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 چکیده
ای، در ابتدا مس از فاز جامد کاتالیست مستعمل استخراج و سپس با اضافه دو مرحلهفرآیند از یک در این مطالعه با استفاده 

 مرحله اول فلز مس با روش در  گرفت.فلز فدا شونده، پودر مس با خلوص مناسب مورد بازیابی قرار عنوان بهروی  کردن پودر

در  با توجه به تعدد پارامترهای درگیر اسید از ضایعات کاتالیستی به فاز محلول استخراج گردید.توسط محلول سولفوریکفروشویی 

دقیقه(، ۱50-30گراد(، زمان شستشو )درجه سانتی 85 -25ی همچون دما )در این مرحله تأثیر پارامترها ،فرآیند استخراج اسیدی

مورد  یوجه 3طرح مرکب مرکزی با استفاده از روش طراحی آزمایش توسط  لیتر(یلیم50-۱50،حجم محلول)موالر( 5-۱) غلظت اسید

روی  پارامترها، اثرات خطی و متقابل بر ی دومیافت اثر درجهجهت  ،این طراحی آزمایش پیشرفته مطالعه و بهینه سازی قرار گرفت.

شده ی آنالیز واریانس مورد تحلیل قرار گرفت. با استفاده از مدل ارائهها به ترتیب نامنظم انجام شد و نتایج به وسیلهآزمایش .پاسخ بود

عددی به دست  سازی ینهق بهافزار، بهینه شرایط عملیاتی به منظور استخراج حداکثری مس از کاتالیست مستعمل از طریتوسط نرم

 ۱50موالر و حجم محلول 8/2دقیقه، غلظت اسید  59گراد، زمان شستشو درجه سانتی 57مس در دمای ۱00درصد  استخراج . آمد

 درصد استخراج گردید. 3/95سمنتاسیون توسط پودر روی انجام گرفت و مس با خلوص در مرحله دوم  باشد.میلیتر میلی

 

 فرآیند سیمانتاسیون -فرآیند فروشویی -بازیابی مس  -کاتالیست مستعملهای کلیدی: واژه

 

 مقدمه -1
به شدت افزایش یافته  ستیز طیمحی صنایع و به دنبال آن افزایش مصرف فلزات سنگین، آلودگی به توسعهبا توجه 

به محیط زیست  ...، آبکاری و کیالکترون ی،متالورژ است. این فلزات سنگین توسط صنایع متعددی مانند معادن، پتروشیمی،

شده، صنایع الکترونیک، خاکسترهای هوابرد و  های مصرفتوان به باتریشوند. از جمله ضایعات صنعتی میتخلیه می

 .[۱]های مستعمل صنایع پتروشیمی اشاره کردکاتالیست

ی فلزات و همچنین در نظر گرفتن مسائل مربوط به انرژی و محیط زیست، امروزه با توجه به کاهش منابع اولیه

های گوناگون در صنایع وسیعی تحت عنوان بازیابی فلزات از منابع ثانویه در حال انجام و توسعه است. کاتالیست یهاپژوهش

... از و پتروشیمی گاز، نفت، شیمیایی، صنایع .شوندها استفاده میتسریع در واکنش و منظور تسهیل هبمختلف 
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 این است که اینباشد میها حائز اهمیت ی کاتالیستکه در مورد همه یای این مواد هستند. نکتهکنندگان عمدهاستفاده

مصرف در راکتور،  یهاها با توجه به تعداد چرخهقابلیت کاتالیستی ندارند. طول عمر کاتالیست ترکیبات بعد از مدتی دیگر

دهند. غیرفعال شدن از این مدت، به مرور زمان کارایی خود را از دست می ها بعدتالیستکا.سال متغیر است 6تا  3بین 

ها های غیرفعال شدن کاتالیستیمیایی است. از مکانیزمها ناشی از فرآیندهای فیزیکی و شها یا افت فعالیت آنکاتالیست

