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روی ضرایب جریان برگشتی فاز پیوسته و پراکنده برای طراحی بررسی اثر پارامترهای عملیاتی 

 336در فرآیند دفع اورانیوم از آالمین  ای افقی از نوع سینی داریک ستون ضربه

 ، سیدجابر صفدریرضوان ترکمان، *حسن مالحسیده لیال میرمحمدی، محمد 

   ایران-ای، سازمان انرزی اتمی ایران، تهران، پژوهشگاه علوم و فنون هستههسته ای سوختمواد و پژوهشکده 

  چکیده:

اورانیوم فرآیند دفع در   (𝛽)و پراکنده (𝛼) جریان برگشتی  فاز پیوستهیب اضراثر پارامترهای عملیاتی روی در این مقاله، 

روش با  در انتها .بررسی شدای افقی از نوع سینی دار در یک ستون ضربهبا استفاده از آمونیوم کربنات  336از آالمین 

درصد خطای به ترتیب با  و پراکنده فاز پیوسته یب جریان برگشتیاضرتجربی برای پیش بینی  -تئوری وابطر ابعادیآنالیز 

  شده است. پیشنهاد 75/11و % 44/9%مطلق 

  ای افقی از نوع سینی دارستون ضربه ،و پراکنده  یب جریان برگشتی فاز پیوستهاضر کلمات کلیدی:

Investigation the Operational Parameters Effect on the Back Mixing Coefficients of 

Continuous and Dispersion Phases in Horizontal Pulse Sieve Plate Column for the Uranium 

Stripping of Alamine 336  

S.L. Mirmohammadi, M.H. Mallah*, R. Torkaman, J. Safdari 

Material and Nuclear Fuel Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, P.O. Box: 11365-

8486, Tehran, Iran 

ABSTRACT 

This study investigated the effect of operational parameters on the back mixing coefficients of 

continuous (𝛼) and dispersion phases (𝛽) in the uranium stripping of Alamine 336 by ammonium 

carbonate solution with horizontal pulse sieve plate column. According to the results and 

dimensional analysis method, three experimental-theory correlations were proposed for 

predicting the back mixing coefficients of continuous and dispersion phases. The average absolute 

relative errors (AERR) of these parameters were 9.44% and 11.75% respectively, that these low 
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errors of the proposed correlations signifies their accuracy and useful them for scaling up of the 

horizontal pulse sieve plate column. 

Keywords: Back mixing, Coefficients of continuous and dispersion phases, Horizontal pulse sieve plate 

columns 

 

 مقدمه 

 فرآیندهای. شد شناخته فلزات دفع  و استخراج جهت هاروش ثرترین مؤ از یكی عنوان به حاللی استخراج تكنیک

 بخشی که هستند تولید های هزینه کاهش جهت در فرآیندی پارامترهای کردن بهینه نیازمند هنوز زیادی حاللی استخراج

ت. با توجه به اس وابسته رفته بكار دستگاه عملیاتی شرایط به دیگر بخشی و سیستم شیمیایی شرایط به مربوط پارامترها از

های سولفاته مناسب تشخیص داده شد. از طرفی آمونیوم برای استخراج اورانیوم از محیط 336آالمین  ،شده تحقیقات انجام

دلیل حاللیت آسان در آب و انتخاب پذیری بسیار باال برای اورانیوم و دفع پایین فلزات مزاحم از آالمین کربنات نیز به

-های دیفرانسیلی مایعترین استخراج کنندهمناسببرای این سیستم . ]1-4[عنوان بهترین عریان ساز انتخاب گردیدبه 336

ای افقی با توجه به ساختار افقی و همچنین سهولت های استخراج ضربهای سینی دار هستند. ستونهای ضربهمایع، ستون

ساختن هر ستون باید از  شپی .]5-6[در تعمیر و نگهداری ستون و بازده انتقال جرم برای این کار پژوهشی انتخاب گردید

هایی در ناسایی و بدست آوردن این پارامترها معمواًل ستونشبرای  .دنحدودی مشخص باشتا  انتقال جرم پارامترهای

