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 امکان استفاده از فرايند هضم و کارايی آن در فرآوري کانیهاي توريم و بهينهسازي پارامترهاي مؤثر بر آن مورد بحث و بررسی قرار:چکیده
 اين نمونهها که حاوي کانیهايی. براي اين منظور نمونههايی از منطقهي زريگان مورد بررسی کانیشناسی و آزمايشگاهی قرار گرفتند.گرفته است
 ابتدا با استفاده از سنگشکن فکی و توسط آسياي، آناتاز و منيتيت بودند، مسکويت، ژيپس، آلبيت، ورميکوليت، سانيدين، کوارتز،نظير آنورتيت
 پس از رقيق کردن مخلوط حاصل از عمليات، عمل انحالل. باال بر روي آنها انجام شد-گلولهاي خرد شده و سپس عمليات هضم اسيدي دما
 غلظت سولفوريک اسيد و نسبت اسيد، زمان، دما، اثر پارامترهاي مختلف مانند اندازه ي ذرات. با استفاده از فروشويی همزنی به انجام رسيد،هضم
 غلظت، ساعت7  زمان، درجهي سانتیگراد682  دماي، ميکرون072  که حاصل آن ابعاد ذرهي،به ماده ي معدنی مورد مطالعه قرار گرفتند
 به40%  بيشينه بازيابی توريم، تحت اين شرايط. به عنوان مقادير بهينه است1  مول بر ليتر و نسبت وزنی اسيد به مادهي معدنی62/8 سولفوريک اسيد
 که در غلظت، همچنين تأ ثير غلظت نيتريک اسيد به عنوان اکسيدان بر روي بازيابی توريم در شرايط بهينه مورد بررسی قرار گرفت.دست آمد
. افزايش يافت45%  بازيابی توريم به، مول بر ليتر آن0
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Abstract: This paper deals with the study of digestion and leaching process effectiveness in thorium
minerals processing, and determining the optimum process conditions for acidic leaching of thoriumuranium ores in Zarigan region to dissolve thorium. To do this, some samples from Zarygan region were
studied mineralogically in laboratory. The sample containing minerals such as Anorthite, Quartz,
Sanidine, Vermiculite, Albite, Gypsum, Muscovite, Anatase and Magnetite were ground in specified
dimensions and then mixed with concentrated sulfuric acid. Then the mixture was heated to a high
temperature. After diluting the mixture with water, it was dissolved by means of agitation leaching. The
effects of different parameters such as particle size, temperature and time of digestion, concentration of
sulfuric acid, and acid to ore ratio, with the aim of determining their optimum value, were studied which
resulted in the following optimum values for the above-mentioned parameters: particle size of 250 μm,
temperature of 180 °C, time of 5h, concentration of sulfuric acid of 10.8 mol/lit, and acid to ore ratio of
3. Under these conditions, maximum recovery of thorium was 92%. Nitric acid (oxidant) concentration
effect on the recovery of thorium in the optimum conditions was studied, and for the 2M of nitric acid
concentration, thorium recovery of 97% was obtained.
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تعيين شرايط بهينهي فرايند انحالل اسيدي کانسنگ . . .

ساير سنگ معدنهاي حاوي اورانيم و توريم در ايران ،داراي

 .1مقدمه
با توجه به افزايش تقاضا براي سوخت ،محدوديت منابع فسيلی و

متوسط عيار توريم و اورانيم به ترتيب 102 ،و  972گرم بر تن است

همچنين اثرات گلخانهاي ناشی از انتشار کربن دياکسيد ايجاد

که جزء سنگ معدنهاي کم عيار محسوب میشود.

