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چکیده
در ای ن تحقی ن  ،فرایننند اسننتاراک الا ننت ال محلننو الرینندی بننا اسننت اده ال مالننو
استاراکانندههای  TOPO ،TBPو  Cyanex272بررسی شد .مؤ نههنای فراینندی ماننند
اثر  pHمحلو آبی ،غلظت استاراکانندهها ،نسلت فال آبی به آ ی و بالیابی با غلظتهنای
ماتلف اسید سو وریک در استاراک الا ت بررسی شدند .نتایج آلمایشها نشنان داد انه
مالو حاصل ال استاراک انندههای  TOPO ،TBPو  Cyanex272با غلظت بهترتیب برابنر
با  0/1 ،0/2و  0/3مو بر یتر بنرای اسنتاراک بهینن الا نت بنا درصند اسنتاراک بنا ی
 %31/33مناسب است .اسید سو وریک با غلظت یک مو بر یتر بهعنوان ینک واانشنگر
مناسب در بالیابی محلو بهاار گرفته شد اه درصد بالیابی آن با ی  %33/2بهدست آمند.
در ای مطا عه ،یک سامان هم افزایی مالو گزارش شد اه در جداسالی یونهنای فلنزی
بسیار مؤثر است و میتواند در بالیابی باتریهای یتیومی بنا روش هیندرومتا وریی بنهانار
گرفته شود.

 .1مقدمه



تاریخ پذیرش33/00/31 :
شماره ص حات 30 :تا 22

کلیدواژههاا :الا نت ،اسنتاراک
حال نی ،هننمافزایننی ،مؤ ننههننای
فرایندی ،مالو استاراکانندهها

ماتلف و خواص مربو به آن ،آ یایهای ااربردی ماتل ی به دسنت

در گذشته اه بشر فلزات را استاراک میارد ،با معادن گستردهای ال

آمد اه نیال انسان را رول بهرول برآورده میارد[ .]1یکی ال آ یایهنای

فلزات با عیارهای با سر و اار داشت ،اه در ای میان با اسنت اده ال

ااربردی در دنیای پیشرفت امرولی ،الا ت است اه فلزی سنات و

فرایند پیرومتا وریی به فلزات دسترسی پیدا میارد .در آن لمان ،با

به رنگ س ید -نقرهای است .خواص فیزیکی آن مشابه نیکل و آهن

توجه به اینکه نیالهای بشر بهصورت امرول گسنترده نلنود ،نیالهنای

است و با ترایلات ماتل ی در طلیعنت یافنت منی شنود .الا نت در

آنها محدود به فلزات ااربردی همچون آه  ،مس ،روی و برخنی ال

معادن همراه نیکل و مس یافت و بهعنوان محصو جانلی ای فلزات

آ یایهای آن میشد .با گسترش علم و فناوری و با شناسنایی عناصنر

تو ید میشود .گاهی نیز بهصنورت محصنو جنانلی ال رسنو هنا و

* تهران ،سالمان انریی اتمی ایران ،پژوهشگاه علوم و فننون هسنتهای ،پژوهشنکدۀ
چرخ سوخت هستهای
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تاریخ دریافت33/00/03 :

باطلههای صنعتی سایر فرآیندها بالیابی میشود[.]2
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دارد؛ در دماهای با استحکام خود را ح ظ میاند و دارای قابلینت

الرینندی بننه اننار گرفتننه شنندهاننند اننه در صننورت اسننت اده ال

رسانایی گرمایی و ا کتریکی پایینی است .همچنی الا ت ینک فلنز

استاراکانندههای اسیدی ،محیط مناسب برای استاراک مانند

فرومغناطیس است و بنابرای دارای قابلیت مغناطیسیشندن اسنت.

و دمنننای عملیننناتی بایننند بهیننننه شنننوند[ .]6-8نموننننهای ال

الا ت خا ص ،ااربردهای امی دارد ،اما چون یک عنصنر آ ینایی و

استاراکانندههای است ادهشده در استاراک الا ت بهروش استاراک

یک منلع شیمیایی است بهعنوان یک فلز راهلردی و مهم بنه شنمار

حال ی بههمنراه درصند اسنتاراک آنهنا در جندو

 )1نشنان داده

میرود .است ادههای مهم عنصر الا ت بهعنوان یک عنصر آ یایی ،در

شدهاست.

