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 فناوري جذب زيستيبا استفاده از در آب   محلولف و بازيابي اورانيوم ذح

  

  3، رضا دباغ2جابر صفدري سيد ،2*عليرضا كشتكار ،1آباد مرتضي قاسمي ترك

  اي دانشكده مهندسي هسته -دانشگاه شهيد بهشتي -1

  اي پژوهشكده چرخه سوخت هسته -اي علوم و فنون هسته گاهپژوهش -سازمان انرژي اتمي -2

  اي پژوهشكده علوم هسته -اي ه علوم و فنون هستهگاپژوهش -سازمان انرژي اتمي -3

 

  چكيده

عملكرد فرايند اين پژوهش جهت بررسي باشد.  اي مي موجود در پساب صنايع هسته هاي ترين آاليند مهماز  اورانيوم

اي)، در يك ستون بستر  اي جلبك قهوه (گونه Cystoseira indica جذب زيستي اورانيوم محلول در آب با استفاده از

بيشترين ظرفيت توده، تبادل يون بوده و  مكانيسم غالب در جذب زيستي اورانيوم توسط اين زي ثابت انجام شده است.

و شدت جريان محلول ورودي  ). اثر ارتفاع بستر، غلظتmg/g39/371 ( باشدميشده  نهجذب مربوط به جاذب كلسي

بررسي شد. نتايج اين پژوهش نشان داد كه فناوري جذب قابليت احياپذيري جاذب و  ت جذببه ستون بر روي ظرفي

 هاي آبي باشد. ل از محلوبازيابي اورانيوم و هاي كاربردي در زمينه حذف  تواند يكي از روش زيستي مي

  Cystoseira indica جذب زيستي، اورانيوم، ستون بستر ثابت، فلزات سنگين، كليد واژه:

  

  مقدمه - 1

ها، براي تصفيه اين  اي و حضور انواع فلزات سنگين در آنهاي هستهبا توجه به گستردگي انواع پساب

هاي مرسوم جهت كاهش آلودگي ناشي از فلزات  هاي مختلفي استفاده شده است. فناوريها از روشپساب

، جذب سطحي، تبادل يون و دهي شيميايي هاي تبخير، رسوب سنگين عموما شامل يكي و يا تركيبي از روش

بايست پارامترهاي  . در انتخاب يك روش جهت تصفيه پساب مورد نظر مي]1[باشد  فرايندهاي غشايي مي

برداري از فرايند، به حداقل رساندن حجم پسمان  اوليه تجهيزات مورد استفاده، هزينه بهره  مختلفي نظير هزينه

فرايند تصفيه مورد نظر هم از لحاظ اقتصادي و هم از لحاظ مانده و ... مورد توجه قرار گيرد تا  باقي

 مواد از استفاده كه است داده نشان قاتيتحق جينتا. ]3و  2[محيطي معيارهاي قابل قبولي داشته باشد  زيست

 فلزات بازيابي و حذف جهت محيطي زيست نظر از هم و اقتصادي نظر از هم مناسب گزينه يك بيولوژيكي

جذب زيستي يك خاصيت از  .گويند كه به اين فناوري، جذب زيستي مي باشد مي آبي هاي محلول از سنگين

ول آبي هاي فلزات سنگين از محل هاي ميكروبي غيرزنده جهت جذب و تغليظ يون توده انواع مشخصي از زي

بازدهي  داشتن. به طور خالصه مزاياي اصلي اين فناوري شامل مواردي نظير ]1[باشد  ها مي خيلي رقيق آن

وجود ، هاي زيستي بازيافت آسان جاذب، pHعملكرد در دامنه وسيعي از دما و ، هاي پايين فلز باال در غلظت

پذيري باال در  انتخاب، هزينه پايين فرايند جذب و بازيافت فلز، ها توده منابع ارزان و در دسترس براي زي
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ده آماده شده تو ر زييتصو -1شكل 

 انواع جمله از گياهان از بعضي و ها جلبك ها، قارچ ها، باكتري. ]4و  1[باشد  مي عدم توليد لجنو  جذب

در اغلب فرايندهاي  .]1[ دارند سنگين فلزات جذب براي مناسبي پتانسيل كه باشند مي هايي توده زي مختلف

