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 چکیده
مستقیم  ءاحیا واحدمستعمل  با خلوص باال از کاتالیزورپودر فلزی  نیکل به فرم ،ایدو مرحله فرآیندیک  با استفاده ازمطالعه این در 

از ضایعات اسید  هیدروکلریکلول محتوسط  هیدرومتالورژیبا استفاده از فرآیند ، نیکل ی نخستمرحلهدر  .گردیدبازیابی  (DRI) آهن

-30(، زمان شستشو )درجه سانتیگراد 85 -25ا )دم همچونتأثیر پارامترهای  استخراج گردید. در این مرحله از محلولف تی یهتالیسکا

با استفاده از روش طراحی آزمایش  (میکرومتر 325-111)ذرات کاتالیزورو اندازه متوسط  موالر( 5-1) دقیقه(، غلظت اسید 210

)2DOE( درجه  46در دمای آلومینیوم  نیکل با انحالل ناچیز %100استخراج در این مرحله،  .ر گرفتی قراه سازمورد مطالعه و بهین

با استفاده از  ی دومدر مرحله .آمدبدست میکرومتر  111موالر و اندازه ذرات  4دقیقه، غلظت اسید  172سانتیگراد، زمان شستشو 

ساختاری  کیفیت و فلزی احیاء و تهنشین شداند.به صورت  ی آلومینیومدهداشونهای نیکل توسط پودر فلز ففرآیند سیمانتاسیون یون

 96بیش از  امکان بازیابی دهبدست آمنتایج  و گردیدمشخص  EDX و  FESEM،XRD هایآنالیز استفاده از با شده سنتزنیکل پودر 

 .ندکنمیرا تایید  %98بیش از  یبا خلوصدرصد نیکل 

 

 فرآیند سیمانتاسیون -پودر خالص فلزیسنتز  -فرآیند اسید شویی -بازیابی نیکل -لتعممس ستکاتالیهای کلیدی: واژه

 

 مقدمه -1
فت زیاااستخراج و ب ی با عیار باالی فلزات و همچنین مسائل اقتصادی و زیست محیطی،با توجه به کاهش منابع اولیه

-یت صنعتی من ضایعا. از جمله ایاست گرفته قرار ویژه صنعتی مورد توجه ضایعاتون نویه همچمنابع ثافلزات با ارزش از 

ین ضایعات ادر میان . [1]و ... اشاره کردصنعتی  هایفاضالبضایعات الکتریکی، ، مستعملکاتالیزورهای  و هاباتریتوان به 

رصد باالیی دو همچنین  شیمیایی مختلف در صنایعها ی آنهگستردفاده به دلیل است ستعملم یاهکاتالیزور، صنعتی

 .[3, 2]دناهگرفتر قرااین فلزات  بازیابیجهت  ایویژهمورد توجه ها، در آن Ni ،Co ،Cr ،Cu ،Mo مانند هفلزات سنگین 

آمونیاک و متانول در صنایع پتروشیمی،  تولیدنیکل به طور گسترده در کارخانه  مبتنی بر فاز فعال کاتالیزورهای

-صنایع فوالد استفاده می موجود در (DRI) احیای مستقیم آهن واحدهای رد و اهدهای تولید هیدروژن در پاالیشگاهواح

 30الی 5حاوی توانند ها، میهای مورد استفاده در تولید آنو فناوریی با توجه به شرایط عملیاتند. این کاتالیزورها شو

ابند که یل میزتنپایینی سیار طوح بخه از فرآیند به سچند چرپس از ها کاتالیست این . فعالیتباشندنیکل  وزنی درصد

                                                         
1 Direct Reduction of Iron 
2 Design Of Experiments 
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توان از و می شوندراکتورهای فرآیند تخلیه میاز  ،تصرفه اقتصادی نداشته و به عنوان ضایعاها دیگر استفاده مجدد از آن

  .[6-2]استفاده کردنیکل  جهت تولیدآل ایدهثانویه به عنوان منبع  هاآن

، ستعملم کاتالیزورهایاز  مختلفهای به فرم نیکلزیابی ی استخراج و بازمینهالت منتشر شده در مقابق ط

ا هترین روشرایجورژی هیدرومتالورژی و پیرومتالبه طور کلی، دو روش  ، امااندتوسعه یافته طراحی و ی متنوعیفرآیندها

، گیسادهمچون لورژی فرآیند هیدرومتا با توجه به مزایای. [7, 2]روندبه شمار میاز ضایعات جامد  اتاستخراج فلز جهت

جهت  فرآیند اینین مطالعه ار د ،فلزات استخراج تقریباً کاملو  ژینرا مصرف کم ،زیست، سازگار با محیطیپذیرانعطاف

 چونهم یاسیدهای محلولتوان از می ر این فرآیندد .[10-8, 3]گردید ابانتخ استخراج نیکل از ضایعات کاتالیستی

HCl، 4SO2H 3 وHNO   استفاده کرد 1 جدول طبقتالورژی رومد هیددر فرآین انحاللبه عنوان معرف . 

 مختلفنیکل توسط اسیدهای  انحالل فرآیندای اصلی و فرعی در ه واکنش -1جدول

یواکنش فرع یواکنش اصل   معرف 

Al2O3(s) + 6HCl  2AlCl3(aq) + 3H2O 
NiO(S) + 2HCl  NiCl2(aq) + H2O 

Ni(S) + 2HCl  NiCl2(aq) + H2(g) 
HCl 

Al2O3(s) + 3H2SO4  Al2(SO4)3(aq) + 3H2O NiO(S) + H2SO4  NiSO4(aq) + H2O 

Ni(S) + H2SO4  NiSO4(aq) + H2(g) 
H2SO4 

---- 

NiO-Al2O3 + H2O  Ni(OH)2-Al2O3.H2O 
HNO3 + H2O  NO3

- + H3O+ 

Ni(OH)2-Al2O3.H2O + NO3
- + H3O+  

Ni(NO3)2.6H2O + Al2O3.H2O+H2O 
HNO3 

بر ف های مختلمبه فر ضایعات جامد زابا ارزش بازیابی فلزات احل مورد استفاده جهت مر از لیی ک، شما1در شکل 

