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) از محيط هيدروکلريک اسيد از طريقV( ) و نيوبيمIV( جداسازی و انتقال انتخابی زيرکنيم
غشای مايع تودهای
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 جداسازی زيرکنيم و نيوبيم از النتانيدها در محيط هيدروکلريک اسيد و انتقال انتخابی آنها از طريق غشای مايع تودهای مورد بررسی:چکيده
) رقيق شده در98-DBC-6( 6 - کراون-98-) و دی بنزوTNOA(  اکتيل آمين- ان- تری،)TBP(  تریبوتيل فسفات.آزمايشگاهی قرار گرفت
 اثرات عاملهای مختلف مانند غلظت هيدروکلريک اسيد در محلولهای خوراک و بازيابی.کروزن و بنزن به عنوان حامل به کار گرفته شدند
)V( ( و نيوبيمIV)  بر روی فرايندهای جداسازی و انتقال زيرکنيم، ) در فاز غشا98-DBC-6  وTNOA ،TBP(  نوع و غلظت حامل،)(عريانساز
 موالر به درون فاز غشاء با باقی گذاشتن النتانيدها در1 ) از محلول هيدروکلريک اسيدV( ( و نيوبيمIV)  استخراج زيرکنيم.مورد بررسی قرار گرفتند
 بازيابی کمٌی زيرکنيم، موالر3/5  هيدروکلريک اسيد. حجمی در کروزن فراهم شد33% (TBP) محلول خوراک به وسيلهی تریبوتيل فسفات
 سينتيک کمی سريعتر از سينتيک زيرکنيم،)V(  مطالعهی سينتيک انتقال نشان داد که روند انتقال نيوبيم، به عالوه.) را فراهم نمودV( ( و نيوبيمIV)
.) با فرض يک واکنش متوالی مرتبهی دوم برگشتناپذير مورد بررسی قرار گرفتV( ( و نيوبيمIV)  سينتيک انتقال زيرکنيم.( ارايه میدهدIV)
 درصد بزرگتر از ثابت78  و18  حدود، به ترتيب،) از فاز دهنده به فاز غشا و از غشا به فاز پذيرندهV( مشخص شد که ثابت سرعت انتقال نيوبيم
.( استIV) سرعت انتقال زيرکنيم

، نيوبيم،64-DBC-8 ،TNOA ،TBP ، محيط هيدروکلريک اسيد، غشای مايع تودهای، انتقال انتخابی، جداسازی:کليدواژهها
 سينتيک،زيرکنيم

Separation and Selective Transport of Zirconium (IV) and Niobium (V) from
Hydrochloric Media Through a Bulk Liquid Membrane
S.A. Milani*, A. Charkhi, S. Eshghi
Materials and Nuclear Fuel Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 11365-8486, Tehran – Iran

Abstract: The separation of zirconium and niobium from lanthanides in hydrochloric medium
and the selective transport of them via bulk liquid membrane (BLM) was examined. Tri-n-butyl
phosphate (TBP), tri-n-octylamine (TNOA) and dibenzo-18-crown-6 (DBC 6) diluted in
kerosene and benzene were used as a carrier. The various effects on the transport and separation
of zirconium (IV) and niobium (V) were studied: concentration of hydrochloric acid in the feed
and strip solutions, type and concentration of the carrier (TBP, TNOA, DBC 6) in the membrane
phase. The extraction of zirconium (IV) and niobium (V) in the membrane phase from 9.0 M
hydrochloric acid by 30% (v/v) TBP was achieved by leaving lanthanides in the feed solution.
The quantitative recovery of zirconium (IV) and niobium (V) were achieved by 0.5 M HCl.
Furthermore, the transport kinetics study showed that niobium transport process exhibits slightly
faster kinetics than zirconium.The kinetics of Zr(IV)/Nb(V) transport were investigated assuming
a consecutive, irreversible second-order reaction on the interfaces. It was found that the rate
constant of niobium (V) transport from the donor phase-to-the membrane and from the
membrane to the acceptor phase was, respectively, about 98 and 24% more than the zirconium
(IV) transport rate constant.

Keywords: Separation, Selective transport, Bulk liquid membrane (BLM), Hydrochloric
medium, TBP, TNOA, 18-DBC- 6, Niobium, Zirconium, Kinetics
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باکتریشناسی استفاده شد [ .]97جداسازی با غشای مايع ،روش

*Email:

 .6مقدمه
به دليل خواص فيزيکی ،شيميايی و هستهای ويژه و منحصربهفرد

جداسازی نسبتاً جديد و متفاوت از ساير فرايندهای غشايی

فلز زيرکنيم و ترکيبهای آن ،نظير سختی و نقطهی ذوب باال،

معمول است و امروزه به علت برخی مزيتها که نسبت به

انعطافپذيری زياد ،مقاومت باال در برابر خوردگی و نيز سطح

سيستمهای جداسازی کالسيک مايع -مايع و نيز غشاهای جامد

مقطع جذب نوترونی بسيار پايين ،صنايع مختلفی از قبيل صنايع

دارد ،مورد توجه زيادی قرار گرفته است [ .]99غشاهای مايع

هستهای ،هوا -فضا ،شيميايی ،الکترونيکی ،تصويرگيری پزشکی

نسبت به غشاهای جامد دارای اين برتری است که نفوذ مولکولی

و داروسازی مصرفکنندگان اين فلز هستند [ .]8-9کاربردهای

در مايعات چند برابر بزرگتر از مقدار آن در جامدات است.

