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اســتخراج نیــکل از پســماند خاکســتر نفتکــوره
بــا اســتفاده از فرآینــد ســونولیچینگ
گالویژ رحیمی ،سيد امید رستگار* و فرهاد رحمانی
گروه مهندسی شیمی،دانشکده مهندسی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران
تاريخ دريافت1398/04/04 :

تاريخ پذيرش1398/11/28 :

چكيده
پســماند حاصــل از ســوختن نفــت کــوره در نیروگاههــا ،حــاوی فلــزات باارزشــی همچــون نیــکل اســت کــه اســتخراج آنهــا هــم
از جنبــه اقتصــادی و هــم از جنبــه زیســتمحیطی بســیار حائــز اهمیــت اســت .در ایــن پژوهــش روش لیچینــگ همــراه بــا امــواج
مافوقصــوت (ســونولیچینگ) بــه منظــور اســتخراج فلــز نیــکل از پســماند کورههــای نیروگاهــی بـهکار گرفتــه شــده اســت .همچنیــن،
تاثیــر پارامترهــــای عملیاتــــی مختلـــف شــامل نســبت جامــد بــه مایــع ( ،)S/Lقــدرت امــواج مافوقصــوت و درصــد اســید ســولفوریک
و شـــرایط بهینـــه آنهـــا بـــا اســـتفاده از روش ســطح پاســخ ( )RSMبررســــی شــــد .ترکیب شــیمیایی و ریختشناســی نمونه پسماند
کورههــای نیروگاهــی توســـط تکنیکهـــای  ICPو  FESEMمـــورد بررســـی قـــرار گرفـــت .بــه منظور بررســی ســینتیک فرآینــد از مدل
هســته کوچــک شــونده اســتفاده شــد و مرحلــه نفــوذ در شــبکه جامــد بهعنــوان مرحلــه کنتــرل کننــده ســرعت تعییــن شــد .همچنیــن،
بررســی پارامترهــای ترمودینامیکــی فرآینــد نشــان داد کــه مقــدار انــرژی فعالســازی فرآینــد  9/57 kJ.mol-1اســت و مــدل نفــوذ در
شــبکه جامــد عامــل کنترلکننــده فرآینــد اســت.
كلمــات كليــدي :پســماند کورههــای نیروگاهــی ،لیچینــگ ،امــواج مافوقصــوت  ،بهینهســازی ،ســینتیک،

ترمودینامیــک

مقدمه

امــروزه بهعلــت افزایــش فعالیتهــای صنعتــی ،حجــم

و مقــدار پســماندهاي جامــد دورريــز بیــش از پیــش
افزایــش یافتــه اســت .يكــي از ايــن منابــع مهــم ثانويــه،

پســماندهاي حاصــل از ســوختن نفتكــوره در نيروگاههــا

اســت [ .]1ایــن پســماندها كــه بــه صــورت پــودر هســتند،
اغلــب حــاوی فلزاتــی ماننــد وانادیــوم ( )Vو نیــکل ()Ni
*مسؤول مكاتبات
so.rastegar@uok.ac.ir
آدرس الكترونيكي
شناسه دیجیتال)DOI: 10.22078/pr.2020.3832.2747( :

بــوده کــه بهصــورت ترکیبــات آلــی فلــزی هســتند [.]2

توجــه بــه ایــن پســماندها هــم از جنبــه زیســتمحیطی

و هــم از جنبــه اقتصــادی و کاربــردی حائــز اهمیــت اســت.
ترکیبهــای فلــزات بــا ارزشــی ماننــد وانادیــوم و نیــکل

کــه در ایــن پســماندها موجــود اســت ،وقتــی در حــدود

چنــد میلــی گــرم یــا بیشــتر وارد هــوا شــوند ،اثرات ســمی
بــودن خــود را نمایــان میســازند .همچنیــن ،دفــن کــردن

ایــن پســماندهای جامــد حــاوی فلــزات ســنگین و ســمی

در زمیــن ،مشــکالت زیس ـتمحیطی بســیاری را بههمــراه

آورده و ســامت عمومــی را بهمخاطــره میانــدازد چــرا
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کــه در محیطهــای آبــی ایــن فلــزات فروشــویی 1شــده و

افزایــش تــوان اســتخراج فلــزات میشــود .هوانــگ و

[ .]3از طرفــی بهدلیــل منابــع معدنــی محــدود ایــن

چاپــی 4بــا اســتفاده از روش لیچینــگ اســیدی بههمــراه

منجــر بهآلودگــی خــاک و آبهــای زیرزمینــی میشــوند

همــکاران اســتخراج فلــزات مــس و آهــن از بــرد مدارهــای

فلــزات و همچنیــن کاربــرد گســترده آنهــا در صنایــع

امــواج مافوقصــوت را مــورد مطالعــه دادنــد [ .]6شــرایط

ویــژه (آلیــاژ نقــره و نیــکل جهــت ســاخت لــوازم خانگــی)،

همــزن  300 rpmو قــدرت امــواج مافوقصــوت  300 Wو

مختلــف همچــون تهیــه فوالدهــای ضدزنــگ ،آلیاژهــای
آبکاری کــروم ،مصــارف شــیمیایی و غیــره ،لــزوم بازیابــی