 .[2]کرد ...اشارهوتوان به مسمومیت، کلوخه شدن، کک گرفتگی و تبدیالت فازی می

ر فرآیند تولید از نوع اکسید روی و مس بر پایه آلومینا بوده که دمطالعه کاتالیست مستعمل مورد استفاده در این  

فزایش یست این فرآیند نیز ادنبال افزایش تولید متانول، تولید کاتالبا توجه به کاربرد وسیع متانول به . شودمتانول استفاده می

اقتصادی و  ئلرفتن مساگکند. با توجه به باال بودن میزان مس در این کاتالیست مستعمل واحد متانول و در نظرپیدا می

الیست مستعمل ی غنی از فلز مس از سویی دیگر، بازیابی فلز مس از این کاتاهش منابع اولیهکو  سو یکمحیط زیستی از 

 فلزات از ازیابی بها جهت ترین روشرایجاز  دو روش هیدرومتالورژی و پیرومتالورژیبه طور کلی،  ز اهمیت خواهد بود.ئحا

گذاری سرمایه . با توجه به برتری روش هیدرومتالورژی نسبت به پیرومتالورژی، همچون[3]روندبه شمار میضایعات جامد 

کاتالیست مستعمل  بازیابی فلز مس از روش هیدرومتالورژی جهتاز  کمتر، ایمنی بیشتر، آلودگی کمتر، سادگی بیشتر فرآیند،

  .[4]واحد تولید متانول انتخاب گردید

. شودمی تفادهاس بازی یا اسیدی مختلف هایحالل از کاتالیست، شیمیایی ترکیب به توجه بافرآیند هیدرومتالورژی در 

 این اما. کرد هاشار اسیدو نیتریک اسیدسولفوریک ،اسیدکهیدروکلری به توانمی اسیدی هایحالل کاربردترینجمله پر از

 آمونیاک و هیدروکسید سدیم به توانمی نیز بازی هایحالل جمله از. شوندمی محیطی زیست آلودگی به منجر قوی اسیدهای

 درصد ترکیب نظیر یمهم پارامترهای. دارد پی در را متفاوتی بازیابی درصد ها،حالل این از کدامره از استفاده. نمود اشاره

 انجام دمای و زمان کاتالیست، ذرات یاندازه همزدن، سرعت کاتالیست، به حالل نسبت مستعمل، درکاتالیست مختلف اجزای

 حاوی فعال ازف استخراج: باشدخود شامل دو مرحله می ،فرآیند این. است تاثیرگذار هیدرومتالوژی فرآیند روی بر واکنش

 دو ازاست  ممکن لزاتف بازیابی در و تغلیظ و خالص سازی فلز مورد نظر. مایع فاز به آن انتقال و جامد فاز از گرانبها فلزات

 .[5]گردد استفاده متوالی بصورت روش چند یا

 .[6]سید و... اشاره کردا، هیدروکلریک اسید، نیتریک اسیدسولفوریکتوان به میهای اسیدی حالل تریناز کاربردی

، استیک اسید آلی ضعیف مانند سیتریک یدهایشود. اسستی میهای اسیدی قوی منجر به آلودگی محیط زیاستفاده از حالل

 یها و نقطهها با توجه به ضعیف بودن قدرت اسیدی آناند؛ اما کارایی آنگزالیک اسید نیز در این زمینه استفاده شدهاو  یداس

 ضرر چندانی  در عوض برای محیط زیست لیقوی خیلی کمتر است و یدهای، نسبت به استریینجوش پایین و ثابت تفکیک پا

معین ابتدا در سدیم  pH توان کاتالیست مورد نظر را در دما ومثالً برای بازیابی فلز روی و مس به صورت اکسید می .[7]ندارند

یابد انتقال می با سدیم هیدروکسید فقط روی به فاز مایعفروشویی هنگام  به بعد در سولفوریک اسید حل کرد. یدروکسید وه

