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بررسي فرآيند جداسازي فلز روي از باطله اکسيدي توسط اسيد سيتريک
خاتمی2

حسن کوهستانی* ،1الهه سادات
(تاریخ دریافت ،1396/07/14 :ش.ص ،89-96 :تاریخ پذیرش)1396/10/15 :

چکيده
تقاضاي روز افزون به فلز روي باعث شده است که بازیابی آن از منابع ثانویه اهميت زیادي پيدا کند .با توجه به مشکالت
متعدد روش پيرومتالورژي ،فرآیندهاي هيدرومتالورژي بيشتر مد نظر قرار گرفتهاند .بر این اساس در این مطالعه ،بازیابی روي
از باطله کوره القائی که حاوي بيش از  %30اکسيد روي است توسط فرآیند هيدرومتالورژي مورد بررسی قرار گرفته است .فرآیند
مورد استفاده شامل خردایش و آناليز ذرات باطله ،حلسازي باطله در اسيد سيتریک بهعنوان یک اسيد آلی و بررسی پارامترهاي
مؤثر بر انحالل میباشد .غلظت اسيد ،زمان حلسازي ،دماي حلسازي و مقدار باطله پارامترهاي مورد مطالعه بودند .با توجه به
نتایج ،شرایط بهينه بهصورت غلظت اسيد ،1/5M :زمان ،60min :دما 60°C :و مقدار باطله 1/5g :اعالم شد .با اعمال این شرایط
نرخ بازیابی  %82براي فلز روي بهدست آمد .سينتيک و ترمودیناميک فرآیند نيز بررسی شد و نتایج نشان داد که انحالل با
واکنش شيميایی کنترل میشود و مقدار انرژي فعالسازي  17/2KJمیباشد.
واژههای کلیدی :بازیابی روي ،هيدرومتالورژي ،حلسازي ،اسيد سيتریک ،باطله کوره القائی.