 ت.اس شدهترسیم مبنای استفاده از فرآیند هیدرومتالورژی به عنوان مرحله استخراج فلز به فاز محلول 

 
 صنعتی دمات جاز ضایعا یکلمله ناز ج اتبازیابی فلزورد استفاده جهت شمای کلی از مراحل م -1شکل
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 ،ستعملر مکاتالیزو سید، نسبت مایع به جامد، اندازه ذراتغلظت ارهای همچون پارامتیدرومتالورژی، طی فرآیند هدر 

 ستعملای مکاتالیزورهذرات نیکل از  ن انحاللمیزا ترین پارامترهایی هستند که برو دمای واکنش مهم فرآیندزمان مدت 

ذکر تصر به صورت مخ 2ل های اسیدی مختلف در جدوفرعمته با استفاده از رفجام گای انبرخی از کاره .ندگذارتأثیر می

 .اندشده
 ختلفمهای اسیدی استخراج فلزات با استفاده از معرفبرخی از مطالعات در زمینه  -2جدول

 فرآیند استخراج

 نوع کاتالیست منبع
 بازده استخراج

 شرایط فرآیند استخراج
 نوع معرف

 (min) زمان
 نسبت جامد به محلول

 )اندازه ذرات(
 غلظت معرف

دما 

(°C) 

نیکل 85%  140 14:1 (g/ml) 67%  80 H2SO4 [11] هیدروژناسیون روغن نخل 

نیکل 94%  150 ---- 50%  70 H2SO4 [12] تولید کود و فرآیند شیمیایی 

نیکل 99%  >300 12:1 (g/ml) 50%  100 H2SO4 [13] ریفورمینگ متان با بخار آب 

نیکل 9/99%  

یومآلومین 1%  
120 50-71  mm 1 M 50 HCl [3] 

(12.7% Ni, 39.2% Al, 

0.68% Fe) 

نیکل 95%  50 
10:1  (g:mL) 

1-2  mm 
40%  90 

HNO3 

 بدون التراسونیک
 ریفورمینگ متان با بخار آب [14]

نیکل 93%  540 
HNO3 

تراسونیکال مراهبه ه  

نیکل 95%  300-360  
50:1  (g/ml) 

100 μm 

8/0  M  

EDTA 
100 

EDTA 
 صنعت کود [7]

H2SO4 

نیکل 95%  240 
20:1  (g/ml) 

300 μm 

08/0 M 

EDTA 
150 EDTA [15] ---- 

نیکل 99%  240 20:1  g/ml 4 M 80 H2SO4 [16] ---- 

آلومینیوم 31/51%  

نیکل 008/0%  
25/53  5:1  g/ml 06/1  M 95 NaOH:مرحله اول 

[17] NiO/Al2O3 
نیکل 93%  

مومینیوآل 54%  
--- 15:1  g/ml 5/3  M 66 HCl م:مرحله دو  

 های نیکلیون زیابیباو  خالص سازی یمرحله ستعمل و ورود آن به فاز محلول،نیکل از کاتالیزورهای م پس از انحالل

ل اج نیکستخربر اصلی تمرکز ادر برخی از مقاالت خواهد بود. از سایر ناخالصی های موجود در محلول، مرحله تعیین کننده 

ت. ورت گرفته اسص هامحلول از دیگر ناخالصی ی خالص سازیزمینهدر  اندکیبود و تحقیقات  مستعملاز کاتالیزورهای 

دل های الکتروشیمی، تبا، تکنیکئیغشا فرآیندهای، یلحالاستخراج فیلتراسیون، انتخابی،  دهی رسوبچون ی همهاروش

 . [1]زایا و معایبی هستندها دارای مکه هر یک از آن هستند محلولسازی خالص جهتهای رایج روش، یونی و جذب یونی

دهنده به محلول اولیه و جداسازی و افزودن عامل رسوبدارد   pH دقیق لکنتروروش رسوب شیمیایی نیاز به دما و 

 %12استفاده از محلول اسید سولفوریک  با [10]شلی و همکاران، ایدر مطالعه بود. بر خواهدزمان  ی،کم محلول فلز نمک

 مستعملآلومینیوم از کاتالیزور  %2/39 نیکل و %6/98 ، دقیقه 120و مدت زمان  درجه سانتیگراد 30در دمای  حجمی

های تمام یونتنظیم کردند و  4/5 برنهایی محلول را  pH ،برای خالص سازیمحلول استخراج گردید و به فاز  رانی نیکل

کربنات نیکل با  فرمبه محلول  باقیمانده درنیکل و  اندرسوب داد Al(OH)3به فرم از محلول  نیکل %2با کمتر از  آلومینیوم
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 محلولبا استفاده از  نیکل %100 ،[18]شرضویان و همکارانتوسط  ای دیگردر مطالعه ید.گرددرصد بازیابی  100خلوص 

ریفورمینگ  مستعملاز کاتالیزور  درجه سانتیگراد 90دقیقه و در دمای  240موالر، مدت زمان  4با غلظت  سیدسولفوریک ا

دو برابر درصد با استفاده از  98با خلوص بیش از  2Ni(OH) های نیکل به فرمیون ،ر مرحله بعدگردید و داستخراج  متان

ی انجام گرفته در مطالعه. همچنین شدبازیابی  14حدود  pH به عنوان عامل رسوب دهنده در NaOH ورد نیازمقدار م

سولفوریک لول حمبا استفاده از  واحد تولید اورهموجود در کاتالیست مستعمل  نیکل %98 ،[5]شساهو و همکارانتوسط 

 وسولفید نیکل  فرمبه  ی بعدج گردید و در مرحلهاستخرادقیقه  120مدت سانتیگراد و به  درجه 90در دمای رقیق اسید 

 . داده شدرسوب با استفاده از سولفیت سدیم و اگزاالت آمونیوم اگزاالت نیکل 

های گران به معرف د کهشاره کرا مایع-یعهای جذب و استخراج ماتکنیکتوان به های خالص سازی میروشاز دیگر 

ن میزاه، چرخ پس از چند ومند هستند عملیات حلقوی برای رسیدن به محلول غلیظ یون نیکل نیازقیمت و همچنین 

