مقایسهی جداسازی اورانیوم ،نیکل و منیزیم در سیستم الکترودیالیز پیوسته
ادیب ،ظاهری؛ علیرضا ،کشتکار

*

سازمان انرژی اتمی ایران ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ،پژوهشکدهی چرخه سوخت هستهای

چکیده
مقایسهی جداسازی اورانیوم ،نیکل و منیزیم از محلولهای آبی به روش الکترودیالیز پیوسته بررسی شد .به این منظور،
دو محلول دوجزیی شامل اورانیوم-نیکل و اورانیوم-منیزیم و یک محلول سه جزیی حاوی هر سه عنصر تهیه شد .نتایج
بدست آمده برای این سه فلز نشان داد ،هر چه جرم اتمی یون فلزی کمتر باشد ،جداسازی آن در فرایند الکترودیالیز
بیشتر است .این اختالف در جداسازی میتواند در جداسازی فلزات از یکدیگر به منظور بازیابی آنها بسیار مفید باشد.
کلیدواژه :اورانیوم ،نیکل ،منیزیم ،الکترودیالیز ،ولتاژ و دبی

مقدمه
با توجه به خطرات پسمانهای خطرناک برای سالمت عمومی ،توسعه روشهای ارزان و با کارایی باال بسیار
ضروری است [ .]1اورانیوم به دلیل سمیت شیمیایی و رادیواکتیویته آن ،یکی از خطرناکترین فلزات سنگین
به شمار میرود و به همین دلیل حذف اورانیوم از پسمانهای فاز مایع از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است
[.]2
گزارشهای شماره  804و  831آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد کاربرد فرایندهای غشایی و تبادل یونی
در تصفیه پسمانهای رادیواکتیو فاز مایع و تجارب بدست آمده در این زمینه ،به خوبی بیانگر کارایی این
فرایندها میباشد [ 3و  .]8یکی از فرایندهای مهم غشایی ،الکترودیالیز است که نیرومحرکهی جداسازی در آن
اختالف پتانسیل الکتریکی میباشد [ .]5جداسازی اورانیوم به روش الکترودیالیز ناپیوسته و توسط  Zakiانجام
شد [ .] 6بررسی پارامترهای ولتاژ ،دبی و غلظت بر جداسازی اورانیوم به روش الکترودیالیز پیوسته نیز نشان
داد که این روش میتواند به منظور جداسازی اورانیوم از محلولهای آبی بسیار موثر باشد [ .]7هدف از این
تحقیق ،بررسی اثر حضور نیکل و منیزیم بر جداسازی اورانیوم از محلولهای دو جزیی و سه جزیی در یک
سیستم الکترودیالیز پیوسته میباشد.

روش کار

769

در الکترودیالیز ،محلول خوراک از محفظهای بسته بین غشاهای تبادل یونی عبور داده میشود .به دو طرف این
محفظه ،یک میدان الکتریکی اعمال میشود .یونهای موجود در محلول تحت نیروی میدان الکتریکی به سمت
الکترودها کشیده میشوند .سر راه آنیونها و کاتیونها به سمت الکترودها به ترتیب از غشاهای تبادل آنیونی و
تبادل کاتیونی استفاده میشود .بنابراین یونها با عبور از این غشاها از محفظهی خوراک جدا شده و خوراک
عاری از یون میشود (شکل  .]5[ )1واحد آزمایشگاهی الکترودیالیز پیوسته در مقیاس آزمایشگاهی از بخشهای
مختلفی شامل محفظهی غشایی ،مخزن خوراک ،مخزن محصول رقیق ،مخزن محصول غلیظ ،مخزن محلول
الکترودی ،پمپ پریستالتیک و منبع تغذیه تشکیل شده است (شکل .)2

شکل  :1شماتیک جداسازی در فرایند الکترودیالیز

شکل  :2شماتیک فرایند الکترودیالیز پیوسته

نتایج
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برای بررسی اثر حضور یونهای منیزیم و نیکل بر جداسازی اورانیوم ،آزمایشات مناسبی طراحی شد .در این
آزمایشات محلولهایی دو و سه عنصری ساخته شد که همواره یکی از این اجزا اورانیوم بوده است .غلظتهای
مولی عناصر در محلولها یکسان در نظر گرفته شده است .همچنین غلظت مجموع عناصر در هر محلول برابر
 0/48میلیموالر میباشد (جدول  .)1برای هر محلول 3 ،آزمایش در شرایط مختلف ولتاژ و دبی انجام شد
(جدول  .)2نتایج آزمایشات فوق شامل درصد جداسازی عناصر مختلف بطور جداگانه در شکلهای  3تا 5
ارائه شده است.
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جدول  :2شرایط آزمایش محلولهای دو و سه عنصری
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شکل  :3مقایسه جداسازی اورانیوم و منیزیم در محلول دو جزیی

شکل  :4مقایسه جداسازی اورانیوم و نیکل در محلول دو جزیی

شکل  :5مقایسه جداسازی اورانیوم ،نیکل و منیزیم در محلول سه جزیی
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بحث و نتیجهگیری
در یک کار تحقیقاتی ،جداسازی در سیستم الکترودیالیز مستقل از نوع یون معرفی شده و فقط شرایط عملیاتی
در میزان جداسازی موثر شناخته شده است .به عنوان مثال جداسازی مس و سرب در شرایط یکسان و در
محلولهای با غلظت جرمی یکسان ،بسیار نزدیک به هم است در حالیکه جرم اتمی آنها اختالف زیادی دارد
[ .]4در این تحقیق غلظتها از نظر مولی یکسان گرفته شدند؛ زیرا جداسازی در الکترودیالیز بر اساس جریان
الکتریکی و در نتیجه جریان تعداد یونها صورت میگیرد .به عبارت دیگر برای مقایسه میزان جداسازی دو
نوع یون در الکترودیالیز باید تعداد یونهای جدا شده از محلول با هم مقایسه شود نه جرم یونها .انتظار میرود
در یک میدان الکتریکی مشخص ،یونهای سبکتر با سرعت بیشتری حرکت کنند .به همین دلیل در یک زمان
ماند مساوی ،فرصت جداسازی برای عناصر سبکتر بیشتر خواهد بود .لذا همانطور که در شکلهای  3تا 5
مشاهده میشود جداسازی سه عنصر نیکل ،منیزیم و اورانیوم در غلظتهای یکسان مولی با هم تفاوت دارد.
اگر هدف از جداسازی تصفیه باشد؛ برای اینکه جداسازی بیشتری از اورانیوم حاصل شود باید مقدار انرژی
الکتریکی بیشتری (نسبت به محلول تک عنصری) به سیستم اعمال شود .اما اگر هدف از جداسازی ،تکفیک
این عناصر و بازیابی آنها (به خصوص اورانیوم) باشد ،اختالف درصد جداسازی یونها در الکترودیالیز میتواند
مفید باشد .با تنظیم ولتاژ و دبی و نیز استفاده از یک چیدمان مناسب (سری-موازی) چند مرحله الکترودیالیز
میتوان به جداسازی انتخابی عناصر نیز دست یافت.
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