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 ساغند به روش هضم سولفوریک اسیدی5 فرآوری کانسار متاسوماتیت آنومالی
 محمد کیایی، مرتضی اکبری،*سعید علمدار میالنی
 تهران ـ ایران،66385-4848 : صندوق پستی، سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای،پژوهشکدهی چرخهی سوخت هستهای

 ساغند مورد بحث و بررسي قررار5  باال و کارآيي آن در فرآوری کانسار متاسوماتيت آنومالي- امکان استفاده از فرايند هضم اسيدی دما:چکیده
 ايرن نمونرههرا کره وراوی. ساغند مورد بررسري آزمايگرهاهي قررار گرفتنرد5  نمونههايي از سنگهای متاسوماتيت آنومالي، برای اين منظور.گرفت
 ابتردا برا اسرتفاده از رو هرای، مونازيرت و اسرفن بودنرد، باسرتنازيت، يوکنيرد، روتيرو، ايلمنيرت، آکتينوليرت، آلبيرت، کوارتز،کاني های کلسيت
 مغناطيسي و الکترواستاتيکي) مورد پرعيارسازی اوليه قرار گرفتند که در نتيجه ميزان کرانيهرای سرنهين آنهرا کره در نمونرههرای،پيشتغليظ (ثقلي
 اين کار با هدف وذف يا کاهش کلسيت و کانيهای مزاوم و در نتيجه انحالل بهتر و مصررف. افزايش يافت51%  بود به بيش از31% اوليه کمتر از
 براال و اثرر پارامترهرای- کارآيي فرآينرد هضرم اسريدی دمرا، در اين مروله از بررسي و با استفاده از کنسانترهی به دست آمده.کم تر اسيد انجام شد
 با هدف تعيين مقادير بهينرهی آنهرا مرورد ملالعره و، نسبت جامد به مايع و غلظت اکسيدان، غلظت سولفوريک اسيد، زمان هضم،مختلف مانند دما
 نسربت جامرد بره، مول بر ليترر31/6  غلظت سولفوريک اسيد، ساعت3  زمان هضم، درجهی سانتيگراد311 بررسي قرار گرفت که واصو آن دمای
 و مجمرون عناصرر، تروريم، اورانريم، تحت اين شرايط. مول بر ليتر به عنوان مقدارهای بهينه است5/1 ) و غلظت نيتريک اسيد (اکسيدان،1  به3 مايع
. درصد بازيابي شدند23 ،61 ،65 ، به ترتيب،خاکي نادر به ميزان

 فروشویی، هضم اسیدی، توریم- کانیهای اورانیم، ساغند5  آنومالی، کانسار متاسوماتیت:کلیدواژهها

Processing of Metasomatite Deposit of Saghand Anomaly No. 5 by
Sulphuric Acid Digestion
S.A. Milani*, M. Akbari, M. Kiaei
Nuclear Fuel Cycle Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 11365-8486, Tehran – Iran

Abstract: This paper deals with the study of digestion processes effectiveness in processing
metasomatite deposit of the Saghand anomaly No.5. To accomplish the task, the samples from
metasomatite rocks of the Saghand anomaly No.5 were studied in laboratory. The sample containing
minerals such as calcite, quartz, albite, actinolite, ilmenite, rutil, chevkenide, bastnasite, monazite, and
sphen were first concentrated using the method of pre-concentration (electrostatic, magnetic and
gravitation) which led to an increase in the rate of their heavy mineral from 10% to 50%. The purpose
was to eliminate or reduce, calcite and other obtrusive minerals, and consequently have a better
dissolution and a less consumption of acid. At this stage of study, and by using the produced concentrate,
the effectiveness of the digesting process, the effect of different parameters such as temperature,
digestion time, sulfuric acid concentration, solid-to-liquid ratio and oxidant concentration, with the aim
of determining their optimum values, were studied which resulted in the following values for the abovementioned parameters: temperature: 200C, digestion time: 2h, sulfuric acid concentration: 10.8M, solidto-liquid ratio: 0.33 (w/v), and oxidant (nitric acide) concentration: 5.3M. Under these conditions, the
recovery extents of uranium, thorium and REE were found to be 85%, 83%, and 42%, respectively.

Keywords: Metasomatite Deposit, Saghand Anomaly No. 5, Uranium-Thorium Minerals, Acid
Digestion, Leaching
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فرآوری کانسار متاسوماتيت آنومالي  5ساغند به رو

هضم . . .

دسترس ،استفاده ميشود که به غير از مواد بيارز  ،ساير

 .6مقدمه
با توجه به افزايش تقاضا برای سوخت ،محدوديت منابع فسيلي و

کانيها از جمله کانيهای اورانيم -توريم را وو ميکند و برای

همينين اثرات گلخانهای ناشي از انتگار کربن دیاکسيد ايجاد

توليد در مقياس باال مناسب است .اما سود سوزآور داغ ،مواد

شده از سوختهای هيدروکربني و زغال ،فنآوری هستهای يک

بيارز

را به صورت

جایگزين مناسب به شمار ميرود [ .]3 ،3با توجه به اهداف

ترکيبهای جامد باقي ميگذارد که ميتوانند برای تگکيو يک

بلندمدت در بخش نيروگاههای هستهای و توليد برق از سوخت

کيک از اکسيدهای فلزی آبدار (رسوبهای اکسيدی فلزی)

هستهای و همينين محدوديت منابع اصلي اورانيم ،بازيابي آن از

شستگو داده شده ،صاف و خگک شوند.

