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چكيده

در اين پژوهش تأثير دما ،زمان استخراج ،سرعت دور همزن ،غلظت اسيد و اندازه ذرات بر آهنگ انحالل كانيهاي منيزيت در اسيد نيتريك در آزمايشگاه تحقيق

شد و نتايج آن نشان داد كه آهنگ انحالل با كاهش اندازه ذرات و باال رفتن دما افزايش مييابد .افزايش غلظت اسيد در ابتداي واكنش منجر به افزايش سرعت انحالل

شده و در غلظتهاي باالتر نه تنها تغييرات قابل توجهي در روند انحالل مشاهده نشد بلكه در مجموع ،باعث افزايش زمان عمليات استخراج نيز گرديد .اين امر به دليل
تشكيل اليه محصوالت بر سطح ذرات كاني در حين واكنش و در نتيجه مقاومت در برابر انحالل كاني است ،كه در مورد غلظتهاي پايين و با ذرات ريزتر ،تأثير

كمتري را نشان ميدهد .نتايج سينتيكي به دست آمده بيانگر اين است كه اسيدشويي كاني منيزيت در اسيد نيتريك از مدل سينتيكي1 - 2 x - ( 1- x)⅔ = kt
3

پيروي ميكند و شرايط بهينه آزمايشها ،در دماي 30درجه سانتيگراد ،با غلظت اسيد نيتريك  50درصد ،اندازه ذرات  250-297ميكرون ،سرعت همزن 300دور
در دقيقه و زمان واكنش  170دقيقه است.

كليدواژهها :اسيد نيتريك ،انحالل ،سينتيك ،اليه محصوالت ،اسيدشويي ،منيزيت ،واكنششيميايي
Abstract
The effect of temperature, mixer ratio and acid thickness on the rate of magnesite dissolution in nitric acid was investigated
in this laboratory research. The result shows dissolution rate increases with rising temperature when the size of particles is
reduced. At the beginning of the reaction, thicker acid increases the rate of dissolution but as the acid grows thicker not only
there is no overwhelming changes obvious but also extends the duration due to product layer formed on the mineral grain surface
during the reaction. This has less effect on thinner acid and smaller particles.The kinetic results shows that magnesite minerals
dissolution in nitric acid follows the kinetic model, Optimized laboratory conditions are a temperature of 30 oC , nitric acid
thickness of 50 %, size of particles: 250-297., mixer ratio of 300 rounds per min. and reaction duration of 170 min.
Keywords: Nitric acid, Dissolution, Kinetics, Product layer, Leaching, Magnesite, Chemical reaction.

مقدمه

منيزيم از نظر فراواني هشتمين عنصر در پوسته زمين است و در كانيهاي زيادي

بين كلسيم و منيزيم ،روشهاي مخصوص براي جداسازي آن موردنياز است.

وجود دارد .منيزيت ،بروسيت و دولوميت ،مهمترين کانيهای منيزيمدار هستند.

اگرچه تا به حال شركتهاي مختلف دركشورهاي صنعتي براي فرآوري منيزيت

يكي از عمدهترين ناخالصيهاي آنها كلسيم است .به دليل شباهت شيميايي زياد

روشهاي زيادي ارائه كردهاند(،)Copp,1992;Loroy & Dastolfo,1991
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اما به دليل ارزشمند بودن اين محصول ،تمامي دانش فني مربوط به توليد و

 ،CO32-سپس يونهای  Mg2+در اثر هيدروليز به MgOH+و  Mg(OH)2و

استفادة آن ،نظير معادله مدل انحالل و پارامـترهاي مؤثر بر آن منتشر نشده اسـت

آنيونها توسط پروتون به  HCO3-و  H2CO3تبديل میشوند.

( .)Darryl & Butt, 1996 ; Fuerstenau et al., 1987اولين گام براي به

CO32- + H3O+ ↔ HCO3- + H2O

دست آوردن دانش فني بهينهسازي و مدلسازي فرايندهاي انحالل منيـــــزيت،

HCO3- + H3O+ ↔ H2CO3 + H2O

ارائه معادالت مربوط به واكنـــــش فرايند انحالل است
(.)Hurst, 1991; Atashy et al., 2005
روش تحقيق و آزمايش

H2CO3 ↔ H2O + CO2

به عبارت ديگر اسيد نيتريك با در اختيار گذاشتن يونهای H3O +سبب افزايش
قابل توجه آهنگ انحالل میشود:
HNO3 +H2O ↔ H3O+ +NO3-

