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چکیده:
رفتار الکتروشیمیايي کالکوپیريت با استفاده از الکترود خمیري کربن ( )CPEدر محیط سولفاته و در حضور يون هاي فريک و پر اکسید دي سولفات
بررسي شد .از روش ولتامتري سیکلي( )CVو ولتامتري خطي ( )LSVو امپدانس الکتروشیمیايي براي مطالعه واکنشهاي سطحي استفاده شد .تاثیر
پارامترهاي جهت جريان ، pH ،غلظت يون فريک و حضور يون پراکسید دي سولفات مطالعه شد .آزمايش ولتامتري سیکلي الکترود کالکوپیريت در
جهت آندي نشان داد که اکسیداسیون کالکوپیريت در محدوده پتانسیل  0/22 V vs. SCEصورت ميگیرد .در مسیر برگشت دو پیک کاتدي مربوط
به احیا محصوالت حاصل از اکسیداسیون در مرحله فبل (کالکوپیريت ناقص) و احیا يون هاي مس به مس فلزي ديده شد .کاهش  pHمحیط به ،6
سبب افزايش میزان احیاشدن کالکوپیريت به دلیل افزايش حضور يون  H+در محدوده پتانسیل  -0/62 mVميشود .حضور يون هاي فريک و
پراکسید دي سولفات سبب افزايش شدت پیکهاي کاتدي در پتانسیلهاي کاتدي ميشود .آزمايش ولتامتري سیکلي الکترود کالکوپیريت در جهت
کاتدي نشان داد که پیک مربوط به احیا شدن کالکوپیريت به کالکوسیت و کوولیت در محدوده پتانسیل  -0/66 mVظاهر مي شود و اکسیداسیون
اين محصوالت در مسیر برگشت سبب ظاهر شدن پیک آندي در محدوده پتانسیل  +0/63 mVمي شود .نمودار تافل الکترود کالکوپیريت يک شیب
منفي در محدوده آندي ( 0/2 V vs SCEتا  )0/02نشان ميدهد که بیانگر تشکیل يک اليه مقاوم در سطح کالکوپیريت ميباشد .در حضور پراکسید
دي سولفات ،شیب منفي شاخه آندي حذف شده است .به عبارت ديگر حضور پراکسید دي سولفات از تشکیل اليه مقاوم جلوگیري مي کند .آزمايش-
هاي امپدانس الکتروشیمیايي نشان داد که در حضور يون پراکسید دي سولفات ،مقاومت در برابر انتقال بار کاهش يافته و سرعت انحالل کالکوپیريت
افزايش
مي يابد.
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غلظت يون نقره(سه غلظت مختلف17،1 g Ag/Kg Cu :و،)57
غلظت يون فريك( 7/5و )5 g/lو تاثير اکسيژن بودند .نتايج آنها
نشان داد که در ليچينگ کالکوپيريت با کاتاليزور نقره ،سولفيد
نقره تشکيل شده و سطح کالکوپيريت را ميپوشاند و آن را از
ژاروسيت مقاوم و ساير محصوالت هيدروليز فريك محافظت مي-
کند.
ميسرا و همکاران در سال  2775تاثير نانوسيليس را بر انحالل
کالکوپيريت بررسي کردند[ .]8پارامترهاي اندازه ذرات ،نوع و
غلظت اکسيدکننده (يون فريك ،يون کلريد و پراکسيد هيدروژن)،
غلظت نانوسيليس(در محدودههاي  11/0 ،3/5 g/lو ،)10/5
چگالي پالپ و درجه حرارت (در محدودههاي  45 ،25و 65
درجهسانتيگراد) مورد بررسي قرار گرفتند .مطالعات  SEMنشان
داد که در غياب نانوسيليس ،سطح کالکوپيريت پس از ليچينگ با
گوگرد پوشش داده ميشود درحاليکه در حضور نانوسيليس،
سطح کالکوپيريت با ذرات نانوسيليس (و مقدار کمي گوگرد)
پوشيده ميشود .ميزان انحالل با افزايش غلظت نانوسيليس
افزايش مييابد.
براي جلوگيري از تشکيل اليه مقاوم ،استفاده از حالل هاي آلي
قطبي در ترکيب با محيط اسيدي نيز مورد بررسي قرار گرفته
است ]17و .]11نتايج نشان داد که ترکيبي از استون با پراکسيد
هيدروژن سبب افزايش انحالل کالکوپيريت مي شود .افزودن
مقدار کمي از اتيلنگليکول انحالل مس را به طور قابل توجهي
بهبود ميدهد .اتيلن گليکول باعث پايداري پراکسيد هيدروژن در
دماهاي باال شده و در نتيجه سبب افزايش انحالل مس مي شود.
با اين حال ،اين سيستم داراي چند اشکال جدي مانند هزينه
هاي عوامل شيميايي و امکان انفجار سيستم در زمان هاي
طوالني واکنش مي باشد.
داکوبا و همکاران ] [12امکان استفاده از پراکسيد دي سولفات
( )S2O82-براي بهبود فرايند هيپ ليچينگ کانه کالکوپيريتي با
محلول اسيد سولفوريك در حضور يون فريك را مورد بررسي قرار
دادند .مطالعات آنها بر روي کاني خالص کالکوپيريت و کانه کم
عيار هيپوژن انجام شد .نتايج آنها نشان داد که حضور پراکسيد
دي سولفات سبب افزايش انحالل مس مي شود .بر اساس
مطالعات الکتروشيميايي ،پر اکسيد دي سولفات سبب کاهش
پراکسيد دي سولفات ،قويترين اکسيد کننده از خانواده ترکيبات
پراکسيژن است .پتانسيل اکسايش-احيا استاندارد پراکسيد دي
سولفات به صورت معادله زير بيان مي شود:

 -6مقدمه
کالکوپيريت ،CuFeS2 ،فراوانترين کاني مس در طبيعت است که
حدود  07درصد ذخاير مس دنيا را تشکيل ميدهد .در فرايندهاي
هيدرومتالورژيکي ،کالکوپيريت حالت بسيار مقاوم از خود نشان
ميدهد که علت آن تغييرات در سطح کاني و تشکيل محصوالتي
است که در شرايط اکسيدي بسيار پايدار ميباشند].[1تاکنون يك
اجماع کلي در مورد تشکيل يك اليه مقاوم بر روي سطح
کالکوپيريت که سبب کند شدن واکنش اکسيداسيون ميشود
وجود دارد .با اين حالت ماهيت دقيق اين اليه تا کنون مشخص
نشده است و تئوريهاي مختلفي در مورد چگونگي تشکيل اين
اليه ارائه شده است] .[2تاکنون چهار عامل بهعنوان اليه مقاوم
پيشنهاد شده است] :[3سولفيدهاي فلزي ناقص ،گوگرد عنصري
–  ،S8پلي سولفيدها –  XSnو ژاروسيت . XFe3(SO4)2(OH)6
يکي از راههاي بهبود سرعت ليچينگ کالکوپيريت استفاده از
کاتاليزورهايي مانند يونهاي نقره ،ذرات کربن ،نانوسيليس،
پراکسيدديسولفات ،حاللهاي قطبي و ...ميباشد.]4[ .
مهتا و همکاران در سال 1893به طور آزمايشگاهي تاثير متقابل
بين زوج گالوانيك پيريت و کالکوپيريت را مطالعه کردند[.]5
نتايج نشان داد که اثر گالوانيك متقابل بين پيريت و کالکوپيريت
به طور قابل توجهي ليچينگ و استخراج مس را از پالپ حاوي
پيريت و کالکوپيريت تحت تاثير قرار ميدهد .حضور پيريت در
پالپ منجر به افزايش  2-15برابري نرخ انحالل کالکوپيريت مي-
شود .کليني و همکاران پيريت را به عنوان يك کاتاليزور به محيط
اضافه کردند[ .]6در نسبت جرم کانه پيريت به کانه سولفيدي
مس  ، 2:1بيش از  97درصد مس در  24ساعت و در دماي 95
درجهسانتيگراد بازيابي شد.
در سال  1894وان و همکاران ] [0نشان دادند که وقتي
کالکوپيريت با ذرات کربن در تماس باشد ،سرعت ليچينگ
کالکوپيريت افزايش مي يابد .ذرات هادي کربن موجب تغيير در
هدايت اليه ايجاد شده در سطح کالکوپيريت و افزايش ليچينگ
کالکوپيريت مي شود.
کوردوبا و همکاران در سال  2778ليچينگ کالکوپيريت با
کاتاليزور نقره در حضور و يا عدم حضور اکسيژن را مورد بررسي
قرار دادند[ .]9پارامترهاي بررسي شده در اين مطالعه شامل
مقاومت در برابر فرايند انتقال الکترون در سطح کالکوپيريت و در
نتيجه افزايش سرعت و ميزان انحالل مي شود.
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()1

E°=2.1V

2HSO4-

CuFeS2 + 4pH2O → Cu1()3
2+
mFe1-nS2-p + mCu +
nFe3+ + pSO42واکنش هاي ( )2و ( )3مشابه هستند که نشان ميدهد محصول
گوگردي تشکيل شده در واکنش ( )3بر خالف اليه مقاوم تشکيل
شده در واکنش ( )2فعال است .سرعت انحالل کالکوپيريت تابعي
از نرخ تجزيه اليه بهدست آمده در واکنش ( )3است .افزايش
پتانسيل به محدوده باالتر ()1/795 ≤ E ≤1/116V vs. SHE
باعث خروج کامل آهن از شبکه کالکوپيريت و تشکيل اليه CuS
در سطح الکترود بر طبق واکنش ( )4ميشود:

S2O82- + 2H+ +2e-

مقدار  E°براي  S2O82-از مقدار  E°براي  )1/9 V( H2O2و
پرمنگنات  )1/0 V( MnO4-بيشتر است.
در فرايند هيپ ليچينگ ،مهمترين مزيت پراکسيد دي سولفات
نسبت به ساير اکسيد کننده ها مانند پراکسيد هيدروژن و اوزون،
سرعت پايين واکنش آن است .در مطالعات آزمايشگاهي ،نرخ
تجزيه آن در تماس با کاني سولفيدي ،در حدود  %17در هفته
اندازه گيري شده است .اين امر سبب مي شود تا امکان نفوذ
پراکسيد در قسمت هاي پايين هيپ فراهم شود.
مزيت ديگر پراکسيد دي سولفات در محلول اسيد سولفوريك،
امکان توليد مجدد آن با استفاده از سلول الکتروشيميايي مي
باشد .هزينه انرژي مورد نياز براي توليد پراکسيد دي سولفات از
محلول اسيد سولفوريك  7/2 $/kgمي باشد ] .[12پراکسيد دي
سولفات بعد از واکنش به يون سولفات تبديل مي شود که مي
توان آن را مجددا به پراکسيد دي سولفات تبديل کرد.
بررسي کرده
محققين زيادي رفتار الکتروشيميايي کالکوپيريت را ()6
اند ] .[13-10اين مطالعات نشان داد که انحالل کالکوپيريت در
پتانسيلهاي آندي پايين شروع ميشود (≤ 1/715V vs. SHE
≤  )7/615Eو منجر به تشکيل اليه پلي سولفيدهاي غير
استوکيومتري با ترکيب  Cu1-xFe1-YS2-zبر طبق معادله زير
ميشود:
(CuFeS2 + 4zH2O → Cu1-xFe1-yS2- )2
2+
3+
2z + xCu + yFe + zSO4 +
+
8zH + (2x+ 3y + 6z)e
در اين محدوده پتانسيل غلظت يون مس حل شده بسيار پايين
است Cu1-xFe1-YS2-z .يك فيلم مقاوم است که سرعت انحالل
کالکوپيريت را کم ميکند .در پتانسيلهاي باالتر ( V vs.
 )1/715 ≤ E ≤1/795SHEمقدار کمي از مس در محلول يافت
شد که انحالل جزئي اليه پليسولفيد را تاييد ميکند .واکنشي که
براي انحالل کالکوپيريت در پتانسيلهاي باالتر پيشنهاد شده
عبارت است از:

() 4

2CuFeS2 + 13H2O → 0.75CuS + 1.25Cu2+
+ Fe2(SO4)3+ 0.25SO42- + 26H+ +28e-

اليه  CuSدر پتانسيلهاي باالتر از  7/116V vs. SHEناپايدار
است و انحالل کاملتري از کالکوپيريت با افزايش بيشتر پتانسيل
بهدست ميآيد ،بر طبق واکنشهاي ( )5و (:)6
CuS +4H2O → Cu2+ +
()5
SO42- + 8H+ + 8e2CuFeS2 + 16H2O → 2Cu2+ +
Fe2(SO4)3 + SO42- + 32H+ +34e()6
در پتانسيلهاي باالتر ،ژاروسيت بر روي سطح کالکوپيريت
تشکيل ميشود و نرخ انحالل الکترود را کاهش ميدهد .در
حقيقت محصوالت واکنش ( )2منجر به تشکيل ژاروسيت بر روي
سطح الکترود ميشود.
در تحقيق قبلي توسط اين گروه تاثير مثبت يون پراکسيد دي
سولفات بر انحالل کنسانتره کالکوپيريت نشان داده شد ] .[19در
اين مقاله ،رفتار الکتروشيميايي کالکوپيريت در حضور و عدم
حضور پراکسيد دي سولفات مورد بررسي قرار گرفته و با استفاده
از روش هاي الکتروشيميايي ،مکانيزم عمل يون پراکسيد دي
سولفات مطالعه شد.
 -2مواد و روش ها
 -6-2مواد

کاني کالکوپيريت از معدن مس سرچشمه تهيه شد.
بر اساس نتايج آناليز  ،XRDحدود  88درصد نمونه کالکوپيريت
و حدود  1درصد پيريت بوده است .اسيد سولفوريك ،سولفات
فريك ( ،)Fe2(SO4)3.3H2Oسولفات فرو ( )FeSO4و پراکسيد
28
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دي سولفات سديم ( )Na2S2O8با خلوص آزمايشگاهي توليدي
شرکت مرک (آلمان) مورد استفاده قرار گرفتند.

کالکوپيريت در حضور و عدم حضور پراکسيد دي سولفات مطالعه
شده و پسماند ليچينگ با تکنيكهاي الکتروشيميايي بررسي شد.