آنهــا بیــش از پیــش وجــود دارد [ .]3بــا توجــه بــه

ایــن مشــکالت زیســتمحیطی و ارزش اقتصــادی ایــن
پســماندهاي جامــد ،انتخــاب و اســتفاده از روش مناســب
و بــا صرفــه جهــت بازيافــت فلــزات از آنهــا بســيار حائــز

اهميــت اســت.

تاکنــون روشهــای مختلفــی ماننــد پیرومتالــورژی 2و

هیدرومتالــورژی 3بــرای اســتخراج فلــزات شناســایی شــده
اســت .امــروزه فــرآوري مــواد بــا اســتفاده از تکنیکهــاي

هیدرومتالورژیکــی تبدیــل بــه یــک روش خــوب و
مؤثــر بــراي بازیابــی فلــزات محســوب میشــود .ایــن
تکنیکهــا شــامل دو گــروه اســیدی و بــازی میباشــند

کــه در لیچینــگ بــازی اغلــب از محلولهــای ســدیم

هیدروکســید ( )NaOHو ســدیم کربنــات ( )Na2CO3و

در لیچینــگ اســیدی اغلــب از نيتريــك اســيد (،)HNO3

هيدروكلريــك اســيد ( ،)HClســولفوريك اســيد

()H2SO4

و هيــدروژن پراكســيد ( )H2O2اســتفاده میشــود [.]4

روش هیدرومتالــورژي اگرچــه دارای مزایــای بســیاری
از جملــه تجهیــزات بــا قیمــت پاییــن ،عــدم حساســیت

بــه شــرایط محیطــی و کاهــش آلودگــی هــوا اســت؛
بــا ایــن وجــود دارای مشــکالتی همچــون دورههــای
عملیاتــی نســبتاً طوالنــی و راندمانهــای پاییــن بــرای

بعضــی از مــواد معدنــی ،اســتفاده از ایــن روشهــا را بــا
محدودیــت مواجــه کــرده اســت [ .]5اخیــراً ،از روشهــای

کمکــی ماننــد امــواج مافوقصــوت ،مایکرویــو ،فنتــون
و ...همــراه روش لیچینــگ بــه منظــور افزایــش ســینتیک
و راندمــان بازیابــی فلــزات اســتفاده میشــود .اســتفاده

از ایــن روشهــای کمکــی منجــر بــه تولیــد رادیــکال
هیدروکســیل شــده کــه بهعنــوان یــک اکســیدکننده
قــوی باعــث افزایــش پتانســیل محیــط و در نتیجــه،

بهینــه آزمایــش بــه صــورت دمــای  ،25 °Cســرعت
دانســیته پســماند  %1/5وزنــی– حجمــی و  pHبرابــر 2/5

گــزارش شــده اســت .در ایــن شــرایط میــزان اســتخراج
مــس  %92/76و میــزان اســتخراج آهــن  %2/07بهدســت

آمــد [ .]6ژانــگ و همــکاران بــه منظــور اســتخراج اینیدیم

( )Inاز صفحــه نمایــش کریســتال مایــع 5بــا روش لیچینگ

اســیدی بههمــراه امــواج مافوقصــوت اســتفاده کردنــد

[ .]7نتایــج نشــان داد کــه امــواج مافوقصــوت اثــر مثبــت
بــر راندمــان اســتخراج دارد و در تــوان  ، 300 Wزمــان

 60 minو غلظــت هیدروکلریــک اســيد  0/8 Mمیــزان
اســتخراج اینیدیــوم  %96/8بهدســت آمــد [ .]7پرونیکــو

و همــکاران از امــواج مافوقصــوت بــرای اســتخراج فلــزات

مــس ،منگنــز ،کلســیم و منیزیــم از دانههــای روغنــی

6

اســتفاده کردنــد کــه تحــت شــرایط بهینــه شــامل 0/3 g

جــرم نمونــه ،غلظــت نیتریــک اســید  ،10 Mدمــای C

°

25

و زمــان  666/6 µg/g ،10 minمــس 416/7 µg/g ،منگنــز،
 333/4 µg/gکلســیم و  3/5 mgمنیزیــم بهدســت آمــد

[ .]8شــیائو و همــکاران از امــواج مافوقصــوت بــرای
جــدا کــردن الیههــای کربــن از پســماند کاتــد کربنــی