منابع ثانويه مانند فسفريک اسيد ،آب دريا و منابع خاکيهای

(گانگ) را وو ميکند و عناصر با ارز

فرايند هضم سولفوريک اسيدی در برنامهی انرژی اتمي
()2

نادر ،و استفاده از توريم در رآکتورهای هستهای برای توليد

آزمايگهاه آمس و در دانگکدهی ايالتي ايووا و فرايند هضم با
()5

انرژی اجتنابناپذير است .ضمناً کاربردهای وسيع عناصر خاکي

سود سوزآور با همکاری مؤسسهی باتلت مموريال

نادر از جمله استفاده به عنوان جاذب نوترون برای اسکانديم و

گرفته شده است .جزييات اين فرايندها و ساير رو های هضم

اوروپيم ،اندازهگيری شار نوترون برای ديسپروسيم ،غالف

ماسههای مونازيتي در منابع ] [3 ،7 ،8توصيف شده است.

به کار

نوترون برای گادولينيم ،کنترل هستهای برای اربيم و ديهر

ويجي االکگمي و همکاران ( )3113نمونهی کاني زينوتايم

کاربردهای مگابه در فنآوری هستهای برای ايتربيم و لوتسيم،

را تحت عمليات جداسازی ثقلي ،مغناطيسي و الکتريکي قرار

ساخت آلياژها ،آهنرباهای دايمي ،باتریهای قابو شارژ شدن،

داده ،کنسانترهی به دست آمده را به وسيلهی سولفوريک اسيد با

فيبرهای نوری ،ابررساناها ،المپهای خالء ،ليزر و همينين

نسبت وزني کنسانتره به اسيد  3/5در مدت  8ساعت و در دمای

کاربرد در صنايع دارويي باعث توجه ويژهی پژوهشگران به

 351درجهی سانتيگراد هضم ،و سپس با آب ،تحت عمليات

فرآوری ،جداسازی و تخليص اين عناصر در مؤسسات پژوهگي

فروشويي قراردادند [.]31
گوپتا و همکاران ( ،)3113برای بازيابي اورانيم ،توريم و

شده است [.]2 ،1
اين عناصر در طبيعت به شکوهای مختلف و در سنگهای

النتانيدها (با نمايندگي سريم و النتانيم) از ماسههای مونازيتي،

مختلف يافت ميشوند .کانيهای اورانيم و توريم را نميتوان به

نمونهی ماسههای مونازيتي را با استفاده از مخلوط هيدروفلوريک،

طور مستقيم به عنوان سوخت به کار گرفت بلکه بايد با انجام

نيتريک و پرکلريک اسيد غليظ (با نسبت  1به  3/5به  )3در

عمليات شيميايي و فيزيکي متفاوت آنها را به شکو قابو استفاده

ظروف تفلوني و در دمای  61درجهی سانتيگراد هضم ،و پس از

در رآکتورهای هستهای تبديو کرد .به دليو واقع شدن اورانيم و

تبخير کامو تا خگک شدن ،جامد را در نيتريک اسيد  5موالر

توريم در شبکهی کانيهای سنهين و مقاوم(( )3سخت انحالل)

وو کردند [ .]3در همان سال الحسيني و همکاران [ ]33کانسنگ
کاب اميری مصر را پس از خردايش در اندازهی  ،-72mبا

مانند مونازيت (فسفات عناصر خاکي نادر) ،زيرکن ،زينوتايم(،)3
توريت که در آنها اورانيم ،توريم و عناصر خاکي نادر در داخو

سولفوريک اسيد  31/6موالر ،با نسبت وزني کانسنگ به اسيد 3

شبکهی بلوری با عناصر ديهر پيوندهای بسيار محکمي تگکيو

به  ،3در دمای  311درجهی سانتيگراد و در مدت  3ساعت مورد

دادهاند ،انجام عمليات فروشويي بر روی اين کانيها با مگکالت

فروشويي همزني قرار دادند و به بازيابي ،به ترتيب ،برابر با  71و

مصرف باالی عامو فروشويي ،خوردگي تجهيزها و نياز به زمانهای

 68%برای توريم و عناصر خاکي نادر دست يافتند ،ولي بازيابي

طوالني برای رسيدن به بازيابي مناسب ،توأم است [ ]5و بايد از

اورانيم از  81%فراتر نرفت.
لي و همکاران ( )3112برای جداسازی اورانيم ،توريم و

رو های با شرايط ويژه مانند دما -باال و زمان طوالني استفاده
کرد [ .]7 ،8از جملهی اين رو ها ميتوان عمليات هضم( )1را

عناصر خاکي نادر از سنگ معدن باستنازيت بائوتو يين آن را

کرده است که امکان هضم

در سولفوريک اسيد غليظ در دمای  351تا  111درجهی سانتيگراد

نام برد .فتحي وبگي [ ]6گزار

()8

هضم و محصوالت کلسينه شده را با آب وو کردند [.]7

مونازيت و ساير کانيهای واوی اورانيم -توريم به وسيلهی هر
دو فرايند سولفوريک اسيدی و سود سوزآور وجود دارد .در