ويژهی اين فلز در زمينهی ساخت تجهيزهای شيميايی ،در

غشاهای مايع میتوانند برای گزينشگری باال برای يک حل-

الکترونيک ،و به صورت آلياژ زيرکالوی در رآکتورهای هستهای

شونده طراحی شوند و به مقادير کمی از حامل و يا

به عنوان غالف ميلههای سوخت گزارش شده است .بيش از 13%

استخراجکننده نياز است .همچنين با توجه به وجود نيروی

توليد فلز زيرکنيم برای توليد نيروی برق هستهای مصرف می-

محرکهی بيشينه ،استفاده از فرايندهای چندمرحلهای الزم نيست

شود .نيوبيم نيز به داليل متعدد به ويژه برای باال بردن مقاومت

].]93
()7

زيرکنيم در برابر خوردگی در تهيهی آلياژهای زيرکنيم استفاده

در مطالعات مربوط به انتقال از طريق غشای مايع تودهای ،
در مورد جداسازی و انتقال توأم زيرکنيم و نيوبيم به ويژه در

میشود.

حضور النتانيدها تاکنون پژوهشی انجام نشده است .کارهای اخير

از مهمترين روشهای استخراج و بازيابی النتانيدها و ساير

()3

که بيشتر بر استفاده از غشای مايع تقويت شده و غشای مايع

عناصر با ارزش موجود در کانیهای آنها میتوان به استخراج با

()8

حالل و تبادل يون اشاره کرد .از جملهی مشکالت و محدوديتهای

تقويتشدهی الياف توخالی

روش تبادل يون پرهزينه بودن فرايند ،توليد پسماند زياد و عدم

که فرايندهای غشای مايع از توانايی مطلوب در جداسازی و

کارآيی آن در فرايندهايی است که در آنها ناخالصیهای زيادی

استخراج زيرکنيم /هافنيم ،نيوبيم /زيرکنيم ،نيوبيم /تانتاليم

در کنار يونهای هدف موجود است .در چنين شرايطی ،به دليل

برخوردارند [ .]96-93با وجود اينکه بسياری از پژوهشگران در

اشباع سريع ستون ،از کارآيی آن به شدت کاسته میشود.

توسعهی غشاهای مايع تقويت شده و تقويت شدهی الياف

استخراج با حالل يک روش چندکاربردی برای جداسازی و

توخالی تالش کردهاند ،ولی امروزه تمايل به غشاهای مايع توده-

تغليظ يونهای فلزی در محيطهای آبی مخلوط فلزها است [،5

ای بيشتر است ،و دليل اين امر آن است که توسعهی غشای مايع

 .]6فرايندهای استخراج با حالل با وجود برخورداری از مزايايی

تودهای بدون شـک جزء اولين گامهای حرکت به سمت صنعتی

چون خلوص باالی محصول در مقياس توليد باال ،دارای نقاط

شـدن و رسيدن به مرز صنعتی شدن غشاهای مايع اسـت .ضمناً

ضعفی چون امکان تخريب حالل ،تشکيل فاز سوم ،و ايجاد

بايد توجه داشت که به منظور دستيابی به جداسازی و انتقال

متمرکز بوده است نشان دادهاند

دلمه( )9و محدوديتهايی چون تعداد مراحل استخراج ،در نتيجه

بيشينهی زيرکنيم /نيوبيم از محيطهای اسيدی با استفاده از غشای

زمان عملياتی طوالنی ،و هزينهی زياد هستند .برای از بين بردن

مايع تودهای ،دانش سرعت و سازوکار انتقال از ميان غشای مايع

اين مشکالت ،به کارگيری فرايندهای غشايی گزينهی مناسبی به

و متغيرهای مؤثر برآن امری ضروری است .اين مقاله ،جداسازی

نظر میرسد [ .]7فرايندهای غشايی روش جديدی است که

دو عنصر نيوبيم و زيرکنيم از النتانيدها را در محيط

براساس روش جداسازی و استخراج با حالل پايهگذاری شده

هيدروکلريک اسيد با استفاده از انتقال انتخابی از طريق غشای

است .در منابع مختلف مصرف کم حالل آلی و گزينشگری

مايع تودهای حاوی تریبوتيل فسفات ( ،)TBPتری -ان -اکتيل

باال ،بهعنوان مزايای بارز استفاده از غشاها ،گزارش شده است

آمين ( )TNOAو دی بنزو -98-کراون )98-DBC-6( 6 -به

[.]99-8

عنوان حامل مورد بررسی قرار داده ،سازوکار و سينتيک انتقال

کاربرد گستردهی فرايندهای غشايی در صنايع ،عمر طوالنی

زيرکنيم /نيوبيم را نيز توصيف میکند .ضمناً اثرات غلظت اسيد

ندارد و در سالهای اخير توسعه يافته است .استفاده از غشاها به

در فازهای دهنده (محلول خوراک) و پذيرنده (محلول بازيابی)،

اواخر سال  9173برمیگردد که از آن در کارهای آزمايشگاهی

7

غلظت و نوع حامل در فاز غشا بر روی فرايند انتقال زيرکنيم/

جداسازی و انتقال انتخابی زيرکنيم ) (IVو نيوبيم ) (Vاز محيط . . .

نيوبيم از ميان غشا را با بهرهگيری از روش طراحی آزمايش

بررسی  3متغير نوع غشا ،قدرت اسيدی محلولهای خوراک و

تاگوچی مورد بررسی قرار داده و از آنجا شرايط بهينه برای

بازيابی و هر کدام در سه سطح استفاده شد .طرح تاگوچی در

بازيابی زيرکنيم ( )IVو نيوبيم ( )Vرا ارايه میدهد.

