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چکیده
در اين تحقیق بازيابي طال از محلول لیچ کلريدی لجن آندی مس زدايي شده سرچشمه با استفاده از احیاء کننده فرو اگزاالت و تأثیر پارامترهای مؤثر
بر آن بررسي شده است .اسید اگزالیک که يک احیاء کننده مرسوم است ،سینتیک کندی دارد و طالی حاصل نیز بسیار ريز و چسبنده است .در اين
مطالعه احیاء کننده فرو اگزاالت معرفي و تأثیر دما ،pH ،زمان و غلظت احیاء کننده بر رسوب طال بحث شده است .مقايسه اسید اگزالیک و فرو اگزاالت
تأيید کرد که در محلول فرو اگزاالت به علت حضور يونهای آهن ( )IIقدرت احیاء کنندگي تقويت شده و سرعت واکنش افزايش مييابد؛ بهطوری که
بازيابي طال در فرو اگزاالت نسبت به اسید اگزالیک  % 61-60بیشتر است .با افزايش دما سرعت فرايند به شدت افزايش مييابد و با تغییر دما از 21°C
به  ،10°Cرسوب طال بین  6/1-2برابر بهبود يافته است .تأثیر تغییرات  pHنیز نشان داد که تأثیر يون اگزاالت و بي اگزاالت بر بازيابي طال از گونههای
بي بار آن بیشتر است ،از اين رو در  pH=1بیشینه بازيابي بهدست ميآيد .در نهايت در شرايط بهینه دما  00درجه سانتیگراد ،زمان  10دقیقه  ،غلظت
فرواگزاالت  6/1 g/lو  pH=1بازيابي  % 33طال حاصل شد.
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این فرایند بازیابی طال از تیواوره توسط سدیم برو هیدرید انجام

-6مقدمه

3

شد .وجنیکی و همکاران سینتیک احیاء کمپلکس کلرید طالی

با توجه به کاهش عیار عناصر با ارزش و افزایش رو به رشد قیمت

) (IIIو رسوب فاز جامد در فاز آبی با استفاده از دی متیل بوران

آنها ،بازیابی طال بهعنوان محصول ثانویه اهمیت ویژهای یافته

) (DMABرا بررسی کردند ] .[5مکانیزم جذب فیزیکی و احیاء

است .لجن مس آندی که حاصل تصفیه الکترولیتی مس است

کمپلکس کلرید طال بر روی مواد معدنی سیلیکاته توسط محمد

دارای طال و عناصر با ارزشی مانند  Se ،Co ،Sb ،Te ،Agو Pb

نژاد و همکاران بررسی شده است ].[1

است .از این رو در دنیا تالشهای فراوانی روی استحصال عناصر با

در مطالعات قبلی عملکرد احیاء کنندههای سولفیت سدیم ،اسید

ارزش از آن انجام شده است.

اگزالیک ،سولفات فرو بررسی شد .نتایج نشان داد که سولفیت

اولین بار عملآوری لجن الکترولیتی مس به روش هیدرومتالورژی

سدیم کمترین و سولفات فرو دارای بیشترین بازیابی طال را دارد.