سوئه و همکاران ( )3116برای استخراج النتانيم از کنسانترهی

هضم سولفوريک اسيدی ،از مواد شيميايي ارزان و در

مونازيت آن را با سود سوزآور در دمای  321درجهی سانتيگراد

رو
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و در مدت  1ساعت هضم کرده ،النتانيم را به صورت

شد .وزن کو نمونه در ودود  3111کيلوگرم و از  371نقله

هيدروکسيد رسوب دادند که در ادامه در دمای  31درجهی

برداشت شده بود .هر نمونه تا ابعاد  -1/15ميليمتر مورد خردايش

سانتيگراد با نيتريک اسيد وو شد [ .]33در همان سال هاتوی و

قرار گرفته و از هر نمونه  3کيلوگرم جدا شد .پس از مخلوط

همکاران برای بازيابي نيوبيم از کنسانترهی کلمبيت -تانتاليت ،آن

کردن همهی  371کيلوگرم ،با استفاده از تقسيمکنندهی شانهای

را با استفاده از مخلوط هيدرو فلوئوريک اسيد  8Nو سولفوريک

نمونه به يهار قسمت مساوی تقسيم شد و يک قسمت از اين

اسيد  3Nدر ظروف تفلوني در دمای  311درجهی سانتيگراد و

يهار قسمت در اين پژوهش مورد بررسي آزمايگهاهي قرار

در مدت  35دقيقه هضم کردند [.]31

گرفت [.]35
سولفوريک اسيد ،نيتريک اسيد و ساير مواد شيميايي ،همهي

باهاتي و همکاران ( )3133استخراج و جداسازی

با خلوص تجزيهای و محصول شرکتهای مرک و فلوکا بودند.

کروماتوگرافيکي خاکيهای نادر از کانيهای نادر خاکي را از
طريق هضم نمونهی معدني با سولفوريک اسيد  36موالر ،در
دمای  331تا  351درجهی سانتيگراد مورد بررسي آزمايگهاهي

 2.2تجهیزات آزمایش

قرار دادند [.]32

عمليات خردايش به وسيلهی سنگشکن فکي مدل رج

()7

آسيای گلولهای مدل ايکس .ام .بي 87

تنها ملالعههای محدودی به فرآوری کانسار آنومالي  5ساغند

()6

و

به انجام رسيد.

پرداختهاند .در سال  ،3111کيايي برای فرآوری اورانيم ،توريم و

تجزيهی عنصری نمونهی نماينده ،و کنسانترهی واصو از

عناصر خاکي نادر کانسار متاسوماتيت آنومالي  5ساغند آن را

پيشتغليظ آن ،با استفاده از طيفسنج فلوئورساني پرتو ايکس

تحت عمليات جداسازی ثقلي ،مغناطيسي و الکتريکي قرار داده،

مدل  Axford ED 3111انجام شد.

کنسانترهی به دست آمده را در شرايط معمولي با نسبت کنسانتره

آزمايشهای هضم در اتوکالو استوانهای شکو از جنس

به سولفوريک اسيد  3به  ،3در دمای محيط ،با سرعت همزني 81

فوالد مقاوم در برابر اسيد و باز و قابو تنظيم به طور خودکار در

دور بر دقيقه و در مدت  8ساعت تحت عمليات فروشويي قرار

 3Cدر گسترهی دمايي  35تا  111Cانجام شد .اين اتوکالو

داد و از اين طريق توانست تنها  81%اورانيم را در فاز آبي بازيابي

دارای وجم و تندی يرخش به ترتيب 351 ،ميليليتر و  311دور

کند [.]35

بر دقيقه بود .دمای درون اتوکالو از طريق يک محفظهی

در سال  ،3131وميديان با تلفيق رو

گرمايگي خارجي عايقبندی شده تأمين ميشد.

پيشفرآوری و

غلظت يونهای اورانيم و ديهر يونها در محلولهای

انحالل ميکروبي توانست تنها  81%اورانيم را از کانسنگ کمعيار

فروشويي با استفاده از دستهاه طيفسنج نگری اتمي -پالسمای

آنومالي  5ساغند در فاز آبي بازيابي کند [.]38

جفت شدهی القايي ) (ICP-AESمدل واريان ليبرتي 351

اين مقاله با هدف اصلي افزايش ميزان بازيابي اورانيم از

اندازهيابي شد.

کانسار متاسوماتيت آنومالي  5ساغند ،امکان استفاده از فرايند
هضم اسيدی دما -باال و کارايي آن را مورد بررسي قرار ميدهد.
اثر متغيرهای فرايندی دما ،زمان هضم ،غلظت سولفوريک اسيد،

 3.2روش آزمایش

نسبت مادهی معدني به اسيد و غلظت اکسيدان (نيتريک اسيد) نيز

نمونهی نمايندهی کانسار متاسوماتيت آنومالي  5ساغند (با ترکيب

با هدف تعيين مقادير بهينهی آنها و معرفي شرايط بهينه مورد

مندرج در جدول  ،)3ابتدا توسط سنگشکن فکي و سپس توسط

ملالعه و بررسي قرار گرفتند.

