تاثیر ناخالصی ها بر تغلیظ اورانیوم با استفاده از تبادل کننده آنیونی
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چكيده
ناخالصی های گوناگون در محلول های لیچینگ حاوی اورانیوم می توانند تاثیر مهمی در تغلیظ اورانیوم داشته باشند.
با توجه به اینکه اورانیوم در محلول های لیچینگ اسیدی عموما بصورت کمپلکس هایی با بار منفی وجود دارند،
بنابراین در این پژوهش روش رزین تبادل یونی بهمنظور بازیابی اورانیوم از محلول اسیدی مورد آزمایش و بحث و
بررسی قرار گرفته است .نتایج نشان می دهد که تغییر عیار اورانیوم در محلول های صنعتی ،تغییر ناچیزی در عملکرد
رزین تبادل یونی ایجاد می کند .تمایل کم رزین تبادل آنیونی برای جذب آهن و وانادیم را می توان به انتخابی بودن
فرآیند نسبت داد .تکرار مراحل جذب-واجذب و احیای مجدد نشان می دهد که رزین قابلیت باالیی به منظور کاربرد
پیاپی در تغلیظ اورانیوم دارد.
واژه هاي كليدي :اورانیوم ،بازیابی ،شستشو ،رزین تبادل یونی

 -1مقدمه
سیکل تولید سوخت هسته ای شامل مراحل مختلف فرآیند فیزیکی-شیمیایی می باشد .برخی از این روش ها
محلول هایی با میزان اورانیوم قابل توجهی تولید می کنند .برای مثال روش رسوب گیری تری کربنات
آمونیوم اورانیل( ،) TCAUکه زرد رنگ است ،تولید می کند که با استفاده از کلسیناسیون به  UO2تبدیل می
گردد .گاز خروجی از کوره که حاوی اورانیوم ،آمونیوم و دی اکسید کربن می باشد توسط برجهای
مخصوصی مجددا با آب در تماس قرار می گیرند و محلول غنی شده اورانیوم را تولید می نماید]1 [.
معمول ترین عامل لیچینگ اسیدی به منظور بازیابی اورانیوم از کانسنگ ،اسید سولفوریک است که به صورت
رقیق برای کانی هایی که به سهولت در اسید حل می شوند و به صورت غلیظ برای کانی هایی که به سختی
در اسید محلول می باشند بکار گرفته می شود.
اکسیژن یا دیگر عوامل اکسید کننده مانند  MnO2, NaClO3یا  NaNO3به طور معمول استفاده می
شوند]2[.
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یون اورانیل ،UO22+،در محلولهای سولفاتی کمپلکس های مختلفی ایجاد می کند .اجزاء تشکیل شده شامل
 UO2(SO4)22- ،UO2SO4و  UO2(SO4)34-می باشد 3[.و]4
تغییرات  pHدر محلول های سولفاتی می تواند باعث تغییر ساختار کمپلکس های اورانیم گردد .مشخص
شده است در  1/0<pH<2/5تغییر ساختار کمپلکس های اورانیم غالبا به دلیل تغییر در میزان غلظت یون
سولفات می باشد .در  pH<1/0یون هیدروژن جزء اجزای غالب محلول می باشد و در  pH>3/0کمپلکس
های سه گانه  UO22+-SO42--OH-با کمپلکس دو گانه سولفات اورانیل رقابت می کند5 [.و]6
وقتی که اورانیوم در فرم کمپلکس منفی سولفات اورانیل قرار دارد ،بنابراین یکی از مناسبترین روشها برای
استحصال اورانیوم روش رزین تبادل آنیونی می باشد .رزین های تبادل آنیونی به طور موفقیت آمیزی برای
بازیابی اورانیوم از محلول های صنعتی مورد استفاده قرار گرفته اند7 [.و]8
چون کمپلکس های موجود در محلول از نوع آنیونی می باشد ،بنابراین رزین مطلوب به منظور بازیابی
اورانیوم،از نوع رزین های آنیونی است که یون تبادل کننده آن ها بیشتر از نوع  Cl-و  OH-می باشد]9[.
واکنش کلی برای جذب یون های اورانیوم روی رزین تبادل آنیونی بصورت زیر می باشد:
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واکنش های کلی شستشو را می توان بصورت زیر نشان داد:
2

()7







4



( R ) 4 [UO2 ( SO4 ) 3 ]  4 X 
 4 R X  UO22  3SO4

R  HSO4  X  
 R  X   HSO4

()8

( R  ) 2 SO42  2 X  
 2R  X   SO42

()9

در این مقاله با زیابی اورانیوم از محلول حاوی ناخالصی هایی مانند آهن و وانادیوم بر روی رزین تبادل یونی
مورد مطالعه قرار گرفته است.

