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پیشتغلیظ و اندازهگیری اورانیم در نمونههای آبی با استفاده از استخراج نقطهی ابری
جفت شده با طیفسنجی آلفا بر پایهی سوسوزنی مایع
2

 نوشین رهگذر،2 محمدعلی صالحی،1*سعید علمدار میالنی

 تهران ـ ایران،13683-638 : صندوق پستی، سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای، پژوهشكده چرخه سوخت هستهای.1
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 پیشتغلیط و اندازهگیري اورانیم در نمونههاي آبی با استفاده از استخراج نقطهي ابري جفت شده با طیفسنجی آلفا بر پایهي سوسوزنی:چكیده
) کمپلکس تشکیل داده و5-HQ(  هیدروکسی کینولین-5  یونهاي فلزي با معرف کیلیتساز چربی دوست.مایع مورد بررسی قرار گرفته است
 تفکیک کامل فازها با استفاده از سانتریفوژ. به درون فاز غنی از آن استخراج گردیدX-333 در دماي باالي دماي نقطهي ابري سورفکتانت تریتون
، غلظت لیگاند، محیطpH(  همچنین عوامل مؤثر بر فرایند استخراج نقطهي ابري اورانیم شناسایی و سپس میزان تأثیر این عوامل.به انجام رسید
 شرایط بهینه براي، یون هاي مزاحم موجود در محیط) مورد ارزیابی قرار گرفته، زمان ماند در سانتریفیوژ، دما و زمان تعادل،غلظت سورفکتانت
 بازده استخراج باال، در شرایط بررسی شده.پیشتغلیظ و اندازهگیري اورانیم در محلولهاي آبی با استفاده از استخراج نقطهي ابري تعیین گردید
 تعیین مقدار، این روش. به دست آمد35/8 ، ضریب پیشتغلیظ. خطی بود9/3μg L-3  تا6/48×39-3 ) و منحنی کالیبراسیون در گسترهي%00(
. امکانپذیر ساخت9/38μg L-3 اورانیم در نمونههاي آبی را با حد تشخیص
X-113  سورفكتانت تریتون،6-HQ  عامل کیلیتساز، اندازهگیری اورانیم، استخراج نقطهی ابری، پیشتغلیظ اورانیم:کلید واژهها
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Abstract: Cloud-point extraction (CPE) was used with lipophilic chelating agent to extract
uranium(VI) from aqueous solutions. The applied methodology was based on formation of metal
complexes soluble in a micellar phase of a non-ionic surfactant, Triton X-114. The metal ions
complexes, then, were extracted into a surfactant-rich phase at a temperature above the cloud-point
temperature. The influence of different parameters including the pH of the solution, surfactant
concentration, concentration of the chelating agent, incubation time, equilibrium temperature,
centrifugation time, initial concentration of U(VI) and interfering ions on the extraction efficiency was
studied. A high extraction efficiency was observed and the calibration graphs were found to be linear in
the range of 6.25×10-4 to 0.1 μg L-1 of uranium(VI) ion. The detection limit (DL) of the applied method
was 0.015μg L-1. The pre-concentration factor was obtained to be 48.5. The interference of the some
cations was also tested and in this respect no significant influence was obtained.
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 .1مقدمه

معدنی مورد تحقی قرار گرفت [ .]34در ادامه تحقیقات گستردهاي

با توجه به اهدداف بلندمددت در بخدش نیروگداههداي هسدتهاي و

براي جداسازي و پیشتغلدیظ از طرید فرایندد اسدتخراج نقطدهي

تولید برق از سوخت هستهاي و همچنین محدودیت مندابع اصدلی

ابري به منظور اندازهگیري فلزات به انجام رسید [ .]34بررسیهاي

تولید اورانیم ،بازیابی آن از منابع ثانویه مانند فسفریک اسید ،آب

وسیعی براي جفت کردن استخراج نقطهي ابري بدا تکنیدکهداي

دریا و منابع خاکیهاي نادر اجتنابناپدذیر مدینمایدد .اوراندیم در

تجزیهاي طیف نورسنجی مانند طیفسنجی جذب اتمی شدعلهاي

بسیاري از سنگهداي معددنی از جملده قلدع ،تنگسدتن و مولیبددن

( ،)FAASطیددفسددنجی جددذب اتمددی بددا کددورهي گرافیتددی

یافت میشود .اورانیم در پسابهاي تعداد زیادي از مراکدز اتمدی

( ،)GFAASطیددف نورسددنجی جددذب اتمددی ( ،)AASطیددف

نیز یافت میشود .اورانیم همچندین از آب دریاهدا و بده خصدو

نورسنجی فرابنفش ( ،)UV Spectromertyطیفسنجی نشدري

اقیانوسها قابل استخراج است .اورانیم موجود در آب دریا عمدتاً

اتمی پ سماي جفت شدهي القدایی ( ،)ICP-AESطیدفسدنجی

ریشهي خاکی دارد و از طرید پدسمانددهداي صدنایع ،فرسدایش

نشر نوري پ سماي جفت شدهي القایی ( ،)ICP-OESطیفسنجی

صخرههداي اوراندیمدار و یدا در اثدر مجداورت بدا مراکدز اتمدی و

جرمی پ سماي جفت شدهي القدایی ( ،)ICP-MSطیدفسدنجی

نیروگاههاي اتمی وارد دریا میشود.

