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نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

بررسي الکترواکسيداسيون کنسانتره موليبدنيت
و بهينه سازي مصرف انرژي فرايند
+

مرضيه محمودي ،سيد نظامالدين اشرفيزاده*

تهران ،دانشگاه علم و صنعت ايران ،دانشکده مهندسي شيمي ،آزمايشگاه فرايندهاي پيشرفته جداسازي

چكيده :در اين پژوهش ،ميزان انحالل موليبدنيت و انرژي مصرفي به وسيله فرايند الکترواکسيداسيون کنسانتره موليبدنيت
در الکتروليت قليايي بررسي شده و اثر پارامترهاي گوناگون شامل پتانسيل الکتريکي ،نسبت مايع به جامد ،غلظت نمک سديم کلريد،
و فاصله بين الکترودها بر ميزان انحالل موليبدنيت و انرژي مصرفي در سل الکتروشيميايي مورد بررسي قرار گرفته است.
نتيجهها نشان ميدهد که ميزان انحالل موليبدنيت با افزايش پتانسيل الکتريکي ،نسبت مايع به جامد و غلظت نمک سديم کلريد
افزايش مييابد .همچنين با افزايش فاصله بين الکترودها تا  ،01 mmميزان انحالل موليبدنيت افزايش و براي مقدارهاي
بيش از آن کاهش مييابد .ميزان مصرف انرژي با افزايش پتانسيل الکتريکي ،نسبت مايع به جامد و فاصله بين الکترودها
افزايش مييابد و با افزايش غلظت نمک سديم کلريد تا  011 g/Lکاهش يافته و براي مقدارهاي بيشتر از آن افزايش مييابد.
در شرايط بهينه (پتانسيل الکتريکي برابر با  ،3 Vفاصله بين الکترودها  ،01 mmنسبت مايع به جامد  011 mL/gو غلظت
نمک سديم کلريد برابر با  011g/Lو مدت زمان  4ساعت) ميزان انحالل موليبدنيت و ميزان انرژي مصرفي به ازاي
هر کيلوگرم موليبدن انحالل يافته ،به ترتيب معادل  %01/40و  6/65 kWhتعيين شد.
واژههاي كليدي :موليبدن؛ کنسانتره موليبدنيت؛ الکترواکسيداسيون؛ انرژي مصرفي؛ الکتروليز.
;KEY WORDS: Molybdenum; Molybdenite concentrate; Electrooxidation; Consumed energy
Electrolysis.

مقدمه

کنسانتره موليبدنيت ،منبع اصلي فلز موليبدن و فراوردهی جانبي
سنگ معدن مس ميباشد .فرايند تشويه و انحالل روشي متداول
برای بهدست آوردن موليبدن تری اکسيد از کنسانتره موليبدنيت
ميباشد ] .[1اين فرايند سنتي و تجاری دارای عيبهای زيادی مانند
فرايندهای پرهزينه چند مرحلهای فلوتاسيون ] ،[2از بين رفتن
مقداری موليبدن طي فرايند فلوتاسيون ،بازدهي پايين و توليد
گوگرد دی اکسيد (منبع آلودگي محيط زيست) ميباشد ].[3
*عهده دار مکاتبات
)3( Nitric Acid Decomposition

