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چكیده
معدن مس اکسیدی قرهتپه با عیار مس  4/84درصد با باطله کربناته در شهرستان ماکو و در استان آذربايجان غربي واقع شده است .برای
لیچینگ مس از اين معدن از عوامل لیچینگ اسیدی و قلیايي استفاده شد .در ابتدا چندين آزمايش لیچینگ با اسید سولفوريک در pHهای
ثابت  4/9 ،0/2و  4/3و به مدت  8ساعت انجام شد که در نتیجه آن بازيابي باالی  33درصد مس بهدست آمد ،علي رغم بازيابي باالی مس،
مشكل مصرف بسیار زياد اسید و فیلتراسیون محلول و جامد باقيمانده مشهود بود .برای غلبه بر اين مشكالت ،آزمايشهايي در رآکتور
لیچینگ با عوامل انحالل آمونیاک و کربنات آمونیوم روی اين کانسنگ انجام شد .نتايج اين مرحله بیانگر آن بود که غلظت آمونیاک ،کربنات
آمونیوم ،نسبت جامد به مايع و ابعاد ماده معدني مهمترين عوامل مؤثر در لیچینگ آمونیاکي کانسنگ مذکور هستند .در شرايط مناسب 9
مول آمونیاک 0/9 ،مول کربنات آمونیوم ،نسبت جامد به مايع  ،4140سرعت همزني  300دور بر دقیقه ،دمای  80درجه سانتيگراد و  00دقیقه
زمان لیچینگ ،بازيابي بیش از  31درصد بهدست آمد .محلول و جامد باقيمانده در لیچینگ آمونیاکي به راحتي فیلتر شد .مدل سینتیكي
مناسب برای لیچینگ اين کانسنگ در محیط آمونیاکي ارائه شد و مقدار انرژی فعالسازی واکنش طبق مطالعات سینتیكي  40کیلوژول بر
مول محاسبه شد .مقايسه لیچینگ اسیدی و آمونیاکي برای کانسنگ اکسیدی مس قره تپه با باطله کربناته نشان داد که لیچینگ آمونیاکي
مناسبترين روش برای انحالل مس از اين کانسنگ است.
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 -1مقدمه
کانیهای اکسيدی مس مانند آزوریت ،1ماالکيت ،2تنوریت 9و
کریزوکوال 1در محيطهای اسيدی و بازی ،در دما و فشار محيط
میتوانند بهصورت مطلوبی حل شوند .معمولترین اسيد برای
انحالل کانسنگهای اکسيدی مس اسيد سولفوریک است که
بسته به طبيعت کانسنگ ميزان مصرف اسيد میتواند از  0/1تا
 0/1تن به ازای هر تن مس توليدی متغير باشد .همچنين
هيدروکسيد سدیم ،آمونياک و آهک مرسومترین حاللهای
ليچينگ قليایی هستند که در صنعت ليچينگ استفاده می-
شوند[.]1
مشکل اساسی در ليچينگ اسيدی کانسنگهای اکسيدی
بهویژه با باطله کربناته ،عالوه بر مصرف زیاد اسيد ،فيلتراسيون
محلول ژلهای بهدست آمده است .همچنين به دليل آزاد شدن
گاز دیاکسيد کربن طی فرایند ليچينگ مخزنی مطابق
واکنشهای  1تا  1موجب توليد مقدار زیادی کف در مخزن
ليچينگ میشود؛ بنابراین از فضای عملياتی مفيد مخزن کاسته
میشود .همچنين در شرایط ليچينگ این کانیها با اسيد
سولفوریک مطابق واکنشهای  1و  ،2مقادیر زیادی ژیپس
) نيز تشکيل میشود.
(سولفات کلسيم آبدار,
واکنشهای  9تا  3نيز بهترتيب نحوه واکنش آزوریت ،ماالکيت،
تنوریت و کریزوکوال را با اسيد سولفوریک نشان میدهند.
ليچينگ آمونياکی با رفع این مشکالت ،بهترین گزینه برای
انحالل کانسنگهای اکسيدی مس با باطله کربناته است.