آسيای گلولهای تا اندازهی  311تا  351ميکرون مورد خردايش
قرار گرفت [ .]36 ،37برای تعيين توزيع اورانيم در محدودههای

 .2مواد و روشها

مختلف دانهبندی ،از سرند آزمايگهاهي استفاده شد .اندازههای

 6.2مواد و معرفها

در نظر گرفته شده  335 ،315 ،75و  361ميکرون بودند.

مادهی معدني ورودی ،نمونهی نمايندهی کانسار متاسوماتيت

با توجه به کارهای قبلي و ملالعات انجام شده [ ]35عيار

آنومالي  5ساغند بود .نمونهبرداری به صورت سلحي بود و از سه

اورانيم ،توريم و عناصر خاکي نادر در کانيهای کلسيت،

توده و از هر توده  31نقله و با وزنهای مساوی نمونه جمعآوری

کوارتز ،آلبيت ،ترموليت ،اکتينوليت خيلي کم و بعضاً صفر
35

فرآوری کانسار متاسوماتيت آنومالي  5ساغند به رو

هضم . . .

است .در نتيجه اين کانيها جزء کانيهای مزاوم محسوب

کنسانترهی سنهين واصو از ميز ،توسط جداکنندهی

ميشوند و مگکالتي را در فرايند هضم و همينين فرايندهای بعد

مغناطيسي شدت -باال با شدت  3/7تسال و بخش مغناطيس آن

از آن از جمله استخراج واللي به وجود ميآورند .همينين،

توسط جداکنندهی مغناطيسي شدت -پايين با شدت  1/5تسال

براساس اطالعات جدول  3ميزان باالی  CaOدر نمونه ()33/1%

مورد جداسازی مغناطيسي قرار گرفت .خروجي جداکنندهی

مصرف باالی عامو هضم را به دنبال داشت و الزم بود به نحوی

مغناطيسي شدت -پايين توسط جداکنندهی الکترواستاتيکي با

از نمونهی اوليره جدا شود .يون مهمتررين عامو در مصرف بيش

شدت  31کيلوولت تحت جدايش الکتريکي قرار گرفت .در

از اندازهی اسيد ،وجود مقدار نسبتاً زياد  CaOاست [ .]35از اينرو

تمامي موارد شرايط دستهاه بهينه شده بود [.]36 ،37

مرولهی پيشتغليظ به منظور وذف اين کانيها قبو از انجام

کنسانترهی به دست آمده از مراوو پيشتغليظ در دستهاه

فرايند هضم ،ضروری بود .در کانسار مورد بررسي کانيهای

نمونهکوب برای دستيابي به اندازهی  -75ميکرون مورد

مختلف با اختالف قابو مالوظه در خواص ثقلي ،مغناطيسي و

خردايش مجدد قرار گرفت و آزمايشهای هضم اسيدی بر روی

الکتريکي از جمله کانيهای آهن (با يهالي و خاصيت

نمونههای کنسانتره با اندازهی ذرهی  -75ميکرون انجام شد [.]33

مغناطيسي باال) و تيتانيم (با يهالي باال و خاصيت الکتريکي

شرايط کلي اولين آزمايش هضم اسيدی براساس نتايج

شديد) در مقابو کانيهای سبک و بعضاً غيرمغناطيسي و

کانيشناسي و با توجه به کارهای قبلي و ملالعههای انجام شده

غيرالکتريکي مانند کوارتز ،آلبيت و رس وجود دارند .بنابراين ،از

صورت گرفت [ ]33 ،33که عبارتاند از :وزن نمونه  35گرم،

رو های ثقلي (ميز لرزان) ،مغناطيسي و الکتريکي استفاده شد.

ابعاد نمونه  -75ميکرون ،غلظت سولفوريک اسيد  36مول بر

نمونهی خرد شده ،با استفاده از ميز لرزان نون ويفلي با سلح

ليتر ،دما  311درجهی سانتيگراد ،نسبت مايع به جامد  1به  3و

ميز  32×51اينچ مربع تحت جدايش ثقلي قرار گرفت .عمليات

زمان  3ساعت.

ميز ثقلي بر روی اندازههای مختلف نمونههای واصو از تجزيهی

به منظور افزايش بازيابي اورانيم ،محيط عمليات هضم در

سرندی انجام شد .در اين آزمايشها کانيهای سنهين که به

وضعيت اکسايگي قرار داده شد [ .]33برای اين منظور از نيتريک

رنگ سياه بودند از ساير کانيهای باطله که عمدتاًَ به رنگ سبز و

اسيد به عنوان اکسيدان استفاده شد [ .]33برای بررسي تأثير

قرمز بودند جدا شدند .کانيهای سبز عمدتاً شامو اکتينوليت و

غلظت اکسيدان بر بازيابي اورانيم ،آزمايشهايي در محدودهی

ترموليت و کانيهای قرمز در برگيرندهی آلبيت بودند .همينين

غلظتي  °تا  33/7مول بر ليتر نيتريک اسيد به انجام رسيد.

