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چکيده
در این تحقیق به بررسی روابط سینتیکی و تأثیر شرایط عملیاتی حاکم بر آهنگ انحالل لجن تیتانیم برای تولید پودر تیتانیم اکسید با
ذراتی با ابعاد  98تا  088نانومتر میپردازیم .به منظور رسیدن به پودری با خلوص باالی  50درصد ،لجن خرد شدده کدامال خشدب بدا
ابعاد  59تا  008میکرومتر ،طی فرایند شیمیایی سولفات به کمب سولفوریب اسید واکنش داده شد .تأثیر پارامترهای عملیداتی چدون
غلظت اسید ،دما و مدت زمان انحالل و ابعاد اولیه ذرات لجن بررسی شد .با بهینهسازی پارامترها و استفاده از تکنیدب سونوشدیمیایی
در مراحل انحالل ،بیشینه میزان بازده استخراج تیتانیم اکسید بهدست آمد .روش برازش منحنی نشان داد که نتدای نظدری سدینتیب
هسته کوچبشونده مورد استفاده در این تحقیق شامل مدل نفوذ سطحی و بهویژه مدل کنترل واکنش شیمیایی ،با دادههدای تجربدی
به خوبی تطبیق میکند .بر اساس مطالعات سینتیکی ،انرژی فعالسازی فرایند معادل  80/00 kJ/molو مرتبه واکنش نسبت بده اسدید
مصرفی از مرتبه اول تعیین شد.
کليدواژهها :تيتانيم اکسيد ،نانوذرات ،بررسی سينتيکی ،انحالل شيميایی ،لجن خشک تيتانيم.

 .1مقدمه



خواص بلوری آنها فرق میکند ،به طوری که پایددارترین شدکل ایدن

پودر تیتانیوم اکسید ،که به نام تجاری تیتانیا نیز شناخته مدی شدود،

ماده روتایل و در دمای اتاق نیز پایدار است] .[0-8فداز بروکیدت نیدز

ماده معدنی سفید رنگی است و عموما به صورت آمورف( 0بی شکل)

کمیدا اسددت و بدده سدرعت بدده روتیددل تبددیل مددیشددود .از لحددا

و سه ساختار بلوری شامل بروکیت ،0آناتاز 8و روتایل 5یافت میشدود.

ترمودینامیکی ،فاز روتایل در تمام دماها پایدار اسدت ،در حدالی کده

هر سه ساختار بلوری دارای خواص شیمیایی نسبتا یکسداناندد ولدی

آناتاز فاز ناپایددار اسدت و بدا افدزایش دمدا تدا بداالتر از  598درجده
سلسیوس به فاز روتایل تبدیل میشود ،البته ،سرعت این تبددیل بده
شرایط حاکم بر واکنش بستگی دارد و بدا تغییدر پارامترهدای حداکم

* همدان ،دانشگاه صنعتی همدان ،گروه مهندسی شیمی
1. Amorphous
2. Brookite
3. Anatase
4. Rutile
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میتدوان ایدن اسدتحاله را بده تعویدق اندداخت و متوقد و یدا آن را
تسریع کرد].[5-9
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فوتوکاتالیستها برای تجزیه گازهای سمی و یدا تجزیده مدواد آلدی و

تحقیقات نشان دادهاند که در مواردی کده از لجدن تیتدانیم اسدتفاده

تبدیل آنهدا بده کدربن دی اکسدید و آ ] ،[0سداخت سدرامیبهدای

میشود ،میزان بازده استخراج تیتانیم طی هر دو فرایندد سدولفات و

ویژه] ،[2ساخت لوازم آرایشی شدامل تهیده کدرمهدای ضدد آفتدا ،

کلراید باال خواهد بود].[00-00

مصرف گستردهای دارد ،درحالی که فاز روتایل این ماده معدنی اغلب

فرایند سولفات شامل هضم و احیای شیمیایی بدا سدولفوریب اسدید

در صددنایع رنددگ ،سدداخت جوهرهددای مرکددب مقدداوم در برابددر پرتددو

غلیظ ،رسو گیری و صافش ،تبلور ،خشب کردن و اصدال سدطحی

فرابنفش و ساخت ظروف پالستیکی به عنوان ماده افزودندی بدهکدار

پودر نهایی اسدت .فرایندد هضدم و انحدالل واکدنشهدای شدیمیایی

میرود].[0

ایلمنیددت در حوضد ههددای مخصددوص صددورت مددیگیددرد و پد

از نظددر معدددنی ،مهددمتددرین منبددع تهیدده و تولیددد پددودر تیتددانیم

رسو گیدری از محلدول و صداف کدردن ،محلدول تیتدانیم سدولفات

معددادن حدداوی سددنگ معدددن ایلمنیددت ،(FeTiO3) 0تیتانومگنتیددت

به دست آمده در مخازن ترسیب رسو داده میشدوند .ذرات بلدوری

) (Fe2TiO4-Fe2O4و روتایل ) (TiO2اند .سنگ معدن ایلمنیت یکدی

تشکیل شده وارد مراحل شستشو و رسو گیری نهدایی مدیشدوند و

از مهمترین و گستردهتدرین مندابع تولیدد تیتدانیم در سدط جهدان

پ

از جداسازی آ آن توسط دستگاه سانتریفیوژ وارد خشدبکدن

بهشمار میرود ،به طوری که میزان ذخیره جهانی ترکیبدات معددنی

میشوند.

تیتانیم در جهان بالغ بر  0888میلیون تن تخمین زده میشدود].[5

مطالعات آزمایشگاهی نشان دادهاند که پارامترهای عملیاتی مختلفی،

سنگ ایلمنیت به صورت ذرات ریز سیاه رنگی حاوی مقدادیر زیدادی

از جمله نسبت سدولفوریب اسدید بده ایلمنیدت ،دمدا و مددت زمدان

بدده عنددوان ناخالصددی اسددت .بسددته بدده نددو منبددع

انحدددالل ،مدددیتوانندددد در مرحلددده هضدددم و احیدددا شدددیمیایی

سنگ معدن ،میزان تیتانیم موجود در ایلمنیت بین  59تا  08درصد

مؤثر باشند] .[08-05با توجه به دادههدای بدهدسدت آمدده در مدورد

متغیر است که باید سایر ناخالصیهای موجود در آن طی فرایندهای

سنگ ایلمنیت و استفاده از نتای آن در بهیندهسدازی انحدالل لجدن

فیزیکی -شیمیایی جدا شوند.

