J. of Nucl Sci. and Tech.

مجلهی علوم و فنون هستهای

81, 2017, 48-57

79-19 75-81 ،8931 ،18
53-63

حذف یون فلوئورید از پسماندهای حاصل از بازیابی اورانيم از سه دسته تهماند کف
استخرهای کارخانهی فراوری اورانيم با استفاده از روش ترسيب شيميایی
3

 محمدحسين هاشمی،3 ناظم ذکریاپور،3 مسعود جوهری،2 محمد صمدفام،1 محمود موسوی،1 شانلی نظامی،1 رضا داورخواه،1* رامين یاوری،1راضيه نمکی
 تهران ـ ایران،11381-4848 : صندوق پستی، سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای، پژوهشکدهی مواد و سوخت هستهای.1
 تهران ـ ایران،18181-1118 : صندوق پستی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدهی مهندسی انرژی.2
 تهران ـ ایران،11381-4848 : صندوق پستی، سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت سوخت راکتورهای هستهای.3

 مقادیر باالی یون فلوئورید موجود در پسماندهای حاصل از بازیابی اورانیم از سه دسته تهماند کف استخرهای،در کار تحقیقاتی حاضر

:چکيده

 در این روش از کلسیم کلرید به دلیل حاللیت باالتر. با استفاده از روش ترسیب شیمیایی حذف شد، )71P وC91 ،C95( کارخانهی فراوری اورانیم
 به عنوان عامل رسوبدهنده استفاده شد و پارامترهای مؤثر بر میزان حذف،آن در آب و تولید مقادیر لجن کمتر نسبت به سایر ترکیبات کلسیمدار
 زمان پیرسازی و، زمان و سرعت همزدن، نسبت کلسیم به فلوئورید،PH ،این عنصر از پسماندها نظیر انتخاب نوع منعقدکننده و غلظت بهینهی آن
 نتایج حاصل از این آزمایشها نشان داد که بهرهی حذف فلوئورید در هر سه دسته پسماند مورد مطالعه به.دمای رسوبگیری بهینهسازی شدند
 همچنین برخالف محاسبات تئوری (به دلیل حضور سایر کاتیونها و آنیونهای موجود در ماتریس.پارامترهای ذکر شده به غیر از دما وابسته است
mg/l  و7/1 ،9/1  به ترتیب به71P وC91 ،C95 پسماندها وکمک در ترسیب فلوئورید) میزان باقیماندهی فلوئورید در پسماند نهایی برای هر سه دسته

 نتایج حاصل از. کاهش یافت که با اندکی رقیقسازی به زیر حد مجاز رسید و بنابراین قابل دورریزی مستقیم به محیط زیست خواهد بود8/1
 عامل ترسیبدهندهی مناسبی برای کاهش،آزمایشها نشان میدهد که استفاده از کلسیم کلرید در شرایط بهینهسازیشدهی پارامترهای مورد بررسی
 همچنین آزمایشهای انجام شده با نمونهی صنعتی کلسیم کلرید تکرار نتایج فوق را نشان.مؤثر مقادیر بسیار باالی فلوئورید از نمونههای حقیقی است
.میدهد که قابلیت صنعتی شدن این روش را اثبات میکند
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Abstract: In the present research work, high concentration amounts of fluoride ions in nuclear waste
produced during uranium recovery from the three groups of uranium conversion factory scraps (C36, C37,
56P) were removed by the chemical precipitation method. In this method, calcium chloride due to its high
solubility in water and lower sludge production in comparison with other compounds of calcium was used
as a precipitant agent. The effects of different parameters such as: the type and concentration of coagulant,
pH, the concentration ratio of calcium to fluoride, time and rate of stirrer, aging time and the temperature
of precipitation on the removal of fluoride were optimized. The results show that the yield of fluoride
removal in these samples relates to all of these parameters with the exception of temperature. In spite of the
theoretical calculations, the amount of fluoride in final wastewater for C36, C37, 56P decreases to 3.6, 5.8
and 4.6 ppm, respectively, which can be released to the environment directly at a slight dilution. The
results show that calcium chloride in the optimized conditions, is a suitable precipitant agent for the
effective decrease of high concentration of fluoride in the real sample. Also, the performed experiment, by
using the industrial grade calcium chloride product, shows the similar result which confirms the possibility
of this method being used in industry.
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مطالعه در منابع علمی نشان میدهد که از روشهای مختلفی

 .1مقدمه
فلوئور الکترونگاتیوترین عنصر جدول تناوبی است ،بنابراین

نظیر تبادل یون ،جذب سطحی ،فرایندهای غشائی ،ترسیب و

تمایل شدیدی به جذب یک الکترون دارد و به صورت آنیونی

آبکافت حرارتی برای حذف و جداسازی آن از پسماندهای مایع

در ترکیبات مختلف یافت میشود [ .]8این عنصر به لحاظ

استفاده شده است [ .]81-5در این میان ،استفاده از روش ترسیب

فراوانی سیزدهمین عنصر در روی پوسته زمین است و در صنایع

شیمیایی برای حذف فلوئورید از پسماندهای حاوی مقادیر باالی

مختلف برای تولید هگزا فلوئورید گوگرد ،دارو ،علفکشها و

آن ،یک روش مؤثر و ارزان قیمت است [ .]88معموالً این

لیزرهای شیمیایی استفاده میشود [ .]9 ،2یکی از عمدهترین

رسوبگیری از طریق افزودن ترکیبات حاوی کلسیم و آلومینیم

به محلول حاوی فلوئورید و فراهم کردن محیط قلیایی انجام می-

کاربردهای فلوئور استفاده از آن در کارخانهی فراوری اورانیم
به منظور تهیهی مادهی اولیهی غنیسازی اورانیم (اورانیم هگزا