الکترولیــز آلومینیومــی 7اســتفاده کردنــد کــه تحــت
شــرایط دمــا  ، 70 °Cزمــان  ،40 minجــرم کاتــد کربنــی

 ،0/6 gنســبت مایــع بــه جامــد ()S/Lا 10 mL/gو قــدرت

امــواج مافوقصــوت

W

 ،400بــه میــزان اســتخراج

 %94/72دســت یافتنــد [ .]9همچنیــن ،بــا مقایســه ایــن

روش بــا لیچینــگ معمولــی (بــدون امــواج مافوقصــوت و

بــا کمــک همــزن مغناطیســی) ایــن نتیجــه حاصــل شــد
1. Leaching
2. Pyrometallogy
3. Hydrometallurgy
)4. Printed Circuit Boards (PCBs
)5. Liquid Crystal Displays (LCDS
6. Oilseed Crops
)7. Spent Cathode Carbon (SCC
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کــه امــواج مافوقصــوت باعــث میشــود الیههــای

ICPا( ،VISTA-PRO، Varian-Incآمریــکا) اســتفاده شــد.

کاتــد کربنــی الکترولیــز آلومینیومــی جــدا شــوند [ .]9بــا

جــدول  1نشــان داده شــده اســت.

کربنــی بســیار آســانتر و در زمــان کمتــری از پســماند
ایــن وجــود ،تاکنــون مطالعهایــی مبنــی بــر بررســی اثــر

نتایــج مهمتریــن فلــزات موجــود در ایــن پســماند در
روش انجام آزمایشها

امــواج مافــوق صــوت روی ســینتیک و راندمــان اســتخراج

در هــر آزمایــش مقــدار مــورد نیــاز از نمونــه جامــد و

اســت .در ایــن پژوهــش ،از ســولفوریک اســید بهعنــوان

مقطر به حجم  100 mLرســانده شــد .ســپس بشــر حاوی

بهعنــوان یــک عامــل کمکــی بــرای اســتخراج فلــز

(مــدل  )UC-5150B Ultrasonic Cleanerقــرار دادهشــد.

فلــزات از خاکســتر نفتکــوره نیروگاهــی ارائــه نشــده

ســولفوریک اســید در یــک بشــر  250 mLریختــه و بــا آب

عامــل لیچینــگ و همچنیــن ،از امــواج مافوقصــوت

نمونــه ،بهمــدت  3/5 hداخــل حمــام امــواج مافوقصــوت

نیــکل از خاکســتر نفتکــوره نیروگاهــی اســتفاده شــده

بعــد از انجــام آزمایــش و در هنــگام نمونهبــرداري

بهینهســازی فاکتورهــای مؤثــر بــر فرآینــد اســتفاده

تهنشــين شــده و ســپس از محلــول شــفاف داخــل

ســینتیکی و ترمودینامیکــی نیــز مــورد بررســی قــرار

ابتــدا بــا آب مقطــر رقیقســازی شــده و ســپس

اســت .عالوهبرایــن ،از روش سطحپاســخ بــه منظــور

اجــازه داده شــد كــه ذرات پســماند موجــود در محلــول

شــده اســت .بــه منظــور بررســی بهتــر فرآینــد ،مطالعــات

بشــر نمونهبــرداري شــد .نمونههــای گرفتــه شــده،

گرفتــه اســت.

در دور

مواد و روشها

ســانتریفیوژ شــده بــه منظــور اندازهگيــري غلظــت

rpm

 3000بهمــدت

min

 10ســانتریفیوژ و

داخــل شیشــه پنیســیلین نگهــداری شــد .نمونــه

مواد اولیه مصرفی

در ایــن پژوهــش از هیدروکلریــک اســید و نیتریــک

اســید بــرای تهیــه محلــول تیــزآب و از ســولفوریک اســید

بــرای تهیــه محلــول ســونولیچینگ اســتفاده شــد .همــه
مــواد اولیــه مصرفــی در ایــن پژوهــش از شــرکت مــرک

1

(آلمــان) تهیــه شــدند .در تمــام آزمایشهــا نیــز از آب

مقطــر بــرای رقیــق ســازی نمونههــا اســتفاده شــد.
نمونه پسماند کوره نیروگاهی

نيــكل اســتخراج شــده ،بــرای آنالیــز جــذب اتمــی
(990ا)AAS-NORDANTEC

مــورد اســتفاده قــرار

گرفــت .در هــر آزمايــش درصــد اســتخراج نیــکل ( ،)Rبــا

توجــه بــه مقــدار آن در نمونــه پســماند اولیــه و محلــول

بهدســت آمــده بعــد از انجــام آزمایــش ســونولیچینگ
طبــق رابطــه  1محاســبه شــد.