کانيهای کوارتز و کلسيت که به رنگ سفيد بودند در بين
کاني های باطله وجود داشتند .برای تعيين درصد فراواني اين
کانيها از رو

دانهشماری استفاده شد.
جدول  .6ترکيب شيميايي نمونهی نمايندهی کانسار متاسوماتيت آنومالي  5ساغند
مقدار ()ppm

مقدار ()ppm

عنصر
S

5

Th

331

U

251

V

328

W

336

Y

3232

Zn

371

Zr

372

Pb
Nd

53
336

ترکيب

مقدار ()%

عنصر

SiO3

55/11

Ba

213

Al3O1

7/2

Co

23

Fe3O1
CaO

6/32

Cr

171

33/13

Cl

331

1/37

Cu

31

3/23

Ga

32

2/32

Hf

31

1/22

Ni

23

3/33
1/12

Rb

38
311

Nb

35

Ce

3121

As

35

La

328

K3O
MgO
Na3O
MnO
TiO3
P3O5

Sr

38
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 8.2تجزیهی شیمیایی

در جدول  3انجام شد .رو

محصرول به دست آمده از فرايند هضم خمير ضخيمي از

کار تغيير تنها يک متغير در هر

()3

زمان بود.

سولفاتهای بدون آب بود که در پايان هر آزمايش پس از رقيق
شدن با آب با نسبت وزني  31به  3عمو انحالل آن با استفاده از

 .3یافتهها و بحث

فروشويي همزني در مدت  1ساعت به انجام رسيد .سپس محلول

 6.3کانهآرایی

از صافي عبور داد شد و فاز مايع روشن و جامد عيارسنجي شدند.

نتايج تجزيهی عنصری نمونهی نمايندهی کانسار متاسوماتيت

بازيابي اورانيم (و در مواردی ،ديهر عناصر) ينين محاسبه شد

آنومالي  5ساغند در جدول  3داده شده است.
درصد فراواني و عيار کانيهای مختلف در کنسانترهی به

[]31

دست آمده از ميز ثقلي و جدايش مغناطيسي ،به ترتيب ،در
Re cov ery%  [(C2V2 ) /( W1C1 )]  100

()3

جدولهای  1و  2داده شده است .براساس اطالعات جدول 1
فراواني کانيهای سنهين (سياه) به طور متوسط از  31%در نمونهی

که در آن ( W3)gوزن کنسانتره C3)%( ،درصد اورانيم در

اوليه به  51%رسيده است و اطالعات جدول  2واکي از آن است

کنسانتره V3)L( ،وجم محلول فروشويي ،و ( C3)g L-3غلظت

که عيار کلسيت و اورانيم در کنسانترهی واصو از عمليات

اورانيم در محلول فروشويي است.

پيشتغليظ به ترتيب  1%و  3316 ppmاست که با توجه به عيار
اين کانيها در نمونهی اوليه که به ترتيب  33/1%و  251ppmبود،

 5.2بررسی پارامترهای مؤثر بر عملیات هضم اسیدی

ميتوان نتيجه گرفت که عمليات پيشتغليظ و به ويژه ميز ثقلي

برای بررسي اثر متغيرهای فرايندی بر عمليات هضم و تعيين

(با  88%بازيابي) کارآيي بسيار خوبي در وذف کانيهای مزاوم

مقدار بهينهی آنها ،آزمايشهايي در شرايط مختلف داده شده

و افزايش عيار اورانيم داشته است.

جدول  .2شرايط آزمايشهای هضم اسيدی
مقدارهای ثابت
متغير

مقدارهای متغير

دما

111 ،111 ،371 ،351 ،331 ،311 ،351 ،311

-

غلظت H3SO2

36 ،35/6 ،32/2 ،33/3 ،31/6 ،3

311

-

زمان ()h
نسبت S/L

5 ،2 ،1/5 ،1 ،3/5 ،3 ،3

311

31/6

-

1/5 ،1/11 ،1/35 ،1/38 ،1/31

311

31/6

3

-

33/7 ،31 ،6/2 ،5/1 ،3/3 ،1

311

31/6

3

1

()mol L-3

غلظت اکسيدان HNO1

()mol L-3

غلظت اکسيدان HNO1

دما

غلظت سولفوريک اسيد
()mol L-3

زمان
()h

نسبت
S/L

36

3

1

1

3

1

1

1

1
1
-

-3

( )mol L

جدول  .3نتايج دانهشماری در کنسانترهی واصو از ميز ثقلي در ابعاد مختلف
 +311تا -321

ابعاد

 +331تا -61

 +321تا -331

مقلع

قرمز

سياه

سبز

قرمز

سياه

سبز

قرمز

سياه

سبز

3

3

313

51

33

317

315

32

57

55

3

1

318

23

32

81

31

35

53

82

1

31

333

36

31

88

312

31

23

13

2

5

76

36

32

313

316

33

11

83

Σ

31

258

327

61

116

217

52

363

337

فراواني

35%

53%

12%

31%

27%

21%

33%

55%

11%

37

فرآوری کانسار متاسوماتيت آنومالي  5ساغند به رو

هضم . . .