جدولهای  9و  7نشان داده شده است .در روش طراحی آزمايش

 .2مواد و روش پژوهش

از نسبت عالمت به اغتشاش ( )S/Nبرای تعيين بهترين ترکيب

 6.2مواد شيميايی

آزمايش استفاده شد [.]97

تری بوتيل فسفات ( ،)TBPتری -ان -اکتيل آمين ( )TNOAو

 3.2روش پژوهش

دی بنزو -98-کراون ،)98-DBC-6( 6 -کروزن و بنزن ساخت

برای استخراج و انتقال يونهای فلزی زيرکنيم ( )IVو نيوبيم ()V

شرکت فلوکا بود .کروزن و بنزن به عنوان رقيقکننده مورد

از طريق غشای مايع تودهای ،يک سلول انتقال دومحفظهای

استفاده قرار گرفتند .هيدروکلريک اسيد،ZrCl8 ،NbCl5 ،

تفکيک شده به وسيلهی يک ديوارهی جامد ناتراوا به دو فاز

 YCl3.6H7O ،CeCl8 ،LaCl3و  NdCl3.6H7Oاز شرکت

دهنده (محلول خوراک) و پذيرنده (محلول بازيابی) طراحی و

مرک تهيه شدند .محلول ذخيرهی زيرکنيم ( )IVو نيوبيم ( )Vاز

ساخته شد .سلول انتقال از جنس پلکسیگالس بود .طرحوارهی

انحالل مقادير مناسب از  ZrCl8 ،NbCl5در آب مقطر تهيه شد.

سلول در شکل  9نشان داده شده است .بهمنظور کاهش مقاومت

محلولهای فاز آلی (فاز غشا) از انحالل مقادير مناسب تری بوتيل

انتقال جرم در فازهای دهنده و پذيرنده از طريق همزدن فازها ،در

فسفات ( ،)TBPتری -ان -اکتيل آمين ( )TNOAو دی بنزو-

هر دو قسمت سلول ،حفرهی استوانهای کوچکی برای قرارگيری

 -98کراون )98-DBC-6( 6 -در کروزن و بنزن تهيه شدند.

مگنت در آن تعبيه شد .برای همزدن فاز غشا ،در درپوش سلول

همهی مواد شيميايی مورد استفاده دارای خلوص آزمايشگاهی

نيز سوراخی ايجاد و يک پروانهی شيشهای که توسط يک

بودند.

الکتروموتور کوچک به چرخش در میآمد از اين سوراخ عبور
داده شد.

 2.2طراحی آزمايش

برای تعيين شرايط بهينهی استخراج و انتقال انتخابی زيرکنيم و
نيوبيم از طريق غشای مايع تودهای ،از طرح تاگوجی  L1برای
جدول  .6طرح آزمايش آرايههای متعامد تاگوچی  L1استفاده شده
قدرت اسيدی خوراک
شمارهی آزمايش

نوع غشا
کد

قدرت اسيدی محلول بازيابی

کد نشده

کد شده

کد نشده

کد شده

کد نشده

تری بوتيل فسفات  33%حجمی در کروزن

9

3/9

9

9

9

9

7

3/5

7

9

9

7

دی بنزو -98 -کراون 6 -در بنزن

9

3

9

9

3

تری -ان -اکتيل آمين  6%حجمی در کروزن

3

8

7

6

9

تری بوتيل فسفات  33%حجمی در کروزن

7

3/5

5

7

6

7

دی بنزو -98 -کراون 6 -در بنزن

3

9

6

7

6

3

تری -ان -اکتيل آمين  6%حجمی در کروزن

9

3/9

7

3

1

9

تری بوتيل فسفات  33%حجمی در کروزن

3

9

8

3

1

7

دی بنزو -98 -کراون 6 -در بنزن

9

3/9

1

3

1

3

تری -ان -اکتيل آمين  6%حجمی در کروزن

7

3/5

شده

جدول  .2سطوح پارامترها در طرح آزمايش به روش تاگوچی
شمارهی سطح

قدرت اسيدی خوراک

نوع غشا

(مول بر ليتر)

78

قدرت اسيدی محلول بازيابی
(مول بر ليتر)
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9

9

تری بوتيل فسفات  33%حجمی در کروزن

3/9

7

6

دی بنزو -98 -کراون  )3/39 M( 6در بنزن

3/5

3

1

تری -ان -اکتيل آمين  6%حجمی در کروزن

9

 .9تری بوتيل فسفات  33%حجمی در کروزن؛
98 .7دی بنزو -98 -کراون  6با غلظت  3/39مول بر ليتر در بنزن؛
 .3تریان اکتيلآمين  6%حجمی در کروزن.
 8.3.2دستگاهوری

مقدار يونهای فلزی در فازهای دهنده و پذيرنده ،قبل و بعد از
آزمايش با استفاده از طيفسنج نشر نوری -پالسمای جفتشده-
ی القايی ) (ICP-OESمدل ليبرتی  773واريان تعيين شد .خطای
اندازهگيری دستگاه مذکور  ±3/39درصد بود.
شکل  .6طرحوارهی سلول استفاده شده برای بازيابی و انتقال يونهای

 1.3.2روش انجام آزمايش

زيرکنيم( )IVو نيوبيم ( )Vاز طريق غشای مايع تودهای.

آزمايشهای انتقال در دمای محيط انجام شد .يکی از محفظههای
سلول (فاز دهنده) با  33ميلیليتر محلول خوراک و ديگری (فاز

 6.3.2فاز دهنده (محلول خوراک)

پذيرنده) با  33ميلیليتر محلول بازيابی با قدرت اسيدی متفاوت

فاز دهنده ،محلول  9تا  1موالر هيدروکلريک اسيد محتوی

از فاز دهنده پر شد .سطح محلولها در هر دو قسمت سلول پايين-

 83ppmنيوبيم (مرک) و  83ppmزيرکنيم (مرک) و در

تر از ديوارهی ناتراوای بين آن دو قرار گرفت .سپس مقدار 83

مواردی  835 ppmالنتانيم (مرک) 756 ppm ،سريم (مرک)،

ميلیليتر غشای مايع در باالی فازهای دهنده و پذيرنده ريخته شد

 636 ppmايتريم (مرک) ،و  986 ppmنئوديميم (مرک) بود.

