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محلول ( بارگذاری شده از 333فاز آلی ) آلامین  اورانیوم از عریان سازیتعیین سینتیک واکنش 

 فروشویی شده بندرعباس در ستون قطره منفرد
 

 ، رضوان ترکمان، سیدجابر صفدری*سیده لیلا میرمحمدی، محمد حسن ملاح
 

-9911ای، صندوق پستی: ای، پژوهشکده مواد و سوخت هستهسازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته

95911 

 چکیده: 
( با اسییااده ای آمونیوم رربتا  ب  وور  اابیی ای لظت  333اورانیوم ای فای آلی )آلامین  عریان سیای در این پژوهش سییتیی  

، لظت  آمونیوم رربتا  در سییتییق رهره متارد بررسیی  یده اس ا لتارییق  ار انیاار اورانیوم بر 333اورانیوم ، لظت  آلامین 

یابد ر  این امر ب  عظ  افزایش و سپس راهش می 12/2مولار با  یب  36/0لتارییق لظت  آمونیوم رربتا  ابیدا اا لظت   حتب
مولار  36/0 یود و  ار انیاار را ای لظت  ها  نمکی در فای آبی اسی  ر  مترر ب  پس یدن اورانیوم میو افزایش یون 2اثر نم 

راهش و با افزایش لظت  اورانیوم  333دهدا همچتین مشیییاهده  ییید ر   یییار انیاار با افزایش لظت  آلامین ب  بید راهش می
 یابداافزایش می

 ، سیون رهره متارد، آمونیوم رربتا اU(VI)، اورانیوم عریان سای   :کلمات کليدي 

 

 مقدمه :

 ساده دسیتاه اینا اس  مایع - مایع اسیخراج در فظز  ها  یون سیتیی  مهالیا  برا  دیتر رو یی متارد رهره روش

 در اغییرا  .رتتد می حرر  پایین سم  ب  یا و ررده ویود دوم پیوسی  فای داخل در فای ی  ای متارد رهرا  و بوده

 روااه اماس یماندا  و می اسیااده اسیخراج سیتیی  اییین در و  یده گیر  اندایه پتیماند و خوراك در اجزا لظت 

 مشیرك سهح اولید امکان وسیظ ، این در .اس  وسییظ  این میایب ای رهرا  هیدرودیتامی   یتاخ  عدم و فایها بین

 اا  [6-1] ود نمی حذف رهرا  در ناوذ اثرا  اما دارد، وجود سارن نواحی راهش و پیوسی  فای در ثاب 

مایع پیچیده اس  و در ی  سیتیق هیروژن، سیتیی   امل هر دو پدیدۀ ناوذ و وارتش  یمیایی -سیتیی  اسیخراج مایع

مایع اوسی  یافی  اس  مانتد سل  -ظالی مایعبا یدا چتدین روش برا  بررسیی میادل  سیرع  حارق بر اسییخراج حمی

در این پژوهش بمتتور مهالی  سیییتیی  اسیییخراج فظز اورانیوم روش سیییون رهره  ، ر  3، و سیییون رهره متارد1لوئیس

ها ای سییاخیار سییاده، ثاب ، اسیی ، ییرا روش سیییون رهره متارد نتییس  ب  سییایر روشمتارد مورد بررسییی ررار گرفی  

راین بتابمتد اسیی ا بردار ، پاسییس سییریع ب  اغییرا ، ای نتر وین و متییاح  بتیییار روچ  بهرهپذیر در بهرهانیهاف

-یخراج مایعاس فظز  در ها ونیتیی  اسیخراج یی راربرد  برا  مهالیا  س ا  ر  اکتی  رهره متارد روگاوان می

مشییکظا  مواج    لمهق در ح یر  ضییرایب انیاار جرم با آیمایشییا  ا  رهره یکی ای راهکارها گمایع بوده و اندایه

     ا[1،2]وتییی اس ها   ده در اسیخراج فظزا  در مایاس

                                                                 
1 Salting out 
2 Lewis cell 
3 Single drop 
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اورانیوم ای  اسیخراجای جمظ  ا رف گانرام مهالیا  سیتییکی وارتش با روش سیون رهره متارد در بتیار  ای احایاا  

با اسیییااده ای اورانیوم  عریان سییای همراه با  (TPPO) فتییاین ارتییاید لفتی-رتتده ار  محیط آبی نییراا  با اسیییخراج

 د این احایق دیده  در ا[5] د انرام  1006در سار  6آوادبا اسییااده ای اکتی  رهره متارد اوسیط  ها  مخیظفمحظور