 -2-2روش ها
براي ساخت الکترود خميري کالکوپيريت  7/9 ،گرم گرافيت با
 7/2گرم کانه (کالکوپيريت) در يك هاون سنگي ساييده شد؛
سپس  7/9ميليليتر پارافين به پودر حاصل اضافه شد تا خميره
همگني به دست آيد .اين خميره در يك لوله شيشهاي با 4 mm
قطر فشرده شد .اتصال الکتريکي با يك سيم مسي از انتهاي لوله
حاصل شد .الکترود مرجع کالومل ( )SCEو الکترود شناساگر
پالتين از شرکت آذر الکترود اروميه تهيه شد.
آزمايشها با استفاده از دستگاه پتانسيواستات/گالوانواستات
( )SAMA 500و اتولب ( )Auotolabمتصل به کامپيوتر و
الکترودهاي کار (الکترود خميري کربن) ،شناساگر (الکترود
پالتين) و مرجع (کالومل) و در يك سلول سه الکترودي انجام
شد .پس از ساخت الکترود خميري کربن ،محلول الکتروليت مورد
نظر تهيه و الکترودهاي مرجع ،شناساگر و کار درون الکتروليت
قرار گرفت (محلول الکتروليت متشکل از محلول اسيد سولفوريك
با  pHمورد نظر و مقادير مورد نياز از يونهاي فريك و پراکسيد
دي سولفات بود) .به منظور پايدار شدن و به دست آوردن نتايج
تکرار پذير ،الکترود خميري کربن درون الکتروليت به مدت 17
دقيقه نگهداري شد و سپس آزمايشهاي الکتروشيميايي مورد
نظر انجام گرفت .پس از هر آزمايش سطح الکترود خميري کربن
به منظور ايجاد سطح تازه پوليش داده شد.
آزمايش هاي ليچينگ در يك رآکتور شيشه اي يك ليتري مجهز
به همزن و کندانسور که در داخل حمام آب گرم (که در دماي
مورد نظر تنظيم شده بود) قرار داشت ،انجام شد .پس از رسيدن
به دماي مورد نظر ،با استفاده از محلول اسيد سولفوريكpH ،
محلول تنظيم و سپس مواد شيميايي و نمونه کالکوپيريت به
رآکتور اضافه شدند .در زمان هاي مشخص از محلول داخل
رآکتور نمونه گيري شد .نمونه فيلتر و جهت آناليز مس به
آزمايشگاه ارسال شدند .آنالي ز مس با استفاده از دستگاه جذب
اتمي (مدل ورين) در آزمايشگاه هيدرومتالورژي دانشگاه تربيت
مدرس انجام گرفت.
تاثير پارامترهاي مختلف مانند  ،pHيون فريك ،حضور پراکسيد
دي سولفات و نرخ اسکن بررسي شد .همچنين ليچينگ کاني

 -6نتايج و بحث

1

Carbon paste electrode

 -6-6تاثیر pH

آزمايشهاي ولتامتري سيکلي در محدود پتانسيل V vs SCE
 -7/45 – 7/9در  pHهاي  1و  2/5انجام شد .شکل  1نتايج را
نشان ميدهد.
در محدوده پتانسيل  ،7/25 Vپيك آندي  Aمشاهده ميشود که
مربوط به اکسيداسيون کالکوپيريت ميباشد .بر اساس نظر السا و
همکاران ] ،[13اکسيداسيون کالکوپيريت بر اساس معادله زير
منجر به توليد کالکوپيريت هاي ناقص ميشود:
CuFeS2 = Cu1-xFe1-yS2-Z + xCu2+ +
()0
2+
0
yFe + zS + 2(x-y)e
پيك کاتدي  C1در محدوده  7/4 Vمربوط به احيا محصوالت
حاصل از اکسيداسيون کالکوپيريت (کالکوپيريت ناقص) ميباشد.
همچنين در محدوده  7/16 Vپيك احيايي  C2وجود دارد.
هاليدي و همکاران ] [14معتقدند که اين پيك مربوط به نيم
واکنش هاي زير ميباشد:
()9

Fe3+ + e = Fe2+

()8

Cu2+ + S0 + 2e- = CuS

()17

Cu2+ + 2e- = Cu0

در نمودار مربوط به  ، pH=1پيك احيايي  C3در محدوده
پتانسيل  -7/32 Vظاهر شده است .طبق نظر اقبال نيا و
همکاران ] ،[15در پتانسيلهاي منفي (کمتر از  )-7/25 Vو pH
هاي پايين ،کالکوپيريت در حضور يون  H+به کالکوسيت احيا
ميشود:

1
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منفي در نظر گرفته شد به طوري که ،پتانسيل از  +7/45شروع و
تا  -7/9ادامه يافت .شکل  2نتيجه را نشان ميدهد .همانگونه که
در شکل مالحظه ميشود ،ابتدا پيك کاتدي  D1در محدوده
پتانسيل  -7/33 Vظاهر شده است .اين نتيجه با نتايج ارائه شده
توسط السا و همکاران ] [13و اقبال نيا و همکاران ] [15مطابقت
دارد .در اين محدوده ،کالکوپيريت به کالکوسيت و کووليت احيا
ميشود (معادله .)11
در مسير برگشت (آندي) ،پيك  D2در محدوده پتانسيل V
 +7/36ظاهر شده است که مربوط به اکسيداسيون کالکوسيت
(محصول احيا کالکوپيريت در مرحله قبل) ميباشد:
Cu2S = Cu2-xS + xCu2+ + 2e()12

pH = 2/2

A
C1
C2

pH = 1

D1
A
C1

1

C2
C3
D2

شکل  :6ولتامتري سیکلي الکترود کالکوپیريت در محیط اسید
سولفوريک در  pHهاي مختلف؛ محدوده پتانسیل  -0/1Vتا ،0/52
شکل :2اعمال پتانسیل در جهت معکوس؛ محدوده پتانسیل  -0/1Vتا