كنند، از يك ستون بستر ثابت با جريان پيوسته  سازي كه از فناوري جذب استفاده مي جداسازي و خالص

هاي خروجي از ستون در مقابل زمان يا حجم خروجي از ستون،  و تحليل غلظتبا تجزيه  شود. استفاده مي

حذف و هدف از اين پژوهش مطالعه بر روي لذا  .]6و  5[آيد  كارايي يا عملكرد ستون بستر ثابت بدست مي

 توده زيتوسط اي)  هاي صنايع هسته در پسابموجود  ترين فلز سنگين مهم(هاي اورانيوم  يونبازيابي 

Cystoseira indica بستر ثابت بوده است. ستون در يك   باشد، اي مي هاي جلبك قهوه كه يكي از گونه  

 روش كار - 2

است كه  Cystoseira indica نام ااي ب كه در اين آزمايش از آن استفاده شد از نوع جلبك قهوه يجاذب زيست

سته و در نور آفتاب كامال خشك است. ابتدا توسط آب معمولي ش آوري شده جمع سواحل خليج فارساز 

هاي  و با استفاده از الك شد سپس در يك هاون آزمايشگاهي خرد

توسط آب بدون يون جهت  توده زيدر ادامه  .بندي شد مش داستاندار

ها شسته شد و جهت خشك شدن به  ها و ديگر ناخالصي حذف ماسه

و  اده شدگراد قرار د درجه سانتي 70ساعت در يك آون در دماي  12مدت 

تا اين مرحله  ) شد.mm2-1 ( بندي پس از خشك شدن دوباره مش

 جهت .)1(شكل  ه استآماده شد ها جاذب زيستي طبيعي جهت آزمايش

 طبيعي توده زي اين از مقداري اسيد با شده پروتونه جاذب سازي آماده

 غلظت با و موالر HCl  1/0 محلول در هيدروژن، هاي يون با آن جذب هاي محل اشباع جهت را شده آماده

 درجه 25 دماي و rpm 150 با شيكر داخل ساعت سه مدت به و محلول ليتر يك به توده زي گرم 10

 يون بدون آبمقدار زيادي  با هيدروژن، اضافي هاي يون حذف جهت سپس. شد داده قرار گراد سانتي

 درجه 70 دماي در ونآ يك در ساعت 12 مدت به را توده زي شدن، خشك جهتو  دش داده شستشو

 از مقداري كلسيم، كلريد نمك با شده آمايش جاذب كردن آماده براي همچنين. شد داده قرار گراد سانتي

 10 غلظت با و) 7/9 و 4 ،5/2( نظر مورد pH با و CaCl2 موالر 1/0 محلول در را شده آماده طبيعي توده زي

 گراد سانتي درجه 25 دماي و rpm 150 با شيكر اخلد ساعت سه مدت به و محلول ليتر يك به توده زي گرم

 جهت و شو دادهشست يون بدون آب زيادي مقدار با كلسيم، اضافي هاي يون حذف جهت سپس. شد داده قرار

هاي  تمام محلول .شد داده قرار گراد سانتي درجه 70 دماي در آون يك در ساعت 12 مدت به ،شدن خشك

ها با استفاده از آب بدون يون و نمك نيترات اورانيل  . محلولهي تهيه شداز مواد خالص آزمايشگاآزمايشي 

UO2(NO3)2.6H2O  .ساخته شدpH ها با استفاده از محلول HCl 1/0  موالر وNaOH 1/0  موالر و به وسيله

  د.گيري ش اندازه ICPغلظت اورانيوم محلول با استفاده از دستگاه  مقادير دلخواه تنظيم شد.متر در  pHيك 
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تصويري از سيستم آزمايشگاهي  -2شكل 

 مورد استفاده

اي به قطر  لوله شيشهشامل قرار گرفت مورد استفاده  ها اي كه در آزمايش ستون بستر ثابت با جريان پيوسته

به قطر  پالستيكيدارنده كه هر كدام شامل يك توري  دو عدد نگه، متر سانتي 10متر و ارتفاع  سانتي 5/1داخلي 