توسط سابرامانیان1و همکاران در سال  1890انجام شد .وی عالوه

همچنین بر اساس تحقیقات انجام شده میتوان گفت حضور یون-

بر بازیابی نقره و سلنیم عملآوری دیگر عناصر از قبیل تلوریم،

های آهن ( )IIقدرت سایر احیاء کنندهها را تقویت کرده و سرعت

طال ،پالتین و پاالدیم را مورد مطالعه قرار داد .بازیابی طال از

واکنش را افزایش میدهد [.]7

محلول باردار توسط روش استخراج حاللی و با استفاده از دی

ترسیب طال توسط احیاء کننده اسید اگزالیک یک فرایند مرسوم

بوتیل کربیتول ( )DBCانجام گرفت و برای استحصال طالی فلزی از

و انتخابی است؛ اما سرعت آن بسیار کند است .طالی حاصل نیز

اسید اگزالیک و سولفات آهن بهعنوان احیاءکننده بهره گرفته شد

بهصورت پودر بسیار ریزی است که قابلیت بازیابی صنعتی و

[.]1

عملیاتی را تحت تأثیر قرار میدهد .در پژوهش حاضر سعی می-

در جدول  1خالصهای از پژوهشهای انجام شده برای بازیابی طال

شود تأثیر یون فرو بر احیا کنندگی اسید اگزالیک بررسی شود؛ به

آورده شده است .این مطالعات نشان میدهد که میتوان بدون

این منظور ،به جای اسید اگزالیک از نمک آن با آهن فرو

انجام فرایند استخراج با حالل ،طال را از محلول آبی ترسیب کرد.

( )FeC2O4استفاده میشود.

طبیعی است این سیستم از نظر اقتصادی دارای مزیتهای

هدف از انجام کار بازیابی طال از محلول لیچینگ لجن آندی

بیشتری است.

مجتمع مس سرچشمه با استفاده از احیاء کننده است .ابتدا

یانوپولس 2و همکاران برای بازیابی طال از فاز آبی کلریدی از

کارکرد دو احیاء کننده اسید اگزالیک و فرو اگزاالت مقایسه شد و

مخلوط کربن فعال و اسید اگزالیک استفاده کردند ] .[1تأثیر

سپس تأثیر پارامترهای موثر مانند  ،pHزمان و دما بر احیاء

پارامترهای سینتیکی مختلف مانند دما pH ،و غلظت احیاء کننده

کننده مناسب مطالعه شد.

را بر روی نرخ احیاء طال ) (IIIدر محلول آبی کلرید به وسیله
 H2O2و گوگرد توسط پاکالوسکی و همکارانش ( )2002بررسی

 -2مواد و روشها

شد ].[3،2
بازیابی انتخابی مس ،طال ،نقره ،پاالدیم و طال از باطله بردهای

فاز آبی استفاده شده در این فرآیند از لیچینگ کلریدی لجن

مدار چاپی ) (PCBsتوسط بهنام فرد ] [2نیز بررسی شد که طی

آندی مس زدایی شده مجتمع مس سرچشمه بهدست آمده است.
برای تهیه محلول رقیق تیزاب اسید کلریدریک و اسید نیتریک (با

- Subrumanian
- Yannopoulos

1
2

- Wojnicki
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نسبت حجمی  3:1و غلظت های به ترتیب  2و  3نرمال) ترکیب
شد .غلظت مهمترین عناصر موجود در محلول لیچ مورد استفاده
در جدول  2آمده است.
در مرحله اول در شرایط بهینه مطالعات قبلی (دمای  90درجه
سانتیگراد ،pH=1 ،زمان  10دقیقه و غلظت  5گرم بر لیتر) از
اسید اگزالیک و فرو اگزاالت به عنوان احیاء کننده طال استفاده
شد [ .]1سپس تأثیر اسیدیته ( ،)pH= -1-12دما (،)25-90 °C
زمان ( )30-80 minو غلظت احیاء کننده ( )0/5-5 g/lبر
ترسیب طال مطالعه شد.
آزمایشهای رسوب در شرایط ناپیوسته آزمایشگاهی انجام شد.
بر اساس غلظت مورد نظر ،مقدار احیاء کننده محاسبه شد و در
 20میلیلیتر محلول لیچینگ حل شد .اسید اگزالیک ،فرو
اگزاالت مورد استفاده نیز از شرکت مرک آلمان تهیه شده است.
هات پلیت با همزن مغناطیسی مدل  SDS-41Dساخت کره
جنوبی با  250دور در دقیقه استفاده شد pH .محلول قبل از
استخراج با یک  pHمتر اندازهگیری شد و با افزودن سود مرک و
اسید سولفوریک تنظیم شد .محلول باقیمانده در پایان هر
آزمایش فیلتر و توسط دستگاه اسپکتروسکوپی جذب اتمی آنالیز
شد .شکل  1نمایی از تجهیزات مورد استفاده را نشان میدهد.
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جدول  :6خالصه ای از مطالعات انجام شده در زمینه بازيابي طال

