دوره سیزدهم ،شماره  ،04پاییز  ،79صفحه  99تا 70

نشریه علمی پژوهشی «مهندسی معدن»

Vol 13, No 40, 2018, pp 77-94

)Iranian Journal of Mining Engineering (IRJME

بررسی تاثیر فعالسازی مکانیکی بر انحالل عناصر نادر خاکی از کنسانتره فسفات
اسفوردی و پسماند حاصل از لیچینگ اولیه آن
هادی شادی نقده ،۱احمد خدادادی ،*۲محمود عبدالهی ،۳پرویز

پورقهرمانی0

 ۱دانشجوی دکتری فرآوری مواد معدنی ،بخش مهندسی معدن ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران hadi.sh66@gmail.com
 ۲استاد بخش مهندسی معدن ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران akdarban@modares.ac.ir
 ۳استاد بخش مهندسی معدن ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران minmabd@modares.ac.ir
۴

استاد دانشکده مهندسی معدن ،دانشگاه صنعتی سهند pourghahramani@sut.ac.ir

(دریافت  31اردیبهشت  ،31۱7پذیرش  31اسفند )31۱7

چکیده
کنسانتره فسفات اسفوردی با عیار  ۱/۲درصد مجموع عناصر نادر خاکی ،یکی از منابع غنی عناصر نادر خاکی موجود در کشور است که مهمترین
عناصر نادر خاکی موجود در آن سریم ( 8045گرم در تن) ،النتانیم ( ۱787گرم بر تن) و نئودیمیم ( ۲۲۲9گرم بر تن) است .در تحقیق حاضر ،انحالل
کنسانتره فسفات در اسید نیتریک (بدون فعالسازی) و فعالسازی در آسیای سیارهای– انحالل در اسید نیتریک بررسی شد .برای بررسی اثر فعالسازی
مکانیکی بر انحالل عناصر نادر خاکی ،از آسیای سیارهای با گلولههای فوالدی به قطر  ۲4میلیمتر ،در شرایط نسبت جرم گلوله به پودر ،برابر با  ۲و ۱8
و زمان  74دقیقه در محیط خردایش خشک و اتمسفر هوا استفاده شد .همچنین با توجه به انحاللپذیری زیاد فلوئورآپاتیت و کم کانیهای حاوی عناصر
نادر خاکی در اسید نیتریک ،از روش انحالل دو مرحلهای استفاده شد و پسماند انحالل مرحله اول که حاوی بیش از  77درصد عناصر نادر خاکی موجود
در نمونه اولیه بود ،با نسبت جرم گلوله به پودر  ۱۲فعالسازی و مجددا حل شد .نتایج نشان داد که فعالسازی مکانیکی تاثیر مهمی بر انحالل عناصر
نادر خاکی از کنسانتره فسفات دارد و انحالل عناصر نادر خاکی را از حدود  ۱درصد (بدون فعال سازی) برای عناصر سریم ،النتانیم و نئودیمیم به ترتیب
تا  0۲/0۱ ،۳8/97و  ۳4/۳0درصد افزایش داد .در اثر فعالسازی مکانیکی با نسبت جرم گلوله به پودر  ۲و  ،۱8میزان آمورفشدگی نمونه به ترتیب برابر
با  ۱/۲و  89درصد اندازهگیری شد .همچنین میزان کرنش شبکهای و اندازه کریستالیت به ترتیب از  4/45درصد و  ۲۲8نانومتر برای نمونه اولیه به 4/47
درصد و  ۲۲8نانومتر برای نمونه فعالسازی شده با نسبت جرم گلوله به پودر برابر  ۲و به  4/0۳درصد و  5۱/5نانومتر برای نمونه فعالسازی شده با نسبت
جرم گلوله به پودر برابر  ۱8تغییر پیدا کرد.
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مهمترین ذخایر فسفاتی دنیا در جدول  3ارایه شده است .ذخیره
فسفات اسفوردی از نوع آذرین است که حاوی حدود  2/44درصد
مجموع عناصر نادر خاکی در کانسنگ و  3/1درصد در کنسانتره
حاصل از فلوتاسیون است.

 -۱مقدمه
عناصر نادر خاکی شامل  31عنصر گروه النتانیدها (از النتانیم
تا لوتتیم) همراه با عناصر ایتریم و اسکاندیم (جمعا  37عنصر) است
که خواص و شعاع یونی مشابهی دارند .این عناصر به دو زیرگروه
عناصر نادر خاکی سبک (از النتانیم تا یوروپیم) و عناصر نادر خاکی
سنگین (شامل بقیه عناصر نادرخاکی به عالوه ایتریم) تقسیم
میشوند .عنصر اسکاندیم در دو گروه یاد شده قرار نمیگیرد زیرا
شعاع یونی خیلی کوچکتری دارد .فراوانی عناصر نادر خاکی در
پوسته زمین (عدد کالرک) نسبت به بسیاری از عناصر رایج بیشتر
است اما از آنجا که این عناصر در ترکیبات نادری یافت میشوند ،به
آنها عناصر نادر خاکی گفته میشود[ .]3خواص منحصر به فرد
عناصر نادر خاکی سبب توسعه کاربرد آنها در ساخت
نیمهرساناهای دما باال ،فناوریهای سبز ،ترکیبات با فناوری
پیشرفته ،باتریهای ثانویه و خودروهای هیبریدی در چهل سال
اخیر شده است[ .]1اهمیت این عناصر در راه رسیدن به اقتصاد سبز
بدون کربن دو چندان نمایان میشود .این اهمیت بیشتر به دلیل
نقش حیاتی این عناصر در ساخت مگنتهای دایم ،المپها ،باطری-
های قابل شارژ ،کاتالیزورها و سایر کاربردها است[.]3

جدول -۱عیار عناصر نادرخاکی در ذخایر نقاط مختلف جهان[]0

کشور (ذخیره)

عیار اکسید عناصرنادرخاکی (درصد)

روسیه (کوال)

 2/7تا 3

آمریکا (فلوریدا)

 2/21تا 2/27

الجزایر

 2/31تا 2/37

مراکش

 2/34تا 2/37

تونس

2/34

مصر

2/217

ویتنام

2/213

ایران (اسفوردی)

]7[ 2/44

در حال حاضر ،روش مرسوم استخراج عناصر نادر خاکی از
کانسنگ فسفاتی ،انحالل با استفاده از مخلوطی از اسید سولفوریک
(حدود  1موالر) و اسید فسفریک برگشتی از فرآیند با غلظت  11تا
 12درصد است .اسید فسفریک حاصل از این فرآیند ،برای تولید
کود فسفاتی استفاده میشود .پسماند جامدی که در این فرآیند
حاصل میشود ،اصطالحا فسفوژیپس ( )CaSO4.2H2Oنامیده
میشود و بخشی از عناصر نادر خاکی را در شبکه خود محبوس
میکند .بخشی نیز به شکل فسفاتی و فلوریدی رسوب میکند[.]7
گرچه مطالعات زیادی در ارتباط با بازیابی عناصر نادر خاکی از
پسماند ژیپسی انجام شده است ولی بازیابی عناصر نادر خاکی از آن
اقتصادی نیست[.]4

