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چکیده
هدف از این تحقیق ،بازیابی عناصر نادر خاکی از محلول لیچینگ نمونه غیرمغناطیسی کانسنگ آهن گزستان است .محلول مورد بررسی حاوی
عناصر نادر سریم ( 47میلیگرم بر لیتر) ،النتانیم ( 21/67میلیگرم بر لیتر) ،نئودیمیم ( 21/67میلیگرم بر لیتر) و ایتریم ( 22میلیگرم بر لیتر) و و
ناخالصیهای عمدهای از جمله آهن ) 15727/33( (IIIمیلیگرم بر لیتر) ،کلسیم ( 353/33میلیگرم بر لیتر) و فسفر ( 1156/67میلیگرم بر لیتر)
بود .با توجه به مقدار قابل توجه ناخالصیها در محلول ،حذف آنها (به ویژه آهن) به روشهای مختلف از جمله رسوب دادن و استفاده از رزینهای
تبادل یون مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد این روشها در تغلیظ بیشتر عناصر نادر خاکی موفق بوده و غلظت عناصر تا سه برابر نسبت به
میزان اولیه در محلول افزایش یافته است .نتایج جذب عناصر نادر خاکی از محلول تغلیظ شده به روش رسوبدهی این عناصر با افزایش دمای
محلول بسیار مطلوب بود و میزان حذف آهن در این روش به  98درصد رسید .آزمایشهای جذب ناپیوسته ( )Batchبا رزین کاتیونی Dowex50

 WX4نشان داد ،میزان بازیابی عناصر نادر سریم ،النتانیم ،نئودیمیم و ایتریم بر روی رزین یاد شده به ترتیب برابر 97/27 ،99/0 ،98/67 ،99/11
درصد است.

کلمات کلیدی
عناصر نادر خاکی ،کانسنگ آهن گزستان ،رسوبدهی ،تبادل یونی.Dowex50 WX4 ،

* نویسنده مسئول مکاتبات.
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 -1مقدمه

جداسازی عناصر نادر خاکی به دلیل وجود شباهتهای
شیمیایی و فیزیکی بسیار پیچیده است و روشهای موجود عمدتا
انتخابی نیستند .پیچیدگی آن به این دلیل است که کانسنگهای
حاوی عناصر نادر اغلب از مخلوطی از این عناصر تشکیل شدهاند.
یکی دیگر از مشکالت جداسازی به دلیل توزیع نامناسب
غلظتهای عناصر نادر خاکی در کانیهای رایج است؛ فرآیندهای
مختلف جداسازی تفریقی عناصر نادر خاکی ،اساسا از اختالف در
خواص قلیایی این عناصر استفاده میکنند که ناشی از کاهش
شعاع یونی از النتانیم تا لوتتیم است .تفاوت در خواص قلیایی بر
انحاللپذیری نمکها ،هیدرولیز یونها و تشکیل گونههای
کمپلکس (پایداری ترکیبات) اثرگذار است .خواص یاد شده اصول
روشهای جداسازی به وسیله اکسیداسیون (اکسایش -کاهش)،
تبلور جز به جز ،ترسیب جز به جز ،تجزیه حرارتی جز به جز
نمکهای اکسی  ،2تبادل یونی و استخراج حاللی را تشکیل
میدهند [.]6 ,5

عناصر نادر خاکی یک گروه متشکل از  17عنصر است .طبق
اتحادیه بینالمللی شیمی محض و کاربردی این  17عنصر شامل
عناصر اسکاندیم ( )Scو ایتریم ( )Yو پانزده عنصر فلزی گروه
النتانیدها ( )Lnاز عدد اتمی  57تا  71شامل النتانیم ( ،)Laسریم
( ،)Ceپراسئودیمیم ( ،)Prنئودیمیم ( ،)Ndپرومتیم (،)Pm
ساماریم ( ،)Smیوروپیم ( ،)Euگادولینیم ( ،)Gdتربیم (،)Tb
دیسپروسیم ( ،)Dyهولمیم ( ،)Hoاربیم ( ،)Erتولیم (،)Tm
ایتربیم ( )Ybو لوتتیم ( )Luاست [.]2 ,1
این عناصر برخالف نامشان در پوسته زمین بسیار فراوانند
(به جز پرومتیم و عنصرهای پرتوزا) ولی به دلیل ویژگیهای
زمینشیمیایی  1بسیار پراکندهاند .بعضی از آنها حتی از مس،
سرب ،روی ،نیکل ،طال و پالتین نیز فراوانترند و حتی کمترین
عناصر نادر خاکی ( Luو  )Tmفراوانی در حدود  200برابر طال
دارند [.]3

در حال حاضر جذب موثرترین روش موجود برای جدایش
عناصر نادر است زیرا جاذبهای ارزان و پربازده بسیاری برای
بازیابی عناصر نادر به کاربرده میشوند .اهمیت جذب به دلیل
سادگی روش ،محدوده کاربردی گسترده و حتی قابلیت استفاده
در محلول های با غلظت پایین عناصر نادر در بسیاری از منابع
نشان داده شده است [ .]7جدایش عناصر نادر به روش تبادل
یونی ،اولین بار توسط اسپدینگ  3و پاول 4برای جدایش
محصوالت شکافت هستهای به دست آمده از راکتورهای هستهای
آغاز شد .برای چندین سال ،تبادل کاتیونی از روشهای اصلی
مورد استفاده برای به دست آوردن النتانیدهای منفرد سهظرفیتی
بود .در سالهای گذشته و در حال حاضر ،توسعه روشهای
استخراج عناصر نادر خاکی به سوی روش تبادل یونی پیش رفت
که موفقترین روش برای حصول به این عناصر با مرتبه خلوص
باال بود ،به طوریکه در فرآیند استخراج ،محصول نهایی
کنسانترهها به دست میآید [.]8