تیتانیم در اسید ،میتدوان درصدد کسدر وزندی آهدن حدذف شدده و

مهم ترین فناوریهای صنعتی برای تولید تیتدانیم اکسدید در جهدان

درنتیجه بازده استخراج تیتانیم از لجن آن را افزایش داد.

شامل دو روش معروف سولفات و کلرید اسدت .روش سدولفات بدرای

در این تحقیق ،بده کمدب فرایندد اصدال شدده ،سدولفات ندانوذرات

نخستین بار در سال  0500میالدی توسط شرکت ندروژی فدارو و

تیتانیم اکسید در فاز روتایل با خلدوص  50درصدد از لجدن تیتدانیم

جبسن 0ابدا شد ،درحالی که روش کلرید در سدال  0590مدیالدی

به دست آمده از سنگ معددن ایلمنیدت معددن کهندوج (کرمدان) در

به صورت تجاری برای تولید پیگمنت تیتدانیم معرفدی شدد] .[08بدر

واحد بازیابی تیتانیم تهیه شد .برای این منظور پارامترهای عملیداتی

اساس برآوردهای تجاری ،هم اینب بدرآورد مدیشدود کده در حددود

مؤثر بر سینتیب فرایند ،نظیر غلظت سدولفوریب اسدید ،ابعداد ذرات

 58درصد پودر تیتانیم اکسید جهان از طریق روش سولفات تهیده و

اولیه لجن کامال خشب ،و نیز دما و مدت زمان فرایند انحالل که بدر

مابقی به روش کلرید تأمین میشود .هرچند استفاده از روش کلریدد

آهنگ انحالل شیمیایی لجن در اسید تأثیر میگذارند ،بررسدی شدد.

به دلیل خلوص بسیار باالی محصول ،کاهش هزینههدای عملیداتی و

سددرانجام ،بددا بهینددهسددازی پارامترهددای فراینددد و اسددتفاده از روش

پسماندهای صنعتی مناسبتدر از فرایندد سدولفات اسدت ،امدا عامدل

سونوشیمیایی در تمام مراحل انحالل ،ذرات تیتانیم اکسید با ابعادی

تعیینکننده در انتخا نو روش ،میزان خلوص تیتدانیم موجدود در

بین  98تا  088نانومتر حاصل آمد .بررسی سینتیکی فرایند انحدالل

سنگ معدن است .به طور کلی ،روش کلرید در مدواردی کده درصدد

این امکان را فراهم آورد تا بتوان مرتبه واکنش پیشدنهادی و اندرژی

خلوص تیتانیم باالی  99درصد باشد ،نتیجه مطلوبی به بار میآورد و

فعالسازی فرایند استخراج تیتانیم از لجن آن را تعیین کرد.

آهددن و سددیلی

از

بررسی روابط سينتيکی و تأثير شرایط عملياتی بر عملکرد واحد بازیابی...

تیتددانیم اکسددید در فدداز آناتدداز در صددنایع مختلفددی چددون سدداخت

مقرون بده صدرفه اقتصدادی و قابدل اجدرا از جهدت عملیداتی اسدت.

در مواردی که این درصد کمتر از  59باشد استفاده از روش سولفات
1. Ilmenite
2. Jebsen and Farup
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 .2آزمایشها

محلول سود جدید به ظرف اضافه شده تا ناخالصیهدای احتمدالی از

 1-2مواد مصرفی

بین برود و درنهایت سدیم تیتانات تشکیل شود.

مهددمتددرین مددواد شددیمیایی مصددرفی در ایددن تحقیددق شددامل

محلول بهدست آمده را به مخزن دیگری وارد کردند و محلول رقیدق

سولفوریب اسید ( ،)%82اتانول ( )%55و سدیم هیدروکساید خدال

سولفوریب اسید و آ بدون یون بتدری اضافه شده تدا  pHمحلدول

بودند که همگی از شرکت سیگما -آلدریچ 0آلمان خریدداری شددند.

به حدود یب برسد .طی این فرایند ،دمای محلدول از طریدق تزریدق

لجن تیتانیم با درصد خلوص  %22از طریق واکدنش شدیمیایی بدین

بخار در محدوده  58تا  008درجه سلسیوس تنظیم شدد .طدی بدازه

سنگ معدن ایلمنیت استخراجی از معددن کهندوج اسدتان کرمدان و

زمانی  0تا  0ساعت ،ترکیب تیتانیم اکسوهیدرات ناخال

بدهدسدت

اسید سولفوریب غلیظ بهدست آمد .آ بدون یون به کمب دسدتگاه

آمد که در حضور سولفوریب اسید رقیق و پودر آلدومینیم و چنددین

آ مقطرگیری ) (Milli-Q, Milliporeموجود در آزمایشگاه دانشدگاه

بار شستشوی محلول با آ بدون یون ،سرانجام تیتانیم اکسوهیدرات
خال

صنعتی همدان تأمین شد.

بهدست آمد .در مرحله بعد ،مقداری جزئی پودر کامال خدال

تیتانیم در فاز روتایل همراه با آ بدون یون به ترکیب قبلی اضافه و
 2-2شرح آزمایشها

پ

لجن تیتانیم بدهدسدت آمدده از فرایندد انحدالل شدیمیایی ،ابتددا در

اکسید استخراج شد .درنهایت ،بده منظدور حدذف ترکیبدات آالیندده

کدامال

احتمالی محلول شیری رنگ چندین بار با آ بدون یون شستشدو و

لجن مرطو در آون حرارتی تحت دمدای 088 oC

رسددوبات حاصددل توسددط دسددتگاه سددانتریفیوژ بددا سددرعت

دستگاه سانتریفیوژ و سدس
آبگیری و سس

بده کمدب قید

بدوخنر بدزر

سددس

از سه ساعت همزدن ،محلول شیری رنگ حداوی ذرات تیتدانیم

از سدرد شددن نمونده،

 0888 rpmجدا شدند .ذرات مرطدو را در یدب آون بدا دمدای 98

لجن خشب به کمب دستگاه بال میل موجود در آزمایشگاه دانشدگاه

درجه سلسیوس به مدت  08ساعت خشب کردند .باید گفت کده بده

به مدت  8سداعت کدامال خشدب شدد .پد

از مرحلده هیددرولیز ،از

صنعتی همدان در ابعادی بین  59تا  008میکرومتدر خدرد و سدس

منظور جلوگیری از بهم چسبیدن ذرات پ

الب شد .خروجی الب در سه دامنه ابعداد ذرات  25-008 ،59-25و

روش سونوشیمیایی به کمب امواج فرا صوت استفاده شد که طی آن

 008-008میکرومتر برای آزمایشهای فرایند انحالل بهکار رفت.