 - 1استادیار ،دانشکده مهندسی مواد و متالورژي ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
 - 2کارشناسی ،دانشکده مهندسی مواد و متالورژي ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
* -نویسنده مسئول مقالهh.koohestani@semnan.ac.ir:
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پيشگفتار
فلز روي از جمله فلزات غيرآهنی مهم میباشد که
کاربردهاي بسياري در باتريها ،لحيم ،مواد ديالکتریک،
مواد پيزوالکتریک و غيره دارد[.]2 ,1
در طبيعت ،فلز روي بهصورت کانیهاي سولفيدي و
اکسيدي یافت میشود .با توجه به تقاضاي رو به رشد فلز
روي ،تحقيقات زیادي پيرامون استخراج آن از کانیهاي
مختلف انجام شده است .اکسيد روي معموالً تحت دو
عمليات پيرومتالورژي و هيدرومتالورژي قرار میگيرد .با
توجه به مشکالت زیست محيطی ،باال بودن هزینه ،زمانبر
بودن و خلوص پایين محصول در فرآیندهاي پيرمتالورژي،
انحالل فلز در هيدرومتالورژي عالقه زیادي به خود جلب
کرده است [.]3 ,1
از دالیل این انتخاب میتوان به نرخ باالي توليد ،هزینه
پایين ،آلودگی کمتر و خلوص باالتر فلز روي حاصل از
فرآیند هيدرومتالورژي اشاره نمود .در فرآیندهاي
هيدرومتالورژي دو تکنولوژي اصلی بر پایه انحالل اسيدي
و قليایی وجود دارد .در انحالل قليایی بيشتر از عامل
آمونياک و هيدروکسيد سدیم و در انحالل اسيدي از اسيد
سولفوریک ،اسيد هيدروکلریک و اسيدهاي آلی استفاده
میشود [.]4
عالوه بر منابع طبيعی ،منابع ثانویه مانند غبارها ،باطله-
هاي صنایع مختلف و قراضهها میتواند براي توليد روي بکار
رود .البته این منابع بهعنوان تهدیدي براي سالمتی و محيط
زیست محسوب میشوند .از این رو عمليات روي آنها و با
هدف اصلی استخراج فلز آنها بسيار زیاد مورد توجه قرار
گرفته است .بر این اساس تقاضا و مصرف روي باعث شده
است تا منابع ثانویه از اهميت زیادي برخوردار باشند [-4
 .]6در این زمينه نيز روش پيرومتالورژي مشکالت خود را
به دنبال دارد و در واقع هزینه باال و مصرف انرژي باال باعث
شده است محققين به سمت روشهاي حلسازي پيش
روند .مطالعات زیادي براي بازیابی فلزات مختلف از باطلهها
انجام شده است[.]7 ,3
در مورد فلز روي نيز تعدادي پژوهش در زمينه انحالل
اسيدي و قليایی ترکيبات اکسيدي و سولفيدي آن صورت
گرفته است .در یک مطالعهاي  Jhaو همکاران نشان دادند
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که بازیابی نقره از منابع ثانویه/باطلهها میتواند توسط
lixiviantهاي مختلف انجام شود [.]6
معموالً از اسيد سولفوریک ،اسيد هيدروکلریک ،کربنات
آمونيوم ،کلرید آمونيوم ،سود سوزآور و غيره بهعنوان
 lixiviantبراي انحالل روي استفاده میشود[ .]5 ,1بر
اساس بررسی انجام شده ،محققان دریافتند که محلولهاي
اسيد سولفوریک و آمونياک ،با توجه به پسماندهاي اشباع
سازگار با محيط زیست ،جنبه اقتصادي ،بازیابی روي و
انتخابی بودن فرآیند ،مناسبترین عوامل انحالل براي
چندین نوع منبع ثانویه حاوي روي هستند[.]7 ,6
بازیابی هيدرومتالورژیکی فلز روي و نمکهاي آن توسط
 Barrettو همکاران بررسی شد[ .]8انحالل روي از کنسانتره
اسفالریت با استفاده از پيروکسيد هيدروژن بهعنوان
اکسيدان در محلول اسيد سولفوریک نيز توسط  Pecinaو
همکاران آزمایش شد[.]5
در تحقيقی  Dutraو همکاران ،اثر روش حلسازي بر
بازیابی روي را بررسی نمودند ،آنها غبار کوره قوس فوالد
را در هيدروکسيد سدیم حل کردند و پارامترهاي مختلف
را مورد ارزیابی قرار دادند و به  %74بازیابی روي دست
یافتند[ .]9در این راستا  Jarupisitthornو همکاران
سينتيک فرآیند حل سازي روي را بررسی نمودند و از این
طریق تأثير عوامل مختلف را مشخص کردند[.]10
علیرغم استفاده از اسيدهاي غيرآلی ،اگر عمليات با آن-
ها به خوبی انجام نشود هنوز مشکالت زیست محيطی
همراه خواهند داشت .امروزه در تحقيقات زیادي به جاي
آنها از اسيدهاي آلی استفاده شده است .از بين انواع
مختلف آنها مانند الکتيک ،اگزاليک ،ماليک و غيره ،اسيد
سيتریک هم ارزانتر بوده و هم به سبب ساختار مولکولی
در بازیابی فلزات کارایی بهتري دارد [.]11 ,4 ,1
در مطالعه حاضر ،بازیابی فلز روي از باطله کوره القائی
بررسی میشود .عمل حلسازي در اسيد سيتریک انجام
شده است و عوامل مؤثر بر فرآیند نيز مورد ارزیابی خواهند
گرفت .مقدار روي حل شده با دستگاه جذب اتمی تعيين
میشود و نتایج در قالب نرخ بازیابی مقایسه میگردند.
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در این رابطه  Cغلظت فلز در محلول حلسازي
( V ،)mg/dm3حجم محلول حلسازي ( )lو  C0مقدار روي
در نمونه باطله ( )mgاست [.]12

مواد و روشها
براي انجام آزمایش ،اسيد سيتریک (شرکت مرک)،
اتانول و آب مقطر با خلوص باال تهيه شد .باطله مورد
استفاده بعد از خردایش و دانه بندي مورد آناليز قرار گرفت.

آناليز ترکيب باطله با دستگاه ) XRD (D500و بررسی
مورفولوژي ذرات با دستگاه  SEM/XL 30انجام شد .مقدار
فلز روي حل شده توسط آناليز جذب اتمی ( AASبا مدل
 )AA24D/VARIANاندازهگيري شد.