نرخ اسکن  ،0/02 V/Sدماي محیط

 ،0/52نرخ اسکن  pH=6 ،0/02 V/Sو دماي محیط

()11

6CuFeS2 + 6H+ + 2e- = Cu2S + 3H2S +
2Fe2+

 -6-6تاثیر يون فريک

تاثير حضور يون فريك در محيط بر واکنش هاي سطحي
کالکوپيريت با افزودن مقادير  7/75 mol/Lو  7/71يون فريك
به محلول ليچينگ بررسي شد .شکل ( )3نتايج را نشان ميدهد.
همانگونه که مشاهده ميشود ،شدت پيك احيايي  C2در اين
شرايط بيشتر شده است .طبق نظر هاليدي و همکاران[ ،]14دليل
اين امر احيا شدن همزمان  Cu2+به  Cu0و  Fe3+به Fe2+
ميباشد.

در  ، pH = 2/5به دليل پايين بودن غلظت يون  H+نسبت به
حالت قبل ،پيك  C3ظاهر نشده است.
 -2-6اعمال پتانسیل کاتدي

به منظور بررسي رفتار کالکوپيريت در پتانسيل هاي احيايي،
آزمايش ولتامتري سيکلي با جهت معکوس انجام شد .براي اين
منظور جهت روبش از پتانسيل هاي مثبت به سمت پتانسيل هاي
28
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شده است .آزمايش براي مقادير  7/15و  7/35 mol/Lنيز تکرار
شد که نتايج مشابه بودند.

= 1/10 m/L
+3
Fe
A1
C1

C3

C2

C3
No S2O820.5 mol/L S20820.05 mol/L S2O82-

شکل :5تاثیر پراکسیددي سولفات؛ محدوده پتانسیل  -0/1Vتا ،0/52
نرخ اسکن  ،0/02 V/Sمحیط اسید سولفوريک  pH=6و دماي محیط
= 1/11 m/L
+3
Fe

 -2-6تاثیر افزودن همزمان يون فريک و پراکسیددي سولفات

جهت بررسي تاثير حضور همزمان يونهاي فريك و پراکسيد دي
سولفات ،مقدار  7/5mol/Lپراکسيد دي سولفات و mol/L
 7/75يون فريك به محلول اضافه شد .شکل  5نتايج را نشان مي-
دهد.
مقايسه شکل  5با شکلهاي  3و 4نشان ميدهد پيك کاتدي C1
که در شکلهاي  3و 4ظاهر شده بود در اين شرايط بسيار کوچك
است و توسط پيك  C2پوشانده شده است .علت افزايش شدت
پيك  ، C2احيا شدن همزمان يونهاي  Cu2+به  ، Cu0يون
 Fe+3به  Fe+2و يون  S2O8-2ميباشد.

A1
C1

C2
C3

شکل :6تاثیر يون فريک؛ محدوده پتانسیل  -0/1Vتا  ،0/52نرخ اسکن
 ،0/02 V/Sمحیط اسید سولفوريک  pH=6و دماي محیط

 -3-6آزمايشهاي ولتامتري خطي(6رسم نمودار تافل)

شکل  6نمودار تافل الکترود کالکوپيريت در محيط اسيد
سولفوريك و  pH= 2را نشان ميدهد .نمودار تافل يك شيب
منفي در محدوده آندي ( 7/2 V vs SCEتا  )7/75نشان مي-
دهد .طبق نظر قهرمانينژاد و همکاران [ ]16اين شيب منفي
بيانگر تشکيل يك اليه مقاوم در سطح کالکوپيريت ميباشد .در
نمودار تافل الکترود کالکوپيريت در حضور پراکسيد دي سولفات،
(شکل  )0شيب منفي شاخه آندي حذف شده است .به عبارت

مقايسه مقادير  7/75 mol/Lو  7/71يون فريك نشان ميدهد
که در مقادير بيشتر يون فريك شدت پيك کاتدي  C2به دليل
احياي بيشتر  Fe3+به  Fe2+بيشتر است.
 -5-6تاثیر پراکسیددي سولفات

به منظور بررسي اثر پراکسيد دي سولفات بر روي سطح
کالکوپيريت ،مقادير  7/75و  7/5 mol/Lاز اين ماده به محيط
افزوده شد .شکل ( )4نمودارهاي حاصل را نشان ميدهد .همان
گونه که مالحظه ميشود ،حضور پراکسيد دي سولفات باعث
جابجايي پيك کاتدي  C3از پتانسيل  -7/32ولت به  -7/22ولت

)Liner Sweep Voltammetry(LSV
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C2& C1
No S2O820.01 mol/L S2O820.1 mol/L S2O820.25 mol/L S2O82-