و قطر  5/1متر و يك استوانه پالستيكي به قطر خارجي  سانتي 5/1

كه با  دو عدد چوب پنبه، هستند  متر سانتي 1و ارتفاع  3/1داخلي 

هاي ورودي و  اي به قطر شيلنگ هاي شيشه ها لوله سوراخ كردن آن

پمپ جهت به ، عبور داده شده است ها خروجي محلول از آن

 Peristaltic جريان انداختن مايع بر روي بستر جاذب كه از نوع

) Watson Marlow Pumpsساخت شركت  205U(مدل 

 و مخزن ورودي و خروجي، دارنده ستون پايه نگه، باشد مي

 .)2(شكل باشد  مي هاي مربوط به برقراري جريان مايع شيلنگ

ستون از جاذب داخل مورد نظر ، مقدار بررسي عملكرد جاذبجهت انجام شد. ها در دماي محيط  آزمايش

 باشد بهينه بدست آمده در حالت ناپيوسته مي pHكه  4برابر  pHها داراي  دي به ستونوريخته شد. محلول ور

  هاي مختلف از خروجي از ستون نمونه گرفته شد.  و در زمان توسط پمپ به ستون تزريقاست كه  ،]7[

  و بحث نتايج - 3

  بررسي تاثير انجام فرايند آمايش كردن جاذب بر روي ميزان جذب آن -3-1

پروتونه شده و كلسينه شده   (جاذب طبيعي، جذب هر پنج نوع جاذب جهت بررسي عملكرد ستون و ميزان

گرم از هر جاذب به صورت جداگانه درون ستون جذب استفاده شد و  يكاز ، )7/9و  4، 5/2هاي pHدر 

(محلول ورودي داراي گيري شد  اندازههاي مختلف  ها در زمان محلول خروجي از ستونميزان غلظت 

استفاده از اين نتايج، ظرفيت جذب هر كدام از  او ببود)  ml/min  3/2نو شدت جريا mM  5/0غلظت

ميزان جذب بدست آمده از نتايج آزمايشگاهي براي اين پنج نوع جاذب نشان دهنده ها محاسبه شد.  جاذب

باشد. علت  قابليت جذب بيشتر جاذب آمايش شده با يون كلسيم نسبت به جاذب طبيعي و پروتونه شده مي

توده شد اين است كه محلول اسيدي كه براي  رايند پروتونه كردن باعث كاهش ظرفيت جذب زياينكه ف

پروتونه كردن از آن استفاده شد باعث تخريب بخشي از اليه بيروني ديواره سلولي جلبك كه با توجه به 

د پروتونه شده است. الزم به ذكر است كه فراين ،هاي فلزي دارد هاي آن نقش موثري در جذب يون ويژگي

اما علت افزايش ظرفيت جذب جاذب زيستي در اثر  شود. % مي26كردن باعث كاهش وزن جلبك به ميزان 

آمايش كردن با يون كلسيم اين است كه وقتي جاذب در تماس با محلول حاوي مقادير زيادي يون كلسيم 

هاي كلسيم  يونهمچنين  شود. هاي پيوندي جاذب مي شدن جايگاه  هاي كلسيم باعث فعال يون ،گيرد قرار مي

هاي  در مرحله جذب اورانيوم اين يونشده و توده  هاي پيوندي زي هاي موجود در جايگاه جايگزين كاتيون
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هاي مختلف pHهايي كه با يون كلسيم در  از بين جاذب شوند. هاي اورانيوم تبادل مي تر با يون كلسيم راحت

  . )mg/g 39/371( باشد مي 4برابر  pHاذب آمايش شده در باالترين جذب مربوط به ج ،آمايش شده است

  بررسي نوع مكانيسم جذب زيستي -3-2

محلول خروجي از ستون با جاذب پروتونه شده و همچنين ميزان يون كلسيم در جريان  pHگيري  با اندازه

 با ناسبمتاورانيوم  فلز جذب سرعتشود كه  مشخص مي ،ب كلسينه شدهذمحلول خروجي از ستون با جا

اورانيوم  زيستي جذب اصلي مكانيسم كه كند مي بيان مشاهدهلذا اين . باشد مي كلسيمو  H+ يون جايگزيني

هاي طبيعي، پروتونه شده  بر روي جاذب XRFهمچنين انجام آزمايش  .باشد مي يون تبادلتوسط اين جاذب 