العه در مط .شود جداسازی حفظبازده جایگزین شود تا  یجدید جاذبباید با  کاهش یافته وذب اج ایگونهانتخاب پذیری 

یر از یک مس 3O2NiO/Al مستعملنیکل از کاتالیزور  انحالل جهت [19]شناظمی و همکارانوسط انجام گرفته ت

 36/2-1ندازه ذرات ا، %10ع ه مایجامد بنسبت  ،تحت شرایط موالر 4 اسید ولفوریکسمحلول استفاده از با ی هیدرومتالورژ

جهت  آمونیاک را  محلول در مرحله خالص سازی، و استخراج گردید %5/99با بازده درجه سانتیگراد  85دمای و  رمتمیلی 

نیکل باقی  ایهیونو  شداضافه  محلول حاصل از استخراجبه  سولفات آمونیوم نیکلهای نیکل به فرم رسوب دهی یون

رسوب رحله به مو  تغلیظ شدجداسازی و   D2EHPAمعرفی توسط حاللاستخراج استفاده از فرآیند محلول با مانده در 

  شد.بازگشت داده  دهی

باال  الیز بسیاری جداسازی غشایی از جمله اسمز معکوس و الکترودیهافناورمربوط به های عملیاتی هزینههمچنین 

رد استفاده مو دهایدر میان فرآین .[21, 20]ایر فناوری های جداسازی استبوده و هزینه ثابت آن به مراتب بیشتر از س

و  راندمان باالدارای پاک، بسیار  هاوشنسبت به دیگر ر های الکتروشیمی، روشمحلولفاز از  نیکلسازی خالص جهت

سیار ین حال، مقاالت ببا ا .[22]با خلوص باال شوند فلزینیکل منجر به تولید  توانندمیهمچنین مقرون به صرفه هستند و 

در محلول حاصل از فرآیند های فلزی از سایر ناخالصی Ni+2 هاییون خالص سازیو  جداسازی جهت این روش از اندکی

وان است که به عنیک تکنترین ساده سیمانتاسیونروش های الکتروشیمی، . از میان روشاندتمرکز کردههیدرومتالورژی 

به صورت  ترمنفی با پتانسیل احیاییتوسط انحالل یک فلز  فاز محلولکه در آن یون فلزی از  فرآیندی شناخته می شود

ص خلو پودر فلزی با ، یکهدف و فلز فداشوندهبه نوع فلز  در نتیجه با توجه .[24, 23]دکنرسوب میء و یااحخود  خود به

 1معادله  طبقنیکل ی هایون .[26, 25]کردسنتز وان تمیکم هزینه  و قابل کنترل ،دهسااز طریق یک فرآیند باال ارزش  و

 .شوندمی احیاء و تهنشین به صورت پودر فلزیآهن  یا آلومینیوم، روی و همچونفداشونده  اتدر واکنش با فلز

(1)                  𝑛 𝑁𝑖(𝑎𝑞) 2+ + 2 𝑀(𝑆) → 𝑛 𝑁𝑖(𝑆) + 2 𝑀(𝑎𝑞) 𝑛+            M= Fe, Zn, Al 

 نیکلهای نیو تاسیونسیمان جهتآلومینیوم به دالیل زیر پودر فدا شونده، ه به عنوان فلز قابل استفاد در بین فلزات

 گردید:انتخاب 

  0) در مقایسه با دیگر فلزات آلومینیوماحیایی با توجه به پتانسیل
𝐹𝑒𝐸<  0

𝑍𝑛𝐸<  0
𝐴𝑙𝐸) ،مودینامیکی آنیل ترتما 

 بیشتر است.نسبت به دیگر فلزات  ولون محلهای نیکل درجهت واکنش با یون

  27) لکولی کم( و وزن مو3/2) آنکوچک ضریب استوکیومتری  با توجه به از نظر تئوری پودر آلومینیوممصرف 

 .لزات استفبسیار کمتر از سایر  (از نظر وزنی)میزان مصرف آن  ،گرم بر مول( در مقایسه با روی و آهن

  اسیونسیمانتند هیچ واکنش جانبی در طول فرآی برای آلومینیوم،داسیون یک حالت اکسی وجود تنهابه با توجه 

 .دهدرخ نمی
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 ول ه فاز محلبتالیست مقداری آلومینیوم به عنوان ناخالصی از پایه کاعالوه بر نیکل،  د هیدرومتالورژیدر فرآین

 و لول نشدهوارد مح صی جدیدیینیوم به عنوان فلز فداشونده، ناخالاستفاده از آلومی که در نتیجهشود، وارد می

 کرد.متبلور  مکینبه فرم  به عنوان یک محصول جانبی ارزشمندهای آلومینیوم را یوندر نهایت تواند می

استخراج و بازیابی  جهتجدید ی ثانویهمنبع به عنوان  فرآیند احیای مستقیم آهن مستعمل، کاتالیزور مطالعهاین در 

فاده از استبا  ژیدر زمینه فرآیند هیدرومتالوریک مطالعه جامع  حقیقدر این ت است. استفاده شدهبه فرم فلزی نیکل 

اندازه  وید، زمان اس، غلظت ، دمامرحلهاین با استفاده از روش سطح پاسخ انجام شده است. در  اسید هیدروکلریکمحلول 

رم فاده از ند، با استنشومینیوم الصی آلومیحداقل ناخ هبه همراحداکثر بازیابی نیکل که منجر به  ستعملذرات کاتالیست م

لول محنیکل فلزی با خلوص باال از پودر ار، ب نخستینبرای در این مطالعه . قرار گرفت مطالعهمورد   Design-Expert افزار

بی یاازب یونیمانتاسسبا استفاده از روش  قیم آهنحیای مستهای مستعمل واحد اکاتالیست حاصل از فرآیند هیدرومتالورژی

 شد.