تا سطح هر دو محلول خوراک و بازيابی توسط غشا پوشانده
شود .اختالف چگالی غشا و محلولهای خوراک و بازيابی مانع

 2.3.2فاز پذيرنده (محلول بازيابی)

از اختالط آنها شد .در طول آزمايش ،شرايط محيطی و سرعت

براساس مطالعات انجام شده ،فاز پذيرنده محلول هيدروکليک

چرخش مگنتها و همزن برای تمامی آزمايشها ثابت نگهداشته

اسيد با قدرت اسيدی مختلف درنظر گرفته شد [ .]98برای تهيهی

شد .در آزمايشهای اوليه ،زمان هر آزمايش  8ساعت در نظر

محلول بازيابی از هيدروکلريک اسيد ( 37%مرک) استفاده شد.

گرفته شد .پس از پايان زمان آزمايش ،برای انجام تجزيهی
عيارسنجی حجم مناسبی از محلولهای خوراک ،بازيابی و شاهد

 3.3.2فاز غشا (ی مايع)

(محلول خوراک قبل از آزمايش) برداشته شد .تجزيههای

از سه ليگاند آلی تری بوتيل فسفات (98 ،)TBPدی بنزوکرون

عيارسنجی در فازهای دهنده و پذيرنده به وسيلهی طيفسنج نشر

اتر  ،)98-DBC-6( 6و تریان اکتيلآمين ( )TNOAرقيق شده

نوری -پالسمای جفت شدهی القايی ( )ICP-OESمدل ليبرتی

در رقيقکنندههای کروزن و بنزن بهعنوان غشای مايع برای

 773واريان انجام شد .غلظت يونهای فلزی در فاز غشا از طريق

جداسازی و انتقال يونهای فلزی مورد نظر از ميان غشا استفاده

موازنهی جرم محاسبه شد .درصد استخراج زيرکنيم ( )IVو

شد .با توجه به طراحی به کار رفته برای سلول استفاده شده در

نيوبيم ( )Vاز فاز دهنده و استخراج معکوس آن از فاز غشا به

اين مطالعه ،غشای مايع میبايد دارای چگالی کمتر از آب بوده و

درون فاز پذيرنده برای آزمايشهای مختلف محاسبه شد .درصد

در باالی هر دو فاز دهنده و پذيرنده قرار میگرفت .در اين

استخراج يونهای فلزی زيرکنيم ( )IVو نيوبيم ( )Vاز فاز دهنده

آزمايشها

به قرار زير محاسبه شد

ترکيبهای زير بهعنوان غشای مايع استفاده شدند.
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استخراج (متغير وابسته :پاسخ) ،در شکل  7نشان داده شده است.
()9

همانطور که مشاهده میشود درصد استخراج زيرکنيم و نيوبيم

Extraction%  (Ci,d  Ct,d ) / Ci,d  100

در آزمايش شماره  7بيشتر از ساير آزمايشها است .همچنين در
آزمايشهای شماره  8و  5زيرکنيم نسبت به نيوبيم به صورت
گزينشیتر از فاز دهنده استخراج شده است.

که در آن  Ci, dو  ،Ct, dبه ترتيب ،غلظت اوليه و غلظت لحظهای

برای بررسی درجهی اهميت و ميزان تأثير پارامترهای مختلف

جز مورد نظر در محلول خوراک است.
درصد بازيابی در فاز پذيرنده مطلوبترين شاخص برای

بر روی انتقال زيرکنيم ( /)IVنيوبيم ( ،)Vنتايج با استفاده از

تعيين پاسخ فرايند انتقال از طريق غشای مايع تودهای است که به

نرمافزار  Minitabتحليل شد .جدولهای  8و  5نتايج حاصل از

صورت درصد نسبت غلظت فلز در فاز پذيرنده به غلظت آن در

تحليل دادههای اين آزمايشها را نشان میدهد .با بررسی درصد

فاز دهنده تعريف شد

مشارکت عوامل در جدول  8که با توجه به درصد جداسازی
نيوبيم تهيه شده است مشاهده میشود  37/88درصد تغييرات در

Re cov ery%  Ca,t / (Ci,d  C)  100

()7

نتايج آزمايشها ناشی از تغيير در غلظت اسيد در فاز دهنده و
 3/861درصد به دليل تغيير نوع غشا بوده است .بنابراين ،از ميان

که در آن  Ca, tغلظت يون فلزی در هر لحظه در محلول بازيابی

عوامل بررسی شده ،غلظت هيدروکلريک اسيد در فاز دهنده

است.

بيشترين اثر را در جداسازی نيوبيم دارد .همچنين براساس داده-

با هدف باال بردن دقت کار ،تمامی آزمايشها حداقل دوبار

های جدول ( 5که بر مبنای درصد جداسازی زيرکنيم تهيه شده

تکرار و ميانگين نتايج گزارش ،و مشخص شد که انحراف معيار

است) ،مشاهده میشود که  87/3درصد تغييرات ايجاد شده در

نسبی نتايج کمتر از  5%است.

نتايج ،ناشی از تغيير در غلظت هيدروکلريک اسيد در فاز دهنده،
 97/38درصد تغييرات به دليل تغيير در نوع غشا و  95/36درصد

 .3يافتهها و تحليل نتايج

آن به علت تغيير در غلظت هيدروکلريک اسيد در فاز پذيرنده

 6.3شرايط بهينهی استخراج و انتقال زيرکنيم ( )IVو نيوبيم ()V

بوده است .با توجه به جدول تحليل واريانس (جدول  )5يک بار

برای تعيين شرايط بهينهی استخراج و انتقال زيرکنيم ( /)IVنيوبيم

ديگر غلظت هيدروکلريک اسيد در فاز دهنده به عنوان

( )Vاز طريق غشای مايع ،مطابق طرح تاگوچی (جدول  ،)9تعداد

تاثيرگذارترين عامل در جداسازی زيرکنيم شناسايی شد.