عناصر نادر خاکی به صورت خالص وجود ندارند و به شکل
ترکیبات سیلیکاتی ،اکسیدی ،کربناتی ،فسفاته و هالیدی در
کانسنگ دیده میشوند .امروزه بیش از  112کانی نادر خاکی
شناسایی شده است که غلظت عناصر نادر خاکی در اغلب آنها 32
تا  122میلیگرم در کیلوگرم است[ .]1کانههای اصلی عناصر
نادرخاکی شامل کانیهای مونازیت و باستنازیت است و کانههای
فرعی نیز شامل کانیهایی همچون زنوتیم ،آپاتیت ،رسهای حاوی
عناصر نادر خاکی ،آالنیت ،زیرکن ،اوژنیت و لوپاریت میشود[.]1
کانسنگهای فسفاتی را میتوان بر اساس منشا در دو گروه فسفات
رسوبی و فسفات آذرین دستهبندی کرد .حدود  71تا ۱2درصد از
ذخایر جهانی فسفات از نوع فسفات رسوبی (یا فسفریت) است که
بیشتر در فلوریدا ،مراکش و خاورمیانه یافت میشود[ .]4از آنجا که
مقادیر بسیار زیادی از کانسنگهای آپاتیت ( 77میلیارد تن) در
سراسر دنیا وجود دارد ،این نوع کانسنگ نیز میتواند به عنوان منبع
قابل توجهی از عناصر نادر خاکی مطرح باشد[ .]1عیار عناصر نادر
خاکی در کانسنگهای فسفاتی آذرین بسیار بیشتر از کانسنگهای
رسوبی و حدود  3تا  1درصد است اما مقدار اورانیم و توریم در این
نوع کانسنگ ناچیز است[ .]7عیار عناصر نادر خاکی در برخی از

کانیهای حاوی عناصر نادر خاکی در کنسانتره فسفات
اسفوردی از نظر فرآوری در دو گروه کانی غیرمقاوم (آپاتیت) و
کانیهای مقاوم (مونازیت و زنوتیم) دستهبندی میشوند .وجود
عناصر نادر خاکی در کانیهای مقاوم نشان داده است که انحالل
عناصر نادر خاکی موجود در کنسانتره فسفات اسفوردی نیازمند
دماهای باال (حدود  172درجه سانتیگراد) است[ .]7در استفاده از
دماهای باال ،عالوه بر مباحث اقتصادی و انرژی ،مسایل محیط
زیستی همچون آزاد شدن گازهای سمی  SO2و  HFنیز وجود
دارد[ .]۱این حالت ،لزوم مطالعات برای یافتن فرآیندی که بتواند
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کانیهای مقاوم موجود در چنین کانسنگهایی را در دمای پایین
تجزیه کند ،بیش از پیش ضروری میسازد .یکی از روشهای تجزیه
کانیهای مقاوم (مونازیت و زنوتیم) در دمای پایین فعالسازی
مکانیکی این کانیها است .تجزیه مونازیت برای استحصال عناصر
نادر خاکی ،یک روش مرسوم است و به چندین صورت انجام می-
گیرد .روش تجزیه اغلب شامل انحالل اسیدی در اسید سولفوریک
یا کلریدریک ،انحالل بازی در هیدروکسید سدیم[ ،]32،33حرارت
دادن تا دمای نزدیک ذوب به همراه سدیم فسفات یا هیدروکسید
سدیم و یا واکنشهای حالت جامد با واکنشگر مناسب و در دمای
باال است[ .]31در تجزیه مونازیت به وسیله هیدروکسید سدیم،
عناصر نادر خاکی به شکل فسفات غیرقابل انحالل به هیدروکسید
عناصر نادر خاکی تبدیل میشود که به راحتی در اسید قابل انحالل
است [ .]31در تجزیه مونازیت برای استخراج عناصر نادر خاکی
عالوه بر هزینه باالی مصرف انرژی و مواد شیمیایی ،کنترل شدید
دما ،فشار و  pHالزم است .فعالسازی مکانیکی یک فرآیند آسیا-
کنی گلولهای با انرژی باال است که ذرات تحت تنشهای متناوب
در بین گلوله -گلوله و گلوله -بدنه آسیا پودر میشوند[.]34
تحقیقات نشان میدهد که تغییرات ساختاری و تشکیل سطوح
جدید در کانیهایی که به صورت مکانیکی فعال شدهاند ،میتواند
آهنگ واکنش و واکنشپذیری آنها را در فرآیندهای بعدی (مانند
انحالل) افزایش دهد .تغییرات ساختاری شبکه کریستالی کانی
سبب کاهش انرژی فعالسازی و افزایش آهنگ انحالل میشود[,31
 .]37در کانیهای فعالسازی مکانیکی شده ،تعداد زیادی از مرزهای
بین دانهای ایجاد میشود که نسبت به حالت اولیه کانی ،اتمهای
آماده به واکنش بیشتری دارند[ .]37در اثر اعمال تنش با فعالسازی
مکانیکی ،فاصله بین صفحات اتمی در ساختار کانی تغییر پیدا می-
کند و بنابراین کرنش شبکهای میتواند به موقعیت اتمها در
ساختمان کریستالیت ارتباط داده شود و افزایش کرنش شبکهای
عامل اصلی افزایش واکنشپذیری کانیهای فعالسازی شده
است[ .]37همچنین افزایش میزان درجه آمورفشدگی نشان
دهنده این است که پیوندهای اتمی بین عناصر سازنده یک کانی
ضعیف شده و واکنشپذیری آن افزایش یافته است[ .]3۱با کاهش
اندازه کریستالیت و افزایش کرنش شبکهای و میزان درجه آمورف-
شدگی ،واکنشپذیری کانیهای فعالسازی شده افزایش مییابد .در
میان این پارامترها ،مهمترین پارامتر ،درجه آمورفشدگی است که
بیشترین میزان انرژی مکانیکی اعمال شده در فعالسازی مکانیکی
را جذب میکند[ .]12روش فعالسازی مکانیکی یک روش
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امیدبخش برای بازیابی فلزات از کانیها است زیرا سبب تغییرات
فیزیکی ناشی از خردایش ذرات ،تولید سطوح جدید و ذرات با ابعاد
نانو ،ایجاد نواقص ساختار بلوری ،تغییرات پلی مورفیک 3و تشکیل
بلورهای نیمهپایدار و فاز آمورف میشود[11و  .]13در سال 3۱۱1
جینپینگ ژانگ 1و همکاران از فعالسازی مکانوشیمیایی برای
تجزیه فسفات نئودیمیم ) (NdPO4استفاده کردند .نتایج نشان داد
که فسفات نئودیمیم در اثر فعالسازی مکانوشیمیایی در حضور
 CaO ،Ca(OH)2 ،NaOHبا  CaCl2و  CaOبا  Ca(OH)2به طور
کامل تجزیه میشود .فعالسازی مکانوشیمیایی در حضور  CaOبه
تنهایی فقط بخشی از فسفات نئودیمیم را تخریب کرد و هیچگونه
واکنشی بین  NdPO4با  NaCl ،CaCl2و یا  Na2CO3مشاهده
نشد[.]11
در سال  3۱۱4جینپینگ ژانگ و همکاران از اکسید کلسیم و
کلرید کلسیم برای تجزیه مونازیت از طریق فعالسازی
مکانوشیمیایی استفاده کردند .آنها برای بهینهسازی ،زمان
آسیاکنی ،اتمسفر گازی و نسبت پرشوندگی در چندین سطح
مختلف را مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که در
شرایط  31ساعت خردایش ،تحت اتمسفر آرگون و نسبت جرم گلوله
به پودر  ،31مونازیت به طور موثری تجزیه شده و اکسید و کلرید
عناصر نادر خاکی ،کلروفسفات کلسیم (کلروآپاتیت) و اکسید توریم
تولید شده است .آنها به این نتیجه رسیدند که حدود  ۱1درصد
مونازیت خرد شده تحت این شرایط را میتوان با اسید نیتریک 7
موالر گرم حل کرد[ .]14در سال  3۱۱7کیوژانگ 1و همکاران از
روش فعالسازی مکانوشیمیایی به همراه هیدروکسید سدیم برای
انحالل عناصر نادر خاکی از باستنازیت 4استفاده کردند .نتایج نشان
داد که در اثر فعالسازی باستنازیت به طور کامل تخریب شده و
سبب تولید ترکیبات سدیمدار و هیدروکسید عناصر نادر خاکی می-
شود که در حضور اسید کلریدریک رقیق و دمای بیش از  ۱2درجه
سانتیگراد محتوای عناصر نادر خاکی آن انحالل پیدا میکند[.]11
وانتیکیم 1و همکاران در سال  122۱مخلوطی از کنسانتره مونازیت
و هیدروکسید سدیم را در آسیای سیارهای خرد و به صورت
مکانوشیمیایی و به مدت  312دقیقه فعالسازی کردند .نتایج نشان
داد که مونازیت به طور کامل تخریب و تبدیل به هیدروکسید عناصر
نادر خاکی و فسفات سدیم شد ،به طوریکه در حضور اسید
سولفوریک رقیق میزان انحالل عناصر نادر خاکی از  12به  ۱2درصد
افزایش یافت[ .]17در این مقاله ،امکان فعالسازی مکانیکی
کنسانتره فسفات اسفوردی با استفاده از آسیای گلولهای سیارهای و
7۱
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ساختار بلورین هماتیت (شکل  )3اما ترکیب شیمیایی مگنتیت
است .قبل از تبدیل کامل مگنتیت به هماتیت ،هماتیت گاما تولید
میشود .هماتیت گاما دارای خاصیت جذب آهنربایی است اما
هماتیت آلفا این خاصیت را ندارد[.]17