()3
آزوریت ،ماالکيت ،تنوریت و کریزوکوال که بارزترین
کانسنگهای اکسيدی مس در طبيعت میباشند طبق
واکنشهای  1تا  10با آمونياک واکنش میدهند.

()1

()8

()3

()10

امروزه در صنعت ليچينگ ،آمونياک بهدليل عملکرد انتخابی
طی فرآیند ليچينگ و تشکيل کمپلکسهای پایدار ،بهطور
گسترده در ليچينگ عناصری نظير مس ،روی ،نيکل و کبالت
استفاده میشود .دليل عملکرد انتخابی آمونياک توليد کمپلکس
آمونياکی (به خاطر گونهی فعال نيتروژن) است .این کمپلکس
در مرحله ليچينگ برخی از عناصر همچون مس را بهطور
انتخابی در ساختار کمپلکس خود احاطه میکند که موجب
انحالل آن میشود[.]3-2
ليچينگ آمونياکی برای اولين بار در کارخانه Kennecott
در آالسکا استفاده شد .چون کانسنگ مس ،حاوی مقدار زیادی
باطله کربناتی در سنگآهک دولوميتی بود که قابليت انحالل
زیادی در محيطهای اسيدی را داشت و ميزان مصرف اسيد را
بهشدت باال میبرد[.]1
 Bingolو همکارانش به مطالعه سينتيک انحالل ماالکيت
در محيط آمونياک و کربنات آمونيوم پرداختهاند .نمونه جامد
مورد آزمایش کانسنگ ماالکيت با  28/1درصد مس و با باطله

()1

()2

()9

()1

()5
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مطالعه و انتخاب روش مناسب برای انحالل مس از کانسنگ اکسيدی معدن مس قرهتپه

( )-15µm ،-150+15 µm ،-250+150µmبرای انجام آزمایش
خرد و دانهبندی شد.
آناليز کانیشناسی و شيميایی نمونه به ترتيب از طریق
روش  XRDبه همراه آناليز مقاطع ميکروسکوپی و روشXRF
تعيين شد که نتایج به ترتيب در جداول  1و  2نشان داده شده
است.

سيليسی بوده است .ضرورت استفاده از آمونياک و کربنات
آمونيوم تنها به دليل وجود کربنات موجود در ساختار ماالکيت
بوده و هيچگونه کربناتی در باطله آن مشاهده نمیشود[.]1
 Ekmekyaparو همکارانش به مطالعه سينتيک انحالل
کانسنگهای اکسيدی مس در حضور کلرید آمونيوم
پرداختهاند .نمونه جامد حاوی  10/55درصد  CuOو 50/11
درصد  SiO2بهعنوان باطله بوده است .مقدار مصرف بهينه
کلرید آمونيوم  1مول بر ليتر گزارششده است .با توجه به آناليز
شيميایی نمونه مورد استفاده ،عالوه بر اینکه مشکل ليچينگ
اسيدی و تشکيل حالت ژلهای برای آن انتظار نمیرود مقدار
زیاد کلر آزاد شده از کلرید آمونيوم میتواند بسيار خورنده
باشد[.]3
 LIU Weiو همکارانش سينتيک انحالل کانسنگهای
مس کمعيار را در محلول آمونياک و کلرید آمونيوم مورد
مطالعه قرار دادهاند .نمونه حاوی  CuO 1/11و  23/10درصد
 SiO2بوده و بنابراین میتوان عمده باطله را از نوع سيليسی در
نظر گرفت .شرایط مناسب ليچينگ  0/5مول آمونياک 2 ،مول
کلرید آمونيوم و نسبت جامد به مایع  10به  250گرم بر
ميلیليتر گزارش شده است .در این شرایط حدود  10درصد
مس قابل بازیابی است .عالوه بر خورنده بودن محيط حاوی
کلر ،مقدار درصد جامد بسيار پایين و بازیابی پایين مس مانع از
استفاده صنعتی آن میشود[.]5
با توجه به ماهيت کانسنگ اکسيدی مس قره تپه مورد
مطالعه در این تحقيق که حاوی مقدار زیادی باطله کربناته بود
سعی شد تا روش مناسب ليچينگ مس از آن ارائه شود .برای
امکانسنجی ليچينگ اسيدی ،آزمایشهایی با محلول اسيد
سولفوریک انجام گرفت که در تمامی این آزمایشها علی رغم
بازیابی باالی  35درصد مس ،مشکل فيلتراسيون محلول
خروجی بارز بود .عالوه بر این با توجه به مصرف بيش از حد
اسيد بهدليل وجود باطله کربناته ،انجام چنين فرایندی از لحاظ
اقتصادی قابل توجيه نبود .در ادامه روش ليچينگ آمونياکی،
مناسبترین روش برای انحالل مس از این کانسنگ تشخيص
داده شد و پارامترهای مؤثر بر روی انحالل کانسنگ اکسيدی
مس قرهتپه در محلول آمونياک و کربنات آمونيوم مورد ارزیابی
قرار گرفت و مدل سينتيکی ليچينگ نيز برای آن ارائه شد.

