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استخراج واناديوم از کانسنگ ساغند يزد
به روش تشويه نمکي ـ فروشويي اسيدي
زهرا فالح ،مجيد تقيزاده* ،+داود قدوسي نژاد
بابل ،دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ،دانشکده مهندسي شيمي ،صندوق پستي 484

چكيده :واناديوم فلزي است که با توجه به ويژگيهاي فيزيکي آن مانند مقاومت کششي و سختي در آلياژهاي آهني
و غير آهني مورد استفاده قرار مي گيرد .در اين پژوهش به منظور فروشويي واناديوم موجود در خاک معدن آهن ساغند،
از فرايندهاي تشويه نمکي و فروشويي اسيدي به صورت ترکيبي استفاده شد .بدين صورت که ابتدا
طي فرايند تشويه نمکي ،مخلوط خاک و سديم کربنات در کوره با دماي باال قرار گرفت و پس از آن توسط
سولفوريک اسيد عمليات فروشويي صورت گرفت .عاملهاي مؤثر بر فرايندها مانند دما و زمان تشويه ،غلظت اسيد،
دما ،زمان و نسبت مايع به جامد در فرايند فروشويي مورد مطالعه قرار گرفته و مقدارهاي بهينه بهدست آمدند.
براساس نتيجههاي بهدست آمده در شرايط تشويه نمکي  %05وزني  ،Na2CO3دماي  0555درجه سلسيوس،
و زمان  0ساعت و شرايط فروشويي اسيدي با غلظت سولفوريک اسيد  ،)v/v( %00دماي  05درجه سلسيوس،
زمان  4ساعت ،ونسبت مايع به جامد  00ميلي ليتر بر گرم ،راندمان فروشويي واناديوم حدود  %85بوده است.
واژههاي كليدي :واناديوم؛ تشويه نمکي؛ فروشويي اسيدي؛ سديم کربنات؛ سولفوريک اسيد.
KEYWORDS: Vanadium; Salt roasting; Acid leaching; Sodium carbonate; Sulfuric acid.

مقدمه

واناديوم يک عنصر کمياب نرم و هادي مي باشد که
به صورت ترکيبي با کانيهاي خاصي مانند کارنوتيت( ،)1رسکوليت(،)2
وانادينيت( ،)3موتراميت( )4و پاترونيت( )5يافت مي شود .کمي بيش از
يک سوم واناديوم جهان به عنوان يک فراوردهي اوليه توليد شده،
مقداري هم به عنوان فراوردههاي جانبي از صنايع آهن و فوالد،
پااليش نفت ،توليد برق و صنايع غني سازي اورانيوم توليد ميشود.
همچنين ميتوان واناديوم را از بازيافت کاتاليست مصرفي
در صنعت پتروشيمي و خاکستر توليد شده در سوختن تعليق روغن

در نيروگاه بهدست آورد ] .[1امروزه بيش از  ٥5درصد از توليد
جهاني واناديوم به عنوان يک عامل آلياژساز درساخت فروواناديوم
براي توليد انواع فوالدهاي کربني و زنگنزن مورد استفاده قرار ميگيرد،
چرا که موجب بهبود ويژگيهاي فيزيکي مانند استحکام کششي،
سختي و مقاومت گرمايي فوالد ميشود ] .[2از آن جا که
اين فلز داراي عدد اکسايش گوناگوني ميباشد ،در فرايندهاي
اکسايش ـ کاهش استفاده زيادي دارد .همچنين ترکيبهاي
واناديوم درکاتاليستهاي مورد استفاده در فرايندهايي مانند تصفيه
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با استفاده از سديم کربنات و سديم هيدروکسيد بررسي شد .مقدارهاي
بهينهي گزارش شده براي پارامترهاي فرايند فروشويي عبارت بودند از:
دماي  ٥5درجه سلسيوس ،زمان  65دقيقه و نسبت سديم کربنات
به سديم هيدروکسيد  )45-55( g/L /15 g/Lبا اندازه مش ذرههاي
 .155-125آنها ميزان واناديوم استخراج شده را  %٥5گزارش کردند ].[15
لي( )5و همکاران به بررسي استخراج واناديوم به روش فروشويي
اسيدي پرداختند .طبق نتيجههاي آزمايشهاي صورت گرفته،
در شرايط سولفوريک اسيد  ،٥7/5 g/Lهيدروفلوريک اسيد ،15 g/L
هيدروکلريت سديم  ،1 g/Lدر دماي  05درجه سلسيوس و نسبت مايع
به جامد  4 mL/gبازيابي  ٥6%از واناديوم موجود در سنگ معدن
صورت گرفت ].[11
در اين پژوهش با بکارگيري روش ترکيبي تشويه نمکي و
فروشويي اسيدي ،فروشويي واناديوم از خاک معدن ساغند يزد
مورد مطالعه قرار گرفت و تأثير پارامترهايي از جمله دما و زمان
قرارگرفتن مخلوط خاک داراي واناديوم و سديم کربنات در کوره،
غلظت اسيد ،دماي محلول ،زمان و نسبت جامد به مايع در فرايند
فروشويي ،بر روي راندمان فروشويي با انجام آزمايشهاي بسيار
بررسي شد.