پارامترهای موثر بر آن مورد بررسی قرار گرفته است تا از این طریق
بتوان انحالل عناصر اصلی نادر خاکی موجود در کنسانتره آپاتیت
(سریم ،نئودیمیم و النتانیم) را در شرایط معمولی انحالل (دماهای
کمتر از  322درجه سانتیگراد) افزایش داد .با توجه به اینکه پهن-
شدگی پیکهای طیف  XRDارتباط مستقیمی با تغییرات اندازه
کریستالیت و کرنش شبکهای دارد ،بنابراین برای کمیسازی و
تخمین تغییرات آنها از روش ویلیامسون -هال 7استفاده شده است
که میتواند رفتار کانیها را در طول فرآیندهای انحالل پیشبینی
کند.

نتیجه آنالیز عناصر موجود در نمونه در جدول  1نشان داده شده
است .مطابق جدول  ،1عناصر نادر خاکی سریم ،نئودیمیم ،النتانیم،
ایتریم و پروسیدیمیم ،با عیار  77۱ ،3۱1۱ ،1117 ،1727و 734
گرم در تن ،به ترتیب مهمترین عناصر نادر خاکی موجود در نمونه-
اند .بنابراین ،باید کنسانتره فسفات اسفوردی را کنسانتره عناصر نادر
خاکی سبک دانست .کنسانتره فسفات اسفوردی در مجموع
3/1درصد عناصر نادر خاکی دارد .این پنج عنصر حدود  ۱1درصد
از کل عناصر نادر خاکی کنسانتره را تشکیل دادهاند .سه عنصر ،Ce
 Ndو  Laبه تنهایی  71درصد از کل عناصر نادر خاکی موجود در
نمونه را تشکیل دادهاند .آنالیز  XRDنمونه معرف کنسانتره از 1θ
برابر با  4تا  72درجه به وسیله دستگاه  XRDمدل D8-Advance
ساخت شرکت  Bruker AXSمحصول مشترک آلمان (زیمنس) و
ایاالت متحده آمریکا (شرکت بروکر) انجام شد که نتایج آن در شکل
 1و جدول  1نشان داده شده است .کانیهای فلوئورآپایتیت،
هماتیت گاما ،مونتموریلونیت ،لوین ،هندرسونیت ،چاموسیت،
کلسیت ،تالک ،کوارتز و مگنتیت به ترتیب فراوانترین کانیهای
تشکیلدهنده کنسانترهاند.