شود که با توجه به هزینهی باالی آلومینیم و قابلیت آبگیری

فلوئورید) در تولید سوخت هستهای است [ .]8پسماندهای حاصل

ضعیف لجن تولیدی حاصل از آن ،استفاده از ترکیبات آلومینیم

از این فرایند تولید ،حاوی مقادیر زیادی از فلوئورید به همراه

برای حالتی که غلظت فلوئورید موجود در پسماند باالست ،روش

اورانیم است که با توجه به جایگاه استراتژیکی اورانیم و ارزشمند

مناسبی نیست [ .]28-83بنابراین رایجترین تکنولوژی برای روش

بودن آن به لحاظ اقتصادی ،جداسازی اورانیم را از این پسماندها

رسوبدهی یون فلوئورید ،افزایش ترکیبات کلسیمدار است.
()2

تاکنون از ترکیبات کلسیمدار مختلفی همچون کلسیت ،

با اهمیت میسازد .به واسطهی این فرایند جداسازی ،پسماندهای

()9

آهک

ثانوی حاوی مقادیر باالی فلوئورید تولید شدهاند که باید پیش از
دورریزی

و سایر نمکهای کلسیمدار مانند کلرید ،نیترات،

سولفات و فسفات برای این منظور استفاده شده است [.]22 ،81

به

محیط زیست ،از آن حذف شوند .همچنین در راستای به-

با توجه به میزان حاللیت کم کلسیت و آهک در آب و در نتیجه
کافی نبودن غلظت کل یون کلسیم ] [Ca2+حاصل از تفکیک

کارگیری این عنصر در صنایع مختلف ،پسماندهای مایع مختلفی
حاوی مقادیر قابلمالحظهای از فلوئورید تولید میشوند که با

این دو ترکیب برای ترسیب کمّی فلوئورید ،به مصرف بیش از

توجه به نقش بسیار مهم این عنصر در زندگی موجودات زنده،

اندازهی مقادیر استوکیومتری الزم برای ترسیب آن از این دو

توجه به مقادیر فلوئورید وارد شده به محیط زیست ضروری و

ترکیب منجر خواهد شد .بنابراین باید مقدار بسیار زیادی از این
2+

حیاتی است .از آنجا که آب آشامیدنی ،منبع اصلی جذب

عوامل رسوبدهنده افزوده شوند تا غلظت یون  Caبه میزانی

فلوئورید است ،بنابراین بسته به غلظت و مقدار کل آب مصرفی،

که برای رسوبدهی کمّی فلوئورید الزم است برسد و این

عنصر

افزایش باعث ازدیاد حجم لجن تولیدی میشود [ .]83مضاف بر

این

میتواند آثار سازنده و مخربی بر روی سالمت انسانها داشته

آنکه بیشینه مقدار حذف فلوئورید از پسماندهای صنعتی با این

()8

دو ترکیب  %31است که نشان از حضور مقادیر باالی فلوئورید

) (WHOحداکثر مقدار مجاز فلوئورید موجود در آب

در سیال قابل دورریز به محیط زیست است [ .]81در مقابل ،نمک

آشامیدنی نباید از  8/7mg/lفزونی یابد [ .]5 ،1فلوئورید در

کلسیم کلرید در آب دارای حاللیت بیشتری است و در صورت

مقادیر کم ،یک جزء اصلی و مورد نیاز برای سالمت انسانها

استفاده از آن ،به دلیل آزادسازی بیشتر یون کلسیم نسبت به

است و در استخوانسازی و تشکیل مینای دندان کمک میکند.

آهک و کلسیت ،مقدار کمتری لجن تولید میشود و احتمال

اما ورود مقادیر مازاد آن از راههای مختلف به بدن ،منجر به بروز

گرفتگی لولهها ،پمپها و خطر ایجاد گرد و غبار کاهش مییابد.

مشکالت و بیماریهای مختلفی از جمله فلوئورزیس استخوان و

همچنین این ترکیب نسبت به سایر ترکیبات کلسیمدار به لحاظ

دندان ،تخریب مغز ،اختالل در عملکرد غدد درون ریز ،کلیه،

اقتصادی مقرون به صرفه است و پسماندهای ثانوی که حاوی

باشد [ .]7مطابق با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی

تیروئید و نهایتاً سرطان در بدن میشود [ .]3 ،1بنابراین پژوهش-

ترکیبات آنیونی نظیر سولفات ،نیترات و فسفاتاند و باعث

های گستردهای برای حذف و جداسازی فلوئورید از پسماندهای

آلودگی محیط زیست میشوند را تولید نمیکند [ .]81بنابراین

آبی صورت گرفته است.

استفاده از این ترکیب نسبت به دیگر ترکیبات کلسیمدار از
اهمیت ویژهای برخوردار است .از سوی دیگر برای رسوبگیری
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حذف یون فلوئورید از پسماندهای حاصل از بازیابی اورانیم از . . .

و حذف فلوئورید ،ترکیبات سیلیس و آلومینیم برای تشکیل

یون گزین فلوئورید ساخت شرکت  ISTEKمدل ،FOO8122

ترکیبات کممحلول سدیم سیلیکو فلوئورید( )8و کرولیت( )7در

و از پتانسیومتر رومیزی مدل  S220Kساخت کمپانی

محیطهای اسیدی استفاده شده است که نتایج حاصل از آن

 Mettler Toledoکشور سوئیس استفاده شد.

