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چکیده
در این تحقیق پارامترهای مؤثر بر کیفیت رقیقکننده در استخراج با حالل مس توسط  CP150بررسی شد .حاللهایی با میزان آروماتیک متفاوت
( )1-31 %تهیه شد .مقایسه پارامترهای استخراجی (سینتیک ،ظرفیت ،فاکتور انتقال آهن ،زمان جدایش و ماندگی فازی) در حضور این
ترکیبات ،نشان داد که انتخاب رقیقکننده آروماتیک باعث بهبود جدایش فازها میشود؛ بهطوری که با افزایش محتوای آروماتیک رقیقکننده از

 1%به  ،31%زمان جدایش و ماندگی فازی نصف میشود؛ ولی سینتیک فرایند کند میشود .نفت سفید و برشهای نفتی ریسول  ١٠٤5و ریسول
 ،١٠55نسبتهای مختلف ترکیب شد و بعد از اندازهگیری محتوای آروماتیک ،چگالی ،ویسکوزیته و کشش سطحی هر ترکیب ،تستهای
استاندارد استخراج با حالل ناپیوسته انجام شد .مطالعه همزمان مشخصات رقیقکننده نشان داد در صورت استفاده از چند حالل در ترکیب
رقیقکننده ،محتوای آروماتیک بهعنوان شاخص کیفی و بهینهسازی رقیقکننده کافی نیست و مشخصات فیزیکی ترکیب نیز باید لحاظ شود.
کاهش ویسکوزیته رقیقکننده با بهبود شرایط پیوستگی و پراکندگی ،سرعت فرایند را باال میبرد؛ بهطوری که افزایش ویسکوزیته به میزان cSt
 ،٤/1نسبت بازیابی در  3٤ثانیه را  3٤درصد کاهش میدهد .همچنین مشخص شد باال بودن چگالی و کشش سطحی فاز آلی باعث اتالف آن می-
شود؛ و اگر کشش سطحی رقیقکننده از  12 mN/mبه  12/3 mN/mتغییر یابد ،ماندگی آلی دو برابر می گردد .هر چه اختالف چگالی ،ویسکوزیته و
کشش سطحی بین دو فاز کمتر باشد (کاهش ویسکوزیته ،افزایش چگالی و کشش سطحی رقیق کننده) ،انتقال آهن به فاز آلی بیشتر میشود .به
نحوی که با افزایش چگالی رقیقکننده به میزان  ،31 Kg/m3فاکتور انتقال ده برابر کمتر می شود.
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 -1مقدمه
استخراج با حالل يک سیستم تعادلي فیزيکي -شیمیايي بین
دو فاز غیرقابل اختالط آبي و آلي است که استخراجکننده آلي
با تشکیل يک کمپلکس آبران ،يون هدف را استخراج کرده و در
مرحله بعد با فراهم شدن شرايط عکس اين واکنش ،فلز مورد
نظر با غلظت و خلوص مناسب به محلول آبي برميگردد .با
توجه به اينکه استخراجکنندهها مايعاتي لزج هستند و با
افزايش بارگیری ويسکوزيته آن افزايش مييابد ،در يک ترکیب
آلي بياثر رقیق ميشوند ] [.
مشاهدات آزمايشگاهي و صنعتي محققین در زمینه استخراج با
حالل فلزات و رقیقکنندههای گوناگون نشان ميدهد که نوع
رقیقکننده تأثیر چشمگیری بر میزان استخراج و استريپ
فلزات ،همچنین سینتیک و انتخابپذيری آن و نیز میزان
مصرف مواد آلي و تولید کراد دارد ].[0-1
از نظر عملیاتي در هر يک از مراحل استخراج و استريپ ،ابتدا با
اعمال يک نیروی برشي (اغلب در میکسر) اختالط فازی انجام
شده و يکي از فازها به صورت قطراتي در فاز ديگر پراکنده شده
و سپس با حذف اين نیرو (در ستلر) ،پیوستگي و جداسازی
فازها انجام ميشود [ ].
بديهي است که میزان پراکندگي دو فاز و همچنین سرعت و
کیفیت جدايش آنها به طبیعت فیزيکي رقیقکننده بستگي
داشته باشد .عالوه بر اين ،سرعت واکنشهای استخراج و
استريپ به میزان پراکندگي دو فاز بستگي دارد و احتماال
شرايط فیزيکي اختالط دو فاز بر میزان استخراج مس و آهن
نیز تأثیر بگذارد.