شده از سوختهاي هيدروکربنی و زغال ،فنآوري هستهاي يک

پس از تهيهي تصويرهاي ماهوارهاي منطقهي زريگان و تلفيق

جايگزين مناسب به شمار میرود [ .]0 ،6در حال حاضر مقدار

آن با دادههاي پردازش شدهي راديومتري هوايی توسط بخش

زيادي از توليد برق هستهاي دنيا براساس چرخهي سوخت

اکتشاف سازمان انرژي اتمی ،دو آنومالی (ناهنجاري) پرتوزا در

اورانيمی است .اورانيم طبيعی حاوي تنها  2/5%اورانيم017-

منطقه مشخص شده است .عمليات اکتشافی در دو آنومالی يکی

(ايزوتوپ قابل شکافت اورانيم) است .اورانيم 011-ايزوتوپ

در جنوب در محدوهاي به مساحت  612هکتار و ديگري در

قابل شکافت ديگري است که به ويژه براي رآکتورهاي گرمايی

شمال غرب در محدوهاي به مساحت  082هکتار انجام شده است.

مناسب است و از بمباران نوترونی توريم 010-به دست میآيد [.]6

در بررسیهاي اوليه و پیجويیهاي اکتشافی مشخص شده است

به دليل وجود ذخاير عظيم توريم ،کم شدن ذخاير محدود

که در آنومالی شمالی ميزان توريم بيشتر از اورانيم است به

اورانيم و همچنين نياز شديد آيندهي جهان به انرژي ،فرآوري

طوريکه نسبت اين دو در بعضی از نقاط به بيش از  62نيز

توريم از اهميت ويژهاي برخوردار است .ضمناً عالوه بر فراوانی

میرسد .اما در آنومالی جنوبی ميزان اورانيم بيش از توريم و

نسبتاً باالي توريم نسبت به اورانيم ( 0تا  1برابر) ،مزاياي ديگري

نسبت اورانيم به توريم در اين آنومالی در حدود  0است .مهمترين

چون امکان پايان يافتن منابع اورانيم ،سطح مقطع جذب نوترونی

واحدهاي سنگی تشخيص داده شده در آنومالی جنوبی شامل

باالي توريم (حدود  0/8برابر) ،قابليت کار با طيف نوترون تند و

توف آلبيتی ،گرانيت زريگان ،آمفيبول و توفهاي نفوذي

گرمايی ،کارايی باالتر ذخيرهسازي و همچنين توليد کمتر

آتشفشانی هستند .تمامی اين سنگها از نوع متاسوماتيتیاند که

اکتينيدهاي دراز -عمر ،توريم را به عنوان يکی از مهمترين منابع

در آمفيبول ميزان توريم بيشتر از بقيه است .ضمناً مشخص شده

انرژي آيندهي جهان مطرح ساخته است [.]1 ،0

است که کانیهاي متاسوماتيت و در بين آنها کانیهاي مونازيتی
منبع عمدهي عناصر پرتوزاي توريم و اورانيم هستند ].[8

توريم داراي کاربردهاي متعدد ديگري از جمله در

مطالعات و بررسیهاي انجام شده نشان داده است که اين

شتابدهندهها ،لولههاي الکترونی ،رشتههاي المپهاي التهابی،

()6

جوشکاري و ذوب ،متالورژي و سراميکها ،ساخت بوتههاي

کانیها به عنوان کانیهاي مقاوم يا سرسخت بوده و به راحتی

ذوب ،و استفاده از آن به عنوان کاتاليزگر در اکسايش سولفور

در اسيد حل نمیشوند و بايد از روشهاي با شرايط ويژه مانند

دياکسيد به سولفور ترياکسيد ،کربن منواکسيد به کربن

دما -باال و زمان طوالنی استفاده کرد [ .]62 ،4از جملهي اين
()0

دياکسيد و آمونياک به نيتريک اسيد نيز است [ .]7 ،9لذا ،با

روشها میتوان عمليات هضم و يا فروشويی تحت فشار را نام

توجه به برنامهي فعلی کشور مبنی بر توسعهي برق هستهاي و

برد .فتحی حبشی [ ]7گزارش کرده است که امکان هضم

همچنين نيازهاي انرژي کشور در آينده ،استفاده از توريم در

مونازيت و ساير کانیهاي حاوي توريم به وسيلهي هر دو فرايند

رآکتورهاي هستهاي براي توليد انرژي اجتنابناپذير است.

