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شبیهسازی مونتکارلوی جذب آالیندههای خروجی از واحدهای فرآوری شیمیایی اورانیم
به وسیلهی غشای نانولولهی کربنی
2
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 غشاهای نانولولهی کربنی به دلیل خواص منحصربهفرد خود میتوانند در جذب و جداسازی ترکیب هبا تحبو گبفرفی را ااجباد کننبد:چکیده
جذب آالاندههای حاصل از واحدهای فرآوری گیمیاای اورانیم اکی از مهمتران مساال زاست محیطی در اان صنعت است لذا ببه منوبور بررسبی
،F2 ،UO2  جبذب دمبا تاببت آالانبدههبای،کارآای غشاهای نانولولهی کربنی در جذب ترکی های حاصل از واحدهای فرآوری گبیمیاای اورانبیم
 بر روی نانولولههای کربنی از طراق گبیهسازی مونتکارلو مورد مطالعه و بررسی قبرار ررفبت در اابن مطالعبه تبأتیر فشبار وUO2F2  وUF4 ،UF6
انببدازهی قطببر نانولولببهی کربنببی بببر جببذب نیببط مببورد مطالعببه قببرار ررفببت نتبباا نشببان داد کببه جببذب درون نانولولببههببای کربنببی بببه صببور
UO2  مربوط ببه،  به ترتی، بیشتران و کمتران مقدار جذب درون نانولولههای کربنی،دافر

 است به عبارUO2 > UF4 > UO2F2 > UF6 > F2

 است همچنین بررسی تأتیر فشار و قطر نانولوله بر میطان جذب نشان داد که با افطااش فشار و قطر نانولوله میطان جذب تمامی مواد افبطااشF2 و راز
میاابد و میطان تأتیر فشار به قطر نانولولهی کربنی و نوع راز بستفی دارد

 آالیندههای فرآوری اورانیم، شبیهسازی مونتکارلو، نانولولهی کربنی، جذب:کلیدواژهها
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Abstract: The carbon nanotube membranes which have unique properties can make dramatic changes
in adsorption and separation of compounds. Adsorption of pollutants from uranium chemical processing
units is one of the most important environmental issues in this industry. Therefore, the adsorption
isotherms of UO2, F2, UF6, UF4 and UO2F2 into carbon nanotube were studied by using the Monte Carlo
simulation in order to evaluate the performance of carbon nanotubes membranes in the uptake of
compounds of uranium chemical processing units. Also in this study, the effects of pressure and diameter
of the carbon nanotubes on the adsorption of compounds were investigated. The results indicate that the
adsorption of compounds onto the carbon nanotubes is as follows: UO2 > UF4 > UO2F2 > UF6 > F2. In other
words, the maximum and minimum adsorption onto the carbon nanotubes are related to UO2 and F2,
respectively. The effects of pressure and diameter of the carbon nanotubes on the adsorption of
compounds show that the adsorption isotherm of all gases increases with increasing pressure and
diameter of the nanotubes and the pressure influence on the adsorption of the compounds depends on the
type of component and the carbon nanotubes diameter.
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گبیهسازی مونتکارلوی جذب آالاندههای خروجی از واحدهای