سوپرآ یایها است؛ ترایلات شیمیایی الا ت نیز بهعنوان رنگدانههنا

فرایند استاراک الا ت ال محلو ی حناوی فلنزات یتنیم ،آ ومینینوم،

است ادۀ لیادی دارند .ال دیگر است ادههای الا ت بهعنوان ااتا یسنت

مس و الا ت با استاراکانندۀ  PC88Aو  2TOAبا درصد اسنتاراک

در صنایع ن تی و بهعنوان فلز نشانه ،در صنایع اشناورلی و پزشنکی

 %38/3به وسنیل سنولوای و همکنارانش 0گنزارش شنده اسنت[.]3

میتوان نام برد[.]3

حال های آ ی در فرایند استاراک منایع -منایع در صننعت اسنت اده

روشهای گوناگونی در امر استاراک و خنا صسنالی فلنز الا نت ال

میشوند اه ترایلات آن ها ،سنمی و آ ینندۀ محنیط لیسنت اسنت.

محلو حاصل ال فروشنویی ماننند رسنو دهنی ،اسنتاراک حال نی،

مایعات یونی با فراریت ام ،قابلیت اشتعا پایی  ،پایداری گرمنایی و

روشهای استاراک به امک غشا ،مانند غشای مایع -مایع ال جملنه

هدایت با ال بنالدهی بنا یی در اسنتاراک منایع -منایع بنا حنذف

غشاهای تثلیت شده بر روی پاینه ،غشناهای بسنااری ،جناب هنا و

آ یندههای لیستمحیطنی برخنوردار هسنتند[ .]20بنهتنالگی این

جللکهای طلیعی به اار گرفته شدهاست؛ اه است اده ال روشهنای

ترایلات در استاراک فلزات بهعننوان حنال و رقین انننده مطنر

بارشده به نوع اانی ،نوع محلو اسیدی و ناخا صیهای موجنود در

شدهاند ،او  6و همکنارانش

آن وابسته است[0و .]2ال میان روشهای بارشده ،روش رسو دهی

بههمراه استاراکاننندۀ  Cyanex272بنرای اسنتاراک و جداسنالی

باوجود اناربرد در منوارد صننعتی بنرای اسنتاراک الا نت ،چنندان

الا ننت ال نیکننل اسننت اده و اسننتاراک  %33الا ننت را گننزارش

مناسب نیست ،به ای د یل انه در صنورت حونور آ ومینینوم و ینا

اردند[22و.]26

فلزات مشابه در محلو  ،رسو دهی همزمان فلزات بههمنراه الا نت

در اسننتاراک یننونهننای فلننزی ،بننهویننژه در مقینناآ آلمایشننگاهی،

ات اق میافتد .اسنتاراک حال نی ،روشنی منؤثر و اارامند اسنت انه

مؤ ه های مهمی همچون انتانا ننوع رقین انننده ،انتانا ننوع

هماانون بهطور گستردهای برای استاراک و خا صسالی فلز الا نت

استاراکاننده ،لمان تماآ pH ،محلنو  ،غلظنت اسنتاراکانننده،

است اده میشود .اما مهمتری مسأ پنیشرو ،فاضنال هنای رقین

ظرفیت بارگذاری فلز ،دمای واانش ،نسلت حجم فال آبنی بنه آ نی،

صنعتی تو ید شده است اه امکان بالیابی فلز ال آنها با هزیننههنای

نسلت همافزایی ،عوامل همتافت دهنده و شرایط بالینابی فلنز ال فنال

لیادی همنراه اسنت .ال دیگنر ااسنتیهنای روش اسنتاراک حال نی

آ ننی ارلیننابی مننیشننوند[23و .]28پننیشنیالهننای اسننتاراک مانننند

میتوان به مسأ جداسالی فالها ،اتالف حال  ،تشکیل امو سنیون و

میکسر -ستلرها 2و ستونهای استاراک نیز در مقدار بالده و فراینند

ایجاد طغیان اشاره ارد[.]2

جداسالی مطلو  ،اثرگذار هستند[ .]30-36استاراکاننده ،یکی ال

بالیابی الا ت ال محلو های الریدی با است اده ال واانشگرهای بالی

مهمتری اجزای اصلی در فرایند استاراک حال ی است اه مطا عنات

مانند آمی ها یا ترایلنات چهارتنایی آمونینوم انجنام شنده اسنت و

در لمین توسنع اسنتاراکانننده هنای مناسنب بنا هندف افنزایش

است اده ال آمی ها بهعنوان استاراکانننده بنرای اسنتاراک الا نت

انتاا پذیری در جداسالی فلز مورد نظر و ااهش تعنداد مراحنل و

امکنانپنذیر اسنت.