مواد

و به طور کلی يونهای  H3O+در واکنش با  MgCO3به شکل زير باعث حل

در اين پژوهش ،براي انحالل نمونهها از اسيد نيتريك  %98و آب مقطر دو

شدن منيزيت میشوند:

بار تقطير شده ،برای تعيين نوع ترکيبات سنگ معدن ،از تجزيه  XRDمدل

MgCO3 + H3O+ ↔ Mg2+ + HCO3- + H2O

 Advanceساخت شرکت  Brukerو برای تعيين درصد اکسيدها از دستگاه

MgCO3 + H2CO3 ↔ Mg2+ +2HCO3-

 XRFدانشکده معدن دانشگاه صنعتی اميرکبير استفاده شد .نمونهها ،از معدن

MgCO3 ↔ Mg2+ + CO32-

منيزيت قلعهبيد واقع در جنوب باختر زاهدان ،تهيه و تركيب شيميايي آن در

Mg2+ + CO32- ↔ MgCO3

جدول  ،1ارائه شده است.

آزمايشها

دستگاهها

اثر دما

آزمايشهاي انحالل منيزيت در اسيد نيتريك ،در يك ظرف  300ميليليتري

در بررسي اثر دما ،كليه مراحل همانند آنچه كه قب ً
ال ذكر شد انجام گرديد.

در حمام آب انجام شد .اين ظرف مجهز به ابزار نمونهگيري ،دماسنج و همزن

براي جلوگيري از تبخير و خروج حالل ،دماي واكنش فقط در محدوده 20

مغناطيسي بوده و آزمايشها با سرعت همزن  300دور در دقيقه انجام شدند .براي

تا  60درجه سلسيوس تغيير داده و آزمايشها براي هر دما جداگانه تكرار شدند

هر آزمايش 5 ،گرم نمونه منيزيت با اندازة ذرات  250تا  297ميكرون در 100

(شكل .)1

در فاصله زمانهاي مختلف ،از ظرف واكنش  2ميليليتر نمونهبرداري و با

اثر اندازه ذرات

آمونياك غليظ خنثي شد تا  pHبه  8برسد و آهن نمونه به صورت Fe(OH)3

در بررسي اثر اندازه ذرات چهار ظرف آزمايش انتخاب شد و در هر يك 5

رسوب كند .سپس محلول صاف شده ،همزمان فيلتر شد و با حدود  30ميليليتر

گرم نمونه با اندازه ذرات  841-596م (ميكرون) 596-420 ،م 420-297 ،م و

آب مقطر رقيق شد.

 297-250م قرار گرفت .سپس  100ميليليتر اسيد نيتريك  1:1با دماي ثابت

ميليليتر اسيد نيتريك  1:1ريخته شد.

با استفاده از يك ميليليتر بافر  pH = 10كه از اختالط  57گرم آمونيم كلريد
در يك ليتر محلول آمونياك ساخته شده بود pH ،نمونه تثبيت شد .اين محلول
در حضور معرف اريوكروم سياه  Tو توسط  0/1 EDTAموالر تيتر شد .با

 30درجه سلسيوس به آن اضافه شد .هر آزمايش  3ساعت به طول انجاميد و
هر  20دقيقه دو ميليليتر نمونه از ظرف آزمايش برداشت و با آمونياك غليظ
خنثي شد .در  pHبرابر  8تا  8/5يونهاي آهن موجود در نمونه به صورت

استفاده از حجم  EDTAمصرفي ،مقدار منيزيم استخراج شده محاسبه گرديد.

 Fe(OH)3رسوب كردند .پس از صاف كردن ،براي رسيدن به ،10 pH

اين آزمايش در دماهاي مختلف تكرار شد.

به محلول حاصل يك ميليليتر بافر ( )NH3+NH4Clو سپس براي تعيين

تئوري و سازوكار انحالل

غلظت در حضور معرف اريوكروم سياه  Tتوسط  0/1 EDTAموالر ،به
محلول 30ميليليتر آب مقطر اضافه شد .شكل  ،2نتايج به دست آمده از

هنگامی که ذرات منيزيت در تماس با محلول اسيد نيتريك قرار میگيرند ،در

درصد بازيافت منيزيت نسبت به زمانهاي مختلف را نشان ميدهد.

ابتدا و به تدريج کربنات منيزيم به کمک مولکولهای آب به يون  Mg2+و

به منظور كنترل نتايج ،بار ديگر چهار آزمايش با همان شرايط پيشين انجام
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شد .پس از  2ساعت مقدار منيزيم حل شده اندازهگيري و نتايج در شكل 3
نشان داده شد.