 

 آزمایشگاهی کار -2
 مواد مصرفی 

ا با ساختار پایه آلومین ، ذرات نیکل برقیقاین تحده در مستعمل واحد احیای مستقیم آهن مورد استفاکاتالیزورهای 

فاز فعال  دهد کهنشان می مستعمل کاتالیزوربه  مربوط XRF تجزیه و تحلیل است.سوراخ  6حلقه آجدار با  فیزیکی

 %58/13 که به ترتیب هستند DRIکاتالیزور ساختار ی غالب در گونهدو   )3O2Al (و حامل کاتالیزور )Ni/NiO (رکاتالیزو

 و 2SiO ،3O2Fe ،CaO ،MgO ، O2Naهمچون  دیگر ترکیباتو  دهندوزن کاتالیست مستعمل را تشکیل می %41/86و

 O2K در آنالیز XRF   های حاصل ازبرای رقیق کردن محلول شدند.ایی اسنش (%02/0>) یبه میزان بسیار ناچیزهر یک 

مورد  تمام مواد شیمیایی. گردیداز آب مقطر استفاده  سنتز شدهنیکل پودر شستشوی همچنین و هیدرومتالورژی فرآیند 

ای ردا، نیکل هایاحیای یون یندجهت فرآمورد استفاده  آلومینیومر پود. شداند تهیهمرک از شرکت آزمایشات استفاده در 

  % آنالیز گردید. 9/99ص خلو

 روش کار 
، زمایشگاهیآ ز آسیاببا استفاده ا، و آلومینیوم نیکل خراجراندمان استاثر اندازه ذرات بر  یمطالعه جهتدر ایتدا 

مش  200-100و  100-50، 50-40با شماره استاندارد  آزمایشگاهیهای کبا استفاده از الخرد شده و  کاتالیست مستعمل

دا از هم ج های باالالکجفت یک از ات که توسط هر ذر اندازه به مربوطمقادیر متوسط . مختلف الک شدندی هاودهددر مح

در  مستعمل الیزورکاتپودر میکرومتر است. قبل از هر آزمایش،  111میکرومتر و  218میکرومتر،  325به ترتیب  اندهدش

 گردید.ین توزپس سو ساعت خشک  3درجه سانتیگراد به مدت  120دمای 

 که بر روی آن سی سی  150ته گرد بالن در یک  مربوط به انحالل نیکل از کاتالیست مستعملتمام آزمایشات 

با دقت ) همزن مغناطیسی-هیتر هم خوردگی محلول از سرعتل دما و کنتر جهت گرفت.ست انجام تعبیه شده ا کندانسور

)گرم کاتالیزور: محلول سی سی( برای  10:1بت جامد به مایع سن .دیدراستفاده گ و حمام روغن (گراد سانتی درجه 2±

کاتالیزور  پودر گرم از 5مورد نظر رسید، به دمای  HCl سی سی محلول 50. هنگامی که گردیدها انتخاب آزمایش تمام

با استفاده از انده باقیم دذرات جام، اتآزمایش ازک ی در پایان هر شود ومی تعبیه سیستمناسب در با اندازه ذرات م مستعمل

 و 2Ni+ یین غلظتتع جهتآمده با آب مقطر رقیق شده و دستهای به. نمونهدونشسازی میجدافیلتراسیون خالء از محلول 
+3Al  استفاده ازبا OES-ICP الل نیکلمیزان انح رد آنالیز قرار گرفت.موسنجی نشر نوری پالسما جفت شده القایی( )طیف 
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فاز در  نیکلدر این معادله به ترتیب غلظت یون  metalX و lmetaC ،V، m که در آن محاسبه شد 2ه معادل زبا استفاده ا

 .است مستعملکاتالیزور تار در ساخفلز  درصدو  (mg) مستعمل)لیتر(، وزن پودر کاتالیزور ، حجم محلول (ppm)محلول 

(2)                  %Rmetal=(Cmetal×V)/(m×Xmetal )×100 

متداول و است موثر بر فرآیندآماری برای مطالعه و بهینه سازی پارامترهای  روشیک  (DOE) یشاتآزما طراحی

دما، زمان، متغیرهای هر یک از بررسی اثر  جهتروش این . است )1RSM( پاسخی رویه روش مربوط بهترین طرح آزمایش 

برای تعیین یک . مورد استفاده قرار گرفت و آلومینیوم کلنی اللحبر میزان ان مستعملغلظت اسید و اندازه ذرات کاتالیزور 

 روشاستفاده شد.  ی فرآیندبهینهو تعیین شرایط  فرآیند اسید شویی کاتالیستملکرد بینی عپیش جهتمدل مناسب 

2FCC ارقراده فاستمورد  مدل تعیین و برازش جهت، (3)جدول متغیر مستقل، هر کدام در سه سطح 4 مطالعه تاثیر برای 

 گردیددهد، محدوده غلظت اسید به گونه ای تنظیم واکنش میی کاتالیست با توجه به اینکه اسید با فاز فعال و پایه .گرفت

  .ی فرآیند را نیابدپارامتر محدود کنندهنقش  انحالل نیکل، فرآیندکه در طول 
اسید شویی فرآیندمحدوده متغیرها در مطالعه آماری  -3جدول   

اهریمتغ یرذاگ کد   
رهایمحدوده متغ  

-1  0 1 

دما  ( ددرجه سانتیگرا ) A 25 55 85 

زمان   B 30 120 210 (دقیقه)

غلطت اسید   C 1 3 5 (موالر)

اندازه ذرات   D 111 218 325 (میکرومتر)

ت بدس 3 همعادل آزمایش که از طریق 30در طی انجام  متغیر 4در مورد این  FCC تعداد کل آزمایشات برای ماتریس

و شش  )n×2(محوری یهنقط هشت،  )n2(فاکتوریل ینقطه 16آزمایش شامل  30مده، مورد بررسی قرار گرفتند. این آ

 :تعداد تکرار نقاط مرکزی( 0n تعداد پارامترها، و n ) است.  )0n (تکراری یمرکز ینقطه

 

 2n+(2×n)+n0 = آزمایشات کل تعداد                  (3)

 ست آمده ازبدلیتر از محلول اسید شویی میلی 50لیتری با میلی 200ای شر شیشهون در یک بسیانتامسی فرآیند

وی مقادیر مد بر ر NaOH محلول قبل از شروع واکنش سیمانتاسیون با استفاده از محلول  pHشرایط بهینه انجام گرفت.