به دلیل خواص منحصر به فرد عناصر نادر خاکی ،امروزه
فناوریهای پیشرفته به شدت نیازمند استفاده از این عناصر
استحصال شده از ذخایر معدنیاند .از یک سو میتوان ردپای این
عناصر را در صنایع مهمی همچون هوا و فضا ،خودرو ،الکترونیک
(بوردهای کامپیوتری ،باتری) و همچنین صنایع نظامی و دفاعی،
مخابرات ،کامپیوتر ،آهنرباهای دایمی و دهها مورد دیگر دید
[.]1
عناصر نادر هیچگاه به صورت فلز آزاد در پوسته زمین یافت
نمیشوند و به طور طبیعی در کانیهایی که شامل ترکیبی از
عناصر کمیاب گوناگون و غیرفلزاتاند ،یافت میشوند .کانیهای
عناصر نادر خاکی ،کانیهاییاند که حداقل یکی از عناصر نادر
خاکی یا ایتریم را داشته باشند .بیش از  250کانی حاوی عناصر
نادر خاکی شناخته شده است که بسیاری از آنها دارای
غلظتهای پایین  10تا  ppm 300اند .در عین حال ،تعداد کمی
از آنها حایز اهمیتاند و از این میان تنها  5منبع قابل
بهرهبرداری وجود دارد .این کانیها عبارتند از باستنازیت،
مونازیت ،زنوتیم ،آپاتیت و رسهای جذبکننده یون حاوی
عناصر نادر خاکی .از میان اینها ،سه کانی باستنازیت ،مونازیت
و زنوتیم مهمترین منابع اقتصادیاند و بیش از  95درصد کل
تولید عناصر نادر خاکی جهان از طریق این کانیها تامین میشود
[.]4 ,1

در جدایش عناصر نادر با فرآیند تبادل یونی ،رزینهای
مصنوعی تبادل کاتیونی پلیاسترن -سولفونیک  5که عموما
ترکیبات آلی حاوی گروههای سولفونیک ) (-SO3Hیا
کربوکسیلیک اسیدند ) (-COOHبیشترین مصرف را دارند که
کاتیونهای عناصر نادر اغلب با یونهای  ،H+آمونیوم یا سایر
کاتیونهای مشتق گرفته از فاز تبادل یونی جابهجا میشوند.
رزینهای آنیونی به دلیل مکانیزم جذب پیچیدهتر ،به میزان
4-Powell
5-polystyrene-sulphonic

1-Geochemical
2-Fractional thermal decomposition of oxy salts
3-Spedding
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یونی

پلیدوپامینهای نانو کربنی کربونیزه شده ،خاکهای رسی اصالح
شده از این جملهاند [.]7

کمتری نسبت به رزینهای کاتیونی به کار برده شده است.
رزینهای آنیونی قوی در محلولهای اسیدی عمل نمیکنند اما
در سایر محیطها جذب مناسبی انجام میدهند .در میان سایر
رزینها ،رزینهای  Amberlite ،Dowexو  Puroliteدر استخراج
عناصر نادر موفق عمل کردهاند .در مقابل رزینهای آنیونی و
کاتیونی ،رزینهای کیلیتی تمایل متفاوتی به عناصر نادر خاکی
دارند .ظرفیت کیلیت به گروههای عاملی و  pHبستگی دارد.
فسفونیک ،فسفات ،فسفینیک ،ایمینودیاستات و سایر گروههای
عاملی به کار برده شدهاند .رزینهای کیلیتی آمینوفسفونیک
مانند  BPمبتنی بر رزینهای  Dipexو  Diphonixنیز در این
روش نتایج موفقی داشتهاند [.]7

غلغلی و همکاران (سال  )1392در یک ستون به ابعاد 30 ×2
 cmبا استفاده از رزین  Dowex 50WX8به بازیابی حدود 65
درصد النتانیدهای  Dy+3 ،Sm+3 ،La+3 ،Ce+3و  Nd+3از
ناخالصیهای آهن ،آلومینیوم ،کلسیم و منیزیم دست یافتند که
میزان حذف ناخالصیهای یاد شده به ترتیب برابر 52 ،75 ،91و
 50درصد بود [ .]9بازیابی عناصر نادر Dy+3 ،Sm+3 ،La+3 ،Ce+3
و  Nd+3از محلول لیچینگ ساغند حاوی عناصر مزاحم ،Fe+3
 Mg+2 ،Ca+2 ،Al+3و  Mn+2توسط رفعتی و همکاران (سال
 )1385به روش تبادل یونی پیوسته انجام شد .در این آزمایشها
که با رزین  Amberlit XAD-4آغشته به سیانکس  302در pH
بهینه  3/6انجام شد ،در مدت یک ساعت میزان بازیابی النتانیم
 ،97سریم  ،70ساماریم  ،55دیسپرسیم  56و نئودیمیم 81
درصد در محیط استات به دست آمد .در تحقیق یاد شده ،عناصر
مزاحم به روشهای مختلف رسوبدهی حذف شدند که
رسوبدهی با سانتریفیوژ بهترین نتیجه را در برداشت [.]12
دلریش و همکاران (سال  )1393نیز رفتار جذبی رزین
 Amberlit XAD-4آغشته به استخراجکننده سیانکس  301را با
یونهای  Nd+3 ،Gd+3 ،Dy+3 ،Sm+3 ،La+3 ،Ce+3و  Lu+3در
محیط آبی به روش کروماتوگرافی استخراجی بررسی کرد .نتایج
نشان داد بیشینه جذب برای النتانیدهای سنگین مانند  Dy+3و
 Lu+3در  pHهای کمتر از  4/8انجام میگیرد درحالیکه در مورد
 La+3بیشینه جذب در  pHبرابر  5/1و برای النتانیدهای متوسط
بیشینه جذب برای دو یون  Gd+3و  Sm+3در  pHبرابر 5/1
مشاهده شد [.]13

بار ،اندازه و مرتبه هیدراسیون یونهای جابهجا شده از
مهم ترین عوامل موثر برای جذب یونها به وسیله رزینهای
کاتیونی است .در مواردی که یونها همبارند ،میزان میل رزین
بستگی به ابعاد و درجه هیدراسیون یونهای موجود دارد.
اگر یک محلول آبی حاوی یونهای  REE3+با رزینهای
کاتیونی تماس پیدا کند ،یونهای  REE3+معادل ظرفیت خود
جانشین یونهای  H+در رزین میشوند و در نتیجه روی رزین
ثابت میشوند .این تبادل یونهای  REE3+در محلول با پروتونِ
رزین کاتیونی جامد در یک حالت تعادل در رابطه  1نشان داده
شده است [:]5
()1