ظرف محلول در خالل همزدن تحت امواج فراصوتی با بسدامد ثابدت

آزمددایشهددا در یددب مخددزن همددزندار یددب لیتددری از جددن

 08 kHzقرار داشت.

فوالد ضدزنگ ) (SS316انجام شد .یدب نداظم دمدایی بدرای تنظدیم
دمای مورد نظر مخدزن بدا دقدت  ± 0 oCبدهکدار گرفتده شدد .طدی

 3-2شرح تجهيزات بهکار رفته و آناليز نمونهها

آزمایشهای مختل  ،لجن خشب شده تیتانیم با نسدبتهدای وزندی

ترکیب شیمیایی لجن تیتانیم و پودر تیتانیم اکسید حاصل به کمب

مختل سولفوریب اسید به لجدن  8/8:0 ،0/5:0 ،0/0:0 0:0و 8/0:0

دستگاه  XRFمدل  Philips PW/480تعیین شد .فاز بلوری نمونهها

که ،بهترتیب ،معادل غلظتهدای اسدیدی  5/9 ،8/8 ،0/9 ،8/29و 0

با دستگاه پراش پرتو ایک

) (XRD, Philips PW 1800تعیین شدد.

موالرند ،در محدوده دمایی بین  58تا  008درجه سلسیوس به مدت

اندازه نانوذرات و عامل کرویت ذرات بهدسدت آمدده را میکروسدکو

 0تا  0ساعت واکنش داده شدند .نمب بهدست آمده در هدر مرحلده

روبشددی ) (SEM, Cam Scan MV2300و میکروسددکو الکترونددی

ابتدا با آ بدون یون چندین بار به طور کامل شسته شدده تدا تمدام

روبشی ) (TEM, Zeiss EM 900تعیین کردند .یدب دسدتگاه تولیدد

آهن موجود در آن به صورت سولفات جدا شدود .پد

از شستشدو و

صافش ،محلول باقیمانده حاوی تیتانیل سدولفات بدوده کده بایسدتی

0

امواج فراصوتی مدل  S-4000با بسامد ثابدت  08 kHzبدرای ایجداد
امواج فراصوت صوت بهکار گرفته شد.

طی فرایند هیدرولیز شیمیایی به کمب محلول سدیم هیدروکسداید
با غلظت  0مدوالر در دمدای  008 oCواکدنش دهدد .در هدر مرحلده
1. Sigma-Aldrich Co.
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2. Sonicator

 1-3آناليز شيميایی ایلمنيت و لجن تيتانيم

بیشینه مقدار کاهش وزن در هنگام خاتمه واکنش.

لجن تیتانیم از فرایند احیدای شدیمیایی سدنگ معددن ایلمنیدت بدا
سولفوریب اسید غلیظ بهدست میآید که واکنشهای محتمل آن بدا
سولفوریب اسید از این قرار است:

جدول  .1نتايج آناليز ترکيب شيميايي کنسانتره
ايلمنيت و لجن تيتانيم.
لجن تيتانيوم

کنسانتره ایلمنيت

2(Mg 0.5 Fe 0.5 )Ti 2 O 5  6H 2SO 4 

اکسيد فلزی

مقدار ()%

اکسيد فلزی

مقدار ()%

4TiSO 4  MgSO 4  FeSO 4  6H 2 O

Al2O3

0/00

Al2O3

8/20

Al 2 Ga (SiO 4 )  4H 2SO 4 

SiO2

08/90

SiO2

5/09

Al 2 (SO 4 ) 3  CaSO 4  FeSO 4  2SiO 2

MgO

0/05

MgO

8/02

CaO

0/00

Cr2O3

8/90

در جدول ( )0نتای آنالیز  XRFبهدست آمدده از ترکیدب شدیمیایی

TiO2

85/20

TiO2

22/88

کنسانتره ایلمنیت معدن کهنوج و لجن بهدست آمده از آن ،طی یب

MnO

8/05

MnO

8/00

مرحله احیای شیمیایی درج شده است .با توجه به این جدول ،درصد

FeO

58/00

FeO

00/90

خلوص تیتانیم در لجن تیتانیم به حدود دو برابر مقددار اولیده آن در

کل

088

کل

088

() 0
() 0

کنسانتره ایلمنیت ( ،)%85/20افدزایش یافدت .هم ندین بدر اسداس
نتای  ،طی یب مرحله احیای اولیه ایلمنیت با سولفوریب اسید غلیظ

مطابق شکل ( ،)0با افزایش غلظت اسید در محلول ،بدازده اسدتخراج

میتوان درصد آهن موجود در نمونه را به کمتر از نص کداهش داد.

تیتانیم تقریبا به طور خطی افزایش مییابد .مثال ،در دمای ،008 C

درنتیجه ،کنترل شدرایط عملیداتی در مرحلده اولیده هضدم و احیدا

میزان استخراج تیتانیم از حدود  85به بدیش از  08درصدد افدزایش

نقش مؤثری در کاهش ناخالصیهای موجود در نمونه خواهد داشت.

مییابد که افزایش بازده استخراج تیتانیم به مقدار اندکی بیش از دو

طبددق آنددالیز  XRFاز نموندده لجددن بددهدسددت آمددده ،بیشددترین
میددزان ناخالصددیهددای باقیمانددده شددامل آهددن اکسددید ( )%00/9و
سیلیسیم اکسید ( )%5/0بودند.