 .[8]شودمس وارد فاز مایع می سولفوریک اسید فقط بافروشویی و به هنگام 

ی سنتیک لیچینگ اسیدی از کاتالیست مستعمل شیفت دما و همکارانش پژوهشی را در زمینه ۱ال کازی-مواتزا علی

پایین در فرآیند سنتز آمونیاک، تهیه شده از شرکت الکسفرت که ترکیبات آن به صورت زیر است، انجام دادند. در این پژوهش 

-200زدن)ت همموالر( سرع0-2یک اسید(، غلظت اسید)اگزال یدکلریدریک،اس سولفوریک اسید،) یداسپارامترهایی مانند نوع 

گردید. باالترین درصد  گراد( بررسیدرجه سانتی 27-55همچنین دما)و  (لیترمیلی66-۱00)حجم محلول(، دوردردقیقه 600
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درصد(  ۱ین مقدار )و کمتردرصد(  72/۱9اسید )و در آن نقطه برای هیدروکلریک درصد( 3۱اسید )مس برای سولفوریک

 .بود اسیدمربوط به اگزالیک

اسید را برای اسید و نیتریکسولفوریک ،اسیدیکهیدروکلر ، رفتار سه اسید۱مطالعات گذشته هباچه و همکارانشدر 

ی اسید باالتر از بقیهاین پژوهش بازیابی مس با هیدروکلریک درصد مس اکسید، بررسی کردند. در ۱0کاتالیستی حاوی 

ینا، روی اکسید و همچنین رسوبات آلوم، از اکسیدهای متفاوت مساسیدها بود. پژوهش حاضر با کاتالیست مستعملی متشکل 

یل ماهیت سطح و ساختارکاتالیست، فعالیت پروتون و نوع آنیون باشد. به دلکک بود. و شاید تفاوت در نتایج این پژوهش 

 .[9]داشت مطالعه سولفوریک اسید باالترین نرخ بازیابی مس را به همراه طبق این مشاهدات در این

جذب، استخراج  توان بهها میاز فاز مایع وجود دارد که از مهمترین آنهای مختلفی به منظور خالص سازی فلزات روش

د سمنتاسیون فرآین جهت خالص سازی از در این مطالعه که حاللی، تبادل یونی، جداسازی با غشا و سمنتاسیون اشاره کرد

ر روی ب احیاء شدهشود زیرا فلز سمنتاسیون نامیده میبوسیله فلز دیگر آبی ته نشینی یک فلز از محلول  استفاده گردید.

 ناهمگن یک واکنشواقع،  دررآیند سمنتاسیون ف در فارسی یعنی چسبیدن(. Cementچسبد )می فداشوندهفلز  سطح

 یک احیایی دادن سوبر باشد. این فرآیند شاملمی بینیپیش قابل الکترودی پتانسیل مفهوم طریق است و از الکتروشیمیایی

 آبی هایونکاتی صورت فلز به هاآن در که هاییمحلول برای دهد.می تشکیل گالوانی پیل است که یک دیگری توسط فلز

سمنتاسیون  آیندهایفر اکثرا شود، معلوم احیا امکان عمومی استاندارد الکترودی هایپتانسیل جدول براساس باید ،دارد حضور

ارای پتانسیل دتوان با تمامی فلزاتی که عمل رسوب دادن فلز مورد نظر را می .شوندمی تلقی ناپذیربرگشت هایواکنش

وی، آهن استفاده کرد. رتوان از فلزات آلومینیوم، س، میباشند انجام داد. برای بازیابی فلز مالکتریکی کمتری از آن فلز می

 با انواع الکترودها به صورت این فرآیند معموالً ای از خود فلز به کار برد.ورت پودر یا تیغهتوان این فلزات را به صحاال می

هت رسوب مس ج، از پودر رویمطالعه . در این [۱0]داد پودر و یا به شکل بستر ثابت انجام سیلندر چرخان، دیسک چرخان،

های مس نپتانسیل منفی بیشتری دارد، روی به صورت آندی حل شده و یو Zn/+2Znاز آنجایی که سیستم  استفاده گردید.