براي فرآیند ابتدا مقدار  50mlمحلول از اسيد سيتریک
با غلظت مشخص آماده گردید و مقدار معينی باطله با اندازه
کوچکتر از  350µmبه آن اضافه گردید .محلول براي مدت
زمانی همزده شد و بعد از فيلتر کردن ،نمونهاي از آن براي
تعيين مقدار روي حل شده مورد آناليز قرار گرفت .براي
تکميل مطالعه ،اثر عوامل مؤثر بر فرآیند (مانند زمان حل-
سازي ،غلظت اسيد ،مقدار باطله و دماي حلسازي) بررسی
شد .براي محاسبه نرخ بازیابی فلز روي ( )RZnاز رابطه زیر
استفاده شده است:
C .V
 100
C0

()1

آناليز ترکيب باطله حاوي اکسيد روي در جدول 1
نشان داده شده است .این باطله بيش از  %30اکسيد روي
دارد .اثر پارامترها روي انحالل اکسيد روي با استفاده از
اطالعات و شرایط جدول  2بررسی شد .تصویر  SEMاز
ذرات باطله نيز در شکل  1مشاهده میشود .ذرات
مورفولوژي تقریباً کروي و ابعاد زیر  350µmدارند.

RZn 

جدول  -1آنالیز ترکیب باطله حاوی اکسید روی
اکسيد

MnO

TiO2

Fe2O3

MgO

CaO

Al2O3

SiO2

ZnO

درصد
وزنی

0/07

0/2

2/2

5/5

4/2

21/3

1/8

33/1

جدول -2مقادير پارامترهای واکنش برای انحالل  ZnOدر اسید سیتريک
پارامتر
غلظت اسيد ()M
وزن باطله ()g
دماي حلسازي ()°C
زمان حلسازي ()min

مقادير پارامتر متغیر
2/5 ،2 ،1/5 ،1 ،0/5
2 ،1/5 ،1 ،0/5
80 ،60 ،45 ،25
60 ،45 ،30 ،15

پارامترهای ثابت
دما ،45°C :باطله1g :
غلظت اسيد ،1.5M :دما45°C :
غلظت اسيد ،1.5M :دما ،45°C :باطله1.5g :
در شرایط مختلف

شکل -1تصوير  SEMاز ذرات باطله
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نتايج و بحث
مراحل واکنش بين اکسيد روي و اسيد سيتریک میتواند
بهصورت زیر بيان شود [:]11
pK  3.128

) C6 H 8O7 ( s )  H 2O(l )  H 3O  ( aq )  C6 H 7 O7 ( aq

pK  4.761

2
) 7 ( aq

pK  6.396

3
) 7 ( aq

 C6 H 6O

 C6 H 5O

) ( aq
) ( aq





 H 2 O( l )  H 3 O

 H 2 O( l )  H 3 O


) 7 ( aq

C6 H 7 O

2
) 7 ( aq

C6 H 6O

) 3ZnO( s )  2C6 H 8O7 ( aq )  3Zn 2  2C6 H 5O73 ( aq )  3H 2O(l

در واقع از تجزیه اسيد سيتریک یون  H+حاصل میشود.
اسيد سيتریک شامل سه گروه کربوکسيل است.هنگامی این
اسيد بطور کامل تجزیه میشود ،تشکيل کمپلکس کاتيون
روي با آنيون سيترات رخ میدهد.
تأثير غلظت اسيد بر انحالل فلز روي بر حسب زمان در
شکل  2نشان داده شده است .زمانیکه غلظت اسيد سيتریک
تا  1/5Mافزایش مییابد ،انحالل روي افزایش نشان داده و
پس از آن رشد چشمگيري نشان نمیدهد .بنابراین ،جهت
کاهش مصرف اسيد ،غلظت بهينه  1/5Mپيشنهاد شده است
که نرخ بازیابی در آن  %72بوده است .نتایج مشابهی توسط
 Hursitو همکاران با استفاده از اسيد گلوکونيک بهعنوان
عامل حلسازي بهدست آمد .به نظر میرسد افزایش غلظت
اسيد در محلول ،سبب اشباع اسيد در نزدیکی ذرات جامد
میشود .بر عکس ،این رفتار در حلسازي در محيط قليایی
یا اسيد غيرآلی اکسيد روي دیده نشده است [ .]13اثر غلظت
اسيدهاي مختلف  H3PO4 ،HNO3 ،H2SO4و  HClبر انحالل
روي از منابع طبيعی توسط  Terryو همکاران بررسی شد.
آنها مشاهده کردند که نرخ انحالل روي به شدت وابسته به
غلظت اسيد میباشد[.]5

شکل  -2تأثیر غلظت اسید سیتريک بر فرآيند حل-
سازی (دما 45°C :و مقدار باطله)1g :