و شيرينسازي نفت خام و هم چنين توليد گوگرد استفاده ميشود ].[3
در ايران نيز معادن آهن داراي مقدارهاي چشمگيري واناديوم
ميباشند .افزون بر اين ،سوخت سنگين يا مازوت که در نيروگاههاي
گرمايي کشور مورد استفاده قرار مي گيرد نيز داراي ناخالصيهاي
فلزي مانند واناديوم به صورت ترکيبهاي آلي فلزي است.
از جمله روشهاي بهکار گرفته شده در استخراج واناديوم
از خاک معدن ميتوان از تشويه کلريدي ،رسوبگيري ،ذوب قليايي
و تجزيه گرمايي نام برد ] .[4اين فناوريهاي کالسيک داراي
دو مشکل اصلي بازيابي کم واناديوم (کمتر از  )%55وآلودگي جدي
محيط زيست هستند .دراين روشها به دليل استفاده از سديم کلريد
به عنوان افزودني ،گازهاي سمي هيدروکلريد و کلر توليد ميشود.
افزايش نگرانيهاي زيست محيطي و قوانين مربوط به حفاظت از
محيط زيست استفاده از اين فناوري را محدود کرده است ].[5
نظريههاي متفاوتي براي بازيابي واناديوم توسط پژوهشگران
ارايه شده است .طبق نظريه لوزانو( )1و همکاران ،واناديوم را مي توان
به وسيلهي محلولهاي سولفاته ،از حل سازي کاتاليستهاي
مصرفي به وسيله استخراج با حالل توسط آمينهاي آليفاتيک نوع اول
بازيافت کرد ] .[6زيانگيا( )2و همکاران واناديوم موجود در سنگ معدن را
از روش فروشويي اسيدي و با افزودن فلوئوريد آمونيوم ()NH4F
به منظور افزايش ميزان بازيابي واناديوم ،استخراج کردند ].[7
ژوو( )3و همکاران واناديوم موجود در ذغال سنگ را ابتدا تحت
عمليات تشويه در دماي  055درجه سلسيوس و بعد از آن فروشويي
اسيدي با سولفوريک اسيد قرار داده و توانستند حدود 76%
از واناديوم را استخراج کنند ] .[٥در پژوهشي ديگر دونگشنگ( )4و همکاران
ابتدا با انجام عمليات تشويه در دماي  ٥55درجه سلسيوس
به مدت  3ساعت و پس از آن با انجام فروشويي قليايي
توسط  ،NaOHواناديوم را به صورت سديم وانادات استخراج کردند.
ميزان راندمان استخراج واناديوم در اين کار ،حدود 67%
گزارش شده است ] .[0مهدويان و همکاران ،به استخراج
واناديوم از سربارهي کنورتور فوالد سازي پرداختند .بدين صورت
که ابتدا بهينه سازي پارامترهاي دما ،زمان و مقدار سديم کربنات
در فرايند تشويه صورت گرفت که شرايط بهينه ي بهدست آمده
عبارت بود از :دماي  1555درجه سلسيوس ،زمان  45دقيقه و
 15%وزني سديم کربنات .سپس پارامترهاي فرايند فروشويي