برپایهي سوسوزنی مایع ( )LSSصورت گرفتده اسدت [ 33تدا ]35

اورانیم از خطرناکترین فلزات آالینده اسدت کده عد وه بدر

که باعث تحولی گسترده در به کارگیري روش استخراج نقطدهي

پرتوزایی ،که تهدیدي براي محیط زیست میباشد ،مسمومیتزایی

ابري در سالهداي اخیدر گردیدده و آن را بده عندوان جدايگدزین

بسیار باالیی نیز دارد .مواد پرتدوزاي طبیعدی و مصدنوعی از گدروه

مناسبی براي سیستمهاي استخراج پیشین مطرح ساخته است.

آالیندههایی هستند که در اکوسیستمهداي طبیعدی از جملده مندابع

مطالعات اخیر نشان داده است که سامانهي میسلی ،جايگزین

آبی یافت میشدوند و تعیدین مقددار ایدن مدواد در آب از اهمیدت

مناسبی براي ح لهاي آلی در استخراج آالیندههاي آلی و یونهاي

ویژهاي برخوردار است .بررسی میزان اورانیم از جمله سنجشهاي

فلددزي از نمونددههدداي جامددد و مددایع محیطددی اسددت .در ایددن روش

مطرح در نمونههاي آب دریا است [ 4 ،3و .]4

محلول آبی بعضی از سورفکتانتهدا (مدواد فعدال سدطحی) مدورد

ت شهاي بسیاري براي گسترش روشهاي تجزیهاي حساس

اسدددتفاده قدددرار گرفتددده اسدددت [ 43 ،49 ،30و .]44حجدددم کدددم

براي بازیابی و اندازهگیري مقادیر اندک اوراندیم صدورت گرفتده

سورفکتانت به کار رفتده در ایدن ندو اسدتخراج ،امکدان طراحدی

است .روشهاي به کار رفته بدراي اسدتخراج و تغلدیظ یدونهدا در

سیستمهاي استخراجی کم هزینه ،ایمن و کارآ با بدازده اسدتخراج

نمونههاي آبی ،اغلب استخراج مایع -مایع ( ،)LLEاستخراج فداز

باال براي تغلیظ انوا گوناگونی از آنالیتها با ماهیدتهداي مختلدف

جامد ( )SPEو میکرو استخراج با فاز جامد ) (SPMEمیباشدند

(آلی یا معدنی) را فراهم میآورد .کاربرد ایدن تکنیدک در مدورد

[ 3تا  .]39روشهاي استخراج ح لدی بازیافدت کمدی دارندد و از

کدداتیونهدداي فلددزي شددامل ایجدداد کددیلیددتهدداي نددامحلول یددا

مقدار زیادي ح ل استفاده مدیکنندد .بندابراین تمایدل زیدادي بده

کممحلول در آب است که در حجم کم فاز غنی از سدورفکتانت

جايگزین کردن روشهاي استخراج ح لی ،به منظور کم کردن

استخراج شده و به این ترتیب تغلیظ میگردد [ 44و .]43

دسدتکداري نمونده و اتد ف آنالیدت و جلدوگیري از اسددتفاده از

محلولهاي آبی غلیظ برخی از سورفکتانتهداي غیریدونی بدا

حد لهداي سدمی وجدود دارد [ .]33اسدتخراج و تغلدیظ براسداس

تغییر شرایط (عمدتاً شامل افزایش دما) بده دلیدل کداهش انحد ل

استفاده از استخراج نقطهي ابدري ،روشدی مناسدب بدراي بدیشتدر

سورفکتانت در آب کددر مدیشدوند .ایدن پدیدده بده ابدري شددن

استخراجها میباشد.