هزینههای لم ،همچنان ادامه دارد[ .]32شاخصهای بسیاری مانند

بدون تغییردادن اسیدیته یا  pHمحلو خنورا

1

pH

ال منایع ینونی )Primene®JMT (JMT
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فلز الا ت بسیار سات اسنت و قابلینت صنیقل و جنال دادن بنا یی

 3D2EHPAو غیره نیز در فراینند اسنتاراک الا نت ال محلنو هنای

2

اسننتاراکانننندههننای فسنن ری مانننند ، PC88A ، Cyanex272
1. Bis/2,4,4-Trimethylpentyl/ Phosphinic Acid
2. 2-Ethylhexyl Phosphonic Acid-Mono-2-Ethylhexyl Ester

3. Di-(2-Ethylhexyl)Phosphoric Acid
4. Trioctylamine
5 .Suzuki et al.
6. Coll et al.
7 .Mixer-Settlers
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جدول  .1استخراج کبالت با انواع متفاوت استخراجکنندهها در فرایند استخراج حاللی.
محیط محلول آبی

استخراجکننده

غلظت استخراج کننده

درصد استخراج

نویسندگان و مراجع

سو وریک اسید

PC88A and TOA

 %10حجمی

%38/3

سولوای و همکارانش[]3

سو وریک اسید

Cyanex301

 0/2مو ر

%30

گریگوریوا و همکارانش[]10

سو وریک اسید

D2EHPA

 0/0مو ر

%36

ندیمی و همکارانش[]11

الریدریک اسید

 -2پیریدیل تریداان -1-وان ااسیم)

 0/1مو ر

%38

سو وریک اسید

-nااتیل فنیل) فس ینک اسید)(OPPA

 1مو ر

%30

موندا و همکارانش[]13

سو وریک اسید

LIX®1104

 0/20مو ر

%30

لانگ و همکارانش[]12

الریدریک اسید

Alamine336

 2/60درصد حجمی

%32

سایار و همکارانش[]10

الریدریک اسید

PC88A

 %20درصد حجمی

%33/2

ی و همکارانش[]16

الریدریک اسید

Alamine336
TBP

 %20درصد حجمی ال هر ادام

%82

لو 2و همکارانش[]12

الریدریک اسید

D2EHPA
LIX63

%36

یو و همکارانش[]18

الریدریک اسید

Cyanex301

%30

پادهان و همکارانش[]13

سو وریک اسید

Versatic 10 acid
LIX® 63
TBP

سو وریک اسید

Versatic 10
Acorga CIX 50

سو وریک اسید

Versatic 10
LIX63

سو وریک اسید

Cyanex272

 1مو ر

الریدریک اسید

Cyanex301
LIX63

 0/0مو ر

 0/6مو ر
 1/2مو ر
 0/2مو ر

ویشسایسکا و
همکارانش[]12

 0/0مو ر
 0/30مو ر

%33

چانگ و همکارانش[]20

 0/0مو ر
 %10درصد حجمی
 %20درصد حجمی
 0/00مو ر
 0/00مو ر

 0/8مو ر

%33

چانگ و همکارانش[]21

-

شان و همکارانش[]22

%31

تاااهاشی و همکارانش[]23

%33

وانگ و همکارانش[]22

1. (2-Pyridyl)Tridecan-1-One Oxime
2. Wieszczycka
)3. N-Octyl(Phenyl) Phosphinic Acid (OPPA
4. Zhu
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فلننزی ،عنندد اويوردیناسننیون ،نننوع اتننمهننای فعننا در مو کننو

