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مقاله پژوهشی

استخراج حاللی روبیدیم از محلول فروشویی کانسنگهای ایران مرکزی با استفاده از
لیگاندهای درشت حلقهای کرون اتر
سعید علمدار میالنی ،1نیما امیدواری ،2فاضل ضحاکیفر

*3

 .1دانشیار پژوهشکدهی چرخه سوخت هستهای ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ،سازمان انرژی اتمی ،تهران -ایران
 .2کارشناسی ارشد دانشکدهی مهندسی معدن ،دانشگاه یزد ،یزد -ایران
 .3استادیار پژوهشکدهی چرخه سوخت هستهای ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ،سازمان انرژی اتمی ،تهران -ایران
دریافت - 1399/09/25 :پذیرش1400/09/06 :
چکیده
استخراج حاللی ( )SXروبیدیم ( )Rbاز محلول فروشویی سنگ های متاسوماتیک ایران مرکزی توسط لیگاندهای درشت حلقهای کرون اتر
مختلف مورد بررسی قرار گرفت .تعدادی کرون اتر به عنوان استخراجکننده استفاده شد .روبیدیم بهطور کمی از محیط پیکرات توسط
دیسیکلوهگزانو-18-کرون )DC18 -C-6( 6-در کلروفرم استخراج و با استفاده از طیفبینی نشری شعلهای تعیین مقدار شد .در این جا ،عوامل
مؤثر بر استخراج حاللی روبیدیم از محلولهای مصنوعی روبیدیم ( حاوی  100 mg L-1روبیدیم) در محیط سولفوریک اسید شناسایی شدند.
 DC18-C-6 0/01 Mدر کلروفرم 0/01 mol L-1 ،پیکریک اسید در فاز آبی ،نسبت فاز آلی -به -آبی  pH 5/5 ،1:1و زمان اختالط  15دقیقه مقادیر
بهینه برای عوامل مؤثر هستند .رسوبگیری با سدیم هیدروکسید برای حذف/کاهش ناخالصیهایی از جمله آهن ،منیزیم ،آلومینیم از /در محلول
فروشویی انجام شد .استخراج کامل روبیدیم از محلولهای آبی و استخراج تقریباً کامل ( )81%روبیدیم از محلول زیرصافی متناظر با محلول
فروشویی ،حاوی  0/01 mol L-1پیکریک اسید با استفاده از  DC18-C-6 0/01 Mدر کلروفرم انجام شد .بازیابی کامل  Rbاز فاز آلی باردار ،به
ترتیب با  4 mol L-1و  ،5 mol L-1هیدروکلریک و نیتریک اسید ،با نسبت فاز آلی -به -آبی  1:1به انجام رسید.
کلمات کلیدی
روبیدیم ،محلول فروشویی ،سنگهای متاسوماتیک ،ایران مرکزی ،استخراج با حالل ،دی سی 18-کرون اتر .6-

* نویسنده مسئول مکاتبات.
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رسوب گیری ،اولین روش مورد استفاده در استخراج روبیدیم
از محلول آبی بود .رسوب گیری با کلروپالتینیک اسید
( )H2PtCl6به دلیل هزینه ی باالی معرف ،امروزه به ندرت
مورد استفاده قرار میگیرد [ .]11دیگر روشهای رسوبگیری
با استفاده از قلع کلرید یا زاج دارای ضعف جدایش ضعیف و
مراحل جداسازی طوالنی است [ .]13 ،12تبادل یون و جذب
نیز برای استخراج و جداسازی روبیدیم از محلولهای شورابه
مورد بررسی قرار گرفته است [ .]15 ،14با این حال ،این دو
روش معموالً تنها برای محلول های با غلظت بسیار کم ( کمتر
از  ) 10 mg L-1روبیدیم قابل استفاده است .در مقایسه با
فرایندهای یادشده ،تکنیک استخراج با حالل یک فرایند
پیوسته است و از مزایای زمان های کوتاه واکنش و بازده
استخراج باال برخوردار است.

 -1مقدمه
روبیدیم ،یک عنصر نرم  ،نقرهای  -سفید از گروه فلزات
قلیایی است؛ بهطور گسترده در شیشههای نوری ،مولدهای
ترموالکتریک ،ساعتهای اتمی ،فوتوسلها  ،سرمایش با لیزر،1
پزشکی ،دارو و به عنوان « فلز عصر فضا »2بهطور گسترده در
دفاع ملی ،مهندسی ژنتیک ،علوم زیستمحیطی و سایر
زمینهها مورد استفاده قرار میگیرد [ .]3-1روبییدیم
شانزدهمین عنصر فلزی فراوان در پوستهی زمین است ،تقریباً
به اندازهی روی و غالبتر از فلزات معمول مانند مس ،سرب ،و
عناصر اصلی گروه سزیم و لیتیم .آب دریا حاوی 125/0 g L-1
روبیدیم و (به طور متوسط)  0/3 g L-1سزیم است [.]4
همچنین برخی از کانیهای پتاسیم و کلریدها این عنصر را در
مقادیر بهلحاظ تجاری قابل مالحظه ،دربر دارند [ .]5عالوه بر
این ،در طی تبلور ماگما و تشکیل کانی پگماتیت ،روبیدیم با
آنالوگ سنگینش سزیم در فاز مایع متمرکز شده و در نهایت
متبلور میشود .بنابراین ،این کانی حاوی مقادیر قابلقبولی
سزیم به شکل پولوسیت ])Cs, Na(2Si4O2.12H2O[ 3و لیتیم
به شکل لپیدولیت ]KRbLi)FOH,(Al2Si3O10[ 4است ،و
روبیدیم بهعنوان محصول فرعی فراوری آنها تولید میشود
5
[ .]6عالوه بر این دو کانی ،روبیدیم در لوسیت
[ ،]K)AlSi2O6(2کارنالیت ،]KMgCl3.6)H2O(3[ 6و
زینوالدیت ،]K)Li, Al, Fe(3)Al, Si(4O10F2(4[ 7به شکل
اکسید تا  1%یافت میشود [ .]7بنابراین ،روبیدیم به طور
طبیعی کانیهای خاص خود را تشکیل نمیدهد و عمدتاً به
عنوان محصول جانبی در فراوری لیتیم ،پتاسیم و سزیمِ
کانیهای لپیدولیت و زینوالدیت تولید میشود [.]9 ،8