مکانيزم انحالل فلز از خاکه توسط اسيد سيتریک بهعنوان
یک اسيد آلی از مکانيزم محلولهاي اسيدي غيرآلی متفاوت
است .اگر چه اسيد سيتریک یک اسيد ضعيفی است؛ اما یک
عامل چالتی و اتصال دهنده فلز عالی است .ليگاندها یا عوامل
چالتی توسط جذب ویژه روي سطوح خاکه و تشکيل
کمپلکس با یونهاي فلز و با حالليت باال به انحالل خاکه
کمک میکنند .تشکيل کمپلکسهاي ليگاند-فلز در سطح
خاکه ،دانسيته الکترون را به یون فلزي انتقال میدهد که
سبب ناپایداري پيوندهاي شبکه فلز-اکسيژن شده و بنابراین
جدایی یونهاي فلزي و رفتن به محلول تسهيل میشود.
ليگاندها همچنين انحالل خاکهها را توسط تشکيل
کمپلکسها با یونهاي حل شده در محلول بهبود بخشيده و
در نتيجه انحالل ظاهري خاکه را کاهش میدهند [,14 ,4
.]15
شکل  3تأثير مقدار باطله مورد استفاده را بر نرخ بازیابی
روي نشان میدهد .با توجه به نتایج ،نرخ بازیابی با افزایش
مقدار باطله ابتدا افزایش و سپس کاهش مییابد .در غلظت
اسيد سيتریک  1/5Mبيشترین بازیابی در  1/5گرم باطله
بهدست آمده است و بيش از آن کاهش بازدهی رخ داده است.
وقتی مقدار مواد جامد بيشتر میشود ،مقدار باطله حل شده
در واحد حجم محلول افزایش یافته و از این رو بازیابی افت
میکند .این موضوع با نتایج  Chenو همکاران در عمليات
حلسازي اکسيد روي توسط انحالل اسيدي و قليایی
سازگاري دارد[.]16

شکل  -3اثر مقدار باطله بر انحالل روی در اسید
سیتريک (غلظت اسید 1.5M :و دما)45°C :
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در شکل  4اثر دما بر فرآیند انحالل روي بررسی شده
است .نتایج نشان میدهد که انحالل روي با افزایش دما بهبود
مییابد .در زمان  60دقيقه ،نرخ بازیابی از  %53در دماي
 25°Cبه  %81در دماي  60°Cافزایش داشته است .در واقع
افزایش دما باعث افزایش سرعت حرکت ملکولی محلول شده
و شانس برخورد عامل حلسازي با خاکه را بهبود میبخشد.
بنابراین برخورد مولکولی ،ضریب انتقال جرم و ثابت واکنش
با افزایش دما افزایش مییابند .به عبارتی با افزایش دما ،الیه
محصول نازکتر و جریان نفوذ بيشتر میشود .البته این
افزایش نرخ بازیابی با تغييرات دما در دماهاي باالتر کاهش
یافته بهگونهایی که در باالتر از  60°Cافزایش بازیابی جزئی
بوده است .با این وابستگی ضعيف به دما در دماهاي باال به
نظر نمیرسد .فرآیند انحالل با یک واکنش شيميایی کنترل
شود .برخی از فلزات مانند کادميوم ،ژرمانيوم و مس رفتاري
مشابه دارند[.]17 ,5
هنوز هيچ توضيحی براي این اثر وجود ندارد؛ ولی در
تحقيقی  Astutiو همکاران نشان دادند که بازدهی انحالل
نيکل از خاکه در اسيد سيتریک از دماي محيط تا 40°C
افزایش داشته و در دماي باالتر از آن رشد چشمگيري نداشته
است[ .]4البته  Ahmedو همکاران در تحقيقی این پدیده را
براي انحالل مس و روي موجود در سرباره در اسيد
سولفوریک به پليمریزاسيون و هيدروليز ارتباط دادهاند[.]5

و بعد از مدتی نرخ بازیابی تغييرات محسوسی نخواهد داشت.
بنابراین بعد از حد بهينهاي ،زمان انحالل تأثير خود بر فرآیند
را تا حدودي از دست میدهد .در واقع با انحالل مقدار زیادي
از فلز روي ،انحالل باقيمانده روي با سرعت کم و به سختی
صورت میگيرد .این نتایج مشابه نتایج حاصل از حلسازي
اسيدي و قليایی خاکه اکسيد روي توسط محققان مختلف
است.
با بررسی برخی از پارامترهاي مؤثر ،شرایط بهينه براي
انحالل روي در اسيد سيتریک تعيين شده که در جدول 3
ارائه شده است.
جدول  -3شرايط بهینه بهدست آمده بعد از بررسي
پارامترها