  باشد. ده اين موضوع ميكنن و كلسينه شده قبل و بعد از اشباع شدن با اورانيوم نيز تاييد

  بررسي اثر ارتفاع بستر بر روي ميزان جذب ستون -3-3

بر روي عملكرد و ميزان جذب  ،جهت بررسي اثر ارتفاع بستر جاذب و يا همان مقدار جاذب استفاده شده

  gو 25/1، 1و در سه مقدار  4برابر  pHستون، آزمايشي با استفاده از جاذب آمايش شده با يون كلسيم در 

 cm  8/5و 5/4، 3/3هاي بستر بدست آمده با مقادير آورده شده براي جاذب برابر  كه ارتفاع انجام شد، 75/1

هر سه  بود. mM 25/0و غلظت آن برابر  ml/min 3/2از بستر جاذب  يعبورمحلول باشد. شدت جريان  مي

ا استفاده از نتايج بدست آمده، ب آورده شده است. 3منحني عبور بدست آمده از انجام اين آزمايش در شكل 

  mg/gو 23/310، 43/315به ترتيب برابر  cm  8/5و 5/4، 3/3هاي  ها با ارتفاع ظرفيت جذب براي ستون

 بيشتر بستر طول در فشار افت جاذب، بستر ارتفاع افزايش با ستون يك درگفتني است بدست آمد.  15/318

 ستون يك در اگر همچنين باشد مي بيشتري انرژي به نياز بستر روي بر سيال انداختن جريان به براي و شده

 نشود فراهم ها يون براي كافي ماند زمان كه باشد ميزاني به ستون داخل سيال جريان شدت جذب، ثابت بستر

 احتمال و شده زياد بستر داخل ها يون ماند زمان نوعي به) جاذب ميزان( بستر طول افزايش با صورت اين در

 افزايش نيز كنند برقرار پيوند جاذب فعال هاي جايگاه با و برسند جاذب سطح به سيال داخل هاي وني اينكه

 ها يون براي كافي ماند زمان كه باشد اي اندازه به جريان شدت اگر ولي. شود مي زياد جرم انتقال لذا يابد مي

 طول افزايش با صورت اين رد باشد داشته وجود جاذب روي بر موجود فعال هاي جايگاه به اتصال جهت

 ارتفاع كه است برقرار صورتي در موضوع اين البته. ]1[ شود نمي ايجاد ستون جذب ظرفيت در تغييري بستر

 هاي ستون جذب ظرفيت كه دهند مي نشان آمده بدست نتايج .باشد جرم انتقال ناحيه ارتفاع از بزرگتر بستر

 مورد هاي ستون در ماند زمان كه رسيد نتيجه اين به توان مي الذ ندارد بستگي جاذب ميزان به آزمايش مورد

 را جاذب سطح روي بر موجود فعال هاي جايگاه با اتصال براي كافي زمان ها يون و باشد مي سبمنا نظر

 نقطه ايجاد زمان ،جاذب بستر طول افزايش با كه شود مي مشخص آمده بدست نتايج از همچنين. دارند

  .باشد مي بستر ارتفاع افزايش منطقي نتيجه اين كه يابد مي افزايش عبور منحني در كامل اشباع و شكست

  بررسي اثر غلظت بر روي ميزان جذب ستون -3-4
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  و 25/0، 5/0در سه غلظت  به ستون بر ميزان جذب، آزمايش جهت بررسي اثر غلظت ورودي

 mM125/0  در و با استفاده از يك گرم جاذب آمايش شده با يون كلسيمpH  انجام شد. شدت جريان  4برابر

آورده  3هر سه منحني عبور بدست آمده از انجام اين آزمايش در شكل بود.  ml/min  3/2محلول ورودي

 mM و 25/0، 5/0هاي  هاي آزمايشگاهي براي غلظت ميزان ظرفيت جذب بدست آمده از دادهشده است. 