موسوم است .در دماهاي باالتر از نقطهي ابري محلول ،محلول بده

اسدتخراج نقطددهي ابدري بددا اسدتفاده از سددورفکتانت غیریددونی

دو فاز تفکیک میشود ،که یکی از آنها حاوي غلظت بداالیی از

پلیاکسیاتیلن -7/8 -نونیل فنیل اتر ) (PONPE 7.5بده عندوان

سورفکتانت بوده و حجم کمی دارد (فداز غندی از سدورفکتانت)،

استخراجکننده ،و لیگاندد پیریددیل آزو -4نفتدول ) ،(PANبدراي

در حددالیکدده دیگددري بددا حجددم زیدداد حدداوي مقددادیر اندددکی از

نخستین بار توسدط واتانابده و همکدارانش بدراي ترکیبدات آلدی و

مونومرهاي سورفکتانت میباشد و از آن به عنوان فاز آبدی رقید
48

پیشتغلیظ و اندازهگیري اورانیم در نمونههاي آبی …

نام برده میشود .گونههاي آبگریدز در داخدل میسدلهدا بده تلده

 2.2دستگاهها

افتاده و در بعد از جداسازي و تفکیک فازي در حجدم کدوچکی

اندددازهگیددري اورانددیم بددا اسددتفاده از طیددفسددنجی آلفددا برپایددهي

از فاز غنی از سورفکتانت استخراج و پیشتغلیظ میگردند [.]43

سوسوزنی مایع و با بهرهگیري از آشکارساز سوسوزن مدایع مددل

در این تحقی  ،تکنیک نقطهي ابدري بدراي اسدتخراج مقدادیر

( Quantulus3449با  )LOD=4µg L-3به انجام رسید .از حمام

بسیار ناچیز اورانیم در قبل از اندازهگیري آن به طرید طیدفسدنجی

آبی مدل  ،D4996مجهز به ترموستات ،براي انجدام اسدتخراج در

آلفا بر پایهي سوسوزنی مایع بده کدار گرفتده شدده اسدت .آنالیدت

دماي ثابت استفاده شد .سانتریفوژ مدل  sigma-4-k-38-cبراي

(اورانیم) در محلول آبی اولیه در حضور استات سددیم بده عندوان

تسریع در جداسازي فازهدا بده کدار گرفتده شدد .از  pHمتدر مددل

بافر و معرف کیلیتساز چربیدوسدت  -5هیدروکسدی کیندولین

 metrohm733براي اندازهگیري  pHمحدیط واکدنش اسدتخراج

(شددکل  )3کمددپلکس تشددکیل داده ،و بددا سددورفکتانت تریتددون

بهره گرفته شد.

( X-333شکل  )4و از طری افزایش دماي محیط به باالي نقطدهي

ابددري سددورفکتانت بدده درون فدداز غنددی از سددورفکتانت اسددتخراج

 3.2روش کار

گردیده اسدت .متغیرهداي مدؤثر بدر مراحدل تشدکیل کمدپلکس و

 1.3.2بررسی فرایند استخراج نقطهی ابری

استخراج آنالیت بهینهسازي شده است.

براي بررسی فرایند استخراج نقطهي ابري ،یونهاي فلزي اوراندیم
در محلول آبی اولیه و در حضور استات سدیم  9/3مول بر لیتر (به

 .2بخش تجربی

عنوان بافر) ،با معرفهاي کیلیتساز  5-HQکمدپلکس تشدکیل

 1.2مواد

داده و با سورفکتانت تریتدون  X-333و از طرید افدزایش دمداي

نیترات اورانیل خالص از پادمان پژوهشگاه علوم و فنون هسدتهاي،

محددیط بدده یددک دمدداي معددین بدداالتر از دمدداي نقطددهي ابددري

سورفکتانت تریتون  X-333و معرف کیلیتساز  -5هیدروکسی

سورفکتانت ،به درون فاز غنی از سدورفکتانت اسدتخراج گردیدد.

کینولین از شرکت آلدریچ و استات سدیم به همراه مقادیر کمدی

براي انجام آزمایشها ،محلولی از اورانیم بده غلظدت 49mg L-3

نیتریک اسید و سدیم هیدروکسید رقی براي ساختن محلول بدافر

تهیه گردید .در تمام آزمایشهاي انجدام شدده در ایدن پدژوهش،

با  pHمطلوب از شرکت مرک تهیه شدند .تمامی معرفها داراي

جداسددازي فدداز آبددی از فدداز غنددی از سددورفکتانت ،بددا اسددتفاده از

تجزیهاي بوده و همهي محلولها با آب دو بار تقطیر شده

سانتریفوژ با دور معین و در مدت زمان مشخص به انجام رسید ،و

خلو

تهیه شدند.

غلظت اورانیم محلول در آب با استفاده از  3میلیلیتدر از آن و بده
روش طیفسنجی آلفا برپایهي سوسوزنی مایع اندازهگیري شد.
استخراج نقطهي ابري اورانیم از محلولهاي میسدلی برحسدب
بازده استخراج  ،Eو ضریب تغلدیظ  ،CFتعریدف شدده بده شدکل

6-HQ
N

زیر ،ارزیابی شد

OH

()3

شكل  .1ساختار  -5هیدروکسی کینولین.

C V  C f Vf
 i i
100
C i Vi
 total mass of U(VI ) in the 


 surf ac tan rich phase


 total mass of U(VI ) in the 


 aqeous phase


()4
شكل  .2ساختار تریتون .)n=6-5( X-333

46
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C f Vf
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که در آن  Ciغلظدت اولیدهي یدون فلدزي در محلدول میسدلیCf ،

 7.3.2بررسی اثر غلظت سورفكتانت بر بازده استخراج اورانیم

غلظت نهایی فلز در فاز آبی در بعد از استخر اج نقطهي ابريVi ،

براي بررسی اثر غلظت سورفکتانت بر بدازده اسدتخراج اوراندیم و

حجم محلدول میسدلی و  Vfحجدم فداز آبدی در بعدد از اسدتخراج

بهینهسازي مقدار آن ،تحت شدرایط بهینده (از نظدر  pHو غلظدت

نقطهي ابري است.