داده  وغن قرارداخل حمام ر سیدشویی درا حلولموی ، بشر حافرآیندنظر تنظیم شد. جهت کنترل دمای محلول در زمان 

یکی با سرعت درجه سانتیگراد تنظیم شد. محلول توسط یک همزن مکان ±2شد و دمای آن توسط هیتر الکتریکی با دقت 

به  Alودر پ اسیون،سیمانت فرآیند. به دلیل واکنش بسیار شدید و گرمازای هم زده شد فرآینددور در دقیقه در طول  100

ده شیکل سنتز ن، پودر دفرآینقابل کنترل باقی بماند. در پایان  ،فرآیندبه محلول اضافه شد تا شدت به مرحله  لهمرح تصور

. سپس ذف شودحنه ناخالصی احتمالی توسط آهنربا از محلول جدا شد و چندین بار با آب مقطر گرم شسته شد تا هرگو

 فرآیندگراد خشک و توزین گردید تا کارایی یانتدرجه س 60 ر دمایدآمده به مدت یک شب دستپودر نیکل به

 مشخص شود. مانتاسیونسی

 

                                                         
1 Response Surface Methodology 
2 Face Centered Cube composite design 
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 نتایج و بحث -3
 فرآیند استخراج 
 با، 4ول ارش شده در جدزگ (FCC)طراحی شده توسط  شیآزما 30به دست آمده از آزمایشگاهی  یهامام دادهت

 لیتحل از های بدست آمدهمدل برازش نییعت جهت. دنگرفتر قرا لیتحل و هیمورد تجز Design-Expert افزار نرم از استفاده

 .گردید استفاده )2R( نییتع بیو ضرا )ANOVA( انسیوار

 
 رپارامترهای موثچهار ت مطالعه جه FCCروش طراحی آزمایش با استفاده از  -4جدول

 (0n) نقاط مرکزی (2n) نقاط محوری (n2) نقاط فاکتوریل

No. تراذ اندازه غلظت زمان دما %Ni %Al No. اندازه ذرات غلظت زمان دما %Ni %Al No. اندازه ذرات غلظت زمان دما %Ni %Al 

1 25 30 1 111 3/3  09/0  71  25 120 3 218 65/50  719/0  25 55 120 3 218 44/89  45/0  

2 85 30 1 111 67/82  5/0  18 85 120 3 218 4/90  6/0  26 55 120 3 218 99/86  43/0  

3 25 210 1 111  96/73  16/0  19 55 30 3 218 9/85  28/0  27 55 120 3 218 05/87  4/0  

4 85 210 1 111 58/87  62/0  20 55 210 3 218 03/92  52/0  28 55 120 3 218 34/90  45/0  

5 25 30 5 111 9/34  12/0  21 55 120 1 218 72/90  41/0  29 55 120 3 218 19/89  43/0  

6 85 30 5 111 55/49  5/0  22 55 201  5 182  6/95  47/0  30 55 120 3 218 29/88  42/0  

7 25 210 5 111 35/90  22/0  23 55 120 3 111 5/93  35/0         
8 85 210 5 111 67/99  74/0  24 55 120 3 325 23/90  4/0         
9 25 30 1 325 31/3  07/0                

10 85 30 1 325 12/82  34/0                
11 25 210 1 325 84/35  125/0                
12 85 210 1 325 2/86  547/0                
13 25 30 5 325 55/18  077/0                
14 85 30 5 325 2/85  42/0                
15 52  210 5 325 71/70  26/0                
16 85 210 5 325 27/91  74/0                

adj) یح شدهتصح ضریب تعیین
2R ،)هر چه و  باشدمیهای جهت پیش بینی دادهمیزان دقت مدل  یکننده بیان

های هجهت پیش بینی داد مدلتر بودن میل کند، نشان دهنده ایدآل( %100) 1به سمت عدد مقدار این ضریب 

adj ادیربا توجه به آنالیز آزمایشات انجام شده، مق. آزمایشگاهی است
2R  انحالل یمعادله نبیاهت دوم ج رجهدمدل برای 

مقدار با توجه به  یجهشده است، در نتمحاسبه  %52/97 برابر باو همچنین برای انحالل آلومینیوم  %14/96 برابر بانیکل 

 ملعمناسب سیار ببیان رابطه ریاضی بین متغیرها و پاسخ تجربی جهت تواند میمدل درجه دوم این ضرایب،  بسیار خوب

 کند.

با استفاده از  ،میزان انحالل نیکل و آلومینیوم یمحاسبه جهتدرجه دوم  هایدلم درارات معنادار عبیین تع تجه

مقادیر با توجه به شوند. تعیین می (ANOVAآنالیز واریانس) در (p-value) و مقادیر احتمال  (F-value) های فیشرآزمون

p-value  های درجه دوم و برخی برهمکنش دوتایی تأثیر ز ترمبرخی ای، لمشخص است، عالوه بر اثرات اص 5در جدول

حله از پژوهش ) در این مر ،(%92). با توجه به سطح اطمینان مورد نظردهندمینشان  Al و Ni انحاللمعناداری بر میزان 

value-p <08/0 2 های(، عبارتB ،2C ،2D ، ADو BD  2های نیکل و عبارت استخراج فرآینددرC ،2D ، CAو CD در 

 آلومینیوم، بی معنی هستند. انحالل فرآیند
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  AlRو NiR هر دو پاسخ در ابی معن هایترمپس از حذف  ANOVA نتایج -5جدول

 روکلریدریک اسیدبا هیدشوی واریانس داده های مرحله اسید آنالیز 

  