بنابراان هبد

جبذب و جداسبازی آالانبدههبای حاصبل از

 .1مقدمه
امروزه مسألهی حفاظت از محبی زاسبت و جلبوریری از انتشبار

واحدهای فرآوری گیمیاای اورانیم به وسیلهی نانولولههای کربنی

آالاندهها توس صنااع مختلف از اصلیتبران مسباالی اسبت کبه

ت

داواره بررسی بیشتر امکان کاربرد نانولولهها در اابن زمینبه

مهندسین با آن مواجه هستند و در اان میان صنااع هستهای به دلیل

است در اان مطالعه ،امکان کاربرد نانولولههای کربنی ببه عنبوان

ماهیت آالاندههای آن مبورد توجبه خباص اسبت صبنااع تولیبد

جبباذب بببرای جببذب آالانببدههببای خروجببی از واحببد فببرآوری

سوخت هستهای جایراه واژهای در فنآوری هستهای دارند و از

گببیمیاای اورانببیم گببامل  UF4 ،UF6 ،F2 ،UO2و  UO2F2بببه

اان میان واحدهای فبرآوری گبیمیاای اورانبیم جبطص اصبلیتبران

صور خالص در دمای  298 Kو در دو بازهی فشاری  °تبا 100

واحببدهای صببنااع تولیببد س بوخت هسببتهای ب به گببمار مببیرونببد

و  100تا  1000 kpaمورد بررسی قرار ررفت همچنبین اتبر قطبر

همچنین در کلیهی تأسیسا فرآوری که فرااند تولید در آنها با

نانو لوله نیط بررسی گد

ااجاد آالاندههای رازی و ذرهای همراه است ،نص
پبااش و پباالاش الطامبی اسبت ] [1اابن اب

سیستمهای
ببرای

 .2روش کار
در گبیهسازی مولکولی جذب سطحی مولکو های جذب گونده

فرآوری اورانیم اصفهان ،تصفیهی آالاندههای ربازی حاصبل از

در درون نانولولههای کربنی ،دو نوع برهمکنش جبذب گبونده-

واحدهای فرااندی ،در واحد پااش و پاالاش آالاندههای رازی

جذب گونده و برهمکنش جذب گونده -نانولوله وجود دارد در

انجام میگود؛ اان واحد فصل مشترك کارخانه و محی زاست،

اان مطالعه از میدان نیرو( )3ببرای مبد سبازی ببرهمکبنشهبای ببین

محسوب مبیگبود واحبدهای پباالاش و تصبفیهی آالانبدههبای

مولکولی استفاده گد بعد از انتخاب مبد انبر،ی ،انتخباب مبد

حفاظبت پرسبنل ،مبردم و محبی

ضبرور

زاسبت اسبت در تأسیسبا

بببرای سبباختار نببانو لولببهی کربنببی و تشببکیل جعبببهی

رازی تأسیسا فرآوری گیمیاای اورانبیم ،ببرای تصبفیهی مبواد

مناسبب

خروجی از واحدهای تولید  UF6 ،UF4 ،UO2و واحدهای تولید

گبیهسازی اکبی از مهبمتبران مراحبل گببیهسبازی مولکبولی ببه

اورانیم فلطی طراحی گده است ] [1ترکیب هبای ورودی واحبد

حساب میآاد معمبوالا نانولولبهی کربنبی ببه صبور سباختاری

پببااش و پبباالاش آالانببدههببا حبباوی  UF4 ،UF6 ،F2 ،UO2و

صل

در نور ررفته میگود جعبهی گببیهسبازی

 UO2F2است که بااد قبل از ورود ببه اتمسبفر تبا حبد اسبتاندارد

متشکل از  1ساختار نانولولهی کربنی به طبو  12نبانومتر ببود از

و بدون انعطا

()4

گراا مرزی متناوب برای ااجاد ا

قابببل رهاسببازی در اتمسببفر ،تصببفیه گببود بببرای جداسببازی

سیستم ببیانتهبا اسبتفاده

ترکی های مختلبف از روشهبای زابادی اسبتفاده مبیگبود کبه

گد برای کاهش زمان و حجم محاسبا از گعاع قطع(10 nm )5

اسبتفاده از جبباذبهببای متخلخببل در اابن زمینببه کببارکرد بهتببری

برای گعاع مجاز برهمکنش استفاده گد ][10 ،9

داگتهاند ] [9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2نانولولههای کربنی( )1ببه دلیبل

پببا از مشببخص گببدن مببد بببرهمکببنش و سبباختار سیسببتم

خواص منحصربهفرد خود ،جطص اکی از بهتبران کاندابداها ببرای

اسببتفاده مببیگببد در گبببیهسببازی

مببیبااببد از الفببوراتم مناس ب

مولکولی به روش مونتکبارلو از الفبوراتم متروپبولیا( )6ببرای

جداسازی ترکی های رازی به گمار میآانبد ]،13 ،12 ،11 ،10
 [17 ،16 ،15 ،14ارر نانولولهی کربنی گبامل تنهبا اب
ررافیت باگد ،نانولولهی ت