لیگاند) با اضافه نمودن سورفکتانت تریتون  X-333در محددودهي

غلظتی  9تا ) 3/48%(w/vمراحل قبدل تکدرار و مقددار اوراندیم در
فاز آبی اندازهگیري گردید.

 2.3.2کالیبراسیون سیستم تعیین غلظت نمونههای آبی

براي کالیبراسیون سیستم تعیین غلظدت اوراندیم ،میدزان پرتدوزایی
غلظتهاي استاندارد و مشخصی از اورانیم به روش طیدفسدنجی

 8 .3.2بررسی اثر دمای تعادل بر بازده استخراج اورانیم

آلفا برپایهي سوسوزنی مایع تعیین و سپس منحنی تغییرات غلظت

دماي تعادل نیدز از جملده عدواملی اسدت کده بدر بدازده اسدتخراج

برحسب میزان پرتوزایی ترسیم گردید .به این ترتیب ،بدا اسدتفاده

اورانیم تأثیر میگذارد .حالت مطلوب آن است کده اسدتخراج در

از منحنددی کالیبراسددیون بدده دسددت آمددده ،مقددادیر غلظددت ) (Cبددا

دماهاي پایین کامل گردد .مناسبترین دما براي رسیدن بده بدازده

استفاده از مقادیر پرتوزایی ) (Aمشخص گردید.

استخراج باال دمایی باالتر از دماي نقطه ابري سورفکتانت میباشد
[ 48و .]46

 3.3.2بررسی اثر  pHبر بازده استخراج اورانیم

به منظور بررسی این عامل تأثیرگذار بر بازده استخراج نقطهي

به منظور بررسی اثر  pHبر بازده استخراج اورانیم ،مقدار مناسدبی

ابري ،استخراج اورانیم در دماهاي  49تا  79درجهي سدانتیگدراد

از محلول اورانیم در یک لولهي سانتریفوژ  89میلیلیتدري وارد و

تحت شرایط بهینه مطالعه شد .تنظیم درجه حرارت بدا اسدتفاده از

پددس از اضددافه نمددودن مقدددار نظددري مددورد نیدداز از سددورفکتانت

حمام آبی انجام پذیرفت.

( )9/8% w/vو معدرف کدیلیددتسداز (بده میددزان  49برابدر غلظددت
اورانیم) pH ،محیط با استفاده از محلول سدیم استات  9/3مدوالر

 5.3.2بررسی اثر زمان انكوباسیون بر بازده استخراج اورانیم

و با افزایش  NaOHیدا  ،HNO4در گسدترهي  4تدا  5تغییدر داده

زمان انکوباسیون عامل دیگري است که بر بازده استخراج اورانیم

شد .آنگاه ،محلول به مدت  49دقیقه در حمام آبی بدا دمداي 89

تأثیر میگذارد .حالت مطلوب آن است که زمدان انکوباسدیون تدا

درجهي سانتیگراد نگه داشته شد .در این مرحلده ،محلدول کددر

حد امکان کوتاهتر باشد .مطالعات انجام شده نشدان مدیدهدد کده

شده و دو فاز غنی از سورفکتانت و فاز آبی ظاهر شد .بدا اسدتفاده

زمددان انکوباسددیون از چنددد دقیقدده تددا چنددد روز بدده آرامددی بددازده

از سانتریفوژ در سرعت  8999دور بر دقیقه و در مددت  39دقیقده

استخراج را افزایش میدهد و نسبت حجم فازها بده میدزان خیلدی

این دو فاز کام ً از یکدیگر جددا شدده ،و انددازهگیدري مقددار

کمی تغییر میکند [.]46

اورانیم موجود در فاز آبی انجام شد.

براي بررسی اثر زمان انکوباسدیون بدر میدزان بدازده اسدتخراج
نقطهي ابري و تعیین بهینه مقدار آن ،استخراج اورانیم در شدرایط

 3.3.2بررسی اثر غلظت لیگاند بر میزان استخراج اورانیم

بهینه براي زمدانهداي مختلدف از  38تدا  69دقیقده در حمدام آبدی
اندازهگیري شد.