افزايش ويسکوزيته فاز پیوسته (فاز آلي) از يک طرف باعث
افزايش نیروی الزم برای اختالط فازشده و از طرف ديگر سبب
پايداری بیشتر قطرات تشکیلشده مي شود .همچنین افزايش
اختالف دانسیته بین دو محلول سرعت پیوستگي را افزايش
ميدهد [.]1
با افزايش کشش بین سطوح فصل مشترک ،مقاومت قطرات
جهت تشکیل کاهش يافته و اين امر کاهش پیوستگي را به
دنبال خواهد داشت [.]2
عالوه بر اين هر چه اندازه قطرات و اختالف چگالي زياد و
ويسکوزيته فاز پیوسته (فاز آلي) کمتر باشد ،سرعت انعقاد
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قطرات بیشتر ميشود .از اين رو مخلوط بعد از توقف عمل هم
زدن سريعا رسوب کرده و تجمع ميکند [.]7
بنابراين رقیقکننده ميتواند با بهبود شرايط پراکندگي و
پیوستگي فازها ،سرعت انتقال فازی را افزايش داده و از تشکیل
امولسیون ،ماندگي فازها و انتقال ناخالصيها جلوگیری ميکند؛
همچنین به جدايش دو فاز کمک ميکند ].[8
رقیقکنندههای امروزی با توجه به واکنشپذيری پايین
ترکیبات هیدروکربني و قیمت پايین مواد نفتي ،از فراوردههای
نفت بهدست ميآيند و بر اساس درصد ترکیبات اشباع نشده يا
محتوای آروماتیک طبقهبندی ميشوند .امروزه در صنايع،
حاللهای آلیفاتیک (با میزان آروماتیک ناچیز) و ترکیبات
آروماتیک (حاوی  2-92درصد آروماتیک) استفاده ميشود.
بنابراين جهت انتخاب رقیق کننده برای يک مدار ،يک سری
آزمايش با چند ترکیب متفاوت انجام ميشود و با مقايسه
عملکرد سیستم ،رقیقکننده مناسب انتخاب ميشود.
بیشاپ و گری چند حالل با درصد آروماتیک مختلف را مورد
آزمايش قرار دادند و پي بردند بهترين شرايط استخراج با حالل
0
مس توسط  -1دو دسیل سالیسیل آلدوکسیم و تری دکانول
در محدوده آروماتیک  2-92 %مشاهده ميشود [.]3
نتايج کار لو و زنگ ) 338( 9نیز نشان داد که رقیقکنندههايي
با  2-92درصد آروماتیک بهترين راندمان و زمان شکست
فازی را دارند و انتخابپذيری سیستم در حضور رقیقکننده-
هايي با  02-92درصد آروماتیک بهینه خواهد شد [.] 2
محققان شرکت شل سول ،)02 ( 1سه نوع حالل موجود در
آمريکای التین را برای استخراج با حالل مس مقايسه کردند و
دريافتند که رقیقکننده  Shellsoll 2046با آروماتیک متوسط
نسبت به ساير رقیقکنندهها مناسبتر است [ ].
تأثیر میزان آروماتیک رقیقکننده بر استخراج مس با حالل
 ،LIX 984Nتوسط رضايي و صرافي نیز بررسي شد [ .] 0ولي
تحقیقاتي در زمینه تأثیر مشخصات فیزيکي رقیق کننده انجام
نشده است و فقط به تأثیر میزان آروماتیک (ترکیب شیمیايي)
رقیقکننده توجه شده است.
بررسيهای قبلي نشان داد زماني که تنها يک برش نفتي به
عنوان رقیق کننده استفاده شود ،محتوای آروماتیک عالوه بر
ترکیب شیمیايي ،مشخصات فیزيکي را نیز مشخص ميکند .به
همین دلیل انتخاب رقیقکننده بر اساس ويژگيهای فیزيکي
لزومي نداشته است .اما در صورتي که در ترکیب رقیقکننده از
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چند حالل با دامنه کربني و بازه جوش متفاوت استفاده شود،
مشخصات فیزيکي را نميتوان بر اساس محتوای آروماتیک
پیشبیني کرد [.] 9
هدف از انجام اين پژوهش مطالعه همزمان تأثیر مشخصات
فیزيکي و شیمیايي رقیقکننده بر استخراج مس است .بر اساس
مطالعات انجام شده ،چگالي ،ويسکوزيته و کشش سطحي به
عنوان پارامترهای فیزيکي مؤثر بر کیفیت رقیقکننده در نظر