)(REE)R3 (s) + 3H+ (aq)↔REE3+ (aq) + 3HR (s

در گروه النتانیدها با افزایش عدد اتمی ،کاهش شعاع یونی
مشاهده میشود .با این وجود ،با توجه به مقدارهای مشابه شعاع
یونی یونهای النتانید منفرد سهظرفیتی ،تفاوت قابلتوجهی در
تمایل آنها برای رزینهای کاتیونی پلیاسترن وجود ندارد؛
بنابراین تالش برای به دست آوردن عناصر نادر خاکی منفرد از
محلولهای اسیدی معدنی ( HNO3 ،HF ،HClو  )H2SO4به
نتایج مثبتی دست نیافته است .محلولهای  HClو HNO3
میتوانند برای جدایش النتانیدهای سهظرفیتی از سایر یونهای
فلزی موجود در حالتهای اکسیداسیون پایینتر به کار روند.
همچنین این خاصیت برای جدایش سریم ) (IVاز سایر عناصر
نادر با استفاده از اسید نیتریک به کار میرود [.]8

در سال  2016جذب یون  Ce4+توسط فنگیو هوانگ  1و
همکاران با استفاده از جاذب معدنی بنتونیت در دمای ثابت و در
سانتریفیوژ با دور  rpm 7000به مدت  30دقیقه به طور ناپیوسته
انجام شد .با استفاده از این جاذب مشخص شد جذب سریم بر
روی بنتونیت بسیار به  pHوابسته است و با افزایش  pHاز 1 /8
به  4مقدار نیز افزایش مییابد .مقادیر جذب در این بازه از 1/52
تا  4/28میلیمول بر لیتر بود [.]12
بیوجذب عناصر نادر خاکی با جاذبهای مختلف نیز بررسی
شده است .از جمله بیوجذب النتانیم با استفاده از جلبک دریایی
 Sargassum fluitansتوسط موریسیو 2و همکاران در سیستم
ناپیوسته بود .در این روش بیشترین میزان جذب از  0/05در 2
=  pHبه  0/53میلیمول بر گرم در  pH = 5برای سولفات النتانیم

مواد طبیعی بسیاری برای جذب عناصر نادر استفاده شدهاند
که قابلیت انتخابی باالیی برای عناصر نادر دارند .همچنین قیمت
ارزان داشته و در pHهای اسیدی به راحتی جذب میکنند .به
طور مثال کامپوزیت دانههای هیدروژل ،دانههای

2-Mauricio

1-Fengyu Huang
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تولید این عناصر اثرات مضری نیز دارد [.]18

در مدت  30ساعت در یک همزن دورانی به دست آمد .در محیط
کلریدی میزان جذب در  pH = 5برابر با  0/73میلیمول بر گرم
بود که در مقایسه با محیط سولفاتی میزان بیشتری جذب حاصل
شد [ .]13همچنین دیوید سادوسکی  1و همکاران با استفاده از
دو نوع سیانوباکتری از دسته آرتروسپیرا  2برای بیوجذب یونهای
سریم از محلولهای آبی بررسی شدند .محدوده  pHبهینه برای
بیوجذب  5تا  5/5به دست آمد .بیشترین میزان بیوجذب برای
دو نوع باکتری  18 /1و  38/2میلیگرم بر گرم بود .غلظت سدیم
کلرید تا  5گرم بر لیتر تاثیر کمی بر بیوجذب سریم داشت.
شستشوی جاذب با  0/1مول بر لیتر  HNO3بعد از سه ساعت
چرخه جذب -واجذب بیشتر از  97درصد به دست آمد [.]14

روشهای عمومی حذف آهن شامل روشهای ترسیب
(ترسیب آهن یا عناصر نادر خاکی) برای مقیاس کوچک به دلیل
اجرای نسبی آسان ،هزینههای پایین سرمایهگذاری و عملیاتی،
ساده بودن عملیات و روش استخراج حاللی برای مقیاسهای
بزرگ است .روشهای رسوبدهی آهن شامل روش هیدروکسید،
جاروسیت ،هماتیت و گوتیت است.
تفاوت زیادی در روند رسوبدهی هیدروکسیدهای عناصر
نادر خاکی بین عاملهای مختلف ترسیب در یک شرایط
آزمایشگاهی وجود ندارد ولی در عیار رسوبهای نادر خاکی
تشکیلشده تاثیر میگذارد .در مورد هیدروکسیدهای سدیم و
آمونیوم ،مقدار کلی عناصر نادر در رسوبها حدود  40درصد بود،
در حالی که عیار هیدروکسیدهای تشکیل شده بعد از
خنثیسازی با  Ca(OH)2کمتر از  33/9درصد بوده است .این امر
بیشتر به دلیل آهک واکنش نداده است ( 9/1درصد از رسوب
تشکیل شده حاوی کلسیم بود) .واکنشپذیری  MgOدر 6-6/5
< pHکاهش مییابد .برای به حداقل رساندن میزان تبدیل Mg
به هیدروکسیدهای عناصر نادر ،کنترل دقیق فرآیند رسوبدهی
باید انجام شود .بهتر است برای رسوبدهی عناصر نادر تا pH
 6/5از  ،MgOسپس از آهک (به شکل دوغاب  20درصد )W/W
برای افزایش  pHتا  8/5یا  9استفاده شود .برای رسوبدهی
کربنات عناصر نادر با  ،Na2CO3حذف کامل عناصر نادر در pH
ای با دو واحد کمتر از  pHرسوبدهی هیدروکسیدهای عناصر
نادر مشاهده شد .رسوب تشکیلشده حاوی  50درصد کلسیم و
تنها  1درصد عناصر نادر بود [.]17

در ایران اقدامات پراکنده و بیشتر به صورت مطالعاتی روی
این عناصر انجام گرفته است و اکتشاف ذخایر آن در سالهای
اخیر به طور جدی پیگیری شده که تنها منجر به شناسایی نقاطی
پراکنده از معادن عناصر نادرخاکی شده است .از جمله این ذخایر،
کانسار آهن گزستان است .این کانسار در استان یزد ،در 78
کیلومتری بافق و  10کیلومتری شهرستان جنوب شرقی روستای
گزستان واقع شده است .کانسارهای آپاتیت بافق (اسفوردی ،لکه
سیاه ،گزستان) از نوع فلوئور آپاتیت است و درصد فسفر ))P2O5
آنها به  40درصد هم میرسد .کانسار گزستان حاوی  40تا 60
درصد آهن است .در این کانسار عیار عناصر نادر خاکی در کانهها
و آپاتیتهای آن  1/68تا  2/13درصد هم میرسد و با توجه به
ابعاد تودههای معدنی ( 50تا  70متر) ،میزان آپاتیت (تا 30
درصد) ،عیار ( REEتا  2درصد) و گسترش زون کانیسازی (تا
یک کیلومتر) ،ذخیره استنباطی کانسار گزستان تا عمق 100
متر 1 ،تا  1/5میلیون تن و  15000تا  25000تن
عناصرنادرخاکی تخمین زده شده است [.]16 ,15