شکل :2تاثیر افزودن همزمان فريک و پراکسیددي سولفات؛ محدوده

شکل  :7تاثیر افزودن مقادير مختلف پراکسیددي سولفات؛ محدوده

پتانسیل  -0/1Vتا  ،0/52نرخ اسکن  ،0/02 V/Sمحیط اسید

پتانسیل  -0/52Vتا  ،0/1نرخ اسکن  ،0/6 V/Sمحیط اسید سولفوريک

سولفوريک  pH=6و دماي محیط

 pH=6و دماي محیط

ديگر حضور پراکسيد دي سولفات از تشکيل اليه مقاوم جلوگيري
مي کند.
نمودارهاي تافل به منظور بررسي تاثير پراکسيد دي سولفات بر
روي نرخ اکسيداسيون کالکوپيريت رسم شد .آزمايشها در شرايط
حضور و عدم حضور پراکسيد دي سولفات و در  pH=1و محيط
اسيد سولفوريك انجام شد .نرخ اکسيداسيون کالکوپيريت بر
مبناي محل تالقي شيب شاخه آندي و کاتدي نمودار تافل به
دست ميآيد[ .]12همانگونه که در شکل( )9مشاهده ميشود
افزودن مقدار  7/1 mol/Lپراکسيد دي سولفات باعث افزايش
نرخ اکسيداسيون از  7/562 µAبه  6/3 µAميگردد .افزودن
مقادير بيشتر پراکسيد دي سولفات تا  7/25 mol/Lنرخ
اکسيداسيون را به  12/5 µAافزايش ميدهد .در شکل  9نيز
نمودارهاي تافل الکترود کالکوپيريت در حضور يونهاي فريك و
پراکسيد دي سولفات مقايسه شده است .افزودن يون فريك نيز
باعث افزايش نرخ اکسيداسيون کالکوپيريت از  7/562 µAبه
 1/00 µAشده است.

شیب منفي
شاخه
آندي
شکل :3نمودار تافل الکترود کالکوپیريت؛ محیط اسیدسولفوريک
وpH= 2
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تابعي از سرعت روبش است که مربوط به تشکيل اليه سطحي
ميشود .بر اساس نظر قهرماني نژاد و همکاران واکنش انجام
گرفته به صورت زير است[:]10
CuFeS2 + 4zH2O → Cu1-xFe1-yS2-z + xCu2++ yFe3+ +
zSO42 + 8zH+ + (2x+ 3y + 6z)e()13

CuFeS2 + 4pH2O → Cu1-mFe1-nS2-p + mCu2+ +
nFe3+ + pSO42- + + 8pH+ + (2m+ 3n + 6p)e()14
در محدوده پتانسيل  ،7/3-7/4 Vمقدار جريان براي هر سه
حالت تقريبا برابر است که نشان ميدهد در اين محدوده از
پتانسيل سطح الکترود فعال بوده است .در اين محدوده پتانسيل،
اليه مقاوم تشکيل شده در مرحله قبل به صورت الکتروشيميايي
حل ميشود .در پتانسيلهاي آندي باالتر از  7/4 Vمجددا يك
اليه مقاوم جديد در سطح الکترود تشکيل شده و سبب کاهش
سرعت انحالل و در نتيجه ميزان جريان شده است .در اين مرحله
آهن به صورت کامل از شبکه کالکوپيريت خارج شده و اليه
 CuSطبق واکنش زير در سطح الکترود تشکيل ميشود.

No S2O82- , No Feric
0.25 mol/L S2O820.05 mol/L Feric

شکل  :1تاثیر افزودن يونهاي فريک و پراکسیددي سولفات؛ محدوده
پتانسیل  -0/52Vتا  ،0/1نرخ اسکن  ،0/6 V/Sمحیط اسید سولفوريک
 pH=6و دماي محیط

 -7-6تاثیر نرخ اسکن بر نمودارهاي تافل

بهطور کلي اعمال نرخهاي اسکن پايينتر ،رفتار حالت پايدار
الکترود را بهتر تشريح ميکند .به عبارت ديگر در نرخهاي اسکن
پايين فرصت کافي براي تشکيل (و يا انحالل) اليههاي سطحي
وجود دارد و بههمين دليل در نمودار تافل تغييرات جريان با
جزئيات بيشتري ظاهر ميشود .در نرخهاي اسکن پايينتر اليه
سطحي تشکيل شده روي الکترود ضخيمتر و فشردهتر است[.]10
شکل  8نمودارهاي تافل را براي الکترود کالکوپيريت در نرخهاي
اسکن  5 ،7/5 mV/sو  57در محيط اسيد سولفوريك  7/5موالر
نشان ميدهد .همانطور که در شکل  8ديده ميشود ،در
پتانسيلهاي کاتدي پروفيل  E-Logiبراي همهي نمودارها
يکسان است که نشان ميدهد سطح اوليه الکترود در هر سه مورد
خصوصيات مشابهي داشته است.
نگاه دقيقتر به شکل  8جزئيات بيشتري را در خصوص رفتار
آندي کالکوپيريت به دست ميدهد .در خصوص پتانسيلهاي
آندي کم (از پتانسيل مدار باز تا  ،)7/3 Vنرخ جريان (انحالل)