وجود مقادیر باالی فلوئورید در پسماند نهایی را نشان میدهد.
البته الزم به ذکر است که با توجه به انحالل قلیایی سه نوع

 2.2تهيهی محلول مادر

پسماند جامد مورد بررسی (به واسطهی بیشینه مقدار بازیابی

برای تهیهی محلول 8222 mg/l ،فلوئورید ،از نمک سدیم

اورانیم) و در نتیجه تولید پسماند ثانوی قلیایی حاوی فلوئورید،

فلوئورید آن استفاده شد .به این منظور ،ابتدا نمک مورد نظر به
مدت  28hدر دمای  72˚Cخشک شد و سپس مقدار 2/2231g

استفاده از آنها با توجه به مصرف بیش از حد اسید برای ایجاد
محیط مناسب برای رسوبگیری و به طبع آن تولید پسماند ثانوی

از آن را با آب دیونیزه شده حل ،و در بالن  8لیتری به حجم

و آلودگی محیط زیست بیشتر ،در این پژوهش کارایی

رسانده شد .سایر محلولهای مورد نیاز با غلظتهای معین از

نخواهند داشت [.]29

رقیقسازی این محلول تهیه ،و  pHآنها با استفاده از محلوهای
اسید نیتریک و سدیم هیدروکسید  2/8 Mتنظیم شد.

بنابراین هدف در این پژوهش ،حذف مقادیر بسیار باالی
فلوئورید از پسماندهای قلیایی ثانوی حاصل از بازیابی اورانیم از
سه دستهی متفاوت از رسوبهای کف استخرهای کارخانه

 3.2اندازهگيری غلظت یون فلوئورید

فراوری اورانیم است .این رسوبها حاوی مقادیر فراوانی

برای اندازهگیری غلظت یون فلوئورید از الکترود یون گزین

فلوئورید ،سولفات ،نیترات ،کربنات ،کلرید و سدیم هستند که با

فلوئورید که یک روش مناسب برای اندازهگیری در محدودهی

روش ترسیب شیمیایی به کمک کلسیم کلرید حذف میشوند.

غلظتی

-3

 82تا  8Mاست استفاده شد .برای این منظورpH ،

در این راستا ،اثر پارامترهای مختلفی چون نوع منعقدکننده و

تمامی نمونهها به دلیل مزاحمت یون هیدروکسید در حین اندازه-

غلظت آن ،نسبت مولی کلسیم به فلوئورید ،pH ،سرعت و زمان

گیری یون فلوئورید با استفاده از بافر اسید استیک در  7/7تنظیم

همزدن ،زمان پیرسازی و دمای رسوبگیری بر بهرهی جداسازی

شد.

بررسی شده است .از آنجا که ماتریس نمونههای مورد بررسی

همچنین به منظور کاهش خطاهای ناشی از پتانسیل اتصال مایع در

دارای ماهیت منحصر به فردیاند ،نتایج حاصل از انجام این کار

محیط اندازهگیری ،قدرت یونی محلول بافر از راه افزایش مقدار

در نوع خود ارزشمند و کاربردی است .توجه به این نکته

معینی سدیم کلرید به آن تثبیت شد .در نهایت غلظت نمونههای

ضروری است که تاکنون در هیچ یک از کارهای ارائه شده،

مجهول با استفاده از ترسیم منحنی کالیبراسیون لگاریتم غلظت

تمامی این پارامترها بهینهسازی و بررسی نشدهاند و عمدتاً

یون فلوئورید بر اختالف پتانسیل نمونههای استاندارد و به دست

پژوهشها در محیطهای شبیهسازی شده ،در غلظتهای پایین

آوردن معادلهی خط ترسیمی حاصل شد.

فلوئورید و عاری از مقادیر زیاد آنیونها و کاتیونهای دیگر
 8.2رسوبگيری

انجام شده است.

برای بازیابی و نهایتاً تخلیص اورانیم از یک چنین پسماندهای

 .2مواد و روشها

جامدی ،در مرحلهی نخست ،رسوبهای مورد نظر (در این

 1.2مواد مورد استفاده و تجهيزات

پروژه در سه دستهی مختلف تهیه شده از شرکت سوخت

همه مواد شیمیایی مورد استفاده در این پژوهش دارای خلوص

راکتورهای

شیمیایی باالی  ،%33و از شرکت مرک خریداری شدهاند .برای

هستهای) به روش انحالل قلیایی با محلول کربنات /بیکربنات

 2/7 Mحل ،و در مرحلهی بعد اورانیم طی دو مرحله رسوب-

اندازهگیری کمّی عناصر ،از دستگاههای اسپکترومتری نشری
پالسمای جفتشدهی القائی مدل  Varian turbo axialساخت

گیری ابتدا به صورت دی اورانات سدیم جداسازی ،و بعد با

کشور استرالیا ،کروماتوگرافی یونی از شرکت متروهم

تبدیل آن به اکسید اورانیم تخلیص میشود .حاصل رسوبگیری

مدل  Separation center-599ساخت کشور سویس ،الکترود

مرحلهی اول ،تولید پسماندهای ثانوی قلیایی که حاوی مقادیر
بسیار باالی فلوئورید ( )582 ppmاست و امکان دوریزی
9

72

مجلهی علوم و فنون هستهای8931 ،18 ،

مستقیم آنها به محیط زیست ممکن نیست .بنابراین برای حذف

بهمنظور کاهش بیش از حد غلظت یون فلوئورید در برآورد

این عنصر از ترکیب کلسیم کلرید برای رسوبگیری به شکل

استانداردهای تخلیهی پسماند حاوی این یون به محیط زیست،

کلسیم فلوئورید استفاده شده است.

اجتنابناپذیر است .در این پژوهش ،از منعقدکنندهی پلیآلومینیم

برای انجام عملیات رسوبگیری 72 ml ،از هر یک از سه

()5

کلرید( (PAC) )1و پلیالکترولیت آنیونی پلیاکریلیک اسید

پسماند با ماهیت قلیایی موجود به بشر منتقل ،و  pHمحلول ابتدا

) (PAAبا توجه به قابلیت آنها در عدم نیاز به کمک

با نیتریک اسید  2/8 Mدر حوالی  5تنظیم ،و پس از افزودن

منعقدکنندههای دیگر و تشکیل لختههای با دوام و سختتر

مقدار مشخصی از کلسیم کلرید و منعقدکننده به محلول ،مجدداً

استفاده شد تا جداسازی بهتر فازهای مایع -جامد را تسهیل کند.

 pHمحلول با نیتریک اسید و سدیم هیدروکسید  2/8 Mدر 5

به این منظور ،به طور جداگانه  72 mlاز هر یک از سه نمونهی

تنظیم شد .محلول در مدت زمان ،دما و سرعت معین همزده شد.