نویسندگان و سال

موضوع تحقیق

یانوپولس ()1879

ترسیب طال از محلول  HCl-HNO3توسط کربن فعال و اسید اگزالیک []1

چمیلوسکی ()1889

لیچینگ با تیزاب – استخراج با حالل با دی اتیل مالونات – ترسیب طال با
]7[ H2SO4+H2O2+(COOH)2

گویا و ماتیجویک)1888( 1

بازیابی طال از محلول لیچینگ کلریدی توسط اسید آسکوربیک []9

پاکالوسکی و فیتزنر)2002( 2

بازیابی طال از محلول لیچینگ کلریدی توسط سولفور)]3[ (IV

پاکالوسکی و فیتزنر ()2001

بازیابی طال از محلول لیچینگ کلریدی توسط ]2[ H2O2

پینگ)2007( 3

ترسیب طال از فاز آلی دارای استخراجکننده  DBCبا سولفیت سدیم و اسید اگزالیک []1

کوانگ 2و همکاران ()2009

لیچینگ کلریدی و هیپو کلریدی – احیای طال توسط کلرید سدیم []9

یانگ)2008( 5

لیچینگ با تیزاب – بازیابی طال از فاز آلی تولوئن با احیاء کننده دودکانول []9

بیانگ)2008( 1

لیچینگ با تیزاب – استخراج با حالل توسط  – DBCبازیابی توسط آمونیاک []9

وجینکی و همکاران ()2012

بازیابی مستقیم طال توسط احیاء کننده دی متیل بوران در محلول کلریدی []5

بهنام فرد و همکاران ()2013

لییچینگ توسط تیواوره – احیای طال با سدیم برو هیدرید []2

سعادت جو و همکاران ()2013

لیچینگ با تیزاب – احیای طال با هیدرازین ،فروسولفات و اسید اگزالیک []10

محمدنژاد و همکاران ()2013

لیچینگ کلریدی – ترسیب طال بر روی سطح سیلیکاتی

جدول  :2نتايج آنالیز شیمیايي محلول حاصل از لیچینگ طال

عنصر

Au

Ag

Cu

Fe

غلظت ()ppm

180

2/81

2/90

3/5

1

Goia and Matijevic
Paclawski and Fitzner
3
Ping
4
Kwang
5
young
6
Byoung
2
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فرو اگزاالت

نوع احیاء کننده
شکل  :6تجهیزات مورد استفاده در بازيابي طال از فاز کلريدی

شکل  :2مقايسه ترسیب طال توسط اسید اگزالیک و فرو اگزاالت
(دما ،pH=1 ،00° :زمان=  ،10 minغلظت فرو اگزاالت )1 g/l

 -4نتايج و بحث
 -6-4مقايسه اسید اگزالیک با فرو اگزاالت

بنابراین با انجام این نیم واکنش اضافی ،الکترون بیشتری برای

ابتدا در شرایط یکسان از اسید اگزالیک و فرو اگزاالت برای ترسیب

احیای طال وجود خواهد داشت.

طال استفاده شد و میزان بازیابی طال ارزیابی شد .نتایج این

()2

آزمایشها در شکل  2آمده است .همانطور که دیده میشود،

AuCl4-+3Fe2+ → Au+3Fe3++4Cl-

بازیابی طال با استفاده فرو اگزاالت نسبت به اسید اگزالیک 13

در ادامه تأثیر  ،pHدما ،زمان و غلظت فرو اگزاالت بر احیاء طال

درصد بیشتر است.

بررسی میشود.

رابطه  1چگونگی ترسیب طال توسط اسید اگزالیک را نشان می-
دهد .مکانیزم احیای طال به صورت انجام واکنشهای اکسیداسیون-

 -2-4پارامترهای مؤثر بر احیای طال توسط فرواگزاالت

احیا است .احیاءکننده اکسید شده و در مقابل یونهای کلرید طال

 -6-2-4تأثیر pH

( )IIIبه طالی فلزی احیاء میشود.