برابر را نشان میدهد .حدود همین میدزان افدزایش بدازده اسدتخراج
تیتانیم در مورد سایر دماهای انحالل نیز مشاهده میشود .مشاهدات
آزمایشگاهی نشان دادند اگرچه افزایش غلظت به خودی خود منجدر
به افزایش دمای محلول میشود ،اما بدا افدزایش دمدای انحدالل نیدز

 2-3تأثير پارامترهای عملياتی بر فرایند انحالل

بازده استخراج تیتانیم افزایش مییابد .باید گفت که قددرت اسدیدی

در شکل ( ،)0میزان بازده استخراج تیتانیم در غلظدتهدای مختلد

اسید واکنش داده کاهش مییابد و قابل برگشدت بده ایدن مرحلده و

سولفوریب اسید طی  5سداعت فرایندد انحدالل شدیمیایی لجدن در

قابل واکنش با تیتانیل سولفات تشکیل شده نیست ،و عمدتا بایستی

دماهددای مختل د را مشدداهده مددیکنیددد .در تمددامی آزمددایشهددای

فرایند بازیابی روی آن صورت گیرد.

این بخش ابعاد ذرات اولیه لجن خرد شده بین  59تا  25میکرومتدر

در شدکل ( ،)0میدزان درصددد حدذف آهدن بددا غلظدتهدای مختلد

اختیار شد .درصد بازده استخراج تیتانیم نشان داده شدده در سدتون

سولفوریب اسید ،طی  5سداعت فرایندد انحدالل شدیمیایی لجدن در
دماهای مختل

عمودی این شکل ،از رابطه زیر بهدست آمده است.
() 8

بررسی روابط سينتيکی و تأثير شرایط عملياتی بر عملکرد واحد بازیابی...

 .3بحث و نتایج

کاهش وزن ناشی از اجرای واکدنش در مددت زمدان  ، tتقسدیم بدر

 100

WTiO 2
ŴTiO 2

را مشاهده میکنید .همانگونه که دیدده مدیشدود،

میزان حذف آهن از محلدول ،رونددی مشدابه آن ده را کده در مدورد
STiO 2 (%) 

استخراج تیتانیم مشاهده شد نشان میدهد .هرچند شدیب تغییدرات
حذف آهن از محلول اندکی بیشتر از شیب تغییرات استخراج تیتانیم

در این رابطه xTiO2 ،بازده استخراج تیتدانیم ( wTiO2 ،)%وزن تیتدانیم

است که این خود نشاندهنده آن است که میدزان ترسدیب آهدن در

اکسید و  ŵTiO2وزن تیتانیم در لجن اولیه است.

محلول با افزایش غلظت اسید افزایش چشمگیری پیدا میکند.

بدده بیددانی دیگددر ،میددزان کسددر تبدددیل  xعبددارت اسددت از نسددبت
)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 15 - No. 89 (2017

010

مقاالت

00
00

60
20

00 C
100 C

40

110 C
120 C
6

بازده استخراج تياتيم ()٪

50

30
2/22

4/2

3/52

2/22

3

0/52

1/2

غلظت سولفوریک اسيد (موالر)

شکل  .1ميزان بازده استخراج تيتانيم غلظتهاي مختلف سولفوريک اسيد طي  4ساعت
انحالل شيميايي لجن در دماهاي مختلف.
00
00

60
20
00 C

40

100 C
110 C

30

120 C
6

2/22

بازده حذف آهن ()٪

50

20
4/2

3/52

3

2/22

1/2

0/52

غلظت سولفوریک اسيد (موالر)

شکل  .2ميزان بازده حذف آهن با غلظتهاي مختلف سولفوريک اسيد طي  4ساعت
فرايند انحالل شيميايي لجن در دماهاي مختلف.

در شکل (( -)8ال ) تأثیر مدت زمان واکنش انحالل لجن تیتانیم بر

سایر دماهای مورد مطالعه نتای مشابهی بروز میدهد .همدانطور کده

میزان بازده استخراج تیتانیم در دماهای مختل عملیاتی را مشاهده

پیش از این نیز مشخ

شد با کداهش دمدا میدزان بدازده اسدتخراج

میکنید .در تمامی آزمایشهای این بخش محدوده ابعاد ذرات اولیده

تیتانیم اکسید کاهش مییابد.

لجن خرد شده بدین  59تدا  25میکرومتدر و غلظدت اسدید  8مدوالر

نتای آندالیز  XRFنشدان دادندد بدازده ترسدیب آهدن از حالدت سده

تعیین شد .نتدای بدهدسدت آمدده در دمدای  008 Cمیدزان بدازده

ظرفیتی بده دو ظرفیتدی بدا گذشدت زمدان افدزایش پیددا مدیکندد

استخراج تیتانیم اکسید با گذشت زمان افدزایش پیددا مدیکندد ،بده

(شکل ( .) -)8بنابراین افزایش غلظت تیتانیم در فاز مایع همراه با

گونهای که طی  5ساعت عملیات انحالل میزان بازده از حدود  82به

کاهش غلظت آهن در فاز مایع و افزایش آن در فاز جامد خواهد بود.

 58درصد افزایش مییابد .روند افدزایش بدازده بدا گذشدت زمدان در
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شکل  .3ميزان بازده استخراج تيتانيم (الف) ،و حذف آهن (ب) ،طي فرايند انحالل شيميايي لجن
کامالً خشک با اندازه اوليه بين  44تا  44ميکرومتر در دماهاي مختلف.

با توجه به نتای بهدست آمده بدهکدارگیری شدرایط عملیداتی بهینده

شرایط فرایند انحالل شیمیایی لجن در زمانهدای مختلد را نشدان

شامل غلظت اسید  8موالر ،دمای انحالل  008 Cو زمان انحدالل 5

میدهد .در آزمایشهای این بخش دمای انحدالل  008 Cو غلظدت

ساعت میتواند منجر به بازده استخراجی در حدود  58درصد شدود،

اسید  8موالر انتخا شدند .همانطورکه مشاهده میشود بدا کداهش

که از نظر عملیاتی مقدار قابل قبول به حسا میآید.