با هدف بررسی اثر غلظت عامل کیلیتسداز بدر میدزان اسدتخراج
اورانیم و تعیین مقدار بهینهي آن ،با اضدافه نمدودن مقددار نظدري
موردنیدداز از سددورفکتانت ( )9/8% w/vو مقدددار معینددی از عامددل
کیلیتساز در گسترهي غلظتی  9تا  89برابدر غلظدت اوراندیم بده
مقدار معینی از محلول اورانیم pH ،محدیط در مقددار بهیندهي آن
تنظیم شد .با نگه داشتن محلول در حمام آبی با دماي  89درجهي
سانتیگراد و براي مدت  49دقیقه محلول کدر شده و دو فاز غنی
از سورفکتانت و فاز آبی با استفاده از سانتریفوژ در سرعت 8999

براي تسهیل در امر جداسازي فازهدا ،از سدانتریفوژ اسدتفاده شدده
اسددت .زمددان مانددد در سددانتریفوژ از عوامددل تأثیرگددذار بددر میددزان
استخراج اورانیم به شمار میرود .مطالعات انجدام شدده نشدان داد
که زمان ماند باال در سانتریفوژ اگرچه باعدث کداهش حجدم فداز
غنی از سورفکتانت و در نتیجه افزایش بازده اسدتخراج مدیشدود،

دور بر دقیقه و در مدت  39دقیقه از یکدیگر جدا شدند .سدپس
مقدار اورانیم در فاز آبی اندازهگیري شد.

ولی باعدث افدت دمدا و برگشدتپدذیري فرایندد و کداهش بدازده
استخراج نیز میشود [.]44

 6 .3.2بررسی اثر زمان ماند در سانتریفوژ بر بازده استخراج اورانیم
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براي بررسی اثر زمان ماند در سدانتریفیوژ بدر بدازده اسدتخراج

][UO2-(8HQ)2

اورانیم ،استخراج نقطهي ابري در شرایط بهینده انجدام و تفکیدک

Free UO221

][UO2-8HQ+
–][UO2-(8HQ)3

)Spocics (%

فازها با استفاده از سانتریفوژ با سدرعت  8999دور بدر دقیقده و در
زمانهاي از  8تا  49دقیقه انجام و با اندازهگیري اوراندیم موجدود
در فاز آبی بازده استخراج اورانیم برآورد شد.
 8 .3.2بررسی اثر غلظت محلول اورانیم بر میزان استخراج آن

براي بررسی اثر غلظت محلول اوراندیم بدر میدزان اسدتخراج آن و

pH

تعیین مقدار بهینهي آن ،ابتدا محلول ذخیرهي اوراندیم بده غلظدت

شكل  .3توزیع کمپلکسهاي ) U(VIبا  5HQبه صورت تابعی از  pHبراي

 3999 mg L-3با استفاده از مقدار نظري مورد نیاز نیترات اورانیل

-3

نسبت مولی  ]5HQ[/]U[=39و .[U]=9/93mmol L

خالص تهیه و با روش رقی سازي متوالدددی ،از آن محلولهایدددی
در محدودهي غلظتدی  39تدا  89mg L-3تهیده گردیدد .در ادامده،

)Extraction efficiency (%

مقددادیر مناسددبی از محلددولهددا در یددک لولددهي سددانتریفوژ 89
میلیلیتري وارد و تحت شرایط بهینه آزمایشهاي استخراج نقطهي

ابري انجام و با اندازهگیدري اوراندیم موجدود در فداز آبدی نهدایی
میزان استخراج اورانیم محاسبه گردید.
 .3نتایج و بحث
 1.3تأثیر  pHبر بازده استخراج اورانیم

 pHمحیط یک پارامتر بسیار مهدم بدراي اسدتخراج نقطدهي ابدري

pH

) U(VIبه وسیلهي  5HQاست و نقدش منحصدر بده فدردي را در

شرایط،Teq=89ºC ،[X-333]=9/8%(w/v) ،[5-HQ]/[U]=49 ،[U]=49mgL-3 :

شکلگیري کدیلیدت فلدز و اسدتخراج آن بدازي مدیکندد .بدازده

.)3(ω=8999rpm ،trot=39min ،teq=49min

اسددتخراج بسددتگی بدده pHاي دارد کدده در آن تشددکیل کمددپلکس

شكل  .3بازده استخراج اورانیم به صورت تابعی از  pHمحیط.

صورت میگیدرد .شدکل  4توزیدع کمدپلکسهداي ) U(VIرا بده
صورت تابعی از  pHبدراي نسدبت مدولی  ]5HQ[/]U[=39نشدان

 2.3تأثیر غلظت لیگاند بر میزان استخراج اورانیم

میدهد [ U(VI) .]47بدا  5HQکمدپلکسهداي متعدددي ،یعندی،

کارآیی اسدتخراج نقطدهي ابدري بسدتگی بده قددرت آبگریدزي

 ]UO4-(5HQ(4[ ،]UO4-(5HQ([+و ]UO4-(5HQ(4[ -

لیگاند و کمپلکس تشکیل شده ،ثابدت تعدادل ظداهري در محدیط

تشکیل میدهد ،و تشکیل کمپلکس ) U(VIبا  5HQیا مشدتقات

میسلی ،سینتیک تشکیلکمدپلکس و انتقدال بدین فازهدا دارد [.]47

آن تحتالشعا رقابت پروتون قرار دارد که پیوندد یدون فلدزي را

 -5هیدروکسی کیندولین یدک عامدل کدیلیدتسداز دو دنداندهاي

محدود میسازد.