 -۲روش کار
 -۱-۲تهیه نمونه و شناسایی آن

نمونهای به وزن  112کیلوگرم از ذخیره کنسانتره کارخانه
فلوتاسیون فسفات اسفوردی تهیه و با استفاده از روشهای استاندارد
تقسیم نمونه ،نمونه معرف برای انجام آزمایشهای شناسایی و
انحالل آماده شد d80 .نمونه معرف  77میکرون تعیین شد .برای
انجام مطالعات کانیشناسی ،از مقاطع صیقلی و نازک استفاده شد
که نتایج آن در شکل  3نشان داده شده است .همانطور که در
شکل  3و  1نشان داده شده است ،هماتیت گاما و مگنتیت کانیهای
حاوی آهناند .نکته قابلتوجه در ارتباط با کانی اصلی حاوی آهن
در نمونه این است که در واقع کانی حاوی آهن در نمونه دارای

شکل -۱تصاویر میکروسکوپ نور انعکاسی ،وجود هماتیت (گاما) به عنوان کانی اصلی حاوی آهن در کنسانتره فلوتاسیون فسفات
اسفوردی و تصاویر میکروسکوپ نور عبوری ،کانیهای غیرفلزی به طور عمده شامل فلوئور آپاتیت ( ،)Apکلسیت( ،)Calکوارتز
()Qzو به میزان کمی مونازیت ( )Mozاست.
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شکل  -۱نتایج آنالیز مربوط به نمونه کنسانتره فسفات اسفوردی .کانیهای مختلف تشکیلدهنده نمونه طبق راهنما به رنگها و اشکال
مختلف نشان داده شده است[.]9
جدول  - ۲آنالیز شیمیایی نمونه کنسانتره فلوتاسیون فسفات اسفوردی[]9

عناصر اصلی

عناصر نادر خاکی

عناصر فرعی

عنصر میزان (درصد) روش اندازهگیری عنصر میزان ( )ppmروش اندازهگیری عنصر میزان ( )ppmروش اندازهگیری
Ca

17/31

SP

Si

7122

Ce

1727

P

37/13

SP

Mg

1211

Nd

1117

Fe

1/۱3

ICP

Na

3477

La

3۱1۱

F

1

IS

Al

3317

Y

77۱/7

Cl

2/1

IS

S

7۱1

Pr

734/21

Sr

111/7

Sm

141/71

Ti

131

Gd

377/27

K

112

Dy

314/21

V

311

Er

31۱/77

Mn

77

Eu

1۱/4

Th

71/47

Lu

4/17

U

4/7

Tb

41/7

ICP

13/7

Yb
ICP=Induced coupled plasma, IS=Ion selective, SP=Spectrophotometer
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آنالیز  EMPAنمونه کنسانتره در شکل  1نشان داده شده است.
مطابق شکل  ،1عمده کانیهای موجود در کنسانتره فسفات شامل
فلوئورآپاتیت ،هماتیت ،کلسیت ،کوارتز و به ندرت مونازیت ،زنوتیم
و ایلمینیت است .به طوری که اندازه دانههای کانی عناصر نادر
خاکی بین  3تا  12میکرون است اما در مواردی تا باالی  12میکرون
نیز میرسد که این ذرات درشت معموال به صورت آزادند و در
تصاویر میکروسکوپ نور انعکاسی (شکل  )3نیز به وضوح مشاهده
میشوند.

جدول -۳نتایج مربوط به آنالیز  XRDنمونه کنسانتره []9

رده (از نظر

کانی

فرمول شیمیایی

فلوئورآپاتیت

Ca5(PO4)3F

3

هماتیت گاما

Fe2O3

1

مونت

(Al(OH)2)0.33Al2(Si3.67Al0.
33O10)(OH)2

1

لوین

Ca2.8(Na,K)0.9Al6.5Si11.5O3
6·15H2O

4

هندرسونیت

Ca2V9O24·8H2O

1

چاموسیت

Fe3Si2O5(OH)4

7

کلسیت

CaCO3/CaO·CO2

7

تالک

beta-Mg3Si4O10(OH)2

7

کوارتز

SiO2

۱

مگنتیت

Fe3O4

32

موریلونیت

فراوانی)

به طور کلی میتوان  d80کانیهای مقاوم عناصر نادر خاکی
(مونازیت و زنوتیم) را حدود  12میکرون در نظر گرفت .همانطور
که از شکل  3و  1مشخص است ،کانیهای نادرخاکی اغلب در
داخل آپاتیت (بیش از  ۱2درصد) و به مقدار کم در داخل هماتیت
و مرز بین آپاتیت و کوارتز دیده میشوند.

شکل  -۳نتایج آنالیز  EMPAمربوط به نمونه کنسانتره فسفات اسفوردی
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برای تصحیح پهنشدگی ناشی از اثر دستگاهی ،از نمونه
استاندارد  LaB6استفاده شد .شرایط اسکن تمامی نمونههای اولیه،
فعالسازی مکانیکی شده و استاندارد به صورت مدت زمان شمارش
هر گام برابر با  1ثانیه ،اندازه هر گام  2/23درجه و محدوده زاویه
روبش برابر با  12تا  12درجه انتخاب شد.

 -۲-۲آزمایشهای فعالسازی مکانیکی

برای فعالسازی مکانیکی از آسیای گلولهای سیارهای موجود
در دانشکده مواد دانشگاه تربیت مدرس ،ساخت کشور آلمان،
استفاده شد .نمونه معرف کنسانتره به وزن  31گرم در داخل
محفظه خردایش آسیا ریخته و گلولههای فوالدی اضافه شد .برای
بررسی تاثیر شدت فعالسازی از نسبت جرم گلوله به پودر ،برابر با
 31و  1در زمان  ۱2دقیقه استفاده شد .نتایج انحالل نمونه
کنسانتره فسفات ،قبل انجام فعالسازی مکانیکی ،نشان داد که در
شرایط انحالل دمای کمتر از  322درجه سانتیگراد ،تقریبا تمامی
کانی فلوئور آپاتیت موجود در نمونه کنسانتره فسفات حل شده و
تبدیل به اسید فسفریک میشود .به دلیل ساختار مقاوم کانیهای
حاوی عناصر نادر خاکی ،انحاللپذیری آنها بسیار کم بود و پسماند
حاصل از انحالل مرحله اول با جرمی حدود  ۱درصد جرم نمونه
اولیه ،بیش از  ۱2درصد عناصر نادر خاکی موجود در آن را در خود
داشت .برای بررسی تاثیر فعالسازی مکانیکی بر انحالل عناصر نادر
خاکی از پسماند انحالل مرحله اول ،از نسبت جرم گلوله به پودر
 31و زمان  ۱2دقیقه استفاده شد .در تمامی آزمایشها از محیط
فعالسازی مکانیکی خشک ،اتمسفر هوا ،سرعت چرخش 122 rpm
و گلولههای فوالدی با قطر  12میلیمتر استفاده شد.