دو مکانيزم ممکن براي انحالل فلز توسط اسيد سيتریک
وجود دارد-1 :حمله به یونهاي اسيد و فلز توسط یونهاي
هيدرونيوم ( )H3O+و -2تشکيل کمپلکسهاي قابل حل فلز-
ليگاند توسط چالت فلزات.
انحالل روي یک واکنش جامد-مایع است .سينتيک
انحالل روي را میتوان توسط مدل سينتيکی کاهش هسته1
با فرض اینکه باطله یک فاز جامد کروي همگن است بررسی
نمود .روابط براي شرایط مختلف بهصورت زیر بيان شده است
[ .]11 ,1براي کنترل نفوذ الیه نازک مایع:
()2
براي کنترل نفوذ الیه محصول:

x  kt

1  3(1  x) 2 3  2(1  x)  kt
()3
براي کنترل واکنش شيميایی سطحی:
1  (1  x)1 3  kt

شکل  -4تأثیر دما بر فرآيند انحالل روی در اسید
سیتريک (غلظت اسید 1.5M :و مقدار باطله)1.5g :

توسط شکلهاي  3 ،2و  4میتوان تأثير زمان حلسازي
بر نرخ بازیابی را بررسی نمود .در این شکلها نتایج نشان
میدهد که با گذشت زمان ،انحالل فلز روي بيشتر میشود
)- Shrinking Core Model (SCM

1

() 4
که  xکسر تبدیل روي در زمان  tو  kثابت نرخ ظاهري است.
براي انحالل فلز روي توسط اسيد سيتریک ،واکنش شيميایی
(معادله آخر) کنترل کننده است [.]11
شکلهاي  5و  6به ترتيب نمودار مربوط به 1-(1-x)1/3و
) 1-3(1-x)2/3+2(1-xبر حسب زمان براي شرایط بهينه را
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نشان میدهد .براساس ضریب همبستگی رگرسيون)R2( 1
که در هر شکل نشان داده شده است ،دادههاي تجربی با مدل
کنترل با واکنش شيميایی بيشتر همخوانی دارد.
با توجه به تعيين مکانيزم انحالل ،وابستگی واکنش
شيميایی به دما را نيز میتوان با رابطه آرنيوس مطالعه نمود
[:]19 ,18
ln k  ln k 0  E / RT
()5
-1
که  kثابت سرعت ( A ،)min-1فاکتور فرکانس ( ،)min
 Eانرژي فعالسازي ( R ،)J.mol-1ثابت جهانی گازها ( 8.314

نمودار ثابت سرعت براي دماهاي مختلف بر حسب عکس
دما و طبق رابطه آرنيوس در شکل  7رسم شده است .مقدار
ظاهري انرژي فعالسازي ( )Eبراي انحالل باطله در اسيد
سيتریک از شيب خط مستقيم و  17/2KJبه دست آمد .این
مقدار انرژي ،مکانيزم کنترل شيميایی را تأیيد میکند .بهطور
مشابه  Teresaو همکاران براي انحالل روي در اسيد
سولفوریک انرژي فعالسازي  50KJرا بهدست آوردند[.]19

 )J.K-1.mol-1و  Tدماي واکنش ( )Kاست.

شکل -7منحني آرنیوس انحالل روی در اسید سیتريک
شکل -5منحني  1-(1-x)1/3بر حسب زمان در دماهای
مختلف

نتيجه گيري
در این تحقيق حلسازي باطله حاوي اکسيد روي با
موفقيت در اسيد سيتریک انجام گرفت .پارامترهاي غلظت
اسيد ،زمان ،دما و مقدار باطله بر فرآیند حلسازي بررسی
شد .افزایش در غلظت اسيد ،دما و زمان سبب بهبود نرخ
بازیابی فلز روي میشود و با افزایش بيش از حد بهينه ،تغيير
محسوسی در بازیابی رخ نمیدهد .در صورتیکه مقدار باطله
تا یک مقدار بهينه باعث افزایش بازیابی و بيش از آن بازیابی
را کاهش میدهد .پس از تعيين شرایط بهينه ،سينتيک و
ترمودیناميک فرآیند بررسی شد.

شکل  -6منحني ) 1-3(1-x)2/3+2(1-xبر حسب زمان
در دماهای مختلف

- Regression Correlation Coefficient

1
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