()1

×100

M1
M2

خاكســتر نفتكــوره از نيــروگاه نــكاي مازنــدران تهیــه و

بــا الــك مــش ( 200انــدازه ذره  )75 µmغربــال شــد .بــه
منظــور آنالیــز شــیمیایی خاکســتر ،مقــدار  0/5 gاز آن در
تیــزآب بــا نســبت  3بــه  1هیدروکلریــک اســید و نیتریــک

اســید حــل شــد و محلــول بهدســت آمــده بــرای آنالیــز

C1V1
C2 V2

= (R)%

 C1غلظــت فلــز بعــد از ســونولیچینگ V1 ،حجــم محلــول
ســونولیچینگ M1 ،جــرم نمونــه جامــد مــورد اســتفاده

بــرای ســونولیچینگ C2 ،غلظــت فلــز در نمونــه پســماند

اولیــه حاصــل از تیــزآب V2 ،حجــم محلــول تیــزآب و

M2

جــرم نمونــه در تیــزآب اســت.

جدول  1آنالیز  ICPخاکستر مصرفی در این پژوهش برحسب ()mg/L

وانادیوم

نیکل

آهن

مس

آلومینیوم

4665

1346/25

1059/45

5/25

90/45
1. Merck
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شــامل  20اجــرا بــراي ســه متغيــر در نظــر گرفتــه شــد

روش طراحی آزمایش

بــه منظــور طراحــی آزمایشهــا از نرمافــزار
 Design Expert 7.0.0اســتفاده شــد .طراحــی آزمایشهــا
بــا روش ســطح پاســخ 1انجــام شــد .روش ســطح پاســخ
شــامل روشهــاي اختصاصــي بــراي ارزيابــي ارتبــاط بيــن

متغيرهــاي آزمايــش و پاســخ اندازهگيــري شــده اســت

كــه بهوســيله يــك مــدل چنــد جملــهاي قابــل بيــان
اســت .مقــدار هــر متغیــر توســط رابطــه  2در ابتــدا بــه

کــد تبدیــل میشــود.
()2

x i = (X i - X 0 ) / ∆ X i

کــه در آن  xiو  Xiبهترتیــب مقادیــر کــد شــده و مقادیــر
واقعــی هــر فاکتــور اســت X0 .مقــدار واقعــی هــر متغیــر

کــه در جــدول  3نشــان داده شــده اســت.
بحث و نتایج
مدلسازی استخراج فلز

در ایــن بخــش رابطــه تجربــی بین درصــد اســتخراج نیکل
و ســه فاکتــور تأثیرگــذار بــرآن به صــورت کدگذاری شــده،

نشــان داده شــده اســت .از مــدل درجــه دوم کاهــش یافتــه
بــرای مدلســازی نتایــج اســتفاده شــده اســت.

استخراج نیکل ()%

()4
=
+16.13 − 3.89A + 3.81B + 1.71C − 0.8BC − 3.83B 2

در ایــن رابطــه A ،نســبت جامــد بــه مایــع ()S/LاB ،

را در نقطــه مرکــزی و  ∆Xiگامهــای تغییــر هــر متغیــر

درصــد اســید ســولفوریک و  Cقــدرت امــواج مافوقصــوت

متغیــر بهکمــک رابطــه  3ارایــه میشــود.

اثــر هــر فاکتــور اســت کــه مطابــق آن ،نســبت  S/Lاثــر

اســت .مــدل كلــي بــر مبنــای مقادیــر کــد شــده هــر

()3

= y
=β0 +
= ∑ i 1 βi x i +
=∑ i 1 βii x +
=∑i 1
∑ j 1 βij x i x j + ε i
k

k

2
i

k

k

كــه در آن  k ، β0و  βi ،xi ،βiiو  ، βij ،εiبهترتيــب تعــداد

اســت .عالمــت هــر یــک از عاملهــا نشــاندهنده نــوع

منفــی و قــدرت امــواج مافوقصــوت و غلظــت ســولفوریک

اســید اثــر مثبتــی روی اســتخراج نیــکل دارنــد.
آنالیز آماری

متغيرهــا ،ضرايــب عوامــل خطــي ،متغيرهــای مــورد

از لحــاظ آمــاری بــا توجــه بــه تحلیــل واریانــس ارائــه

مربــوط بــه آزمايشهــا هســتند [ .]10در ایــن پژوهــش

از  0/0001اســت کــه بیانگــر معنــادار بــودن مــدل

بررســی ،ضرايــب عامــل درجــه دوم ،باقيمانــده (خطــا)

شــده در جــدول  ،4مقــدار  p-valueمــدل کوچکتــر

 yدرصــد اســتخراج فلــز را نشــان میدهــد .همچنیــن،

انتخابــی اســت .همچنیــن ،مقادیــر بــاالی

فرآينــد ســونولیچینگ ،تحليــل گرافيكــي و تعييــن

کــه مــدل بهخوبــی بــا نتایــج تجربــی همخوانــی دارد.

