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 57419-7591ای، صندوق پستی: شرکت سوخت راکتورهای هسته ایران، سازمان انرژی اتمی

 

  چکیده
در مقیاس  اورانیم عریان سازیو رآیند استخراج ف ارائه نتایج تحقیقات آزمایشگاهی در زمینه  مقاله هدف از تهیه این

 اورانیمبا درصد های  پودر دستهدو  ،. برای این منظورمی باشد اورانیمجهت خالص سازی اسکراپ های  آزمایشگاهی

فرآیند  در مرحله بعد. انجام شد نیتریک اسیدها در محلول  انتخاب و فرآیند انحلال آن و ناخالصی های متفاوت
سازی مقادیر و بهینه نتیجه. گردیدانجام  با نسبت های مختلف ( TBP1/کروزنا استفاده از حلال )استخراج ب

 11نسبت   -2 مرحله تعادلی6 فرآیند استخراج تعداد مراحل -1 باشد:پارامترهای عملیاتی مورد انتظار به شرح زیر می
 بدست آمد.شش مرحله تعادلی  ،عریان سازیفرآیند  تعداد مراحل -3 .کروزندرصد  01به  TBPدرصد 

 TBP، اسکراپ، عریان سازی، ، استخراجاورانیمکلید واژه : 

 

Optimization of uranium extraction conditions from acid solution 

scraps 

*Abolfazl Alaei, Hossein Nazari, Mahdi Sharifi 
Atomic Energy Organization of Iran, nuclear fuel reactors company, mailbox: 81465-1957 

 
Abstract 

The purpose of this paper is to present the results of laboratory research on the process of extraction and 

purification of uranium on a laboratory scale for the purification of uranium scraps. For this purpose, 

two groups of powder with different percent of uranium and impurities were selected and the process of 

their dissolution was performed in nitric acid solution. In the next step, the extraction process was 

performed using a solvent (TBP / kerosene) with different ratios. The result of the optimization of the 

expected values and parameters is as follows: 1. The number of stages of the extraction process is 6 

equilibrium stages. 2. The ratio of 10% TBP to 90% of the kerosene. 3- The number of stages of the 

process of purification, 6 equilibrium stages were obtained. 

Key word: uranium, extraction, purification, scrap, TBP 
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 مقدمه

، بایستی تا حد کمبود منابع آنهای بسیار زیاد تولید و به دلیل هزینه اورانیمبا توجه به ارزشمند بودن    

با توجه به اینکه در . جلوگیری نمودرآیند های مختلف فرآوری اورانیم در ف اورانیمامکان از تجمع و اتلاف 

فرایند های تبدیلی اورانیم در بعضی موارد فرایند ها با مشکل مواجه می شوند و مقادیری از محصول به 

علت نداشتن استاندارد های لازم و یا ناخالصی بالا مردود اعلام می شوند برای این منظور بهترین روش حل 

نمودن این اسکراپ ها در نیتریک اسید و خالص سازی اورانیم و برگشت اورانیم به چرخه تولید می باشد  

با شرایط خاص حل  نیتریک اسیددر  اورانیممقداری از پودر های اسکراپ  در اولین مرحلهبرای این منظور 

 محلول  باز آبی به فاز آلی از فا اورانیمانتقال  از روش برای حذف ناخالصی هادر مرحله دوم گردید. 

 ]1 [.شداستفاده  آب یون زدودهبه فاز آبی از  اورانیمجهت انتقال  سومدر مرحله  انجام شد( /TBPکروزن  )

 روش کار

با میزان اورانیوم  1Rاسکراپ های اورانیوم بر حسب میزان اورانیوم در دو دسته تقسیم بندی شد دسته اول 

 ( با غلظت UNHبرای ساخت محلول اورانیل نیترات )درصد،  0/01اورانیوم با درصد R 2درصد و دسته  90

g U/lit61  2 دستهگرم پودر اسکراپ از  11مقدارR  حاویg10/0  در و  شدتوزین  اورانیمml01  نیتریک

پس از و   ºC 01 یدما درمحلول . گردید انحلال انجامعملیات  ºC50 در دمای آب  ml01 و  60% اسید

سرمایش آن آغاز در ادامه و  انحلال پودر اسکراپ انجام شد. rpm011 با دوراعت، همزدن س 0گذشت 

صاف شد، که در این مرحله نیز  μm50با استفاده از کاغذ صافی   UNH گردید. پس از سرد شدن محلول

نیز  μm 0. حتی به کمک فیلتر پلیمری شدمخلوط ن ترکیبات نامحلولکاغذ صافی قادر به جداسازی کلیه 

حل نشده میسر نگردید در ادامه با چند بار فیلتر و استفاده از کاغذ صافی دو یا  ترکیبات نامحلولجداسازی 

، دهچند لایه نیز محلول شفافی حاصل نگردید. لذا به محلول، زمان داده شد تا ذرات معلق در آن ته نشین ش

و با روش تیتراسیون میزان ل آمد. آنگاه از محلول شفاف تشکیل شده روی رسوب، نمونه گیری به عم

با توجه به توزین موجود در پودر جامد،  اورانیمبا توجه به میزان اولیه  اورانیوم محلول امدازه گیری گردید.