براساس موازنه  یی کههامدلبرای استفاده در هایی با آنها شود و آزمایشمقیاس آزمایشگاهی و یا نیمه صنعتی ساخته می

صورت معادالت هب هااین مدل گیرد.، انجام میشوندشرایط عملیاتی و مشخصات هر ستون نوشته می ،جرم و مومنتم

ای با جریان پراکندگی مرحله ،پراکندگی محوریل، اختالط کام، پالگ شامل بوده کهاز درجه یک یا دو  لیدیفرانسی

 رویدست آمده و اثر پارامترهای عملیاتی به برگشتیجریان  مدل ضرایب تحقیقدر این .هستندو اختالط پیشرو  برگشتی

 بودهفاکتورهای زیر از جمله عواملی  .]7[شد بیان 1رتاسلی توسط بار اولین برای مدل ینا این ضرایب بررسی شده است.

 .]8[بازده ستون شناخته می شوند دهنده کاهشعنوان که به 

                                                           
1 Slater 
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 انتهای قطرات در حال حرکتانتقال و پخش شدن فاز پیوسته به صورت چسبیده به  -1

 رکت چرخشی فاز پیوسته در جهت حرکت قطره به علت اتالف انرژی پتانسیل فاز پراکندهح -2

اگر فاز خوراک پیوسته باشد، حرکت ناهمسو منجر به انتقال یک قسمت از این فاز می شود که از آن جزء حل شونده به 

ی غلظت باالتر است، منتقل می شود. در نتیجه گرادیان غلظت در درون یک محفظه نزدیک تر به خوراک ورودی که دارا

سراسر ستون کاهش یافته و در ورود خوراک، اختالط فاز خوراک مصرف شده با خوراک تازه ورودی منجر به یک کاهش 

ز جزء حل شود. به طور مشابه اگر فاز استخراج کننده پیوسته باشد، قسمتی از فاز که غنی شده اناگهانی در غلظت می

شود. بنابراین در ورودی تر انتقال داده میباشد به مخالف جهت نرمال جریان آن درون یک ناحیه با غلظت پایینشونده می

در این مدل که شباهت زیادی با مدل پراکندگی محوری  دهد.فاز استخراج کننده یک افزایش ناگهانی در غلظت ورودی می

شود و در جهت معكوس به حرکت بری میتوسط فاز دیگر همراه (α,β)ریان هر فاز شود که نسبتی از جدارد، فرض می

موازنه جرم برای یک ستون استخراج با استفاده از  (1)آیند. شكل از طریق بهینه سازی به دست می βو  αآید. مقادیر می

 .دهدرا نشان می جریان برگشتیمدل 

 

𝒅) در مقطع دیفرانسیلی انتقال جرم :1 شكل → 𝒄) در مدل جریان برگشتی 

 یع غلظت بدون بعد فاز پیوسته و شرط مرزی آن:زمعادله تو

(1) 𝑑𝑋

𝑑𝑍
−
𝑁𝑇𝑈𝑜𝑐
(1 − 𝛼)

(𝑋 + 𝑌 − 1) = 0         𝑍 = 0     𝑋 = 0 

 غلظت بدون بعد فاز پراکنده و شرط مرزی آن: زیعمعادله تو
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(2) 𝑑𝑌

𝑑𝑍
+

𝑁𝑇𝑈𝑜𝑐
(1 − 𝛽)𝛺

(𝑋 + 𝑌 − 1) = 0         𝑍 = 1    𝑌 = 0 

 :به صورت زیر است مدل اینکه در 

(3) 

{
 
 
 
 

 
 
 
 

 

𝑃𝑒𝑐 =
𝑄𝑐 . 𝐻

𝑠. 𝐸𝑐
        ,  𝑃𝑒𝑑 =

𝑄𝑑 . 𝐻

𝑠. 𝐸𝑑

𝑁𝑇𝑈𝑜𝑐 =
𝑠.𝐻𝐾𝑜𝑐𝑎

𝑄𝑐𝜌𝑐
 

Ω =
𝑚.𝑄𝑑
𝑄𝑐𝜌𝑐

𝑋 =
𝑥 − 𝑥𝑖𝑛
𝑥𝑜𝑢𝑡
∗ − 𝑥𝑖𝑛

                𝑌 =
𝑦 − 𝑦𝑖𝑛
𝑦𝑜𝑢𝑡
∗ − 𝑦𝑖𝑛

            𝑍 =
𝑧

𝐻

 