از سوی ديگر ،توسعه صنعت و الزامات زيستمحيطي ،لزوم
توسعه فناوریهای جديد مانند فرايند هيدرومتالورژی را سبب
شده است ] .[4فرايند هيدرومتالورژی دارای برتریهايي مانند
مصرف انرژی کمتر ،هماهنگي با استانداردهای زيست محيطي و
بازيابي باالی موليبدن حتي از کنسانترههای با درجه خلوص پايين
ميباشد ] .[5از سال  1791ميالی به بعد فرايندهای استخراج تر(،[3] )1
فرايند تحت فشار اکسيژن( ،[6] )2تجزيه نيتريک اسيد(،[9] )3
+E-mail: ashrafi@iust.ac.ir
)0( Wet leaching
)0( Oxygen pressure process
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الکترواکسيداسيون به وسيله سديم هيپوکلريت( [8] )1و فرايند
فروشويي زيستي ( [7] )2توسعه يافتهاند .فرايند الکترواکسيداسيون
اولين بار در سال  1793ميالدی برای بازيابي موليبدن از کنسانتره
موليبدنيت بهکار رفته است ] .[11در اين فرايند ،طي الکتروليز
محلول نمک سديم کلريد ،اکسيدکننده قوی هيپوکلرو )(ClO-
توليد شده که باعث اکسيد شدن کنسانتره موليبدنيت ميشود.
از برتریهای فرايند الکترواکسيداسيون ،هزينه به نسبت کم و
سادگي کنترل فرايند ميباشد ].[5
در اين مقاله ،فرايند الکترواکسيداسيون کنسانتره موليبدنيت
در محلول قليايي بررسي شده و اثر پارامترهای گوناگون عملياتي
شامل پتانسيل الکتريکي ،نسبت مايع به جامد ،فاصله بين الکترودها
و غلظت نمک سديم کلريد بر ميزان انحالل موليبدنيت و انرژی
مصرفي در سل الکتروشيميايي مطالعه شده است .قابل بيان است
که اين مطالعه با هدف افزايش ميزان انحالل موليبدنيت و صرف
کمترين ميزان مصرف انرژی انجام شده است.
بخش نظري

واکنشهای الکتروشيميايي را که در سل برای توليد هيپوکلرو
انجام ميشود ميتوان توسط واکنشهای زير توصيف نمود [:]5
واکنش آندی:
E  1/ 36V

()1

2Cl  Cl2  aq   2e

واکنش کاتدی:

2H2O  2e  H2  2OH
2H  2e  H2 , E  00/ V 

() 2
واکنشهای توليد هيپوکلرو:
() 3

Cl2  aq   H2 O  HCl  HClO

() 4

HClO  H  ClO
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ميزان توليد هيپوکلرو نيز تغيير مينمايد .متغير  pHالکتروليت
يک پارامتر مهم عملياتي است و پژوهشها نشان ميدهد که سرعت
تجزيه هيپوکلرو به کلرات و اکسيژن به  pHمحلول بستگي دارد ].[11
کلرات در محيط قليايي نميتواند به عنوان اکسيدکننده
عمل نمايد .درنتيجه برای کاهش توليد کلرات ميبايست گستره
 ،pHدر بازهی  4-5باشد .اما در چنين شرايطي موليبدات توليد شده
به صورت موليبدات مس رسوب مينمايد چرا که مس موليبدات
در گستره  2/5-6/5 ،pHحالليت ناچيزی دارد ].[5 ،12
در محيط قليايي يون هيپوکلرو به عنوان اکسيدکننده اصلي
عمل ميکند در حالي که در محيط اسيدی سهم کلر و اسيد هيپوکلرو
بيشتر ميباشد ] .[13دمای اوليه بر بازدهي فرايند اثر ناچيزی دارد
و گرمای واکنشي که در فرايند اکسيداسيون توليد ميشود،
ميتواند دمای سامانه را تا  42 °Cباال ببرد .از سويي با افزايش دما،
پايداری هيپوکلرو کاهش و سرعت توليد کلرات افزايش مييابد ].[12
در فرايند الکتروليز چنانچه از الکترودهای گرافيتي استفاده شود
واکنشهای ناخواسته زير اتفاق ميافتد که باعث خورده شدن
الکترود و افزايش فاصله بين الکترودها شده و ميزان توليد
هيپوکلرو را کاهش ميدهد.
() 9

2H2O  C  4H  CO2  4e

() 8

2HClO  C  CO2  2H  2Cl

امروزه با استفاده از آندهای موسوم به "آندهای اندازههای
ثابت( )3اين مشکلها بر طرف شده و اين نوع آند دارای ولتاژ
اضافي کمتری نسبت به الکترودهای گرافيتي است.
با توليد هيپوکلرو ،چنانچه کنسانتره موليبدنيت در محيط
موجود باشد ،هيپوکلرو با سولفيد موليبدن واکنش داده و موليبدات
توليد مينمايد .اين واکنش را ميتوان به صورت زير توصيف نمود [:]12
()7