 1-2مواد شیمیایی

استاراک اننده ،خواص مو کو ها و پیوندهای آن ،قدرت پیوند بنی

مواد مورد نیال در ای تحقی شنامل

فلز و استاراک اننده در تعیی نوع استاراکانندۀ مناسب ،بهمنظور

با خلوص با ی  80درصد ولنی ال شرات آ دریچ ،تری بوتیل فس ات

جداسالی فلز مورد نظر مؤثر هستند[ .]38اثر هم افزاینی بنهصنورت

) (TBPبننا خلننوص بننا ی  33درصنند ولنننی ال شننرات مننر

و

قدرت توانایی مالو دو استاراکاننده توصیف میشود اه ال جمع

تریااتیل فس ی ااساید ) (TOPOبنا خلنوص بنا ی  33درصند ال

قدرت استاراک هریک ال آنها در جداسالی ینون فلنزی بنهتنهنایی

شننرات آ نندریچ تهیننه شنند .ال رقین انننندۀ اننرولن بننرای انحننال

بزرگتر است .تالش هنای لینادی در ارتلنا بنا مطا عن این اثنر در
جداسالی یونهای الا ت انجام شده است .تنوع استاراکاننندههنا،
شرایط محیطی و نحوۀ آمیاتگی آنهنا منجنر بنه ایجناد تحقیقنات
گسترده ای در ای لمینه می شود[ .]38نتنایج تحقیقنات در بررسنی
مالو استاراکاننندۀ  Cyanex302بنا  Cyphos IL 101نشنان داد
اه برهمکنش های بی مو کنو ی این دو حنال در اسنتاراک ینون
الا ت بسیار اثرگنذار اسنت[ .]33نتنایج سنرعت فنال جداسنالی در
سامان همافزایی دینونیل ن تا

سو ونیک اسید و  -2اتیل هگزیل

 -2پریدی اربواسیالت استر نشان داده است اه خنواص فیزیکنی
شننیمیایی و ریاننتشناسننی مایسننلهننای برگشننتی در میننزان
اسننتاراک بسننیار مهننم اسننت [ .]20نتننایج حاصننل ال هننمافزایننی
استاراکانندههای خنثی ماننند

 -2هیدرواسی -1-ن تا دواسیم با
 T2EHP ،2TBP ،1TOPOو استاراکانندههای بالی ماننند  TOAو
 TBAنشان داد اه درصد استاراک در بالههای  pHپایی تنر فنراهم
انندههای آمینی ال شاخص همافزایی با تری در
میشود و استاراک 
ترایب با استاراکانندههای ااسیم برخنوردار هسنتند[ .]21نتنایج
همافزایی حال هنای  Cyanex272و  PC-88Aدر اسنتاراک الا نت،
منگنز و یتیم ال باتریهای یتیومی نشان داد انه درصند اسنتاراک
منگنز و الا ت با تر ال یتیم است و شاخص همافزایی برابر با 3/28

سنیانکس (Cyanex272) 222

استاراکانندهها ال ننوع صننعتی و تهینهشنده ال پا یشنگاه تهنران
است اده شد .برای تهی الی محلو های آبی ال آ دینونیزهشنده بنا
انحال نمکهای الرید الا ت خریداریشنده ال شنرات منر

بنا

خلوص با ی  )%33و در غلظت مشاص است اده شند .همچننی  ،ال
الریدریک اسید و آمونیا

برای تنظیم  pHمحلو است اده شد.

 2-2روش انجام آزمایشها
برای انجام آلمایش ها بهصورت بچ 3در مقیاآ آلمایشگاهی ،محلو ی
آبی حاوی یونهای الا ت و محلو ی آ ی حاوی استاراکانندههنای
 TBP ،Cyanex272و  TOPOرقی شده در ارولن بنر اسناآ تغیینر
هر ینک ال مؤ نه هنای منورد نظنر در مقندار مشناص و بنا فنر
ثابتگرفت سایر مؤ ههای استاراک ،تهیه شد .ای دو محلو آبی و
آ ی با نسلت فالی مشاص در بیشتر آلمایشها نسلت یک بهینک)
شیشنه ای دربسنته منتقنل شندند و بنرای مندتلمنانی

به یک ار

مشاص در درون شِیکر با دور مشاص  200 rpmو در دمای محیط
قرار داده شدند تا بهطور اامل با یکدیگر مالو و استاراک اامل ال
یک فال به فال دیگر فراهم شود .پس ال اختال دو فال در مدت لمان
معی در درون شِیکر ،2به وسیل قیف جدااننده ،دو فال آبی و آ ی ال

برای الا ت و  2/12برای یتیم به دست آمد[.]22

یکدیگر جدا شدند و غلظت فلز در فال آبی با است اده ال روش تجزی

بر اساآ تحقیقات و مطا عات ،تاانون به روش ترایلنی اسنت اده ال

طیفنورسنجی مشاص شد .آلمایشها سه بار تکرار و متوسط نتایج

مالو سه استاراکاننده در استاراک الا ت اشاره نشده اسنت .ال

بهعنوان نتایج نهایی در مطا ع هر مؤ ه در نظر گرفته شدند.