 شیب منحنی تعادلی بدست آمده از طریق آزمایشات انجام شده در نسبت فازی های متفاوت است.  m در این روابط

 𝑦𝑖𝑛 و𝑥𝑖𝑛  به ترتیب غلظت فاز آلی و آبی ورودی به ستون  و𝑦 ∗𝑜𝑢𝑡 و𝑥 ∗𝑜𝑢𝑡  غلظت های تعادلی خروجی فاز آلی

 آیند.دست می( به4( و )3ابط )وکه از ر هستندو آبی از ستون 

(4) 𝑦∗𝑜𝑢𝑡 = 𝑚𝑥𝑖𝑛 
(5) 𝑦𝑖𝑛 = 𝑚𝑥

∗
𝑜𝑢𝑡 

𝑥𝑛 (𝑛از طرفی ابتدا  = 1,… ,7 = 𝑜𝑢𝑡)  میلی لیتر از هر شیر نمونه گیری از ستون و با استفاده  5با نمونه گیری در حدود

 آید:دست می( به5مربوط به آن از رابطه ) 𝑦𝑛و سپس  مدهدست آبه ICPاز آنالیز 

 (6) 𝑦𝑛
1 − 𝑦𝑛

−
𝑦𝑖𝑛

1 − 𝑦𝑖𝑛
=
𝜌𝑐,𝑜𝑢𝑡𝑄𝑐,𝑜𝑢𝑡 (1 − 𝑥𝑜𝑢𝑡)

𝜌𝑑,𝑖𝑛𝑄𝑑,𝑖𝑛(1 − 𝑦𝑖𝑛)
(
𝑥𝑛

1 − 𝑥𝑛
−

𝑥𝑜𝑢𝑡
1 − 𝑥𝑜𝑢𝑡

) 

های عمودی اند که مربوط به ستونپارامترهای انتقال جرم محققان مطالعات فراوان و روابط زیادی ارائه کردهدر زمینه 

دل جریان م وتنها در این تحقیق های افقی مطالعات روی پارامترهای انتقال جرم بسیار کم استبرای ستون .]9-12[است

 .]14-13[ کار رفته استها بهبرگشتی برای این نوع ستون

 روش کار 

 تجهیزات 

که کلیه مشخصات  استای از نوع سینی دار ستون استخراج مورد استفاده در این تحقیق یک ستون استخراج افقی ضربه

 ( آمده است.1هندسی آن در جدول )
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 (cm)مشخصات ستون استخراج افقی :1جدول 

 شیشه مواد به کار رفته

  160 طول ستون 

2/6 قطر داخلی ستون    

  1 فاصله بین هر سینی 

  5 فاصله بین هر جفت سینی 

 22/0 کسر مساحت ازاد

 24 تعداد  جفت سینی

2/0 های سینیقطر سوراخ   

 4/0 هافاصله سوراخ

 1/0 ضخامت سینی

 60 کننده باالییطول ته نشین 

 30 طول ته نشین کننده پایینی 

 9 هاقطر ته نشین کننده

 
ایستون استخراج افقی ضربهشماتیک  :2 شكل  

 یمصرف مواد 

 قطره ستون ناپیوسته، روش به آزمایشگاهی مقیاس دردفع اورانیوم  های آزمایش انجام در رفته کار به اولیه مواد کلیه

 است. شده آورده (2)افقی در جدول ایضربه ستون و منفرد
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 مواد بكار رفته در کل آزمایشات :2جدول 

 کاربرد شرکت سازنده ترکیب شیمیایی نام ماده

 کنندهاستخراج N3R Aldrich 336آالمین 

 رقیق کننده پاالیشگاه تهران Kerosene کروزن

 کنندهاصالح Isodecanole Aldrich ایزدکانول

2+ اکسید اورانیوم
2UO منبع فلز اورانیوم برای فاز آلی سنتزی ای اصفهانسوخت راکتورهای هسته 