شکل  4یک نمونه از طیفهای  XRDبعد از برازش را نشان
میدهد 31 .پیک با بیشترین شدت از فلوئور آپاتیت مانند (,)122
(,)121( ,)122( ,)331( ,)133( ,)132( ,)321( ,)221( ,)333
( )312( ,)131( ,)123و ( )313برای آنالیز تغییرات ساختاری
استفاده شد.
 -۲-۲-۲محاسبه درجه بینظمی ایجاد شده در ساختار کانیها

میزان شدت پیکهای طیف  XRDنشاندهنده درجه بینظمی
در ساختار مواد است که با مقایسه آنها میتوان درجه بینظمی
(آمورفشدگی مربوط به  )XRDرا محاسبه کرد .درجه آمورف-
شدگی با استفاده از رابطه 3محاسبه میشود [.]31
𝐼

𝑈

)A(%)=100- ( 𝐼 0 ∗ 𝑈𝑥 ∗ 100

()3
که در آن:
 Uحد زمینه
 Iشدت الگوهای XRD
اندیس صفر ،الگوی  XRDابتدایی
اندیس  ، Xالگوی  XRDنمونه فعالسازی
𝑥

 -۱-۲-۲روش برازش طیف XRD

مرحله اول برای استخراج اطالعات تغییرات ساختاری برازش
توابع از پیش تعیین شده بر روی طیف پراش اشعه ایکس است.
شناسایی فازهای موجود در نمونه از طریق طیف پراش اشعه ایکس،
به وسیله نرمافزار  Xpert High Score Plusو برازش آن با نرم-
افزار  Winfitانجام شد[12و  .]13از میان  31پیک اصلی مربوط به
کانی فلوئورآپاتیت ،ابتدا تعداد  32عدد پیک با شدت باالتر انتخاب
و اطالعات اولیه آنها وارد نرمافزار شد .با فرض اینکه شدت kα2
نصف شدت  kα1است ،ابتدا با استفاده از روش راشینگر 7جز kα2
حذف شد .هر بخش از طیف پراش اشعه ایکس به صورت تجربی با
تابع شبه وایت 7که ترکیب خطی از تابع لورنتس ۱و یا گوسی32
است ،برازش شد .بعد از اتمام برازش ،پهنشدگی دستگاهی تصحیح
و پیکهای همپوشانی شده به دقت جدا شدند و دادههای اولیه الزم
برای محاسبه مقادیر کرنش شبکهای ،اندازه کریستالیت با روش
ویلیامسون -هال و همچنین برای محاسبه میزان آمورف شدگی به
دست آمد.

0

 -۳-۲-۲روش ویلیامسون -هال

یکی از معیارهای تعیین میزان فعالشدگی فازهای مختلف
موجود در نمونه ،استفاده از روش ویلیامسون– هال 33است .این
روش که در سال  3۱11ابداع شد ،از جمله روشهای ساده و
پرکاربرد در آنالیز الگوهای  XRDبرای اندازهگیری همزمان اندازه
کریستالیتها و کرنش شبکهای است .در روش ویلیامسون -هال
پهنشدگی پیکها را به ترکیب عوامل فیزیکی موثری مانند تاثیر
اندازه کریستالیتها و کرنش شبکهای نسبت میدهند .در این روش
میزان اثرگذاری عوامل اشاره شده بعد از کسر اثرات ناشی از پهن-
شدگی دستگاهی از پیکها ،با استفاده از روابطی که در ادامه اشاره
خواهد شد مورد جدایش و تفکیک قرار میگیرند .در حالتی که
الگوهای  XRDبا ترکیبی از توابع گوسی و لورنتس برازش شود،
روابط  1تا  1برای به دست آوردن پهنشدگی فیزیکی به کار برده
میشود[17و.]1۱
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()1
()1
()4
()1

𝐵ℎ2 −𝐵𝑔2
𝐵ℎ

در این روابط:
 εکرنش شبکهای
 Bپهنشدگی کل
 Dطول بردار پراش

=Bf

𝜃𝑠𝑜𝑐 𝑓𝐵
𝜆
𝜃𝑛𝑖𝑠2
𝜆
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=B

=D

2

2

با رسم نمودار  Bبر حسب  ،Dمنحنی خطی به دست میآید
که شیب آن برابر  4ε2و عرض از مبدا آن برابر عکس  Dv2خواهد
شد .بدیهی است که در نمونههای عاری از کرنش یا با کرنش بسیار
کم مقدار شیب نزدیک به صفر خواهد بود و با افزایش میزان کرنش
شیب خطوط رسم شده در نمودار ویلیامسون -هال افزایش خواهد
یافت.

1

B2=𝐷2 + 4𝜀 2 𝐷2
𝑣

در این روابط Bf ،نماینگر پهنشدگی انتگرالی اندازهگیری شده
(فیزیکی) ناشی از تاثیر اندازه کریستالیتها و کرنش شبکهای است
که طبق رابطه  1از کسر پهنشدگی انتگرالی ناشی از دستگاه )Bg
از پهنشدگی انتگرالی مشاهده شده ( )Bhبه دست میآید.

شکل  -0یک نمونه از برازش انجام شده برای طیف اشعه ایکس ن مونه کنسانتره فسفات با استفاده از تابع شبه وایت

 Fritsch, Germanyبرای اندازهگیری توزیع اندازه ذرات ،مساحت
سطح دانهای ،31میانگین اندازه ذرات و بررسی رخداد یا عدم رخداد
پدیده آگلومراسیون ،به روش پراش اشعه لیزر ،در زمان فعالسازی
مکانیکی استفاده شد.

 -0-۲-۲اندازه گیری سطح مخصوص و توزیع اندازه ذرات

از دستگاه  31 BETبرای تعیین تغییرات انجام گرفته در مقدار
سطح مخصوص کنسانتره فسفات در اثر فعالسازی مکانیکی
استفاده شد .از دستگاه Nano Tec plus, 22 ANALYSETTE
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درجه سانتیگراد) نسبت به اسید سولفوریک غلیظ دارند ،وجود
ندارد [.]17

 -۳-۲آزمایشهای انحالل

برای آزمایشهای انحالل از اسید نیتریک با خلوص  71درصد
(تهیه شده از شرکت مرک) و آب مقطر در دمای  72و  71درجه و
مدت زمان  312دقیقه استفاده شد .برای انجام آزمایشهای انحالل
از یک رآکتور شیشهای (کامال ایزوله) با حجم مفید یک لیتر و برای
همزنی یکنواخت از همزن شیشهای با دور ثابت  122دور در دقیقه
و برای تامین دمای یکنواخت از حمام آب گرم (با دقت  ±3درجه
سانتیگراد) استفاده شد .محیط انحالل کامال بسته بود و از تبخیر
حالل تا حد امکان جلوگیری شد.

در صورت استفاده از اسید نیتریک به عنوان عامل انحالل برای
استحصال  ،REEsغالب  REEsکه در شبکه فلوئورآپاتیت جانشین
کلسیم شدهاند ،استحصال میشود[ 12و  .]44- ۱واکنش  ،1انحالل
کنسانتره آپاتیت با اسید نیتریک را نشان میدهد.
Ca10(PO4)6F2 +20HNO3 → 6H3PO4 +

()1

10Ca(NO3)2 + 2HF

 -۳نتایج و بحث

از آنجایی که عناصر سریم ،النتانیم و نئودیمیم سه عنصر
اصلی نادر خاکی موجود در نمونه کنسانتره (حدود  71درصد از کل
عناصر نادر خاکی) است ،بنابراین در تمام آزمایشهای انحالل به
جای اندازهگیری انحالل تمامی عناصر نادر خاکی ،به اندازهگیری
این سه عنصر اکتفا شده است.