کشف کرون اترها( 8اترهای تاجی شکل) استخراج فلزات
قلیایی با سازوکار استخراج به اصطالح میهمان – میزبان 9را
تسهیل نمود .این ترکیبات ،پلیاترهای حلقهای بزرگ هستند
که کاتیون مورد نظر به عنوان مهمان در داخل حلقهی آنها
(حلقهی میزبان) وارد میشود (شکل  .)1تشکیل کمپلکسها با
کاتیونها از طریق برهمکنش الکترواستاتیکی یون -دو قطبی
بین کاتیون و اتم اکسیژن الکتروندهنده با بار منفی صورت
میگیرد .سپس ،کمپلکس کاتیون -کرون اتر با یک آنیون (که
از نظر الکتریکی خنثی است) وارد فاز آلی میشود [.]18-16
10
تاکنون دو استخراجکنندهی معروف (کروناترهای کالیکسارن
و فنل های استخالفی) برای استخراج و جداسازی روبیدیم در
محلول آبی استفاده شدهاند .اگرچه کرون اترهای کالیکسارن
گزینشگری خوبی برای روبیدیم نشان میدهند [ .]24-19در
مقابل ،فنلهای استخالفی استخراج کنندههای امیدوارکنندهای
هستند .برخی از مطالعات بر استخراج روبیدیم در شورابهها
توسط فنل -4ترت-بوتیل-α( -2-متیل بنزیل) فنل
( )t-BAMBPمتمرکز شدهاند [ .]26 ،25 ،19اگرچه بازیابی
باالیی از روبیدیم بهطور کلی حاصل میشود ،اما مشکل تداخل
جدی پتاسیم (بهطور معمول حدود  10تا  20%پتاسیم همزمان
استخراج میشود) بهطور موثر حل نشده است ،و نیاز به
جداسازی بیشتر روبیدیم و پتاسیم دارد .برای جداسازی عناصر
مشابه (از لحاظ شیمیایی) با استفاده از استخراج با حالل ،تنها
استخراج با جریان مخالف چند مرحلهای اغلب نمیتواند به
جدایش کارآمد بیانجامد و یک فرایند شستشوی با جریان

محلول فروشویی سنگ های متاسوماتیک ایران مرکزی
محتوی عناصر زیادی از جمله عناصر با ارزش خاکی نادر،
اورانیم ،زیرکنیم ،هافنیم ،روبیدیم و  ...است .فرایند فروشویی
با استفاده از اسید انجام گرفته و مقدار روبیدیم در محلولهای
فروشویی سنگ های متاسوماتیک ایران مرکزی از  15تا
 120 mgL-1تغییر میکند [ .]11 ،10جداسازی و
خالصسازی روبیدیم به دلیل خواص مشابه با سایر فلزات
قلیایی که به اتفاقِ آنها یافت می شود ،چالش برانگیز است.
1
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استخراج حاللی روبیدیم از محلول فروشویی کانسنگهای ایران مرکزی با استفاده از لیگاندهای درشت حلقهای کرون اتر

مخالف چند مرحلهای معموالً بعد از استخراج انجام میشود.
این استخراج جریان مخالف چند مرحلهای همراه با شستشو،
استخراج بخشی 1نامیده میشود ،و بهطور گسترده در جداسازی
 Coو  Niو عناصر خاکی نادر بهکار گرفته شده است [.]31-27
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 -2مواد و روش کار
 -1-2مواد شیمیایی و تجهیزها

محلول مصنوعی (حاوی  100 mg L-1روبیدیم ) از انحالل
مقدار مشخصی ( Rb2SO4مرک ،آلمان) در آب مقطر تهیه شد.
پرکلریک اسید ( 1تا  )11 mol L-1یا پیکریک اسید
(رویالکس )3در غلظتهای  0/0005تا  0/01 mol L-1برای
تولید آنیونهای حجیم 4به محلول مصنوعی اضافه شد .آنالیز
محلول فروشویی در جدول  2نشان داده شده است .فاز آلی (با
غلظتهای  0/001 ،0/0001و )0/01 mol L-1
استخراجکنندهی کرون اتر [ DC18-C-6 ،18-C-6و -C-6
( ]DB18مرک ،آلمان) در بنزن یا کلروفرم بهعنوان رقیقکننده
تهیه شد .سایر مواد شیمیایی مانند سولفوریک ،-نیتریک -و
هیدروکلریک اسید از شرکت مرک تهیه شد .مشخصات
استخراجکنندهها در جدول  1ارائه شده است.

مطالعات اخیر نشان داده است که فروشویی با سولفوریک
اسید یک روش موثر برای استخراج روبیدیم و سایر عناصر با
ارزش از سنگ های متاسوماتیک ایران مرکزی است [،10
 . ]32به منظور تخریب ساختار کانسنگ و دستیابی به
حداکثر بازده فروشویی ،غالباً غلظت باالیی از سولفوریک اسید
مورد نیاز است ،که منجر به محلول فروشویی با اسیدیتهی باال
میشود ( .)10/8 Mفروشویی اسیدی سنگ های متاسوماتیک
ایران مرکزی به روش هضم سولفوریک اسیدی برای به دست
آوردن محلول فروشویی حاوی روبیدیم ،در تحقیقات
امیدواری و همکاران انجام شد [ ]10و استخراج متعاقب
روبیدیم از محلول فروشویی کانسار متاسوماتیت آنومالی 5
ساغند ،توسط لیگاندهای درشت حلقهای کرون اتر ،با هدف
ارزیابی عملکرد استخراجی آن ها و بهینه سازی فرایند در این
مطالعه بررسی شده است .تأثیر عوامل مختلف مؤثر بر
استخراج و بازیابی از فاز آلی (استخراج معکوس )2با جزییات
در شرایط آزمایش در روش ناپیوسته نیز مورد بررسی قرار
گرفت.