روش ،متغيرهــا در  5ســطح  -1 ،0 ،+1 ،+1/68و -1/68

بــه نویــز اســت بایــد دارای نســبت بزرگتــر از  4باشــد کــه

آنهــا در جــدول  2ارائــه شــده اســت .يــك طــرح آزمايــش

قبــول اســت.

R2

و

از روش طراحــي مركــب مركــزي 2بــراي بهينهســازي

Adj R2ا( )R2=0.991, Adj. R2= 0.988نشــانگر ایــن اســت

بــرازش دادههــاي بهدســت آمــده اســتفاده شــد .در ايــن

مقــدار دقــت مناســب 3کــه نشــاندهنده نســبت ســیگنال

كدگــذاري شــدند .متغيرهــاي انتخــاب شــده و ســطوح

در ایــن پژوهــش مقــدار آن برابــر  35/90اســت و قابــل

جدول  2دامنه تغييرات فاکتورهای انتخاب شده
عامل

کد

واحد

+1/68

+1

0

-1

-1/68

نسبت S/L

A

()%w/v

4

3/39

2/5

1/61

1

درصد اسید سولفوریک

B

()%v/v

70

56/01

35/5

14/99

1

قدرت امواج مافوقصوت

C

W

80

64/80

42/50

20/20

5

)1. Response Surface Methodology (RSM
)2. Central Composite Design (CCD
)3. Adequate Precision (Adeq. Precision
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جدول  3جدول طراحی آزمایش و پاسخهای مربوط به فرآیند سونولیچینگ
شماره اجرا

نسبت )%w/v( S/L

درصد اسید سولفوریک ()%v/v

قدرت امواج مافوقصوت ()W

درصد استخراج Ni

1

4

35/50

42/5

9/55

2

2/5

35/50

80/00

18/96

3

3/39

56/01

20/20

11/32

4

2/5

35/50

42/50

16/89

5

3/39

14/99

64/80

6/51

6

2/5

70/00

42/50

11/43

7

2/5

1/00

42/50

0

8

2/5

35/50

5/00

13/22

9

3/39

56/01

64/80

13/12

10

1/00

35/50

42/50

22/63

11

2/5

35/50

42/50

17/19

12

2/5

35/50

42/50

16/09

13

2/5

35/50

42/50

16/09

14

2/5

35/50

42/50

15/28

15

3/39

14/99

20/20

1/50

16

1/61

14/99

64/80

14/29

17

1/61

56/01

64/80

20/89

18

1/61

56/01

20/20

19/09

19

2/5

35/50

42/50

16/89

20

1/61

14/99

20/20

9/27

جدول  4جدول تحلیل واریانس
معنادار

غیرمعنادار

مقدار P

مقدار F

میانگین مربعات

درجه آزادی

مجموع مربعات

>0/0001

323/57

133/01

5

665/05

مدل

>0/0001

501/87

206/31

1

206/31

 :Aنسبت S/L

>0/0001

483/12

198/60

1

198/60

 :Bدرصد اسید سولفوریک

>0/0001

96/75

39/77

1

39/77

 :Cقدرت امواج مافوقصوت

0/0033

12/54

5/16

1

5/16

BC

>0/0001

523/55

215/22

1

215/22

B2

0/41

14

5/76

باقیماندهها

0/6993

0/70

0/36

9

3/20

عدم تطبیق

R2=0.991; Adj. R2= 0.988; Adeq. Precision= 35.90
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میشــود.

نمودار دو بعدی

شــکل  1نمودارهــای دوبعــدی اســتخراج نیــکل را نشــان
میدهــد .در شــکل  -1الــف اثــر برهمکنــش بیــن
قــدرت امــواج مافوقصــوت و غلظــت اســید ســولفوریک
در مقــدار ثابــت نســبت  S/Lبرابــر  %1/6وزنــی -حجمــی،

در میــزان اســتخراج نیــکل نشــان داده شــده اســت.

طبــق ایــن شــکل ،افزایــش غلظــت ســولفوریک اســید
از  15تــا  %56حجمــی -حجمــی و همچنیــن افزایــش
قــدرت امــواج مافوقصــوت از

W

 20/2تــا

W

،64/8

باعــث افزایــش راندمــان اســتخراج نیــکل از  %11تــا %22
میشــود .اثــر مثبــت افزایــش غلظــت اســید ســولفوریک

بهدلیــل افزایــش خاصیــت اســیدی محیــط و همچنیــن،
افزایــش برهمکنــش اســید بــا ذرات جامــد اســت .رابطــه

 5واکنــش بیــن اســید ســولفوریک و کریســتالهای

نیــکل موجــود در نمونــه پســماند را نشــان میدهــد کــه
منجــر بــه انحــال نیــکل بــه صــورت ســولفات نیــکل