گرفته شد و با انجام آزمايشهای استخراج با حالل ناپیوسته
تأثیر ترکیب شیمیايي و مشخصات فیزيکي بر سرعت فرآيند،
زمان جدايش دو فاز ،هدررفت مواد آلي و میزان انتقال آهن به
فاز آلي بررسي شد.
 -2مواد و روشها
به منظور مطالعه تأثیر ترکیب شیمیايي رقیقکننده ،نفت سفید،
ترکیب آلیفاتیک هگزان و ترکیب آروماتیک بنزن ،در نسبت
حجمي متفاوت ترکیب شد و رقیقکنندههايي با میزان
آروماتیک  1-91%حجمي (میزان آروماتیک مرسوم در رقیق
کننده های صنعتي) تهیه شد .بهعنوان مثال ،با اضافه کردن
 012میلي لیتر هگزان به يک لیتر نفت سفید حاللي با 01
درصد آروماتیک حاصل ميشود.
برای مطالعه تأثیر مشخصات فیزيکي برشهای نفتي موجود در
مجتمع مس سرچشمه با نسبتهای مختلف ترکیب و
مشخصات فیزيکي آن اندازهگیری شد تا رقیقکنندههايي
ساخته شود که دو مشخصه فیزيکي آنها يکسان و در پارامتر
سوم با يکديگر متفاوت باشند .بهعنوان مثال برای بررسي اثر
ويسکوزيته ،ترکیباتي که دارای چگالي و کشش سطحي تقريبا
يکساني بودند ،انتخاب و آزمايشهای استخراج با حالل انجام
شد؛ زيرا در عمل نميتوان يک رقیقکننده صنعتي (برش نفتي)
با مشخصات فیزيکي دلخواه تولید کرد .مشخصات فیزيکي و
شیمیايي ترکیبات پايه رقیقکننده در جدول آمده است.
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چگالي و ويسکوزيته با روشهای  D 1298و  D 445استاندارد
 ASTMاندازهگیری شد [ .] 1ترکیب رقیقکنندهها با
کروماتوگرافي گازی – اسپکترومتری جرمي ( )GC-MSتوسط
دستگاه  Varian-Cp 3800ساخت آمريکا تعیین شد .برای
اندازهگیری کشش سطحي نیز از دستگاه تنسیومتر ديجیتال
 TDIC-Laudaکشور آلمان و با روش حلقه استفاده شد.
آزمايشهای استخراج با حالل در شرايط ناپیوسته و طبق
استاندارد آزمايشگاهي استخراجکنندههای کمپلکسساز شرکت
 CYTECبا نسبت رقیقکننده به استخراجکننده  3:انجام
شد .استخراجکننده مورد استفاده در اين تحقیق CP1501
ساخت شرکت  SNF Flomineتولید کشور هند است .مرحله
استخراج روی  122میليلیتر محلول سولفاته حاوی 2 g/l
مس و  9 g/lآهن فريک ،با نسبت فازی  :و در دمای 01
درجه سانتيگراد انجام شد؛  pHمحیط نیز با اضافه کردن اسید
سولفوريک در  0ثابت شد.
بر اساس استاندارد تعريف شده ،برای مرحله استريپ ميبايست
غلظت مس در فاز آلي حداقل  1 g/lباشد ،به اين منظور ابتدا
فرايند استخراج بر روی محلول  2g/lمس انجام شد و سپس
محلول  92 g/lمس و  12 g/lگرم بر لیتر اسید سولفوريک
برای استريپ مس موجود در فاز آلي به کار رفت [.] 1
آزمايشها در يک راکتور آزمايشگاهي با قطر داخلي  2 cmو
ارتفاع  1 cmو  1تیغه بافل انجام شد که روی درپوش آن سه
ورودی برای ورود مواد به ظرف و محور همزن و دماسنج تعبیه
شده است .يک حمام آب جهت تنظیم دما و يک همزن
مکانیکي با شش تیغه  1سانتيمتری با  022 – 222دور بر
دقیقه نیز در ارتفاع کمتر از فصل مشترک دو فاز برای اختالط
مواد در نظر گرفته شد .آزمايشات در شرايط پیوستگي آلي و
زمان  1دقیقه انجام شد و در هر آزمايش ،پس از  92و 322
ثانیه از شروع ،نمونه ای از فاز آبي گرفته و توسط دستگاه
اسپکتروفتومتر جذب اتمي میزان مس و آهن آن آنالیز شد.
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جدول  :5خواص فیزیکی و شیمیایی حاللهای مورد استفاده در رقیقکننده