نیتریک قادر به انحلال در محلول  اورانیمدرصد  00مشخص گردید که بیش از جامد حاصل از فیلتراسیون 

 ]3و2[.باشدمی اسید

 راجفرآیند استخ

مورد بررسی و آزمایش قرار جریان متقاطع  در این قسمت فرآیند استخراج در مقیاس آزمایشگاهی به روش 

درصد  31و  21، 11با نسبت های   کروزنوTBP گرفت. بنابراین ابتدا، فاز آلی )حلال( با مخلوط کردن 
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 mlرآیند استخراج را با ف .ساخته شد و در شرایط یکسان مورد بررسی قرار گرفت کروزندر  TBPوزنی 

و  TBPهای تعادلی استخراج گردید. برای بهینه سازی نسبت  و سپس دادهانجام داده  UNHمحلول  111

 استفاده شد.  ml20 ، UNH ، از سه محلول با حجم های UNHمورد نیاز برای فرآیند استخراج   کروزن

 %01کروزن -TBP11%حلال  ml311 تهیه  (1

 01%کروزن -TBP%11حلال  ml20 با   UNH محلول  ml20 استخراج (2

 جدا سازی فاز آبی از فاز آلی با استفاده از دکانتور. (3

 تازه. 01کروزن% -TBP%11حلال  ml20 با استخراج فاز آبی جدا شده در دکانتور در مرحله قبل  (9

 مرحله  12ادامه مراحل فوق تا  (0

 فرایند استخراج.  محصول تصفیهآنالیز فاز  (6

و نتایج در  مراحل بالا مجددا انجام شد 51%کروزن -TBP%31و   01%کروزن -TBP%21برای نسبت های 

 آورده شده است. 1جدول 

 استخراج نشده و بازده فرآیند استخراج در دوازده مرحله اورانیم. میزان 1جدول

TBP31%- کروزن

51% 

TBP21%- کروزن

01% 

TBP11%- کروزن

01% 
 UNH (g/lit3/62) ت اولیهظغل    

5/1  9/1  0/1  
(ppm)  در فاز آبی  اورانیمغلظت

 12مرحله 

00/00  02/00  06/00  
 12)درصد( بازده فرآیند استخراج طی 

 مرحله

 

های فوق با ترکیب ( ، انجام فرآیند استخراج توسط هرکدام از محلول1نتایج ارائه شده در جدول ) با توجه به

رسد بهترین ترکیب درصد برای حلال به نظر می لذا اشته وختلف تفاوت زیادی با یکدیگر نددرصدهای م

  باشد.( می%01کروزن -TBP11%) فرآیند استخراج

ساخته شده و آزمایش   g/lit3/62  با غلظت  UNHمحلول   ml111جهت بهینه سازی مراحل استخراج 

 طبق مراحل زیر انجام گردید:

 انجام شد. UNHدو مرحله تعادلی استخراج با نسبت یکسان از حلال و   (1

2)    ml21   از محلولUNH  قرار گرفت.   عناصر کم مقدارو  اورانیمجدا گردید و تحت آنالیز 

 حلال تداخل داده شد. ml01باقیمانده طی دو مرحله با  UNHمحلول  ml01 از  (3

9)   ml21   از محلول آبیUNH   قرار گرفت. عناصر کم مقدارو  اورانیمجدا گردید و تحت آنالیز 
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 ترتیب سه نمونه دیگر از محلول آبی به روش بالا جدا و تحت آنالیز قرار گرفت.به همین  (0

 ( آورده شده است.2جدول ) ( و1نمودار نیمه لگاریتمی ) نتایج آنالیز در (6

 :نتایج

 

 فاز رفینت در مراحل مختلف فرآیند استخراج اورانیم.  تغییر غلظت 2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 . تغییرات غلظت فاز آبی در گذر از مراحل مختلف1نمودار  

 

 مراحل
در  اورانیمغلظت 

UNH اولیه 

 مرحله

2 

 مرحله

9 

 مرحله

6 

 مرحله

0 

 مرحله

01 

 مرحله

02 

غلظت در فاز آبی 
(mg/lit) 

02311 321 3/21 7/7 2/7 1/7 1/7 
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ه تعادلی کافی از فاز آبی ناخالص تنها شش مرحل اورانیمدرصد  00برای جداسازی بیش از  نظر به نتایج فوق

 باشد.مرحله نمی 12بوده و نیازی به 

 بررسی میزان ناخالصی ها در محصول تصفیه

ت، مقدار و الگوی یها در فاز رفینبا انجام آنالیز میزان ناخالصی محصول تصفیه تغییر غلظت ناخالصی های  