 آلومینیوم نیکل

مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
F-value p-value 

مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
F-value p-value 

 8.91E-14 1.01 10 0.101 114.9 8.12E-15 81.3 2548.1 9 22932.8 مدل

  A- 2.54 365.6 11456.4 1 11456.4 دماE-14 0.76 1 0.76 858.9 2.80E-17 

  B- 4.81 71.7 2245.6 1 2245.6 زمانE-08 0.13 1 0.13 147.53 2.11E-10 

  C- 5.66 51.9 1626.2 1 1626.2 غلظت اسیدE-07 0.026 1 0.026 29.63 2.98E-05 

  D- 5.87 16.94 0.015 1 0.015 0.018208124 6.6 207.2 1 207.2 اندازه ذراتE-04 

  AB 1494.2 1 1494.2 47.7 1.05E-06 0.015 1 0.015 16.72 0.000624603 

  AC 650 1 650 20.7 0.000192657 - - - - - 

  AD - - - - - 0.004 1 0.004 4.5 0.047310222 

  BC 113.7 1 113.7 3.6 0.07130049 0.01 1 0.01 10.72 0.003993446 

  BD - - - - - 0.003 1 0.003 3.57 0.074170425 

  CD 154.3 1 154.3 4.9 0.038212044 - - - - - 

  A2 4985.2 1 4985.2 159.1 5.61E-11 0.0073 1 0.0073 8.3 0.009562457 

  B2 - - - - - 0.0076 1 0.0076 8.6 0.008566402 

  C2 - - - - - - - - - - 

  D2 - - - - - - - - - - 

     0.00088 19 0.017     31.3 20 626.7 باقی مانده

 1.41E-03 0.015 14 0.0011 3.33 0.095178632 22.43 41.2 15 617.5 عدم برازش

     0.00032 5 0.0016     1.8 5 9.2 خالص خطای

       29 1.03       29 23559.5 کل

 به صورت 5 لجدو ردار دمعنا هایترمبر حسب  و آلومینیوم انحالل نیکل میزان بینیپیش جهتنهایی  هایمدل

و ریافت که دتوان د، میمو آلومینیو های معنادار در مدل استخراج نیکل. با توجه به ضرایب ترماندارائه شد 5و  4الت معاد

 .هستند مستعمل کاتالیستاز  انحالل فلزات فرآیندپارامتر دما و غلظت اسید موثرترین پارامترها در 

(4)                  
%Ext(Ni)=-112.299+(4.80521×A)+(0.276531×B)+(11.9815×C)-(0.0118238×D)-

(0.0292371×A2 )-(0.00357912×AB)-(0.106230×AC)+(0.0148084×BC)-

(0.0145113×CD) 

(5) 

 
%Ext(Al)=-0.183501+(0.0121914×A)+(0.000993167×B)+(0.00284574×C)-
(0.0001743×D)-(5.12207E-05×A2 )-(5.79004E-06×B2 )+(1.12433E-05×AB)-
(0.0000049×AD)+(0.000135015×BC)+(0.0000015×BD) 

مقادیر باقیمانده در ها، در این آزمونگردد. های آماری استفاده میزموناز آ های بدست آمدهارزشیابی مدل جهت

لف(، برای هر )ا 2ل به شک است. با توجه های پیش بینی شده توسط مدلهای تجربی و دادهواقع اختالف مقداری بین داده

ی نرمال بودن جامعه نشان دهنده هکاند قرار گرفته راستدو مورد نیکل و آلومینیوم نقاط آزمایش تقریبا بر روی یک خط 
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ای کیفیت مدل ریاضی بدست آمده جهت پیش ی نیز نشان دهندههای آزمایشگاهی( مورد بررسی است، از طرفآماری )داده

 2در شکل  .ینیوم در شرایط مختلف آزمایشگاهی )در محدوده مورد بررسی متغیرها( استومو آلنیکل  انحاللبینی میزان 

و پراکندگی تصادفی  یدهندهکه نشان  شده است مترسی، هامحاسبه شده توسط مدلمقدار  ازایبر قیمانده با مقادیر)ب(، 

قرار  (انحراف معیار) ± 6/3در محدوده  هاهداد متما. استنیکل و آلومینیوم برای  یحول محور مرکزنقاط تقریبا متقارن 

 (.اند )داده پرت وجود نداردرج از محدوده قرار نگرفتهاط پیش بینی شده در خاهیچ یک از نق در نتیجه اندگرفته

ر خطاهای دادن تاثینشان  جهت تواندمی هایترتیب آزمایش بر حسبر خطاء دامقترسیم شده بر اساس نمودار 

ین اآل لت ایده. در حااستفاده گرددریاضی  هایمدلعددی بدست آمده از بر روی میزان  (و شخصی طی)محینشده  لکنتر

 ودار نشاناص در نمکنند، که عدم وجود یک روند خها حول محور مرکزی از الگوی تصادفی پیروی میکندگی باقیماندهپرا

رتیب آزمایشات رسم ت بهمقدار باقیمانده )پ(  2کل ش در. است هااز خطا مقدار پیش بینی شده توسط معادالتاستقالل  از

 تصادفیت ا به صورخطاه در نتیجه، مشاهده نگردیدتابع ریاضی معینی  و از اتصال نقاط به همدیگر هیچ نوع گردیده است

 است. مستقل از خطاهای آزمایشگاهی ها،مدلمقادیر بدست آمده از و  اندها پخش شدهدر تمام داده

 
ها بر باقیمانده، پ: توزیع : نمودار جامعه آماری نرمال، ب: نمودار توزیع باقیمانده بر حسب مقادیر پیش بینی شدهلفا -2شکل 

انجام آزمایشاتترتیب   

به صورت هیدرومتالورژی را  فرآیند در پارامترهای مورد مطالعههر یک از اثر  (Perturbationنمودار ) 3در شکل 

میزان در این شکل،  دهد.نشان می (شوندگرفته میدر نظر  خودنقطه میانی  ر متغیرها دردیگ)ا متغیره مستقل از دیگر

تاثیر هر یک )الف(،  3شکل. میزان پیش بینی استبر  هامتغیر هر یک ازتاثیر میزان دهنده نشان هامنحنیاز هر یک شیب 

-متغیرهای مورد بررسی تنها دما اثر انحنا را نشان میین ب رنیکل، دبرای . دهدمیبر میزان بازیابی نیکل نشان  از پارامترها
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پارامتر  تنهاها، شیب منحنیبا توجه به  چنینر دما و زمان اثر انحنا را دارند. همدر حالی که  برای آلومینیوم، دو پارامتدهد 