در اين پژوهش از سنگ معدن ساغند يزد (آنومالي  )1که
داراي ترکيبهاي واناديوم دار است ،استفاده شده است .پس از
عمليات خردايش ،براي تعيين ترکيبها و درصد آنها به صورت
نيمه کمي در سنگ معدن از آناليز  XRFاستفاده شد .نتيجههاي
اين آناليز که توسط دستگاه Oxford Instruments-ED 2000
ساخت کشور انگلستان گرفته شد ،در جدول  1نشان داده شده است.
آناليز  XRFبراي تخمين اوليه مقدارهاي عناصر بوده و براي
آناليز دقيقتر عناصر به ويژه در خوراک اوليه (کانسنگ) از روش
تيتراسيون يا دستگاه  ICPاستفاده ميشود .دراين مقاله مقدارهاي
دقيق واناديوم و آهن و سيليس خوراک (کانسنگ) که پس از هضم
در چند اسيد قوي ( )HNO3 + HCL + HF + HCLO4توسط
دستگاه  ICPاندازهگيري شده ،به ترتيب  %1097 ،2545 ppmو
 %25956ميباشد.
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جدول 3ـ نتيجههای آناليز  XRFسنگ معدن ساغند يزد.
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شکل 3ـ تصوير  XRDمربوط به نمونه معرف نشاندهنده فازهای
اصلي و فرعي موجود در کانسنگ ساغند يزد.

در آناليز  XRDترکيب کانيهاي گوناگون براساس اندازهگيري
تغيير زواياي پرتوهاي نوري که بر سطح بلورهاي کاني موجود
درنمونه موردنظر تابيده مي شود ،شناسايي ميشود .همانگونه که
در شکل  1ديده ميشود ،فازهاي اصلي موجود در نمونه مورد استفاده
که توسط دستگاه  Stoe STADI-MPساخت کشور آلمان
مشخص شد ،عبارتند از :مگنتيت ،کلريت و پيريت که حضور اين
سه کاني در تصويرهاي ميکروسکوپي نيز تأييد شد .در نمونههاي
دستي نيز کانيهاي پيريت و مگنتيت به روشني قابل ديدن بودند.
افزون بر اين براساس آناليز  ،XRDکانيهاي تالک ،مسکوويت ،و
ايليت داراي فراواني کمتري در نمونه هستند .نکته شايان توجه
در آناليز  ،XRDنبود تيتانومگنتيت در نمونه است که ميتواند منجر
به اين نتيجهگيري شود که مگنتيت فاز اصلي دربرگيرنده واناديوم
است.

نتيجهي مطالعهي مقطعهاي تهيه شده از نمونه کانسنگ ساغند
براي کانيشناسي توسط دستگاه ميکروسکوپ پالريزاسيون نوري
 Olympus CX 21ساخت کشور چين ،در شکل  2آورده شده است.
در اين شکل کاني فلزي (اپاک) ،کربنات ،تالک ،اکسيد و
هيدروکسيدهاي آهن تشخيص داده شده اند .بيش از  05درصد
سطح مقطع را کانيهاي فلزي تيره (کانيهاي اپاک) تشکيل داده
است .در فضاهاي بين کانيهاي اپاک ،رگچههاي کربنات ـ تالک
ديده ميشود .کربنات داراي فراواني کمي بيشتر از تالک است.
اين کانيها به صورت رگچهاي و همچنين تجمعات( )1با بافت
شعاعي نيز ديده ميشوند .به همراه اين کانيها اکسيدها و
هيدروکسيدهاي آهن نيز حضور دارند که باعث تيره شدن رنگ
اين کانيها شده است .به دليل حجم باالي کانيهاي فلزي
در اين نمونه تشخيص سنگ ميزبان ممکن نيست.
در انجام آزمايشها از سولفوريک اسيد و سديم کربنات که
از شرکت مرک آلمان تهيه شدند ،استفاده شد .تمام مواد با خلوص
تجزيهاي بوده و براي تهيه تمام محلولها از آب دو بار تقطير
استفاده شد.
روش پژوهش