باشد. با توجه به نتايج بدست آمده مشخص  مي mg/g 61/266و  43/315، 39/371به ترتيب برابر  125/0

شود كه هر چه غلظت يون فلزي در محلول ورودي به ستون كمتر باشد، ظرفيت جذب ستون نيز كمتر  مي

فرايند جذب شامل دو مرحله  يابد. زمان رسيدن به نقطه شكست و نقطه اشباع كامل افزايش مي اماشود  مي

باشد. علت اينكه با رقيق شدن  ل يون فلز از توده سيال به سطح جاذب ميشود كه مرحله اول آن انتقا مي

گردد به اينكه عامل انتقال جرم بين  كند بر مي محلول ورودي به ستون، ظرفيت جذب ستون كاهش پيدا مي

جاذب و سيال و يا به نوعي نيروي محركه انتقال جرم در اين مرحله، اختالف غلظت بين سيال و جاذب 

تر، نيروي محركه انتقال جرم كمتر، بنابراين ميزان انتقال جرم كمتر و در نتيجه  لذا در محلول رقيق باشد مي

هاي  باشد. همچنين با رقيق شدن محلول ورودي به ستون، جايگاه منطقي از اين پديده ظرفيت جذب كمتر مي

و جاذب ديرتر اشباع  هاي موجود در محلول اشغال شده پيوندي موجود در سطح جاذب ديرتر توسط يون

هاي خيلي باال ديگر  يابد. البته در غلظت شود لذا زمان رسيدن به نقطه شكست و اشباع كامل افزايش مي مي

  تغيير در غلظت، تاثيري بر روي ظرفيت جذب و زمان رسيدن به حالت اشباع نخواهد داشت.

  بررسي اثر شدت جريان بر روي ميزان جذب ستون -3-5

در سه شدت  ها شدت جريان محلول عبوري از ستون بر روي ميزان جذب ستون، آزمايش جهت بررسي اثر

 4برابر  pHو با استفاده از يك گرم جاذب آمايش شده با يون كلسيم در  ml/min  6/4و 3/2، 15/1جريان 

رفيت آورده شده است. ميزان ظ 3. هر سه منحني عبور بدست آمده از انجام اين آزمايش در شكل انجام شد

به ترتيب  ml/min  6/4و 3/2، 15/1هاي  هاي آزمايشگاهي براي شدت جريان جذب بدست آمده از داده

شود كه با  با توجه به نتايج بدست آمده مشخص مي باشد. مي mg/g 07/308و  43/315، 43/168برابر 

ب ستون كاسته از ميزان ظرفيت جذ ml/min  15/1به 3/2كاهش شدت جريان محلول عبوري از بستر از 

 شود. از ميزان ظرفيت ستون كاسته مي ml/min 6/4به  3/2شود و همچنين با افزايش شدت جريان از  مي

شود كه مرحله اول آن انتقال يون فلز از توده  طور كه قبال اشاره شد فرايند جذب شامل دو مرحله مي همان

ن مرحله و يا به نوعي كاهش مقاومت به هاي افزايش سرعت اي يكي از راه .باشد سيال به سطح جاذب مي

هاي بستر ثابت جهت كاهش مقاومت به  ستونباشد. در  انتقال جرم در اين مرحله، به هم زدن محلول مي

دهند تا با ايجاد جريان  انتقال جرم در اين مرحله، شدت جريان عبوري محلول از روي بستر را افزايش مي

ش ضريب انتقال جرم شود. البته ناگفته نماند كه افزايش شدت جريان متالطم بر روي ذرات جامد باعث افزاي

باعث كاهش احتمال اينكه يك ذره از توده سيال شده و باعث كاهش زمان ماند ذرات جذب شونده در ستون 
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ها با جاذب  منحني شكست بدست آمده براي ستون -3شكل 

غلظت و  در ارتفاع،  4برابر  pHآمايش شده با يون كلسيم در 

 هاي متفاوت شدت جريان

شود. لذا دو پارامتر افزايش  مي ،به سطح جامد برسد

شدت جريان (افزايش به هم زدن محلول و ايجاد 

م) و افزايش زمان ماند بر عكس جريان متالط

همديگر باعث افزايش انتقال جرم و افزايش ظرفيت 

شوند بنابراين با بررسي اين دو  جذب ستون مي

توان به يك مقدار بهينه براي شدت  پارامتر مي

جريان و يا همان زمان ماند رسيد كه با توجه به 

نتايج آزمايشگاهي براي ستون مورد آزمايش، شدت 

  باشد. مقدار بهينه مي ml/min  3/2جريان

  بررسي احياپذيري جاذب -3-6

از روش ناپيوسته جهت انتخاب بهترين عامل احياي جاذب اشباع شده و همچنين  ،ها در اين بخش از آزمايش