جدول  .8عيار کانيهای مختلف در کنسانترهی واصو از عمليات پيشتغليظ
(CaO )%( Fe3O1 )%

33/37

1

(TiO3 )%

(SiO3 )%

)Th (ppm

)U (ppm

)Y (ppm

)Ce (ppm

8/383

16/71

565

3316

622

3856

 2.3پارامترهای مؤثر بر فرایند هضم

اورانيم ،و کاهش متعاقب قدرت اسيدی محيط برای انحالل

 6.2.3اثر دما

کانههای اورانيم است [.]6

از آنجاييکه عمليات هضم ،عمليات دما -باال هستند ،پارامتر دما
يکي از مهمترين پارامترهای تأثيرگذار بر عمليات هضم است.

 3.2.3اثر زمان

آزمايشهای تعيين اثر دما ،در گسترهی دمايي  311تا 111

ملالعه و بررسي اثر زمان بر عمليات هضم ،در بازهی زماني  3تا 5

درجهی سانتيگراد انجام شدند .ديهر شرايط آزمايش ثابت بود.

ساعت انجام شد .مقدارهای دما و غلظت سولفوريک اسيد در

نتايج در شکو  3نگان داده شده است .همانطور که مگاهده

اين آزمايشها ،مقدارهای بهينهی به دست آمده از آزمايشهای

ميشود بازيابي اورانيم با افزايش دما تا  311˚Cافزايش مييابد.

پيگين بودند .نتايج اين رشته از آزمايشها ،نموده شده در شکو 1

باالی  311˚Cبازيابي اورانيم کاهش مييابد .اين کاهش بازيابي

واکي از آن است که بيشترين بازيابي اورانيم در زمان  3ساعت

ممکن است يا از کاهش( )31و آبزدايي( )33جزيي اورانيم ،توريم

واصو شد .زمانهای بزرگتر از  3ساعت کاهش بازيابي اورانيم

و برخي عناصر خاکي نادر ناشي شود که نمکهای سولفات

را به دنبال دارد .دليو اين کاهش بازيابي اوتماالً ناپايداری

نامحلول تگکيو ميدهند [ ]33يا به دليو تگکيو پيروفسفات

کمپلکسهای اورانيم سولفات واصو است [.]33
با توجه به شکو  ،1زمان بهينه برای انحالل کانسار متاسوماتيت

اورانيم -توريم نامحلول باشد [ .]6در منابع موجود ،دمای بهينه

آنومالي  5ساغند 3 ،ساعت تعيين شد.

برای فرآوری کانيهای مونازيت و زنوتايم از طريق هضم اسيدی
 351تا  111درجهی سانتيگراد گزار

شده است [.]6 ،33 ،31
 8.2.3اثر نسبت جامد به مایع

 2.2.3اثر غلظت اسید

بررسي اثر نسبت جامد به مايع بر بازيابي اورانيم با نسبتهای

غلظت اسيد يکي از پارامترهای اساسي در عمليات هضم اسيدی

جامد به مايع  1/11 ،1/35 ،1/38 ،1/31و ( 1/5 )W/Vانجام شد.

است .با توجه به اينکه عمليات هضم معموالً در مورد کانيهای

در اين آزمايشها مقدارهای دما ،غلظت سولفوريک اسيد و زمان

سخت انحالل به کار گرفته ميشود در نتيجه مصرف اسيد باال

مقدارهای بهينهی به دست آمده از آزمايشهای پيگين بودند.
نتايج اين بررسي (شکو  ،(2نگاندهندهی آن است که بيشترين

است .بررسي تأثير غلظت اسيد بر عمليات هضم کانسار

بازيابي اورانيم ( )81%در نسبت جامد به مايع (1/11)W/V

متاسوماتيت آنومالي  5ساغند ،در بازهی غلظتي  3تا  36مول بر

واصو شد .همينين مالوظه ميشود که هم با افزايش و هم با

ليتر محلول سولفوريک اسيد ،در دمای بهينهی به دست آمده از

کاهش نسبت جامد به مايع ،بازيابي اورانيم کاهش مييابد .با

آزمايشهای پيگين انجام شد.

کاهش نسبت جامد به مايع ،انحالل کانيهايي يون ژيپس،

نتايج در شکو  3نگان داده شده است .مگاهده ميشود که

آلبيت و منيتيت افزايش يافته و ژل واصو به صورت پوشگي بر

هضم کانسار متاسوماتيت آنومالي  5ساغند ،در غلظت  31/6مول

روی کانيهای اورانيمدار عمو نموده و اليهی نفوذناپذيری را

بر ليتر سولفوريک اسيد بيگينه است .الحسيني [ ]33برای

ايجاد ميکند که مانع رسيدن اسيد به قسمتهای داخلي کاني و

فروشويي کانسنگ کاپ اميری مصر با سولفوريک اسيد به
نتيجهی مگابهي دست يافت و اسکندری [ ]37گزار

در نتيجه کاهش انحالل کانيهای اورانيمدار ميشود؛ از طرف

نمود که

ديهر با افزايش نسبت جامد به مايع به  ،1/5کاهش قابوتوجهي

برای هضم مؤثر کانسنگ توريم -اورانيم زريهان سولفوريک

در بازيابي اورانيم ،به دليو واکنش ناقص [ ،]6مگاهده ميشود.