مخلوط کننده میتواند اثر قابل توجهی روی افزايش ضريب ثابت داشته باشد
زيرا در اين شرايط همزن باعث انتقال يونهای ( )H+به سطح ذرات جامد شده و
در نتيجه پيشرفت واکنش را تسريع ميكند.

اثر غلظت اسيد نيتريك

چهار آزمايش در دماي  30درجه سلسيوس انجام شد .در هر ظرف آزمايش5 ،
گرم نمونه با اندازه ذرات  250ميكرون وارد و سپس  100ميليليتر اسيد نيتريك

آزمايشهاي زيادی برای تعيين تأثير اين مقاومت انجام شد اما افزايش ،يا کاهش
دور همزن تأثير قابل توجهی بر روی نتايج نداشت .شکل  5تأثير دور همزن بر
ميزان بازيافت منيزيم را نشان میدهد.بنابراين مقاومت قشر خارجی نمیتواند

با غلظتهاي متفاوت به آن اضافه شد .مانند آزمايشهاي پيشين ،هر  20دقيقه2 ،

کنترلکننده سرعت واکنش باشد.

در شكل 4نشان داده شده است.

نفوذ يونهای ( )H+اسيد از  اليه پوششی

ميليليتر نمونه برداشت و مقدار منيزيم حل شده اندازهگيري شد .نتايج حاصل

اگر نفوذ يونهای ( )H+اسيد از اليه پوششی تشکيل شده در اطراف ذره جامد

اثر دور همزن

دور همزن ،براي ذرات كوچك ،تقريباً تأثيري بر ميزان استخراج نداشت .در
دورهاي بسيار باال ،آهنگ انحالل اندكي افزايش يافت (شكل  .)5اين آزمايشها
نيز با اسيد نيتريك  1:1و در دماي واكنش  30درجه سلسيوس انجام شد.

کنترلکننده باشد ،رسوب حاصل از حل مواد ،روی ذرات منيزيت مينشيند و
پديده پوشش ايجاد میشود .به دليل خلل و فرج کم موجود در اليه ايجاد شده،
مسئله مقاومت در مقابل نفوذ يونهای ( )H+به عمق ذره اهميت پيدا میکند.
بازيابي منيزيم در غلظتهای مختلف اسيد نيتريك ،وابستگی سرعت واکنش
به اسيد را نشان میدهد (شكل .)4اگر چه افزايش غلظت اسيد در ابتدا باعث

نتايج و بحث

در طي انجام آزمايشها براي تعيين شرايط بهينه انحالل كاني منيزيت به اين
نتيجه رسيده شد ،كه در ذرات خاكة كاني ،سه مقاومت عمده در برابر نفوذ
اسيد وجود دارد:
مرحله  -1نفوذ اسيد به درون قشر خارجی احاطه کننده ذرات تا سطح جامد
مرحله  -2نفوذ يونهای ( )H+اسيد ،از اليه پوششی تشکيل شده در اطراف ذره
تا سطح هسته ترکيب نشده
مرحله  -3واکنش يونهای ( )H+با ذرة جامد در سطح ذره (زير اليه پوششی)
مرحله  -4خروج محصوالت حل شده از اليه پوششی و نشست آن روي سطح
خارجی اليه
مرحله  -5نفوذ و حرکت محصوالت حل شده از قشر (احاطه کننده ذرات
جامد) به درون سيال.
در تمام مراحل ذکر شده ،مرحلهای که بيشترين مقاومت را در برابر واکنش
ايجاد ميكند ،کنترلکننده سرعت است .هر يک از آنها در زير تشريح
میشوند.