 1آزمايش انجام و نتايج در جدول  3ثبت شد .همچنين درصد
جدول  .3طرح آزمايش استفاده شده که مقدار نيوبيم و زيرکنيم در فاز پذيرنده را به عنوان پاسخ نشان میدهد
غلظت ppm

متغيرها
شمارهی آزمايش

قدرت اسيدی محلول
بازيابی

غشا

قدرت اسيدی
خوراک

9

3/9

تری بوتيل فسفات  33%حجمی در کروزن

9

7

3/5

دی بنزو -98 -کراون  )3/39 M( 6در بنزن

9

3

9

تری -ان -اکتيل آمين  6%حجمی در کروزن

9

8

3/5

تری بوتيل فسفات  33%حجمی در کروزن

6

5

9

دی بنزو -98 -کراون  )3/39 M( 6در بنزن

6

6

3/9

تری -ان -اکتيل آمين  6%حجمی در کروزن

6

76

يون فلزی

بازيابی

خوراک

غشا

اوليهی خوراک

Nb

3/89

89/87

9/38

83/67

Zr

3/55

65/38

7/38

68/39

Nb

3/77

83/6

3/38

83/13

Zr

3/71

73/36

3

73/78

Nb

3/95

87/38

3

87/77

Zr

3/77

73/67

3

73.1

Nb

9

38/17

3/33

31/17

Zr

8/68

87/61

98/31

76/86

Nb

9/36

89/87

3/63

83/78

Zr

9

69/78

6/35

79/75

Nb

-

33/69

8/17

83/78

Zr

-

79/93

3

79/79

مجلهی علوم و فنون هستهای9317 ،83 ،
7

9

تری بوتيل فسفات  33%حجمی در کروزن

1

8

3/9

دی بنزو -98 -کراون  )3/39 M( 6در بنزن

1

1

3/5

تری -ان -اکتيل آمين  6%حجمی در کروزن

1

Nb

7/77

9/93

75/17

87/15

Zr

5/7

9/73

53/97

73/83

Nb

3/95

86/78

9/38

88/77

Zr

3/95

75/13

9/37

77/19

Nb

3/35

97/77

76/38

88/91

Zr

3/1

7/87

57/75

73/88

جدول  .8تحليل واريانس بر مبنای درصد استخراج نيوبيم
عامل
غلظت اسيد در محلول خوراک
نوع غشا
غلظت اسيد در محلول بازيابی

مجموع مربعات )(s

درجهی آزادی
)(DOF
7
7
7
7

واريانس
)(V
7767/658
9331/137
551/557
833/658

5535/397
7391/878
9991/998
9669/397

درصد مشارکت P

نسبت واريانس
)(F
3/339
9/795
3/673

37/887
3/861
3
51/381

جدول  .1تحليل واريانس بر مبنای درصد استخراج زيرکنيم
عامل

مجموع مربعات )(s

درجهی آزادی
)(DOF
7
7
7
7

غلظت اسيد در محلول خوراک
نوع غشا
غلظت اسيد در محلول بازيابی

6636/838
7688/37
3386/738
111/968

مورد نظر از مقدار مطلوب و همچنين تعيين بهترين ترکيب

درصد استخراج

83

آزمايش استفاده میشود .شکلهای  3و  8مقدار ميانگين نسبت
هشدار به اغتشتاش را برای مقادير مختلف درصد استخراج ،به
ترتيب ،زيرکنيم( )IVو نيوبيم( )Vنشان میدهند .همانطور که

73

1

8

7

5
6
8
شمارهی آزمايش

3

7

87/333
97/387
95/368
71/119

اغتشاش ( )S/Nبرای تعيين ميزان انحراف خصوصيت کيفی

83
63

نسبت واريانس
)(F
6/687
7/686
3/381

در روش طراحی آزمايش تاگوچی از نسبت هشدار به

933

9

واريانس
)(V
3398/897
9377/335
9573/357
811/588

درصد مشارکت P

مشاهده میشود محلول  1مول بر ليتر هيدروکلريک اسيد در
خوراک ،حامل  TBPو هيدروکلريک اسيد  3/5موالر در فاز

°

پذيرنده شرايط بهينه برای استخراج زيرکنيم و نيوبيم را فراهم
میکند.

شکل  .2درصد استخراج در آزمايشهای انتقال.

کامپدرُس و همکاران در انتقال نيوبيم از طريق غشای مايع

 2.3سازوکار انتقال

حاوی تری بوتيل فسفات [ ]95و آالمين ]93[ TBP- 336 -نتايج

حضور همزمان گونههای مختلف کمپلکس نيوبيم در محيط

مشابهی به دست آوردند .آنها غلظت بهينهی هيدروکلريک

هيدروکلريک اسيد پيش از اين گزارش شده است [ .]95متناسب
+

اسيد در فاز خوراک را بين  6تا  1مول بر ليتر و غلظت آن در فاز

با غلظت يون  Hدر فاز دهنده ،گونههای مختلف نيوبيم تشکيل

بازيابی را  9مول بر ليتر تعيين کردند.

میشود که در ميزان استخراج آن تأثيرگذارند .در غلظتهای
+

برای تعيين شرايط بهينه با توجه به زمان در نظر گرفته شده

پايين (بين  3تا  6مول بر ليتر)  Hکمپلکسهای خنثی ،مانند

برای اين آزمايشها و با توجه به اينکه فرايند بازيابی زمانبرتر از

 Nb)OH(7Cl3تشکيل میشود .در غلظتهای بين  6تا  8مول بر

فرايند استخراج است ،ابتدا شرايط بهينهی استخراج تعيين شد.