جدول  14نتايج آنالیز کانيشناسي نمونه به روش  XRDو
مقاطع میكروسكوپي
فرمول شيميایی

نام کانی
ماالکيت
آزوریت
کوپریت
تنوریت
دولوميت
کلسيت
کوارتز

Cu2(OH)2CO3
Cu3(OH)2(CO3)2
Cu2O
CuO
CaMg(CO3)2
CaCO3
SiO2
جدول  18نتايج آنالیز نمونه به روش XRF

عناصر و
اکسيدهای آنها

مقدار ()%

عناصر و
اکسيدهای آنها

مقدار ()%

Cu

2/12

CaO

86/86

Fe

2/86

SiO2

1/55

Al2O3

0/66

MgO

15/16

K2O

0/21

C

8/86

مطالعات مقاطع ميکروسکوپی نمونه ،داللت بر این دارد که
کانیهای عمده مس ،ماالکيت و آزوریت میباشند .مقدار مس
نمونه از طریق آناليز به روش  1/21 ، XRFدرصد تعيين شد.
الزم به ذکر است مقدار مس نمونه مربوطه بروش جذب اتمی
در آزمایشگاه تجزیه مجتمع مس سونگون و سازمان
زمينشناسی تبریز به ترتيب  1/18و  1/25درصد تعيين شدند.
چون ميزان مس بروش  XRFتفاوت کمی با مقادیر باال دارد
بنابراین در این تحقيق برای محاسبه بازیابی از عيار مس 1/21
درصد که به روش  XRFتعيين شده بود استفاده شد .باطله
در این نمونه بهصورت عمده ،دولوميت (،)CaMg(CO3)2
کلسيت ( )CaCO3و به مقدار کم کوارتز ( )SiO2شناسایی شد.

 -2مواد و روش آزمايش
 -4-8مواد

 -8-8روش آزمايش

نمونه معرف تهيه شده از کانسنگ معدن قرهتپه واقع در
شهرستان ماکو از توابع استان آذربایجان غربی ،ابتدا توسط
سنگشکنهای فکی و غلتکی تا ابعاد زیر دو ميلیمتر خرد شد
و در ادامه توسط آسيای گلولهای به ابعاد موردنظر

آزمایشهای ليچينگ در یک مخزن (راکتور) شيشهای
مجهز به سيستم همزنی مکانيکی انجام گرفت .سيستم
گرمادهی و کنترل دما با دقت بسيار خوبی از طریق حمام آب
گرم تأمين شد .در ورودی مخزن محلهایی برای اضافه کردن
91

