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  جاذب هاي زیستیاستفاده از عامل کاهنده روي جهت بهبود فرآیند جذب اورانیوم برروي 

  

 قلی پور ،وانیک : حسن مالح ،محمد: بویري منجی،اکبر 
 دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم، گروه شیمی1

  پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي، پژوهشکده چرخه سوخت هسته اي2

 

  چکیده

و عامل پایدار کننده  یون اورانیوم برروي جاذب هاي زیستی مختلف در حضور عامل کاهنده رويدر این تحقیق جذب 

آزمایشات به روش پیوسته نشان داد که راندمان جذب یون اورانیوم برروي سبوس برنج در . مطالعه شد اسکوربیک اسید

جاذب  نسبت به به مراتب عامل پایدارکننده(میلی گرم اسکوربیک اسید  10و ) عامل کاهنده(گرم روي گرانوله  1حضور 

ظرفیت . درصد ارتقاء داده شد 98درصد به  14یوم از با افزایش مقدار روي راندمان جذب اوران. است باالترزیستی دیگر 

دقیقه  5منحنی تعادل جذب در کمتر از . نشان دادمیلی گرم بر گرم را  9/42جذب بدست آمده از ایزوترم توزیع مقدار 

   .بدست آمد 133به  1همچنین راندمان بهینه جذب اورانیوم برروي جاذب، در  نسبت فاز  .بدست آمد

  جداسازي، رويکشاورزي،  ضایعات، رانیوماو :کلید واژه

  

  :مقدمه

همواره در صنعت فرایندهاي جداسازي نظیر تبادل یون، ترسیب، همرسوبی، استخراج حاللی و غیره مورد ارزیابی و 

دفع حجم هرچند استفاده از این فرآیندها مزایایی به همراه دارند ولی از مشکالتی نظیر . استفاده قرار گرفته است

بوده اند  برخوردار، فاکتور غنی سازي کم و فرآیندهاي استخراج طوالنی مدت و آلی از مواد استخراج کننده وسیعی

با در نظر گرفتن معضالت اقتصادي و عملیاتی مربوط به تکنیک هاي فوق و با توجه به اینکه یون اورانیوم ]. 1و2[

اغلب در لیچ لیکورهاي اسیدي یا شدیداً اسیدي بدست آمده از استخراج معدن، پاالیشگاه هاي استخراج و 

را از  رادیو نوکلوئیدد به صورت کارآمد این جاذب هایی که بتوانن/ جداسازي به دست می آید، بنابراین یافتن جاذب

بررسی مطالعات انجام گرفته در گذشته در رابطه با . محیط هاي آبی واقعی جدا کنند ضروري به نظر می رسد

توسط میکروارگانیسم ها و در محلول اکثر مطالعات  اورانیوم توسط جاذب هاي زیستی نشان می دهد که جذب

جام گرفته است و قریب به یقین تاکنون در محلول هاي شدیداً اسیدي مطالعه اي انجام ان 5/5تا  PH 0/3هایی با 

. همچنین برخالف میکروارگانیسم ها، جاذب هاي زیستی دیگر کمتر مورد مطالعه قرار گرفته اند. نشده است

سته برنج ، پوست کشاورزي شامل سبوس برنج، سبوس گندم ، پو ضایعاتنوع مختلف از  8بنابراین در این تحقیق، 

   .]3-10[ پرتقال، پوست لیمو، خاك اره درخت کاج، و تفاله چاي کارخانه مورد بررسی شدند
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   :روش کار

  مواد و دستگاه هاي مورد نیاز

براي تهیه محلولهاي . می باشند )ساخت کارخانه مرك آلمان( کلیه مواد مورد استفاده داراي خلوص آزمایشگاهی

 )UO2(NO3)2·6H2Oاورانیل نیترات   نمکمقادیر مناسب از ، )میلی گرم بر لیتر 1000غلظت (مادر استاندارد 

یون گیري غلظت اندازهجهت  .لیتر رسانده شدندمیلی 1000توزین شده و پس از انحالل در آب مقطر به حجم 