محدوده ابعاد ذرات لجن خشدب ورودی بده واحدد بازیدابی تیتدانیم

در شکل ( )5تأثیر ابعاد اولیه ذرات لجن خشدب تیتدانیم بدر میدزان

میددزان بددازده اسددتخراج تیتددانیم و حددذف آهددن از محلددول افددزایش

بازده استخراج تیتانیم (ال ) و حدذف آهدن ( ) ،در محددوده ابعداد

پیدا میکند.

بررسی روابط سينتيکی و تأثير شرایط عملياتی بر عملکرد واحد بازیابی...
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شکل  .4تأثير اندازه اوليه ذرات لجن خشک تيتانيم بر ميزان بازده استخراج تيتانيم (الف) ،و حذف آهن (ب)،
در محدوده اندازه ذرات لجن  44-111 ،111-161و  44-44ميکرومتر طي زمانهاي مختلف انحالل.
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 3-3مشخصهیابی پودر تيتانيم اکسيد

محاسددبه اسددت .نتددای محاسددبات در جدددول ( )0درج شددده اسددت.

 1-3-3آناليز پراش پرتو ایکس

همانطور که از این جدول میتوان دریافت بدا افدزایش مددت زمدان
پودر تولید شدده طدی شدرایط

انحالل شیمیایی تا  5سداعت متوسدط انددازه ذرات تیتدانیم اکسدید

عملیاتی بهینده (غلظدت اسدید  8مدوالر ،دمدای انحدالل  008 Cو

کاهش و پ

از آن افزایش مییابد .این موضدو مدیتواندد ناشدی از

مدت زمان انحالل  5ساعت در محدوده ابعاد ذرات اولیده  59تدا 25

غلبه امواج مکانیکی در شکست ذرات حاصدل باشدد .افدزایش انددازه

میکرومتر) را مشاهده میکنید .همانطور که دیده میشود صدفحات

ذرات در مدددت زمددانهددای بددیش از  5سدداعت مددیتوانددد ناشددی از

بلوری در جهات  880 ،088 ،000 ،080 ،008و  000نشداندهندده

بهم چسبیدگی ذرات تیتانیم اکسدید باشدد کده نشدان مدیدهدد بدا

وجود فاز بلوری روتایل فاز غالب است.

گذشت زمان انحالل تمایدل ذرات درون محلدول بدرای پیوسدتن بده

رابطه شرر 0این امکان را فراهم میآورد تا بتوان انددازه ذرات بلدوری

یکدیگر و تشکیل تودههای مجتمع بر امواج مکانیکی غالب میشدود.

پودر تیتانیم را تعیین کرد] .[09ابعاد ذره بدا داشدتن بیشدینه عدر

هم نین افزایش دمای فرایند انحالل نیز موجب افزایش اندازه ذرات

در شکل ( )9طی پراش پرتو ایک

نیمه ،طول موج تابش پرتو ایک

نهایی میشود.

(با طول مدوج  09/580ندانومتر) و
در شدکل ( ،)9قابدل

زاویه پراکندگی به کمدب پیدبهدای شداخ
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شکل  .4طيف پراش پرتو ايکس پودر تيتانيم اکسيد بهدست آمده از شرايط بهينه عملياتي.

1

جدول  .2تأثير دما و زمان انحالل بر ابعاد ذرات تيتانيم اکسيد با غلظت اسيد  3موالر.
زمان انحالل (ساعت)

اندازه نانوذرات تيتانيم اکسيد
(نانومتر)

1

2
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2

6
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00/0
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20/5

20/8

08/8

05/0

(درجه سلسیوس)
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1. Scherrer
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آهنگ بهم چسبیدن ذرات و نفوذ سطحی نانوذرات به داخل یکدیگر

پیش از این از جانب پژوهشگران زیادی مطالعه شده ،فر

میشدود

را افزایش دهد کده بدا نظرید کالسدیب هسدتهزایدی نیدز همخدوان

آهنگ واکنش شدیمیایی روی سدط ذرات بدر پایده انتقدال جدرم از

است] .[00-02با توجه به نتای مندرج در جدول میتوان پی برد که

طریق الیههدای مداده مدورد نظدر صدورت مدیگیدرد .نظرید هسدته

در دماهای باالتر از  008 Cو مدت زمان انحالل بیش از  5سداعت،

جمعشونده ،خود از دو مدل کنترل واکنش شیمیایی و کنترل نفدوذ

احتمال وجود ذراتی با ابعاد بیش از  088نانومتر بده شددت افدزایش

متشکل از روابط موازنه جرم و قوانین سرعت و انتقال بهدست آمدده

مییابد.

است.
مدل کنترل واکنش شیمیایی ،بنابر تعری  ،عبارت است از:

 2-3-3آناليز ميکروسکوپ الکترونی روبشی
در شدددکل ( )0آندددالیز میکروسدددکو پدددراش الکتروندددی (الددد )،
و میکروسکو الکترونی روبشی ( ) نمونه پودر تیتانیم اکسید تهیه
شده تحت شرایط عملیاتی بهینه را مشاهده مدیکنیدد .مطدابق ایدن
تصاویر ،وجود نانوذراتی با ابعاد  98تا  088نانومتر ثابت میکندد کده

 K c1 t

() 5

)1  (1  X

1/ 3

در مورد مدل کنترل نفوذ:
1  2(1  X)  3(1  x) 2 / 3  K c2 t

() 9

این نتای با دادههدای بدهدسدت آمدده از آندالیز پدراش پرتدو ایکد
بخوبی همخوان است .با توجده بده تصداویر میکروسدکو الکتروندی

برای بررسیهای سینتیکی دادههای آزمایشگاهی بده دسدت آمدده از

روبشی و نرم افدزار پدردازش تصداویر  ImageJشدکل هندسدی ذرات

شکلهای ( )0تدا ( )5را در روابدط ( )5و ( ،)9کده میدزان پیشدرفت

عموما نزدیب به کروی با میزان عامل کرویت در حدود  8/00است.