علمي -پژوهشي مهندسي معدن

علي نبي زاده ،والح آقازاده

برای تشکيل گونههای پایدار مس الزامی است .همچنين ثابت
شده است که در این شرایط بازیابی مس در صورت عدم وجود
کربنات آمونيوم بسيار پایين است[ .]10،8،1مقادیر زیاد کربنات
آمونيوم با پایين آوردن  pHمحلول ،سبب رسوب مس بهصورت
گونههای هيدروکسيدی و اکسيدی میشود.
نتایج تحقيقات انجام گرفته در محيطهای آمونياکی این
نکته را به اثبات رسانده که گونههای پایدار کمپلکس مس و
آمونياک در بازه  8 pHتا  10/5است[ .]11بنابراین برای
دستيابی به این محدوده مطلوب از  ،pHاستفاده از این نمک
آمونياک اجتناب ناپذیر است .در نتيجه غلظتهای متغيری از
آمونياک و کربنات آمونيوم در دمای  20درجه سانتیگراد ،دور
همزنی  500دور بر دقيقه ،نسبت جامد به مایع  1/10و ذرات با
ابعاد  +15 -150µmبررسی شد.
مطابق جدول  9مشخص شد با افزایش غلظت آمونياک
بازیابی رو به افزایش بوده و برای مقدار ثابتی از آمونياک با
کاهش مقدار غلظت کربنات آمونيوم بازیابی افزایش مییابد.
عالوه بر این مطابق واکنشهای  11و  12وجود کربنات آمونيوم
منجر به افزایش غلظت آمونياک میشود .طبق واکنشهای  1تا
 ،10آمونياک موجود در محلول بهمحض حل شدن مس ،آن را
به صورت کمپلکس در ساختار خود احاطه میکند و مطابق با
اصل لوشاتليه موجب میشود که واکنش به سمت راست
هدایتشده و از این طریق موجب افزایش بازیابی مس میشود.

محلول و نمونه خوراک مورد نظر و همچنين محل نمونهبرداری
مناسب تعبيه شده بود .هر آزمایش با مقدار  500ميلیليتر
محلول با غلظتهای متغيری از آمونياک و کربنات آمونيوم
انجام گرفت .سرعت همزنی  500دور بر دقيقه مورد استفاده
قرار میگرفت ،زیرا با توجه به تحقيقات انجام شده قبلی در
سرعتهای همزنی باالتر از  150دور بر دقيقه میتوان تأثير
سرعت همزنی را نادیده گرفت[ .]5 ،1همچنين دانهبندیهای
مختلف ،نسبتهای متغيری از جامد به مایع و نيز دماهای
مختلف بهطور کامل بررسی شد .در هر آزمایش مقدار 5
سیسی از محلول در زمانهای مشخص از مخزن گرفته شد.
بعد از سانتریفيوژ ،محلول به مقدار الزم برای عيارسنجی مس
به روش جذب اتمی به آزمایشگاه فرستاده شد .به منظور ثابت
ماندن حجم محلول اوليه ،بعد از هر مرحله نمونهبرداری مقدار
 5سیسی واکنشگر تازه بهسرعت به مخزن اضافه شد.
 -3نتايج
 -4-9نتايج آزمايشهای لیچینگ اسیدی

چندین آزمایش برای بررسی ليچينگ با اسيد سولفوریک
در pHهای ثابت  1/9 ،0/8و  1/5بر روی ابعاد +15 -150
ميکرون به مدت  2ساعت انجام گرفت .نتایج نشان داد که
بازیابی مس تحت این شرایط بيش از  35درصد است و اسيد
سولفوریک بهراحتی میتواند مس موجود در این کانسنگ را
حل نماید .اما علیرغم بازیابی باال ،به علت مصرف باالی اسيد
در این آزمایشها ( 500کيلوگرم اسيد به ازای یک تن ماده
معدنی) و همچنين توليد مقدار زیاد گاز دیاکسيد کربن مطابق
رابطه  1الی  ،1این روش برای استحصال مس از کانسنگ
مذکور مناسب نيست .یکی دیگر از مشکالت اساسی در این
فرایند ،جامد و محلول باقیمانده حاصل از ليچينگ بود که
بهشدت خاصيت ژلهای به خود میگرفت و فيلتراسيون آن
غيرممکن میشد .بنابراین در این شرایط قسمت عمده مس را
نمیتوان از محلول و جامد باقیمانده جدا کرد .به عبارتی
بازیابی کل در سيستم ليچينگ با اسيد برای کانسنگ مذکور
بسيار پایين بود .همچنين آثار ناشی از توليد کف زیاد در
دیوارههای رآکتور به وضوح قابل مشاهده بود .بنابراین روش
آمونياکی مناسب برای این ماده پيشنهاد شد و ادامه آزمایشها
با محلول آمونياکی انجام گرفت.

