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از محلول آبی توسط  اورانیمهاي اورانیم و کربنات در فرآیند حذف بررسی تاثیر غلظت یون

  غشاي پلی اتر سولفون

  

  جابر صفدري، ادیب ظاهري، سید*علیرضا کشتکار آباد،تركمرتضی قاسمی

  اي سوخت هسته يچرخه يپژوهشکدهاي،  سازمان انرژي اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته

 
  چکیده

جداسازي جهت اي از آن ي سوخت هستهچرخهتوان در مینانوفیلتراسیونفناورینسبتا جدید بوده که 

هاي اورانیم و به بررسی تاثیر غلظت یون ،در این پژوهشلذا . ها استفاده نمودترکیبات از محلول

توسط غشاي نانوفیلتر پلی اتر هاي اورانیم از محلول آبی یون حذففرآیند بر عملکردکربنات 

اورانیم، شدت جریان عبوري غلظتبا افزایش که  نشان داد به دست آمدهنتایج . پرداخته شدسولفون 

- دهندهعامل کمپلکسچنین، حضور هم. یابدزنی اورانیم توسط غشا کاهش میاز غشا و ضریب پس

- رسد با مطالعهبه نظر می. گرددزنی میجریان عبوري و ضریب پسباعث افزایش شدت  کربنات ي

جداسازي اورانیم محلول در آب حذف و استفاده از آن در امکان فرآیندنانوفیلتراسیون ي دقیق 

 .دارد وجود

  جداسازي، پلی اتر سولفون، ونیلتراسینانوف، میاوران، اغش :واژهکلید

  

  مقدمه

هاي مایع هاي فلزي از محیطکه در فرآیندهاي جداسازي به منظور جداسازي یون هاي کارآمديیکی از روش

هاي غشایی به منظور به عنوان مثال، مزایاي استفاده از روش. استاستفاده از فرآیندهاي غشایی  ،شودپیشنهاد می

تبخیر، تبادل یون و (شود هاي مرسومی که در این زمینه استفاده میاي نسبت به فناوريهاي هستهآمایشپسمان

اندازي آسان و قابلیت تر، ساختار مدوالر، عملکرد پیوسته، نصب و راهشامل مصرف انرژي کم) دهیرسوب

- باعث صرفهبا استفاده از فرآیندهاي جداسازي غشایی ترین عواملی که مهمچنین هم.]1[باشد اتوماسیون خوب می

از مواد شیمیایی بازیابی شده، هزینه انرژي کم، بازیابی آب  ي مجدداستفادهشامل ها خواهد شد جویی در هزینه

- می) به دلیل حجم کم(ها هاي مربوط به آمایش و دفن پسماناستفاده شده، بازیابی انرژي حرارتی و کاهش هزینه

  .]2[باشد
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دارند که این اختالف به نوع و شکل غشا، مکانیسم انتقال اي از فرآیندهاي جداسازي غشایی وجود طیف گسترده

یک تمایز اصلی بین این فرآیندها، . بستگی دارد... ي فرآیند و ترکیبات محلول آبی از غشا، نوع نیروي محرکه

تواند گرادیان فشار، گرادیان غلظت، گرادیان پتانسیل این نیروي محرکه می. باشدي فرآیند مینیروي محرکه

با در نظر .]4, 3[شود در بعضی از موارد از بیش از یک نیروي محرکه استفاده می. تریکی و یا گرادیان دمایی باشدالک

ي گرادیان فشار، فرآیندهاي غشایی به چهار گروه میکروفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون، کهگرفتن نیرومحر

  . ]4, 3[شوند بندي مینانوفیلتراسیون و اسمز معکوس تقسیم

CO3(کربنات هاي حضور یونهاي اورانیم و بررسی تاثیر غلظت یونهدف از این پژوهش، 
فرآیند بر عملکرد ) -2

فرآیند نانوفیلتراسیون .باشدمیتوسط غشاي نانوفیلتر پلی اتر سولفون نانوفیلتراسیون در حذف اورانیم از محلول آبی 

این فرآیند، فرآیندي . میالدي توسعه پیدا کرده است 1980ي باشد که از اواسط دههیک فناوري نسبتا جدید می

هاي دو پذیري خوبی نسبت به جداسازي یونبمابین فرآیند اولترافیلتراسیون و اسمز معکوس بوده و معموال انتخا