) Perkin-Elmer Optima 7300 DV(از دستگاه طیف سنج نشراتمی با پالسماي جفت شده القایی  اورانیوم

براي بهم زدن محلول استفاده  (Gallenkamp Orbital shaker incubator) یک شیکر  همچنین از .استفاده شد

  . شد

  تهیه جاذب هاي زیستی 

، از کارخانه هاي صنعتی فرآوري برنج واقع در استان مازندران و ساقه برنج گندم ، سبوسسبوس برنج جمع آوري

صنوبر خاك اره  جمع آوري، پوست پرتغال و پوست لیمو از کارخانه آبمیوه گیري واقع در استان تهران آوريجمع 

ضایعات چاي از کارخانه تولید چاي واقع در استان گیالن  جمع آوريگاه چوب بري واقع در استان تهران، از کار

، جاذب با آب بدون یون تماس یحذف آلودگی هاي احتمالی سطح به منظور، از جمع آوريپس . شهر الهیجان

در  ساعت 24درجه سانتیگراد به مدت  60تکرار می شود در نهایت جاذب در دماي  سه باراین فرآیند . شد داده

  .خشک می شود آون

   تحقیقروش 

میلی گرم  10و گرم روي گرانوله  1به همراه میلی گرم بر لیتر  100با غلظت  اورانیوممیلی لیتر از محلول  10

زمان تبدیل یون (دقیقه واکنش  30پس از گذشت زمان . موالر تهیه شد 4اسکوربیک در محیط اسید کلریدریک 

UO2
پس از این مرحله، . میلی گرم از جاذب تماس داده شد 75دقیقه با  10به مدت  فوق محلول ،)+U4 بھ یون  +2

که از آن ( اورانیومبراي اندازه گیري غلظت  پایاندر محلول صاف شده  .شد، فیلتر محلول با استفاده از کاغذ صافی

پالسماي جفت شده القایی  -، با استفاده از تکنیک طیف سنجی نوري)بدست می آید 1راندمان جذب طبق فرمول 

)OES-ICP( در این فرمول . مورد بررسی قرار خواهند گرفتR  استخراج شده از فاز محلول،  اورانیومدرصدC0 

  .غلظت تعادلی محلول بر حسب میلی گرم بر لیتر می باشد Ceبر حسب میلی گرم بر لیتر،  غلظت اولیه محلول

R(%)= (C0-Ce/ C0) *100              )1(  

  بحثو نتایج 

UO2و  +U4 غالباً به دو حالت ها یون اورانیوم در محلول
 +U4یون  کلریدریک،ي اسید در محلول ها .وجود دارد +2

+( یون اورانیلدادن با کاهش 
UO2

) اسکوربیک اسید(و یک عامل پایدار کننده ) روي(توسط یک عامل کاهنده  )2
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مختلف بررسی می  در این قسمت از آزمایش جذب هر دو یون اورانیوم برروي جاذب هاي. بدست می آید

UO2 و  +U4یون هاي درصد 1در شکل  .]11-12[شود
جذب شده به عنوان تابعی از جاذب هاي زیستی  +2

 ،)7/82( سبوس برنجبرروي  +U4 یون جذببه استثناء همانطور که مشاهده می شود  . گوناگون ترسیم شده است

که این به دلیل رقابت بین یون هاي هیدروژن با یون  استپایین راندمان جذب تمام جاذب هاي زیست محیطی 

با . ]13[ ر محل هاي پیوند جاذب است که دلیل ذکر شده با گزارشات قبلی منطبق استبراي جذب د اورانیومهاي 

انتخاب شد و تمام توجه به راندمان باالي سبوس برنج در محیط اسیدي قوي، این جاذب به عنوان جاذب برتر 

  .گرفتانجام و اسکوربیک اسید موالر و در حضور عامل کاهنده روي  4آزمایشات بعدي در محیط اسید کلریدریک 

  

UO2و   +U4راندمان جذب  .1شکل 
  .برروي جاذب هاي زیستی مختلف +2

a ،گرم 5/0وزن روي. b بدون حضور عامل کاهنده روي.  