ليتر ،گونهی غالب ،گونهی آنيونی ] [Nb)OH(7Cl8است .در

–

+

صورت افزايش غلظت  Hبه بيش از  8مول بر ليتر ،گونهی

برای اين منظور تابع هدف در نظر گرفته شده در اين بخش

+

غالب ،گونهی کاتيونی ] [HNbOCl3خواهد بود [ .]95بنابراين

درصد استخراج بود.

استخراج نيوبيم به وسيلهی  TBPدر قدرتهای اسيدی مختلف
77
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فاز دهنده ،با سازوکارهای مختلف انجام میشود (سازوکار

33

پيشنهادی برای استخراج نيوبيم توسط حامل تری بوتيل فسفات

73

Nb(OH)2 Cl3 ,aq TBPorg

[Nb(OH)2 Cl 3 .TBP]org

ميانگين نسبت S/N

در شکل  5نشان داده شده است [.)]93

93
°
-93

()3




[Nb(OH)2 Cl4 ] H .TBPorg


aq

-73


4 aq

[Nb(OH)2 Cl ]  H  TBPorg

-33

3/5

9

3/9
-6

غلظت  HClدر فاز پذيرنده ( )mol L

()8




[HNbOCl 3 ] Cl .TBP]org


aq


3 aq

[HNbOCl ] Cl  TBPorg

شکل  .3نمودار درصد متوسط استخراج زيرکونيم.

()5

33
75

83
73

-73

ميانگين نسبت S/N

°

95
93
5

ميانگين نسبت S/N

73

°
-5

-83

-93
TNOA

-63
TNOA

98-DBC-6

98-DBC-6

TBP

نوع حامل

TBP

نوع حامل
83

33
33

73

93
°
-93

ميانگين نسبت S/N

73

93
°
-93
-73

-73
-33

9

-83
9

6

6
غلظت  HClدر فاز دهنده ()mol L-6

1
-6

غلظت  HClدر فاز دهنده ( )mol L

78

-33
1

ميانگين نسبت S/N

83

33

مجلهی علوم و فنون هستهای9317 ،83 ،
75

شکل  .8نمودار درصد متوسط استخراج نيوبيم.

73
95

5
°

ميانگين نسبت S/N

93

-5
-93

9

3/5

3/9

-95

-6

غلظت  HClدر فاز پذيرنده ( )mol L
فاز پذيرنده (محلول بازيابی)

فاز دهنده (محلول خوراک)

شکل  .1سازوکار انتقال نيوبيم به وسيلهی غشای مايع بر پايهی  TBPدر غلظتهای باالی .]95[ HCl

دئورکار و همکاران [ ]91استخراج حاللی نيوبيم از محيط-

زير برای استخراج زيرکنيم از محيط هيدروکلريک اسيد پيشنهاد
شده است []73

های هيدروکلريک اسيد با استخراجکنندهی دیبنزو-98-
کرون 6-را بررسی و گزارش نمودند که افزايش غلظت

()6

هيدروکلريک اسيد تا  6مول بر ليتر سبب افزايش شديد درصد
استخراج میشود .آنها همچنين گزارش نمودند که افزايش

[ZrCl4 .2TBP]org

غلظت اسيد از  6تا  93مول بر ليتر تأثير اندکی بر درصد استخراج

4
aq


aq

Zr 4Cl  2TBPorg
–

دارد .در کار حاضر نيز افزايش غلظت اسيد در فاز خوراک سبب

بر طبق رابطههای  8تا  6افزايش غلظت  H+و  Clدر فاز دهنده

افزايش درصد استخراج نيوبيم شد.

سبب افزايش استخراج نيوبيم و زيرکنيم با  TBPدر فاز آلی

استخراج زيرکنيم به وسيلهی  TBPسابقهی ديرينهای دارد.

میشود که با دادههای کار حاضر همسويی دارد.

پژوهشها نشان دادهاند که ضريب توزيع با افزايش غلظت

يانگ و همکاران ،استخراج حاللی زيرکنيم با  TNOAرا در

هيدروکلريک اسيد در محلول افزايش میيابد [ .]73ضريب

سيستم غشای مايع تودهای بررسی کرده و سازوکار شکل  6را

توزيع  ،Zrدر حقيقت ،زمانیکه مقدار يون کلريد در محلول

ارايه دادند [ .]98در غلظتهای باالی يون کلريد ،سازوکار

بيش از مقدار استوکيومتری آن باشد ،افزايش میيابد .سازوکار
71

جداسازی و انتقال انتخابی زيرکنيم ) (IVو نيوبيم ) (Vاز محيط . . .
933
13

استخراج زيرکنيم با استخراجکنندههای آمينی مانند تری ان
اکتيل آمين ،از نوع تبادل آنيونی است []98 ،73

83

()7

63

[ZrCl4 .2TBP]org


aq

4
aq

Zr 4Cl  2TBPorg

53
83

درصد جداسازی

73

33

()8


(R 3 NH  ) 2.ZrCl 26,org  2Cl aq

73


2R 3 NH  .Cl org
ZrCl26,aq

93

بر طبق روابط باال افزايش غلظت  H+و  Cl-سبب افزايش

9833

9633

9733

9333

633

833

833

°

733

°

زمان (دقيقه)

کمپلکس آنيونی  -TNOAيون کلريد و در نتيجه افزايش
استخراج زيرکنيم میشود که با نتايج کار حاضر همسويی دارد.

شکل  .7سينتيک استخراج نيوبيم و زيرکونيم.