مشخصه
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برای مقايسه سرعت استخراج و استريپ مس ،نسبت فلز
استخراج /استريپ شده پس از  92و  322ثانیه محاسبه شد.
میزان انتقال آهن به فاز آلي باردار با فاکتور انتقال مس نسبت
به آهن مقايسه شد که بهصورت نسبت ضريب توزيع دو فلز بعد
از مرحله استخراج و قبل از شستشوی فاز آلي بیان ميشود.
فاصله زماني بین خاموش کردن همزن و مشاهده يک مرز
مشخص بین دو فاز بهعنوان زمان جدايش ثبت شد .ماده آلي
موجود در محلول با دستگاه سانتريفیوژ جدا شد تا اتالف مواد
آلي به واسطه ماندگي فاز آلي در آبي تعیین شود.
 -3ارائه و تحلیل نتایج
 -5-3تأثیر ترکیب شیمیایی رقیق کننده

جدول  0و  9تأثیر ترکیب شیمیايي رقیقکننده بر نسبت
بازيابي و ظرفیت استخراج و استريپ ،فاکتور انتقال ،زمان
جدايش و ماندگي فازی را نشان ميدهد .اين آزمايشها با
محلولهای ساختگي سولفات آهن و مس و در شرايط استاندارد
انجام شد تا شرايط ايجاد شده تنها تابع ساختار استخراجکننده
و رقیق کننده باشد و تأثیر شرايط عملیاتي کارخانه ،ناخالصي
ها ،مواد جامد محلول و  ...دخیل نباشد.
در شکل  -الف ،نمودار نسبت بازيابي در  92ثانیه نسبت به
محتوای آروماتیک رقیقکننده ترسیم شده است .همانطور که
مشاهده ميشود با افزايش محتوای آروماتیک موجود در رقیق
کننده نسبت انتقال مس از فاز آبي به آلي و بالعکس کاهش

مييابد؛ زيرا سطح مشترک بین دو فاز در محیطهای آلیفاتیک
خیلي بیشتر از آروماتیکها است .اين تغییرات در مرحله
استريپ نسبت به استخراج شديدتر بوده است .قبقوب و
بارکات 2دلیل اين امر را انحاللپذيری باالی آروماتیکها بیان
کردهاند؛ حاللیت استخراجکننده در رقیقکننده و تشکیل
کمپلکس بین آنها باعث ميشود مولکولهای استخراجکننده
آزادی عمل کمتری داشته و از سرعت واکنش کاسته شود [.] 2
افزايش نسبت استريپ در محتوای آروماتیک باالی  02درصد به
معنای افزايش ثابت تعادل واکنش نیست؛ بلکه میزان استريپ
نهايي در اين محدوده کاهش پیدا کرده است .بنابراين در
محاسبه نسبت بازيابي افزايش مشاهده مي شود.
نمودار مندرج در شکل  -ب نشان ميدهد که منحني بازيابي
در  322ثانیه مشابه نسبت بازيابي در  92ثانیه نیست و با تغییر
نوع رقیقکننده تغییر زيادی در بازيابي نهايي حاصل نميشود.
بنابراين اگر به فرايند زمان کافي داده شود ،تغییرات سرعت
استخراج (به دلیل تغییر نوع رقیقکننده) تأثیر چنداني نخواهد
داشت .اما با توجه به اين که زمان ماند در سیستمهای استخراج
با حالل کم است ،میزان بازيابي در آغاز فرايند مهمتر است؛ زيرا
بعد از زمان  02ثانیه ،سرعت استخراج و استريپ مس توسط
استخراج کنندههای کمپلکسساز به صفر ميرسد و تنها آهن
استخراج شده با مس جايگزين ميشود [.] 2
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جدول :1تأثیر میزان آروماتیک رقیقکننده در استخراج مس توسط CP150