ذکر شده در یک بشر  822میلیلیتری وارد شد .سپس با توجه به

پس از گذشت مدت زمان مشخص از تهنشینی به منظور انجام

عملکرد باالی این منعقدکنندهها برای ترسیب یون فلوئورید در

 pH ،pH≈5محیط اولیه که کامال ً قلیایی بوده است ،با محلول

پیرسازی محلول ،رسوب حاصل بر روی کاغذ صافی (واتمن )82
صاف ،و مقدار فلوئورید موجود در محلول باقیمانده با استفاده

نیتریک اسید  2/8 Mدر حوالی  5تنظیم شد [ .]21از سوی دیگر،

از الکترود یون گزین فلوئورید اندازهگیری شد.

با توجه به حضور سولفات و کربنات مازاد در محیط و مقادیر
حاصلضرب انحاللپذیری ترکیب کممحلول آنها با کلسیم در
این ( pHکلسیم سولفات  2/8×82-7و کلسیمکربنات

 .3یافتهها
پیش از شروع آزمایش ،تعیین مقدار و نوع کاتیونها و آنیونهای

 )1/9×82در قیاس با حاصلضرب انحاللپذیری کلسیم

موجود در هر سه نوع پسماندهای حاصل از بازیابی اورانیم از

فلوئورید ( )9/8×82-88نشان میدهد که به لحاظ نظری ،کمترین

اهمیت ویژهای در اتخاذ استراتژی مناسب برخوردار است.

مزاحمت از سوی آنیونهای ذکر شدهی حاضر در محلول برای

بنابراین با استفاده از تکنیکها و ابزارهای دستگاهی ،ماهیت سه

ترسیب یون فلوئورید با یون کلسیم وجود خواهد داشت .بنابراین

-1

نمونهی حقیقی بررسی ،و در جدول  8ارائه شده است .همچنان-

می توان با اضافه کردن یون کلسیم به نسبت استوکیومتری ،به

در

حذف کمّی یون فلوئورید از محلولهای مورد نظر اقدام کرد

که

()1

جدول  8مالحظه میشود ،مقدار فلوئورید در هر سه محلول بسیار

[ .]25اما در عمل این امر به دلیل پدیدهی تبلور همزمان کلسیم

باالست .بنابراین برای جداسازی و حذف فلوئورید ،از روش

فلوئورید با سایر آنیونهای ایجادکنندهی ترکیبات کممحلول با

رسوبگیری با استفاده از کلسیم کلرید (به شکل کلسیم

یون کلسیم ،میسر نیست [ .]21به این ترتیب ،از یک سو با در نظر

فلوئورید) استفاده شد.

گرفتن احتمال واکنش همرسوبی سایر آنیونهای موجود در
محلول با یون کلسیم ،و از سوی دیگر به منظور کاهش هر چه

 1.3بررسی اثر نوع منعقدکننده و تعيين غلظت بهينهی آن

بیشتر میزان یون فلوئورید در پسماند نهایی براساس پدیدهی اثر

بـا تـوجـه بـه حـاصـلضـرب انـحـاللپـذیـری فـلـوئـوریـت

یون مشترک ،دو برابر میزان استوکیومتری الزم برای تشکیل

( ،(Ksp= 9/8182-88غلظت فلوئورید باقیمانده در محیط پس از

رسوب کلسیم فلوئورید از یون کلسیم (به فرم کلسیم کلرید) به

انجام عملیات رسوبگیری میتواند با کنترل کردن غلظت

هر یک از سه نمونه اضافه شد تا اینکه نسبت مولی کلسیم به

تعادلی  Ca2+در مقادیر بزرگتر از  ،82 mg l-8به کمتر از

-8

فلوئورید مساوی با  8شود .سپس در حالیکه محلول با مگنت

 1 mg lکاهش یابد .اما پژوهشهای مختلف نشان داده است که

یک همزن مغناطیسی همزده میشد ،مقادیر مشخصی از  PAAیا

دستیابی به غلظتی کمتر از 87 mg l-8حتی تحت غلظتهای

 PACافزوده ،و  pHنهایی محلول با استفاده از پتاسیم

خیلی باالتر از  Ca2+امکانپذیر نیست [ .]27 ،28این امر ناشی از

هیدروکسید یا نیتریک اسید  ،2/8 Mدر  5تثبیت شد .محلول به

اندازهی بسیار ریز و کلوییدی این رسوبات است [ .]22بنابراین

مدت  2hهمزده شد و پس از زمان تهنشینی به مدت  28hبر روی

استفاده از یک منعقدکننده ،نه تنها برای جداسازی کارامد

کاغذ صافی (واتمن  )82صاف ،و میزان فلوئورید باقیمانده در

فازهای جامد -مایع در مدت زمانی معقول ،مورد نیاز است ،بلکه

محلول
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صافشده با الکترد یون گزین فلوئورید ( )F-ISE()3اندازهگیری

شد.