  .[۱3]پردازدمی های مسونیبه بررسی احیای  (۱-2-3)ابطه  .[۱2, ۱۱]شوندبوسیله واکنش کاتدی احیاء می

(۱) 𝑍𝑛 = 𝑍𝑛2+ + 2𝑒      

(2) 𝐶𝑢2+ + 2𝑒 = 𝐶𝑢 

(3) 𝑍𝑛 + 𝐶𝑢2+ = 𝑍𝑛2+ + 𝐶𝑢 

 
 آزمایشگاهی کار -2
  مصرفیمواد 

آن اکسید  یبخش عمده ؛ کهکاتالیست استفاده شده در این پژوهش، کاتالیست مستعمل در فرآیند سنتز متانول است

های حاصل ولدرصد استفاده گردید. برای رقیق کردن محل 98اسید . در فرآیند فروشویی از سولفوریکباشدمس و روی می

لز مس استفاده جهت استخراج ف مرک در فرآیند سمنتاسیون، از پودر روی از فرآیند فروشویی از آب مقطر استفاده گردید.

 گردید.

  انجام آزمایشروش 
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ارلن حاوی مواد مورد . م شدانجا سی سی ۱50یک ارلندر  از کاتالیست مستعمل بازیابی مسمربوط به تمام آزمایشات 

به اسید های متفاوت از محلول سولفوریکحجمهنگامی که  ی قرار داده شد.آزمایش بر روی دستگاه هیتر همزن مغناطیس

ذرات جامد ، اتآزمایشیک از  در پایان هر کاتالیست مستعمل را در محلول ریخته و پودر گرم از 5دمای مورد نظر رسید، 

عیین ت جهتآمده با آب مقطر رقیق شده و دستهای بهنمونه سازی شدند.از محلول جداکاغذ صافی  باقیمانده با استفاده از 

در فرآیند  مورد آنالیز قرار گرفت.سنجی نشر نوری پالسما جفت شده القایی( )طیف  ICP-OESاستفاده ازبا یون مس  غلظت

با اضافه  پودر روی اضافه گردید، فلز مس مس، ی حاصل از فروشویی، به نسبت استوکیومتریسمنتاسیون به محلول بهینه

 با استفاده از فیلتراسیون، پودر مس جهت خشک کردن در آون جدا گردید.و در نهایت  کردن پودر روی رسوب داده

سازی مورد بررسی و بهینه (Dحجم محلول )نسبت و  (Cزمان )، (Bغلظت اسید )، (Aدما )پارامتر  4اثر  پروژهدر این 

ی های رویهز طرحاستفاده شده است. این روش یکی ا (FCC) . برای این منظور از روش ترکیب مکعب مرکزیقرار گرفت

توان تأثیرات درجه دوم متغیرها و نیز برهمکنش متغیرها با یکدیگر را از این آنالیز آماری می با استفادهباشد که پاسخ می

توان به باالترین میزان سازی آن میو بهینهرسیون مرتبه دوم گبه دست آوردن یک مدل ر در نهایت با. مشاهده و تعیین کرد

  دست یافت.ترین شرایط ممکن یممالاستخراج در 
شویی فرومحدوده متغیرها در مطالعه آماری فرآیند -1جدول   

 کُد متغیرها
 سطوح متغیرها

۱-  0 ۱ 

 C) A 25 55 85دما 

 B 30 90 ۱50 (min)زمان 

 C ۱ 3 5 (M)غلظت اسید 

 D 50 ۱00 ۱50 (ml) حجم محلول

، هشت  )n2(فاکتوریل ینقطه ۱6که شامل  باشدمی آزمایش 30 مطالعه شاملمورد نیاز جهت این تعداد آزمایشات 

 (.تعداد پارامترها n ) تاس )0n ( یمرکز ینقطهتکرار و شش  )n×2(محوری یهنقط

  