در فرآیند رسوبدهی هیدروکسیدی آهن ،از قابلیت انحالل
 Fe3+و  REE3+در مقادیر مختلف  pHاستفاده میشود .با افزایش
 pHمحلول تا حد مشخصی Fe3+ ،و بسیاری از ناخالصیهای
فلزی رسوب (به صورت رسوب یا همرسوبی) میکنند .برای
رسوبدهی هیدروکسیدی عناصر نادر خاکی pH ،باید بیشتر از
 6باشد Fe3+ .در مقادیر  pHکمتر از  ،3شروع به رسوب میکند.
همرسوبی نیز نقش بسیار مهمی در حذف ناخالصیهای فلزی
غیر آهن ایفا میکند Fe3+ .و  Al3+را میتوان در یک مرحله
رسوب داد و  pHانحاللپذیری و رسوبدهی اولیه  Sc3+مشابه با
 Al3+است U ،Mn ،Si .و  Thنیز میتوانند با هم رسوب کنند.

ناخالصیهای عمده همراه با کانی آپاتیت شامل F-, Ca, U,

 Th, Fe, PO43است .ناخالصیها میتوانند بسته به نوع گونههایآنها در محلولهای لیچینگ به صورت آنیونی یا کاتیونی باشند.
ناخالصیهای آنیونی عمده شامل فلوئوریدها ،کلریدها ،سولفاتها
و فسفاتها هستند که از این بین تنها کلریدها مزاحمت کمتری
در محلولها دارند .فلوئوریدها و فسفاتها گونههای نامحلولی با
عناصر نادر تشکیل میدهند [.]17
فلز آهن در اغلب کانسنگهای عناصر نادر خاکی وجود دارد.
اغلب  +3است که سبب میشود خواص انحاللی مشابهای با
عناصر نادر داشته باشد .آهن نه تنها به عنوان یک ناخالصی در
محصوالت عناصر نادر خاکی مطرح است ،بلکه در مراحل مختلف

این تحقیق بر روی بخش غیرمغناطیسی آهن گزستان
متمرکز شده است و هدف آن حذف ناخالصیهای عمده از جمله
2-Arthrospira

1-David Sadovsky
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حذف ناخالصیی های محلول حاوی عناصیر نادرخاکی به روش رسیوبدهی و بازیابی عناصیر با ارزش به روش تبادل
یونی

 )ppm 1480از جمله سریم ،النتانیم و ایتریم است .نمونه مورد
بررسی از کانسنگ گزستان ،حاوی کانیهای آهندار با عیار
حدود  25درصد بود .مطالعات کانیشناسی وجود کانیهای
منیتیت ،هماتیت ،آپاتیت ،گوتیت ،کلسیت ،سیلیس و مونازیت
را نشان داد .مونازیت کانی عمده حاوی عناصر نادر خاکی در
نمونه است که شامل عناصر سریم ،النتانیم ،نئودیمیم و ایتریم
است ولی آپاتیت آن نیز حاوی مقادیر کمی  REEاست .از آنجا
که کانسنگ گزستان مقدار باالیی آهن دارد ،روشهای
مغناطیسی و الکترومغناطیسی با هدف جداسازی کانیهای
مغناطیسی از جمله منیتیت از کانیهای غیرمغناطیسی حاوی
 REEمانند مونازیت برای مرحله پرعیارسازی انجام و بخش
غیرمغناطیسی آن که دارای مقدار بیشتری عناصر نادر است برای
عملیات لیچینگ در نظر گرفته شد و چون بخش مغناطیسی
دارای مقادیر ناچیزی ( REEحدود  5تا  )ppm 10است ،ارزش
کافی برای استحصال این عناصر را نداشت .نتایج آنالیز EPMA
بخش غیرمغناطیسی این کانسنگ در جدول  1و آنالیز ICP-
 EOSبرای عناصر نادر در جدول  2آورده شده است که این
اطالعات توسط مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران ارایه
شد.

آهن و رسیدن به محصولی حاوی ترکیبات عناصر نادر با خلوص
نسبتا باال اشاره کرد .از این رو ،روش رسوبدهی برای تغلیظ و
تخلیص محلول در جهت کاهش و حذف ناخالصیها به ویژه آهن
سهظرفیتی بررسی شد .آزمایشهای رسوبدهی شامل
رسوبدهی جز به جز آهن ،فسفر و عناصر نادر خاکی و
رسوبدهی عناصر نادر با افزایش دمای محلول بوده است و
محلول پس از خالصسازی با تبادل یونی به وسیله رزین کاتیونی
برای استحصال عناصر نادر مورد مطالعه قرار گرفت .مقدار رزین
مصرفی ،میزان جذب عناصر بر روی رزین ،بازیابی عناصر ،حجم
محلول مورد بررسی و  pHاز جمله پارامترهای بودند که در این
تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.
 -2مواد و روشها
 -2-1تهیه نمونه و آنالیزها

نمونههای مورد بررسی در این تحقیق ،از آزمایشهای
لیچینگ بر روی بخش غیرمغناطیسی کانسنگ آهن گزستان در
مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران واقع در کرج تهیه شده
است .بدین ترتیب که با بررسیهای قبلی نشان داد که کانسنگ
گزستان دارای مقادیر قابلتوجهی عناصر نادر خاکی (جمعا حدود

جدول  -1نتایج آنالیز کانیهای عمده در نمونه بخش غیرمغناطیسی کانسنگ گزستان به روش .EPMA