پارامتر مهم و تأثیرگذار بر فرایند رسوب ،تغییرات اسیدیته محلول

()1

است که میتواند رسوب طال را در فاز آبی افزایش یا کاهش دهد .از

↑ 2HAuCl4 + 3H2C2O4→ 2Au ↓ + 8HCl + 6CO2

آنجایی که در  pHهای مختلف اجزاء و ترکیبات متفاوتی پایدار

بر اساس استوکیومتری واکنش به ازای میزان معینی از طال1/5 ،

هستند وجود این اجزاء احیاء را تحت تأثیر قرار میدهد.

برابر احیاء کننده الزم است .وقتی از فرو اگزاالت بهعنوان احیاء

در این قسمت تعدادی آزمایش با  pHهای مختلف در شرایط

کننده استفاده میشود ،یون های آهن ( )IIنیز در محلول حل شده

یکسان با استفاده از فرو اگزاالت انجام شد .مطابق شکل  3با

و سپس به یون فریک تبدیل میشود.

افزایش  pHمحیط تا مقدار  1درصد بازیابی افزایش مییابد .اما در
 pHهای باالتر ( ،)pH=9با توجه به دیاگرام های پوربه کلرید طال
تبدیل به هیدروکسید شده و بازیابی کاهش می یابد(شکل .)2ضمن
اینکه یون فرو نیز بهصورت رسوب هیدروکسید آهن ظاهر خواهد
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شد(شکل  .)5انتظار بر این بود که در  pH<9نیز تغییری در میزان
بازیابی طال ایجاد نشود ولی احتماالً به دلیل پدیده همرسوبی ،طال
همراه اکثر فلزات موجود در محلول بصورت هیدروکسید رسوب
کرده و پسماند سیاه رنگی برجا میگذارد .در هر صورت میتوان
گفت بهترین حالت مربوط به  pH=1است که بازیابی در این
وضعیت به  %83/2رسیده است.
در شکل  1نمودار غلظت گونههای مختلف اگزاالت در اسیدیتههای
مختلف ترسیم شده است .با توجه به شکل ،در  pHهای پایین
اسید اگزالیک در شکل مولکولی و بی بار  H2C2O4حضور دارد .با
کاهش اسیدیته و افزایش  pHبر میزان یون اگزاالت  C2O42-و بی
اگزاالت  HC2O4-افزوده شده است و نهایتاً در  pHهای باال ،تنها
یون اگزاالت در محلول وجود خواهد داشت.
از طرفی دادههای بازیابی طال نیز بر این نمودار منطبق است؛ با
افزایش  pHبازیابی افزایش مییابد و بعد از  pH=1این روند متوقف

شکل  :3دياگرام پوربه برای سیستم  Au-H2O-Cl-در 21°C

میشود .تکرار این آزمایش با اسید اگزالیک نیز نشان داد در شرایط

[Au(III)]=10-2M. [Cl-]=2M. P:1 atm.

اسیدی بازیابی طال برابر صفر است؛ در حالی که با تغییر  pHبه
سمت بازی میزان بازیابی به  % 93رسیده است که تأییدکننده
نتایج قبل است.
100
90
80
70
50
40
30

بازیابی طال )(%

60

20

()Sung et al, 2007

10
0
14

12

10

8

pH

6

4

2

0

شکل  :1دياگرام  Eh-pHبرای سیستم اگزاالت-آهن

-2

شکل  :4تأثیر تغییرات  pHبر بازيابي طال از فاز آبي کلريدی با استفاده از
فرو اگزاالت (دما ،00° :غلظت فرو اگزاالت )1 g/l
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محیط میتوان اثر زمان را مشاهده کرد ،ولی در دماهای باالتر به
علت سرعت باالی انحالل این اثر قابل اغماض است.
عالوه بر این ،حین آزمایشها مشاهده شد که در غلظتهای باالی
احیاءکننده ،رسوب حاصل دارای خلوص کمتری است ،به طوری که
در غلظت  5گرم بر لیتر رسوبات سیاه رنگ ناخالصی به وضوح دیده
میشد.
 -4-2-4تأثیر دما