سرعت بخشيدن به انحالل کانی میشود ،ولی با گذشت زمان ،روی ذرات،
اليهای از محصوالت به وجود میآيد و باعث افت تدريجی آهنگ انحالل
میگردد (شيب خطوط مماس بر منحنیهای شكل  4در غلظتهای باال ،در ابتدا
زياد ولی با مرور زمان به شدت کاهش میيابد) .از طرفی سرعت واکنش تا
حدودی نيز به اندازه ذرات حساس است (شكل  .)6ستبراي اليه پوششی ،در
ذرات بزرگتر بيشتر و واکنش استخراج به طور قابل توجهی تحت تأثير نفوذ
اسيد به درون اليهها است.
سينتيک واکنش انحالل ،با پيروی از مدلهای فرضي مختلف بررسی شد .همان
گونه که برای هر مدل و يا طرح مربوط به پيشرفت واکنش ،مدل رياضی معادله
سرعت نمايش داده ميشود ،براي واكنشهاي مذكور نيز معادالت سرعتی مختلف
نيز در نظر گرفته شد .بدين ترتيب با در نظر گرفتن مراحل مختلف کنترلکننده
سرعت ،مدلهای متفاوتی استخراج شدند .با استفاده از دادههای تجربی به دست
آمده و به کارگيری روش رگرسيون ،ضرايب ثابت سرعت محاسبه شدند .بر
اين اساس سرعت انحالل منيزيت ،به شکل زير نوشته ميشود:

1 - 2 x - ( 1- x)⅔ = kt
3

در شکلهای  6و  7مقادير تابع بر حسب زمان رسم شدهاند.

نفوذ اسيد به درون قشر خارجی

اگر اثر مقاومت مربوط به قشر خارجی يا به عبارتی نفوذ يونهای ( )H+اسيد به

واكنش يونهای ( )H+با ذرة جامد

درون قشر احاطه کننده ذرات جامد ،تا سطح جامد ،کنترل کننده باشد ،ضريب

با افزايش دما ضريب ثابت سرعت واكنش بيشتر و در نتيجه مقاومت واكنش

ثابت واکنش تقريباً برابر ضريب انتقال جرم يونهای ( )H+اسيد بوده و دور
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نيز ميباشد .تأثير دماي فرايند بر سرعت واكنش استخراج در تصاوير  1و ،7

کنترلکننده با تغيير دما از يک مرحله به مرحله ديگر منتقل و از يک سری

نشان داده شده است.

مراحل پشت سر هم تشکيل شده است .در مجموع واکنش از مدل سينتيكي

همانگونه كه از نتايج پيداست ،فرايند انحالل ،تحت تأثير واكنش بين اسيد
و ذرات منيزيت است .تحليل دادهها نشان ميدهد كه سينتيك واكنش از نوع

 1 - 2 x - ( 1- x)⅔ = ktکه به دما بسيار حساس است پيروی میکند.
3

اثرات غلظت اسيد نيتريك بر روي نمونه نشان ميدهد كه اسيد نيتريك در

مدلهـــــاي متجانس نيســـــــت و از معادله 1 - 2 x - ( 1- x)⅔ = kt
3
كه به دما بسيار حساس است ،مطابقت و پيروي ميكند .در اين رابطه x

خاكستر از مواد محصول بر روي ذرات منيزيت است .هر چه غلظت اسيد بيشتر

درصد منيزيم استخراج شده و  kثابت سرعت واكنش است .نمودار تابع

باشد ،ستبراي خاكستر بيشتر است و اثرات مؤثرتري بر كاهش سرعت از خود

غلظتهاي زياد ،آهنگ واكنش را كاهش ميدهد .اين خود نشانگر ايجاد اليه

 1 - 2 x - ( 1- x)⅔ = ktبر حسب زمان استخراج ،براي دماهاي مختلف

نشان ميدهد .نتايج حاصل از آزمايشها در دماهاي مختلف نشاندهنده اين است

رسم شده است .از شيب هر خط ،مقدار  kمحاسبه مي شود .با افزايش دما

كه ضريب ثابت آهنگ واكنش با دما به طور چشمگير افزايش مييابد .اندازة

 k ، k = k0 eتابعي

ذرات نمونه نيز عامل مهمي در آهنگ انحالل منيزيت است .هر چه ذرات نمونه

از دماي فرايند است .با رسم نمودار لگاريتم  Rبر حسب  1ميتوان مقدار

ريزتر باشد ،زمان الزم براي واكنش استخراج كمتر شده و در نتيجه با جلوگيري

متوسط انرژی فعال سازی انحالل منيزيت در اسيد نيتريك را بهدست آورد.

از پديده پوشش يا كاهش ستبراي اليه به دور ذرات توسط محصوالت توليدي،

روند وابستگی  Rبه دما در شكل  8نشاندهنده يک سازوكار چند مرحلهای

ميزان بازيابي منيزيم افزايش مييابد .اگر فرايند استخراج منيزيت توسط اسيد

است .هر مرحله ،انرژی فعالسازی مربوط به خود را دارد.