کانی

مونازیت

فلوئورآپاتیت

هماتیت

منیتیت

کلسیت

سیلیس

)((REE)PO4

))(Ca5(PO4)3F(REE

)(Fe2O3

)(Fe3O4

)(CaCO3

)(SiO2

1 /5

 4تا 6

 7تا 9

 25تا 30

 8تا 10

 22تا 28

عیار (درصد)

جدول  -2نتایج آنالیز عناصر نادر موجود در بخش غیرمغناطیسی کانسنگ گزستان به روش .ICP-EOS

عنصر

سریم )(Ce

نئودیمیم )(Nd

النتانیم )(La

ایتریم )(Y

ایتربیم )(Yb

اسکاندیم )(Sc

∑REE

غلظت )(ppm

367

188

157

129

14

12

1480

پس از مراحل پرعیارسازی و به دست آوردن بخش
غیرمغناطیسی حاوی عناصر نادر ،آزمایشهای لیچینگ بر روی
نمونه به دست آمده به روش هضم اسیدی و سپس لیچینگ با
آب انجام شد و محلول مورد استفاده در این تحقیق بدین ترتیب
فراهم شد .آزمایشهای لیچینگ طبق مراحل زیر بود که در
آزمایشگاه مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران انجام شد و
نتایج آن در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت:

•
•
•
•

• ترکیب جامد بخش غیرمغناطیسی کانسنگ گزستان با مقدار
مشخص اسیدسولفوریک  98درصد.
• مخلوط کردن یکنواخت مواد.
• گذاشتن ماده حاصل در کوره مخصوص در دما و زمان معین

•
•
•

5

(مرحله هضم).
افزایش دمای کوره تا مقدار معین و هم خوردن مخلوط طی
چندین ساعت.
خاموش کردن کوره بعد از طی زمان مورد نظر و رساندن
دمای ترکیب به دمای محیط.
اضافه کردن مقدار معینی آب به نمونه و هم زدن یکنواخت
به مدت  30دقیقه.
زمان دادن به ترکیب به منظور تهنشین شدن ذرات جامد.
نگهداری محلول شفاف جمع شده در ظرف مناسب.
اضافه کردن مقدار معینی آب به باقی مواد تهنشین شده و
هم زدن و سپس فیلتر کردن آن.
شستشوی کیک باقیمانده با آب.
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نگار مهربانی مطلق ،محمود عبدالهی ،اسماعیل دره زرشکی ،فراز سلطانی

• مخلوط کردن مایع شفاف ،محلول حاصل از فیلتر و محلول
شستشو (حاوی عناصر نادر خاکی) با یکدیگر.

 -2-2مواد شیمیایی و دستگاهها

مشخصات تمامی مواد شیمیایی مورد استفاده در طول
آزمایشها در جدول  3آورده شده است.

جدول  -3مشخصات مواد شیمیایی مورد استفاده.

ردیف

1
2
3
4
5
6

فرمول

ماده شیمیایی

هیدروکسید آمونیوم  25درصد
آمونیاک  35درصد
NH3
اسید سولفوریک  98درصد
H2SO4
بیکربنات آمونیوم
NH4HCO3
اکسید منیزیم
MgO
رزین کاتیونی داوکس 50
Dowex 50 WX4
NH4OH

برای انجام آزمایشها از تجهیزاتی استفاده شد که عبارتاند
از :همزن مغناطیسی ) pH ،(PECOمتر )،(Metrohm-827
سانتریفیوژ ) ،(Beckman Coulter, model Allegra 25Rفیلتر
خال ) ،(Sartoriusفیلتر سرنگی  22میکرون )،(Memberan
دماسنج میلهای ) ،(TP101پیپت ،پوار ،بشر ،استوانه مندرج،
ظرف نگهداری محلول ،کاغذ صافی ،قیف

کاربرد

شرکت سازنده

تنظیم pH

Amertat Shimi

تنظیم pH

Daejung

تنظیم pH

Dr. Mojallali

رسوبدهی
تنظیم pH
جذب

( CDHهندی)
Merck
Fluka

دقیق مقدار یونهای موجود در محلول قبل از آزمایشهای تبادل
یونی ،از هر محلول مقداری نمونه معرف برای آنالیز تهیه شد.
سپس رزین در وزنهای مختلف به محلول اضافه و بشر حاوی
رزین و محلول لیچ روی همزن مغناطیسی قرار داده شد .پس از
گذشت مدتزمان معین ،محلولها با کاغذ صافی فیلتر شده و
برای تعیین یونهای  Nd ،La ،Ceو  Yبرای آنالیز ICP-OES
فرستاده شد .کاغذ صافی پس از فیلتر ،برای انجام آزمایشهای
واجذب نگهداری شد.

آب مصرفی در کلیه آزمایشها آب مقطر بود .تمام ظروف و
وسایل آزمایشگاهی مورد استفاده ابتدا با مواد شوینده شسته
شده و سپس با آب مقطر شستشوی مجدد شدند .تمامی
آزمایشها نیز در دانشگاه تربیت مدرس انجام شد.

مقدار یونهای جذبشده به وسیله رزین یا میزان بارگیری
رزین ) (qاز رابطه  2محاسبه شد [:]7

 -2-3تبادل یونی

()2

با توجه به اینکه غلظت ناخالصیهای موجود در محلول
لیچینگ بهویژه  Fe3+باال بود (حدود  1/5درصد آهن کل در
نمونه) در حضور مقادیر پایین  REE3+با جذب روی رزین ،مانع
جذب عناصر نادر روی رزین شده بنابراین در نهایت آزمایشهایی
در جهت حذف یا کاهش آهن انجام شد تا میزان جذب عناصر
نادر خاکی روی رزین افزایش یابد.

𝑽 ) 𝒆𝑪 (𝑪𝒐 −
×
𝒆𝑪
𝑾

=𝒒

که در آن:
 :Coغلظت اولیه (میلیگرم بر لیتر).
 :Ceغلظت تعادلی یونهای موجود در فاز آبی (میلیگرم بر لیتر).
 :Vحجم محلول (لیتر).
 :Wجرم رزین خشک به کار رفته (گرم).
میزان بارگیری رزین ) (qدر واقع مشخصکننده قدرت رزین
در جذب یونها است .بدین ترتیب که  qبزرگتر نشاندهنده
جذب بیشتر است .عالوه بر میزان بارگیری ،درصد استخراج )(E
یونها از رابطه  3نیز محاسبه شد [:]7

پس از پرعیارسازی محلول لیچینگ ،آزمایشهای جذب برای
بررسی میزان جذب عناصر نادر خاکی بر روی رزین ،آزمایشهای
ناپیوسته بهوسیله همزن مغناطیسی در شرایط مختلف زمانpH ،
و مقدار رزین انجام گرفت.