همانطور . آزمایش، اثر مقدار روي برروي راندمان جذب اورانیوم توسط سبوس برنج بررسی شد قسمت از در این

مشاهده می شود، با افزایش مقدار روي، راندمان جذب اورانیوم ارتقاء داده شد که این ناشی از  2که در شکل 

 .می باشداز یون اورانیل  +U4 تولید شده برهمکنش قوي بین جاذب و یون
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تاثیر نسبت فاز برروي  .3شکل           .تاثیر مقدار روي برروي راندمان جذب اورانیوم. 2شکل        

  .راندمان جذب اورانیوم

 3همان طور که در شکل . بر حسب میلی لیتر، بررسی شد اورانیومنسبت مقدار سبوس بر حسب گرم، به محلول 

تقریباً در  اورانیومراندمان جذب . با افزایش مقدار جاذب ارتقاء داده شد اورانیوممشاهده می شود، جذب یون 

براي مطالعات در  133به  1به دلیل مصرف کمتر جاذب، مقدار . برابر است 33به  1الی  100به  1نسبت فازهاي 

  .نظر گرفته شد

زیع براي سبوس برنج در دیده می شود، سرعت هاي جذب تند می باشد و منحنی هاي تو 4همان طور که در شکل 

براي اطمینان در برقراري تعادل بین جاذب زیست . برقرار می شودبین محلول آبی و جاذب زیستی دقیقه  5کمتر از 

  . دقیقه در نظر گرفته شد 10، زمان تماس براي آزمایشات بعدي، اورانیوممحیطی و محلول 

به عنوان ایزوترم   (Ce)بر حسب غلظت تعادلی   (Qe)، میلی گرم اورانیوم جذب شده بر گرم جاذب  5در شکل 

، قسمت افقی ایزوترم توزیع براي بدست آوردن ظرفیت جذب جاذب مورد استفاده قرار . جذب ترسیم شده است

میلی گرم بر گرم  9/42براساس نتایج بدست آمده، بیشترین مقدار ظرفیت جذب براي سبوس برنج . می گیرد

  .بدست آمد
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ظرفیت جذب یون . 5شکل              .      وابستگی زمانی جذب اورانیوم برروي جاذب .4شکل 

 .   برروي جاذب اورانیوم

ظرفیت جاذب،  qدر این فرمول  .بدست می آید 2در این مرحله با مشاهده نتایج آنالیز، ظرفیت جاذب طبق فرمول 

C0 بر حسب میلی گرم بر لیتر،  غلظت اولیه محلولCe ، غلظت تعادلی محلول بر حسب میلی گرم بر لیترm  وزن

  .حجم محلول بر حسب لیتر می باشد Vخشک جاذب بر حسب گرم و 

q= (C0-Ce/m) *V                )2(   

  نتیجه گیري

راندمان جذب اورانیوم برروي سبوس برنج با یک  ،موالر اسید کلریدریک 4در محیط نتایج بدست آمده نشان داد 

با توجه به مزایاي  .داده شد افزایش چشمگیري به طرز، )+U4تبدیل یون اورانیل به یون (فرآیند کاهشی آسان 

در دسترس بودن به مقدار زیاد، مقرون به صرفه بودن، راندمان جذب باال در محیط هاي شدیداً (عملیاتی و اقتصادي 

، این جاذب ها می توانند در بخش هاي صنعتی شامل مدیریت )ت جذب باال و فرآیند عملیاتی سادهاسیدي، سرع

پسمانداري هسته اي، فرآوري اورانیوم از سنگ هاي حاوي اورانیوم، جداسازي اورانیوم از النتانیدها و بازفرآوري 

 .اورانیوم از سوخت هاي هسته اي مصرف شده، مورد استفاده قرار گیرند

  :اجعمر

1. Munter R. Technology for the removal of radionuclides from natural water and waste 
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