شدن این هم و از جمله دالیل رشد سریع تجارياین موضوع یک مزیت م. هاي تک ظرفیتی داردظرفیتی از یون

ن پژوهش در مطالعه و انتخاب فناورینانوفیلتراسیون رسدبتوان از نتایج حاصل از ایبه نظر می.]8-5[. فرآیند است

  .اي استفاده نمودي سوخت هستهجهت کاربرد در صنعت چرخه

  کار روش

یک سیستم ها جهت انجام آزمایشدر این پژوهش 

قاب و غشایی مدول با آزمایشگاهی جریان متقاطع 

تصویري از  1در شکل . اي طراحی و ساخته شدصفحه

با توجه به  چنینهم.سیستم آورده شده استاین 

ي هاي واردکنندهمطالعات انجام شده و امکانات شرکت

شگاهی، جهت انجام این پژوهش تجهیزات و مواد آزمای

 Seproساخت شرکت تر سولفون پلی ا نانوفیلترغشای

Membranes  باMWCO  برابر باKDa 2 تهیه شد.  

ي هـا  محلـول .ها در دماي محیط انجام شد تمام آزمایش

با استفاده از آب بدون یـون و نمـک نیتـرات     مورد نیاز

 pH. ســــاخته شــــد) UO2(NO3)2.6H2O(اورانیــــل 

یک مـوالر و بـه    NaOHو  HClها با استفاده از محلول

-هـم  .متر در مقادیر دلخواه تنظیم شد pHیک  يوسیله

جهـت اضـافه   ) Na2CO3(چنین از نمک کربنات سدیم 

 مدول غشایی

 پمپ

 N2کپسول 

 تصویري از سیستم آزمایشگاهی ساخته شده - 1شکل 
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م محلـول در آب بـا اسـتفاده از    غلظـت اورانـی  .کربنـات بـه محلـول، اسـتفاده شـد      يدهنـده عامل کمپلکسنمودن 

گیـري   انـدازه  nm 014/409در طول مـوج  ) ICP-AES(یالقایي شدهجفتي پالسما-سنج نشري اتمیطیفدستگاه

  .شد

ها زنی یونضریب پس د،گردي فشار لحاظ مییکی از پارامترهایی که جهت بررسی عملکرد یک غشا با نیرومحرکه

زنی جزء پس. آیدها در جریان خوراك و جریان عبوري از غشا به دست میاین پارامتر با تعیین غلظت یون. باشدمی

i  که باRi 12-9[آید به دست می 1 يشود، از رابطهبیان مید رصنمایش و به صورت د[.  

)1(  
P
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C
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i  به ترتیب غلظت جزء محلولi باشددر جریان خوراك و جریان عبوري از غشا می.  

  نتایج

ي حفرات غشا، مواد غشا و بار سطحی ي یون، اندازهبر عملکرد یک نانوفیلترشامل بار و اندازهپارامترهاي تاثیرگذار 

شدت جریان عبوري از (هاي رقیب و شرایط عملیاتی ، نوع یون)قدرت یونی، غلظت و pH(آن، شرایط محلول 

ي اثر تغییرات پارامترهاي الزم به ذکر است که مطالعه. ]14, 13[د شومی) غشا، سرعت مماسی جریان و فشار

- ي محلول، خواص جداسازي غشا و همررسی میزان انتقال مادهعملیاتی بر روي عملکرد غشا ابزار مفیدي براي ب

ي اثر یک ها، جهت مطالعهالزم به ذکر است غالبا در پژوهشچنین هم. ]15[باشد چنین انتخاب مقادیر بهینه می

 .]14[شود پارامتر، آن پارامتر را تغییر داده و سایر پارامترها ثابت نگه داشته می

هایی مطابق با ، آزمایشي کربناتدهندهغلظت خوراك و غلظت عامل کمپلکس ي اثرمطالعهجهت در این پژوهش 

ده براي شدت جریان محلول عبوري از غشا و ضریب منتایج به دست آ،چنینهم. صورت گرفت 2و  1جداول 

  .آورده شده است 2و 1ول اجددر نیز زنی پس

 به همراه نتایج آزمایشگاهی به دست آمده  مربوط به بررسی اثر غلظت اورانیمهاي آزمایش - 1جدول 