()3

روش انجام آزمایشها به این صورت بود که حجم معینی از
محلول لیچینگ در بشر ریخته شده و پس از اندازهگیری ،pH
مقدار آن با استفاده از هیدروکسید آمونیوم غلیظ افزایش یافت
تا به مقدار مشخصی برسد .حجم ثانویه یادداشت شد .برای تعیین

𝒆𝑪 𝑪𝒐 −
𝟎𝟎𝟏 ×
𝒐𝑪

= )𝑬(%

 -2-4آزمایشهای رسوبدهی جز به جز

برای حذف آهن و فسفر موجود در نمونه و تشکیل رسوب
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یونی

همچنین گزارش شده است با استفاده از اکسید منیزیم ،میزان
همرسوبی عناصر نادر در مقایسه با عاملهای افزاینده  pHاز
جمله آهک و آمونیاک کمتر بود [.]18

حاوی عناصر نادر ،رسوبدهی جز به جز استفاده شد .روش
رسوبدهی به این صورت انجام شد که ابتدا برای رسوبدهی
آهن و فسفر موجود در محلول به فرم فسفات آهن pH ،محلول
در مدت زمان کوتاه به  3/1رسانده و دو ساعت زمان داده شد تا
محلول هم زده شود .سپس  pHمحلول به محدوده  3/6تا 4
رسانده شد و مانند مرحله قبل دو ساعت هم زده شد .طی این
مراحل رسوب فسفات آهن تشکیل میشود که به صورت ذرات
بسیار ریز و معلقاند.

پس از اطمینان از رسوبدهی کامل آهن و فسفر pH ،محلول
باقیمانده با هیدروکسید آمونیوم  6موالر تا  6افزایش یافت و
بیشتر از  4برابر استوکیومتری مجموع عناصر نادر موجود در
محلول ،نمکِ بیکربنات آمونیوم ) (NH4HCO3اضافه شد تا
کربنات عناصر نادر رسوب کند.

آزمایشهای رسوبدهی آهن و فسفر به فرم فسفات آهن
طبق رابطه  4انجام شد [.]18
()4

طبق بررسیهای انجام شده در  pHبرابر  ،6افزایش نسبت
مولی بیکربنات از  1تا  4سبب افزایش رسوبدهی کربنات
عناصر نادرخاکی میشود [ .]18در نهایت رسوب به دست آمده
فیلتر شده و برای آنالیز  XRFبه آزمایشگاه ارسال شد.

)𝑚𝑎(𝑂 𝐹𝑒 3+ + 𝑃𝑂43− + 2𝐻2 O = 𝐹𝑒𝑃𝑂4 . 2𝐻2
3+

𝑒𝐹
𝑂𝑃 و برابر
گزارش شده است که در این روش ،در نسبت مولی 3−
4
 ،2با افزایش  pHمحلول تا  97/7 ،3/5درصد از کل آهن حذف
میشود .در واقع با افزایش  ،pHآهن با فسفات تشکیل رسوب جامد
میدهد و زمانیکه آهن کافی برای واکنش با فسفات وجود ندارد،
فسفات عناصر نادرخاکی رسوب میکند .با افزایش  ،pHبخشی از
آهن اضافه شده به محلول باردار صرف رسوبدهی فسفر موجود در
محلول به فرم ) FePO4.2H2O(amمیشود و پس از رسوبدهی کامل
فسفر از محلول و با افزایش  pHبیشتر ،باقیمانده آهن نیز به فرم
هیدروکسیدی رسوب میکند [.]18

 -2-5آزمایشهای رسوبدهی با افزایش دمای محلول

با افزایش دمای محلول لیچینگ حاوی کلسیم ،بین  80تا
 100درجه سانتیگراد در محیط سولفاتی (اسیدیته باال) ،کلسیم
به صورت ژیپس ) ،(CaSO4.2H2Oهمیهیدرات
) (CaSO4.0.5H2Oو انیدریت ) (CaSO4رسوب میکند .شعاع
یونی  Y3+ ،Nd3+ ،La3+ ،Ce3+و  Ca2+در جدول  4آورده شده
است .همان طور که مشخص است شعاع یونی سه عنصر نادر
خاکی مشابه کلسیم است و شعاع یونی  Ce3+و  La3+بسیار
نزدیک تر به شعاع یونی کلسیم است .بنابراین در حین رسوب
کلسیم در دمای باال ،عناصر نادر نیز به صورت همرسوبی ،تهنشین
میشوند [.]18

برای جلوگیری از همرسوبی عناصر نادر ،از محلول  20درصد
جرمی منیزیم اکسید برای افزایش  pHمحلول اصلی استفاده شد.
الزم است در این مرحله نسبت موالریته آهن به فسفر در محلول
حداقل  2باشد و از آنجا که میزان آهن نمونه نسبت به فسفر باال
بود ،این نسبت در محلول وجود داشت .از آنجایی که رسوب
تشکیلشده در این مرحله ژلهای بوده و فیلتر کردن آن با کاغذ
صافی ،پمپ خال و فیلتر سرنگی بسیار مشکل بود از دستگاه
سانتریفیوژ برای جداسازی استفاده شد .قبل از جداسازی با
سانتریفیوژ ،برای افزایش سرعت تهنشینی و جدایش بهتر جامد
از محلول ،پالپ به دست آمده طی مدت زمان  8ساعت در دمای
بین  80تا  90درجه سانتیگراد داخل خشککن قرار گرفت .پس
از  8ساعت محلول شفاف تشکیلشده بر روی پالپ تخلیه شد و
باقیمانده مواد با سانتریفیوژ جدا شد .آزمایشهای سانتریفیوژ با
دور  6000 rpmو به مدت  10دقیقه انجام شدند .رسوبها به
دیواره ظرف چسبیده و محلول شفاف به دست آمده به محلول
قبلی اضافه و برای مرحله بعدی آزمایش جمعآوری شدند.