()5

NiO )s ( + H 2SO 4 → NiSO 4 + H 2O

اثــر مثبــت افزایــش قــدرت امــواج مافوقصــوت نیــز

بهدلیــل افزایــش تولیــد حبابهــای داخــل محلــول
اســت کــه در اثــر رشــد و ترکیــدن آنهــا ،ســطح ذرات
جامــد تخریــب و شــبکههای فلــزی آن در دســترس قــرار

میگیــرد [ 11و  .]12همچنیــن ،امــواج مافوقصــوت
در محیطهــای آبــی ســبب تجزیــه ملکولهــای

H2O

بــه رادیــکال هیدروکســیل و رادیــکال هــای هیــدروژن
میشــود کــه پتانســیل اکسیداســیون باالیــی دارنــد و
توانایــی محیــط را بــرای اســتخراج فلــز افزایــش میدهند.

اثــر امــواج مافوقصــوت در محیــط آبــی و مکانیســم

تولیــد رادیــکال هیدروکســیل در معــادالت  9 -6نشــان
داده شــده اســت [.]13

()6

•

()7

•

•

H 2O → H + HO
•

H + O 2 → HOO

22/00

 :Cقدرت امواج مافوقصوت ()W

64/80
53/65

21/22
18/16
20/24

16/08
14/01
11/93

56/01

45/76

35/50

25/24

 :Bدرصد اسید سولفوریک ()%v/v

42/50
31/35

20/20
14/99

21/02
19/55
19/99
14/43

9/30

3/39

45/76

35/50
25/24

11/87

2/95

 :Bدرصد اسید سولفوریک ()%v/v

56/01

2/50

2/05

 :Aنسبت S/Lا ()%w/v

14/99
1/61

شــکل  1نمودارهــای دو بعــدی اثــر برهــم کنــش فاکتورهــا بــر روی راندمــان اســتخراج نیــکل الــف) برهمکنــش غلظــت اســید ســولفوریک
بــا قــدرت امــواج مافوقصــوت ب) برهمکنــش نســبت  S/Lو غلظــت اســید ســولفوریک
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()8

2HO • → H 2O 2

()9
شــکل  1ب اثــر برهمکنــش بیــن غلظــت اســید
2HOO • → H 2O 2

ســولفوریک و نســبت  S/Lرا در مقــدار ثابــت قــدرت

امــواج مافوقصــوت  61/6 Wدر اســتخراج نیــکل نشــان

خاصیــت اســیدی محیــط و اثــر مثبــت افزایــش قــدرت

امــواج مافوقصــوت بهدلیــل افزایــش تولیــد حبابهــای

ناشــی از کاویتاســیون اســت [ 11و .]12
اعتبارسنجی مدل

بــا اســتفاده از درجــه مطلوبیــت ،2رابطــه بهدســت آمــده از

میدهــد .بــر طبــق ایــن شــکل ،افزایــش غلظــت اســید

مدلســازي ،بهينهســازي شــد .بــا توجــه بــه نمودارهــای

کاهــش نســبت  S/Lاز  3/4تــا  %1/6وزنــی– حجمــی،

میــزان اســتخراج نیــکل ،شــرايط بهينــه پيشــنهادي

بهدلیــل

حجمــی ،قــدرت امــواج مافوقصــوت  64/8 Wو غلظــت

لیچینــگ بــه الیــه هــای داخلــی ذرات جامــد اســت.

آمــد .جــدول  5منعکسکننــده مقادیــر پيشــنهادي

شــکل  2نمــودار آشــفتگی 1را نشــان مــی دهــد کــه در آن

اســت .در ايــن جــدول مقاديــر پیــش بینــی شــده توســط

رســم میشــود .در نمــودار آشــفتگی بــرای بررســی اثــر

شــده اســت كــه ايــن دو بــه همديگــر نزديــك بــوده و

شــوند .همانطــور کــه در شــکل  2مشــاهده میشــود

بــراي پاســخ بــه شــرايط حاكــم در آزمایشــگاه بســيار

اســید ســولفوریک و قــدرت امــواج مافوقصــوت موجــب

همچنيــن قرارگرفتــن نتایــج آزمایشــگاهی در محــدوده

ســولفوریک از  15تــا  %56حجمــی -حجمــی و همچنیــن

دو بعــدي در بخــش قبــل و در نظــر گرفتــن حداکثــر

باعــث افزایــش راندمــان اســتخراج از  %9/6تــا %21/7

توســط نرمافــزار بــه صــورت نســبت %1/61 S/L

وزنــی–

کاهــش ویســکوزیته محیــط و افزایــش نفــوذ عامــل

ســولفوریک اســید  % 43/6حجمــی– حجمــی بهدســت

نمودارآشفتگی

نرمافــزار بــراي رســيدن بــه حداكثــر اســتخراج نيــكل

میشــود .اثــر مثبــت کاهــش نســبت

S/L

اثــر هــر متغیــر بــه تنهایــی بــر راندمــان اســتخراج نیــکل

نرمافــزار و مقاديــر بهدســت آمــده از آزمايــش آورده

هــر پارامتــر ،بقیــه پارامترهــا ثابــت در نظــر گرفتــه مــی

بيانگــر ايــن مطلــب اســت كــه مــدل بهدســت آمــده

کاهــش نســبت جامــد بــه مایــع ( )S/Lو افزایــش غلظــت

نزديــك اســت و فرآینــد بهخوبــی مــدل شــده اســت.