 -2-2روش کار استخراج و استخراج معکوس (عریانسازی)

 10 mLمحلول مصنوعی (حاوی  100 mg L-1روبیدیم) یا
محلول زیرصافی با  10 mLفاز آلی (استخراجکنندههای کرون
اتر رقیقشده در بنزن یا کلروفرم) با استفاده از همزن
مغناطیسی ( )1500 rpmبه مدت  15دقیقه در دماهای
مختلف ( 15تا  35درجه سانتیگراد) مخلوط شد .محتوای
همزن برای جداسازی دو فاز آلی و آبی به قیف جداکننده
منتقل شد .جدایش کامل در  20دقیقه انجام شد .غلظت Rb
5
در فاز آبی با استفاده از تکنیک طیفبینی نشری شعلهای
(مدل لیبرتی  220واریان) تعیین شد .در نتیجه ،غلظت یون
فلزی در فاز آلی از موازنهی جرم به دست آمد .برای استخراج
معکوس یون فلزی (عریانسازی )6از فاز آلی باردار در فاز آبی
تازه ،فاز آلی باردار با محلول سولفوریک ،-نیتریک -یا
هیدروکلریک اسید با غلظتهای مختلف به مدت  10دقیقه
مخلوط شد.
ضریب توزیع )D( 7مطلوبترین شاخص برای تعیین پاسخ
فرایند استخراج با حالل است و بهصورت نسبت غلظت تعادلی
فلز (صرفنظر از شکل شیمیایی آن) در فاز آلی به غلظت
تعادلی آن (صرف نظر از شکل شیمیایی آن) در فاز آبی تعریف
میشود.

شکل  :1کمپلکس روبیدیم-18 -کرون( )Rb-18C6( 6-سازوکار
میهمان  -میزبان) [.]23

3

Royalex
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5
)Flame Emission Spectroscopy (FES
6
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7
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4
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1
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جدول  :1مقایسه مشخصات استخراجکننده های کرون اتر استفاده شده در مقاله حاضر

استخراجکننده

جرم مولی دانسیته
()gcm-3( )g mol-1

264/315
-18کرون6-
360/4
دی بنزو-18-کرون6-
دی-سیکلوهگزانو-18-کرون372/5 6-
()1

Co C
C

1/237
1/1
1
D

()2

()3

E 

E 

ضریب جداسازی ،)( 1هنگامیکه دو یون فلزی  Aو
بهوسیلهی همان حالل آلی از یک محلول آبی استخراج
میشوند ،با رابطهی زیر تعریف میشود:
()4

β A ,B 

که در آن  Eکسر استخراج شده است .برحسب ( r ،n ،Dدر
اینجا  nتعداد مراحل و  rنسبت فاز است) داریم:
()5

1  (1  rD A ) n

1  (1  rD B ) n

β A ,B

در مواردی که حجم فازهای آلی و آبی مساوی و استخراج
تکمرحلهای باشد ،رابطهی ( )5به شکل زیر در میآید:

جدول  :2ترکیب شیمیایی محلول فروشویی
-1

(مقادیر به  mg Lهستند)
U

76/36

950

0/48

660

2120

19120

560

Nd

Rb

Dy

Y

Sm

Ce

La

Th

116

31

9/ 4

15

2/ 7

10/24

11/1

ضریب غنیسازی )EF( 2در استخراج با حالل ضریبی است
که با استفاده از آن باید نسبت مقادیر دو ماده در خوراک ضرب
شود تا نسبت آنها بعد از عملیات ،به دست آید.

Ti

Co

Mn

Mg

Fe

Ca

Al

1510

β A ,B 

Separation factor
Enrichment factor

QA
'Q A
EF 
) ' (  β A ,B
Qb
QB

28/62

()6

DA
DB

C20H36O6

هضم اسیدی کنسانترهی سنگهای متاسوماتیک ایران
مرکزی با نسبت جامد /مایع  3در  ،200Cدر مدت زمان ماند
 2ساعت با سولفوریک اسید  10/8موالر بهعنوان عامل
فروشویی و نیتریک اسید  5/3موالر بهعنوان اکسیدان [،10
 ]32منجر به استخراج  99/14%روبیدیم شد .نتایج تجزیهی
عنصری روبیدیم و سایر عناصر در محلول فروشویی سنگهای
متاسوماتیک ایران مرکزی در جدول  2نشان داده شده است.
در محلول فروشویی ،عیار النتانیدها بسیار پایین و عیار برخی
یونها مانند آهن ،کلسیم ،منیزیم و آلومینیم بسیار باالست
[ ]10و قبل از استخراج حاللی روبیدیم ،باید به میزان قابل
توجهی کاهش یابد .برای انجام این ،با علم به اینکه بیشتر این
عناصر مزاحم در  pHبرابر با  3/5تا  4رسوب میکنند،
رسوبگیری در سانتریفوژ با سرعت  6000rpmدر حضور بافر
استات با تنظیم ( pHبا استفاده از  )NaOHمحیط در  4در
دمای  ،50Cو در مدت  5دقیقه به انجام رسید [ .]34ترکیب
شیمیایی محلول زیرصافی 3پس از این مرحله در جدول  3ارائه
شده است.

B

EA
EB

C20H24O6

 -3-2خالصسازی محلول فروشویی

در مواردی که حجم فازهای آلی و آبی (مانند مقالهی حاضر)
برابر باشد ،معادلهی ( )2به صورت معادلهی زیر در میآید:

100 D
1D

C12H24O6

که در آن  QAو  Q'Aمقدار نهایی و اولیهی گونه  Aو  QBو
 Q'Bمقدار نهایی و اولیه گونهی  Bهستند.

با استفاده از ضریب توزیع درصد استخراج چنین محاسبه شد [.]33

D V aq / V org

116
 37تا 40
 162/5تا  380 163/5تا 384
508
 47تا 50
()7

که در آن  C0و  ،Cبه ترتیب ،غلظت اولیه و غلظت تعادلی
یون فلزی در فاز آبی است.