هاي ناپيوسته  بررسي اثر احيا بر روي ميزان جذب و قابليت بازيابي جاذب، استفاده شد. نحوه انجام آزمايش

جاذب آمايش شده با يون كلسيم  g  3/0انتخاب شد و در هر كدام ml 250ورت بود كه پنج ارلن به اين ص

ريخته شد و سه مرحله جذب و دفع بر روي اين جاذب اعمال شد. براي مراحل جذب از  4برابر  pHدر 

از  و براي مراحل دفع ml 100و به ميزان  4برابر  pHو  mM 25/0محلول حاوي اورانيوم با غلظت  

موالر، محلول كلريد  1/0موالر، محلول اسيد استيك  1/0هاي آب مقطر، محلول اسيد كلريدريك  محلول

استفاده شد. مرحله جذب به مدت  ml  100موالر و به ميزان 1/0موالر و محلول كلريد سديم  1/0كلسيم 

گراد  درجه سانتي 25ي و دما rpm 150ساعت و در يك شيكر با دور  5/0ساعت و مرحله دفع به مدت  5/4

 داد نشان نتايج آب مقطر شستشو داده شدند. ml 250ها با  انجام شد. گفتني است بعد از هر مرحله، جاذب

 براي احياكننده عامل بهترين موالر 1/0 كلريدريك اسيد محلول شده، انتخاب شيميايي محلول پنج بين از كه

 سيكل سه انجام .دارند پاييني بسيار دفع درصد استفاده مورد شيميايي هاي محلول مابقي و باشد مي جاذب

 گونه هيچ ،شد استفاده احياكننده عامل عنوان به موالر 1/0 كلريدريك اسيد محلول از كه متوالي دفع و جذب

 در خاصي تغيير متوالي دفع و جذب سيكل سه درهمچنين . دركن ايجاد جاذب جذب ظرفيت در تغييري

نيز پذيري جاذب در حالت پيوسته  احيا .شدن ايجاد نيز )درصد 80حدود ( ياكنندهاح عامل اين دفع درصد

 بهترين عنوان به موالر HCl  1/0 محلول ناپيوسته، هاي آزمايش در آمده بدست نتايج به توجه بابررسي شد. 

 عامل عنوان به محلول اين از مرحله اين در لذا شد شناخته اورانيوم با شده اشباع جاذب كننده احيا عامل

جاذب آمايش  يك گرم و سه سيكل جذب و دفع متوالي در داخل ستون جذب بر روي شد استفاده احياكننده

، شدت mM  25/0انجام شد. در مراحل جذب از محلول اورانيوم با غلظت 4برابر  pHشده با يون كلسيم در 

 ml/min  3/2و با شدت جريان HCl  1/0 محلولو براي مراحل دفع از  4برابر  pHو  ml/min  3/2جريان
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 ml/min  3/2استفاده شد. گفتني است بعد از هر مرحله، ستون به مدت نيم ساعت با آب مقطر و با دبي

 به جذب سوم و دوم اول، مراحل در جاذب جذب ظرفيت كه داد نشان آمده بدست نتايج شستشو داده شد.

توسط محلول احياكننده براي  بازده حذفمچنين و ه باشد مي mg/g  61/248و 34/270 ،43/315 ترتيب

  باشد.  ميدرصد  100و  98، 84مراحل اول، دوم و سوم دفع به ترتيب برابر 

 نهايي گيري نتيجه - 4

 Cystoseira indicaاي  جذب زيستي اورانيوم توسط جلبك قهوهشود كه  از نتايج اين پژوهش مشخص مي

ها است. اين  هاي فلزي از محلول و اقتصادي جهت حذف يون كارآمد فناوريدر يك ستون بستر ثابت يك 

اين شده و احياي  كند و امكان بازيابي اورانيوم جذب مانند يك تبادل يون رفتار ميجهت اين كار ه توده زي

   باشد. جاذب نيز ميسر مي
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