MoS2  9NaOCl  6 NaOH 
Na 2 MoO4  9NaCl  2Na 2SO4  3H2 O

پارامترهای گوناگوني همچون ،پتانسيل الکتريکي ،نسبت مايع
به جامد ،غلظت نمک سديم کلريد pH ،الکتروليت ،دمای عملياتي،
مدت زمان الکتروليز و طراحي ساختار سل الکتروشيميايي مانند
فاصله بين الکترودها و جنس الکترودها بر ميزان توليد هيپوکلرو و
بازدهي جريان موثر ميباشند .با تغيير هر يک از اين پارامترها

برمبنای نظريه سينتيک واکنشها ،وقتي که گامهای
استخراج توسط نفوذ در اليه فيلم سيال کنترل ميشود .شدت همزدن
اثر زيادی بر روی سرعت انحالل دارد .اما زماني که گامهای
استخراج توسط نفوذ در اليه فيلم جامد کنترل ميشود ،همزدن
اثر ناچيزی بر بازدهي استخراج دارد ] .[14در فرايند الکترواکسيداسيون

))3( Dimensionally Stable Anode (DSA

)0( Sodium Hypochlorite Electro-oxidation
)0( Bio-Leaching
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جدول  3ـ ترکيب شيميايي کنسانتره موليبدنيت استفاده شده.

عنصر
درصد وزني

موليبدن

)(Mo

57/42

رنيوم

)(Re

1/17

مس )(Cu

1/18

1ـ آند
2ـ کاتد
3ـ منبع تأمين انرژی
4ـ ظرف دما ثابت

آهن

)(Fe

سرب )(Pb

1/35

گوگرد

1/11

)(S

38/15

ترکيبهای آلي
4/55

 5ـ الکتروليت قليايي
 6ـ همزن مغناطيسي
 9ـ  pHمتر
 8ـ ماسنج

شکل 3ـ نمايي از دستگاه استفاده شده در انجام آزمايش.

موليبدنيت تأييد شده است که گامهای استخراج توسط نفوذ
در اليه فيلم جامد کنترل ميشود .بنابراين مدل هسته کاهنده برای
اين فرايند مناسب ميباشد و افزايش سرعت همزدن اثر چنداني
بر ميزان انحالل موليبدنيت ندارد ] .[12از سويي همزدن مخلوط
فازهای جامد و مايع دو اثر مهم بر سرعت انحالل دارد :اول اينکه
باعث معلق ماندن ذرهها در فاز مايع ميشود ،سطح تماس حالل
با فاز جامد و سرعت انحالل افزايش مييابد ،و دوم اينکه باعث
کاهش ضخامت فيلم تشکيل شده بر سطح فاز جامد ميشود.
موضوع اخير موجب افزايش نفوذ حالل (هيپوکلرو) شده و سرعت
انحالل را افزايش ميدهد ].[14
بخش تجربي
مواد مورد استفاده

کنسانتره موليبدنيت از معدن مس سرچشمه کرمان تهيه شده
و ترکيب شيميايي آن در جدول  1ارايه شده است .مواد شيميايي
علمي ـ پژوهشي

مورد استفاده شامل سديم کلريد ) (NaClو سديم هيدروکسيد )(NaOH

از شرکت  Merckخريداری شدهاند.
آزمايش الکترواکسيداسيون

آزمايشها در يک سامانه ناپيوسته با شمای کلي نشان داده شده
در شکل  ،1انجام شدهاند .فرايند الکترواکسيداسيون به وسيله
الکتروليز محلول نمک سديم کلريد در سل الکتروليز انجام ميشود.
برای همزدن محلول از يک همزن مغناطيسي استفاده شده است.
آند از نوع ( DSAبا ابعاد  )4×7 cmو کاتد از جنس استيل با کربن کم
(با ابعاد  )4×7 cmانتخاب شدند .آند "ابعاد ثابت" از جنس فلز
تيتانيوم ،بهعنوان پايه ،با پوششي از يک اليه مخلوط ايريديوم
اکسيد و روتينيوم اکسيد تشکيل شده است .در طول آزمايشها
دمای سل و  pHمحلول کنترل شده و به تقريب ثابت بودند .مقدار pH
محلول با افزودن تدريجي محلول  1موالر سديم هيدروکسيد
تثبيت شده و در مقدار  7کنترل شد.
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پتانسيل الکتريکي )(V

شکل 2ـ تأثير پتانسيل الکتريکي بر انحالل موليبدنيت.