میزان آروماتیک
()%
1

نسبت استخراج در "92
()%
37/8

میزان استخراج نهايي
()%
70/18

3

1

37/20

7

71

92/1

02

31/90

77/22
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28/1

20

01

39/39

78/09
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17/1

19

92

39/21

79/3

019

03

1

91

30/31

72/08

119
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12

فاکتور انتقال
)Cu/Fe(III

ماندگي آلي در آبي
)(ppm

زمان جدايش
)(S

18

38
80

جدول  :3تأثیر میزان آروماتیک رقیقکننده در استریپ مس از حالل CP150

میزان آروماتیک
()%

نسبت استريپ در "92
()%

میزان استريپ نهايي
()%

)(ppm

1

39/21

19/28
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1

80/92

17

82/1
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02

79/08
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77/3

13/98

91/1

10

92

73/82

1 / 3

08

11

91

8 /07

18/ 0

03

12

ماندگي آلي در آبي

زمان جدايش
)(S

شکل  :5تأثیر میزان آروماتیک رقیقکننده بر الف -نسبت بازیابی در  3٤ثانیه و ب -ظرفیت استخراج با حالل مس

شکل  0تغییرات زمان جدايش ،ماندگي فازی و فاکتور انتقال
مس /آهن را نسبت به میزان آروماتیک رقیقکننده نشان مي-
دهد .با افزايش محتوای آروماتیک رقیقکننده ،زمان جدايش
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فازها و اتالف استخراجکننده از طريق ماندگي فاز آلي در فاز
آبي کاهش مييابد؛ به طوری که با افزايش محتوای آروماتیک
رقیقکننده از  1به  91درصد ،زمان جدايش و ماندگي فازی
نصف ميشود.
عالوه بر اين ،هر چه طبیعت رقیق کننده به حاللهای
آروماتیک نزديکتر ميشود ،آهن کمتری همراه با مس به فاز
آلي منتقل ميشود (شکل  -0ج) .آزمايشها نشان داد بیشتر
آهن ورودی به فاز آلي به واسطه دنبالهروی و ماندگي فاز آبي
در آلي استخراج ميشود [.] 9
با توجه به نتايج ،برای رسیدن به سینتیک مناسب در فرايند
استخراج با حالل ،بايد از رقیق کننده آلیفاتیک استفاده کرد .اما
افزايش میزان آروماتیک ،کاهش ورود مواد آلي و يون فريک به
مرحله الکترووينینگ و در نتیجه افزايش بازده جريان و کیفیت
مس تولیدی را به همراه خواهد داشت .بنابراين ،اگر قرار باشد
برای مدارهای استخراج با حالل مس توسط  CP150يک
رقیقکننده صنعتي با ترکیب نفت سفید استفاده شود ،حالل
مورد نظر بايد دارای  02-92درصد حجمي آروماتیک باشد.
نتايج کار بیشاپ نیز نشان داد برای رسیدن به بازيابي و زمان
شکست فازی بهینه ،رقیقکننده بايد به ترتیب دارای 2-92
درصد حجمي و  2-12درصد حجمي آروماتیک باشد [.]3
به منظور بررسي تأثیر میزان آروماتیک رقیقکننده بر فرايند
استخراج با حالل ،آزمايشهای مرحله قبل در شرايطي که از
ترکیب چند حالل به عنوان رقیقکننده استفاده شده بود،
تکرار شد.
نتايج اين آزمايشها نسبت به درصد آروماتیک روند خاصي را
دنبال نميکند؛ بهعنوان مثال نمودار پراکندگي نسبت استخراج
در  92ثانیه و زمان جدايش فازی نسبت به درصد آروماتیک در
شکل  9قابل مشاهده است .بنابراين میزان آروماتیک به تنهايي
نميتواند معرف کیفیت رقیقکننده باشد و عالوه بر ترکیب
شیمیايي رقیقکننده ،نوع حالل و مشخصات فیزيکي آن نیز بر
عملکرد استخراج با حالل تأثیرگذار خواهد بود .از اينرو در
ادامه به بررسي اين موضوع پرداخته شد.