تایج به صورت ن  رحلهطی شش م  هاد. تغییر غلظت ناخالصییها در این فاز مشخص گردتغییر ناخالصی

 ( نشان داده شده  است.2نمودار )

 

  

 ها در فاز رفینیت. میزان کاهش غلظت ناخالصی2نمودار  

 

ها از فاز رفینیت مرحله تعادلی ، مقادیر بسیار کمی از ناخالصی 6با توجه به نمودار فوق بعد از گذشت 

 اند.خارج شده و به فاز آلی وارد شده

 01%کروزن-TBP%11در استخراج طی شش مرحله تعادلی، با نسبت  اورانیمختلف تاثیر غلظت های م

  -TBP%11در استخراج طی شش مرحله تعادلی، با نسبت  اورانیمبررسی تاثیر غلظت های مختلف       

 1Rبا اسکرپ کد  9و 3و آزمایشات شماره  2Rبا اسکراپ کد  2و 1آزمایشات شماره  انجام شد، 01%کروزن

 ( آورده شده است.3در پایان مرحله ششم استخراج در جدول ) اورانیمردید. نتایج حاصل از آنالیز انجام گ
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 مرحله ششم استخراج اورانیم.  غلظت 3جدول 

 

نسبت به سایر آزمایشات بالاتر است که به علت  میزان   در مرحله ششم اورانیمغلظت  1در آزمایش شماره 

می  اورانیماولیه ( می باشد، در حالی که در فرآیند واقعی غلظت g/lit9/03) اورانیمبسیار زیاد غلظت اولیه 

که با توجه به غلظت  رفتانتظار می  9و 3ر آزمایش شمارهد تنظیم گردد. g/lit61-01 بایست بر روی     

توان این موضوع را به دلیل در مرحله ششم کمتر از مقادیر ذکر شده باشد که می اورانیم، غلظت اورانیماولیه 

از  اورانیمجذب  3با توجه به اطلاعات جدول   دانست. 1R ساخته شده از پودر UNHناخالصی بسیار بالای 

برای هر چهار آزمایش،  با غلظت  01%کروزن-TBP%11 فاز آبی طی شش مرحله تعادلی و ترکیب درصد

 .مورد قبولی می باشد، دارای بازده اورانیمهای متفاوت 

 عریان سازیفرآیند 

در مقیاس آزمایشگاهی به  ،آمده از مرحله استخراجاز فاز آلی به دست  اورانیم عریان سازیفرآیند       

مرحله تعادلی و با  12در  عریان سازیمورد بررسی و آزمایش قرار گرفت. فرآیند  جریان متقاطع روش

 لیتر آب دیونیزه انجام گردید. میلی 311استفاده از 

 از فاز آلی جمع آوری شده از فرآیند استخراج. ml20 جدا کردن  (1

 آب دیونیزه. ml20  از فاز آلی با ml20اختلاط  (2

 جدا سازی فاز آبی از فاز آلی با استفاده از دکانتور. (3

 آب دیونیزه تازه. ml20اختلاط مجدد فاز آلی جدا شده از دکانتور در مرحله قبل با  (9

 مرحله. 12ادامه مراحل فوق تا  (0

 .عریان سازیجمع آوری و آنالیز فاز آبی فرآیند  (6

آخرین مرحله  UNH)خوراک فرآیند استخراج(  و محلول  اولیهUNH ای محلول گزارش آنالیز ناخالصی ه

ها در طی شش مرحله استخراج  نیز  کاهش یافته و مشخصات می دهد که میزان ناخالصینشان  عریان سازی

 شماره آزمایش

 4 3 2 0 

1/60 9/65 3/62 9/03 ( g/lit) در محلول اولیه اورانیمغلظت 

1/22 2/33 5/50 1/69 ( mg/lit )  در مرحله ششم اورانیمغلظت 

60/66  00/00  00/00  03/00  مرحله 6)درصد(بازده فرآیند استخراج طی  
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-( می2UO2Fگیری یا تبدیل به برای فرآیند بعدی )رسوب محدوده مشخصات تعیین شدهدر  UNHمحلول 

 باشد.

 گیرینتیجه و بحث 

 00( و با بازده 01کروزن%-TBP%11شش مرحله تعادلی با روش استخراج متقاطع، با نسبت حلال ) -1

 کافی است. UNHدرصد برای استخراج 

 00به فاز آبی با بازده  UNHمتقاطع با آب دیونیزه برای انتقال  عریان سازیشش مرحله تعادلی با روش  -2

 درصد کافی است.

 باشد.می 01کروزن%-TBP%11 رکیب حلال برای دستیابی به بیشترین بازدهی استخراج ترکیب بهترین ت -3

با استفاده از فرآیند استخراج  ال پودرهای اسکراپحاصل از انحل UNHهای سازی محلولفرآیند خالص -9

 پذیر است.های تعادلی استخراج امکانستلر به روش جریان متقابل با توجه به داده-با تجهیزات میکسر
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