اسيد  31موالر کافي است.
کاهش بازيابي اورانيم در غلظتهای باالتر سولفوريک اسيد
ناشي از افزايش انحالل کانيهای بيارز

درگير با کانيهای
36
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15

71

11

85

35

بازیابی اورانیم ()%

31

55
51
25
21

31

11
11

5

35

°
111

151

311

351

351

311

51

1/5

1/8

1/2

1/1

1/3

1/3

31

نسبت جامد به مایع ()S/L

دما (درجهی سانتیگراد)

شکل  .8بازيابي اورانيم به صورت تابعي از نسبت جامد به مايع .S/L

شکل  .6اثر دما بر بازيابي اورانيم،grain size = -75 m( .

(.)t=3h ،T=311 ،]H3SO2[ =31/6 mol L-3 ،grain size=-75 m

.)t=3h ،S/L = 1/11 ،]H3SO2[ =36 mol L-3
71

 5.2.3اثر غلظت اکسیدان ()HNO3

85

برای تعيين غلظت کمينهی نيتريک اسيد مورد نياز برای انحالل

81

بيگينهی کانسار متاسوماتيت آنومالي  5ساغند ،آزمايشهايي در

51
25

بازیابی اورانیم ()%

55

محدودهی غلظتي  °تا  33/7مول بر ليتر نيتريک اسيد انجام شد.
در تمامي اين آزمايشها ساير پارامترها ثابت بوده و مقدارهای
آنها ،مقدارهای بهينهی به دست آمده از آزمايشهای پيگين
بود.

21

33
32
36
38
غلظت سولفوریک اسید (مول بر لیتر)

31

بازیابی اورانیم ()%

35

81

31

6

15

با توجه به نتايج به دست آمده (شکو  ،)5استفاده از اکسيدان

11

بازيابي اورانيم را افزايش داد .بيشترين بازيابي اورانيم ( )65%در
غلظت  5/1مول بر ليتر نيتريک اسيد ،به دست آمد .افزايش بيشتر

شکل  .2تأثير غلظت سولفوريک اسيد بر بازيابي اورانيم،grain size=-75 m( .

غلظت نيتريک اسيد بازيابي اورانيم را کاهش داد .اين کاهش

.)t=3h ،S/L = 1/11 ،T=311 °C

ممکن است به دليو تگکيو پوشش محافظتي غير قابو انحالل
اکسيدهای اورانيم ،توريم و عناصر خاکي نادر باشد [.]33
85

مخلوطي از سولفوريک اسيد ( )31/6 Mو نيتريک اسيد ()5/1 M

81

به نسبت (وزني -وجمي)  3به  1در دمای  311درجهی سانتيگراد

55

به مدت  3ساعت واکنش داده شد ،بيگينه بازيابي اورانيم 65

51
25

بازیابی اورانیم ()%

71

هنهاميکه نمونهی کنسانتررهی خرد شده ( ،)-75mبا

درصد به دست آمد .اسکندری [ ]37با هضم کانسنگ توريم-
اورانيم زريهان با هدف استخراج توريم از آن با مخلوطي از

21

سولفوريک اسيد ( )31Mو نيتريک اسيد ( )5Mبه نسبت (وزني-

15
5/5

2/5

1/5

3/5

3/5

وجمي)  3به  3/5در دمای 361درجهی سانتيگراد و در مدت 5

11
1/5

ساعت اورانيم و توريم را به ميزان ،به ترتيب ،برابر با  66و 31

زمان هضم (ساعت)

درصد بازيابي نمود .اختالف جزيي ،با توجه به شرايط کاني

شکل  .3تغييرات بازيابي اورانيم با زمان،grain size = -75 m( .

شناختي متفاوت کانسنگهای مورد بررسي قابو توجيه به نظر

.)S/L = 1/11 ،T=311 ،]H3SO2[ =31/6 mol L-3

ميرسد.
33

فرآوری کانسار متاسوماتيت آنومالي  5ساغند به رو

هضم . . .
31

61

3. Xenotime

71
85

33

2

8
6
31
غلظت اکسیدان (مول بر لیتر)

3

بازیابی اورانیم ()%

65

3. Refractory Minerals

75

°

پینوشتها

1. Digestion
2. Ames
5. Battelle Memorial

81

8. Baoto

55

7. Retch

51

6. XMB-67
3. OVAT
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شکل  .5رابله بين غلظت اکسيدان ( )HNO1و بازيابي اورانيم.

33. Dehydration

(.)S/L=1/11 ،t=3h ،T=311 ،]H3SO2[ =31/6 mol L-3 ،grain size=-75 m

 .8نتیجهگیری
تجزيهی عنصری نمونهی اوليه با استفاده از فلوئورساني پرتو
ايکس ( ،)XRFبيشترين عيار اورانيم را  251ppmبه دست داد.
نتايج به دست آمده از عمليات پيشتغليظ برای وذف
کانيهای باطله ،نگان داد که ميز ثقلي کارآيي بسيار خوبي در
جدايش کانيهای باطله و افزايش عيار اورانيم داشت به طوریکه

ميزان کلسيت که در نمونهی اوليه  33/1%بود در کنسانترهی
واصو از ميز ثقلي به  1%کاهش يافت .همينين با استفاده از
رو