افزایــش راندمــان اســتخراج نیــکل میشــود.

دو ســطح بــاال و پاييــن در فاصلــه اطمينــان  ،%95بيانگــر
صحــت شــرايط بهينــه مــدل اســت.

C
B

استخراج نیکل ()%

C
B
A

A

23

17/25
11/5
5/75
0

-1/000 -0/500 0/000 0/500 1/000
انحراف از نقطه مرجع
شــکل  2تأثیــر متغییرهــای مســتقل بــرروی راندمــان اســتخراج
نیــکل A :نســبت  S/L ،Bدرصــد اســید ســولفوریک و  Cقــدرت
امــواج مافوقصــوت

بررسی سینتیک فرآیند

بــه منظــور تعييــن مرحلــه كنترلكننــده ســرعت،

از مــدل هســته كوچــك شــونده 3اســتفاده شــد .مــدل

هســته كوچــك شــونده ،بيانگــر ســرعت نفــوذ در شــبكه
جامــد و انجــام واكنــش شــيميايي در اليــه ســطحي

شــبكه جامــد اســت .چنانچــه نفــوذ در شــبكه جامــد

كنترلكننــده باشــد ،رابطــه آن بــه صــورت رابطــه 10
اســت [:]14
()10

2
3

( − )1 − X B

B

2
X
3

Kt =1 −

اثــر مثبــت کاهــش نســبت  S/Lبهدلیــل یکنواخــت شــدن

توزیــع ذرات جامــد و افزایــش احتمــال برهمکنــش عامــل

لیچینــگ بــا آنهــا اســت [ .]11همچنیــن ،اثــر مثبــت
افزایــش غلظــت اســید ســولفوریک بهدلیــل افزایــش

1. Perturbation
2. Disability
3. Shrinking Core Model
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جدول  5تأیید شرایط بهینه پیشنهادی مدل با شرایط آزمایشگاهی
هدف

پاسخ

مقدار پیش بینی شده
توسط مدل

استخراج نیکل ( )%بیشینه

مقدار آزمایشگاهی محدوده اطمینان %95
(کمینه)
22/58

22/3

درصورتيكــه ســرعت توســط انجــام واكنــش

شــيميايي در ســطح ذره كنتــرل شــود ،رابطــه آن بــه

صــورت رابطــه  11میباشــد [:]14
()11

2

Kt =1 − (1 − X B ) 3

 ،Kثابــت رابطــه،

t

زمــان انجــام واکنــش و

XB

نشــاندهنده کســر فلــز اســتخراج شــده از پســماند
اســت .بــرای تعییــن مرحلــه کنترلکننــده ســرعت

بــرای هــر فلــز نمــودار خطــی مربــوط بــه دو رابطــه
 10و  11رســم شــد و مقادیــر

R2

آنهــا بــا هــم

مقایســه شــد .جــدول  6مقايســه بيــن مدلهــاي

واكنــش شــيميايي و نفــوذ در شــبکه جامــد را براســاس
تغییــرات ضریــب همبســتگی نشــان میدهــد .بــا
مقایســه مقادیــر

R2

هــر دو مــدل ،چــون مرحلــه

نفــوذ در شــبکه جامــد  R2باالتــری نســبت بــه مرحلــه

انجــام واکنــش شــیمیایی دارد ،ایــن مرحلــه بهعنــوان
مرحلــه کنترلکننــده ســرعت تعییــن شــد.
بررسی ترمودینامیک فرآیند

رابطــه ســرعت واکنــش را طبــق رابطــه  5میتــوان
بــه صــورت زیــر نوشــت:

()12
()13

a-c

r = k [H 2SO 4 ]a [NiSO 4 ]b [H 2O ]c

k 1 = [H 2SO 4 ]a [NiSO 4 ]b [H 2O ]c

درجــه هــر یــک از مــواد شــرکت کــرده در

واکنــش شــیمیایی هســتند .رابطــه  12را میتــوان
بــا جایگزینــی رابطــه  13فعالیتهــای زیــر بازنویســی
کــرد:

()14
r = kk 1
 kرا نیــز میتــوان بــا کمــک رابطــه آرنیــوس محاســبه

کــرد:
()15

−Ea
RT

k = k 0e

محدوده اطمینان %95
(بیشینه)
22/99

21/63

بــا جایگزینــی رابطــه  15در رابطــه  ،14رابطه 16بهدســت
میآیــد:

−Ea
RT

()16

r = k 1k 0e

کــه  Rثابــت جهانــی گازهــا (  )8/314 J/mol·Kو

Ea

انــرژی فعالســازی واکنــش اســت .میتــوان ایــن

رابطــه را بــه صــورت خطــی نیــز نوشــت:
Ea 1
⋅
R T

()17

=(ln
r ) ln(k1k 0 ) −

طبــق رابطــه  17و از روی شــیب نمــودار  lnrبرحســب

 T/1مقــدار انــرژی فعالســازی فرآینــد 9/57 kJ.mol
-1

بهدســت آمــد کــه چــون از  25 kJ.mol-1کمتــر اســت
بیانگــر ایــن اســت کــه فرآینــد توســط مــدل نفــوذ در

شــبکه جامــد کنتــرل میشــود [.]15
تحلیل ریختشناســی نمونهها

بــه منظــور درک بهتــر اثــر امــواج مافوقصــوت ،از

ســطح ذرات تصویــر

SEM

گرفتــه شــد .در شــکل

 –3الــف کــه مربــوط بــه نمونــه خــام خاکســتر اســت،
ســطح پســماند کامـ ً
ا صــاف اســت امــا در شــکل  –3ب

کــه مربــوط بــه پســماند بعــد از فرآینــد ســونولیچینگ
اســت ،شکســته شــدن ذرات بــزرگ بــه ذرات

کوچکتــر مشــاهده میشــود .دلیــل وجــود ذرات
کوچکتــر حیــن فرآینــد ســونولیچینگ ،بهدلیــل
انــرژی آزاد شــده بــر اثــر ترکیــدن حبابهــای ناشــی

از پدیــده کاویتاســیون در نزدیکــی ســطح ذرات جامــد

میباشــد .شکســته شــدن پیونــد بیــن ذرات جامــد

منجــر بــه افزایــش ضریــب نفــوذ مــواد بــه الیههــای
داخلــی ذرات جامــد و خــارج شــدن فلــز از پســماند

میشــود کــه راندمــان اســتخراج فلــز را افزایــش

میدهــد.

استخراج نیکل از پسماند ...

111

جدول  6تغییرات ضریب همبستگی در بررسی سینتیک فرآیند استخراج نیکل
مدل کنترلکننده سرعت فرآیند

R2

رابطه

واکنش شیمیایی

0/915

Y = 0.007x + 0.0875

نفوذ در شبکه جامد

0/925

Y = 0.0014x + 0.0069

ب

الف

شکل  3تصاویر  SEMالف) نمونه خام خاکستر کوره نیروگاهی ب) نمونه بعد از فرآیند سونولیچینگ

قــدرت امــواج مافوقصــوت  ،64/8 Wنســبت  S/Lبرابــر

نتيجهگيري

در ایــن پژوهــش اســتخراج فلــز نیــکل از خاکســتر
حاصــل از ســوختن نفتکــوره در نیروگاههــا بــا اســتفاده

از روش ســونولیچینگ مــورد بررســی قــرار گرفــت .از

روش ســطح پاســخ براســاس روش مکعــب مرکــزی بــرای

بهینهســازی فاکتورهــا اســتفاده شــد .فاکتورهــای غلظــت
ســولفوریک اســید ،قــدرت امــواج مافوقصــوت و نســبت

 S/Lبهعنــوان فاکتورهــای مؤثــر بــر میــزان اســتخراج
فلــزات مــورد بررســی قــرار گرفتنــد .نتایــج نشــان داد کــه

بــا افزایــش غلظــت اســید ســولفوریک و قــدرت امــواج
مافوقصــوت و کاهــش نســبت  ،S/Lراندمــان اســتخراج

 %1/6وزنــی -حجمــی و غلظــت ســولفوریک اســید %43/6
حجمــی– حجمــی بهدســت آمــد .پــس از بهینهســازی

مرحلــه ســونولیچینگ ،ســینتیک و ترمودینامیــک فرآینــد
اســتخراج نیــکل نیــز مــورد بررســی قــرار گرفــت .مطالعــه
ســینتیک فرآینــد بــا اســتفاده از تئــوری مــدل هســته

کوچــک شــونده نشــان داد کــه مرحلــه نفــوذ در شــبکه
جامــد ،کنترلکننــده ســرعت کلــی فرآینــد اســت.

همچنیــن ،بررســی پارامترهــای ترمودینامیکــی نشــان داد
کــه مقــدار انــرژی فعالســازی فرآینــد 9/57 kJ.mol
-1

اســت.

فلــز نیــکل افزایــش مییابــد و در شــرایط بهینــه فرآینــد
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