 -2روش كار
بدلیل منفی بودن کمپلکس سولفات اورانیل انتخاب رزین می بایست بهگونهای باشدد کده یدون تبدادل کنندده
چسبیده به سطح ماتریکس رزین نیز منفی باشد .بدین منظور رزیدن مدورد اسدتفاده از ندوع تبدادلکننددههدای
آنیونی قوی بوده که مشخصات آن در
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جدول 1آورده شده است.
جدول :1مشخصات رزين Amberjet0044

در این آزمایش به منظور تعیین تاثیر تغییر عیار اورانیوم و ناخالصی ها روی فرآیند جدذب دو نمونده محلدول
مورد استفاده قرار گرفت که مشخصات آنها در جدول 2آورده شده است.
جدول :0مشخصات محلول های مورد استفاده

آهن()ppm
337
737

وانادیم()ppm
181
171

اورانیوم()ppm
223
883

عنصر
محلول شماره 1
محلول شماره 2

 -3نتایج
 -1-3سینتیک جذب اورانیوم روی رزین تبادل آنیونی
به منظور بررسی سینتیک جذب اورانیوم روی رزین تبادل آنیونی ،محلول حاوی اورانیوم بدا نسدبت  1بده 11
در یک بشر  1لیتری با رزین احیا شده در تماس قرار گرفت .دور همزن  450و دمای محلدول نیدز  30درجده
سانتیگراد اندازه گیری شد .همچنین  pH=1/8تنظیم گشت .بعد از شروع آزمایش ،هر ساعت یک بدار نمونده
از محلول گرفته شده و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری آنالیز گردید.

شکل( :)1سینتیک بارگذاری اورانیوم روی رزين تبادل يوني از محلول سولفات اورانیل T=04°C، pH= 1/8
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نتایج نشان می دهد که بعد از زمان  1ساعت از شروع فرآیند جذب ،عیار اورانیوم در رافینیت افزایش یافتده و
بارگذاری کاهش می یابد .می توان نتیجه گرفت با افزایش زمان بیش از یک ساعت اورانیوم بارگدذاری شدده
روی رزین مجددا به محلول باز میگردد .بنابراین زمان بهینه برای عملیات جذب  1ساعت تعیین گردید.

 -2-3تغییر بازیابی اورانیوم در سیکل های پیاپی جذب-واجذب
به منظور بررسی تغییرات کارایی رزین بعد از یک سیکل جذب-واجذب ،رزین مدورد اسدتفاده مجدددا احیدا
گشته و مجددا با محلول تازه در تماس قرار گرفت .این عمل  31مرتبه بصورت متوالی انجام گشت که نتدایج
آن در شکل 2آورده شده است.

شکل( :)0تاثیر تغییر غلظت اورانیوم در سیکل های پیاپي ،روی

شکل( :)0تاثیر تغییر غلظت اورانیوم در سیکل های پیاپي،

عیار اورانیوم در شستشو دهنده T=04°C، pH= 1/8

روی رافینیت رزين تبادل يوني از محلول سولفات اورانیل 1/8
=T=04°C، pH

نتایج نشان می دهد که با افزایش سیکل جذب-واجذب تغییر ناچیزی در عملکرد رزین ایجاد می گردد .یا به
عبارت دیگر عیار اورانیوم در رافینیت بعد از  15مرحله جذب-واجذب در حدود  30ppmتغییدر مدی کندد.
افزایش اورانیوم با تغییر نوع محلول عبوری(محلول )2باعث افزایش نامحسوسی در عیار اورانیوم در رافینیدت
می گردد .اما برعکس در مرحله شستشو افزایش محسوس عیار اورانیدوم در محلدول شستشدو دهندده بعدد از
مرحله  15ام قابل مشاهده است(شکل  .)3نکته جالب عدم تغییر قابل توجه در کارایی رزین در مراحل پیاپی
جذب و واجذب می باشد .می توان گفت مرحله احیای مجدد بعد از هر مرحله جدذب-واجدذب مدی تواندد
دلیل خوبی برای عدم کاهش کارایی رزین می باشد.