()15

2CuFeS2 + 13H2O → 0.75
CuS+ 12.5Cu2+ + Fe2(SO4)3
+ 0.25 SO42- +26 H+ +28 e-

در پتانسيلهاي باالتر از  ،7/02 Vاليه  CuSناپايدار است .در
اين مرحله انحالل کامل کالکوپيريت و اليه  CuSطبق واکنش-
هاي زير انجام شده و سبب افزايش جريان ميشود:

22

()16

CuS +4H2O → Cu2+
+SO42- +8H+ +8e-

()10

→2CuFeS2+ 16H2O
2Cu2+ +Fe2(SO4)3 +
SO42- +32H+ +34e-
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05mV/S
0 mV/S
0/0mV/S

شکل  :3تاثیر نرخ اسکن بر نمودارهاي تافل؛ محدوده پتانسیل  -0/52Vتا  ،0/1محیط اسید سولفوريک  pH=6و دماي محیط

 -3-6نتايج آزمايشهاي ولتامتري خطي بر روي پسماند
لیچینگ

 -1-6آزمايشهاي لیچینگ

آزمايشهاي ليچينگ نمونه کاني کالکوپيريت در شرايط مختلف
(بدون حضور اکسيدکننده ،در حضور پراکسيدديسولفات و در
حضور همزمان پراکسيدديسولفات و يون فريك) انجام شد .در
ساعتهاي مختلف از پسماند جامد نمونهگيري شده و سپس
الکترود خميري کربن از آن تهيه و رفتار الکتروشيميايي آن مورد
بررسي قرار گرفت.
نتايج نشان داد که بدون حضور اکسيدکننده ميزان استخراج مس
پس از 17ساعت بسيار ناچيزميباشد (کمتر از يك درصد) .در
حضور  7/5 mol/Lپراکسيدديسولفات پس از  17ساعت از
ليچينگ ميزان بازيابي مس حدود  13/6درصد بود .اما در حضور
همزمان  7/5 mol/Lپراکسيدديسولفات و  7/2 mol/Lيون
فريك پس از  17ساعت  22درصد از مس بازيابي شد .دليل آن
حضور يون فريك بهعنوان عامل انحالل کالکوپيريت است .اين
نتيجه با نتايج داکوبا و همکاران [ ]12مطابقت دارد.
شکل 17تصوير  SEMذرات کالکوپيريت قبل از ليچينگ و بعد
از ليچينگ در محلول اسيد سولفوريك ،در حضور و غياب
پراکسيدديسولفات ،را نشان ميدهد.

در طي آزمايشهاي ليچينگ ،در زمانهاي مختلف از ذرات جامد
داخل راکتور نمونهگيري شده و با استفاده از آنها الکترودهاي
خميري کربن تهيه شد سپس آزمايش ولتامتري خطي بهمنظور
رسم نمودار تافل بر روي اين الکترودها انجام شد.
شکل  11نمودار تافل مربوط به پسماند ليچينگ در زمانهاي 17
و  34ساعت در غياب عوامل اکسيد کننده را نشان ميدهد.
همانگونه که مالحظه ميشود ،ميزان جريان از  3/1µAدر زمان
 17ساعت به  7/15µAدر زمان  34ساعت کاهش يافته است که
بيانگر کاهش سرعت انحالل کالکوپيريت است .علت آن تشکيل
اليه مقاوم در سطح ذرات و کند شدن فرايند انتقال الکترون مي-
باشد.
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ب

الف

ج

د

شکل  : 60تصوير  SEMسطح ذرات کالکوپیريت؛ الف) کاني کالکوپیريت ب) پسماند لیچینگ در محیط اسید سولفوريک ج) پسماند لیچینگ در
محیط اسید سولفوريک و در حضور پراکسیددي سولفات د) پسماند لیچینگ در حضور همزمان يون فريک و پراکسیدديسولفات
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ساعت انتقال الکترون در سطح کالکوپيريت امکانپذير است .در
شکل  13نمودار تافل مربوط به پسماند ليچينگ در زمان 02
ساعت در حضور عوامل اکسيد کننده مختلف با يکديگر مقايسه
شده است .همانگونه که در شکل ديده ميشود در نمودار مربوط
به الکترود تهيه شده از پسماند ليچينگ بدون حضور اکسيدکننده
شيب منفي در محدوده پتانسيل 7/1 –7/7 mVديده ميشود که
بيانگر تشکيل اليه مقاوم در سطح ذرات کالکوپيريت است .هم-
چنين ميزان جريان عبوري و در نتيجه ميزان انحالل در آزمايش-
هاي ليچينگ در حضور عوامل اکسيدکننده حتي پس از 02
ساعت از ليچينگ همچنان بيشتر از آزمايش ليچينگ
کالکوپيريت بدون عوامل اکسيدکننده يون فريك و پراکسيددي-
سولفات است.
شکل  :66نمودار تافل الکترود پسماند لیچینگ کالکوپیريت در غیاب
عوامل اکسیدکننده؛ زمان 60و  65ساعت از لیچینگ ،محدوده پتانسیل
 -0/52Vتا  ،0/3محیط اسید سولفوريک  pH=6و دماي محیط