ااجبباد موقعیببتهببای جداببد اسببتفاده مببیگببود در گبببیهسببازی

لولبه از

داواره( )SWCNT( )2نامیده میگود

مونببتکببارلو بببه روش مجموعببه بنببدادی بببطر

()7

)،(GCMC

به دلیل محدوداتهاای که در مطالعا آزمااشفاهی وجبود

حجم ،دما و پتانسیل گبیمیاای تاببت اسبت ،در حبالی کبه تعبداد

دارد ،همواره پژوهشرران به دنبا روشهای نوری جبایربطان

مولکو ها اا اتمها تغییر میکند ] [18 ،17مطالعههای انجام گبده

روشهای عملی برای پبژوهشهبای خبود ببودهانبد گببیهسبازی

در زمینهی جذب و جداسازی ترکی های مختلف توس غشبای

اببطار سبودمند ببا قابلیبت بباال اسبت کبه ببا ظهبور

روش کارآمد و

مولکولی ا

غیرآلی نشان میدهد که روش مونتکارلو ا

در اان زمینه است و دادههبای حاصبل از آن ببا دادههبای

نانوفنآوری توجه بیشتری به آن گد مطالعهها نشان میدهد که

مناس

در زمینهی جبذب و جداسبازی ،گببیهسبازی مولکبولی ببه روش

آزمااشفاهی همخوانی مناس
تعداد مراحل گبیهسازی ا

مونتکارلو بسیار مرسوم است و نتاا قابل قبولی را ارااه میدهد
][10 ،9 ،8

و خوبی دارد ][21 ،20 ،19

میلیبون ببود کبه  50درصبد آن

برای رسیدن سیستم به تعاد در نور ررفته گد با هر بار تکرار ،به
2
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طور تصادفی اکی از مولکبو هبای جبذب گبوندهی موجبود در

جذب دمبا تاببت کبربن دی اکسبید و متبان درون نانولولبهی

عدد تصادفی انتخاب میگد پا از

داوارهای ( )9 ،9در دمای  298 Kو فشار  ºتبا  20ببار

نانولولهی کربنی توس ا

کربنی ت

انتخاب مولکو مورد نوبر ،توسب عبدد تصبادفی دافبری اب

از طراق گبیهسازی مولکولی به روش مونتکارلو بررسی و نتاا

حرکت به اان مولکو نسبت داده میگد با توجه به ساختار مواد

آن با دادههای ارااه گده توس لیتوکسوس و همکباران ] [14در

مببورد بررسببی حرکببا ااجبباد ،حببذ  ،جاببهجبباای ،چببرخش و

گراا اکسان مقااسه گد گکل  1نتاا گبیهسازی جبذب دمبا-

خمش زاوابهای در نوبر ررفتبه گبد ببا توجبه ببه نبوع حرکبت،

تاببببت رببباز کبببربن دی اکسبببید در درون نانولولبببهی کربنبببی

تغییرا در سیستم ااجاد میگد و سبسا ببه وسبیلهی رابطبههبای

ت

داوارهای ( )9،9در دمبای  298 Kو دادههبای آزمااشبفاهی

پذارش مربوط به همان حرکت ،حرکت پذارفته و اا رد مبیگبد

موجود را نشان میدهد
تنها تفاو اان گبیهسازی با گبیهسازی که توس لیتوکسوس

جطایا مربوط به رابطبههبای پبذارش و عبدم پبذارش حرکبا
تصادفی در مطالعا قبلی نیط موجود اسبت ] [8ببرای اسبتفادهی

انجام گد در استفاده از میبدان نیروهبای متفباو اسبت گبکل 1

هر مولکو در گبیهسبازی الزم اسبت سباختار فیباای آن کبام ا

نشان میدهد که نتاا حاصل از گببیهسبازی انجبام گبده در اابن

مشخص گود بنابراان در ابتدا ساختار اولیه ااجاد و سسا توسب

مطالعه ،نسبت به نتاا گبیهسازی لیتوکسوس و همکاران مطابقت

روش کمینببهسببازی انببر،ی( )8بهینببه مببیگببد نتبباا حاصببل از

خیلی بهتری با دادههبای آزمااشبفاهی دارد اخبت

ببین نتباا

بهینهسازی ساختار مولکو های آالانبدههبا در جبدو  1خ صبه

گبیهسازی و دادههای آزمااشفاهی مربوط به تفاو

بین سباختار

گده است

نانولولهی در نور ررفته گده برای گبیهسازی با نانولولههای مورد
استفاده در آزمااشفاه است چرا که نمیتوان نانولولهای تهیه کرد