 . دهدیم نشاننیکل و آلومینیوم را  بر میزان انحاللفی( )شیب مناندازه ذرات اثر منفی 

 
 اندازه ذرات(: Dغلظت، : Cمان، ز: Bدما،: A) بازیابی الف: نیکل و ب: آلومینیوم میزانبر  (مستقل) پارامترها تاثیر هر یک از -3 شکل

فاده از استبا ین جهت پیش بینی میزان انحالل نیکل و آلومینیوم و همچنت آمده دو مدل ریاضی بدساز استفاده با 

نیکل به حداکثر  تخراجاسدر آن  که بهینه گردیدای به گونه فرآیندشرایط  Design-Expert م افزارنر به کمکروش عددی 

در  ان بیان کرد که حتیتومی 4اهی در جدول های آزمایشگجه به دادهبا توبرسد. مقدار خود به حداقل  یومو انحالل آلومین

 کانتور مربوط بهی نمودارها 4شکل ست. ا %1تر از ناچیز و کم میزان انحالل آلومینیومهمواره  ،سخترین شرایط عملیاتی

 ،ه بهینه سازی عددیبا توجه بدهد. نشان می کلریدریک اسیدغلظت هیدرودما و  بر مبنای دو ارامتر  Alو  Ni انحالل

و  دروکلریدریک اسیدموالر هی 4دقیقه،  173گراد، درجه سانتی 46 شرایط درآلومینیوم  %5/0>نیکل به همراه  100%

 . گرددمی استخراج ،کرومترمی 111زه ذرات اندا

 
ریاضی  هایمدل اساسبر و کانتور مربوط به بهینه سازی عددی   Alو  Ni میزان انحاللدما بر  -غلظت مربوط به کانتور -4شکل

 در محیط هیدروکلریدریک اسید بدست آمده

 فرآیند سیمانتاسیون 
 هاز محلول بفدر  کلنیهای که در آن یون [27]تاسی به خودخود سیمانتاسیون یک واکنش الکتروشیمیایی  فرآیند

در این شود. ازی میاز محلول جداسو به فرم فلزی احیاء  Fe و یا Al ،Zn مانند تربا پتانسیل احیایی منفی یاتفلز کمک

اتدی و نیمه واکنش، کده به عنوان فلز فداشونده استفاده گردید ک مینیوومفلزی آل پودر از سیمانتاسیون نیکل جهتمطالعه 

 است. بیان شده 8در معادله  Ni/2Al/NiCl به صورتگیرند و واکنش کلی سلول ( انجام می7 هدی )معادل(، و آن6 ه)معادل



 

 11 

(6)  Ni(aq)
2+ + 2e-→ Ni(s)                      Ecathod

0= -0.26 

(7)  Al(s)→Al(aq)
3+ +3e-                       EAnod

0=+1.66 

(8)  3Ni2++2 Al→ 3Ni+2Al3+            ECell
0=+1.4 

به خودی بودن  خود نشان دادن( و برای Kاز مقدار ثابت تعادل ) تمحصوالسمت تمایل واکنش به  برای بیان میزان

  nگردد که در آن،یاستفاده م 9س از معادله گیب ادانرژی آزشود. جهت محاسبه از انرژی آزاد گیبس استفاده می فرآیند

0 و )C/mole 96485( ثابت فارادی F (،=0.66n) های مبادله شدهتعداد الکترون
CellE لولاستاندارد س پتانسیل 

 است: الکتروشیمیایی

(9)  ∆G=-nFECell
0=-90052.7 J/mol         ∆G<0 

با استفاده از  (K) است. همچنین ثابت تعادل دن فرآیندی بوودخودبخده نشان دهن نرژی آزاد گیبسامقدار منفی 

لید نیکل ت تو، تمایل فرآیند جهشده در دمای محیطبات حاسمبزرگی عدد با توجه به  که شودمیمحاسبه  10معادله 

 ندآیفرز اصل را در محلول حا 2Ni+ تواند غلظتمی Al ،، در نتیجهاست زیادبسیار  ن آلومینیوماکسید شدفلزی و 

 دهد.  را به حداقل مقدار مجاز کاهش شوییسیدا

(10)  ln(K)=-∆G/RT |298K=36.35→ K=[Al3+]2/[Ni2+ ]3=6.12×1015 lit/mol 

با  مرحلهدو مرحله ای است که شامل یک  فرآیندیک  ،پودر آلومینیوم با استفاده ازنیکل های ء یوناحیا فرآیند

 اکسید آلومینیوم، تمام سطح ذراتاز  یالیه نازکبا توجه به اینکه  ال است.ت بارعبا س یهمرحلپایین و به دنبال آن  سرعت

Al فعال به سطح  های موجود در محلولرسیدن یونمانع از  و (مقاومت باالی دارد های اسیدیمحیط در برابر)شانده را پوAl 

و یا افزایش دمای  به محیط واکنش کلر ونمقداری یتوان با افزودن شود. این الیه اکسیدی را میمیواکنش  آغازجهت 

انجام شده است،  HClتوسط محلول فرآیند استخراج نخست، ای در مرحلهبه اینکه با توجه  .[29-27]محلول، حذف کرد

کنند. انجام فرآیند ایجاد نمیجهت ی محدودیتآلومینیوم  وجود الیه اکسیدهای کلر در محلول حضور داشته و همواره یون

 است. ترسیم شده 5در شکلسیمانتاسیون  فرآیندک از این دو مرحله در طول شماتی

 
آلومینیومای سیمانتاسیون نیکل توسط ذرات پودر شماتیک فرآیند دو مرحله - 5شکل  

ت فرآیند سرع ،نجهت انتقال الکترو ()کاهش اندازه ذرات سطح در دسترس واکنش همچنین با افزایش

شانند و وم را می پوشده سطح ذرات آلومینیبا پیشرفت واکنش، ذرات نیکل احیاء . یابدمیی چشمگیرافزایش  سیمانتاسیون

از دسترس و  دشویمذرات نیکل احیاء شده پوشیده ط توس Al سطح فعال پودر ،فلز نیکل خوردگی ضدبا توجه به خاصیت 