تأثیر دما بر بازیابی طال با انجام آزمایشهایی در سه دمای ،25

شکل  :1غلظت گونههای مختلف اسید اگزالیک نسبت به ]60[ pH

 50و  90درجه سانتیگراد انجام شد .هر  30دقیقه ،نمونهای از

با مقایسه دو شکل  3و  1میتوان گفت که تأثیر یون اگزاالت و بی

محلول گرفته ،فیلتر و برای آنالیز ارسال شد .نتایج نشان داد دما

اگزاالت بر بازیابی طال از گونههای بیبار آن بیشتر است .واکنش-

تأثیر چشمگیری بر بازیابی دارد و در  30دقیقه ابتدایی این روند

های اکسیداسیون مربوط به این یونها در رابطه  3و  2آمده است؛

بیشتر مشاهده میشود؛ بهطوری که بازیابی از صفر به  83درصد

بنابراین انتظار میرود با افزایش غلظت یونهای اگزاالت و بی

رسیده است ( -9الف).

اگزاالت بازیابی طال بیشتر شود.
()3

2 CO2 + 2 e-

()2

2 CO2 + e-

→
→

تکرار آزمایش در غلظت باالتر احیاء کننده ( (5 g/lنیز نتایج مرحله

C2O42-

قبل را تأیید کرد .همچنین مشخص شد که با افزایش غلظت در

HC2O4-

دمای 50درجه سانتیگراد بازیابی به ماکزیمم خود میرسد .درحالی

اما در شرایط قلیایی آهن بهطور کلی بهصورت رسوب در میآید و نمی-

که در غلظت پایینتر تنها در دمای  90°Cبازیابی کامل حاصل

توان انتظار داشت بر میزان رسوب طال تأثیر داشته باشد.

میشود ( شکل -9ب) .بهطور کلی میتوان نتیجه گرفت که با
افزایش دما تا دو برابر ( از  25°Cبه  )50°Cرسوب طال بین 1/5-2

 -2-2-4تأثیر زمان

برابر بهبود یافته است.

تأثیر زمان بر بازیابی طال در دما و غلظتهای متفاوت فرو اگزاالت
مطالعه شد و نتایج مربوطه در شکل  7آمده است .نمودارهای
مندرج در این شکل نشان میدهد که افزایش زمان اثر مثبت بر
بازیابی طال دارد .با گذشت زمان ،میزان تماس احیاء کننده و
کمپلکس طال افزایش یافته و رسوب بیشتری حاصل میشود.
طبیعی است در غلظت پایین فرو اگزاالت ( ،)0/5 g/lدر مقایسه با
غلظتهای باال ( )5 g/lمیزان بازیابی به مراتب کمتر است؛
همچنین افزایش زمان در این غلظت تأثیر چشمگیری بر بازیابی
طال داشته است .در غلظت فرو اگزاالت  ،5 g/lفقط در دمای
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الف

* 25 °C
* 50 °C
* 80 °C
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30

داشته است [.]1
تأثیر دما بر رسوب طال توسط اسید اگزالیک نیز بررسی شد و نتایج
بازیابی طال ()%
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میشود؛ به همین دلیل ،دما تأثیر قابل مالحظه ای بر روی بازیابی

در شکل  8آمده است .مشاهده میشود که فرو اگزاالت نسبت به
اسید اگزالیک بازیابی طال را در شرایط کامالً مشابه  % 10افزایش
داده است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که حضور یون فرو در کنار
یون اگزاالت اثر احیاء کنندگی را تقویت کرده و منجر به افزایش
بازیابی شده است.
120

0

زمان (دقیقه)

الف

100

60
40
'30
'60
'90

بازیابی طال ()%

ب

80

20
0

75

50

25

0

دما ()°c
120

ب

شکل  :7تأثیر زمان بر بازيابي طال از فاز آبي کلريدی با استفاده از فرو

100

اگزاالت ( ،pH=1غلظت احیاءکننده :الف ،0/1 g/l :ب)1 g/l :