 .3نتایج و بحث
نور ببه اابنکبه مطالعبههبای انجبام گبده در زمینبهی گببیهسبازی

که صد در صد خالص و اکنواخت باگد

مولکولی فرااند جذب و جداسازی به وسیلهی نانولولههای کربنی

25
CO2

بحثی جداد و نو است دادههای آزمااشفاهی و گبیهسازی در اان
زمینببه وسببعت چنببدانی نببدارد ب به خصببوص در زمینببهی جببذب

15

ترکی ب هببای اورانببیم رببازی بببر روی نانولولببههببا مطالع بههببای
آزمااشفاهی و اا گبیهسبازی موجبود نیسبت بنبابراان ببه منوبور

10

بررسی صحت نتباا گببیهسبازی در ابتبدا ببا توجبه ببه دادههبای

5

آزمااشفاهی قابل دسترس برای رازهای کربن دیاکسید و متبان
گبیهسازی جذب بر روی نانولولههای کربنی انجام و سسا نتباا

20
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˚

فشار (بار)

حاصله با دادههای موجود مقااسه گد پا از اطمینبان از صبحت
نتبباا بببه بررسببی جببذب ترکی ب هببای رببازی اورانببیم بببر روی

7

CH4

نانولولههای کربنی پرداخته گد
جدول  .1اط عا ساختاری مولکو های آالاندهها
مولکو آالانده طو پیوند (˚ )Aزاواهی پیوند
180
1/160
CO2
180
1/982
UF2
109/471
2/330
UF4
90
2/163
UF6
،U=O=2/350
109/471
UO2F2
U-F=2/330
F2

1/42

CH4

1/109

109/471

4
3
2
1
20

15

10

فشار (بار)

5

˚

˚

شکل  .1جذب دما -تابت راز کبربن دی اکسبید و متبان در درون نانولولبهی
کربنی ت

3

داوارهای ()9 ،9

جذب (درصد وزنی)

6
5

180

جذب (درصد وزنی)