شکل 4ـ تأثير پتانسيل الکتريکي بر ميزان انرژی مصرفي.

برای انجام آزمايشها مقدار مشخصي از پالپ (کنسانتره
موليبدنيت با غلظت معين ،نمک سديم کلريد و آب) تهيه شده
و در طول فرايند توسط همزن با دور  411 rpmهمزده ميشود.
پس از مدت زمان  241دقيقه نمونهگيری انجام شده و مقدار
موليبدن موجود در محلول توسط آناليز  )1(ICP-AESتعيين شد.

سامانه ميشود .از سويي ،دانسيته جريان باال ميزان توليد کلرات را
در سلهای الکتروليتيک افزايش ميدهد که اين فرايند،
ناخواسته است و موجب کاهش ميزان هيپوکلرو در سامانه شده و
ميزان انحالل موليبدنيت را کاهش ميدهد .بنابراين ،ولتاژ  3ولت
به عنوان ولتاژ بهينه انتخاب شدهاست.

نتيجهها و بحث

اثر نسبت مايع به جامد

اثر پتانسيل الکتريکي

اثر نسبت مايع به جامد بر ميزان انحالل موليبدنيت و ميزان
انرژی مصرفي به ترتيب در شکلهای  4و  5نشان داده شده است.
اين آزمايشها با شرايط فاصله بين الکترودها ،غلظت نمک
سديم کلريد و پتانسيل الکتريکي به ترتيب برابر با،11 mm ،
 111 g/Lو  3 Vانجام شدهاند .همانگونه که در شکل 4
نشان داده شده است ،در اين شرايط ،ميزان انحالل موليبدنيت
با افزايش نسبت مايع به جامد افزايش مييابد .از آنجايي که
با کاهش آن ميزان کنسانتره موجود در پالپ افزايش مييابد،
بنابراين مقاومت الکتروليت بين الکترودها برای عبور جريان
افزايش يافته و ميزان هدايتپذيری يونهای هيپوکلرو
کم ميشود .اين پديده را ميتوان اينگونه توصيف کرد
که محلولهايي با غلظت کم مح ي ط مناسبي را برا ی نف وذ
فراهم کرده و به همين دليل واکنش انجام شده بين هيپوکلرو
و موليبدنيت موثرتر ميباشد .همچنين با کاهش نسبت مايع
به جامد ،به دليل افزايش در اکسايش فلزهای آهن و مس موجود
در کنسانتره ،ميزان اکساينده کاهش يافته و موجب کاهش
بازدهي ميشود.

اثر پتانسيل الکتريکي بر انحالل موليبدنيت و ميزان انرژی
مصرفي به ترتيب در شکلهای  2و  3نشان داده شده است.
اين آزمايشها با شرايط ،فاصله بين الکترودها ،غلظت نمک سديم کلريد
و نسبت مايع به جامد به ترتيب برابر  111 g/L ،11 mmو
 211 mL/gانجام شدهاند .همانگونه که در شکل  2نشان داده شده است،
در اين شرايط  ،ميزان انحالل موليبدنيت با افزايش ولتاژ عملياتي
از  2/8 Vتا  3/5 Vاز مقدار  35/61%تا  94/51%افزايش مييابد.
افزايش ولتاژ از  3تا  3/5ولت اثر ناچيزی بر بازيابي موليبدن دارد.
از سويي با توجه به شکل  3ميزان انرژی مصرفي با افزايش
پتانسيل الکتريکي افزايش مييابد و هر چند که در ولتاژ
 2/8 Vدر کمترين مقدار خود است اما در اين ولتاژ ميزان انحالل
موليبدنيت بسيار ناچيز است.
با افزايش پتانسيل الکتريکي ميزان دانسيته جريان نيز افزايش
مييابد .با افزايش دانسيته جريان ،ميزان توليد هيپوکلرو افزايش يافته
و بنابراين ميزان انحالل موليبدنيت افزايش مييابد .اما دانسيته
جريان باال سبب مصرف انرژی بيش از اندازه و افزايش دمای

)0( Inductively Coupled Plasma- Atomic Emission Spectroscopy
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انرژی مصرفي به ازای موليبدن انحالل يافته
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شکل  6ـ تأثير غلظت نمک سديم کلريد بر انحالل موليبدنيت.
انرژی مصرفي به ازای موليبدن انحالل يافته
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شکل 3ـ تأثير نسبت مايع به جامد بر انحالل موليبدنيت.