تکپروتونی (یک ظرفیتی) قدوي بدراي کداتیونهداي دوظرفیتدی

به طوري که در شکل  4مشاهده میشود ،در  pHبدین  3و ،6

است که کمپلکسهاي پایدار با بسیاري از فلزات واسطه تشدکیل

) U(VIبددا  5HQکمددپلکس خنیدداي [ ]UO4-)5HQ(4تشددکیل

مددیدهددد [ .]45میددل ترکیبددی کدداتیونهدداي فلددزات واسددطه بددراي

میدهد ،و همانگونه که شکل  3نیز نشان میدهد با افدزایش pH

 -5هیدروکسیکینولین ،که فلزات قلیایی خاکی را طرد میکندد،

محیط از  4تا  6بازده استخراج اورانیم افدزایش یافتده و در pH=6

آن را به یک انتخاب عمومی براي پیشتغلیظ عناصر کم مقدار از

به بیشینه مقدار خدود مدیرسدد .آن سدوتر بده علدت غالدب شددن

آب دریا بدل سداخته اسدت [ .]40در مطالعدهي حاضدر 5HQ ،بده

کمپلکس غیرخنیاي  ]UO4-(5HQ(4[ -بدازده اسدتخراج اوراندیم

عنوان عاملی که در محدودههاي  pHمورد مطالعه ،کمپلکس 4:3

( )VIکاهش مییابد .از اینرو ،استخراج نقطهي ابري با نسبتهاي

(فلز :لیگاند) با ) U(VIتشکیل میدهد [ ،]47به کدار رفتده اسدت.

مولی افزایشی [) ]5HQ[/]U(VIدر  pH=6بررسی شده است.

تغییرات بازده استخراج ) U(VIبا نسدبت مدولی ] [5HQ]/[Uدر
45

مجله علوم و فنون هستهاي ،شماره 3409 ،85

محدودهي  9تا  89در شرایط بهینه (از نظر  )pHدر شکل  8نشدان
)Extraction efficiency (%

داده شده است .نتایج نشان میدهد که در محدودهي نسبت مولی
 49تا  39استخراج بیشتدري صدورت مدیگیدرد .بندابراین 49 ،بده
عنوان مقدار بهینهي نسبت مولی ] [5HQ]/[Uبرگزیده شد.
کاهش بازده استخراج در نسبتهاي مولی بداالتر را مدیتدوان
چنین توجیه کرد که خود  5-HQبه دلیل بیبار بودن ،بیشتدر از
کمدپلکس بددیبددار نظیددرش اسددتخراج مددیشددود و در نتیجدده بدازده
استخراج کاهش مییابد [ 44 ،43 ،49و .]44
)Triton concentration (%w/v

 3.3تأثیر غلظت سورفكتانت بر بازده استخراج اورانیم

شرایط،trot=39min ،teq=49min ،Teq=89ºC،[5-HQ]/[U]=49 ،pH=6 ،[U]=49mgL-3 :

یک استخراج نقطدهي ابدري موفد بایسدتی کدارآیی اسدتخراج را

.ω=8999rpm

بیشینه و نسبت حجم فداز را کمینده سدازد .سدورفکتانت غیریدونی

شكل  .8بازده استخراج اورانیم برحسب غلظت تریتون .X-333

تریتون  X-333به خداطر دمداي نقطدهي ابدري ( )CPTپدایینش و
چگالی باالي فاز غنی از سورفکتانت ،که تفکیک فاز بدا اسدتفاده

 3.3تأثیر دمای تعادل ،زمان انكوباسیون و زمان ماند در سانتریفوژ

از سانتریفوژ را تسهیل میکند ،انتخاب شد.

بر میزان استخراج اورانیم

شکل  6تأثیر غلظت تریتون  X-333بر بازده استخراج اورانیم

دمداي بهینددهي تعدادل و زمددان بهیندهي انکوباسددیون بدراي تکمیددل

را نشان میدهد .همانطور کده در شدکل  6مشداهده مدیشدود در

استخراج و بدراي دسدتیدابی بده جددایش آسدان فازهدا الزماندد.

غلظددتهدداي پددایین سددورفکتانت ،بدازده اسددتخراج بدده دلیددل عدددم

همچنین استفاده از پایینتدرین دمداي تعدادل و کوتداهتدرین زمدان

کفایت مجموعهها براي به دام انداختن کمی کمپلکس آبگریز

انکوباسددیون حالددت مطلددوب اسددت کدده ایددن ،تکمیددل واکددنش و

پددایین بددود [ .]43افددزایش بددیشتددر در غلظددت تریتددون X-333

جدایش مؤثر فازها را با هم سازگار میسازد .به نظر میرسدد کده

(غلظتهاي باالي ( )9/48%)v/wاحتماالً به دلیدل افدزایش حجدم

نسبت حجم فاز تمامی سورفکتانتهاي غیریونی با افزایش دمداي

فاز غنی از سورفکتانت منجر به کاهش تعداد شمارش شده اسدت

تعادل کداهش مدییابدد .بدزرگتدرین بدازده اسدتخراج مدیتواندد

[ .]43لدددذا غلظدددت ) 9/48%(w/vبددده عندددوان غلظدددت بهیندددهي

هنگامی به دست آید که استخراج نقطهي ابدري در دمداي کدام ً

سورفکتانت انتخاب شده است.