جدول  -4شعاع یونی عناصر  Y3+ ،Nd3+ ،La3+ ،Ce3+و .]18[ Ca2+

عدد
شعاع یونی (پیکومتر)
2+
 Caکئوردیناسیون
Y3+ Nd3+ La3+ Ce3+

114 104 - 117 115
120 110 - 124 121
126 159 143 130 128

6
7
8

هدف از این روش تهنشینی عناصر نادر خاکی همراه با کلسیم
و باقی ماندن یونهای آهن داخل محلول است .در این روش ،دمای
محلول لیچینگ به وسیله همزن مغناطیسی هاتپلیت به 80
درجه سانتیگراد و باالتر افزایش یافت و به مدت  3ساعت در این
دما هم زده شد .برای جلوگیری از کاهش حجم بر اثر افزایش دما
در طول آزمایش ،روی بشر با سلفون پوشانده میشد .برای تسریع
در رسوبدهی عناصر نادر خاکی همراه با کلسیم ،مقدار کمی نمک
سدیم کلرید به محلول اضافه شد زیرا در محیطهای سولفاتی در
حضور یون سدیم ) (H2SO4–NaCl–H2Oو در دمای باال ،شرایط

علت عدم استفاده از اکسید یا هیدروکسید کلسیم برای
جلوگیری از تشکیل ژیپس و همرسوبی عناصر نادر خاکی بود.
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عنصر سنگین  Yاست .با آنالیز به وسیله اسپکتروفتومتر
( )UV-Visمشخص شد بیش از  90درصد از آهن موجود در آن
از نوع فریک ( )Fe3+است که مقدار آن حدودا  mM 280بود.
نتایج آنالیز  ICP-EOSو انحراف معیار عناصر عمده موجود در
محلول در جدول  5آورده شده است .همانطور که از این جدول
مشخص است غلظت عناصر نادر خاکی نسبت به ناخالصیها از
جمله آهن بسیار کم بود.

برای تشکیل بلورهای بزرگ و پایدارتر سولفات کلسیم به صورت
همیهیدرات مطلوبتر است [ .]19برای جلوگیری از تبخیر زیاد
و تغییر حجم ،بر روی ظرف آزمایش سلفون کشیده شد .سپس
محلول به مدت  72ساعت در داخل یخچال با دمای  4درجه
سانتیگراد نگهداری شد .پس از این مدت رسوب سفیدرنگی
انتهای ظرف تشکیل شد .محلول موجود از رسوب جدا شد و جامد
سفید مایل به سبز ته ظرف باقی ماند .سپس رسوب با آب مقطر
شسته و  pHآن با اسیدسولفوریک به مقادیر کمتر از  1/5رسانده
و حل شد .پس از انحالل رسوب تشکیلشده ،نمونهای از آن برای
آنالیز تهیه شد و سپس بر روی باقی محلول ،آزمایشهای جذب
ناپیوسته با مقادیر مختلف رزین انجام گرفت .با توجه به همرسوبی
 REE3+و  Ca2+در این روش ،در جذب به روش تبادل یونی اولویت
جذب با عناصر نادر سهظرفیتی است [.]8

 -3-2رسوبدهی جز به جز

نتایج حذف ناخالصیهای محلول باردار حاوی  Fe3+به روش
ترسیب جز به جز در جدول  6آورده شده است .مشاهده میشود
که نسبت غلظت عناصر نادر خاکی در رسوب بهدست آمده در
فرم کربنات عناصر نادر به مقدار آنها در محلول اصلی ،تا  3برابر
نیز افزایش یافته است .آزمایشهای شماره  2 ،1و  3به دلیل
عدم جدایش مطلوب رسوب از محلول ،نتایج مناسبی نداشتند
اما محلولهایی که قبل از اضافه کردن نمک آمونیوم بیکربنات
به مدت  12ساعت با دمای متوسط  80درجه سانتیگراد در
داخل خشک کن قرار گرفتند به میزان بهتری نسبت به سایر
شرایط تغلیظ شدهاند (آزمایشهای شماره  4و  5در جدول )6
زیرا با توجه به تشکیل ذرات ریز و معلق موجود در پالپ بهدست
آمده و دشواری فیلتر کردن آن ،گذاشتن ترکیب بهدست آمده
در خشککن و تحت حرارت باال ،باعث تشکیل بلورهای درشتتر
ذرات فسفات آهن و در نتیجه جداسازی بهتر محلول از ذرات
جامد شد.

 -3نتایج و بحث
 -3-1شناسایی ترکیبات موجود در محلول لیچینگ

نتایج آنالیز  ICP-EOSنشان داد عمدهترین عناصر نادر خاکی
موجود در محلول شامل عناصر سبک  Nd ،La ،Ceو

جدول  -5نتایج آنالیز محلول حاصل از لیچینگ نمونه غیرمغناطیس کانسنگ گزستان.

ردیف

سریم

عنصر

)(Ce

النتانیم نئودیمیم
)(La

19
48
1
19
غلظت )46 (ppm
2
17
47
3
0 /943 0/816
انحراف معیار

)(Nd

18
19
20
0/816

ایتریم

آهن

کلسیم

فسفر

)(Y

)(Fe

)(Ca

)(P

1030
358
1089
393
1105
344
32 /252 20/607

18560
17
18535 15
18390
16
74 /944 0/816

جدول  -6نتایج حاصل از رسوبدهی جز به جز محلول باردار.

شماره

نسبت تغلیظ عناصر در رسوب کربناتی عناصرنادرخاکی

آزمایش

Ce

La

Nd

Y

Fe

Ca

1
2
3
4
5

0 /1
0/31
0/77
2/27
3/10

0/26
0/47
0/84
2/26
3/05

0/11
0/44
1/17
2/56
3/50

0/05
0/26
0/67
1/84
2/48

0/01
0/01
0/01
0/03
0/05

0/28
1/42
2/39
0/49
0/65
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حذف ناخالصیی های محلول حاوی عناصیر نادرخاکی به روش رسیوبدهی و بازیابی عناصیر با ارزش به روش تبادل
یونی

 97درصد کاهشیافته است که بسیار قابلتوجه است.

پس از تشکیل رسوب کربناتی عناصر نادر خاکی ،نمونه جامد
برای آنالیز  XRFفرستاده شد که نتایج درصد عناصر نادر و عناصر
عمده موجود در آن در جدول  7آورده شده است .این جدول
نشان میدهد که کمتر از  1درصد از عناصر نادر خاکی رسوب
کرده است.