100 D

نقطه ذوب
(سانتیگراد)

نقطه جوش
(سانتیگراد)

فرمول شیمیایی

1
2

Filtrate

4

3

استخراج حاللی روبیدیم از محلول فروشویی کانسنگهای ایران مرکزی با استفاده از لیگاندهای درشت حلقهای کرون اتر

حالت ،این مطلب را تائید نمودند) .هم چنین از این نمودار بر
میآید که قابلیت استخراج روبیدیم در مورد رقیقکنندهی
کلروفرم بیش تر از بنزن است که احتماال به دلیل تفاوت در
ثابت دی الکتریک و گرانروی دو رقیق کننده است .ثابت دی
الکتریک برای این دو رقیقکننده به ترتیب برابر  4/8و 2/83
و گرانروی آنها در دمای  25درجه برابر  0/542 mPa·sو
 0/603است.

جدول  :3ترکیب شیمیایی محلول حاصل از ترسیب پس از
فیلتراسیون (محلول زیرصافی) (مقادیر به  mg L-1هستند)
U

Ti

Co

Mn

Mg

Fe

Ca

Al

*76/36

*950

*0/48

79/2

508/8

19/1

207/2

135/9

Nd

Rb

Dy

Y

Sm

Ce

La

Th
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*116

30/1

*9/ 4

*15

2/ 5

10/1

10/77

*28/62

* :اندازهگیری نشده
 -3نتایج و بحث
 -1-3استخراج روبیدیم از محلول مصنوعی
 -1-1-3اثر نوع استخراجکننده

ترکیبات درشتحلقهای (کرون اترها) ،بهویژه -18کرون6-
( ،)18-C-6دی بنزو-18-کرون )DB18-C-6( 6-و
دی-سیکلوهگزانو-18-کرون )DC18-C-6( 6-بهعنوان
استخراجکننده مورد استفاده قرار گرفتند .ویژگیهای
استخراجکنندهها در جدول  1ارائه شده است.

شکل  :2تاثیر غلظت پرکلریک اسید بر میزان استخراج روبیدیم از
محلول مصنوعی با غلظتهای مختلف [ 0/001 ،0/0001 M( ]18-C-6و

 -1-1-1-3استخراج با  18-C-6در محیط پرکلریک اسید

 )0/01در بنزن

آزمایشهای ا ستخراج حاللی روبیدیم از فاز آبی (در
حضور پرکلریک اسید) با استفاده از فاز آلی (18-C-6
رقیقشده در رقیقکننده های مختلف) صورت گرفت که نتایج
آن در شکلهای  2و  3دیده می شوند .شکل  2نشان میدهد
که روبیدیم با استفاده از  18-C-6در بنزن به همراه آنیون
پرکلرات تا  90%استخراج میشود .نتیجه ی جالب توجه،
رسیدن به حد تقریبی  90%در غلظتهای حتی کمتر این
کرون اتر است .این نکته بیانگر آن است که احتماالً در
صورت استفاده از پرکلریک اسید ،در غلظتهای باال (حدود
 ) 11 mol L-1باعث کاهش هیدراسیون کاتیون کرون اتر
می شود که ای ن مسئله به استخراج بیشتر روبیدیم در این
حالت کمک می کند .با وجود این ،تغییرات استخراج در
غلظتهای بیش  8 mol L-1از چشم گیر نیست .در شکل 3
نمودار بازیابی ،با استفاده از همان کرون اتر با غلظت
 0/001 mol L-1ولی این بار در کلروفرم دیده میشود.
همانطور که دیده می شود ،در این حالت ،درصد استخراج در
غلظت های پایین (بین  1تا  4 mol L-1اسید) کمتر از بنزن
است ولی در نهایت باز هم بازیابی در محدودهی  90%باقی
میماند (آزمایشهای با غلظتهای کمتر کروناتر در این

شکل  :3تاثیر غلظت پرکلریک اسید بر میزان استخراج روبیدیم از
محلول مصنوعی با  ]18-C-6[ 0/001 Mدر کلروفرم

 -2-1-1-3استخراج با  DC18-C-6در محیط پرکلریک
اسید

نتایج آزمایشهای استخراج حاللی با استفاده از
 DC18-C-6در کلروفرم در سه غلظت مختلف ،0/0001
 0/001و  0/01 mol L-1در شکل  4نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده میشود ،با افزایش غلظت پرکلریک اسید،
درصد استخراج یون فلزی افزایش مییابد و نهایتاً به 93%
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میرسد .بنابراین DC18-C-6 ،در کلروفرم ،از قابلیت استخراج
باالی  90%روبیدیم برخوردار است.
همانطور که مشخص است ،تغییر غلظت کروناتر تأثیر
ناچیزی بر درصد استخراج روبیدیم دارد که احتماالً به دلیل
این نکته است که مرحلهی تعیینکنندهی سرعت واکنش
استخراج ،واکنش پرکلریک اسید و روبیدیم است [.]36 ،35
 -3-1-1-3استخراج با  18-C-6در محیط پیکریک اسید

به منظور بررسی قابلیت استخراج روبیدیم در حضور آنیون
پیکرات ،مقادیر مختلفی از این اسید (که بهصورت جامد و
پودر است) در فاز آبی حل شد .فاز آلی متشکل از کرون اتر
 18-C-6در کلروفرم بود .به دلیل نتایج بهتری که کلروفرم
در مراحل قبلی از خود نشان داد ،این حالل انتخاب شد .نتایج
در شکل  5نشان داده شده است .همان طور که دیده میشود،
بازیابی روبیدیم به به دلیل افزایش سایت های استخراج غلظت
کرون اتر وابستگی شدید داشته و بیش ترین میزان استخراج
( )95%مربوط به غلظت  0/01 mol L-1کرون اتر  18-C-6در
فاز آلی و غلظت  0/01 mol L-1پیکریک اسید در فاز آبی
است.

شکل  :4تاثیر غلظت پرکلریک اسید بر میزان استخراج روبیدیم از
محلول مصنوعی با غلظتهای مختلف [،0/0001 M( ]DC18-C-6
 0/001و  )0/01در کلروفرم

 -4-1-1-3استخراج با  DC18-C-6در محیط پیکریک اسید

همانطور که در شکل  6دیده میشود 0/01 mol L-1 ،از
این کروناتر در کلروفرم ،میتواند روبیدیم را بهطور کامل (تا
 )100%از محیط آبی حاوی آنیون حجیم پیکرات استخراج
کند .الزم به توضیح است که دستگاه طیفبینی نشری شعلهای،
غلظتهای کمتر از  0/05 mol L-1را نمیتواند اندازهگیری کند.
از این رو ،در مواردی که غلظت فاز آبی پس از استخراج کمتر
از 0/05 mol L-1گزارش شده است ،استخراج برابر با  100%در
نظر گرفته شده است.