واکنش برحسب زمان را نشدان مدیدهندد قدرار مدیدهدیم و میدزان
انطباق هر یب از معادالت ارزیدابی مدیشدود .پاسدخی کده کمتدرین

 4-3مطالعه سينتيکی

انحراف از معیار را نسبت بده دادههدای تجربدی نشدان دهدد ،جدوا

نتای حاصل از دادههای آزمایشگاهی این تحقیق بده منظدور تعیدین

مسئله تلقی میشود .در ادامه ،تأثیر هر یب از عوامل عملیاتی شامل

سینتیب فرایند انحالل بر اساس نظرید هسدته جمدع شدونده ،0کده

تأثیر دمای انحالل ،غلظت اسید ،و تأثیر انددازه اولیده لجدن خشدب

اولین بار لونشسیل ارائه کرد و در آن فر

(الف)

میشود فاز جامد از ذرات

بررسی روابط سينتيکی و تأثير شرایط عملياتی بر عملکرد واحد بازیابی...

افزایش دما میتواند به افزایش پدیده رشد ذرات در محلول انجامد و

کروی همگن تشکیل شدهاند ،بهکار گرفته شد] .[00در این مدل که

مطالعه میشود.

(ب)

شکل  .6تصاوير آناليز ميکروسکوپ پراش الکتروني (الف) ،و ميکروسکوپ الکتروني روبشي (ب)،
نمونه پودر تيتانيم اکسيد تهيه شده تحت شرايط عملياتي بهينه.

1

1. Shrinking Core model
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 1-4-3تأثير دمای انحالل

کنترل نفوذ) و میزان انحراف استاندارد هر کدام از مدلها را مشاهده

تأثیر دمای انحالل بر سینتیب واکنش انحالل تیتانیم بده کمدب دو

مددیکنیددد .بنددابر نتددای  ،بددا افددزایش دمددا ،ثابددت سددرعت واکددنش

مدل کنترل واکنش شیمیایی (از طریق رابطده ( ))8و مددل کنتدرل

انحالل افزایش مییابد که این موضو با دادههای آزمایشگاهی شکل

نفوذ (از طریق رابطده ( ))9بررسدی مدیشدود .در شدکل ( ،)2نتدای

(( -)8ال ) همخوانی دارد .نیز ،همدانطدور کده از جددول مدیتدوان

بررسی سینیتکی دو مدل کنترل واکنش شیمیایی (شکل ( -)2ال )

پی برد ،نظری هسته جمعشونده بهخوبی میتواندد رفتدار سدینتیکی

و نفوذ (شکل ( ) -)2را بر حسب زمان واکنش  tبدرای ذرات لجدن

انحالل تیتانیم و استحصال از لجن آن را توصی کندد .زیدرا هدر دو

کامال خشب با محدوده ابعداد اولیده  59تدا  25میکرومتدر مشداهده

مدل ارائه شده از این نظریه جدوا هدای قابدل قبدول و نزدیدب بده

میکنید .به منظور تعیین کمترین انحراف اسدتاندارد ،از روش آندالیز

یکدیگر دارند .هرچند با مقایسه مقادیر انحدراف اسدتاندارد دو مددل

خطیسازی استفاده شد .نتای آنالیز ،برقراری رابطدهای خطدی بدین

میتوان پی برد مدل سینتیکی واکنش شیمیایی سطحی با دادههای

نتای تجربی و نظری را در هر دو مدل کنترلدی نشدان مدیدهدد .بدا

آزمایشگاهی همخوانی بیشتری دارد و میزان ضدریب تشدخی

)(R2

توجه به منحنیها مدیتدوان گفدت هدر دو مددل تدا حددود زیدادی

آن نزدیددب بدده یددب اسددت .در دمددای انحددالل  ،008 Cنتددای

میتوانند به عنوان مدل سینتیکی انحالل تیتانیم بهکار روند .انتخا

خطی سازی به دست آمده از مدل کنتدرل نفدوذی انحدراف بیشدتری

و شناسایی بهترین مدل نیازمند بررسدی نتدای آندالیز خطدیسدازی

نسبت به دادههای تجربی دارد .نتای این تحقیدق نشدان داد کده در

است.

دماهای باالی انحالل شیمیایی ،آهنگ پیشرفت واکنش تدابع میدزان

در جدول ( ،)8مقدار ثابتهای آهنگ واکنش در هر یب از مدلهای

نفوذ سطحی ذرات خواهد بود که با نتای بهدست آمده از نتای سایر

پیشنهادی ( k0برای مدل کنترل واکنش شدیمیایی و  k0بدرای مددل

پژوهشگران همخوانی دارد].[05-08
0/0

0/5
0/6

(الف)

110 C

0/6

120 C

0/2
0/4

00 C

0/3

100 C

0/2

110 C

0/1

0/1

0

0

120 C
5

1-)1-x(1/3

0/4

100 C

0/5

6

2

3

4

2

0

1

0/3

1+2)1-x(-3-)1-x(2/3

0/2

00 C

0/0

0/2

6

5

2

4

3

2

0

1

(ب)

مدت زمان انحالل (ساعت)

مدت زمان انحالل (ساعت)

شکل  .4نتايج آ ناليز خطي مدلهاي سينتيکي کنترل واکنش شيميايي (الف) ،و کنترل نفوذ (ب) ،بر حسب مدت زمان واکنش t
در دماهاي انحالل مختلف براي ذرات لجن خشک با ابعاد اوليه  44تا  44ميکرومتر.
جدول  .3مقدار ثابتهاي آهنگ واکنش در هر يک از مدلهاي پيشنهادي ( k1براي مدل کنترل
واکنش شيميايي و  k2براي مدل کنترل نفوذ) و ميزان ضريب تشخيص.
دمای انحالل)(oC

011

ثابتهای آهنگ پيشرفت واکنش
1

) min-

-4

kc1 (10

1

) min-

-4

kc2 (10

ضریب تشخيص
k c1

k c2

58

5/50

0/95

8/5500

8/5500

088

08/00

0/08

8/5509

8/5582

008

08/58

0/52

8/5580

8/5058

008

00/90

2/05

8/5008

8/5250
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در شکل ( ،)0تأثیر غلظت سولفوریب اسید بر میدزان ثابدت سدرعت،

100 C

-2

110 C

 ،k0را مشاهده میکنید .براساس نسبت سدولفوریب اسدید بده لجدن

-2/2

120 C

6/2

 5/9 ،8/8 ،0/9و  0/8موالر بدرای انجدام آزمدایشهدا اختیدار شددند.