ب

شکل  :1تأثیر میزان آروماتیک رقیقکننده بر الف -زمان جدایش،
ب -ماندگی آلی و ج -فاکتور انتقال در استخراج با حالل مس
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شکل  :3نمودار پراکندگی الف-نسبت استخراج و ب-زمان جدایش
نسبت به محتوای آروماتیک رقیقکننده

 -1-3تأثیر مشخصات فیزیکی رقیق کننده
 -5-1-3تاثیر ویسکوزیته

در شکل  1نمودار نسبت بازيابي در  92ثانیه ،ماندگي آلي و
فاکتور انتقال استخراج مس نسبت به ويسکوزيته رقیقکننده
ترسیم شده است.
همانطور که در نمودار الف مشاهده ميشود ،اگر ويسکوزيته
رقیقکننده از  0/23 cStبه  0/03 cStبرسد ،نسبت بازيابي در
 92ثانیه به  322ثانیه 92 ،درصد کاهش مييابد .ميتوان گفت
افزايش ويسکوزيته رقیقکننده باعث کاهش سرعت استخراج با
حالل ميشود؛ زيرا در مرحله اختالط فازها با افزايش
ويسکوزيته فاز آلي (فاز پیوسته) مقاومت آن برای تشکیل
قطرات در مرحله اختالط افزايش پیدا ميکند و تعداد قطرات
کمتری تشکیل ميشود .بنابراين با کاهش سطح مشترک بین
دو فاز ،يونهای فلزی با سرعت کمتری منتقل ميشود [.] 7

شکل  :٠تأثیر ویسکوزیته رقیقکننده بر الف -نسبت بازیابی در 3٤
ثانیه ،ب -ماندگی آلی و ج -فاکتور انتقال در استخراج با حالل
(چگالی  ،١1٤ Kg/m3کشش سطحی )11-11/1 mN/m
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شکل  -1ب نشان ميدهد که با افزايش ويسکوزيته رقیقکننده
ماندگي فاز آلي در آبي کمتر ميشود .در شرايط پیوستگي آلي
امولسیون تشکیل شده ناپايدار بوده و در امولسیونهای ناپايدار
با افزايش ويسکوزيته حالل ،ابعاد قطرات پراکنده بیشتر شده و
زمان کمتری برای جدايش فازها الزم است؛ بنابراين در يک
زمان ثابت ،هر چه فاز آلي ويسکوزتر باشد ،جدايش فازی با
کیفیت بهتری صورت ميگیرد و میزان دنبالهروی فازها در
يکديگر کاهش پیدا ميکند [.] 7
اما در مرحله استريپ بر خالف آنچه انتظار مي رود ،افزايش
ويسکوزيته ،منجر به افزايش میزان دنبالهروی مي شود .هرچه
ويسکوزيته فاز آلي اولیه کمتر باشد ،میزان مس بیشتری
استخراج خواهد کرد (نمودار  -1الف) و فاز آلي ثانويه در مرحله
استريپ ويسکوزتر خواهد بود؛ چون افزايش بارگیری فاز آلي
منجر به افزايش شديد ويسکوزيته فاز آلي ميشود .بنابراين
ميتوان گفت در مرحله استريپ نیز افزايش ويسکوزيته فاز آلي
باعث کاهش ماندگي ميشود [.]8
نمودار ( -1ج) نیز بیان ميکند با افزايش ويسکوزيته فاکتور
انتقال بهطور چشمگیری افزايش پیدا کرده است و 2/0 cSt
افزايش در ويسکوزيته باعث خواهد شد فاکتور انتقال مس
نسبت به آهن از  12به  012برسد .بر اساس نمودار  -2ب
هرچه ويسکوزيته رقیقکننده بیشتر شود ،فاز آبي موجود در فاز
آلي کمتر ميشود ،بنابراين آهن کمتری استخراج خواهد شد.
 -1-1-3تأثیر کشش سطحی

برای بررسي تأثیر کشش سطحي آزمايشها در حضور رقیق
کنندههايي با چگالي  ،892-891 Kg/m3ويسکوزيته cSt
 0/91-0/11و کشش سطحي متفاوت انجام شد .در شکل 1
تأثیر کشش سطحي رقیقکننده بر نسبت بازيابي ،ماندگي آلي و
فاکتور انتقال فرايند استخراج با حالل بررسي شده است.
با افزايش کشش سطحي رقیقکننده ،کشش بین سطوح فاز
آلي و آبي کاهش و سطح تماس دو فاز افزايش خواهد يافت که
تا حدی منجر به سرعت انتقال يوني باالتر مي شود []3؛ نتايج
تحقیق نشان داد که اين تأثیر در کار مذکور قابل چشم پوشي
است (شکل  -1الف) نمودار مندرج در شکل ( -1ب و ج) نشان
ميدهد که اگر چه کشش سطحي تأثیری بر روی نسبت بازيابي
ندارد ،اما افزايش کشش سطحي منجر به کاهش کشش بین
سطوح دو فاز و افزايش ماندگي ميشود و افزايش ماندگي فاز