جدول  .1تعیین مقدار و نوع کاتیونها و آنیونهای موجود در هر سه نوع پسماندهای حاصل از بازیابی اورانیم
غلظت کاتيونها و آنيونها )(ppm

نمونه

Al

Cu

Na

Ca

Co

Fe

Mg

Mn

Ni

U

C91
C95
71P

2/83
2/89
8/71

8/28
9/32
7/88

≤828
≤828
≤828

2/98
2/28
2/29

2/28
2/28
2/29

2/87
2/89
2/89

2/27
2/28
2/28

2/28
2/28
2/28

8/7
8
2/1

8/1
8/3
8/5

-

NO 3
25222
98222
95222

-

Cl

222
322
8822

2CO 3
8

≤982
≤9828
≤9828

-

3PO4

2SO4

F

87182
82535
5912

> 722
> 722
> 722

8122
8122
8922

نتایج حاصل از بررسی اثر غلظتهای متفاوتی از منعقدکننده-

در این آزمایش ،اثر نسبت مولی کلسیم به فلوئورید بر میزان

های  PAAو  PACبر میزان یون فلوئورید باقیمانده در آن ،در

غلظت یون فلوئورید باقیمانده در پسماندها بررسی و ارزیابی

شکل  8نشان داده شده است .همانگونه که مالحظه میشود ،هر

شد .نتایج حاصل در شکل  2نشان داده شده است .همانطور که

دو منعقدکنندهی  PAAو  PACاز روندی مشابهی در حذف

مشاهده

یون فلوئورید از محلولها برخوردارند .برای نمونههای  C91و

میشود ،با افزایش این نسبت تا  ،8/7میزان فلوئورید باقیمانده در

 C95در غلظتی تقریباً معادل با  82 ppmو برای نمونه  71Pدر

مورد نمونهی  C95به زیر حد مجاز ( )8 ppmکاهش یافته ،و

غلظتی تقریباً معادل با  12 ppmاز هر یک از این منعقدکنندهها،

امکان دورریزی آن به محیط زیست میسر است [ .]22در حالیکه

میتوان به باالترین درصد حذف یون فلوئورید و کمترین غلظت

رسیدن به این مقدار در دو نمونهی دیگر در نسبت مولی 8

فلوئورید باقیمانده در پسماند ،دست یافت .مشاهدات حاصل از

امکانپذیر است .با توجه به قیمت نسبتاً پایین کلسیم کلرید

بررسی رفتار تهنشینی رسوبات ریز  CaF2نشان میدهد که بدون

صنعتی،

حضور منعقدکننده ،زمان الزم برای تهنشینی رسوبات در محلول-

82

[F] C95
[F] C91

کلوییدی کلسیم فلوئورید ،این زمان تنها به واسطهی حضور

92

کاتیونها و آنیونهای موجود در محیط و تشکیل رسوبهای
22

دیگر ،و در نتیجه ایفای نقش یک منعقدکنندهی جدید برای
رسوبات

کلسیم

فلوئورید،

82

امکانپذیر شده است .الزم به ذکر است که در محیط فاقد
ماتریس پیچیدهی نمونههای مورد بررسی ،این زمان تا  28hنیز

غلظت فلوئورید در محلول )(ppm

های مورد بررسی 87h ،است که با توجه به ماهیت رسوبات

[F] 71P

°

حاصل

222

نمیشود .در حالیکه حداکثر زمان الزم برای تهنشینی بعد از به

72
822
872
غلظت پلیاکریليک اسيد )(ppm

کارگیری منعقدکنندهها  92minبه دست آمد .همچنین از

°

82

مشاهدات انجام شده میتوان نتیجهگیری کرد که منعقدکنندهی

[F] C95
[F] C91

 PACرفتار تهنشینی بهتری نسبت به  PAAاز خود نشان داده

92

است و از سوی دیگر به لحاظ اقتصادی و نیز مالحظات زیست

22

محیطی ،بهکارگیری  PACبهعنوان منعقدکننده در تهنشینی و
لختهسازی رسوبات ریز کلسیم فلوئورید برتری دارد .بنابراین در

82

تمامی آزمایشهای بعدی ،از  PACبهعنوان عامل منعقدکننده و
لختهساز استفاده شد.

°
222

 2.3بررسی اثر نسبت مولی کلسيم به فلوئورید ][CA+2/F-

872

822

72

غلظت پلیآلومينيم کلرید )(ppm

72

°

غلظت فلوئورید در محلول )(ppm

[F] 71P
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شکل  .1نمودار تأثیر غلظت منعقدکننده  PACو  PAAبر میزان حذف یون

،C95

فلوئورید از سه نمونهی مورد بررسی( .شرایط واکنش،Ca/F=8 ،pH= 5 :
دور

مناسبترین نسبت عدد  8/7انتخاب شد.

همزن=  ،822rpmزمان همزدن= ،2 hزمان پیرسازی= ،28 hدمای محیط).

 3.3بررسی اثر pH

برای بررسی اثر  pHبر میزان باقیماندهی یون فلوئورید در

12

[F] 71P
[F] C95
[F] C91

92

87

8/1

8/2

غلظت فلوئورید در محلول )(ppm

87

پسماند نهایی ،برای هر سه نمونهی مورد بررسی ،پس از تثبیت
 pHاولیهی  72 mLاز هر یک نمونهها در عدد  ،5مقادیر
مشخصی از کلسیم کلرید تا حصول به نسبتهای بهینهی Ca/F

افزوده شد .سپس با افزایش مقادیر مشخصی از  ،PACمجدداً
 pHنهایی محلول با پتاسیم هیدروکسید یا اسید نیتریک  2/8Mدر
مقدار موردنظر تنظیم ،و نهایتاً مقادیر فلوئورید موجود در
محلولهای صاف شده اندازهگیری شد .نتایج حاصل از این

°
2/1

2/8

بررسی برای هر سه نمونه در شکل  9نشان داده شده است،

نسبت مولی کلسيم به فلوئورید ][Ca/F

همانگونه که نتایج نشان میدهند pH ،مناسب برای حذف یون

شکل  .2بررسی تأثیر نسبت مولی کلسیم به فلوئورید در میزان حذف یون

فلوئورید در تمامی نمونهها ،برابر  5است .این امر با سازوکار

فلوئورید در سه نمونهی مورد بررسی( .شرایط واکنش،pH=5 :
 PAC=82 ppmبرای نمونههای  C91و  C95و  PAC=12 ppmبرای نمونه
 ،71Pدور همزن= ،822rpmزمان همزدن= ،2 hزمان پیرسازی= ،28hدمای
محیط).