باالتر از دماي نقطهي ابري سورفکتانت انجام پذیرد.

)Extraction efficiency (%

بستگی بازده استخراج به دماي تعادل در گسترهي دمدایی 49
تا  79درجهي سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفت .همانطور که
در شکل  7نشان داده شده است دماي بهینه در محددودهي  39تدا
 69درجهي سانتیگراد است .بنابراین دمداي تعدادلی  89درجدهي
سانتیگراد براي آزمایشهاي بعدي انتخاب شد.
تأثیر زمان انکوباسیون بر بازده استخراج در محدودهي زمدانی
 38تا  69دقیقه مورد بررسی قرار گرفت و همانطور که شدکل 5
نشان میدهد ،یک زمان انکوباسیون  49دقیقهاي بدراي اسدتخراج
یونهاي فلزي مناسب است.
اثر زمان ماند در سانتریفوژ در محدودهي زمانی  8تا  49دقیقه
مورد مطالعه قرار گرفت .با توجه به این که جداسازي کامل فازها
در این بازهي زمانی صدورت مدیگیدرد و بهبدودي چنددانی بدراي

)[8HQ]/[U] (mol/mol
شرایط،teq=49min ،Teq=89ºC ،[X-333]=9/8%(w/v) ،pH=6 ،[U]=49mgL-3 :
.ω=8999rpm ،trot=39min

زمانهاي طوالنیتر حاصل نمدیشدود (شدکل  ،)0زمدان ماندد 38
دقیقه به عنوان زمان ماند بهینه انتخاب شد.

شكل  .7منحنی تغییرات بازده استخراج اورانیم برحسب غلظت .5HQ
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 1.3.3پارامترهای ترمودینامیكی
)Extraction efficiency (%

براي محاسبهي میزان تغییرات آنتالپی ( )∆Hو تغییدرات آنتروپدی
( )∆Sمربوط به فرایندد اسدتخراج نقطدهي ابدري اوراندیم ( )VIاز
معادلهي معروف وانتهف استفاده شده است []48
S H

R RT

()4

Ln(CF) 

که در آن  Rثابت گازها ( )5/433 J mol-3K-3میباشد .همانطدور
)Temperature (ºC

که از رابطهي ( )4برمیآید یک رابطدهي خطدی بدین ) Ln(CFو

شرایط،[X-333]=9/48%(w/v) ،[5-HQ]/[U]=49 ،pH=6 ،[U]=49mgL-3 :

عکس درجه حرارت وجود دارد .لذا ،اگر این خط راست ترسیم

.ω=8999rpm ،trot=39min ،teq=49min

شدود ،از روي ضددریب زاویده و عددرا از مبدددا آن مدیتددوان بدده

شكل  .5بازده استخراج اورانیم به صورت تابعی از دماي تعادلی.

ترتیب ،مقادیر  ∆Hو  ∆Sرا محاسبه کرد .در شکل  39مدیتدوان
این خط را م حظه نمود .مقدار انرژي آزاد گیبس نیز از رابطهي
)Extraction efficiency (%

زیر قابل محاسبه است
ΔG=ΔH-TΔS

()3

مقادیر کمیتهاي ترمودینامیکی مربوط به واکنش اسدتخراج
نقطهي ابري یون اورانیل در جدول  3آورده شده است .براسداس
اط عات این جدول ،مقدار  ∆Hمربوط به واکنش استخراج یون

)Incubation time (min

اورانیل میبت و در نتیجه فرایند استخراج گرماگیر است .همچنین

شرایط،[X-333]=9/48%(w/v) ،Teq=89ºC،[5-HQ]/[U]=49 ،pH=6 ،[U]=49mgL-3 :

منفددی بددودن انددرژي آزاد گیددبس حدداکی از آن اسددت کدده فراینددد

.ω=8999rpm ،trot=39min

استخراج یون اورانیل ،در شرایط کاري به کار گرفتده شدده یدک

شكل  .6بازده استخراج اورانیم برحسب زمان انکوباسیون.

فرایند خودبهخودي است.
)Extraction efficiency (%

R4=9/06

y=9/300x+4/338
Log CF

)Time (min
º

شرایط،Teq=89 C ،[X-333]=9/48%(w/v) ،[5-HQ]/[U]=49 ،pH=6 ،[U]=49mgL-3 :

-1

l/T(K )*1000

.ω=8999rpm ،teq=49min

شكل  .11تغییرات لگاریتم ضریب توزیع به صورت تابعی از عکس دما.