پس از تهیه محلول حاصل از رسوب ،بر روی آن آزمایشهای
جذب انجام شد که نتایج آن در جدول  9آورده شده است .نتایج،
جذب بسیار باالی عناصر نادر توسط رزین داوکس  50نشان داد
که بعضی عناصر حتی تا  99درصد نیز جذب شدهاند .نتایج نشان
داد عناصر نادر در شرایط مقدار رزین ثابت ،در  pH= 1/5کمترین
میزان جذب را دارند.

 -3-3رسوبدهی با افزایش دمای محلول

شرایط و نتایج حاصل از رسوبدهی عناصر موجود در محلول
با افزایش دما در جدول  8آورده شده است .همان طور که مشاهده
میشود با استفاده از این روش ،غلظت عناصر نادر در رسوب
بسیار افزایش یافته بهطوریکه غلظت بعضی عناصر از جمله
سریم ،النتانیم و نئودیمیم به بیش از دو برابر (آزمایش شماره )4
رسیده است اما ایتریم کمتر از یک شده است که نیاز به بررسی
بیشتر دارد .از طرفی میزان آهن نیز به شدت کم شده و حدود

علت کاهش جذب با افزایش  pHمیتواند به دلیل کاهش
اکتیویته  H+باشد که برای کاهش  H+نیاز به افزایش گروههای
هیدروکسیل ) (-OHداشته و با تشکیل کمپلکسهای سولفاتی
عناصر نادر ،جذب این عناصر روی رزین کاهش مییابد [,20
.]21

جدول  -7نتایج  XRFحاصل از رسوب حاوی عناصر نادر خاکی تشکیلشده با آمونیوم بیکربنات.

عنصر

P2O5

CaO

SO3

L.O.I

CeO2

La2O3

Nd2O3

Y2O3

Fe2O3

MgO

مقدار (درصد) 0/28

0/17

0 /093 0/064

2/13

31/88 30/2 1/33 0 /022 18/8

جدول  -8نتایج حاصل از رسوبدهی عناصر موجود در محلول باردار با افزایش دمای محلول.

شرایط آزمایش

شماره
آزمایش زمان گرم شدن ) (hr.زمان سرد شدن )(hr.

1
2
3
4

72
72
96
48

5
3
3
3

نسبت تغلیظ عناصر موجود در رسوب
Ce

La

Nd

Y

Fe

Ca

2/31
2/33
2/02
2/04

2/26
3/37
2/05
2/11

2/72
2/78
2/39
2/56

0/47
0/65
0/51
0/71

0/03
0/03
0/03
0/04

2/01
1/06
1/6
1/57

جدول  -9شرایط و نتایج آزمایشهای جذب عناصر نادر بر روی رزین  Dowex 50پس از رسوبدهی با افزایش دمای محلول.

شماره
آزمایش

غلظت رزین
)(g/l

133
133
133

1
2
3
*  :qبرحسب میلیگرم بر گرم ).(mg/g
**  :Eبرحسب درصد.

pH

سریم )(Ce
*q

النتانیم )(La
q

**E

E

نئودیمیم )(Nd
q

E

ایتریم )(Y
q

E

95/0 0/06 97/14 0/36 97/67 0/32 97/48 0/81 0/8
97/27 0/08 99/0 0/37 98/67 0/33 99/11 0/83 1
66/67 0/03 82/61 0/13 80/0 0/11 73/47 0/24 1/5

 -4نتیجهگیری

مزاحم مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به روشها و تحلیلهای
ارایه شده در متن ،نتایج زیر حاصل شد:

برای امکان فرآوری عناصر نادر خاکی موجود در بخش
غیرمغناطیسی کانسنگ آهن گزستان ،محلول حاصل از لیچینگ
این نمونه توسط نویسندگان این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.
به دلیل غلظت پایین عناصر نادر و غلظت باالی عناصر مزاحم از
جمله آهن ،روش های تغلیظ عناصر نادر خاکی و حذف عناصر

خالصسازی محلول حاصل از لیچینگ به روش رسوبدهی
جز به جز (دو مرحله افزایش  pHبا  20 MgOدرصد  W/Wدر
محدوده  3/1تا  4و سپس افزایش  pHبا هیدروکسید آمونیوم تا
 )6و تشکیل کربنات عناصر نادر با نمک بیکربنات آمونیوم ،باعث

9

نشریه علمی «مهندسی معدن»

نگار مهربانی مطلق ،محمود عبدالهی ،اسماعیل دره زرشکی ،فراز سلطانی

تغلیظ عناصر نادر موجود در محلول حاصل تا  3برابر شد .بهترین
نتایج از قرار دادن محلول در داخل خشککن به مدت  12ساعت
با دمای حدود  80درجه سانتیگراد به دست آمد ،زیرا این امر
باعث جداسازی بهتر و راحتتر محلول از جامد تشکیل شده
میشود .در این روش سریم ،النتانیم ،نئودیمیم و ایتریم در
رسوب کربناتی عناصر نادر خاکی به ترتیب  3/50 ،3/05 ،3/10و
 2/48برابر نسبت به محلول اولیه تغلیظ شدند .همچنین نسبت
آهن آن به  0/05و نسبت کلسیم به  0/65کاهش یافت.

 . 11ا .دلریش ،ع .خانچی" ،استخراج النتانیدها از محلول آبی
به روش کروماتوگرافی استخراجی رزین با رزین
 Amberlit XAD-4آغشته به سیانکس  "،301فصلنامه
پژوهشهای کاربردی در شیمی.1393 ،
12. F. Huang, F. Yi, Z. Wang, and H. Li, "Sorptive
Removal of Ce (IV) from Aqueous Solution by
Bentonite," Procedia Environmental Sciences,
vol. 31, pp. 408-417, 2016.

بدین وسیله از حمایتهای مالی مرکز فرآوری مواد معدنی
ایران و نیز همکاری و حمایتهای آقایان علی غفاری و مجتبی
سپهریان در این مرکز تشکر و قدردانی میشود.

13. M. C. Palmieri, B. Volesky, and O. Garcia,
"Biosorption of lanthanum using Sargassum
fluitans in batch system," Hydrometallurgy,
vol. 67, pp. 31-36, 2002.
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