همی رو در ای مطا عه ،برای او ی بار فرایند اسنتاراک ینونهنای
الا ت دو ظرفیتی ال محلو الریدی با است اده ال مالو عاملهای

مطالعه و بررسی مؤلفههای فرایند استخراج حاللی کبالت از محلول...

طلیعت فلز و برهمکنش آن با اتمهای استاراکانننده ،انندالۀ ینون

 .2بخش تجربی

0

6

ضریب تولیع ) ،(Dبالده استاراک ) ،(%Eدرصد بالیابی فلنز ال فنال
2

آبی به آ ی ) (%Sبهوسیل معاد ت لیر حسا شدند.

امالکسسال  TBP ،Cyanex272و  TOPOبررسی شد تا یک فرایند
جدید برای بالیابی یونهای الا ت و جداسالی آنها فراهم شود.
1. Trioctylphosphine Oxide
2. Tributyl Phosphate

3. Batch
4 .Shaker
5. Distribution Ratio
6. Extraction Efficiency
7. Stripping Percent
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)1

 M t   M a
 M a

D

مننیشننود و اسننتاراکانننندۀ  Cyanex272بننا شننرایط نرمننا ،
برای استاراک مطلنو تنر اسنت .نتنایج تغیینرات درصند اسنتاراک
نشننان مننیدهنند اننه سننامان اسننتاراک بننهتنهننایی بننا

)2

D
 100
V
D a
Vo

%E 

Cyanex272

برای رسیدن به حد مطلوبیت با ی  %30مناسب نیست و لم است
اه شرایط به نحوی تغییر یابد تا بیشین بالدهی فراهم شود.
با هدف با بردن درصند اسنتاراک ،فراینند هنمافزاینی

Cyanex272

با استاراکانندههنای  TBPو  TOPOبررسنی شند تنا شنرایط اثنر
)3

 M aq,a
 100
 M org ,a

%S 

مالو واانشگرها در استاراک مشناص شنود .در فراینند مالنو
استاراکانندهها ،مؤ


همافزایی نقش به سزایی ای نا منیانند انه

مطاب با معاد لیر تعریف میشود.
در اینن معاد ننه  [M]tو  [M]aغلظننت او یننه و نهننایی فلننز الا ننت
در فال آبی Va ،و  Voحجم های فالهای آبی و آ نی هسنتند.

[M]aq,a

or TBP

DCYA  DTOPO or DTBP

غلظت تعاد ی فلز الا ت در محلو اسیدی و  [M]org,tغلظت ال فلز

Dmix _ CYA _ TOPO _ TBP

انتقا یافته به فال آ ی است.

DCYA  DTOPO  DTBP

)2

 .3نتایج و بحث
در ای مطا عه ،فراینند اسنتاراک ینونهنای الا نت دو ظرفیتنی بنا
است اده ال مالو استاراکانندهها بررسی شد اه مؤ ههنای مهنم
در هر فرایند بهترتیب بنا بررسنی ینک مؤ نه و ثابنتگنرفت سنایر
مؤ هها بهطور همزمان بررسنی شند انه در ادامنه بنه شنر آنهنا
پرداخته شده است.
 1-3غلظت استخراجکنندهها
فرایند استاراک حال ی الا ت به نوع استاراکاننده بسنیار وابسنته
است و شرایط سامانه براساآ نوع استاراکانندۀ اسیدی و یا بنالی
بسننیار مت نناوت مننیشننود .نتننایج حاصننل ال بررسننی اسننت اده ال
استاراکانندۀ اسیدی  Cyanex272در مقایسه بنا اسنتاراکاننندۀ

بالی  TOAدر شکل  ،)1نشان داده شده است .نتایج نشان میدهند
اننه فرایننند اسننتاراک الا ننت در محیطننی بننا اس نیدیته اننم ال راه
استاراکانندۀ  TOAفراهم نمی شود و برای اینکه استاراک مطلو