377
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377
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شکل  7ـ تأثير نسبت مايع به جامد بر ميزان انرژی مصرفي.

شکل 0ـ تأثير غلظت نمک سديم کلريد بر ميزان انرژی مصرفي.

از سويي ،مطابق نتيجهها در شکل  ،5ميزان مصرف انرژی
با افزايش نسبت مايع به جامد افزايش يافته است .اين پديده را چنين
ميتوان توصيف نمود که با افزايش نسبت مايع به جامد ،با ثابت
در نظر گرفتن مقدار محلول سديم کلريد  ،ميزان کنسانتره مورد استفاده
کمتر بوده و به همان نسبت مقدار موليبدن اکسيد شده نيز کمتر
خواهد بود .بنابراين طي يک آزمايش با مدت زماني معين ،مقدار
موليبدن اکسيد شده با افزايش نسبت مايع به جامد کاهش مييابد.
هرچند که با افزايش نسبت مايع به جامد به دليل کاهش مقاومت
الکتروليت بين الکترودها ميزان شدت جريان افزايش مييابد،
اما اين افزايش چندان زياد نيست .بنابراين چنانچه ميزان انرژی
مصرفي به ازای مقدار موليبدن اکسيد شده محاسبه شود ،اين مقدار
با افزايش نسبت مايع به جامد افزايش مييابد .مطابق شکل ،5
ميزان انرژی مصرفي به ازای هر کيلوگرم موليبدن اکسيد شده

در نسبتهای  111و  211 mL/gبه تقريب با هم برابر شدهاند،
اما در نسبت  111mL/gميزان بازيابي به مراتب کمتر ميباشد.
بنابراين ،ميزان بهينه نسبت مايع به جامد در اين پژوهش برابر با
 211 mL/gانتخاب شده است.

علمي ـ پژوهشي

اثر غلظت نمک سديم کلريد

تاثير غلظت نمک سديم کلريد بر ميزان انحالل موليبدنيت و
انرژی مصرفي به ترتيب در شکلهای  6و  9ارايه شده است.
آزمايشها در شرايط ،فاصله بين الکترودها ،پتانسيل الکتريکي
و نسبت مايع به جامد به ترتيب برابر با  3 V ،11 mmو
 211mL/gانجام شدهاند .مطابق نتيجههای شکل  ،6ميزان
بازيابي موليبدن با افزايش غلظت نمک از  61 g/Lتا 211 g/L
افزايش مييابد .اما افزايش غلظت نمک از  111تا 211 g/L
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شکل  0ـ تأثير فاصله بين الکترودها بر انحالل موليبدنيت.

شکل 9ـ تأثير فاصله بين الکترودها بر ميزان انرژی مصرفي.

اثر ناچيزی بر ميزان انحالل موليبدنيت دارد .از طرفي مطابق
نتيجههای ارايه شده در شکل  ،9ميزان مصرف انرژی در غلظت
 111 g/Lسديم کلريد در کمترين مقدار ميباشد.
غلظت نمک بر هدايتپذيری پالپ و در نتيجه بازدهي توليد
هيپوکلرو اثر ميگذارد .با افزايش غلظت نمک ،ميزان توليد
هيپوکلرو نيز افزايش مييابد .در غلظتهای باالی يون کلريد،
اکسايش يون هيدروکسيل در آند و تشکيل گاز اکسيژن
به کمترين مقدار ميرسد ،بنابراين با کاهش واکنشهای جانبي
ميزان توليد هيپوکلرو افزايش يافته و در نتيجه ميزان انحالل
موليبدنيت افزايش مييابد .از آنجايي که با افزايش غلظت نمک،
شدت جريان به دليل افزايش در ميزان هدايتپذيری پالپ،
زياد ميشود و از سويي به ازای مقدارهای غلظت نمک بيش از
 111g/Lميزان بازيابي به تقريب ثابت مانده است بنابراين
با افزايش غلظت نمک بيش از  111g/Lميزان مصرف انرژی سل
به ازای هر کيلوگرم موليبدن اکسيد شده افزايش مييابد.
بنابراين غلظت نمک سديم کلريد معادل با  111 g/Lبه عنوان
غلظت بهينه انتخاب شده است.