عملکرد منعقدکنندهی  PACبرای انعقاد رسوبات بسیار ریز
 ،CaF2و تسهیل تجمع ذرات این رسوب با تشکیل آنها بر سطح
رسوب آلومینیم هیدروکسید که در این  pHبهترین شرایط برای
تشکیل آلومینیم هیدروکسید را داشته است مطابقت دارد .بنابراین

اختالف هزینهی صرف شده در دو حالت  Ca/F=8/7و

در تمامی آزمایشهای بعدی pH ،محلول در مقدار بهینه شده

 ،Ca/F=8از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است .از سوی دیگر

برابر  5تنظیم شد.

با وجود این افزایش نسبت  ،Ca/Fمقدار رسوب بهدست آمده

822

کلرید مازاد عمدتاً به صورت محلول باقی میماند ،و تنها براساس

12

اثر یون مشترک موجب کاهش غلظت یون فلوئورید در حال

12

تعادل با رسوب کلسیم فلوئورید ایجاد شده ،خواهد شد.

82

همچنانکه مشهود است ،نسبتهای به دست آمده برای

22

رساندن غلظت یون فلوئورید به کمترین مقدار ممکن در محلول
صاف شده ،بیش از میزان استوکیومتری الزم براساس واکنش

غلظت فلوئورید در محلول )(ppm

نسبت به حالت  Ca/F=8تغییر چندانی نمیکند .زیرا کلسیم

[F] 71P
[F] C95
[F] C91

°
88

ترسیب یون کلسیم با فلوئورید به دست آمد .این امر از یک سو

82

3

1
pH

5

1

7

به دلیل واکنش همرسوبی سایر آنیونهای موجود در محلول با

شکل  .3نمودار اثر  pHبر میزان حذف یون فلوئورید در سه نمونهی مورد

یون کلسیم و تشکیل ترکیبات کممحلولی نظیر :کلسیم سولفات،

بررسی .شرایط واکنش PAC=82ppm :برای نمونههای  C91و  C95و

کلسیم کربنات ،کلسیم هیدروکسید بوده ،و از سوی دیگر به

 PAC=12ppmبرای نمونه  Ca/F=8 ،71Pبرای نمونههای  C91و  71Pو
 Ca/F=8/7برای نمونه  ،C95دور همزن= ،822rpmزمان همزدن= ،2hزمان

منظور کاهش هر چه بیشتر میزان یون فلوئورید در محلول

پیرسازی= ،28hدمای محیط.

براساس پدیدهی اثر یون مشترک است .بنابراین برای رسوب-
گیری نمونهی  C91و  71Pنسبت  ،Ca/F=8و برای نمونهی
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 C91و  222rpm ،71Pبرای نمونهی  C91در اختالط محلول،

همانگونه که مالحظه میشود ،افزایش  pHبه باالتر از این
مقدار در نمونهی  71Pنسبت به نمونههای  C91و  C95منجر به

در آزمایشهای بعدی در نظر گرفته شد.

افزایش بیشتر میزان فلوئورید باقیمانده در پسماند ،و در نتیجه
درصد حذف پایینتر آن میشود .این پدیده میتواند به حضور

 1.3بررسی اثر زمان همزدن

مقادیر کاتیونهایی نظیر آهن ،منگنز و اورانیم در نمونه مرتبط

اثر زمان همزدن رسوب ،بر انعقاد و ترسیب کلسیم فلوئورید

باشد .چرا که در  pHهای باالتر از  ،5این ترکیبات نامحلول

مطالعه شد .نتایج حاصل از این بررسی در شکل  7نشان میدهد

میشوند و میتوانند در نقش منعقدکننده عمل کنند .در مورد

که مدت زمان بهینه برای تشکیل رسوب کلسیم فلوئورید در

نمونههای  C91و  C95به دلیل باال بودن غلظت این کاتیونها،

حدود  2/7hاست .این زمان کوتاه میتواند به دلیل غلظت بسیار

فرایند ترسیب فلوئورید همچنان با بهرهی نسبتاً باالیی انجام

باالی

میشود .این پدیده به دلیل غلظت پایینتر سایر کاتیونها در

واکنشگرها در نمونههای مورد بررسی بوده باشد که در نتیجهی

نمونه  71Pتأثیر منفی در فرایند ترسیب یون فلوئورید خواهد

آن سازوکار هستهزایی و سرعت تشکیل رسوب افزایش مییابد

داشت.

و بنابراین تشکیل رسوب و کامل شدن آن را در مدت زمان
کوتاهتری میسر میسازد.

 8.3تأثير سرعت همزدن بر تشکيل رسوب کلسيم فلوئورید
 8.3اثر زمان پيرسازی رسوبات

فرایند رسوبگیری به طور کلی شامل دو مرحلهی سازوکار

در این مرحله اثر زمان پیرسازی رسوب کلسیم فلوئورید بر میزان

هستهزایی و رشد هستهها است .همچنین عوامل گوناگونی چون

حذف یون فلوئورید مطالعه شد .ترسیب یون فلوئورید با حفظ

دما ،حاللیت رسوب ،غلظت واکنشگرها و سرعت همزدن بر

شرایط قبلی به لحاظ حجم محلول ،غلظت یونهای کلسیم

اندازهی ذرات رسوب و فرایند تشکیل آن اثرگذارند .با افزایش

فلوئورید ،عامل منعقدکنندهی  PACو تنظیم  pHاولیهی محلول،

سرعت همزدن ،زمان القا کاهش مییابد و هستهزایی تسریع

همانند آزمایشهای قبلی انجام گرفت .نتایج حاصل از این

میشود .از سوی دیگر باید توجه داشت که سرعتهای همزدن

آزمایش نشان میدهد که رسوبگیری و حذف یون فلوئورید در

بیش از حد نیز سازوکار رشد ذرات و تشکیل دانههای رسوب

مدت  7hتقریباً بهطور کامل انجام میگیرد (شکل .)1

درشتتر را به دلیل شکستن بلورهای ایجاد شده مختل خواهد
ساخت .بنابراین برای رسیدن به باالترین میزان بهرهی حذف یون
فلوئورید ،باید به یک سرعت بهینه که این دو فاکتور را تعدیل