با ی  %30فراهم شود ،لم است اه فرایند در یک محیط اسیدی با
غلظت هیدروالریک اسید برابر با  6مو ر انجنام گینرد ،بننا بنر این



three components

R for

نتنننایج حاصنننل ال درصننند اسنننتاراک الا نننت بنننا هنننر ینننک ال
انندههای  TOPO ،TBPو  Cyanex272و مالنو دوتنایی
استاراک 

آنها در شکلهای  )2و  )3آورده شده است .نتنایج در شنکل ،)2
استاراکانندههای  TOPOو  TBPبهتنهایی بنرای

نشان میدهد اه
استاراک الا ت مناسب نیسنتند؛ درنتیجنه درصند اسنتاراک آنهنا
پایی خواهد بود .سیانکس  222نسلت به این دو اسنتاراکانننده
برای استاراک الا ت مطلو تر است ،اما بیشین درصد استاراک بنا
افزایش غلظت آن در فال آ ی حاصل نشد؛ امنا نتنایج در شنکل ،)3
نشان میدهد اه مالو دوتایی دو حال آ ی اثر همافزایی دارنند و
حوور مقدار امی ال استاراکانندۀ  TBPو یا  TOPOامک میاند
اه درصد استاراک الا ت به  %80افزایش یابد.
مؤ

همافزایی مالو دوتنایی اسنتاراکاننندههنا در شنکل ،)2

نشان داده شده است ،نتایج نشان میدهد انه سنامانههنای دوتنایی
حاصل ال  TOPOو  Cyanex272و یا  TBPو  Cyanex272ال شاخص
همافزایی با تر ال یک برخوردار هستند ،بهتری شرایط اسنتاراک بنا
حوننور  0/1 Mال اسننتاراکانننندۀ  TBPو یننا  TOPOبننا حننال
 Cyanex272با غلظت  0/0 Mبه دست آمد.

شرایط فرایندی ساتی با بهااربردن یک استاراکانندۀ بالی فراهم
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مطالعه و بررسی مؤلفههای فرایند استخراج حاللی کبالت از محلول...

70
60

40
30

(الف)

20

درصد استخراج )(%E

50

10
0
8

6

7

4

5

2

3

1

0

 pHاولیه محلول آبی
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شکل  .1درصد استخراج کبالت با استخراجکننده (الف)  TOAو (ب)  Cyanex272در شرایط اسیدی متفاوت (غلظت کبالت:
یک گرم بر لیتر ،دمای  ،52 ◦Cغلظت استخراجکننده  0/2 Mموالر برای  Cyanex272و  0/5 Mموالر برای .)TOA
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0
0/8

0/6
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0/0

غلظت (موالر)

کنندههای اسیدی در سامانۀ منفرد از حاللها.


استخراج
شکل  .5درصد استخراج کبالت با غلظتهای متفاوتی از
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غلظت  TOPOیا ( TBPموالر)
0/1

0/3

0/2

0/5

0/4
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درصد استخراج )(%E
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20
TBP
TOPO

0
0/5

0/3

0/4

0/1

0/2

غلظت ( Cyanex272موالر)

کنندههای اسیدی


استخراج
غلظتهای متفاوتی از

شکل  .3درصد استخراج کبالت با
در سامانۀ مخلوط دوتایی  Cyanex272با حالل  TOPOو یا .TBP

غلظت  TOPOیا ( TBPموالر)
0/0

0/1

0/2

0/3

0/4

0/5

0/6

0/5

0/4

0/3

0/2

0/1

0/6
6
5

3

فاکتور همافزایی

4

2
1
0
0/0

غلظت ( Cyanex272موالر)

همافزایی با مخلوط دو استخراجکننده.
شکل  .4تغییرات مؤلفه 

ترایب مالنو سنه اسنتاراکانننده نینز بررسنی شند انه نتنایج
درصدهای استاراک و مؤ

03

هنمافزاینی در جندو

الا ت ظاهر میشود .ای نشان میدهد اه غلظتهای بنا ی حنال

 ،)2نشنان داده

اثر غیرهمافزایی را آشکار میاند اه مانع استاراک مطلو میشود.