قابل ارای درصد دست آمده دپودر نیکل ب و شودمتوقف می ناتمام فرآیندو  ودشمیج در محیط خار باقیماندههای یون

زمان کافی ، ور شدنقبل از محصذرات این ، کوچکتر Al ذراتبا استفاده از ، در نتیجه .ناخالصی آلومینیوم است توجهی از

 هایی پودرم در رسوبات نهای آلومینیولصیخابه منظور کاهش نا در ادامه مطالعه .یابندمیرا به محلول  ورودو  واکنش جهت

 د استفاده قرارمیکرومتر در این مطالعه مور 65کمتر از  Al ه ذراتنیکل و افزایش سرعت واکنش سیمانتاسیون، انداز

 .گرفتند



 

 12 

 نشبا توجه به واک یشود ولمیمحاسبه  8 بازیابی نیکل بر اساس معادله جهتمورد نیاز  Al مقدار استوکیومتری پودر

بسیار بیشتر از  Al ن مصرفیدر محلول، همواره میزا Ni+2 و H+ مقادیر نسبی و( 11)معادله هیدروژن گاز بی تولید جان

 بود. استوکیومتری خواهدمقدار 

(11)  6H+
(aq) +2Al(s) → 3H2(g) +2Al3+

(aq)        Ecell
0=+1.66 

در واکنش  ی نیکلهان نسبت به یونژهای هیدرویون ،8نسبت به معادله  11معادله تر بودن پتانسیل به دلیل مثبت

و در  شوند فرآیند در طولسبب افزایش تالطم هیدروژن های تولید حباب .[20]ندقرار داراولویت  در با پودر آلومینیوم

که  11ر مورد معادله ز موارد مهم دیکی ا. [31, 30]دهدعت فرآیند را افزایش میکند و سررم کمک میال جتقنتیجه به ان

 pH ا افزایشبمحلول است.  pHیش تدریجی های هیدروژن در محلول و افزااهش یونباید به آن توجه کرد، مربوط به ک

 ود و عمالشمیتشکیل  های فلزییونمتناظر با  کم محلول هیدروکسیدی اترسوب ،محلول و رسیدن به محدوده معینی

نمایش جهت   Hydra/Medusa 2010 ز نرم افزارمطالعات ترمودینامیکی با استفاده اشود. میسیمانتاسیون متوقف  درآینف

 . (6)شکل انجام گرفت 14تا  pH: 0 های نیکل و آلومینیوم در محلول در محدوده رفتار یون

 
 در محیط هیدروکلریدریک اسید  14تا  pH :0ده ودهای فلزی در محلول آبی در محمطالعه ترمودینامیکی رفتار یون -6شکل

های نیکل در در عمل بخشی از یون شوند.ظاهر می   <6pHدر 2Ni(OH) رسوبات و  <3pHدر  3Al(OH) رسوبات

فاکتور  (fpH) نهایی pH . در نتیجهدافتدام می به 3Al(OH) در شبکه  3pH-6 طول تشکیل رسوبات آلومینیوم در محدوده

ط آلومینیوم سیمانتاسیون نیکل توس فرآیندو کلیدی در  شود.توالی در طی فرآیند سنجیده میصورت مه به کی است مهم

 شوند. می آیند و در تمام آزمایشات انجام گرفته به صورت پیوسته سنجیدهبه حساب می

ئه شده است. با ارا 7 در شکلنکات بیان شده، با توجه به  در طی فرآیند سیمانتاسیون شده خواص پودر نیکل سنتز

وارد  آلومینیوم اتذر تمامو تقریباً  بوده %4/98در حدود  ، خلوص نیکل سنتز شده در این شرایط EDXبه آنالیز  توجه

 ودر سنتزیپل( سطح ذرات نیکرنگ قرمز ) ، بنحوی کهاندبه عنوان ناخالصی در پودر نیکل سنتز شده نماندهواکنش شده و 

هد دان نمیرا نش هیچ پیکی مربوط به نناخالصی آلومینیوم، 7ر شکل د XRD طیفانده است. ل پوشمرا تقریبا به صورت کا

ا بی بوده و دمای محیط دارای خاصیت مغناطیسکه در  استمکعبی  با ساختار نیکل ها مربوط بهن پیکو همچنین ای

 شد.  هنربا از محلول جداسازیاستفاده از آ
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 درجه سانتیگراد 80دمای  و =6Al/Ni با 0pH=0.2  در شرایطه ی پودر نیکل سنتز شدبر رو شدهآنالیزهای انجام  -7شکل 

 

 گیرینتیجه -4
 موثررامترهای پاهر یک ازتاثیر  انتخاب گردید. جهت استخراج نیکل به عنوان معرف HClمحول  ،نخست یمرحلهدر 

 ن اندازه ذرات کاتالیزوریانگیموالر( و م 5-1) سیدا دقیقه(، غلظت 210-30)یگراد(، زمان درجه سانت 85-25همچون دما )

adj دو مدل باقرار گرفت.  العهطممورد  ،)DOE(ویکرد طراحی آزمایشات با استفاده از ر کرومتر(می 111-325)
2R  بیش از

 فزارا ددی در نرم. با استفاده از بهینه سازی عبدست آمدناخالصی آلومینیوم نیکل و فاز  انحاللپیش بینی  جهت 96٪

Design-Experiment، 100% ف شدهتالیزور مصراز کاآلومینیوم  زنیکل به همراه مقدار ناچی DRI   درجه 46 شرایطدر 

مچنین ه .اج گردیدمیکرومتر استخر 111اندازه ذرات میانگین و  هیدروکلریدریک اسید موالر 4دقیقه،  172سانتیگراد، 

، 2/0اولیه   pHشرایط  تحت، توجه به نکات بیان شدهبا  ،ی باالط بهینهشرای زبدست آمده ا محلولفرآیند سیمانتاسیون در 

آنالیز پودر ، نجام گرفتاآلومینیوم برابر استوکیومتری  6میکرومتر و با مصرف  65<گراد، اندازه ذرات جه سانتیدر 80دمای 

 ت.اس %98ی بیش از با خلوص نیکل %96بیش از ی بازیابی بدست آمده، نشان دهندهنیکل 
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