 -۱-۳بررسی تاثیر دما و غلظت اسید نیتریک بر انحالل
عناصر نادر خاکی موجود در کنسانتره فسفات

دلیل انتخاب اسید نیتریک به عنوان عامل انحالل ،اکسید-
کنندگی زیاد این اسید و مهمتر از آن عدم ایجاد یون سولفات در
محیط است که در نتیجه از تولید فسفوژیپس جلوگیری میکند.
استفاده از اسید سولفوریک عالوه بر اینکه در دمای زیر  322درجه
سانتیگراد تاثیر چندانی بر انحالل عناصر نادر خاکی از کنسانتره
فسفات ندارد ،سبب تولید فسفوژیپس نیز میشود که تقریبا تمام
مقادیر ناچیز عناصر نادر خاکی حل شده را نیز با خود رسوب می-
دهد [ .]7استفاده از اسید کلریدریک به شدت در محیط خورندگی
ایجاد میکند .بنابراین ،برای جلوگیری از تولید فسفوژیپس و
افزایش میزان انحالل عناصر نادر خاکی ،اسید نیتریک به عنوان
عامل انحالل مناسب در نظر گرفته شد.

اسید نیتریک ،سولفوریک و هیدروکلریک به عنوان عامل
انحالل برای انحالل  REEsاز آپاتیت استفاده شده است .بازیابی
 REEsو نوع محصول تولیدی وابستگی زیادی به نوع عامل و شرایط
انحالل دارد [12و REEs .]13میتواند به عنوان محصول همراه از
فرآیند تولید اسید فسفریک تولید شود .واکنش  3مربوط به روش
تولید مرسوم اسید فسفریک از طریق انحالل کنسانتره فسفات با
اسید سولفوریک است که فرآیند تر نامیده میشود.
()1
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→ Ca10(PO4)6F2+10H2SO4
6H3PO4+10CaSO4.xH2O + 2HF

برای بررسی تاثیر دما و غلظت اسید نیتریک ،آزمایشهای
انحالل بر روی نمونه کنسانتره آپاتیت با  d80=77میکرون ،در دو
غلظت اسید  11و  71درصد و دمای  72و ( 71حداکثر دمای قابل
تنظیم توسط حمام آب) درجه سانتیگراد انجام شد .جرم نمونه
کنسانتره فسفات مورد استفاده برای انحالل  322گرم ،نسبت وزنی
مایع به جامد برابر با  ،1دور همزن  122دور بر دقیقه و زمان انحالل
 312دقیقه بود .از آنجا که واکنش انحالل نمونه کنسانتره فسفات
در محیط اسید نیتریک یک واکنش گرمازا است ،در دقایق اولیه
واکنش ،دمای محیط حدود  1درجه افزایش یافت اما پس از چند
دقیقه مجددا به مقدار اولیه خود رسید.

در واکنش باال یون سولفاتی که از طریق اسید سولفوریک وارد
محیط شده است در درون اتوکالو با کانسنگ فسفاته واکنش می-
دهد و تولید فسفوژیپس میکند .غالب  REEsاز طریق جانشینی
ایزومورف با یون کلسیم وارد شبکه فسفوژیپس میشود که برای
استحصال آن باید فسفوژیپس تولیدی مجددا لیچ شود [.]17-12
اسید کلریدریک برای استحصال  REEsاز کنسانتره فسفات در
مقیاس آزمایشگاهی استفاده شده اما کاربرد صنعتی پیدا نکرده
است .در روشهای مرسوم انحالل برای استحصال عناصر نادر خاکی
از کانسنگ فسفاته ،به دلیل اینکه فرآیند انحالل در درون اتوکالو
انجام میشود ،امکان استفاده از اسیدهایی مانند اسید هیدروکلریک
و اسید نیتریک که دمای تبخیر پایینتری (به ترتیب  ۱2و 312

در شرایط انحالل با اسید نیتریک  11درصد در دمای 72
درجه سانتیگراد ،پس از  312دقیقه از شروع انحالل ،حدود ۱3
درصد جرم نمونه اولیه که کانیهایی با انحاللپذیری باال بودند
71
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 2/4لیتر ،زمان فعالسازی مکانیکی  ۱2دقیقه ،محیط خشک،
اتمسفر هوا ،جهت گردش دیسک گردان و محفظه خردایش مخالف
هم و سرعت گردش دیسک گردان برابر با  122 rpmدر نظر گرفته
شد [.]4۱-41

(عمدتا فلوئورآپاتیت) حل شد .در این شرایط تنها حدود  3درصد
کل عناصر نادر موجود در کنسانتره حل شد .یعنی ،تقریبا  ۱۱درصد
کل عناصر نادر خاکی موجود در نمونه ،در  ۱گرم پسماند حاصل از
انحالل نمونه اولیه تغلیظ شد که عمدتا شامل کانیهای مقاوم
مونازیت و زنوتیم بود ،بنابراین پسماند مورد نظر از نظر محتوی
عناصر نادر خاکی نسبت به حالت اولیه آن حدود  33برابر تغلیظ
شده و به عنوان محصول جانبی فرآیند تولید اسید فسفریک ارزش
فرآوری بیشتری دارد .سلطانی و همکاران ( )31۱1نشان دادند که
در فرآوری کنسانتره فسفات اسفوردی ،انجام یک مرحله انحالل با
هدف تغلیظ عناصر نادر خاکی و جدایش حداکثری آنها از کلسیم
و فسفر ضروری است[.]7

در شکل  ،1پیک شاخص آنالیز  XRDبه عنوان کانی
فلوئورآپاتیت (قبل و بعد از فعالسازی) نشان داده شده است .مطابق
شکل  1پیک کانی فلوئورآپاتیت پس از فعالسازی با نسبت گلوله
به پودر  31و به مدت  ۱2دقیقه ،پهنتر شده و شدت آن کاهش
یافته است که نشاندهنده تغییرات شبکه کریستالیت ،آمورف-
شدگی و فعال شدن این کانی است.
با توجه به نتایج حاصل از روش ویلیامسون -هال (جدول  7و
شکل  ،)7در استفاده از فعالسازی مکانیکی با شدت پایین (نسبت
جرم گلوله به پودر  ،) 1انرژی اعمال شده از طرف آسیا صرف
خردایش نمونه ( d80=12میکرون) و افزایش سطح مخصوص آن
شده و هیچگونه تغییر ساختاری در شبکه کریستالیت رخ نداده
است به طوریکه اندازه کریستالیت ،کرنش شبکهای و میزان
آمورفشدگی کریستالیتهای فلوئورآپاتیت قبل و بعد از فعالسازی
مکانیکی تغییری ندارد.