 منبع فلز اورانیوم برای فاز آلی واقعی معدن فروشویی بندرعباس Leach liquor لیچ لیكور

 سازعریان 3CO2)4(NH  Merck کربنات آمونیوم

. استکارخانه تولید کیک زرد بندر عباس  "محلول مادر"محصول استخراج با  اورانیوم ppm 250حاوی  336آالمین  که

  موالر استفاده شده است. 64/0آمونیوم کربنات همچنین برای دفع اورانیوم از این حالل آلی از محلول 

 روش انجام آزمایشات-2-3

خروجی و شیب منحنی تعادلی،  و ورودی های غلظت و مناسب مرزی شرایطهیدرودینامیكی  های داده از استفاده با

 دیفرانسیل معادالت حل روش از استفاده با های پالگ، پراکندگی محوری و جریان برگشتیمعادالت انتقال جرم مدل

ضرایب ای از حدس اولیه برای عملكرد کد به این صورت است که ابتدا بازه شدند. حل  Matlabافزار نرم معمولی در

های اولیه مدل توزیع غلظت را بدست آورده و با سپس با حل معادالت انتقال جرم و حدس ودر نظر گرفته  مجهول مدل

کمترین خطا از مقایسه توزیع غلظت دارای ای که گیرد. هر حدس اولیههای تجربی مقایسه انجام میتوزیع غلظت داده

 شود.  عنوان جواب نهایی در نظر گرفته میهب استهای تجربی داشته ظت دادهبدست آمده و توزیع غل

 نتایج و بحث 

دست آوردن شیب منحنی تعادلی در نسبت فازی آلی به آبی متفاوت آزمایشاتی انجام گرفت و میزان غلظت فاز برای به

منحنی تعادلی مربوط به دفع اورانیوم از فاز آالمین  (3)اولیه فاز آلی بر حسب غلظت منتقل شده به فاز آبی رسم شد. شكل

 با استفاده از آمونیوم کربنات نشان داده شده است.  336
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 ( با استفاده از آمونیوم کربنات336منحنی تعادلی دفع اورانیوم از فاز آلی )آالمین  :3 شكل

 

 فاز پیوسته و پراکنده تیجریان برگشضرایب بررسی اثر شدت ضربه بر روی  

شود، افزایش شدت ضربه منجر به افزایش ضریب جریان برگشتی فاز پیوسته و کاهش مشاهده می (4)همانطور که از شكل

گردد. این تغییر نشان دهنده این امر است که با افزایش شدت ضربه فاز پراکنده با ضریب جریان برگشتی فاز پراکنده می

برد و بالطبع منجر به کاهش خود حرکت کرده و حجم بیشتری از فاز پیوسته را به همراه خود میشتاب بیشتری در مسیر 

 گردد.ضریب برگشت فاز پراکنده و افزایش ضریب برگشت فاز پیوسته می

 

 اثر شدت ضربه بر ضرایب مدل جریان برگشتی :4 شكل

 فاز پیوسته و پراکنده ضرایب جریان برگشتیپراکنده روی پیوسته و بررسی اثر دبی فاز های  

افزایش دبی فاز پراکنده منجر به کاهش ضریب جریان برگشتی فاز پیوسته و افزایش ضریب جریان  (5)بر طبق شكل

افزایش دبی فاز پیوسته منجر به افزایش ضریب جریان برگشتی فاز  همین شكلگردد. همچنین برگشتی فاز پراکنده می
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توان اینگونه توجیه کرد که با افزایش دبی گردد. این رفتار را میوسته و کاهش ضریب جریان برگشتی فاز پراکنده میپی

یابد و فاز ثابت همانند یک مانع در مقابل هر فاز و ثابت نگه داشتن دبی فاز دیگر، سرعت واقعی فاز متحرک افزایش می

گردد که به نوبه خود منجر فزایش برگشت سهم بیشتری از فاز متحرک میباشد این امر منجر به احرکت فاز متحرک می