از  8تا  11 mmميزان انحالل موليبدنيت افزايش و برای
مقدارهای بيش از آن کاهش مييابد .همچنين مطابق شکل ،8
ميزان مصرف انرژی در سل با افزايش فاصله بين الکترودها
افزايش مييابد .افزايش فاصله بين الکترودها از  8تا 11 mm
دو اثر متقابل بر عملکرد سل بر جای ميگذارد -1 :با افزايش
فاصله ،پالپ راحتتر ميتواند در فضای بين الکترودها حرکت کند
و با ايجاد اصطکاک بين سطح الکترود و پالپ ،مقدار رسوب
ايجاد شده بر روی الکترود کاهش مييابد -2 .با افزايش فاصله
بين الکترودها ميزان مقاومت ناشي از الکتروليت افزايش يافته و
درنتيجه ميزان توليد هيپوکلرو و در نتيجه ميزان انحالل
موليبدنيت کاهش مييابد .بنابراين در اين گستره ،با افزايش
فاصله الکترودها ،با وجود آن که ميزان توليد هيپوکلرو و انحالل
موليبدنيت افزايش مييابد اما نرخ افزايش انرژی مصرفي
بسيار کند است .با افزايش فاصله بين الکترودها بيش از ،11 mm
مقاومت ناشي از الکتروليت بين الکترودها نسبت به بازه اول
بهطور چشمگيری بيشتر شده است .بنابراين ميزان توليد هيپوکلرو
کاهش يافته و ميزان انحالل موليبدنيت و انرژی مصرفي افزايش
مييابد .درنتيجه در اين پژوهش فاصله  11 mmبهعنوان فاصله
بهينه انتخاب شده است.

اثر فاصله بين الکترودها

اثر فاصله بين الکترودها بر ميزان انحالل موليبدنيت و ميزان
انرژی مصرفي به ترتيب در شکلهای  8و  7نشان داده شده است.
اين آزمايشها در شرايط ،غلظت نمک سديم کلريد،
پتانسيل الکتريکي و نسبت مايع به جامد به ترتيب برابر با
 3 V ،111 g/Lو  211 mL/gانجام شدهاند .همانگونه که
در شکل  8نشان داده شده است ،با افزايش فاصله بين الکترودها،
03

نتيجه گيري

در اين پژوهش ميزان انحالل موليبدنيت و ميزان انرژی
مصرفي در فرايند الکترواکسيداسيون موليبدنيت در محيط قليايي
مورد بررسي قرار گرفته و اثر پارامترهای فرايندی شامل
پتانسيل الکتريکي ،نسبت مايع به جامد ،غلظت نمک سديم کلريد
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 و211 mL/g  نسبت مايع به جامد،11 mm فاصله بين الکترودها
) ميزان انحالل111 g/L غلظت نمک سديم کلريد برابر با
موليبدنيت و ميزان انرژی مصرفي به ازای هر کيلوگرم موليبدن
 و%91/41  به ترتيب معادل با4 h انحالل يافته در مدت زمان
 اين نتيجهها نشان دهنده قابليت باالی. ميباشد5/56 kWh
فرايند پيشنهادی در مقايسه با ساير فرايندهای جاری و سنتي
 سادگي اجرای فرايند و بروز نکردن مشکلهای، همچنين.ميباشد
.زيست محيطي از ديگر برتریهای فرايند پيشنهادی قلمداد ميشوند