()11
()12
جدول  19تأثیر غلظتهای مختلف آمونیاک و کربنات
آمونیوم بر روی بازيابي مس (نسبت جامد به مايع  ،4/40سرعت

همزني  300دور بر دقیقه ،دما  80درجه سانتيگراد)
بازيابي طي  4ساعت ()%
15/10
11/92
88/15
85/12
31/11
85/10
81/12
35/21
30/90
88/00

 -8-9نتايج آزمايشهای لیچینگ آمونیاکي
 -4-8-9تأثیر غلظت آمونیاک و کربنات آمونیوم

غلظت عوامل لیچینگ (موالر)
کربنات آمونيوم
0/15
0/5
0/15
0/5
0/9
0/5
1
0/9
0/5
1

آمونياک
1/5
2
9

5

مطالعات نشان داد که در ليچينگ آمونياکی حالت ژلهای حين
ليچينگ تشکيل نمیشود .همچنين مشاهده شد که محتویات

مطالعات محققين نشان داده است که در ليچينگ آمونياکی
وجود مقدار کمی از کربنات آمونيوم برای تنظيم  pHمحلول
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دما تا  30درجه سانتیگراد تغيير چشمگيری در نرخ انحالل
مس بعد از  30دقيقه مشاهده نشد .بعد از  30دقيقه زمان
ليچينگ  31/11درصد در دمای  20درجه سانتیگراد و بيش از
 33/3درصد در دمای  10درجه سانتیگراد بازیابی مس به-
دست آمد .همچنين مشاهده شد فقط در  20دقيقه اول شروع
واکنش ،بازیابی بهشدت متأثر از دما بوده و بعد از  20دقيقه،
دما تأثير بارزی در انحالل مس از کانسنگ مس اکسيدی با
باطله کربناته ندارد .بنابراین دمای  20درجه سانتیگراد
مناسبترین دمای انجام واکنش انتخاب شد.

داخل رآکتور بهمحض خاموش کردن همزن مکانيکی بهسرعت
تهنشين شد.
مطابق جدول  9مقدار مناسب برای غلظت آمونياک و کربنات
آمونيوم به ترتيب  9مول و  0/9مول تعيين شد.
همچنين واکنشهای کمپلکس ساز در داخل محلول آمونياکی
بهصورت روابط  19تا  13با توجه به  pHمحلول اتفاق
میافتد[: ]11
()19
()11
()15
()13

 -8-8-9تأثیر نسبت جامد به مايع

نسبتهای جامد به مایع  1/10 ،1/20و  1/1در این آزمایشها
بررسی و مشخص شد با افزایش این نسبت بازیابی کاهش یافته
و بعد از مقدار 1/10تغيير بارزی در بازیابی صورت نگرفت .با
کاهش مقدار جامد در واحد حجم ،مقدار آمونياک کافی برای
انجام ليچينگ فراهم میشود .مطابق شکل  1نسبت جامد به
مایع  1/10مقدار مناسب تعيين شد .سایر شرایط عبارت بودند
از 9 :مول آمونياک 0/9 ،مول کربنات آمونيوم ،دمای  20درجه
سانتیگراد ،دور همزنی  500دور بر دقيقه و ذرات با ابعاد
.+15 -150µm

شكل  18تأثیر دما بر روی بازيابي مس از کانسنگ مس اکسیدی (9
مول آمونیاک 0/9 ،مول کربنات آمونیوم ،سرعت همزني  300دور بر
دقیقه ،نسبت جامد به مايع  ،4/40ابعاد ذرات  +53 -430میكرون)

