لیتر

گیرنده :فسفریک اسید  9موالر ،غشا :کلروفرم حاوی  4/41تا  4/9مول بر لیتر

Jmax

Jmax

فاز دهنده :فسفریک اسید 4/1موالر محتوی  24-0مول بر لیتر  ،UO11+فاز

1+

)tmax(h

)tmax(h

 8.8اثر دما بر انتقال اورانیم

اثر دما بر انتقال یونهای اورانیل از میان غشای مایع حاوی 4/1
مول بر لیتر  HDEPAدر کلروفرم در دماهای 91 ،94 ،14 ،24
درجهی سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفت .نتایج در جدول 7

1+

فاز دهنده :فسفریک اسید 4/1موالر محتوی  24مول بر لیتر  ،UO1فاز

داده شده است .کامالً واضح است که پارامترهای سینتیکی ،ثابت

گیرنده :فسفریک اسید  9موالر ،غشا :حاللهای مختلف حاوی  4/1مول بر

سرعت استخراج ،ke ،ثابت سرعت عریانسازی ،ks ،و شار

لیتر  ،HDEPAسرعت همزن  144rpmو دما  11درجهی سانتیگراد.

بیشینه ،Jmax ،با زیاد شدن دما ،افزایش مییابند .دادههای تجربی

 1.8اثر سرعت همزدن بر میزان انتقال اورانیم

از معادلهی آرنیوس پیروی مینمایند (شکل  .)0مقدارهای انرژی

همزدن فاز غشا با سه سرعت  214 ،244و  144rpmانجام شد.

فعالسازی ) (Eaاز معادلهی آرنیوس و با استفاده از مقادیر  keو

غلظت حامل در کلروفرم 4/1 ،مول بر لیتر ،و غلظت اولیهی

 ksدر دماهای مختلف به دست آمد .این مقدارها برای فرایندهای
-2

اورانیم در فاز دهنده  2×24-0مول بر لیتر و غلظت فسفریک اسید

استخراج و عریانسازی ،به ترتیب 13/04 ،و 23/12 kJmol

در فازهای دهنده و گیرنده به ترتیب  4/1و  9مول بر لیتر بودند.

بودند .عموماً ،هنگامی که انرژی فعالسازی یک فرایند بیشتر از

نتایج (جدول  )6نشان میدهد که سرعت همزدن ،سرعت انتقال

 01kJmol-2باشد ،فرایند مزبور با واکنش شیمیایی کنترل
-2

یونهای اورانیل از میان غشا را تحت تأثیر قرار میدهد.

میشود .هنگامی که  Eaکمتر از  14kJmolباشد ،نفوذ مرحلهی

همانگونه که در جدول  6مالحظه میشود با افزایش سرعت

محدودکنندهی سرعت است و زمانی که  Eaدر گستره  14تا

همزدن از  244تا  ،144rpmثابت سرعت استخراج ،ke ،ثابت

 01kJmol-2باشد ،سرعت استخراج هم با واکنش شیمیایی و هم

سرعت عریانسازی ،ks ،و شار بیشینه ،Jmax ،افزایش مییابند.

نفوذ تعیین میشود [ .]16دادههای به دست آمده در سیستم

باید توجه داشت که هیچگونه آزمایش سینتیکی نمیتواند در

حاضر ،نشاندهندهی این موضوع هستند که سرعت

سرعتهای همزدن بزرگتر از  ،114rpmبه دلیل عدم پایداری

فرایند استخراج برای یون اورانیل به وسیلهی روند مختلط

هیدرودینامیکی و اغتشاش در دو سطح مشترک انجام شود ،به

(سینتیکی و نفوذ) و سرعت فرایند عریانسازی به وسیلهی نفوذ

ویژه این که سطح مشترک غشا /فاز دهنده تغییر شکل بیشتری

کنترل میشود .جیا و همکاران انرژی فعالسازی برابر با

پیدا میکند ،به این مفهوم که سطح به واسطهی ایجاد برآمدگی

 11/14 kJmol-2را برای فرایند استخراج با حالل در سیستم

افزایش مییابد .لذا تمامی آزمایشهای سینتیکی در این مطالعه به

سیکلوهگزان U(VI)/HDEPA- -و فسفریک اسید  4/1مول بر

منظور حفظ شرایط هیدرودینامیکی یکسان در سرعت همزدن

لیتر گزارش کردهاند [.]1

 144rpmانجام شدند.
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جدول  .4پارامترهای سینتیکی انتقال یونهای  UO11+در حضور  TOPOبه
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گیرنده :فسفریک اسید  9موالر ،غشا :کلروفرم حاوی  4/1مول بر لیتر