-5

محدددوده اندددازه اولیدده ذرات لجددن کددامال خشددب برابددر  59تددا 25

-5/2

میکرومتر و مدت زمان انحدالل شدیمیایی  5سداعت در نظدر گرفتده

-0
-0/2

شده است .بنابر نتای  ،با افزایش غلظت اسید ،ثابت سدرعت واکدنش
انحالل پیوسته به صورت خطی افدزایش مدییابدد .بده کمدب آندالیز

-0
2

1

1/2

خطیسازی شیب خط و انحدراف اسدتاندارد در هدر یدب از دماهدای
انحالل تعیین شدند که نتای را در جدول ( )5درج کدردهایدم .بندابر

Ln kcl

تیتانیم (ذکر شده در بخش آزمایشها) غلظدت اسدید معدادل ،8/29

-6

0

0/2

-1

-0/2

] ln[C H 2 S O4

شکل  .8تأثير غلظت سولفوريک اسيد بر ثابت سرعت، k1 ،

مندرجات این جدول ،درجه واکنش بین مقادیر  8/00تا  8/09متغیر

در دماهاي مختلف انحالل ]محدوده اندازه اوليه ذرات

است که میتوان با تقریب مناسبی درجده واکدنش انحدالل تیتدانیم

لجن کامالً خشک بين  44تا  44ميکرومتر و مدت زمان انحالل

توسددط سددولفوریب اسددید را از مرتبدده اول در نظددر گرفددت .ضددریب

 4ساعت در نظر گرفته شده است[.

تشخی

باالی هر یب از خطوط بهدست آمده نشان از دقدت بداالی
جدول  .4شيب منحني تغييرات لگاريتمي ثابت  k1برحسب

این روش در تعیین مرتبه واکنش دارند.
بددا در دسددت داشددتن ثابددت سددرعت واکددنش ،k0 ،مددیتددوان انددرژی

لگاريتم طبيعي غلظت اسيد و ميزان انحراف استاندارد خط
بهدست آمده در دماهاي مختلف انحالل شيميايي.

فعال سازی فرایند را از طریق منحنی تعیدین کدرد .بدر ایدن اسداس،
رابطه بین ثابت سرعت واکنش و دما ،بنابر تعری  ،عبارت است از:
()0

نسبت به ln k1

دمای انحالل

شيب

ضریب تشخيص

(درجه سلسيوس)

منحنی]ln [CH2SO4

58

8/00

8/500

088

8/00

8/550

008

8/05

8/550

008

8/09

8/502

) k 2  A exp( Ea / RT

در ایددن رابطدده A ،ثابددت آرنیددوس ( R ،)min-0ثابددت عمددومی گازهددا
) T ،)0/805 J/mol. Kدمدای انحدالل ( )Kو  Eaاندرژی فعدالسدازی
) )kJ/molاست.

-2/22

مطابق شکل ( ،)5انرژی فعالسازی واکنش انحدالل از طریدق شدیب

-2/3
-2/32
- 2/4

Rٔ =0/0006
2

مشاهده میشود ،خط راست بهدست آمده براساس آندالیز رگرسدیون

-2/42

در محدوده دمدایی  58 oCال  008 oCبدا نقداط بدهدسدت آمدده از

-2/2

دادههای آزمایشگاهی همخوانی بسیار خدوبی دارد .بدر ایدن اسداس،

-2/22

میددزان انددرژی فعددالسددازی واکددنش انحددالل تیتددانیم معددادل
سایر مراجع همخوانی دارد].[05

Ln kc2

منحنی تغییرات  ln k0برحسب  0/Tبهدست میآید .همدانطدور کده

 80/00 kJ/molتعیین میشود که با دادههای تجربی بهدست آمده از

بررسی روابط سينتيکی و تأثير شرایط عملياتی بر عملکرد واحد بازیابی...

 2-4-3تأثير غلظت اسيد

00 C

-4
-4/2

2/0

2/52

2/5

2/62

2/6

2/22

- 2/6
2/2

(T1*103)K-1

شکل  .9منحني تغييرات  ln k 2برحسب .1/T
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مدل سینتیب واکنش شدیمیایی و کنتدرل از طریدق نفدوذ سدطحی

 3-4-3تأثير اندازه اوليه ذرات لجن خشک

مددیتددوان نتیجدده گرفددت کدده اندددازه ذرات

در شکل ( ،)08تأثیر ابعداد ذرات لجدن خشدب بدر سدرعت واکدنش

مشدداهده نشددد .پدد

انحالل تیتانیم در سولفوریب اسید با غلظت  8موالر در مدت دمدای

تأثیر محسوسی بدر نتدای مددلهدای پیشدنهادی بده اعتبدار نظرید

 008 Cو مدت زمدان  5سداعت را مشداهده مدیکنیدد .بدرای ایدن

هسته جمعشونده ندارد.

منظددور ،سدده دامندده ابعدداد ذرات در محدددوده  25-008 ،59-25و

ثابتهای آهنگ واکنش در گستره  59تا  008میکرومتر بدرای ابعداد
هر کدام در جددول ( )08درج شدده اسدت.