دانهشماری که بر روی کنسانترهی ميز ثقلي انجام شد،

نتيجه گرفته شد که فراواني اورانيم از  31%در نمونهی اوليه به
 51%در نمونهی تغليظ شده به وسيلهی ميز ثقلي و جدايش
منغناطيسي -الکتريکي افزايش يافت .عيار اورانيم در کنسانترهی
واصو از ميز ثقلي و جدايش مغناطيسي -الکتريکي تا
 3316ppmافزايش داشت.
مگخص شد که کانسار متاسوماتيت آنومالي  5ساغند در
محيط سولفوريک اسيد تجزيه ميشود .شرايط بهينه از مخلوط
نمودن کنسانترهی واصو از عمليات پيشتغليظ کانسار آنومالي 5
ساغند خرد شده ( )-75mبا مخلوطي از سولفوريک اسيد
( )31/6 Mو نيتريک اسيد ( )5/1 Mبه نسبت  3به  ،1و گرمايش
آن به مدت  3ساعت در دمای  311درجهی سانتيگراد به دست
آمد .تحت اين شرايط ،بازيابي اورانيم ،توريم و مجمون عناصر
خاکي نادر ،به ترتيب 61 ،65 ،و  23درصد بود.

11

3131 ،86 ،مجلهی علوم و فنون هستهای

مرجعها
1. R. Meera, Synergistic solvent extraction of
thorium(IV) and uranium(VI) with R-Diketones
in presence of oxo-donors, Ph.D. thesis, India
(2004) 1-5.

12. N.N. Soe, L.T. Shwe, K.T. Lwin, Study on
Extraction of lanthanum oxide from monazite
concentrate, World Academy of Science,
Engineering and Technology, 22 (2008).

2. International Atomic Energy Agency, Thorium
fuel cycles: potential benefits and challenges,
IAEA report, Vienna (2005).

13. H.H. Htwe, K.T. Lwin, Study on extraction of
niobium
oxide
from
Columbite-Tantalite
concentrate, World Academy of Science,
Engineering and Technology, 46 (2008).

3. R. Lundi, J.R. Wilson, Rare earth metals find
interesting new uses despite lack of engineering
data, Imperial College Press (2002(.

14. H.H. Bahti, Y. Mulyasih, A. Anggraeni,
Extraction and chromatographic studies on
rare-earth elements (REEs) from their minerals:
the prospect of REEs production in Indonesia,
Proceedings of the 2nd international seminar on
chemistry, Jatinangor, 24-25 November (2011)
421-430.

4. K. Kondo, E. Kamio, Separation of rare earth
metals with a polymeric microcapsule
membrane, Desalination 144 (2002) 249-254.
5. F. Habashi, A Textbook of hydrometallurgy,
Extractive metallurgy, Quebec, Enr, 65-95
(1993) 243-249.

15. M. Kiaie, Uranium and thorium processing
investigation in Saghand-Anomaly 5, Master
degree thesis, Bahonar Uni. (2000) 26-36.

6. F.L. Cathbert, Thorium production technology,
National Lead Compony of Ohio, United State
of Amearica (1958) 104-120.

16. H.
Hamidiyan,
Increasing
Uranium
Leachability from Refractory and Low Grade
Ore Using Microbial Leaching, Ph.D. thesis,
Azad university, Researches and Sciences
Campus (2010) 53-104.

7. D. Li, Y. Zuo, S. Meng, Separation of Thorium
(IV) and extracting rare earths from sulfuric
and phosphoric acid solutions by solvent
extraction method, J. Alloys and Compounds,
374 (2004) 431-433.

17. M. Eskandari Nasab, Separation of thorium,
uranium, lanthanides and actinides from
Zarigan leach solution using solvent extraction,
Ph.D. thesis, Bahonar Uni. (2010) 60-68.

8. F. Habashi, Handbook of Extractive
Hydrometallurgy, Vol. III, New York (1997)
1650-1665.

18. M. Gafari, M. Eskandari, Determination of
optimum process of ball mill variables,
Bachelor,s degree thesis, Bahonar Uni., Zarand
faculty (2008) 42-50.

9. B. Gupta, P. Malik, A. Deep, Extraction of
uranium, thorium and lanthanides using
Cyanex-923: Their separations and recovery
from monazite, J. Radioanal. Nucl. Chem. 252
(2002) 451-456.

19. S.A. Milani, B. Rezai, A. Emami, Determination
of optimum process conditions for sulfuric acid
dissolution of Zarigan thorium-uranium ore using
Taguchi method, Journal of nuclear science and
technology, 60 (2012) 49-57.

10. R. Vijayalakshmi, S.L. Mishra, H. Singh, C.K.
Gupta, Processing of xenotime concentrate by
sulphuric acid digestion and selective thorium
precipitation for separation of rare earths,
Hydrometallurgy, 61 (2001) 75-80.

20. Z. Chenglong, Z. Youcai, Mechanochemical
leaching of sphalerite in an alkaline solution
containing lead carbonate, Hydrometallurgy,
100 (2009) 56–59.

11. M. El-Hussaini, M. Omneya, M.A. Mahdy,
Sulfuric acid leaching of Kab Amiri niobiumtantalum bearing minerals, Central Eastern
Desert, Egy, Hydrometallurgy, 64 (2002) 219229.

21. A.M. Abdel-Rehim, An innovative method for
processing Ejyptian monazite, Hydrometalurgy,
67 (2002) 9-17.

13