با توجه به اين که حالليت  V2O5در آب کم و در حدود
 59٥-591گرم در 155گرم آب است ،از تشويه نمکي ماده خام
داراي واناديوم به منظور تشکيل واناداتهاي قابل حل در آب
استفاده شد .درمرحله اول سنگ معدن داراي واناديوم با Na2CO3
و مقداري آب مخلوط شده و به صورت دستي گندله سازي شده و
در کوره قرار داده شد .در مرحله دوم مخلوط سنگ و نمک
در حضور هوا در کوره گرما داده شدند .باگذشت زمان از دماي
)0( Patches
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شکل 2ـ بلورهای نيمهوجه دار تا بي وجه اپاک (بهطور عمده مگنتيت) و رگچههای تالک-کربنات در فضای بين آنها
(الف) ،نمايي از مقطع در نور ( pplب) ).(Carb= Carbonate, Tlc= Talc, Op= Opaque

حدود  555درجه سلسيوس واکنشهاي ( )1و ( )2که در زير آورده
شده است ،در کوره صورت ميگيرد ]:[12

2FeO.Fe2O3  1 O2  3Fe2O3
()1
2
2FeO.V2 O3  5 O2  Fe2 O3  2V2 O5
()2
2
همچنين واکنش اکسايش نمک سديم کربنات در اثر گرما
رخ ميدهد و سرانجام سديم وانادات در اثر واکنش بين سديم اکسيد و
واناديوم اکسيد شکيل ميشود:
()3

Na 2 CO3  Na 2 O  CO2

()4

Na 2 O  V2 O5  2NaVO3

Fe2 O3 + V2 O5

پس از تشکيل نمک سديم وانادات بر روي اين مخلوط
عمليات فروشويي با اسيد انجام ميشود .واکنشهاي اصلي که
در فرايند فروشويي با سولفوريک اسيد صورت مي گيرد ،مطابق با
واکنشهاي ( )6( ،)5و ( )7ميباشند ]:[٥
()5

NaVO3  H  VO2  Na   H2 O

()6

V2 O5  H2SO4  (VO2 )2 SO4  H2 O

()7

V2 O4  H2SO4  2VOSO4  2H2 O

شکل  3نمايي از فرايندهايي را که بر روي سنگ معدن داراي
واناديوم صورت گرفته و شامل دو مرحلهي تشويه و فروشويي
ميباشد ،نشان ميدهد.
37

VOSO4 + (VO2 )2 SO4

شکل 5ـ نمايي از فرايندهای صورت گرفته برای استخراج واناديوم.
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روش آناليز شيميايي و تعيين درصد بازيابي واناديوم

پس از انجام هر مرحله از آزمايشها ،وانادي وم موجود
در محلول به دست آمده از فروشويي با استفاده از روش پرتو سنجي
جرمي نشر نوري با پالسماي جفتشدۀ القايي ()ICP–OES
اندازه گيري شد .اين اندازهگيريها با استفاده از دستگاه
 Perkin Elmer Optima 2000 DV ICP–OESو مطابق با
استاندارد  ASTM C1109انجام شد.
بازهي کاليبراسيون اين دستگاه بين  1تا  155ميلي گرم بر ليتر
ميباشد .نمونههايي که داراي غلظتي بيش از بازهي استاندارد
دستگاه باشند پس از رقيق سازي مورد اندازهگيري قرار ميگيرند.
به منظور تعيين درصد بازيابي فرايند تشويه نمکي ـ فروشويي
از معادله زير استفاده شد:
()٥

L A
R%  ( ) 
S B
) A ،(cc/gعيار واناديوم

که در آن ) (L/Sنسبت مايع به جامد
در محلول فروشويي ) (ppmو  Bعيار واناديوم در کانسنگ )(ppm
ميباشند.
نتيجهها و بحث
تاثير دما و زمان در فرايند تشويه