نيتريك ،در دماهای باال انجام شود ،گذشته از هزينههای زياد انرژی ،اسيد

اگر چه انجام آزمايشها به دليل محدوديتهای دمايی و برای جلوگيری از تبخير،

بيشتر تبخير شده و همينطور وجود بخار اسيد در فضا ،در تجهيزات فرايندی،

در گستره دمايی چندان وسيعی امکانپذير نبود ،اما با توجه به نتايج به دست

خورندگی شديدتري ايجاد ميكند .براي جلوگيري از به وجود آمدن چنين

آمده در سری آزمايشها ،اثر دما ،اثر اندازه ذرات و تأثير دور همزن همه دال بر

شرايطي و برای حصول درجه تبديل  95درصد ،شايسته است شرايط بهينه

چند مرحلهای بودن واکنش است .با استفاده از شيب خطوط به دست آمده در

زير:

شکل  ،8مقدار ميانگين انرژی فعالسازی برابر E = 5940 cal mol-1به دست

دماي واکنش  30درجه سلسيوس ،اندازه ذرات  250 – 297ميکرون  ،سرعت

میآيد .زياد بودن انرژی فعاليت بيانگر آن است که مقاومت مربوط به واکنش

دور همزن  300دور در دقيقه ،زمان استخراج  170دقيقه و غلظت اسيد نيتريك

سطحی ،کنترلکننده بوده و از مراحل ديگر آهستهتر است.

 50درصد ،انتخاب شود.

نتيجهگيري

سپاسگزاري

تغيير در مقدار انرژی فعاليت با دما نشانگر جهشی در سازوكارکنترلکننده

بدينوسيله از جناب آقاي مهندس تعويذي مدير كل محترم اسبق معادن و

واکنش است.

فلزات استان كه در انجام اين پژوهش كمال همكاري و مساعدت را داشتهاند،

زياد بودن انرژی فعاليت نشاندهنده يک واکنش خيلی حساس در برابر دما

سپاسگزاري ميشود.

3

شيب هر خط تغيير ميكند .بر اساس معادله آرنيوس

-E/

RT

T

است .تغيير  Eبا اضافه شدن دما از  Aبه  Dبيانکننده آن است که سازوكار
جدول  -1تجزيه شيميايي نمونه منيزيت قلعهبيد
نوع اكسيد

در صد وزني

SiO2
Fe2O3
Al2O3
CaO
MgO
.I.o.L

6
1/1
0/24
3/64
41/92
47/1
100

جمع كل
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شكل  -1اثر دماي  50 ،40 ،20و  60درجة سلسيوس برميزان بازيابي منيزيت

شكل  -2اثر اندازة ذرات به ميكرون بر ميزان بازيابي منيزيم

شكل  -3اثر اندازة ذرات بر ميزان بازيابي منيزيم در فاصله زماني  120دقيقه.

شكل  -4اثر غلظت اسيد نيتريك بر ميزان بازيابي منيزيت

شكل  -5اثر دور همزن بر ميزان بازيابي منيزيم .مقادير مربوط به منحنيهاي  1تا  4به ترتيب عبارت است از 300 )1 :دور در دقيقه با اندازة ذرات ،481-596
 600 )2دور در دقيقه با اندازة ذرات  100 )3 ،481-596دور در دقيقه با اندازة ذرات  250-297ميكرون و  600 )4دور در دقيقه با اندازة ذرات  250-297ميكرون
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1 - 2 x - ( 1- x)⅔ ×102 مقادیرتابع
3

1 - 23 x - ( 1- x)⅔ ×102 مقادیر

تعيين مدل سينتيكي انحالل منيزيت در اسيدنيتريك

1 - 2 x - ( 1- x)⅔ = kt  مقادير تابع-7 شكل
3

بر حسب زمان در دماهاي مختلف

1 - 2 x - ( 1- x)⅔ = kt  مقادير تابع-6 شكل
3

بر حسب زمان و تأثير اندازة ذرات

ln k ×10 ضریب ثابت سرعت

عالئم و نشانه ها

1/ (K -1)×105
T

(cal/mol-1)

E

انرژی فعال سازی

(min-1)

k0

ثابت معادل آرینوس

(min-1)

k ثابت آهنگ واکنش سطحی

(deg k )

T

(min)

t

زمان

(%)

x

درصد منیزیم حل شده

(cal/mol. °k)

R

ثابت گازها

دمای مطلق

Loss on IgniTion L.o.I کاهش وزن در اثر دما

. تغيير در مقدار انرژي فعاليت مبين تغيير سازوكار كنترل كننده واكنش است-8 شكل
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