شكل  .8بازده استخراج اورانیم برحسب زمان ماند در سانتریفوژ.
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 6 .3کاربرد

جــدول  .1کمیددتهدداي ترمودینددامیکی مربددوط بدده اسددتخراج نقطددهي ایددري

روش پیشنهاد شده ،براي اندازهگیري اوراندیم در نموندههداي آب

یونهاي اورانیل
سورفکتانت

استخراجشونده

X-333

)U(VI

ΔH
)(kJ/mol
0/88

ΔS
)(J/mol K
80/87

ΔG
)(kJ/mol
-5/49

نیز به کار گرفته شد .براي این منظور ،مقدار  49ppmاوراندیم بده
دو نمونهي حقیقی از آب شیر و از آب دریا اضافه شد .نتدایج در
جدول  4نشان شده است .بازیابیها در محدودهي قابل قبول قدرار

 7.3تأثیر غلظت اولیهی اورانیم بر بازده استخراج آن

داشتند .بازیابی باال ،اعتبار روش پیشنهاد شده را تأیید میکند.

شکل  33میزان تأثیر غلظت اولیهي محلدول ) U(VIبدر اسدتخراج
آن را نشان مدیدهدد .بدا توجده بده شدکل  ،33بدازده اسدتخراج بدا

)Extraction efficiency (%

افزایش غلظت محلول اوراندیم تدا  ،49mg L-3افدزایش مدییابدد.
فراتر از آن ،بازده استخراج با شیب تنددي کداهش مدییابدد .ایدن
کدداهش بدده دلیددل ناکددافی بددودن میسددلهددا بددراي بدده دام انددداختن
کمپلکسهاي آبگریز در غلظدتهداي بداالي اوراندیم مدیباشدد
[ .]46مقدار بهینه براي غلظت اولیهي اوراندیم همدانگونده کده در
شکل  33مشاهده میشود 49mg L-3 ،به دست آمد.

)Initial concentration of uranium (mg L-1
شرایط،teq=49min ،Teq=89ºC ،[X-333]=9/48%(w/v) ،[5-HQ]/[U]=49 ،pH=6 :

 8 .3اثر یونهای مزاحم

.ω=8999rpm ،trot=38min

اثر دیگر یونهاي فلزي بر میزان پیشتغلیظ و استخراج یونهداي

شكل  .11بازده استخراج اورانیم به صورت تابعی از غلظت اولیهي اورانیم.

اورانیددل ،بددا اسددتفاده از  89میلددیلیتددر از محلددول محتددوي اورانددیم
( )49mg L-3در حضور غلظتهاي باالي یونهاي مزاحم (3999

جدول  .2اثر یونهاي مزاحم بر بازده استخراج نقطهي ابري اورانیم

برابددر غلظددت اورانددیم) و مقدددار نظددري مددورد نیدداز از محلددول

بازده استخراج اورانیم ()%

]اورانیم[]/یون فلزي[ ()w/w

یون فلزي

07

3999

Mg2+

03

399

00

89

2+

بررسی در جدول  4داده شده است .در مدواردي کده مزاحمدت

03

399

2+

یک گونه باعث عددم اسدتخراج کمدی یدونهداي اوراندیم شدد،

00

89

2+

Co

غلظتهايکمتري از یون مزاحم مورد بررسی قرار گرفت.

05

89

Zn2+

00

39

Fe3+

 5.3کارآیی تجزیهای

05

3999

Na1+

پددس از پددیشتغلددیظ بدده وسددیلهي روش پیشددنهاد شددده ،منحنددی
کالیبراسیون در گسترهي غلظتی  6/48×39-3تا  9/3μg L-3خطدی

05

3999

K1+

00

39

Pb2+

بود .معادلهي منحنی کالیبراسیون ( C=3/938A+9/00که در آن،

03

39

Th

بود .حد تشخیص ) (LODمحاسبه شده برحسدب  4برابدر نسدبت

جدول  .3نتایج تجزیه و تحلیل نمونههاي حقیقی

استتارکننده مورد بررسی قرار گرفت .یک یون وقتی یون مدزاحم
در نظر گرفته شد کده موجدب تغییدري بدزرگتدر از  8%در بدازده
اسددتخراج اورانددیم گردیددد .نتددایج نشددان داد میددزان مزاحمددت در
حضور محلول استتارکننده تا حدودي کاهش مییابد .نتایج ایدن

 Aتعداد شمارش و  Cغلظت میباشد) با ضریب همبسدتگی 9/06

2+

Ni

Mn
Cu

انحددددراف معیددددار شدددداهد بدددده شددددیب منحنددددی کالیبراسددددیون

نمونه

اضافه شده )(ppm

تعیین شده )(ppm

بازیابی ()%

( )LOD=4Sd/mبرابر  . /38μg L-1بده ازاي  89میلدیلیتدر نمونده

آب شیر

9

-

-

49

30/77

05/0

9

4/8

-

49

44/7

334/44

میباشد .انحراف معیار نسبدی  )C=3999μg L-3 ،n=8( 4/8%بود

آب دریا

و ضریب پیشتغلیظ در حدود  35/8به دست آمد.
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