شده است .نتایج در ای شکل نشان میدهد اه شناخص هنمافزاینی

با توجه به جدو

 ،)2مشاهده شد اه سامان مالو سهتایی حاوی

با با حوور سه استاراکاننده ظاهر میشود و گویای آن است انه

 0/3مو ر ال سیانکس  0/1 ،222مو ر ال تریااتیل فس ی ااساید و

یک سامان سهتایی برای رسیدن به بیشین استاراک الا ت مطلو

 0/2مننو ر ال تننریبوتیننل فس ن ات بننا شنناخص هننمافزایننی 21/68

تر است .ا لته ضریبهای همافزایی امتر ال ینک بنا حونور مقنادیر

و درصنند اسننتاراک برابننر بننا  % 31/33بننرای اسننتاراک الا ننت ال

با تر ال  0/3 Mال اسنتاراکاننندۀ  TOPOدر اسنتاراک ینونهنای

محلو آبی مناسبتر است.

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال نوزدهم ـ شماره صد و يازده ()9311

غلظت استخراجکننده

درصد استخراج کبالت ()%

)Cyanex272 (M

)TOPO (M

)TBP (M

شاخص همافزایی

0/1

0

0/0

36/33

1/63

0/1

0/1

0/2

32/31

1/23

0/1

0/2

0/3

31/28

1/32

0/1

0/3

0/2

22/38

0/32

0/1

0/2

0/1

12/20

0/61

0/1

0/0

0

12/33

0/68

0/2

0

0/2

21/06

1/08

0/2

0/1

0/3

62/63

3/32

0/2

0/2

0/2

08/21

3/12

0/2

0/3

0/1

03/61

2/08

0/2

0/2

0

23/02

1/02

0/3

0

0/3

28/08

1/82

0/3

0/1

0/2

31/33

21/68

0/3

0/2

0/1

80/38

10/32

0/3

0/3

0

36/32

1/22

0/2

0

0/2

08/20

2/60

0/2

0/1

0/1

82/33

3/36

0/2

0/2

0

02/62

2/03

0/0

0

0/1

83/80

0/06

0/0

0/1

0

82/36

2/23

 2-3زمان تعادلی

برابر با  0دقیقه تکمیل میشنود و رننگ محلنو صنورتی بنه رننگ

لمان استاراک ال شاخصهای مهم در بحث استاراک فلزات است اه

یرننگ -بنه د ینل انتقنا فلننزات بنه فنال آ نی -تغیینر منییابنند.
بن 

برای یونهای الا ت دوظرفیتی در بالههای لمنانی ماتلنف بررسنی

استاراکانندههای اسنیدی ال قندرت اسنتاراک مطلنوبی برخنوردار

شنند اننه نتننایج در شننکل  ،)0نشننان داده شننده اسننت .نتننایج

هستند و در بناله لمنانی اوتناهی قنادر بنه اسنتاراک و جداسنالی

نشان میدهد اه در تمامی سامانهها استاراک در مدتلمنانی اوتناه

یونهای فلزی هستند.

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 19 - No. 111 (2020

مطالعه و بررسی مؤلفههای فرایند استخراج حاللی کبالت از محلول...

جدول  .5نتایج درصد استخراج و شاخص همافزایی مخلوط استخراجکنندهها.
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شکل  .2تغییرات درصد استخراج با زمان در سامانههای مختلف با مخلوط استخراجکنندهها.

 3-3بررسی اثر  pHمحلول آبی

افزایش یابد .اما نتایج در شکل  ،)6نشنان منیدهند انه در حا نت

تغییرات اسیدیت محلو آبنی در pHهنای ماتلنف بنر روی مینزان

مالو میزان اسیدیت فال آ ی ااهش مییابد و امک منیانند انه

درصد استاراک الا ت با مالو اسنتاراکاننندههنا در شنکل ،)6

استاراک در pHهای  6و  2بدون اضافهاردن یک قطره آمونیا

بنه

نشننان داده شننده اسننت ،اسننتاراک حال ننی بننا اسننتاراکانننندۀ

محلو  ،بهتر و راحتتر انجام شود؛ ای اثر منیتوانند در فراینندهای

 Cyanex272لمانی مطلو است اه اثرات اسیدی اسنتاراکانننده

صنعتی م ید باشد اه امکان اضافهاردن آمونیا

ااهش یابد ،برای اناهش این اثنر در لمنان اسنتاراک ینک قطنره

ام میاند و احتما تشکیل رسو را ااهش میدهد.