 -3-3تاثیر آهن بر روی سیکل جذب -واجذب رزین
شکل 4تاثیر تغییرات آهن موجود در محلول را برای  31مرحله جدذب-واجدذب نشدان مدی دهدد .تغییدر ندا
محسوس تغییرات آهن در رافینیت و کاهش عیار آهن در محلول شستشو را می توان از شکل  5استنباط کرد.
در هر دو محلول شستشو عیار آهن در رافینیت به مقدار اولیه نزدیک می باشد و رزین در حضدور کمدپلکس
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سولفات اورانیل تمایل چندانی به جذب آهن ندارد .با کاهش عیار آهن از محلول  1به محلول  ،2کاهش عیار
آهن در رافی نیت و محلول شستشو نیز مشاهده می گردد .بنابراین گرچه آهن یکی از ناخالصی هدای مهدم در
محلول می باشد ،اما با تنظیم  pHو دمای محلول ،همچنین احیای مجددد محلدول مدی تدوان از سدمی شددن
رزین توسط این عنصر جلوگیری کرد.

شکل( :)5تاثیر عیار آهن روی رزين تبادل يوني از محلول

شکل( :)0تاثیر عیار آهن روی رزين تبادل يوني از محلول

سولفات اورانیل T=04°C، pH= 1/8

سولفات اورانیل T=04°C، pH= 1/8

 -4-3بررسی تاثیر غلظت وانادیم بر روی رزین تبادل یونی

شکل( :)7تاثیر عیار واناديم روی رزين تبادل يوني از
محلول سولفات اورانیل T=04°C، pH= 1/8

شکل( :)6تاثیر عیار واناديم روی رزين تبادل يوني از محلول
سولفات اورانیل T=04°C، pH= 1/8

شکل6و 7تغییرات عیار وانادیم را در رافینیت بعد از جذب توسط رزین و محلول شستشو دهندده نشدان مدی
دهد.عدم جذب مناسب وانادیم روی رزین و باال بودن عیار این عنصر در رافینیدت مدی تواندد حداهز اهمیدت
باشد .نتایج نشان می دهد که وانادیم در  pH=1/8بطور مناسب روی رزین جذب نمی گردد ولی بده راحتدی
از روی رزین شسته می شود .نسبت جدایش باالی اورانیوم و وانادیم یکی از دستاوردهای بداالی اسدتفاده از
رزین های تبادل آنیونی می باشد .همچنین می تدوان از شدکل اسدتنباط کدرد کده در طدول  31مرحلده پیداپی
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، بنابراین می تدوان رزیدن را بعدد از مرحلده احیدا. واجذب تغییری در عملکرد رزین مشاهده نمیگردد-جذب
.مجددا بطور کارآمدی مورد استفاده قرار داد

 نتيجهگيري-4
 نتدایج.در این مقاله بازیابی اورانیوم از محلول های حاوی آهن و وانادیوم مدورد مطالعده قدرار گرفتده اسدت
سینتیک جذب اورانیوم روی رزین نشان می دهد که بعد از زمان یک ساعت تاثیر قابدل تدوجهی در رانددمان
 نتایج آزمایش ها نشان داده است که وجود آهدن و واندادیوم در مقدادیر بداال نمدی.جذب مشاهده نمی گردد
 مرحلده15  بطوریکده بعدد از.تواند بر قدرت انتخابی رزین برای جذب اورانیوم تاثیر محسوسی داشته باشدد
 همچندین وجدود. مدی رسدد50ppm عیار اورانیوم در رافینیدت حدداکثر بده،واجذب و احیای مجدد-جذب
 چون استفاده از مرحله احیدای مجددد باعدث واجدذب،ناخالصی ها تاثیر بسزایی در سمی کردن رزین ندارند
واجذب تغییدر قابدل تدوجهی نمدی- مرحله جذب31 ناخالصی ها می گردد و راندمان جذب اورانیوم بعد از
.کند
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