با ثابت نگه داشتن شرايط فروشويي (غلظت سولفوريک اسيد
 ،)v/v( 15%دماي  05درجه سلسيوس ،نسبت مايع به جامد
15ميلي ليتر بر گرم ،و زمان  5ساعت) تأثير پارامترهاي فرايند تشويه
با بهکارگيري  55%وزني نمک سديم کربنات ،در بازهي دمايي
 ٥55تا  1555درجه سلسيوس و بازه زماني  595تا  2ساعت
بررسي شد .هدف از تشويه کانسنگ داراي واناديوم ،تبديل
واناديوم سه ظرفيتي به  V2O5ميباشد و در اين فرايند پارامتر دما،
پارامتر مهم و تاثيرگذاري است ] .[0مطالعههاي سينتيکي نشان ميدهد،
با افزايش دما سرعت انجام واکنشهاي شيميايي افزايش مييابد.
همچنين با افزايش دما ،انرژي آزاد واکنش تشويه کاهش مييابد،
در نتيجه افزايش دما شرايط ترموديناميکي دلخواهتري را براي
انجام واکنش فراهم نموده و منجر به افزايش راندمان تشويه ميشود.
اين حساسيت به افزايش دما را ميتوان به عنوان نشانهاي
مبني بر کنترل شدن فرايند با واکنشهاي شيميايي در نظر گرفت.
حالليت ساير واناداتهاي سديم در آب از متاوانادات سديم
کمتر است .همچنين ،انرژي آزاد تشکيل متاوانادات سديم از ساير
واناداتهاي سديم نيز کمتر ميباشد ] .[12بنابراين ،ميتوان گفت
کوتاه پژوهشي
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که شايد مدت زمان صفر تا  65دقيقه ،غلبه با تشکيل سديم متاوانادات
است و از اين زمان به بعد ،اکتيويتۀ متاوانادات در مخلوط
به حدي ميرسد که واکنش تشکيل ساير واناداتها،
امکانپذير ميشود .بهتدريج با افزايش دما ،در دماهاي باالتر از
 1555درجه سلسيوس ،راندمان کاهش مييابد .کاهش راندمان
در دماهاي بيشتر از  1555درجه سلسيوس را ميتوان به دو علت زير
مربوط دانست:
 -1مستعد شدن شرايط ترموديناميکي براي انجام واکنش
سديم کربنات با ترکيبهاي ديگر موجود در کانسنگ.
 -2کاهش پايداري اکسيدهاي واناديومِ با ظرفيت باال و
امکان احياي واناديوم به ظرفيتهاي کمتر از پنج که در آب
نامحلول هستند ].[2 ، ٥
امکانپذيري ترمودينـاميکي يـک يـا چنـد واکـنش مضـر
در فراينــد تشــوي ه از جملــه تشــکي ل کمــپلکسهــاي ديگــر و
همچنين تشکي ل کمپلکسهاي وانادي وم بـا اکسـيدهاي ديگـر
(غي ر محلول در آب) باعث مي شود در دماهـاي بـاالتر ميـزان
وانادي وم استخراج شده کاهش يابد .همچنين افـزايش بـيش از
حد مورد نياز دما ممکن است منجر به محصور شدن فلز وانـاديوم
و انحــالل نيــافتن آن در محلــول فروشــويي شــود ].[13 ، 14
همانگونـه کـه در شـکل  4ديـده مـي شـود بـا افـزايش دمـا
تا  1555درجه سلسيوس ،واکنشها کامل تـر صـورت گرفتـه و
راندمان فروشويي وانادي وم افزايش مييابد.
دماي  1555درجه سلسيوس ،دماي بهينه فرايند تشويه و
زمان  1ساعت به عنوان زمان بهينه در نظر گرفته مي شود.