 گیریبحث و نتیجه -3
 نرماند و به کمک گزارش شده 2در جدول  (FCC)طراحی شده توسط  شیآزما 30به دست آمده از آزمایشگاهی  یهاداده

مناسب جهت پیش بینی میزان استخراج مس در شرایط  مدل تعیینبررسی قرار گرفت. به منظور  مورد Design-Expert افزار

 )2R ( تعیین بیضراجهت تعیین برازش مدل از و  )ANOVA (انسیوار لیتحلاز  ( ۱مختلف )در محدوده متغیرهای جدول 

 .شودمی استفاده
 پارامترهای موثرچهار جهت مطالعه  FCCروش طراحی آزمایش با استفاده از  -2جدول

 شماره آزمایش
 دما

(℃) 

  حجم محلول

(ml) 

 زمان

(min) 

 غلظت اسید

(M) 

 درصد مس بازیابی شده

1 25 50 30 ۱ 9۱/42  
2 85 50 30 ۱ 58۱/57  
3 25 50 ۱50 ۱ 736/52  
4 85 50 ۱50 ۱ 809/66  



 

 5 

5 25 50 30 5 ۱7/34  
6 85 50 30 5 238/52  

7 25 50 ۱50 5 22/42  
8 85 50 ۱50 5 967/57  

9 25 ۱50 30 ۱ 0۱۱/72  
10 85 ۱50 30 ۱ 946/80  

11 25 ۱50 ۱50 ۱ 56/8۱  
12 85 ۱50 ۱50 ۱ 7۱8/69  
13 25 ۱50 30 5 994/64  
14 85 ۱50 30 5 604/72  
15 25 ۱50 ۱50 5 043/72  
16 85 ۱50 ۱50 5 375/63  
17 25 ۱00 90 3 ۱6۱/64  
18 85 ۱00 90 3 638/7۱  
19 55 ۱00 30 3 995/86  
20 55 ۱00 ۱50 3 905/85  
21 55 ۱00 90 ۱ 744/8۱  
22 55 ۱00 90 5 565/75  
23 55 50 90 3 46/76  
24 55 ۱50 90 3 94/95  
25 55 ۱00 90 3 66/87  
26 55 ۱00 90 3 066/86  
27 55 ۱00 90 3 957/89  
28 55 ۱00 90 3 325/86  
29 55 ۱00 90 3 356/88  
30 55 ۱00 90 3 575/89  

 

adj) تصحیح شده ضریب تعیین
2R ،)های محاسبه شده توسط مدل ریاضی های آزمایشگاهی و دادهتطابق بین داده

مدل مورد  تر بودنآلهایدمیل کند، نشان دهنده  ۱هر چه مقدار این ضریب به سمت عدد و  دهدبدست آمده را نشان می

adj مقدار، در این مطالعه نظر است.
2R  باشدمی درصد 95برابر مدل درجه دوم برای. 

 در (p-value) و مقادیراحتمال  (F-value)های فیشرآزموناز های درجه دوم در مدلمعنادار های دادهتعیین به منظور 

 اثرهایمشخص است، برخی از  3در جدول گزارش شده  (p-value)مقادیر با توجه به  .استفاده شد (ANOVAآنالیز واریانس)

 اند.معنی بوده و از مدل حذف شدهبی ،درجه دوم و برهمکنش دوتاییهای عبارت
 بر استخراج مس از ضایعات کاتالیستی ابی معن هایترمپس از حذف  ANOVA نتایج -3جدول

 میانگین مربعات مجموع مربعات آماره فیشر عدد احتمال
درجه 

 آزادی
 پارامترها
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 مدل 9 83/806 48/726۱ 95/۱33 0001/0˂