ف
دی

ر
  

pH 
فشار 

)bar(  

شدت جریان 

  )l/h(خوراك 

غلظت خوراك 

)mM(  

غلظت کربنات 

)mM(  

شدت جریان 

  )ml/min(عبوري 

زنی ضریب پس

(%)  

1  7 4 80 25/0 0 5/19 61/98 

2  7 4 80 1  0 25/6 84/84 

  

 ي کربنات به همراه نتایج آزمایشگاهی به دست آمده دهندههاي مربوط به بررسی اثر عامل کمپلکسآزمایش - 2جدول 

ف
دی

ر
  

pH 
فشار 

)bar(  

شدت جریان 

  )l/h(خوراك 

غلظت خوراك 

)mM(  

غلظت کربنات 

)mM(  

جریان شدت 

  )ml/min(عبوري 

زنی ضریب پس

(%)  

1  7 8 20 1 0 11 58/91 
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ف
دی

ر
  

pH 
فشار 

)bar(  

شدت جریان 

  )l/h(خوراك 

غلظت خوراك 

)mM(  

غلظت کربنات 

)mM(  

جریان شدت 

  )ml/min(عبوري 

زنی ضریب پس

(%)  

2  7 8 20 1 5 25/12 66/92 

  

  گیري نتیجهبحث و 

هاي اورانیم در محلول خوراك باعث کاهش افزایش غلظت یونبه دست آمده مشخص است که  با توجه به نتایج

افزایش غلظت یون در محلول . شودغشا می زنی اورانیم توسطچنین ضریب پسشدت جریان عبوري از غشا و هم

هنگامی که غلظت یک یون در محلول اطراف غشا . گذاردزنی آن توسط غشا تاثیر میاز دو طریق بر روي میزان پس

همچنین، . شودتر میهاي موجود در محلول ضعیفهاي الکترواستاتیک مابین غشا و یونیابد، نیرويافزایش می

- یابد که باعث افزایش نفوذ یون و انتقال آن از غشا میجهت انتقال یون از غشا افزایش میي غلظت نیروي محرکه

  .]14, 13[ها توسط غشا خواهد شد زنی یونلذا این دو موضوع باعث کاهش پس. شود

این فشار . یابدغلظت خوراك، فشار اسمزي افزایش می، نیز بیان شده است که با افزایش ]15[دیگر در یک پژوهش

شود و لذا با کاهش میزان عبور حالل از غشا، میزان اسمزي متعاقبا منجر به کاهش شدت جریان عبوري از غشا می

ها از غشا زنی یونمانده بر روي غشا دلیل کاهش میزان پسرقیق شدن محلول باقی(یابد زنی غشا نیز کاهش میپس

  ).اشدبمی

دهنده در محلول یفشار، استفاده از عوامل کمپلکسیکی از عوامل موثر بر عملکرد فرآیندهایغشاییبانیرومحرکه

دهنده، وزن مولکولی و غلظت آن در محلول، شدیدا بر روي میزان انتخاب نوع کمپلکس. باشدفرآیندي می

دهنده به همراه که استفاده از عوامل کمپلکس الزم به ذکر است. جداسازي یون مورد نظر تاثیرگذار خواهد بود

  .]16[باشد فرآیند فیلتراسیون، یک فناوري نسبتا جدید می

حضور این ماده . به عنوان عامل تشکیل کمپلکس استفاده شد) NaHCO3(، از کربنات سدیم ]17[در یک پژوهش 

UO2(CO3)2هاي مختلفی نظیر در محیط باعث تشکیل کمپلکس
UO2(CO3)3و  -2

لذا در این  .شودبا اورانیم می -4

نتایج به دست آمده نشان داد که حضور . دهنده استفاده شدبه عنوان عامل کمپلکس هاي کربناتنیز از یونپژوهش 

شدت جریان عبوري از غشا درصد در  10،باعث افزایشی در حدود دهندههاي کربنات به عنوان عامل کمپلکسیون

  .هاي اورانیم توسط غشا داردزنی یونچنین تاثیر ناچیزي در افزایش میزان پسو هم

تر ي دقیقرسد که با مطالعهبه نظر میزنی باالیی که براي اورانیم به دست آمد با توجه به ضریب پسدر نهایت 

اي به منظور ي سوخت هستههاي مختلف چرخهفرآیند نسبتا جدید نانوفیلتراسیون، امکان استفاده از آن در بخش

  .جداسازیاورانیم محلول در آب وجود داردحذف و 

  مراجع
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