تأثير غلظت سولفوريک اسيد در فروشويي واناديوم

تأثي ر غلظت سولفوريک اسيد در بازهي  25-5درصـد ()v/v
بررسي شد .در اين آزمايشها ساير شرايط فروشويي از جمله دمـا،
زمان و نسبت مايع به جامد به ترتيب در مقدار  05درجه سلسـيوس،
 5ساعت و 15ميلي لي تر بر گرم ثابت نگه داشته شد .نتيجههاي
آزمايشها در شـکل  5نشـان داده شـده اسـت .همـانگونـه کـه
در شکل  5ديده مي شود با افزاي ش غلظـت سـولفوريک اسـيد
ميزان فروشويي واناديوم نيز افزايش مي يابد و افزايش بيش از
 %15غلظت سولفوريک اسيد تأثير چنداني در مي زان فروشـويي
وانادي وم ندارد .بنابراين مي زان غلظت سـولفوريک اسـيد بهينـه
براي فروشويي واناديوم 15% )v/v( ،در نظر گرفته شد.
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شکل 7ـ تأثير دما و زمان فرايند تشويه بر راندمان استخراج واناديوم.

شکل  7ـ تأثير دمای فرايند فروشويي بر راندمان استخراج واناديوم.
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شکل  3ـ تأثير غلظت اسيد سولفوريک بر راندمان استخراج واناديوم.
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2
532

522

232

222

332

322

32

2

زمان تماس فرايند فروشويي )(min

شکل 3ـ تأثير زمان تماس فرايند فروشويي بر راندمان استخراج واناديوم.

تأثير دما در فروشويي واناديوم

تأثير زمان در فروشويي واناديوم

تأثير پارامتر دما در فرايند فروشويي بر ميزان فروشويي
واناديوم با انجام چند آزمايش در بازهي دمايي  05-35درجه
سلسيوس بررسي شد .شکل  6نتيجههاي آزمايشها را نشان ميدهد.
با توجه به نتيجههاي آزمايشها در دماي  05درجه سلسيوس
ميزان فروشويي  %٥5بهدست آمد .افزايش دماي بيشتر از
 05درجه سلسيوس افزايش چشمگيري در ميزان فروشويي
واناديوم ندارد .در تمامي اين آزمايشها ساير شرايط فروشويي
از جمله غلظت سولفوريک اسيد ،زمان و نسبت مايع به جامد
به ترتيب در مقدار  5 ،)v/v( %15ساعت و 15ميلي ليتر بر گرم
ثابت نگه داشته شد.

شکل  7تأثير پارامتر زمان را بر ميزان فروشويي واناديوم
نشان ميدهد .با توجه به نتيجهي آزمايشها ميتوان گفت استخراج
واناديوم در دو مرحلهي اصلي صورت ميگيرد .در  1ساعت اول
از فرايند فروشويي ،استخراج واناديوم با شيب زيادي صورت ميگيرد و
طي زمان طوالني تر باقيمانده استخراج واناديوم با سرعت کمتري
انجام مي شود و شيب نمودار به آرامي کاهش مييابد ].[15
با توجه به آزمايشهاي انجام شده در زمانهاي  1تا  5ساعت
ديده شد زمان تماس فرايند فروشويي تا حدود  4ساعت تأثير
مستقيم بر ميزان راندمان فروشويي واناديوم داشته و زمان تماس
بيشتر از آن تأثير زيادي بر ميزان راندمان فروشويي ندارد.
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جدول 2ـ مقايسه نتيجههای فرايند استخراج واناديوم در پژوهش صورت گرفته با ساير پژوهشها.

رديف

منبع داراي واناديوم

غلظت اوليه
واناديوم

روش بهکار گرفته شده

شرايط اصلي

درصد استخراج

مرجع

1

محلول آزمايشگاهي

% 00/6

فروشويي اسيدي

 ٥و 05 °C ،pH = 5

< %05

][16

2

سنگ معدن

%1/56

تشويه-فروشويي قليايي

%67930

][0

3

سنگ معدن

%5/03

تشويه-فروشويي
اسيدي

%769٥٥

][٥

4

سرباره کنورتور
فوالد سازي

%1/06

تشويه-فروشويي با آب

( 1 ،٥55°Cساعت)(-آب)05°C ،

%٥5

][13

6

سنگ معدن

2545 ppm

تشويه-فروشويي
اسيدي

(°Cﹾ 1 ،1555ساعت)(-اسيد
سولفوريک )05 °C ،%15

%٥5

پژوهش
حاضر

92
32
72
32
72
52
22

راندمان استخراج واناديوم ()%

72

32
23

22

33

32

3

2

2

نسبت مايع به جامد )(mL/g

شکل  7ـ تأثیر نسبت مایع به جامد بر راندمان استخراج وانادیوم.