 دما ۱ 45/242 45/242 25/40 0001/0˂

 زمان ۱ ۱7/43 ۱7/43 ۱7/7 0145/0

 غلظت ۱ 86/278 86/278 30/46 0001/0˂

 حجم محلول ۱ 48/2007 48/2007 29/333 0001/0˂

 دما*زمان ۱ 83/99 83/99 57/۱6 0006/0

 دما*حجم محلول ۱ 52/276 52/276 9۱/45 0001/0˂

 زمان * حجم محلول ۱ ۱0/84 ۱0/84 96/۱3 0013/0

 دما*دما ۱ 0۱/۱۱48 0۱/۱۱48 60/۱90 0001/0˂

 زمان*زمان ۱ 8۱/۱93 8۱/۱93 ۱8/32 0001/0˂

 خطای باقیمانده 20 02/6 46/۱20  

 خطای فقدان برازش ۱5 ۱6/7 36/۱07 73/2 1361/0

 خالص خطای 5 62/2 ۱0/۱3  

 کل 29  94/738۱  

آمده  4ی هلبه صورت معادمس  استخراج میزان بینیپیش جهتنهایی  مدل، 3با توجه به عبارات معنادار در جدول

  است.

(4) % 𝐶𝑢 𝐸𝑥𝑡. = −44/36 + 2/75 ∗ 𝐴 + 0/178 ∗ 𝐵 + 9/2837 ∗ 𝐶 + 0/432 ∗ 𝐷 −  0/001387 ∗ 𝐴
∗ 𝐵 + 0/00277 ∗ 𝐴 ∗ 𝐷 − 0/0007642 ∗ 𝐵 ∗ 𝐷 − 0/0202 ∗ 𝐴2 − 1/875 ∗ 𝐶2 

نقطه میانی  دیگر متغیرها در)به صورت مستقل از همدیگر را پارامترهای موثر هر یک از اثر  ۱نمودار اغتشاش در شکل 

 هامتغیر هر یک ازتاثیر میزان دهنده نشان هامنحنیمیزان شیب هر یک از در این شکل،  کند.ترسیم می (اندثابت شده خود

ها معنادار است در مطابق این شکل متغیرهای دما و زمان دارای انحناء هستند و اثر درجه دوم آن. میزان بازیابی استبر 

 هستند. حالی که دو پارامتر حجم محلول و غلظت خطی

 
 نمودار اغتشاش جهت نمایش اثر مستقل هر یک از پارامترهای موثر -1شکل

Design-Expert® Software
Factor Coding: Actual
Y

Actual Factors
A: Temp. = 55
B: V solu. = 100
C: Time = 90
D: Conc. = 3
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های آزمایشگاهی برای فلز مس ی حاصل از مدل و دادهخطا پراکندگی منحنی هاینمودار ،2ت شکل الزم به ذکر اس

نقاط باقیمانده به طور مطلوب در اطراف خط مستقیم قرار دارند که نشان می دهد ، الف-2شکل مطابق است. نشان داده شده

 توانر نتیجه میکند، داند. به عبارت دیگر خط ترسیم شده از نزدیکی همه داده ها عبور میهخطاها به صورت نرمال توزیع شد

مشاهده  مدل خطای احتمال تابع منحنیب -2در شکل  باشد.برای مقادیر بازیابی مس می گفت مدل ارائه شده پوشش خوبی

دهنده استاندارد در نمودار نشان میزان پراکندگی خطای .نقاط باید از یک الگوی پراکندگی تصادفی تبعیت کنند .شودمی

ج -2در شکل  پراکندگی خطا بر حسب ترتیب انجام آزمایشات ها از پیش تعیین نشده است.که هیچ یک از داده این است

، میتوان بیان اندشده پخش مستقیم خط اطراف دراند و از حد انحراف معیار خارج نشده خطاهاکه هیچ یک از دهد نشان می

 کند.می ها را پیش بینیداده مدل به خوبیدر نتیجه  داده پرتی وجود ندارد. کرد که

 

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

 ترتیب انجام آزمایشات

بیشترین  درکه بازیابی مس  حالیکردن مقدار متغیرهای غلظت، دما و زمان، در  حداقلسازی شرایط واکنش با بهینه