82

کند دست یافت .در نتیجه ،اثر سرعت همزدن در گسترهی 822
تا  122rpmبا ثابت نگهداشتن تمامی پارامترها شامل حجم

92

محلول ،غلظت یونهای کلسیم مورد استفاده ،عامل منعقدکننده

22

 ،PACزمان همزدن ،زمان پیرسازی و تنظیم  pHاولیه مطالعه و

82

بررسی شدند .نتایج حاصل از این بررسی که در شکل  8نشان
داده شده حاکی از آن است که با افزایش سرعت همزدن تا
922rpm

غلظت فلوئورید در محلول )(ppm

[F] 71P
[F] C95
[F] C91

°
172

برای

722

972

222

72

سرعت همزدن )(rpm

نمونههای  C91و  ،71Pتا  222rpmبرای نمونهی  ،C95غلظت

شکل  .8نمودار اثر سرعت همزدن بر میزان حذف یون فلوئورید از سه نمونه-
ی مورد بررسی .شرایط واکنش PAC=82ppm :برای نمونههای  C91و C95
و  PAC=12ppmبرای نمونه  Ca/F=8 ،71Pبرای نمونههای  C91و  71Pو
 Ca/F=8/7برای نمونهی  ،C95زمان همزدن= ،2hزمان پیرسازی= ،28hدمای
محیط.

یون فلوئورید کاهش ،و پس از آن مجدداً افزایش مییابد.
بنابراین مقدار  922rpmبهعنوان سرعت بهینه برای نمونههای

78
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[F] 71P
[F] C95
[F] C91
% 71P
% C95
% C91

92
22
82

تا

توجه داشت که در این آزمایشها سرعت تشکیل هستههای
رسوب به دلیل غلظت اولیهی بسیار باالی یونهای فلوئورید و
کلسیم قابل توجه بوده است و همچنین سرعت بازآرایی و رشد
بلورها نیز به دلیل همزدن و اثر منعقدکننده افزایش مییابد .به این
ترتیب ،اثر عامل افزایش دما در گسترهی مورد بررسی از  82تا

°
8

9

2
زمان همزدن ()h

8

 82˚Cبر فرایند رسوبگیری و میزان حذف یون فلوئورید همان-

°

گونه که نتایج تجربی نشان میدهند ،تقریباً خنثی است.

شکل  .1منحنی تغییرات میزان حذف یون فلوئورید با مدت زمان همزدن(a) .
نمونهی  (b) ،C91نمونهی  (c) ،C95نمونهی  .71Pشرایط واکنش:
( PAC=82 ppmنمونههای  C91و  )C95و ( PAC=12 ppmنمونهی ،)71P
( Ca/F=8نمونههای  C91و  )71 Pو ( Ca/F=8/7نمونهی ،pH=5 ،)C95
دور همزن=( 922rpmنمونههای  C91و  )71 Pو دور همزن=222rpm
(نمونهی  ،)C95زمان پیرسازی= ،28hدمای محیط.

1

°
28

81

82
زمان ماندن محلول ()h

1

که شامل پسماندهای مایع حاصل از بازیابی اورانیم از سه دسته
رسوب کف استخر کارخانهی فراوری اورانیم است ،برای حذف
22

[F] 71P
[F] C95

87

[F] C91

82
7

°

غلظت فلوئورید در محلول )(ppm

82

 .8بحث و نتيجهگيری
با توجه به غلظت باالی یون فلوئورید در نمونههای مورد بررسی

غلظت فلوئورید در محلول )(ppm

[F] 71P
[F] C95
[F] C91

81

فرایند

هستهها ،بازآرایی و رشد بلورها بسیار افزایش یابند [ .]25باید

غلظت فلوئورید در محلول )(ppm

82

سرعت

سه

تشکیل

°

شکل  .8اثر زمان پیرسازی رسوب بر میزان حذف یون فلوئورید از سه نمونه-
ی مورد بررسی( .شرایط واکنش( PAC=82 ppm :نمونههای  C91و (C95
و ( PAC=12ppmنمونهی ( Ca/F=8 ،).71Pنمونههای  C91و  )71Pو
( Ca/F=8/7نمونهی  ،pH=5 ،(C95دور همزن=( 922rpmنمونههای  C91و
 )71Pو دور همزن=( 222rpmنمونهی  ،(C95زمان همزدن= ،2/7hدمای
محیط).