با توجه به آنچه گذشت ،سرعت فرایند نسبت به دمای فرایند

60

بسیار متغیر است؛ در دماهای پایین تا سی دقیقه اول بازیابی صفر

40

بوده در حالی که در دماهای باال ،بخش اعظم بازیابی در این سی

'30
'60
'90

دقیقه صورت میگیرد .بنابراین با استفاده از این دادهها نمیتوان

20
0

روی سینتیک فرایند نظر داد .در مطالعات قبلی ،آزمایشهای

75

مذکور در دماهای مختلف و در فاز آلی انجام شد و انرژی فعال-
سازی برای آن سیستم  50/9 KJ/molبهدست آمد .نتایج نشان

 50دما (25 )°C

0

شکل  :0تأثیر دما برای بازيابي طال از فاز آبي توسط فرو اگزاالت (الف:

داد که ترسیب طال با فرواگزاالت توسط فرایند شیمیایی کنترل

 Fe2C2O4.2H2O=0.5 g/lو ب)Fe2C2O4.2H2O=5 g/l :
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رسوب دهی طالی فلزی از محلول کلریدی با استفاده از احیاء کننده فرواگزاالت

100
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40

بازیابی طال )(%

60
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اسید اگزالیک

85
5
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80

95
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1

0

غلظت احیا کننده )(g/l

0

شکل  :60تأثیر غلظت فرواگزاالت بر بازيابي طال در فاز آبي

دما( )C⁰

(دما)pH=1 ،00

شکل  3مقايسه تأثیر دما برای بازيابي طال از فاز آبي با استفاده از فرو
اگزاالت و اسید اگزالیک (زمان ، pH=1 ، 10 min :غلظت احیاء کننده)1 g/l :

 -3نتیجهگیری
در این پژوهش با استفاده از فرو اگزاالت به عنوان احیاء کننده تأثیر

 -3-2-4تأثیر غلظت فرو اگزاالت

دما ،pH ،زمان و غلظت فرو اگزاالت بر بازیابی طال از فاز آبی

غلظت احیاءکننده بر بازیابی فرایند و همچنین سرعت آن مؤثر

کلریدی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شد:

است و تعیین میزان مصرف بهینه آن بر قیمت تمام شده محصول

در آزمایشهای مقدماتی مشاهده شد در حضور فرو اگزاالت بازیابی

نیز تأثیر زیادی میگذارد ،از طرف دیگر مصرف بیش از حد حضور

طال نسبت به اسید اگزالیک  13درصد بیشتر است.

ناخالصیها را در محصول افزایش میدهد .از این رو در این قسمت

تأثیر یون اگزاالت و بیاگزاالت بر بازیابی طال از گونههای بیبار آن

سعی بر آن است که تأثیر تغییر غلظت فرو اگزاالت بر بازیابی

بیشتر است .از این رو در  pH=1ماکزیمم بازیابی بهدست میآید.

مطالعه شود .آزمایشها با غلظتهای متفاوتی از فرو اگزاالت در دو

افزایش دما بهویژه در غلظتهای پایین احیاء کننده سرعت فرایند

زمان مختلف انجام گرفت ،نتایج در شکل  10آورده شده است.

را افزایش میدهد و تغییر دما از  25°Cبه  50°Cرسوب طال را

همانطور که مشاهده میشود غلظت  1/5 g/lماکزیمم بازیابی را

حدود  1/5-2برابر بهبود بخشید.

به همراه داشته و غلظتهای باالتر تأثیر چشمگیری بر میزان

در نهایت بررسی پارامترهای مختلف نشان داد بهترین شرایط

بازیابی ندارد.

فرایند به صورت دما ،90° :زمان ،10min :غلظت فرو اگزاالت:

با توجه به نتایج دمای  ،90°زمان  ،10minغلظت فرو اگزاالت

 1/5 g/lو  .pH=1است که در این شرایط  %88طال بازیابی شد.

 1/5 g/lو  pH=1بهترین شرایط برای بازیابی طال است که در این
مراجع

شرایط  %88طال بازیابی شد.
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