20

گبیهسازی مونتکارلوی جذب آالاندههای خروجی از واحدهای

در درون نانولولهی کربنی ت داوارهای ( )9،9در دمای 298 K
و دادههای آزمااشفاهی موجود را نشان میدهد مشاهده میگود
که نتاا حاصبل از گببیهسبازی مبا کبام ا ببر نتباا گببیهسبازی
ببین نتباا حاصبل از
لیتوکسوس منطبق است مقبداری اخبت
گبیهسازی و دادههای آزمااشفاهی در اانجا نیط مشاهده میگود
بنابراان به استناد اان نتاا میتوان رفت کبه فراانبد گببیهسبازی
مولکولی در درون نانولولههای کربنی به خوبی انجام گده است و
مقااسهی نتاا حاصبل از گببیهسبازی ببا دادههبای آزمااشبفاهی
موجود اان موضبوع را نیبط تأایبد مبیکنبد بنبابراان در ادامبه ببه
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گکل  1همچنین نتاا گبیهسازی جذب دما -تابت راز متبان
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بررسی جبذب دمبا تاببت آالانبدههبای  UF4 ،UF6 ،F2 ،UO2و
 UO2F2در درون نانولولههای کربنی با اندازهی قطبر مختلبف در
فشارهای کم و متوس پرداخته گد تا تأتیر فشار و انبدازهی قطبر
نانولوله مورد مطالعه قرار ریرد
گکل  2جذب دما تابت راز  F2در درون نانولولههای کربنی
را نشان میدهد مشاهده میگبود کبه میبطان جبذب اابن رباز در
درون نانولوله بسیار ناچیط است و با افطااش قطبر نانولولبه و فشبار
مقدار آن افطااش میاابد هبمچنبین مشباهده مبیگبود کبه تبأتیر
افطااش فشار بر افطااش جذب به قطر نانولوله بستفی دارد و برای
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شکل  .2جذب دما -تابت راز  F2در درون نانولولههای کربنی
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نانولولهی ت داوارهای ( )8 ،8اان اتر ناچیط است
گکل  3جذب دما -تابت  UF4در درون نانولولههای کربنبی
را نشان میدهد نتاا نشان مبیدهبد کبه تبأتیر افبطااش فشبار ببر
میطان جذب اان مباده در درون نانولولبه بسبیار نباچیط اسبت و ببا
افطااش قطر نانولوله اان اتر افطااش میاابد ،به طوریکه میتبوان
رفت تنها در نانولولهی تب دابوارهای ( )18 ،18و ( )15 ،15ببا
افطااش فشار ،مقدار جذب افطااش میاابد تأتیر افطااش فشار ببر
مقدار جذب  UF4تنها در نانولولههای کربنبی تب الابهای (،18
 )18و ( )15 ،15در فشارهای باال مشاهده مبیگبود و ببرای سباار
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افشاری و همکاران ] [22ارااه گده است ،مقااسه گد
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شکل  .3جذب دما -تابت  UF4در درون نانولولههای کربنی
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نانولولهها هیچ تأتیری ندارد
گکل  4جذب دما -تابت  UF6در درون نانولولههای کربنبی
را نشان میدهد مشاهده میگود که افطااش فشار بر میطان جذب
اان ماده هیچ تأتیری ندارد اان مهم به دلیل ساختار فیباای UF6
است و افطااش فشار نمیتواند بر ممانعت فیاای بین مولکو های
 UF6و همچنین با بدنهی نانولوله غلبه کند همچنین نتباا نشبان
میدهند که میطان جذب در نانولولههبای کربنبی تب دابوارهای
( )8 ،8و ( )9 ،9برابر است چون در صنعت ببیشتبر از بسبترهای
کربن فعا برای جذب  UF6استفاده مبیگبود ،نتباا گبکل  4ببا
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شکل  .4جذب دما -تابت  UF6در درون نانولولههای کربنی

(SWCNT )18 , 18

افشبباری و همکبباران ] [22حببداکثر میببطان جببذب  UF6بببه
وسیلهی کربن فعا در دمای  293Kو فشار بسیار کم را  1/1ررم
 UF6به ازای ا ررم کبربن فعبا ربطارش کردنبد جبدو ،2
نتاا گبیهسازی جذب  UF6به وسبیلهی نانولولبههبای کربنبی را
نشان میدهد بیشتران مقدار جذب  UF6به وسبیلهی نانولولبهی
کربنی  0/882 gr/grمحاسبه گده اسبت کبه در مقااسبه ببا کبربن
فعا کمتر است
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شکل  .5جذب دما -تابت  UO2در درون نانولولههای کربنی

بسیار ناچیط است و ببیشتبران اتبر مرببوط ببه نانولولبهی کربنبی
داوارهای ( )18 ،18است و در فشبارهای بباال افبطااش فشبار
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5

˚

جذب ()moleculas

گکل  5جذب دما تابت  UO2در درون نانولولههای کربنی را
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میطان جذب دما -تابت آالاندههای  UF4 ،UF6 ،F2 ،UO2و
 UO2F2در درون نانولولببههببای کببربن تبب

5

داببوارهای (،)8 ،8

( )12 ،12و ( ،)18 ،18در رسترهی فشار  °تبا  100 kpaدر گبکل
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داوارهای ( )18 ،18میطان جذب کبام ا براببر اسبت هبمچنبین

گکل  7نشان میدهد که با افطااش قطر نانولوله میطان جبذب تمبامی
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شکل  .7جذب دما -تابت  UF4 ،UF6 ،F2 ،UO2و  UO2F2در درون

مواد در درون نانولولههای کربنی کام ا به سباختار فیباای آنهبا

نانولولههای کربنی ت

بستفی دارد و تأتیر آگکار ساختار بر روی نتاا مشخص است
6

داوارهای ( )12 ،12( ،)8 ،8و ()18 ،18
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ساختار فیباای خطبی  UO2سبب
ناگی از برهمکنش آنها ببا اب