روش  سازی به یشد. بهینه انجام Design-Expert نرم افزار کمک استفاده از بهینه سازی عددی به، با خود باقی بماندمقدار 

بیان شده در شرایط مس  %۱00بازیابی براساس این بهینه سازی،  .ترسیم شده است 3عددی به صورت گرافیکال در شکل

 .گردیدحاصل  4جدول در
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 به بهینه سازی عددیدما مربوط  -زمان مربوط به کانتور-3شکل

 با حالل سولفوریک اسید عملیات فروشویی سازیشرایط بهینه -4جدول

 لیتر()میلی حجم محلول )موالر( غلظت )دقیقه( زمان گراد()سانتی دما تغیرهام

 ۱50 8/2 30 57 شرایط بهینه

 

 فرآیند سمانتاسیون 

بدست آمده محلول از  سی سی ۱00 قرار داده شد. سی سی بر روی هیتر استیرر ۱50ارلن یک محلول مورد نظر در 

فرآیند انجام  ،دقیقه۱20زمانبرای مدت دمای محیط و  در ،اسیدسولفوریک موالر 3غلظت محلول  از فرآیند فروشویی با

از اتمام واکنش،  پودر مس ته نشین  پس و تدریجی اضافه گردید، یک گرم پودر روی به محلول به جهت انجام فرآیند .گرفت

درجه  70و در دمای دقیقه  40به مدت شده توسط کاغذ صافی از محلول جهت خشک کردن جدا گردید. پودر مورد نظر 

  دستگاهفلزی سنتز شده، از آنالیز پودر جهت بررسی ساختار و خلوص  در نهایت. خشک و توزین گردید گرادسانتی

FESEM(میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی)  (4استفاده گردید )شکل. 

 
 سنتز شده  مس  بر روی پودر شدهآنالیزهای انجام  -4شکل

پراکندگی ذرات به صورت یکنواخت ،  باشداز پودر مس سنتز شده می FESEMمربوط به آنالیز  که 4 شکلبا توجه به 

نمودار حاصل از  باشد.می کیفیت خوب پودر مساند که نشان از ای توزیع شدهخوشهباشند. ذرات به حالت و منظم می

 دهد.نشان میدرصد  3/95را  خلوص پودر مسنیز  EDAXآنالیز
 

 گیرینتیجه -4
بازیابی مس از کاتالیست مستعمل فرآیند تولید متانول را مورد مطالعه قرار داده است. این پروژه شامل  این پژوهش،در 

ی دوم فرآیند اسید انجام گردید و در مرحلهی اول فرآیند فروشویی توسط سولفوریکدر مرحله باشد.ی اصلی میمرحله دو

گرفت و در صورت ی نخست مرحله بهینهبدست آمده از شرایط محلول  به ی رویسمنتاسیون با اضافه کردن فلز فدا شونده

، با استفاده از روش طراحی آزمایش اثر پارامترهای مختلف فروشویی. در فرآیند گردیدفلزی بازیابی نهایت مس به صورت پودر 

 شده برای مانند غلظت اسید، حجم محلول و دما بررسی گردید و در نهایت مدلی نیز ارائه گردید. ضریب تبیین در مدل ارائه

دقیقه، غلظت اسید  59گراد، زمان شستشو درجه سانتی 57دمای  شرایطو با استفاده از بهینه سازی عددی، تحت  بود درصد95

فرآیند ی دوم با استفاده از در مرحلهمس از ضایعات کاتالیستی استخراج گردید.  %۱00 ،لیترمیلی ۱50موالر و حجم محلول 8/2
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ی فروشویی به ی مرحلهدرون محلول بدست آمده از شرایط بهینهمس  هاییونروی، ی فلز فدا شوندهپودر و سمنتاسیون 

 .گردید ( بازیابیدرصد 3/95با خلوص )مس  فرم پودر فلزی
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