شکل  :5تاثیر غلظت پیکریک اسید بر میزان استخراج روبیدیم از
محلول مصنوعی با غلظتهای مختلف [ 0/001 ،0/0001 M( ]18-C-6و
 )0/01در کلروفرم

 -5-1-1-3استخراج با  DB18-C-6در محیط پیکریک اسید

کرون اتر دیگری که مورد آزمایش قرار گرفت،
 DB18-C-6بود که نتایج حاصل از آن در شکل  6نشان داده
شده است .همانطور که از شکل  7دیده میشود ،حداکثر
درصد استخراج روبیدیم با این کرون اتر حدود  82است .در
شکل  8مقایسهای از استخراج روبیدیم از محیط پیکریکی با
غلظتهای مختلف با استفاده از کلروفرم حاوی 0/01 M
[ ]DB18-C-6و [ ]DC18-C-6نشان داده شده است .نتایج از
برتری [ ]DC18-C-6نسبت به [ ]DB18-C-6حکایتی دارد.

شکل  :6تاثیر غلظت پیکریک اسید بر میزان استخراج روبیدیم از
محلول مصنوعی با غلظتهای مختلف [،0/0001 M( ]DC18-C-6
 0/001و  )0/01در کلروفرم

6

استخراج حاللی روبیدیم از محلول فروشویی کانسنگهای ایران مرکزی با استفاده از لیگاندهای درشت حلقهای کرون اتر

نشریه علمی مهندسی معدن ایران

شد .از طرف دیگر ،در گزارشهای علمی هم اکثراً از همین
اسید استفاده شده است [.]38 ،37 ،18 ،17
 -2-1-3طبیعت گونههای استخراجشده

ترکیب احتمالی گونههای استخراجشده ،از نمودار لگاریتم
ضریب توزیع ( )logDدر مقابل لگاریتم غلظت کرون اتر ( log
] )[crown etherدر غلظت ثابت پیکریک اسید
( )0/01 mol L-1و لگاریتم ضریب توزیع در مقابل لگاریتم
غلظت پیکریک اسید (] )log [picricدر غلظت ثابت
دیسیکلوهگزانو-18-کرون( )0/01 mol L-1( 6-شکلهای به
ترتیب  9و  )10محقق شد .شیبها ،به ترتیب ،برابر  0/9871و
 1/043است ،بنابراین گونههای استخراج شده احتماالً 1:1:1
است .این نتیجه در توافق با کارهای قبلی [،37 ،35 ،18 ،17
 ]40 ،39است.

شکل  :7تاثیر غلظت پیکریک اسید بر میزان استخراج روبیدیم از
محلول مصنوعی با  ]DB18-C-6[ 0/01 Mدر کلروفرم

شکل  :8مقایسه تاثیر غلظت پیکریک اسید بر میزان استخراج
روبیدیم از محلول مصنوعی با  ]DB18-C-6[ 0/01 Mو [-C-6

شکل  :9نمودار لگاریتم ضریب توزیع در مقابل لگاریتم غلظت [-6

 ]DC18در کلروفرم

.]DC18-C

بنابراین ،بر طبق نتایج این مجموعه از آزمایش ،بهترین
انتخاب برای بازیابی کامل روبیدیم ،استفاده از آنیون حجیم
پیکریک با غلظت  0/01 mol L-1در فاز آبی ،و دی-
سیکلوهگزانو-18-کرون )DB18-C-6( 6-در کلروفرم با غلظت
 0/01 mol L-1بهعنوان استخراجکننده است .در تحلیل این
نتیجه میتوان گفت که این کرون اتر در حالل یا رقیقکنندهی
کلروفرم دارای قطر حفرهی مناسب برای گیرانداختن روبیدیم
است ،امری که در سایر حاالت بهطور کامل محقق نمیشود و
در نتیجه استحصال کامل ( )100%روبیدیم میّسر نخواهد بود.

[ 0/01 Mپیکریک اسید]

با توجه به اینکه استخراج روبیدیم ،نیازمند غلظت کمتری
از پیکریک اسید نسبت به پرکلریک اسید ( 0/01 mol L-1در
برابر  )11 mol L-1است و پیکریک اسید ،هم بسیار ارزانتر از
پرکلریک اسید است و هم توانایی استخراج کامل ()100%
روبیدیم را دارد ،پیکریک اسید برای استخراج روبیدیم ،انتخاب

شکل  :10نمودار لگاریتم ضریب توزیع در مقابل لگاریتم غلظت اسید
پیکریک.
]DC18-C-6[ 0/01 M
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 -3-1-3تأثیر زمان استخراج

 -5-1-3اثر غلظت یون فلزی

در این مطالعه  ،اثر زمان استخراج در یک بازهی زمانی  1تا
 15دقیقه مورد بررسی قرار گرفت درحالیکه سایر شرایط
آزمایشی ثابت نگه داشته شدند .نتیجه آزمایش (جدول )4
نشان میدهد که برای انجام استخراج  12دقیقه کافی است ،با
وجود این ،به منظور حصول اطمینان از استخراج کامل روبیدیم
(رسیدن به شرایط تعادل) ،مدت زمان  15دقیقه برای انجام
آزمایشها انتخاب شد.

نتایج آزمایشهای بررسی اثر غلظت یون فلزی روبیدیم ،بر
درصد استخراج آن ،در شرایط بهینه در گسترهی غلظتی  10تا
 500 mg L-1در شکل  12نموده شده است .مشاهده میشود،
با افزایش غلظت یون فلزی ،تا حدود  120 mg L-1تغییری در
درصد استخراج مشاهده نمیشود ،ولی با افزایش غلظت کاتیون
در ورای این مقدار ،به دلیل پرشدن تدریجی سایتهای
استخراج فاز آلی ،بهتدریج درصد استخراج کاهش مییابد.