  ایسییحظور هیدرورتییید سییدیق برا  اهیم و ا  دیترهرریق رتتده نتییس  ب  فای آلی رریق رتتده ب  عتوان اولوئنر  

اه بصور  وارتش سهحی فای آبی ب  همر وانامیرا  همچتین مشخص  د ر  سیتیی  اسیخراج ابود ار اورانیوم متاسب

 ،ییری  ن اسید لظت  ،لظت  اورانیوم لم اپارامیرها  موثر ا ودمپدیدۀ ناوذ در سیراسیر فصیل مشیرك فایها اشریح ن

اهی و  اسیییخراج شمیادل  سییرع  وارتش برا  بخ  ارتتده آلی و دما بودندمتییاح  سییهح اسیییخراج ، TPPOلظت  

 بصور  ییر ارائ   ده اس :  ب  ارایب سای 

(2) 𝑅𝑓(𝑉𝐼) = 𝐾𝑓[𝑈(𝑉𝐼)]1.0[𝐻𝑁𝑂3]1.0[𝑇𝑃𝑃𝑂]1.0 

(1) 𝑅𝑠(𝑉𝐼) = 𝐾𝑠[𝑁𝑎𝑂𝐻]1.18   

ی با ی  محیط نییراا ادولیتیق ایگای روش رهره متارد برا  مهالی  سیییتیی  و رفیار اسیییخراج   شو همکاران 5ار هاتی

 در سیتیق دیتامی  با ناوذ یا انیاار جرم رتیرر Gdسیرع  اسییخراج  ا]1،6[اسییااده رردند DEHPAرتتده اسییخراج

 بدس  در دما  ثاب  با رابه  ییر سرذار بود و فظاگااثیر  Gdدبی جریان و اراااع سیون رو  سرع  اسیخراج   یدا

 :آمد

(3) 𝑅𝑓 = 2.24 × 10−3[𝐺𝑑3+][𝐻𝐷𝐸𝐻𝑃][𝑁𝑂3
−][𝐻+]−1     𝑘𝑚𝑜𝑙⁄𝑚2𝑠 

با اسیییااده ای اکتی  رهره متارد انرام  Mn (II)و  Cu(II)،V(IV) ،Zn(II) همچتین احایااای برا  اسیییخراجهمچتین 

 ا] 7-20[ ده اس 

 روش کار :

میر در سانیی 5اس ا این سیون با رهر  ( آورده  ده2سیون رهره متارد با ارهیزا  جانسی آن در  کل ) یماای  

میر سییاخی   یید اا امکان بررسییی اثر اغییر اراااع در بررسییی سیییتیی  سییانیی 30و  50،60، 30، 10ها  میااو  اراااع

ایر ورود  ب  سیییون در اییین رهر رهره و انیاار جرم عظاوه بر اثر اراااع، ن .وارتش و انیاار جرم رهرا  فراهق  ییود

ا  با ماهع واف برا  انرام میر ای جتس  ییشی میظی 3و  1، 2، 5/0موثر اسی ، ب  همین جه  چهار نایر با رهرها  

 ها ساخی   داآیمایش

                                                                 
4 awwad 
5 El-Hefny 
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  [1]آن:  ماای  سیون رهره متارد ب  همراه ارهیزا  جانسی 2  ماره  کل

 روش تعيين سينتيک واکنش 

اثر هر ی  ای پارامیرها  انیخاب  ده ب  طور مرزا بررسی  ، ای آنرا ر  لایم اس  در بررسی اییین سیتیی  وارتش

وسی ، سیتیی  ها  ناپی ود اا میادل  سیتییکی وارتش بدس  آید،  با اوج  ب  میادل  وارتش در نتر گرفی   ده در آیمایش

انیاار جرم بر   د، نرخ( نو ی  6ب  وور  میادل  ) (Alamine 336)اورانیوم ای فای آلی  عریان سای وارتش رف  در 

 دا ای طرفی براساس روابط بین حرق، رهر رهرا  و ایداد آنها ( بیان 3واحد سهح یا  ار انیاار فظز اوسط میادل  )

  ودا( برا  فظز اورانیوم نو ی  می7وپس ای اسدیل واحدها  جرمی ب  مولی ب  وور  میادل  )

(6) 𝑅𝑠𝑈 (
𝑘𝑚𝑜𝑙 

𝑚2. 𝑠
) = 𝑘𝑓[𝑈𝑂2

+2]𝑎[𝑅3𝑁]𝑏[(𝑁𝐻4)2𝐶𝑂3]𝑐 

(5) 𝑙𝑜𝑔 𝑅𝑠𝑈 = 𝑙𝑜𝑔 𝑘𝑓 + 𝑎 𝑙𝑜𝑔[𝑈𝑂2
+2] + 𝑏 𝑙𝑜𝑔[𝑅3𝑁] + 𝑐 𝑙𝑜𝑔  [(𝑁𝐻4)2𝐶𝑂3] 