شيب منفی
شاخه آندی

در حضور S2O82-
در حضورFe3+
در S2O82- & Fe3+
غياب
شکل  :66نمودار تافل الکترود لیچینگ کالکوپیريت در حضور و غیاب
عوامل اکسیدکننده؛ زمان  72ساعت از لیچینگ ،محدوده پتانسیل
 -0/52Vتا  ،0/3محیط اسید سولفوريک  pH=6و دماي محیط

 -60-6نتايج آزمايشهاي امپدانس در حضور پراکسیديسولفات

بهمنظور بررسي نحوه تاثير پراکسيدديسولفات بر انحالل
کالکوپيريت ،آزمايشهاي امپدانس در حضور و غياب
پراکسيدديسولفات بر روي الکترود کالکوپيريت انجام شد.
شکل ( )14مقايسه نمودار امپدانس الکترود کالکوپيريت در حضور
و غياب پراکسيدديسولفات در 377 mVرا نشان ميدهد .در
غياب پراکسيد دي سولفات ،نمودار امپدانس خطي با شيب +1
مي باشد که بيانگر باال بودن مقاومت در برابر انتقال بار است.

شکل  :62نمودار تافل الکترود پسماند لیچینگ کالکوپیريت در حضور
همزمان پراکسیديسولفات و يون فريک؛ زمان 60و  65ساعت از
لیچینگ ،محدوده پتانسیل  -0/52Vتا  ،0/3محیط اسید سولفوريک
 pH=6و دماي محیط

شکل  12نمودار تافل مربوط به پسماند ليچينگ در زمانهاي 17
و  34ساعت در حضور يونهاي فريك و پراکسيدديسولفات را
نشان ميدهد .ميزان جريان در هر دو الکترود تقريبا با يکديگر
برابر است ( )7/5 µAکه نشان ميدهد حتي پس از گذشت 34
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الهه حسيني؛ حجت نادری

افزودن پراکسيدديسولفات به محيط سبب کاهش شيب خط
(مقاومت در برابر انتقال بار) شده است .افزايش بيشتر مقدار
پراکسيد دي سولفات از  7/771 mmol/Lبه  7/1سبب کاهش
بيشتر شيب خط شده است که به معني کاهش بيشتر مقاومت در
برابر انتقال بار شده است (شکل  )15که به معني انتقال آسانتر
الکترون در اليه سطحي کالکوپيريت و افزايش سرعت انحالل آن
مي باشد.

 -5نتیجه گیري

در مطالعه قبلي که توسط نويسندگان انجام شده است ،تاثير
مثبت يون پراکسيد دي سولفات بر انحالل کالکوپيريت نشان داده
شد .در اين مقاله ،با استفاده از روشهاي الکتروشيميايي ،مطالعات
تکميلي جهت تعيين نحوه عملکرد پراکسيد دي سولفات در
فرايند انحالل کالکوپيريت انجام شد .بر اساس نتايج آزمايش
ولتامتري سيکلي ،در پتانسيل روبش آندي اکسيداسيون
کالکوپيريت در محدوده پتانسيل  7/25 V vs. SCEصورت
ميگيرد و در جهت کاتدي ،دو پيك کاتدي مربوط به احيا
محصوالت حاصل از اکسيداسيون در مرحله قبل (کالکوپيريت
ناقص) و احيا يون هاي مس به مس فلزي ديده شد .کاهش pH
محيط به  ،1سبب افزايش ميزان احياشدن کالکوپيريت به دليل
افزايش حضور يون  H+در محدوده پتانسيل  -7/32 mVمي-
شود .آزمايش ولتامتري سيکلي الکترود کالکوپيريت در جهت
کاتدي نشان داد که پيك مربوط به احيا شدن کالکوپيريت به
کالکوسيت و کووليت در محدوده پتانسيل  -7/33 mVظاهر مي
شود و اکسيداسيون اين محصوالت در مسير برگشت سبب ظاهر
شدن پيك آندي در محدوده پتانسيل  +7/36 mVمي شود.
نمودار تافل الکترود کالکوپيريت يك شيب منفي در محدوده
آندي ( 7/2 V vs SCEتا  )7/75نشان ميدهد که بيانگر
تشکيل يك اليه مقاوم در سطح کالکوپيريت ميباشد .در حضور
پراکسيد دي سولفات ،شيب منفي شاخه آندي حذف شده است.
به عبارت ديگر حضور پراکسيد دي سولفات از تشکيل اليه مقاوم
جلوگيري مي کند .آزمايشهاي امپدانس الکتروشيميايي نشان
داد که يون پراکسيدديسولفات سبب کاهش مقاومت در برابر
انتقال بار شده و باعث افزايش انحالل کالکوپيريت مي شود.
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بدين وسيله ،از همکاري واحد تحقيق و توسعه مجتمع مس
سرچشمه در انجام اين تحقيق سپاسگزاري ميشود.
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