کباهش ممانعبت فیباای

 3/330 gr/grاسببت بببیشتببران میببطان جببذب  UF6بببه وسببیلهی

دافبر و هبمچنبین ببا جبدارهی

دابوارهای ( 0/882 gr/gr ،)18 ،18اسبت

نانولولهی کربنی تب

نانولولهی کربنبی مبیگبود؛ بنبابراان جبذب ببیشتبری در درون

همچنین مشاهده گد که با افطااش قطر نانولولههای کربنی عب وه

فیای خالی نانولولهی کربنی خواهد داگت اتم اکسیژن ،به دلیل

بر اانکه میطان جذب تمامی آالاندههبا افبطااش مبیااببد ،میبطان

 2الکترون جفت نشدهاش ،تماال به جذب الکترون زاادی دارد و

جذب  UF4و  UO2F2نیط ببه هبم نطداب

خاصیت پارامغناطیسی از خود نشان مبیدهبد مولکبو  UO2ببه

جذب  UO2F2همچنان بیشتر است به طور کلی میتوان رفبت

دلیببل دارا بببودن الکتببرون جفببت نشببده ،تمااببل زاببادی دارد کببه

که قطر نانولولهی کربنبی ،گبکل فیباای آالانبدههبا و اتبمهبای

الکترونهای خود را با الکترون آزاد موجود در حلقههای کربنبی

تشکیلدهندهی سباختار مولکبولی نقبش بسبیار مهمبی در مقبدار

نانولوله جفت کند اما مولکو  F2به دلیل اانکه الکترون آزادی

جذب آنها دارد

مبیگبوند امبا مقبدار

در ساختار خود ندارد خاصیت داامغناطیسی از خود نشان میدهد
به همین دلیبل تمباالی ببرای جبذب در درون سباختار نانولولبهی

پینوشتها
1. Carbon Nanotubes
2. Single Walled Carbon Nanotubes
3. Universal Force Field
4. Periodic Boundary Condition
5. Cut-Off
6. Metropolis
7. Grand Canonical Monte Carlo
8. Minimization Energy

کربنی ندارد بنابراان با توجه به دالال ارااه گده ،انتوبار مبیرود
 UF4مقدار جذب کمتری نسبت به  UO2F2داگته باگد بررسبی
نتاا حاصل از رفتار جذبی آنها در گکلهای  3و  6نیبط اابن را
تأاید میکند که  UF4به دلیل اتر حیبور اتبمهبای  Fدر سباختار
مولکولی خود تماال کمتری برای حیبور در نانولولبهی کربنبی
دارد
همچنین نتاا جذب دما -تابت آالاندهها در درون نانولولههای

کربنی ت

داوارهای ( )8 ،8و ( )18 ،18نشان میدهد که افطااش

فشار تأتیری بر میطان جذب  UF6ندارد اما برای سباار آالانبدههبا
اتررذار است به طوریکبه ببیشتبران مقبدار جبذب در گبراا
کام ا اکسان متعلق به  UO2و کمتران جذب متعلبق ببه رباز F2

است اان در حالی است که جذب دما -تابت آالاندهها در درون
نانولوله کربنی ت

داوارهای ( )12 ،12نشان میدهد که افبطااش

فشار به غیر از  UO2F2بر میطان جذب ساار آالانبدههبا نیبط تبأتیر
دارد بنابراان به طور کلی میتوان رفت کبه متناسب
هد

ببا اابنکبه

جداسازی چبه آالانبدههبا از خبوراك ورودی اسبت باابد

نانولوله مناس

را انتخاب نمود

 .4نتیجهگیری
جذب دما تابت آالاندههای خروجی واحدهای فرآوری گیمیاای
اورانیم  UF4 ،UF6 ،F2 ،UO2و  UO2F2به وسیلهی نانولولههای
کربنی با اندازهی قطبر مختلبف ،از راه گببیهسبازی مونبتکبارلو
مورد مطالعه قرار ررفت نتاا نشان داد که بیشتران و کمتبران
میطان جذب در درون نانولولههای کربنی ،ببه ترتیب  ،مرببوط ببه
 UO2و راز  F2است بیشتران و کمتران میطان جذب در درون
نانولولهی کربنی تب

دابوارهای ( ،)18 ،18ببه ترتیب  0/088 ،و
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