(3) 𝑅𝑠 =
𝑉

𝐴

𝑑𝐶

𝑑𝑡
 

(7) 𝑅𝑠𝑈
(

𝑘𝑚𝑜𝑙

𝑚2. 𝑠
) =

[𝑈(𝑝𝑝𝑚)] × (𝑉(𝑚𝑙))1/3

78 × 108 × 𝑁1/3 × 𝑡
 

 

و آمونیوم رربتا   333اوان پارامیرها  موثر  امل لظت  اورانیوم، آلامین  ،(5در میادل  ) cو  a  ،bضرایب 

ندا ثاب   وبا تد ر  با بررسی اثر هری  ای پارامیرها ب  طور مرزا و ثاب  فرض نمودن سایر پارامیرها، اییین میمی

ا  هر ی  ای پارامیرها ب  رم  رگرسیون خهی چتد میغیره در ارتل ای مرموع نیایج بدس  آمده بر fKوارتش رف  

 آیدامیبدس  

 با د:ها  مد نتر با سیون رهره متارد ب  متتور اییین سیتیی  وارتش ب  ارایب ییر میآیمایش

 (mm 3-5/0بررسی اثر رهر نایر ورود  ب  متتور اییین مکانیزم وارتش)محدوده مورد بررسی:  -1

 ((6در رابه  ) a)اییین ارم  -( ppm 2000-00بررسی اثر لظت  فظز در فای خوراك )محدوده مورد بررسی:  -1

 ((6در رابه  ) b)اییین ارم  -( M 25/0-05/0رتتده )محدوده مورد بررسی: بررسی اثر لظت  اسیخراج -3

 ((6در رابه  ) c)اییین ارم   -( M 2-6/0بررسی اثر لظت  آمونیوم رربتا  )محدوده مورد بررسی:  -6
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ها در مایاس بایه اغییرا  برا  هر ی  ای پارامیرها  انیخاب  ییده، بر اسییاس اطظاعا  بدسیی  آمده ای انرام آیمایش

گیر  سیتیی  وارتش رف ، اثر وارتش باییابی فظز ها  اندایهآیمایشیتاهی ب  روش ناپیوسیی  انیخاب  ید، در آیمایش

هتتام ویییود رهرا  نادیده فرض  یید، ییرا ر  لظت  جز متیال  ییده ب  فای آلی بتیییار رق )وارتش برگشیی ( در 

آور  رهرا  رهره در نتر گرفی  خواهد  د و پس ای جمع 300ها دبی رهرا  بر مستا  عسور با دا در امام آیمایشمی

ا دا ین حرق و ایداد رهرا  گیر   یده و رهر میوسیط رهرا  بآور   یده اندایهدر ی  اسییوان  مدرج، حرق جمع

  با دارابل محاسس  می

 نتايج :

ب  متتور اییین مکانیزم وارتش آیمایشیا  را با نایر ها  مخیظف انرام داده و سیپس  ییب لتارییق سرع  وارتش بر 

تتده راگر با افزایش رهر رهره سییرع  وارتش افزایش یابد مکانیزم رتیرر  اگرددحتییب لتارییق رهر رهرا  اییین می

اگر با افزایش رهر رهره سییرع  وارتش ثاب  بماند مکانیزم رتیرر رتتده انیاار جرم وارتش ا انیاار جرم ناوذ می با یید

با د مکانیزم رتیرر رتتده هردو وارتش  2اگر  یب خط سرع  وارتش بر حتب رهر رهره حدود ا  ییمیایی می با ید

اس  مکانیزم  2سرع  انیاار اورانیوم بر حتب رهر نایر ر  حدود  با اوج  ب   یب لتارییق  ییمیایی و ناوذ می با د

 با دااورانیوم ای فای آلی هق وارتش  یمیایی و هق ناوذ می عریان سای 

 
 اورانیوم ای فای آلی بر حتب اغییرا  رهر رهره )رهر نایر( عریان سای : متحتی سرع  وارتش 1  ماره  کل

 4NH[Alamine 336]=0.12M, [ (،T=25ºC )(cm  ،[U]=280ppm،]=0.64M3CO2 40 طور سیون)

 3 کل  درهمانهور ر  ا دهدلتارییق  ار انیاار اورانیوم بر حتب لتارییق لظت  آمونیوم رربتا  را نشان می 3 کل 