0334/ 5/ 3 :  ؛ تاريخ پذيرش0330/ 5/03 : تاريخ دريافت
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و فاصله بين الکترودها بر راندمان انحالل موليبدنيت مطالعه
 نتيجهها نشان ميدهد که ميزان انحالل موليبدنيت.شده است
 نسبت مايع به جامد و غلظت نمک،با افزايش پتانسيل الکتريکي
، با افزايش فاصله بين الکترودها.سديم کلريد افزايش مييابد
 افزايش و برای11 mm ميزان انحالل موليبدنيت تا فاصله
 همچنين ميزان مصرف.مقدارهای بيش از آن کاهش مييابد
 نسبت مايع به جامد و فاصله،انرژی با افزايش پتانسيل الکتريکي
 با افزايش غلظت نمک سديم کلريد.بين الکترودها افزايش ميبابد
 ميزان مصرف انرژی کاهش و برای مقدارهای بيشتر111 g/L تا
،3 V  در شرايط بهينه (پتانسيل الکتريکي برابر با.افزايش مييابد
، دمای اتاق،7  محلول برابر باpH ،411 rpm سرعت همزن

مراجع
[1] Mounsey D.M., "Factors Influencing the Recovery of Molybdenum During the Hypochlorite
Leaching of Low Grade Molybdenite-Copper Concentrates", PhD Diss., University of British
Columbia, 1979.
[2] Henrie T., Lindstrom R., Scheiner B., "Electro-oxidative Method for the Recovery of
Molybdenum from Sulfide Ores", U.S. Patent 3,849,265, Issued November 19, (1974).
[3] Cao Z.F., Zhong h., Liu G-Y, Fu J.G., Wen Z.Q., Wang Sh., Electric-Oxidation Extraction of
Molybdenite Concentrate in Alkaline NaCl Electrolyte, Journal of Central South University of
Technology, 17, 480-484 (2010).
[4] Cao Z.F., Zhong H., Qiu Z.H., Liu G.Y., Zhang W.X., A Novel Technology for Molybdenum
Extraction from Molybdenite Concentrate, Hydrometallurgy, 99(1): 2-6 (2009).
[5] Darjaa T., Okabe T., Waseda Y., Umetsu Y., Electro-Oxidation of Molybdenum Concentrate
in Sodium Chloride Solution, Shigen-to-Sozai, 115(10): 755-761 (1999).
[6] Ketcham, J., Enzo L. Coltrinari, Wayne W. Hazen. Pressure Oxidation Process for the
Production of Molybdenum Trioxide from Molybdenite, U.S. Patent 6149883, Issued May 2,
(1996).
[7] Ashraf M., Hydrometallurgical Recovery of Molybdenum from Egyptian Qattar Molybdenite
Concentrate, Physicochem. Probl. Miner. Process, 47: 105-112 (2011).
[8] Youcai, Liu, Zhong Hong, Cao Zhanfang, Molybdenum Removal from Copper Ore Concentrate
by Sodium Hypochlorite Leaching, Mining Science and Technology (China), 21(1): 61-64
(2011).
[9] Zamani Askari M.A., Hiroyoshi N., Tsunekawa M., Vaghar R., Oliazadeh M., Bioleaching of
Sarcheshmeh Molybdenite Concentrate for Extraction of Rhenium, Hydrometallurgy, 80(1):
23-31 (2005).

07

علمي ـ پژوهشي

3493 ،3  شماره،43 دوره

مرضيه محمودی و سيد نظامالدين اشرفيزاده

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

[10] CAO, Zhan-fang, Hong Zhong, Zhen-qian WEN, Jian-gang FU, and Na Chen. Ultrasonic
Electro-oxidation Process of Molybdenite Concentrate, The Chinese Journal of Process
Engineering, 8(5): 926-931 (2008).
[11] Gupta C.K., "Extractive Metallurgy of Molybdenum", CRC Press, (1992).
[12] Cao, Zhan-fang, Hong Zhong, Guang-yi Liu, Yun-ren Qiu, Shuai Wang., Molybdenum
Extraction from Molybdenite Concentrate in NaCl Electrolyte, Journal of the Taiwan Institute
of Chemical Engineers, 41(3): 338-343 (2010).
[13] Zhan‐fang, Cao, Zhong Hong, Liu Guang‐yi, Fu Jian‐gang, Wang Shuai, and Qiu Yun‐ren.
Electric‐Oxidation Kinetics of Molybdenite Concentrate in Acidic NaCl Solution,
The Canadian Journal of Chemical Engineering, 87(6): 939-944 (2009).

.)1398( ، تهران، دانشگاه تهران، شرکت ملي صنايع مس ايران،" "هيدرومتالورژی، رامز،[ وقار14]

علمي ـ پژوهشي

06