 008-008میکرومتددر بددرای انجددام آزمددایشهددا اختیدار شددد .نتددای

ذرات و ضریب تشخی

آزمایشها نشان دادند میزان سرعت واکنش انحالل تیتانیم با کاهش

مطابق این جدول ،میتوان پی برد که با افزایش گسدتره ابعداد ذرات

ابعاد ذرات لجن خشب به سرعت افزایش مییابد که با نتای حاصدل

لجن ورودی به واحد بازیابی ،آهنگ پیشرفت واکنش انحالل کداهش

از شکل ( )5همخوانی دارد .مهمترین دلیل این امدر ،افدزایش سدط

مییابد .نتای بهدست آمدده نشدان دادندد کده هدر دو مددل کنتدرل

ویژه ذرات و درنتیجه افزایش واکنشپذیری ذرات بدا کداهش انددازه

سینتیب واکنش شیمیایی و کنترل نفوذ سدطحی مدیتوانندد رفتدار

آنهاست .در جددول ( )9نتدای آندالیز رگرسدیون بده دسدت آمدده از

انحالل تیتانیم در سولفوریب اسید را بهویدژه در مدواردی کده ابعداد

شکل ( )08را مشاهده میکنید .از ایدن جددول بدهخدوبی مدیتدوان

ذرات اولیه لجن بین  008تا  008میکرومتر اختیار شدد ،بده خدوبی

پددی بددرد کدده در دامندده  59تددا  008میکرومتددر بددرای ابعدداد ذرات،

توصی کنند .هرچند مدل کنترل سینتیب واکنش شیمیایی ،بدویژه

مدل سینتیب واکنش شیمیایی سطحی به طور جزئدی بدا دادههدای

در محدوده ابعاد ذرات بین  59تا  25میکرومتر تطبیق بیشدتری بدا

تجربی همخوانی بهتری دارد .هرچند در دامنده انددازه ذرات بزرگتدر

دادههای آزمایشگاهی نشان داد ،به طوری که مقدار ضریب تشخی

( 008تددا  008میکرومتددر) تفدداوت معندداداری بددین اسددتفاده از

نتای آن به یب نزدیبتر بود.

0/5
 42تا  54ميکرومتر

0/5
 42تا  54ميکرومتر

0/6

 54تا  110ميکرومتر

 54تا  110ميکرومتر

0/3

 110تا  160ميکرومتر
1-)1-x(1/3

0/4

0/2
0/4
0/3

0/2

0/2

0/1

0/1

0

(الف)

5

6

4

2

3

2

1

1+2)1-x(-3-)1-x(2/3

0/2

 110تا  160ميکرومتر

0/6

0

0

5

6

مدت زمان انحالل (ساعت)

2

3

4

2

0

1

مدت زمان انحالل (ساعت)

(ب)

شکل  .11تأثير ابعاد ذرات لجن خشک با دامنه اندازه ذرات  44تا  44 ،44تا  111و  111تا  161ميکرومتر بر سرعت انحالل تيتانيم
توسط سولفوريک اسيد با غلظت  3موالر در دماي  111 oCو مدت زمان  4ساعت.
جدول  .4مقدار ثابتهاي آهنگ واکنش در هر يک از مدلهاي پيشنهادي ( k1براي مدل کنترل واکنش شيميايي
و  k2براي مدل کنترل نفوذ) و ميزان ضريب تشخيص.
گسترة ابعاد ذرات لجن خشک (ميکرومتر)

019

ثابتهای آهنگ پيشرفت واکنش
1

) min-

-4

kc1 (10

1

) min-

-4

kc2 (10

ضریب تشخيص
kc1

kc2

59-25

0/52

08/58

8/5580

8/5058

25-008

0/00

5/00

8/5005

8/5085

008-008

9/59

5/00

8/5028

8/5080
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در این تحقیق ،آهنگ انحالل ندانوذرات تیتدانیم اکسدید و سدینتیب

واکنش انحالل تیتانیم به کمب سولفوریب اسید را میتوان با تقریب

فرایند انحالل تیتانیم و ترسیب آهن طی فرایند شیمیایی سولفات از

مناسبی از مرتبه اول در نظر گرفت.

لجن تیتانیم کامال خشب بهدسدت آمدده از سدنگ معددن ایلمنیدت
کهنوج با سولفوریب اسید غلیظ بده صدورت تجربدی و نظدری مدورد
بررسی قرار گرفت .برای این منظور ،ابتدا تأثیر پارامترهای عملیداتی
مؤثر بر فرایند بازیابی تیتانیم نظیر غلظت اسید ،دمدا و مددت زمدان
انحالل و ابعاد اولیه ذرات لجن خشب بررسی شد .بدا بهینده سدازی
پارامترها ،بیشینه درصد کسر وزندی آهدن حدذف شدده و بیشدترین
میزان بازده استخراج تیتانیم اکسید تعیین شد .نتدای نشدان دادندد
انتخا میانگین ذرات لجن در محدوده  59تا  25میکرومتدر ،دمدای
انحالل  ،008Cمدت زمان انحالل  5ساعت و غلظت اسید معادل 8
موالر میتوانند از دو دیدگاه مقدار بیشدینه بدازده انحدالل تیتدانیم و
حداقل اندازه تب ذرات ،نتای مناسدبی را بدهدنبدال داشدته باشدند.
هم نین ،انتخا شرایط یادشده به کاهش میزان اندرژی مصدرفی و
در عین حال رسیدن به محصول مطلو با بهینهسدازی پارامترهدای
مهم فرایندد انحدالل کمدب شدایانی کدرد .در ادامده مشخصدهیدابی
ذرات تولیددد شددده از طریددق آنالیزمیکروسددکو پددراش الکترونددی و
روبشی وجود ذراتی در محدوده بین  98تا  088نانومتر را تأیید کرد.
آنالیز پراش پرتو ایک

نشان داد ساختارهای تیتانیم تشدکیل شدده

عمدتا در فاز روتایل قرار دارند .سرانجام ،مدلهای نظرید سدینتیب
هسددته جمددعشددونده بددا فددر

ذرات کددروی همگددن بددا دادههددای

آزمایشگاهی مقایسه شدند .نتای بهدست آمده نشدان دادندد هدر دو
مدل کنتدرل سدینتیب واکدنش شدیمیایی و کنتدرل نفدوذ سدطحی
میتوانند رفتار انحدالل تیتدانیم در سدولفوریب اسدید را بدهویدژه در
مواردی که اندازه ذرات اولیه لجن بین  008تا  008میکرومتر اختیار
شد ،بهخوبی توصی کنند .هرچند مددل کنتدرل سدینتیب واکدنش
شیمیایی بهویژه در محدوده کوچکتر از  59تا  008میکرومتدر بدرای
ابعاد ذرات ،تطبیدق بیشدتری بدا دادههدای آزمایشدگاهی نشدان داد.
هم نین ،مطالعات سینتیکی ایدن امکدان را فدراهم آورد کده اندرژی
فعالسازی و مرتبه واکنش سدینتیکی فرایندد انحدالل لجدن توسدط
سولفوریب اسید تعیین شود .بر این اساس ،میزان انرژی فعالسدازی
واکنش انحالل تیتانیم معادل  80/00کیلوژول بر مول تعیین شد که
مقدار بهدست آمده با دادههای تجربی بهدست آمده نسبت بده سدایر
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