سينتيک انتقال زيرکنيم ( )IVو نيوبيم ( )Vاز طريق غشای مايع

53

تودهای تریبوتيلفسفات  %33حجمی در کروزن در زمانهای

83

 95 ،6 ،8 ،9/5و  75ساعت مورد بررسی قرار گرفت .در اين

33

آزمايشها قدرت اسيدی فازهای دهنده و پذيرنده ،معادل به
ترتيب 1 ،و  3/5مول بر ليتر هيدروکلريک اسيد بود .تغييرات

73

زمانی درصد استخراج نيوبيم ( )Vو زيرکنيم ( )IVو درصد

93

بازيابی
آنها ،به ترتيب ،در شکلهای  7و  8نشان داده شده است .هم-

9733 9833

9633

9333

833

633

833

733

°

درصد بازيابی

 3.3سينتيک انتقال زيرکنيم ( )IVو نيوبيم ()V

63

°

زمان (دقيقه)

چنين تغييرات غلظت نيوبيم ( )Vو زيرکنيم ( )IVبهنجارشده در
فازهای دهنده و پذيرنده در شکلهای  1و  93نشان داده شده

شکل  .4سينتيک بازيابی (استخراج معکوس) نيوبيم و زيرکونيم در فاز

است .نتايج نشان میدهد که استخراج يونهای فلزی از محلول

پذيرنده.

خوراک نسبت به بازيابی آنها از فاز غشا سينتيک سريعتری را

9

ارايه میدهند.
فاز پذيرنده (محلول بازيابی)

غشای مايع

فاز دهنده (محلول خوراک)

فاز دهنده

3/8
3/7

غشای مايع

3/6
3/5
3/8
3/3
3/7
3/9

9633

9833

9733

9333

833

633

833

733

°

°

زمان (دقيقه)

شکل  .9تغييرات زمانی غلظت بدون بعد نيوبيم در سه فاز پذيرنده ،دهنده و غشا.

شکل  .8سازوکار استخراج زيرکونيم به وسيلهی غشای مايع حاوی .TNOA
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غلظت بدون بعد

فاز پذيرنده

3/1
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فاز پذيرنده

() 93

3/1

s ,i
 K s,i C*n
i,m

3/8

فاز دهنده

dC*i,a
dt

3/7

3/5
3/8
3/3

غلظت بدون بعد

غشای مايع

3/6

که در آنها ،شاخص  iمعرف زيرکنيم و يا نيوبيمC*i,m ، C*i,d ،
و  C*i,aغلظت لحظهای جزء  ،iبه ترتيب ،در فاز دهنده ،غشای

3/7

مايع و فاز پذيرنده است .غلظت بدون بعد نيز چنين تعريف شد

3/9

9633

9833

9733

633

833

9333

833

733

°

°

() 98

زمان (دقيقه)

Ci,d  Vd

شکل  .61تغييرات زمانی غلظت بدون بعد زيرکنيم در سه فاز پذيرنده ،دهنده و

Ci,d,in  Vd

غشا.

C 
*
i,d

() 95

Ci,m  Vm

برای پيشبينی سرعت انتقال زيرکنيم و نيوبيم از محلول

Ci,d,in  Vd

خوراک به محلول بازيابی ،يک مدل سينتيکی شامل يک واکنش

() 96

متوالی برگشتناپذير مورد استفاده قرار گرفت [،]77-79

Ci,a  Va
Ci,d,in  Vd

()1
n

s,Zr
Ks,Zr Cm,Zr

C*i,m 

C*i,a 

n

Ke,Zr Cde,Zr
,Zr

Zrd 
 Zrm 
 Zra
()93

در معادلههای  98تا  Ci,d,in ،96غلظت اوليهی جز i ،در فاز دهنده
است.

n

n

برای تعيين ثابتهای سرعت و درجهی واکنش ،تابع هدف

Ke,Nb Cd e,Nb
,Nb

s,Nb
Ks,Nb Cm,Nb

Nbd 
 Nbm 
 Nba

زير تعريف و کمينهی آن تعيين شد

که در آن  keو  ،ksثابت سرعت ،به ترتيب ،استخراج و استخراج

n



معکوس (عريانسازی)؛ و  neو  ،nsدرجهی واکنش ،به ترتيب،

(C*i,a,e xp  C*i,a,calc )2
i 1
n




n

(C*i,d,exp  C*i,d,calc )2
i 1
n


O.F 

استخراج و استخراج معکوس است.
معادلهی سرعت واکنشهای مذکور برحسب غلظت بدون

()97

بعد به صورت معادلههای ديفرانسيل زير بيان شد

i 1

n

که  nدر آن ،تعداد دادهی تجربی است .برای بهينهسازی تابع

() 99
e ,i
 K e,i C*n
i,d

(C*i,m,exp  C*i,m,calc )2

n



dC*i,d

هدف فوق ،درجهی واکنش  9و يا  7و ثابتهای سرعت با

dt

استفاده از تابع جستجوی کمترين مقدار هدف )(fminsearch

()97
*n s ,i
e ,i
 K e,i C*n
i,d  K s,i Ci,m

نرمافزار مطلب بهينه شد .ثابتهای سرعت ،درجهی واکنش و

dC*i,m

مقدار تابع هدف برای انتقال نيوبيم در جدول  6ثبت شده است.

dt

براساس اطالعات اين جدول ،کمترين مقدار تابع هدف و يا
بهترين تطابق بين غلظت بدون بعد آزمايشگاهی و نظری مربوط
89

جداسازی و انتقال انتخابی زيرکنيم ) (IVو نيوبيم ) (Vاز محيط . . .

به حالتی است که درجهی واکنش استخراج در سطح مشترک

غشا 33%( TBP ،حجمی) در کروزن انتخاب شد .قدرت اسيدی

فاز دهنده -غشا برابر  7انتخاب شود.