آمونیا

به محلو آبنی را

به محلو اضافه منیشنود تنا سنرعت اسنتاراک و وااننش
100

)Cyanex272 (0/5 M) & TOPO (0/1 M

00

)Cyanex272 (0/5 M) & TBP (0/1 M
)Cyanex272 (0/4 M) & TOPO (0/1 M) & TBP (0/2 M
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0

 pHمحلول آبی

شکل  .6تغییرات درصد استخراج با  pHمحلول آبی در سامانههای مختلف با مخلوط استخراجکنندهها.
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میزان تغییرات نسلت فال آ ی به آبی بر روی درصد اسنتاراک بنرای

امتر اسید در سامان مالو استاراکانننده ،شنرایط آسنانتنر در

مالو استاراکانندهها در شکل  ،)2آورده شده است ،مطاب ای

سامان بالیابی را فراهم میاند اه در مقیناآ صننعتی بسنیار مهنم

نمودار مشاهده شد اه در نسلتهای بنا تر ال ینک بنهینک ،مینزان

است.

استاراک در تمامی سامانهها به مقدار بیشین خود میرسد ،بنابرای
نسلت  O/Aبرابر با یک بهعنوان مناسنبتنری نسنلت بنرای انجنام

 .4نتیجهگیری کلی

آلمایشهای استاراک ،انتاا شند .بنا حونور فنال آ نی بیشنتر در

در ای تحقی  ،استاراک یونهای الا ت دوظرفیتی ال محلنو آبنی

محلو  ،استاراک اننده های بیشتر برای استاراک موجود هستند اه

بننا اسننت اده ال اسننتاراکانننندۀ  Cyanex272بررسننی شنند .نتننایج

افزایش بالده را به همراه دارند .با ااهش فال آ ی و افزایش فنال آبنی،

نشان داد اه حال آ ی حاوی مالو انرولن و  Cyanex272بنرای

میزان یونهای فلزی موجود در محلو افزایش منییابند انه حنال

اسننتاراک الا ننت مطلننو نیسننت و حت نی در غلظننتهننای بننا ال

اافی برای استاراک آنها موجود نیست.

یشنود .بننا
استاراکاننده هم بیشین بالدهی با ی  %30حاصل نم 

بر ای سامانههای مالو دوتایی و سهتایی با اسنتاراکاننندههنای

 5-3بازیابی یونهای کبالت از محلول آبی

 TBPو  TOPOبررسی شدند و نتایج همافزایی با شاخصهای بنا تر

اثر غلظتهای ماتلف ال محلو اسیدی با  H2SO4در بالیابی الا ت

ال یک برای ای سامانهها نشنان داد انه فراینند اسنتاراک ،بهلنود و

ال فال آ ی باردارشده با محلو الا نت برسنی شند انه نتنایج آن در

درصد استاراک روند افزایشی مییابد .اثر مالنو حنال هنای آ نی

شکل  ،)8نشان داده شده است .بنر طلن نتنایج بنه دسنت آمنده،

نشان داد اه نهتنها در میزان درصند اسنتاراک ،بلکنه در  pHاو ین

سنو وریکاسنید بنا غلظنت یننک منو ر بنرای اسنتاراک الا ننت ال

فرایندی برای رسیدن به تعاد و غلظت اسنید بالینابیانننده منؤثر

سامانههای مالو و بنا غلظنت  2منو ر بنرای اسنتاراک الا نت ال


است .بهینه سنامانههنای دوتنایی ال مالنو  0/1 Mال  TOPOو ینا

سامان من رد با استاراکاننده  Cyanex272مناسب است .در واقع با

 TBPبا  Cyanex272با شاخص همافزایی بهترتینب برابنر بنا  2/23و

مالو استاراکانندهها همتافتی ساخته میشود اه قدرت تشکیل

 0/06به دست آمد .شاخص همافزایی با برابر بنا  21/68ال تراینب

آن ال فال آبی بهمراتنب بهتنر ال  Cyanex272بنهتنهنایی اسنت و در

همافزایی سه استاراکاننده ،بنه دسنت آمند انه موجنب بنالدهی

مرحل بالیابی نیز بهراحتی شکسته و موجب انتقا یونهای الا نت

 %31/33ال فال آبی شد.
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 4-3نسبت فاز آلی به آبی

دوظرفیتی به فال آ ی میشود .بنا بر ای  ،امکنان بالینابی بنا غلظنت
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  درصد بازیابی.8 شکل
.غلظتهای مختلف
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