 -9-8-9تأثیر اندازه ذرات

برای بررسی تأثير اندازه ذرات بر بازیابی مس از کانسنگ
اکسيدی مس قرهتپه ،آزمایشهایی با سه بخش دانهبندی
صورت گرفت .مطابق شکل  9مشاهده شد که با کاهش ابعاد
مادهی معدنی بازیابی بهبود مییابد .با کاهش اندازه ذرات درجه
آزادی مطلوبی از ذرات با ارزش به دست میآید ،همچنين
افزایش سطح مخصوص ذرات طی فرایند خردایش موجب
میشود که عامل ليچينگ با سطح بيشتری در تماس باشد.
بنابراین کاهش اندازه ذرات از این طریق موجب افزایش بازیابی
فلز مس مورد نظر در این آزمایشها شده است .برای ذرات
 -250 +150µmبازیابی  81درصد ،برای ذرات +15 -150µm
بازیابی  31درصد و برای ذرات  -15µmبازیابی  31/5درصد
بعد از زمان  30دقيقه و دمای  20درجه سانتیگراد حاصل شد.
نتایج به خوبی نشان داد که برای ابعاد ریزتر بازیابی بهبود
مییابد .اما با توجه به هزینههای زیاد نرم کنی در آسياها ،توليد
ابعاد ریزتر مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی است که مقرون
به صرفه نيست .بنابراین دانهبندی  +15 -150µmمناسبترین
اندازه ذرات تعيين شد.

شكل  14تأثیر نسبت جامد به مايع در بازيابي مس از کانسنگ
اکسیدی ( 9مول آمونیاک 0/9 ،مول کربنات آمونیوم ،سرعت همزني
 300دور بر دقیقه ،دما  80درجه سانتيگراد ،ابعاد ذرات +53 -430
میكرون)

 -8-8-9تأثیر دما
برای بررسی تأثير دما ،آزمایشهایی در دماهای ،90 ،20
 10و  30درجه سانتیگراد انجام شد .مطابق شکل  2با افزایش
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شكل  19تأثیر ابعاد ذرات در بازيابي مس از کانسنگ اکسیدی (9

نسبت به زمان در
دماهای مختلف

مول آمونیاک 0/9 ،مول کربنات آمونیوم ،سرعت همزني  300دور بر
دقیقه ،نسبت جامد به مايع  ،4/40دما  80درجه سانتيگراد )

 -9-9مدل سینتیكي انحالل در محیط آمونیاکي

در واکنشهای سيال-جامد از مدل هسته واکنش نکرده
برای ارزیابی سينتيکی استفاده میشود .در این مدل فرض بر
این است که واکنش شيميایی از سطح ذره شروع و به طرف
مرکز آن ادامه مییابد و در هرلحظه یک بخش واکنش نکرده
در داخل ذره وجود دارد که به مرور زمان کوچکتر میشود .با
فرض مدل مذکور برای واکنشهای سيال جامد کنترل واکنش
میتواند از طریق انجام واکنش شيميایی در سطح ذره و یا
دیفيوژن عامل انحالل و یا محصول مورد نظر از الیه تشکيل
شده بر سطح ذره باشد .معادالت ریاضی  11و  18به ترتيب
برای کنترل واکنش از طریق دیفيوژن و انجام واکنش شيميایی
است[ .]12در شکلهای  1و  5به ترتيب نمودارهای حاصل از
روابط  11و  18که بر روی دادههای حاصل از این مطالعه
اعمال شدهاند ،نشان داده شده است .با توجه به مقدار ضریب
همبستگی دادههای آزمایشگاه ( )R2در این نمودارها ،ضریب
همبستگی کنترل واکنش از طریق دیفيوژن نسبت به ضریب
همبستگی کنترل واکنش از طریق انجام واکنش سطحی به
عدد یک نزدیکتر است .بنابراین میتوان گفت کنترل واکنش
بيشتر از طریق دیفيوژن است .با کمی دقت در ضریب
همبستگی دادهها در شکل  1باز متوجه میشویم که ضریب
همبستگی دادهها در دماهای مختلف خيلی به عدد یک نزدیک
نيست .بنابراین در استفاده از این مدل احتمال خطا وجود دارد.