فاز پذيرنده در آزمايش اول و دوم به ترتيب ،معادل با  9و 3/5

ثابتهای سرعت و درجهی واکنش و مقدار تابع هدف برای

مول بر ليتر هيدروکلريک اسيد انتخاب شد .غلظت اوليهی عناصر

انتقال زيرکنيم در جدول  7درج شده است .براساس اطالعات

موجود در فاز دهنده در جدول  8درج شده است .درصد

اين جدول ،تابع هدف در حالتی که درجهی واکنش استخراج در

استخراج زيرکنيم ( ،)IVنيوبيم ( )Vدر اين آزمايشها در شکل

سطح مشترک فاز دهنده -غشا برابر  7است کمترين مقدار را

 99نشان داده شده است .درصد استخراج ساير عناصر بسيار

دارد.

کوچکتر از آن است که بتواند در شکل  99نشان داده شود.

با مقايسهی ثابتهای سرعت واکنشهای (درجهی دوم)

از مقايسهی شکلهای  7و  99چنين برمیآيد که حضور

انتقال زيرکنيم و نيوبيم مشخص شد که ثابت سرعت انتقال نيوبيم

يونهای النتانيدی ،تا اندازهای درصد استخراج و انتقال نيوبيم و

از فاز دهنده به فاز غشا و از فاز غشا به فاز پذيرنده ،به ترتيب،

زيرکنيم را کاهش میدهد ولی پس از  8ساعت ،درصد استخراج

حدود  18و  78درصد بيشتر از ثابت سرعت انتقال زيرکنيم

همچنان باالی  88درصد است .از طرفی با دقت در شکل 99

است.

مالحظه میشود که در آزمايش دوم درصد استخراج نيوبيم و
زيرکنيم بيشتر از آزمايش اول است .بنابراين شرايط بهينهی

 8.3استخراج نيوبيم( )Vو زيرکنيم( )IVدر حضور النتانيدها

جداسازی و انتقال نيوبيم و زيرکنيم در حضور النتانيدها نسبت به

برای اين منظور دو آزمايش در شرايط بهينهی تعيين شده در

نبود النتانيدها تغيير نمیکند.

قسمتهای پيشين انجام شد (جدول  .)8در اين آزمايشها قدرت

اسيدی فاز دهنده معادل  1مول بر ليتر هيدروکلريک اسيد و فاز

جدول  .8ثابتهای سرعت و درجهی واکنش معادلهی سينتيکی پيشنهادی برای انتقال نيوبيم
درجهی واکنش

درجهی واکنش

ثابت سرعت واکنش

ثابت سرعت واکنش

استخراج

استخراج معکوس

استخراج

استخراج معکوس

9

9

9

3/3987

7/77×93-8

3/3367

7

9

7

3/3988

3/3397

3/3338

حالت

-8

مقدار تابع هدف

3

7

9

3/3883

7/97×93

3/3387

8

7

7

3/3818

3/3397

3/3379

جدول  .7ثابتهای سرعت و درجهی واکنش معادلهی سينتيکی پيشنهادی برای انتقال زيرکنيم
درجهی واکنش

درجهی واکنش

ثابت سرعت واکنش

ثابت سرعت واکنش

استخراج

استخراج معکوس

استخراج

استخراج معکوس

9

9

9

3/7373

5/79×93-8

3/3997

7

9

7

3/9788

-8

3/3377

3

7

9

3/3656

-8

8

7

7

3/3753

-8

حالت

مقدار تابع هدف

8/67×93

3/3385

5/79×93

3/3357

1/65×93

جدول  .4شرايط انجام آزمايشهای جداسازی و انتقال زيرکنيم( )IVو نيوبيم( )Vدر حضور يونهای النتانيدی
شمارهی

قدرت اسيدی فاز پذيرنده

آزمايش

(مول بر ليتر)

9

9

غلظت عناصر مختلف )(ppm
Y
636

Nd
986

87

La
835

Ce
756

Zr
67

Nb
85

. . . ( از محيطV) ( و نيوبيمIV) جداسازی و انتقال انتخابی زيرکنيم

85

67

756

835

986

636
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7
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 مطالعهی.از النتانيدها و انتقال انتخابی آنها را فراهم نمودند

18

)V( سازوکار و سينتيک انتقال نشان داد که فرايند انتقال نيوبيم

16
درصد استخراج

.) سينتيک سريعتری را ارايه میدهدIV( نسبت به زيرکنيم
معادلهی سينتيکی پيشنهادی برای انتقال يونهای فلزی زيرکنيم
،)IV(

18
17
13

) از طريق غشای مايع تودهای به صورت يک واکنشV( نيوبيم

88

 با مقايسهی ثابتهای.شيميايی متوالی درجهی دوم بيان شد

86
88

 نيوبيم،)IV( سرعت واکنشهای درجهی دوم در انتقال زيرکنيم

87

) از فاز دهندهV( ) مشخص شد که ثابت سرعت انتقال نيوبيمV(
78  و18  حدود، به ترتيب،به فاز غشا و از غشا به فاز پذيرنده

9

شمارهی آزمايش

7

. درصد استخراج زيرکنيم و نيوبيم در حضور يونهای النتانيدی.66 شکل

.) استIV( درصد بيشتر از ثابت سرعت انتقال زيرکنيم

 نتيجهگيری.8

پینوشتها

هدف اين پژوهش جداسازی دو عنصر مورد توجه و مورد نياز

1. Crud formation
2. Bulk liquide membrane
3. Supported liquide membrane
4. Hollow fiber supported liquid membrane

 از النتانيدها در محيط- نيوبيم و زيرکنيم-صنايع هستهای
هيدروکلريک اسيد با استفاده از روش انتقالی انتخابی از طريق
- با طراحی و انجام آزمايشهای بهينه.غشای مايع تودهای بود
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