در تمامي اين آزمايشها ساير شرايط فروشويي از جمله غلظت
سولفوريک اسيد ،دما و نسبت مايع به جامد به ترتيب در مقدارهاي
 05 ،)v/v( 15%درجه سلسيوس و 15ميلي ليتر بر گرم ثابت
نگه داشته شد.

( 3 ،٥55 °Cساعت)(-هيدروکسيد سديم
2موالر)05°C ،
( 1 ،055°Cساعت)(-اسيد سولفوريک
)35°C ،%5945

که محلول داراي واناديوم به حد سير شده ميرسد و قابليت
انحالل بيشتر واناديوم در خود را ندارد .به عبارت ديگر مي توان
گفت با افزايش نسبت مايع به جامد ،مقدار سولفوريک اسيد موجود
در محلول افزايش و مقدار واناديوم موجود در محلول کاهش ميبايد
و در صورت در دسترس قرار گرفتن مقدار کافي سولفوريک اسيد ،
در مدت زمان کوتاهي استخراج به صورت کامل صورت ميگيرد.
به همين دليل طي فرايند فروشويي سعي ميشود تا غلظت اسيد
بهتقريب ثابت نگه داشته شود ].[٥ ، 16
شکل  ٥نتيجههاي اين آزمايشهاي صورت گرفته در اين مرحله را
نشان ميدهد .با توجه به شکل  6در مقدار نسبت مايع به جامد
 15ميليليتر بر گرم بيشترين ميزان راندمان فروشويي واناديوم
بهدست آمد.
نتيجههاي بهدست آمده در اين پژوهش در مقايسه با ساير
روشهاي بهکار گرفته شده در جدول  2نشان داده شده است.
نتيجهها نشان ميدهند که ميزان استخراج واناديوم بهدست آمده
از سنگ معدن در اين پژوهش نسبت به پژوهشهاي همانند ديگر
در حد قابل پذيرش است.

تأثير نسبت مايع به جامد در فروشويي واناديوم

با ثابت نگه داشتن شرايط فروشويي از جمله غلظت
سولفوريک اسيد  ،دما و زمان به ترتيب در مقدارهاي ،)v/v( 15%
 05درجه سلسيوس و  4ساعت ،تأثير نسبت مايع به جامد در بازهي
 5تا  25ميلي ليتر بر گرم مورد بررسي قرار گرفت .در نسبتهاي
مايع به جامد باال ،بعد از گذشت مدت زمان کوتاهي ميزان
استخراج واناديوم به مقدار ثابتي مي رسد .دليل اين امر آن است
کوتاه پژوهشي

نتيجه گيري

در اين مطالعه با بهکارگيري روش ترکيبي تشويه نمکي و
فروشويي اسيدي ،فروشويي واناديوم از کانسنگ ساغند يزد مورد بررسي
قرار گرفت .پارامترهايي از جمله دما و زمان قرارگرفتن
مخلوط خاک داراي واناديوم و سديم کربنات در کوره ،غلظت اسيد ،دما،
زمان و نسبت مايع به جامد بر ميزان راندمان فروشويي واناديوم
39
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 از واناديوم اوليه موجود در خاک به صورت ترکيبهاي٥5% حدود
.واناديوم سولفات استخراج شد

0300/0/35 :  ؛ تاريخ پذيرش0304/7/08 : تاريخ دريافت

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

 ميزان و چگونگي اثرگذاري اين پارامترها با انجام.تأثيرگذار است
 نتيجهها نشان داد که با انجام.آزمايشهاي بسيار بررسي شد
 ساعت1  درجه سلسيوس به مدت1555 فرايند تشويه تحت شرايط
، درجه سلسيوس05  دماي،)v/v( 15% و عمليات فروشويي با غلظت اسيد
، ساعت4  ميلي ليتر بر گرم و زمان تماس15 نسبت مايع به جامد
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