نسبت به زمان در دماهای

شكل  13نمودار
مختلف

بنابراین سعی شد از معادله جدید ارائه شده مطابق رابطه
 13برای واکنشهای سيال جامد ارائهشده استفاده شود .اساس
این مدل نيز مطابق توضيحات داده شده در اوایل این بخش
است .با این فرض که واکنش عالوه بر دیفيوژن از الیه تشکيل
شده از محصوالت واکنش ،از طریق انتقال از فصل مشترک
بين هسته واکنش نکرده و الیه تشکيل شده از محصوالت
واکنش نيز کنترل میشود[ .]11 ،19
()13

که در آن کسری از واکنش که در زمان انجام گرفته
است و ثابت نرخ واکنش است .نمودار مربوط به رابطه 13
نسبت به زمان برای دماهای مورد بررسی در این تحقيق مطابق
شکل  3رسم شد .با توجه به شکل  3و با در نظر گرفتن مقدار
 R2برای نمودارهای مربوطه ،واضح است که دادههای حاصل از
این آزمایشها به خوبی با این مدل همخوانی دارند .همچنين
ثابت نرخ واکنش وابسته به دما نيز از رابطهی آرنيوس ()20
قابل محاسبه است [.]19 ،12

()11
()18
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 -1نتیجهگیری

()20

در این تحقيق به مطالعهی روش مناسب برای ليچينگ
کانسنگ اکسيدی مس قرهتپه پرداخته شد .ابتدا آزمایشهایی
با محلول اسيد سولفوریک انجام گرفت که در تمامی این
آزمایشها مشکل فيلتراسيون محلول خروجی و نيز مقدار
مصرف باالی اسيد بارز بود .در ادامه روش ليچينگ آمونياکی
مناسبترین روش برای انحالل مس از کانسنگ مذکور
تشخيص داده شد .پارامترهای غلظت آمونياک و کربنات
آمونيوم ،نسبت جامد به مایع ،دما و ابعاد ذرات در ليچينگ
آمونياکی مورد بررسی قرار گرفت .در شرایط مناسب  9مول
آمونياک 0/9 ،مول کربنات آمونيوم ،نسبت جامد به مایع ،1/10
سرعت همزنی  500دور بر دقيقه ،دمای  20درجه سانتیگراد و
 30دقيقه زمان ليچينگ ،بازیابی بيش از  31درصد بهدست
آمد .در ليچينگ آمونياکی مشکل فيلتراسيون جامد و محلول
خروجی مشاهده نشد .مطالعات سينتيکی نشان دادند که
سينتيک انحالل کانسنگ اکسيدی مس با باطله کربناته مطابق

انرژی فعالسازی واکنش،
که در آن ضریب آرنيوس،
ثابت جهانی گازها و دمای مطلق است .شيب خطهای
حاصل از نمودار شکل  3بيانگر مقدار برای هر سری
نسبت
آزمایشها در دماهای مشخص است .با رسم نمودار
که در شکل  1نمایش داده شده است ،مقدار
به
انرژی فعالسازی واکنش برابر  13کيلوژول بر مول محاسبه
گردید .با توجه به اینکه انرژی فعالسازی محاسبه شده در
محدوده دیفيوژن است بنابراین با اطمينان زیاد میتوان گفت
واکنش از طریق دیفيوژن و انتقال از فصل مشترک کنترل
میشود .همچنين اثر دما که در شکل  2آورده شده است نشان
میدهد که دما تأثير قابلتوجهی بر سرعت انجام واکنش ندارد.
در نهایت از دالیل دیگری که میتوان بهدرستی مدل ارائه شده
اشاره کرد این است که انحالل در محيط آمونياکی بهطور کامل
انتخابی است بنابراین در هر ذره مقدار قابلتوجهی از مواد
معدنی به صورت خاکستر باقی میماند که میتواند بهعنوان
الیه دیفيوژن عمل کند.

صورت
رابطه
میگيرد .انرژی فعالسازی مورد نياز برای انجام واکنشها برابر
 13کيلوژول بر مول محاسبه شد .نتایج این تحقيق بهروشنی
روش ليچينگ آمونياکی را مناسبترین روش برای استحصال
مس از کانسنگ اکسيدی معدن مس قرهتپه با باطله کربناته
ارائه داد.
 -3تشكر و قدرداني
از شرکت صنایع پژوهان آذر به خاطر تأمين منابع مالی
تشکر و قدردانی میشود.

نسبت به

شكل  10نمودار
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