نشریه علمی-پژوهشی مهندسی معدن

آبي در آلي نیز باعث افزايش جذب آهن ميشود .اگر کشش
سطحي از  02 mN/mبه  07/9 mN/mتغییر يابد ،اتالف مواد
آلي به واسطه ماندگي آلي دو برابر مي شود و فاکتور انتقال 12
درصد کاهش مي يابد .اين موضوع در کار تحقیقاتي که توسط
چن و همکاران 7با مدلسازی رفتار قطرات پلیمری انجام شده
نیز عنوان شده است .آنها دريافتند که با کاهش کشش بین
سطوح دو فاز ،انعقاد فاز پراکنده در چند مرحله انجام ميشود و
جدا شدن دو فاز به زمان بیشتری نیاز دارد و اگر زمان کافي
داده نشود ،بخشي از مواد آلي وارد فاز آبي شده و بخشي از
ناخالصيهای فاز آبي به فاز آلي برميگردد [.] 8
 -3-1-3تأثیر چگالی

در شکل  2تأثیر چگالي رقیقکننده بر نسبت بازيابي ،ماندگي
آلي و فاکتور انتقال مس نسبت به آهن آورده شده است .نمونه
رقیقکنندههای اين آزمايشها دارای ويسکوزيته 0/9-0/1 cSt
و کشش سطحي  01-01/1 mN/mبودند.
با توجه به نمودار ( -2الف) به نظر نميرسد چگالي تأثیر
معناداری بر روی سرعت واکنش داشته باشد .با اين وجود
اختالف اندک ويسکوزيته در اين نمونهها و تأثیر متقابل آن را
نميتوان ناديده گرفت.
شکلهای ( -2ب و ج) نشان ميدهد اگر چگالي رقیقکننده
زياد شود ،ماندگي آلي افزايش مييابد و فاکتور انتقال آهن نیز
کم ميشود .اگر چگالي رقیقکننده  91 Kg/m3بیشتر شود،
فاکتور انتقال  2برابر کمتر خواهد شد.
هر چه اختالف چگالي بین دو محلول مخلوط نشدني بیشتر
باشد ،جدايش آنها بهتر و در زمان کمتری صورت ميگیرد و
ماندگي کمتری مشاهده خواهد شد؛ زيرا نیروی پیوستگي فاز
پراکنده با اختالف چگالي دو فاز رابطه مستقیم دارد و هر چه
چگالي فاز آلي به آب نزديکتر شود ،مقدار آب کمتری وارد فاز
آلي خواهد شد .در نتیجه مقدار ناخالصيهای موجود در فاز آلي
نیز کمتر خواهد شد [.]2 ، 7
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شکل  :1تأثیر کشش سطحی رقیقکننده بر الف -نسبت بازیابی در
 3٤ثانیه ،ب -ماندگی آلی و ج -فاکتور انتقال در فرایند استخراج

شکل  :2تأثیر چگالی رقیقکننده بر الف -نسبت بازیابی در  3٤ثانیه،

(چگالی  ،١3٤-١31 Kg/m3ویسکوزیته )1/31-1/٠1 cSt

ب -ماندگی آلی و ج -فاکتور انتقال درفرایند استخراج (کشش
سطحی  ،11-11/1 mN/mویسکوزیته )1/31-1/٠1 cSt
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 نتیجه گیری-4
اين مطالعه با هدف بررسي تأثیر مشخصات فیزيکي و شیمیايي رقیق
 انجام وCP150 کننده بر استخراج با حالل مس توسط استخراج کننده
:نتايج ذيل حاصل شد
 هرچه طبیعت رقیقکننده به حاللهای آروماتیکي نزديکتر اتالف مواد آلي و ورود ناخالصي به واسطه ماندگي کمتر،شود
ميشود؛ بهطوری که با افزايش محتوای آروماتیک رقیق
 زمان جدايش و ماندگي فازی نصف،%91  به1% کننده از
 در مقابل برای.ميشود ولي سینتیک فرايند کند ميگردد
رسیدن به سینتیک مناسب بايد از رقیقکننده آلیفاتیک
.استفاده شود
، در صورت استفاده از چند حالل در ترکیب رقیقکنندهمحتوای آروماتیک بهعنوان شاخص کیفي و بهینهسازی
رقیقکننده کافي نیست و مشخصات فیزيکي ترکیب نیز بايد
.لحاظ شود
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