نتایج نشان داد که با افزایش دما و غلظت اسید نیتریک ،میزان
انحالل عناصر نادر خاکی به صورت قابل مالحظهای افزایش یافت
اما به دلیل کم بودن وزن کانیهای نادر خاکی با وجود افزایش
میزان انحالل عناصر نادر خاکی ،وزن پسماند تغییر چندانی نکرد.
دما و غلظت اسید دو پارامتر موثر بر میزان انحالل عناصر نادر
خاکی از نمونه کنسانتره بود .جدول  4شرایط آزمایشهای انحالل
نمونه کنسانتره فسفات و نتایج آن را نشان میدهد .با توجه به
جدول  ،4در شرایط انحالل معمولی ،میزان انحالل عناصر نادر
خاکی پایین و تاثیر افزایش غلظت اسید نیتریک بر انحالل ،بیش
از افزایش دما است .با توجه به نتایج جدول ( 4انحالل کامل کانی
فلوئورآپاتیت و عدم انحالل عناصر نادر خاکی) ،دمای  72درجه
سانتیگراد به عنوان دمای بهینه برای انحالل مرحله اول و تولید
کنسانتره اولیه عناصر نادر خاکی در نظر گرفته شد.
 -۲-۳فعالسازی مکانیکی و انحالل نمونه کنسانتره فسفات

برای بهینهسازی مصرف انرژی و مواد شیمیایی و افزایش میزان
انحالل عناصر نادر خاکی از کنسانتره فسفات ،به بررسی تاثیر فعال-
سازی مکانیکی بر انحالل عناصر نادر خاکی پرداخته شد .نسبت
جرم گلوله به پودر ،زمان فعالسازی ،اتمسفر آسیا ،محیط فعال-
سازی خشک ،حجم محفظه خردایش ،سرعت چرخش دیسک
گردان ،سرعت گردش محفظههای خردایش و جهت گردش محفظه
خردایش نسبت به دیسک گردان از جمله پارامترهای تاثیرگذار بر
فعالسازی مکانیکی بودند.
با توجه به تحقیقات گذشته و محدودیتهای آزمایشگاهی
موجود ،نسبت جرم گلوله به پودر  1و  ،31حجم محفظه خردایش
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جدول  - 0شرایط و نتایج انحالل نمونه کنسانتره فسفات در اسید  ۳۲و  08درصد و دمای  04و  58درجه سانتیگراد

وزن نمونه

وزن عامل لیچ

غلظت اسید

زمان

دما (درجه

وزن پسماند

میزان انحالل

(گرم)

(گرم)

(درصد)

(دقیقه)

سانتیگراد)

(گرم)

(درصد)

322

122

11

312

72

۱

322

122

71

312

72

7/12

322

122

11

312

71

7/11

Ce

2/۱4

La

3/1

Nd

2/74

Ce

17/2۱

La

11/21

Nd

11/71

Ce

12/۱4
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14/47

Nd

37/13
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نسبت جرم گلوله به پودر  31به 3

29

34

]Pos. [°2Th.
نسبت جرم گلوله به پودر  1به 3

24

19

نمونه کنسانتره فسفات

شکل  -8تغییرات پیک  XRDکانی فلوئورآپاتیت (▲) (قبل و بعد از فعالسازی)

شکل  7آنالیز مربوط به آنالیز دانهبندی حاصل از نمونه
کنسانتره فسفات اولیه و فعالسازی شده با نسبت جرم گلوله به
پودر برابر  1و  31را نشان میدهد .مقایسه نتایج آنالیز  EMPAبا
نمودار دانهبندی (شکل  )7نشان داد که استفاده از فعالسازی
مکانیکی با نسبت جرم گلوله به پودر برابر  ،1سبب افزایش سطح
مخصوص و کاهش اندازه ذرات شده است .بنابراین ذرات کانی مقاوم
به طور کامل آزاد شده و  d80آن حدود  12میکرون شده است ،به
طوریکه اگر انحالل عناصر نادر خاکی وابسته به افزایش سطح
مخصوص و آزادشدگی ذرات بود ،باید میزان انحالل نیز افزایش
مییافت.

در استفاده از فعالسازی مکانیکی شدت باال (نسبت گلوله به
پودر  )31عالوه بر کاهش اندازه ( d80=32میکرون) و افزایش سطح
مخصوص ذرات کنسانتره فسفات ،اندازه کریستالیت ،کرنش شبکه-
ای و میزان آمورفشدگی کریستالیتهای فلوئورآپاتیت به ترتیب از
 111نانومتر 2/2۱ ،و صفر درصد برای نمونه اولیه به  73/7نانومتر،
 2/71و  17درصد برای نمونه فعالسازی شده با نسبت 31تغییر
کرده است ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت که افزایش انحالل در اثر
فعالسازی مکانیکی با شدت باال بوده است و افزایش سطح
مخصوص به تنهایی باعث افزایش انحالل نمیشود.
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شکل  -0نمودار ویلیامسون -هال برای نمونه کنسانتره فسفات قبل و بعد از فعالسازی مکانیکی
جدول  -0نتایج اندازهگیری تغییرات اندازه کریستالیت ،کرنش شبکهای و آمورفشدگی کریستالیتهای فلوئور آپاتیت با استفاده از روش
ویلیامسون -هال

نسبت جرم گلوله به

زمان فعالسازی

آمورف شدگی(درصد)

اندازه کریستالیت (نانومتر)

کرنش شبکهای

پودر

(دقیقه)

4

4/45

۲۲8

4

4

۱/۲

4/47

۲۲8

۲

74

89

4/0۳

5۱/5

۱8

74

(درصد)
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60
40
20
10000

100
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10

1

0.1

درصد تجمعی عبوری

80

0
0.01

ابعاد (میکرون)
نسبت گلوله به پودر  1به 3

نسبت گلوله به پودر  31به 3

کنسانتره فسفات

شکل  -9نمودار دانهبندی و آنالیز ابعادی ذرات ،الف -کنسانتره فسفات ،ب -فعالسازی مکانیکی با نسبت جرم گلوله به پودر برابر  ۲و ج -فعالسازی
مکانیکی با نسبت جرم گلوله به پودر برابر ۱8
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با افزایش نسبت جرم گلوله به پودر از  1به  31در فعالسازی
مکانیکی ،نسبت خردایش و سطح مخصوص ذرات تغییرات چشم-
گیری نداشته است اما در حالت کلی نمیتوان افزایش سطح
مخصوص را از فرآیند فعالسازی مکانیکی جدا دانست بلکه جزو
ویژگیهای ذاتی این فرآیند است .نتایج حاصل از پراش اشعه لیزر
نشان داد که سطح مخصوص کنسانتره فسفات از  3/34مترمکعب/
گرم برای نمونه اولیه به ترتیب به  3/7و  1/1مترمکعب /گرم برای
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نمونه فعالشده با نسبت جرم گلوله به پودر  1و  31افزایش یافته
است.
انحالل نمونه کنسانتره فعال شده با اسید نیتریک  11درصد با
نسبت وزنی مایع به جامد برابر با  ،1دمای  72درجه سانتیگراد به
مدت  312دقیقه انجام شد .با توجه به نتایج انحالل (جدول )1
مشخص شد که فعالسازی مکانیکی اثر قابل توجهی در افزایش
میزان انحالل عناصر نادر خاکی دارد.