یابد ر  این امر ب  عظ  اثر مولار افزایش و سپس راهش می 36/0 ود  ار انیاار اورانیوم ابیدا اا لظت   می مشاهده

 36/0 ود و  ار انیاار را ای لظت  ها  نمکی در فای آبی اس  ر  مترر ب  پس یدن اورانیوم مینم  و افزایش یون

 دهدامولار ب  بید راهش می
 

y = 1.0068x - 9.4601

R² = 0.9722

-9.9

-9.7

-9.5

-9.3

-9.1

-8.9
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لظت  آمونیوم  لتارییق اورانیوم ای فای آلی بر حتب اغییرا  عریان سای : متحتی سرع  وارتش 3  ماره  کل

 رربتا 

 (1mm، [U]=280ppm،[Alamine 336]=0.12M, T=25ºC رهر نایر،  cm 40 طور سیون)

مشاهده  د ر  با افزایش   333همچتین با رسق لتارییق  ار انیاار اورانیوم بر حتب لتارییق لظت  اورانیوم و آلامین 

ابدا این ی اورانیوم در فای آلی  ار انیاار اورانیوم افزایش میلظت  فای آلی  ار انیاار اورانیوم راهش و با افزایش لظت  

رفیار نشان دهتده این اس  ر  هرچ  لظت  فای آلی بالاار رود در نییر   مانع ای جذب اورانیوم اوسط آمونیوم رربتا  

خیظاف انیاار ب  دلیل ا یابدا اما هر چ  لظت  اورانیوم بیشیر با د در نییر   ارراهش می عریان سای گردد و ردر  می

 رودا لظت  فای آلی و فای عریان سای نیز بالاار می

 
  333لظت  آلامین  تارییقلاورانیوم ای فای آلی بر حتب اغییرا   عریان سای متحتی سرع  وارتش  :6  ماره  کل

 4NH([ ،T=25ºC )(1mm،]=0.64M, [U]=280 ppm3CO2 رهر نایر،  cm 40 طور سیون)

 

y = 1.1375x - 9.5826

R² = 0.9711

y = -2.711x - 10.313

R² = 0.9781
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 لظت  اورانیوم لتارییقاورانیوم ای فای آلی بر حتب اغییرا   عریان سای متحتی سرع  وارتش  :5  ماره  کل

 () ]4NH(1mm،T=25ºC  ]=0.64M, [Alamine 336]=0.12M3CO2 رهر نایر، cm 40  طور سیون)

 داریق:  ]4NH(log(3CO2[و  log[UO2]  ،log[Alamine336]برحتب  Rs(kmol/m2.s))logبا رگرسیون خهی بین 

(0) 𝑅𝑠𝑈
(

𝑘𝑚𝑜𝑙 

𝑚2. 𝑠
) = 10−7.63[𝑈𝑂2

+2]0.91[𝑅3𝑁]−1.25[((𝑁𝐻4)2𝐶𝑂3)𝑎𝑞]1.76          [(𝑁𝐻4)2𝐶𝑂3] ≤ 0.64M 

(9) 𝑅𝑠𝑈
(

𝑘𝑚𝑜𝑙 

𝑚2.𝑠
) = 10−8.50[𝑈𝑂2

+2]0.91[𝑅3𝑁]−1.25[((𝑁𝐻4)2𝐶𝑂3)𝑎𝑞]−2.76     [(𝑁𝐻4)2𝐶𝑂3] >

0.64M       
 بحث ونتيجه گيري :

اورانیوم ای  عریان سای اس  مکانیزم  2با اوج  ب   یب لتارییق سرع  انیاار اورانیوم بر حتب رهر نایر ر  برابر 

مولار افزایش و سپس راهش  36/0 ار انیاار اورانیوم ابیدا اا لظت  با دا فای آلی هق وارتش  یمیایی و هق ناوذ می

ودا ب   ها  نمکی در فای آبی اس  ر  مترر ب  پس یدن اورانیوم مییونیابد ر  این امر ب  عظ  اثر نم  و افزایش می

همین دلیل دو میادل  سیتییکی لایم اس  اا سرع  انیاار اورانیوم ای فای آلی را نشان دهدا همچتین مشاهده  د ر  هرچ  

اهش ر عریان سای دد و ردر  گرلظت  فای آلی بالاار رود در نییر   مانع ای جذب اورانیوم اوسط آمونیوم رربتا  می

یابدا اما هر چ  لظت  اورانیوم بیشیر با د در نییر   ار انیاار ب  دلیل اخیظاف لظت  فای آلی و فای عریان سای نیز می

 رودابالاار می
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