فاز دهنده :فسفریک اسید 4/1موالر محتوی  24-0مول بر لیتر  ،UO11+فاز

 HDEPAو  4/41 TOPOمول بر لیتر ،سرعت همزن  144rpmو دما 11

گیرنده :فسفریک اسید  9موالر ،غشا :کلروفرم حاوی  4/1مول بر لیتر
 ،HDEPAسرعت همزن  144rpmو دما  24تا  91درجهی سانتیگراد.

درجهی سانتیگراد.
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مایع کلروفرم حاوی  HDEPAبه عنوان حامل از محلول
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فسفریک اسید منتقل شوند .با افزایش غلظت فسفریک اسید در
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فاز دهنده سرعت انتقال کاهش مییابد .با افزایش غلظت
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 HDEPAبه عنوان حامل در فاز غشا تا  4/1مول بر لیتر ،سرعت

-1
3.6

3.5

3.4

3.3

انتقال افزایش یافته و سپس کاهش مییابد .افزایش غلظت
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شکل  .8نمودارهای آرنیوس برای انتقال  UO11+در غشای مایع،

فسفریک اسید به عنوان عریانساز تا  9مول بر لیتر ،سرعت انتقال

[ )( ksو  ])o( keشرایط تجربی همان شرایط ذکر شده در زیرنویس جدول  7است.

را بهبود میبخشد .نشان داده شده است که انتقال اورانیم تا حد

 7.8اثر افزایش  TOPOبر انتقال اورانیم

زیادی تحت تأثیر نوع رقیقکننده موجود در غشا قرار دارد.

در فرایند صنعتی استخراج با حالل اورانیم از محیط فسفریک

ثابتهای سرعت ظاهری درجهی اول برگشتناپذیر متوالی،ke ،

اسید HDEPA ،با  TOPOبا نسبت مولی  0به  2استفاده

 ksو شار بیشینه ،Jmax ،و نیز انرژی فعالسازی برای فرایندهای

میشوند .مطالعههای پیشین نشان داد که  TOPOدر این نسبت

استخراج و عریانسازی از سطوح مشترک غشا /فسفریک اسید

دارای اثر همافزایی است .با به کارگیری غشایی از کلروفرم با دو

تعیین شدهاند.

حامل  HDEPAو  TOPOبا نسبت مولی  0به  ،2همانگونه که
پینوشتها

نتایج جدول  2نشان میدهند ،هر چند پارامتر سینتیکی ثابت
سرعت استخراج ،ke ،نسبت به حالتی که انتقال صرفاً با

2. Crud

 HDEPAانجام شد ،تغییر ناچیزی را نشان داد ،اما ثابت سرعت

1. Synergic Agent

عریانسازی ،ks ،و شار بیشینه ،Jmax ،به شدت کاهش یافتند.

9. Lewis Cell
0. Bulk Liquid Membrane

علت این امر آن است که اصوالً عریانسازی غشا عکس فرایند

1. Mono-Exponential

استخراج است و انتظار میرود که عریانسازی غشای حاوی دو

6. Bi-Exponential

حامل  HDEPAو  TOPOبه دلیل تشکیل کمپلکس پایدارتر

7. Numerical Analysis

مشکلتر از غشا حاوی صرفاً  HDEPAباشد .پیش از این در

2. Non-Linear Curve Fitting

فرایند استخراج با حالل نشان داده شده است که عریانسازی

3. Flux Equations

اورانیم از فاز آلی در بهترین حالت زمانی صورت میپذیرد ،که

24. Arrhenius Equation

اورانیم به ظرفیت پایینتر  +0کاهیده شود [ .]17بر این اساس،
انتظار میرود که سرعت انتقال تحت شرایط گفته شده در باال با
افزودن عامل کاهندهای نظیر  FeSO0به فاز گیرنده افزایش یابد.
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