جدول  -8شرایط و نتایج انحالل نمونه فعال شده با نسبت جرم گلوله به پودر  ۲و  ۱8و زمان فعالسازی  74دقیقه دمای  04درجه سانتیگراد و دور
همزن 844 rpm

غلظت اسید

وزن نمونه

زمان انحالل

وزن عامل

نسبت جرم گلوله

نیتریک (درصد)

(گرم)

انحالل (گرم)

(دقیقه)

به پودر

11

322

122

312

31

11

322

122

312

1

میزان انحالل
(درصد)
Ce

11/7۱

La

41/73

Nd

12/14

Ce

3/37

La

3/1۱

Nd

3/24

عوامل سبب میشود که در اثر فعالسازی مکانیکی پایداری و انرژی
فعالسازی کنسانتره فسفات برای شرکت در واکنشهای بعدی
مانند انحالل کاهش یابد ،بنابراین فعالسازی مکانیکی با شدت باال
علتی برای افزایش میزان انحالل است.

نتایج نشان داد که افزایش نسبت جرم گلوله به پودر در فعال-
سازی مکانیکی ،سبب کاهش انرژی فعالسازی الزم برای انحالل
عناصر نادر خاکی موجود در نمونه کنسانتره فسفات شد که علت
آن پایداری کمتر کنسانتره فسفات در اثر فعالسازی و تمایل بیشتر
برای تجزیه است[.]3

 -۳-۳فعالسازی پسماند انحالل کنسانتره با اسید نیتریک و
انحالل عناصر نادر خاکی از پسماند فعال شده

افزایش واکنشپذیری کنسانتره فسفات در جریان فعالسازی
به معنی رسیدن به سطح حداکثری واکنشپذیری و از بین رفتن
کامل ساختار کریستالی آن نیست بلکه بخشهایی از آن در برابر
فعالسازی مکانیکی از خود مقاومت نشان میدهد به طوریکه
میزان انحاللپذیری نیز به سطح حداکثری خود نرسیده است.

وزن پسماند باقیمانده از انحالل نمونه کنسانتره فسفات (دمای
 72درجه سانتیگراد به مدت  312دقیقه با اسید نیتریک 11
درصد) حدود  ۱درصد از وزن اولیه آن بود که حاوی حدود ۱۱
درصد از عناصر نادر خاکی موجود در نمونه اولیه است .بنابراین
برای بررسی تاثیر فعالسازی بر انحالل عناصر نادر خاکی موجود
در پسماند ،فعالسازی مکانیکی آن بررسی شد .شرایط فعالسازی
مکانیکی شامل نسبت جرم گلوله به پودر برابر با  ،31مدت زمان
فعالسازی  ۱2دقیقه ،محیط خشک و اتمسفر هوا بود .انحالل نمونه

فعالسازی مکانیکی کنسانتره فسفات موجب تغییرات
ساختاری و سطحی در آن میشود .تغییرات کرنش شبکهای ،اندازه
کریستالیتها ،آمورفشدگی ،ایجاد جایگاههای فعال و ظهور گروه-
های جدید سطحی از جمله تغییرات محتمل است .ترکیب این
7۱
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با توجه به اینکه در نمونه اولیه کنسانتره فسفات میزان کانی-
های مقاوم حاوی عناصر نادر خاکی (مونازیت و زنوتیم) کمتر از 3
درصد بود ،امکان شناسایی آنها با طیف حاصل از آنالیز XRD
وجود نداشت .نتایج آنالیز  XRDنشان داد که در اثر انحالل اولیه
کنسانتره فسفات ،کانی فلوئور آپاتیت که دربرگیرنده اصلی ادخالهای
مونازیت و زنوتیم است حل شده و ادخالهای موجود آزاد شده
است .افزایش غلظت کانیهای مقاوم در پسماند حاصل از انحالل،
سبب شناسایی آنها با آنالیز  XRDشده است که قبال نیز تصاویر
حاصل از آنالیز نقطهای وجود آنها را نشان داده بود.

فعال شده در دمای  72درجه سانتیگراد ،درصد جامد  12و به
مدت  312دقیقه با اسید نیتریک  11درصد انجام شد .مطابق
جدول  ،7فعالسازی مکانیکی ،سبب افزایش قابل توجه میزان
انحاللپذیری عناصر نادر خاکی شد .با توجه به اینکه فاز غالب در
نمونه پسماند کانی هماتیت بود ،مقایسه طیف  XRDحاصل از
نمونه فعالسازی شده و نمونه اولیه پسماند نشان داد که ساختار
کریستالی هماتیت دچار تغییرات قابل توجهی شده و شدت پیک-
های مربوط به آن کاهش اما پهنشدگی پیکها افزایش یافته است.
کاهش شدت پیکها نشاندهنده آمورف شدن کریستالیتها و
افزایش پهنشدگی آنها نشاندهنده افزایش کرنش شبکهای و
کاهش اندازه کریستالیتها است.
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شکل  -0تغییرات طیف  XRDمربوط به فعال سازی مکانیکی پسماند حاصل از انحالل کنسانتره فسفات با اسید نیتریک ( هماتیت ▼ ،مونازیت▲،
فلوئور آپاتیت ● ،زنوتیم ♦(

جدول  -9شرایط فعالسازی مکانیکی( نسبت گلوله به پودر برابر  )۱۲و نتایج انحالل مجدد پسماند حاصل از انحالل نمونه کنسانتره فسفات ،در اسید
 ۳۲درصد و دمای  04درجه سانتیگراد

سرعت گردش آسیا

زمان فعالسازی

وزن عامل انحالل
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12. Quantachrome instruments Chembet
13. Granulometric surface area

 -0نتیجهگیری
 با توجه به انحالل نمونه کنسانتره فسفات در دو غلظتمتفاوت اسید  11و  71درصد و همچنین دماهای  72و  71درجه
سانتیگراد ،مشاهده شد که افزایش دما و غلظت اسید در میزان
انحالل تاثیر قابل توجهی دارد.
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