 گردد.به افزایش ضریب جریان برگشتی فاز متحرک می

 
 بر ضرایب مدل جریان برگشتی و پراکنده اثر دبی فاز پیوسته :5 شكل

 و پراکندهفاز پیوسته  ضرایب جریان برگشتی ینیب شیپ یبرا یشنهادیپ هرابط 

سته و پراکندهبینی در ادامه به منظور پیش شتی فاز پیو ستفاده از داده ضرایب جریان برگ ست آمده از نرم با ا های بد

ست. برای این منظور از گروه شده ا های بدون بعد و روش افزار متلب روابط بدون بعد به روش آنالیز ابعادی ارائه 

ستفاده گردید و در ادا-پی ستفاده  Eviews 8افزار آماری مه برای تعیین ثوابت این روابط بدون بعد از نرمباکینگهام ا ا

ست آمده برای این روابط، از  ضرایب بد شده و  صحت و دقت روابط بدون بعد ارائه  سی  میانگین شد. برای برر

سبی مطلق ستفاده گردید.  )AARE(1خطای ن سه داده های تجربی  -این روابط تئوریا شگاهی و داده برای مقای آزمای

 شود های بدست آمده استفاده می

% 𝐴𝐴𝑅𝐸 =
1

𝑛
∑

|𝑋𝑖(𝑒𝑥𝑝) − 𝑋𝑖(𝑡ℎ𝑒𝑜)|

𝑋𝑖(𝑒𝑥𝑝)

𝑛

𝑖=1

 
 (7) 

شات و  𝑋𝑖(𝑒𝑥𝑝)که  ست آمده از آزمای ست آمده از روابط تئوری 𝑋𝑖(𝑡ℎ𝑒𝑜)پارامتر تجربی بد تجربی  -داده بد

 ینیب شیپ یبرا روابطی مورد تحقیقسیستم این  برای یافق یهاستون درعمل آمده های بهبررسیبر اساس  باشد.می

                                                           
1 Average Absolute Relative Error 
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های ارائه نشده است. در صورت استفاده از روش آنالیز ابعادی و دادهضرایب جریان برگشتی فاز پیوسته و پراکنده 

ضرایب جریان برگشتی فاز پیوسته و پراکنده  ینیب شیپ برایبه ترتیب  (9) و (8)روابط بدست آمده از آزمایشات، 

این ی مطلق درصد خطاو مقادیر تجربی میانگین  روابطدست آمده از این به 𝛽و  αبا مقایسه مقادیر آید.دست میهب

 :است 75/11و % 44/9% به ترتیب ضرایب

(8) 
𝛼 = 2.05 × 10−5. (

𝑄𝑐
 

𝑄𝑑
 )
0.10

(
𝜎

𝑎𝑓. 𝜇𝑐
)
0.98

 

(9) 
𝛽 = 9.06 × 10−5. (

𝑄𝑐
 

𝑄𝑑
 )
0.23

(
𝜎

𝑎𝑓. 𝜇𝑐
)
0.82

 

 بحث و نتیجه گیری 

ضربه فاز پیوسته و پراکنده  ضرایب جریان برگشتیپارامترهای عملیاتی روی اثر  در این تحقیق ستون افقی  در یک 

 بدست آمده جینتاآمونیوم کربنات مورد بررسی قرار گرفت.  -336ای از نوع سینی دار برای سیستم شیمیایی آالمین

 دهد که:نشان می

 منجر به افزایش ضریب جریان برگشتی فاز پیوسته و کاهش ضریب  و دبی فاز پیوسته افزایش شدت ضربه

 گردد.جریان برگشتی فاز پراکنده می

  شتی فاز ضریب جریان برگ سته و افزایش  شتی فاز پیو ضریب جریان برگ افزایش دبی فاز پراکنده منجر به کاهش 

 گردد. پراکنده می

  درصد خطای مطلق روابط ارائه شده بیانگر دقت روابط پیشنهادی و قابل استفاده بودن آنها برای طراحی ستون در

 باشد.مقایس صنعتی می
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