جدول  :4تاثیر زمان بر میزان استخراج روبیدیم

(دقیقه)

زمان استخراج

1

2

3

5

7

10

12

15

روبیدیم ()%

درصد استخراج

49

56/5

64/8

77

82/1

96

100

100
شکل  :12تاثیر غلظت اولیه یون فلزی بر درصد استخراج روبیدیم.

 -4-1-3اثر دما

دما در فرایندهای استخراج بسته به اینکه واکنش گرمازا یا
گرماگیر باشد ،میتواند اثرات متفاوتی بر ضریب توزیع و بازده
استخراج داشته باشد .اما در اغلب فرایندهای استخراج به دلیل
گرمازا بودن واکنش ،ضریب توزیع و بازده استخراج با افزایش
دما ،کاهش مییابد و در فرایندهای استخراج معکوس عکس
این مطلب اتفاق میافتد [ .]41شکل  11اثر دما بر درصد
استخراج را ترسیم میکند .بنابراین همهی آزمایشها در دمای
محیط انجام شدهاند (بین  20تا .)25C

 -2-3استخراج روبیدیم از محلول زیرصافی

پس از تهیه محلول زیرصافی با استفاده از رسوبگیری که در
بخش آزمایشها به آن اشاره شد ،آزمایشهای استخراج از
محلول زیرصافی ( pHواقعی محلول حدود  3بود) حدود  10بار
تکرار و میانگین نتیجهها گزارش شد (جدول  .)5با توجه به
نتایج ،با اضافهکردن  0/01mol L-1از پیکریک اسید به محلول
زیرصافی ،استخراج روبیدیم ( ،)81%پتاسیم ( )94%و استرانسیم
( )90/5%توسط  DC18-C-6 0/01Mدر کلروفرم فراهم میشود.
 -3-3عریانسازی فاز آلی (استخراج معکوس یونفلزی)

نتایج آزمایشهای استخراج معکوس روبیدیم از فاز آلی باردار
در فاز آبی تازه در شکل  13داده شده است .جهت عریانسازی
فاز آلی نیاز به غلظتهای نسبتا باالی اسید است .همانطور که
مشاهده میشود ،سولفوریک اسید  5 Mقابلیت بازیابی حداکثر
 18%روبیدیم از فاز آلی را دارد ولی هیدروکلریک -و نیتریک
اسید در غلظتهای ،به ترتیب 4 ،و  ،5 mol L-1روبیدیم را بهطور
کامل از فاز آلی بازیابی میکنند .با توجه به ارزانتر بودن و نیاز
به غلظت کمتر هیدروکلریک اسید ،این اسید به عنوان
عریانساز 1فاز آلی باردار شده با روبیدیم انتخاب شد.

شکل  :11تاثیر دما بر میزان استخراج روبیدیم از محلول مصنوعی با
 ]DC18-C-6[ 0/01 Mدر کلروفرم

Stripper
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میدهند و با تغییر  pHعریانساز (محلولهای هیدروکلریک -و
نیتریک اسید) ،حداکثر تا  %10جداسازی برای این کاتیونها
صورت میگیرد؛ چنانکه در مورد محلول هیدروکلریک اسید با
 ،pH 3حداکثر  82%از روبیدیم و حداقل  73%از عناصر مزاحم
پیشگفته ،همراه با روبیدیم از فاز آلی استخراج میشوند .این
نتایج نشان میدهند که این روش بازداری 1عناصر مزاحم در
مرحلهی عریانسازی ،از کارایی الزم برخوردار نیست.

جدول  :5نتایج حاصل از استخراج بر روی محلول زیرصافی

عنصر
Rb
Al
Ca
Fe
Mg
Mn
La
Ce
Sm
Na
K
Sr
Ba
Cs

غلظت در محلول ( )mg L-1
قبل از استخراج بعد از استخراج

30
136
207/2
19
508
79/2
11
10/1
2/ 5
83
57
68
112
34

درصد استخراج

6/3
132
188/5
19
447/04
74/5
10/4
10/1
2/ 5
71
3/ 4
6/5
1/12
29
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79
3
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 -5-3بازسازی استخراجکننده

12
6
5/ 2

بهمنظور بررسی امکان تکرار بارگیری فاز آلی ،چرخهی
بارگیری  -عریانسازی فاز آلی باردار به دفعات تکرار شد .نتایج
به دست آمده نشان داد تا  7چرخه ،تغییر محسوسی در توانایی
استخراج فاز آلی مشاهده نمیشود ،ولی از چرخهی هشتم به
بعد بهتدریج از قابلیت استخراج آن کاسته شده و در یازدهمین
چرخه ،فاز آلی دیگر قادر به استخراج یون فازی نیست .این
مسئله میتواند با از بین رفتن تدریجی حلقههای کرون در
طول تکرار فرایند بارگیری توجیه شود ،بهطوریکه در نهایت،
یون فلزی از فاز آبی گرفته نخواهد شد [،40 ،37 ،36 ،21
.]42




14/5
94
90/5
99
16

 -6-3امکان حذف عناصر مزاحم ،با استفاده از سایر کرون
اترها

با توجه به اینکه قطر حفرهی کرون اترها با تعداد اتمهای
اکسیژن سازندهی حلقه میتواند تغییر کند ،به نظر میرسد
میتوان با استفاده از انواع مختلفی از دیگر کرون اترها به
جداسازی هرچه بیشتر عناصر مزاحم استخراجشده توسط کرون
اتر  DC18-C-6پرداخت .بهعنوان مثال 12-crown-4دارای
حفرهی کوچکتری نسبت به  18-crown-6است و از اینرو
احتمال استخراج کاتیونهای با قطر کوچکتر از روبیدیم
(پتاسیم و سدیم) با استفاده از آن بیشتر است.