( PAC=12ppmنمونهی ( Ca/F=8 ،)71Pنمونههای  C91و  )71 Pو

 7.3اثر دمای رسوبگيری بر حذف یون فلوئورید

( Ca/F=8/7نمونهی  ،pH=5 ،)C95دور همزن=( 922rpmنمونههای C91

در هر سه نمونه ،رسوبگیری کلسیم فلوئورید در دماهای

و  )71Pو ( 222rpmنمونهی  ،)C95زمان همزدن= ،2/7hزمان

87

97

27
دمای محلول ()˚C

87

7

شکل  .7اثر دما بر میزان حذف یون فلوئورید از سه نمونهی مورد بررسی.
شرایط واکنش( PAC=82 ppm :نمونههای  C91و  )C95و

پیرسازی=.)7h

مختلف با ثابت نگهداشتن سایر پارامترهای بهینه شده نظیر حجم

یون فلوئورید از روش رسوبگیری که یک روش کامالً مؤثر و

محلول ،غلظت یونهای کلسیم فلوئورید ،عامل منعقدکننده

کارامد در این چنین غلظتهایی است استفاده شد .از میان انواع

 ،PACزمان همزدن ،زمان پیرسازی و تنظیم  pHاولیه محلول،

رسوبدهندهها ،کلسیم کلرید با توجه به حاللیت باالی آن در

انجام شد .از یک بشر ژاکتدار برای انجام این آزمایشها

آب ،تولید مقادیر لجن کمتر ،عدم آلودگی محیط زیست و

استفاده شد .به منظور ثابت نگهداشتن دمای محلول ،آب

هزینههای اقتصادی پایینتر در مقایسه با سایر ترکیبات کلسیمدار

ترموستاته از میان ژاکت بشر در طی تمامی عملیات رسوبگیری

انتخاب شد .نتایج حاصل از بهینهسازی پارامترهای مختلف نشان

تا قبل از صاف نمودن عبور داده شد .نتایج حاصل در شکل 5

داد که غلظت اولیه یون فلوئورید در نمونهی  ،C91در شرایط

نشان میدهد کـه تغییـر دمـا در گستـرهی  82تا  82˚Cتـأثیـری

واکنشی  pHبرابر با  ،5استفاده از منعقدکنندهی  PACبه میزان

بـر حـذف یون فلوئورید ندارد .عموماً افزایش دما باعث میشود

 ،[Ca]/[F]=8 ،82 ppmدور همزدن مساوی با  ،922 rpmزمان
77

حذف یون فلوئورید از پسماندهای حاصل از بازیابی اورانیم از . . .

همزدن برابر با  ،7hزمان پیرسازی رسوب برابر با  7hو دمای

بنابراین میتوان نتیجهگیری کرد که استفاده از روش

محیط ،از حدود  87182به  9/5 ppmرسید.

رسوبگیری فلوئورید با کلسیم کلرید با توجه به ماتریس

پس از حصول شرایط بهینه برای نمونهی  C95به صورت

منحصر به فرد نمونههای مورد بررسی ،روشی کارامد و مؤثر

 pHبرابر با  ،Ca/F=8/7 ،5میزان منعقدکنندهی مصرفی  PACبه

برای حذف این عنصر از پسماندهای حاصل از بازیابی اورانیم از

مقدار  ،82 ppmدور همزن مساوی با  ،222rpmزمان همزدن

تهماند کف استخر کارخانه فراوری اورانیم در مقیاس صنعتی

برابر با  ،2/7hزمان پیرسازی رسوب برابر با  7hو در دمای محیط،
مشخص شد که غلظت یون فلوئورید در آن از حدود 82535به

باشد .نتایج حاصل از این پژوهش در مقایسه با سایر روشهای

 7/1 ppmمیرسد.

مشابه بهکار گرفته شده نشان میدهد که میزان فلوئورید موجود

همچنین طی آزمایشهای صورت گرفته در این پژوهش

در پسماند نهایی به مقدار قابل توجهی کمتر از کارهای ارائه شده

مشخص شد که میتوان غلظت یون فلوئورید موجود در نمونهی

است.

 71Pرا با شرایط واکنشی  pHبرابر با  ،Ca/F=8 ،5دور همزن

همچنین غلظت اولیهی فلوئورید در آنها برخالف مقادیر

مساوی با  ،922 rpmزمان همزدن برابر با  ،2/7hزمان پیرسازی

موجود آن برای هر سه نوع پسماند مورد بررسی ،بسیار پایین

رسوب برابر با  ،7hدر صورت استفاده از منعقدکنندهی  PACبه
میزان  12 ppmو در دمای محیط ،از حدود  5912به 8/1 ppm

( )≥822 ppmبوده ،و عملیات جداسازی بر روی محیطهای

رساند.

شبیهسازی شدهای که فاقد گونههای آنیونی و کاتیونی مزاحمی

از آنجا که غلظت یون فلوئورید موجود در پسماندهای به

چون نیترات ،فسفات ،سولفات و کربنات است انجام شده است.

دست آمده پس از حذف یون فلوئورید در هر یک از نمونهها در

ضمن آن که کارهای ارائه شده در مقیاس آزمایشگاهی بوده ،و

نزدیکی حد مجاز است ،بنابراین امکان دورریزی آنها با اندکی

امکان صنعتی شدن آنها بررسی نشده است ].[81 ،22

رقیقسازی به محیط زیست وجود دارد.
برای پیشبینی امکان بهکارگیری نتایج حاصل در مقیاس

پینوشتها

صنعتی ،تمامی آزمایشها با استفاده از کلسیم کلرید صنعتی نیز

1. World Health Organization
2. CaCO9

انجام شد .نتایج به دست آمده از این آزمایشها نشان دادند که با

3. CaO, Ca(OH)2

استفاده از کلسیم کلرید صنعتی ،نتایج مشابهی حاصل میشوند

4. Na2SiF1

این امر را میتوان به خلوص باالی کلسیم کلرید صنعتی موجود

5. Na9AlF1

در بازار ایران ( )%33/27نسبت داد .جدول  ،2غلظت یون

6. Poly Aluminium Chloride
7. Poly Acrylic Acid
8. Syncrystallization
9. Fluoride Ion Selective Electrode

فلوئورید
باقیمانده در محلول پسماندهای حاصل از عملیات جداسازی
فلوئورید از هر یک نمونههای مورد بررسی را نشان میدهد.
جدول  .2غلظت فلوئورید باقیمانده در محلول پسماند حاصل از عملیات
جداسازی فلوئورید از نمونهها
شمارهی نمونه

غلظت )(ppm

C91

9/5

C95

7/1

71P

8/1
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