شکل  :13رابطهی بین غلظت عریانساز (اسید) و بازیابی روبیدیم از
فاز آلی باردار شده در شرایط بهینه

به منظور بررسی این قابلیت ،آزمایشهایی به این صورت
طراحی و اجرا شد که در ابتدا از محلول زیرصافی ،روبیدیم
تحت همان شرایط بهینه و با استفاده از DC18- C-6
استخراج و سپس با استفاده از محلول  4موالر هیدروکلریک
اسید بهعنوان عریان ساز ،از فاز آلی بازیابی شد .در این حالت
در فاز آبی تازه ی حاصل از عریان سازی ،روبیدیم با عناصر
مزاحم همراه است که ترکیب متفاوتی از محلول زیرصافی
اولیه را داراست (افزایش نسبی روبیدیم نسبت به سایر عناصر

 -4-3امکان حذف عناصر مزاحم در مرحلهی عریانسازی

با توجه به اینکه در مرحلهی استخراج ،بعضی از عناصر
قلیایی و قلیایی خاکی (پتاسیم ،استرانسیم و باریم) به میزان
زیادی همراه با روبیدیم وارد فاز آلی میشوند ،در این مرحله
سعی شد تا با تغییر  pHمحلول مورد استفاده برای استخراج
معکوس روبیدیم ،حتیاالمکان از استخراج عناصر مزاحم از فاز
آلی باردار جلوگیری شود و تا آنجا که امکان دارد ،تنها
روبیدیم از فاز آلی خارج شود .نتایج این آزمایشها نشان-
دهندهی این واقعیت هستند که عناصر مزاحم در مرحلهی
عریانسازی نیز خواصی خیلی شبیه به روبیدیم از خود نشان

Retention
Regeneration
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سعید علمدار میالنی ،نیما امیدواری ،فاضل ضحاکیفر

67 /5
32/5
 5/ 3
28
72

مزاحم) .اینک با استفاده از محلول 0/01Mکرون اتر -4
( 12-crownدر کلروفرم) پس از انحالل 0/01 mol L-1
پیکریک اسید در فاز آبی تازه ،مرحله ی استخراج دوباره انجام
شد .نتایج حاکی از استخراج حدود  86%پتاسیم و در عین
حال استخراج  7/6%روبیدیم بودند .هم چنین در این شرایط،
کمتر از  2%استرانسیم و باری م استخراج شدند .به این ترتیب
می توان گفت که کاتیون پتاسیم تا حدود زیادی از روبیدیم
جدا شده و روبیدیم به شکل خالص تری قابل استحصال
خواهد بود .این نتیجه با نتایج برخی مراجع هم سویی دارد
[.]43 ،37 ،21

 ضریب غنیسازی روبیدیم و استرانسیم:

67 /5
 1/ 8
28

41
DBa 59

 1/ 8
DRb 28
72

β Ba / Rb

 -7-3تعیین تعداد مراحل استخراج

برای تعیین تعداد مراحل استخراج الزم برای رسیدن به
بازیابی مورد نظر ،دو روش محاسباتی و نموداری (دیاگرام
مککیب -تیل  )1وجود دارند [ .]41در روش محاسباتی که ،از
نسبت حجمی فازها ،ضرایب توزیع و غلظتها استفاده میشود.
در اینجا با توجه به غلظت اولیهی  30mg L-1روبیدیم در
محلول زیرصافی و نسبت فازی  1و ضریب توزیع حدود : ،3 /8
غلظت نهایی روبیدیم در فاز آبی پس از یک مرحله استخراج
این است.

ضرایب جداسازی و غنیسازی با استفاده از :12-crown-4
 ضریب جداسازی روبیدیم از پتاسیم:

β K / Rb



1
Cn  30 
  6 /25
1  3 / 8  1
1

 ضریب غنیسازی روبیدیم و پتاسیم:

86
 11/ 3
7/6

E

 ضریب جداسازی روبیدیم از باریم:

آزمایش مشابهی با  15-crown-5نیز طراحی و اجرا شد.
با این کرون اتر حدود  54%پتاسیم و  38/2%روبیدیم وارد فاز
آلی شدند که با توجه به قطر بزرگتر حفرهی این کرون اتر
نسبت به  ،12-crown-4میتوان گفت که این کرون اتر نسبت
به  ،12-crown-4از توانایی کمتری برای جداسازی روبیدیم و
پتاسیم برخوردار است.

86
D K 14

 74/ 7
D Rb 7 / 6
92/4

DSr
DRb

βSr / Rb 

یعنی بعد از یک مرحله ،باید حدود  6/25 mg L-1روبیدیم
در محلول زیرصافی باقیمانده باشد که با نتایج آزمایشهای
عملی ،مطابقت دارد (جدول  .)5غلظت نهایی روبیدیم در فاز
آبی پس از دو مرحله استخراج این است.

E

بهمنظور بررسی امکان حذف دو کاتیون استرانسیم و باریم،
این بار از کرون اتر بزرگتری استفاده شد .از
 DB24-C-8 0/01Mدر کلروفرم استفاده شد .تحت این
شرایط حدود  67/5%استرانسیم 41% ،باریم ،و  28%روبیدیم
وارد فاز آلی شد .این نتایج حاکی از آن است که گرچه قسمت
اعظم استرانسیم و مقدار زیادی از باریم استخراج میشود ،ولی
به دلیل ورود مقدار نسبتاً زیادی از روبیدیم (حدود 7 mg L-1
از  )23/7 mg L-1به فاز آلی ،این کروناتر برای جداسازی این
عناصر مزاحم ،چندان مؤثر به نظر نمیرسد []21



1
Cn  30 
  1/ 3
1  3 / 8  1 
2

یعنی پس از دو مرحله استخراج با شرایط یکسان95/7% ،
روبیدیم استخراج خواهد شد .به همین ترتیب ،از معادلهی باال،
پس از سه مرحله ،به استخراج  99/1%خواهیم رسید.
با استفاده از دیاگرام مککیب -تیل و با افزودن خط کاری
به منحنی ایزوترم میتوان با رسم خط افقی از باالترین نقطهی
خط کاری در جهتی که منحنی ایزوترم را قطع میکند و سپس

ضریب جداسازی و غنیسازی با استفاده از :DB24-C-8
 ضریب جداسازی روبیدیم از استرانسیم:

McCabe-Thiele
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رسم خط عمودی از آن نقطه بهطوریکه خط کاری را قطع
نماید و با شمارش تعداد پلههای تشکیل شده ،به تعداد مراحل
الزم برای رسیدن به غلظت نهایی فاز آبی بهطور نظری پی برد
(شکل .)14
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شد .در محلول فروشویی سنگهای متاسوماتیک ایران مرکزی
مقادیر قابلتوجهی روبیدیم فلزی وجود دارد .غلظت روبیدیم در
محلول فروشویی در حدود  120 mg L-1است [.]57 ،56 ،55
هدف از این مطالعه ،استخراج حاللی روبیدیم از محلول
زیرصافی حاصل از فرایند حذف پارهای از عناصر مزاحم موجود
در محلول فروشویی با استفاده از افزایش  pHو رسوبگیری
است .عوامل مؤثر بر استخراج روبیدیم از محلولهای سولفاتهی
مصنوعی مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به نتایج ،غلظت
پیکریک اسید در انتقال کمپلکسهای  Rb-DC18C6به فاز
آلی نقش عمدهای دارد .با افزودن  0/01 mol L-1پیکریک اسید
به فاز آبی که حاوی  100 mg L-1روبیدیم است 90% ،روبیدیم
در فاز آلی حاوی  DC18C6 0/01 Mدر کلروفرم استخراج
میشود .گونهی استخراج شده ،حاوی نسبتهای مساوی
( )1:1:1از کرون اتر ،یون فلزی و آنیون پیکرات است .از تجزیه
و تحلیل شیب تشکیل کمپلکس زوج یون []DC18C6 -M-A
(که در آن DC18C6 ،کراون اتر M ،فلز قلیایی از جمله
روبیدیم ،و  Aیون پیکرات است) تعیین شد .با توجه به غلظت
ناخالصی در محلول فروشویی سنگهای متاسوماتیک ایران
مرکزی مانند آهن  ،منیزیم و آلومینیم ،به ویژه کاتیونهای
رقیب  Kو  ،Naفرایندهای خالص سازی قبل از فرایند استخراج
با حالل ضروری هستند .فرایندهای بهکار گرفته شده شامل
رسوبگیری با استفاده از سانتریفوژ است .در طی این مراحل،
حذف آهن  ،منیزیم ،و آلومینیم و کاهش قابل توجهی در
غلظت سدیم اتفاق میافتد .با انجام عملیات استخراج روبیدیم
از محلول زیرصافی حاوی 120 mg L-1روبیدیم تحت شرایط
استفاده برای استخراج روبیدیم از محلول مصنوعی حاوی
تقریباً همان مقدار روبیدیم ،تنها  81%روبیدیم در فاز آلی
استخراج شد .همراه با روبیدیم ،بعضی از عناصر مجاور آن
(پتاسیم ،استرانسیم و باریم) هم وارد فاز آلی میشوند که
میتوان با استفاده از کروناتر  12-crown-4 0/01Mپتاسیم را
از روبیدیم جدا کرد (ضریب جداسازی  ،)74/7ولی استرانسیم و
باریم را نمیتوان جدا کند .عناصر مزاحمی را که با روبیدیم
وارد فاز آلی میشوند ،نمیتوان با استفاده از تغییر pH
عریانساز از روبیدیم جدا کرد .با استفاده از H2SO4 5 Mبا
نسبت  A/O1تنها  18%روبیدیم از فاز آلی باردار خارج شد .این
در حالی است که  HCl 4 Mو  HNO3 5 Mبا همان
نسبت A/Oروبیدیم را به طور کامل از فاز آلی باردر در فاز آبی
تازه استخراج نمودند .تا  7بار میتوان فاز آلی را که تحت
شرایط بهینه ،باردار و سپس عریانسازی شده است استفاده
کرد ،بعد از آن قدرت استخراج این فاز آلی کاهش مییابد .با

به این ترتیب و با درنظر گرفتن حداکثر غلظت گزارششده
برای روبیدیم در محلول فروشویی اصلی (،44[ )120 mg L-1
 ]45و با مدنظر قرار دادن استخراج  90%برای روبیدیم ،تعداد
مراحل استخراج برای این کاتیون را میتوان از تعداد پلههای
تشکیلشده در شکل  14حساب نمود.
همانطور که در شکل  14مشاهده میشود و با توجه به
اینکه فقط یک پله تشکیلشده ،بر اساس نمودار مککیب-
تیل میتوان گفت که یک مرحله استخراج برای رسیدن به
استخراج  90%با غلظت اولیهی روبیدیم  ،120 mg L-1کافی به
نظر میرسد.
با مقایسهی نتایج حاصل از دو روش محاسباتی و نموداری
و از آنجا که نتایج محاسبه دقیقتر به نظر میآید و همچنین
با نتایج حاصل از آزمایشها تطابق خوبی دارد و از طرف دیگر با
توجه به نظری بودن روش مککیب -تیل [ ،]41به نظر
میرسد که نتایج حاصل از محاسبات عددی قابلاطمینانتر
بوده و میتوان به این نتایج اطمینان کرد.

شکل  :14نمودار مککیب -تیل برای استخراج روبیدیم از محلول
زیرصافی ،با غلظت حداکثر

 -4نتیجهگیری
توسعهی کاربردهای تجاری فلز قلیایی نادر روبیدیم در
سالهای اخیر به دلیل کشف خواص فیزیکی و شیمیایی خاص
آن پژوهشگران را برای استخراج روبیدیم از منابع آن ترغیب
کرده است .به دلیل منابع محدود کانیهای حاوی روبیدیم در
طبیعت ،استخراج روبیدیم از منابع ثانویه در این مقاله ارزیابی
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lithium-bearing minerals," Hydrometallurgy, vol.
119, pp. 73-76, 2012.

 بار3  میتوان پس از انجام،استفاده از روش محاسباتی
استخراج بر روی محلول زیرصافی حاصل لز محلول فروشویی
 نتایج حاصل از. روبیدیم دست یافت99/1%  به استخراج،اصلی
. تیل با نتایج آزمایشها تطابق نداشت-نمودار مککیب

13. E. S. Rodríguez, E. C. Sáenz, M. Ramírez, F. P.
Cardona, and M. P. Labra, "Kinetics of alkaline
decomposition and cyaniding of Argentian
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in
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medium,"
Metallurgical and Materials Transactions B, vol.
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