سولفوريک اسيدي و سود سوزآور وجود دارد و مدار هضم و

کانیهاي توريم را نمیتوان به طور مستقيم به عنوان سوخت به

فروشويی هر دو فرايند همراه با جزييات آنها نيز ارايه شده است.

کار گرفت بلکه بايد با انجام عمليات شيميايی و فيزيکی متفاوت

در روش هضم سولفوريک اسيدي ،از مواد شيميايی ارزان و در

آنها را به شکل قابل استفاده در رآکتورهاي هستهاي تبديل کرد.

دسترس ،استفاده میشود که به غير از مواد بیارزش ،ساير کانیها

کانی اصلی توريم مونازيت است که يک مادهي معدنی

از جمله کانیهاي توريم را حل میکند و براي توليد در مقياس

فسفاتی پيچيدهي حاوي فسفاتهاي توريم و عناصر خاکی نادر

باال مناسب است .اما سود سوزآور داغ ،مواد بیارزش (گانگ) را

(حدود  1درصد  12 ،ThO0درصد اکسيد عناصر خاکی نادر9 ،

حل میکند و عناصر با ارزش را به صورت ترکيبات جامد باقی

درصد  UO0و  08درصد  )P0O7است [ .]5 ،1اما مطابق مطالعات

میگذارد که میتوانند براي تشکيل يک کيک از اکسيدهاي

اکتشافی انجام شده در سازمان انرژي اتمی ايران ،سنگ معدن

فلزي آبدار (رسوبهاي اکسيدي فلزي) شستشو داده شده ،صاف

زريگان که جزء بهترين ذخاير توريم ايران محسوب میشود همانند

و خشک شوند.
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 2.2مواد و معرفها

فرايند هضم سولفوريک اسيدي در برنامهي انرژي اتمی
آزمايشگاه آمس( )1و در دانشکدهي ايالتی ايووا و فرايند هضم با

مادهي معدنی ورودي ،نمونهي نمايندهي سنگ معدن زريگان

به کار

بود .نمونهبرداري به صورت سطحی و سيستماتيک با شبکهبندي

گرفته شده است .جزييات اين فرايندها و ساير روشهاي هضم

سطحی و با فواصل  0متر در  0متر از هر رخنمون با وزن مشخص

ماسههاي مونازيتی در منابع  62 ،4و  66توصيف شده است.

و يکسان ( 2/7کيلوگرم از هر نقطه) انجام شد.

()9

سود سوزآور با همکاري مؤسسهي باتلت مموريال

مقالهي حاضر ،بازيابی توريم از سنگ معدن منطقهي زريگان

سولفوريک اسيد ،نيتريک اسيد و ساير مواد شيميايی مورد

از طريق انحالل اسيدي را مورد بررسی قرار داده ،و به بهينهسازي

نياز ،همگی با خلوص تجزيهاي و محصول شرکتهاي مرک و

پارامترهاي مؤثر بر آن با استفاده از طرح تاگوچی میپردازد.

فلوکا بودند.

 .2مواد و روشها

 3.2تجهیزات آزمایش

 1.2طراحی آزمایش

براي تعيين فاز نمونهي نمايندهي کانسنگ زريگان ،الگوي پراش

روش تاگوچی يکی از روشهاي مؤثر در طراحی آزمايش است

پودري پرتو ايکس با استفاده از دستگاه پراشسنج پرتو ايکس

که در بسياري از پژوهشها به منظور کاهش تعداد آزمايشها

مدل  PW1800با خط طيفی تابش تک رنگ  kαمس با طول موج

مورد استفاده قرار گرفته است [ .]60در اين مقاله نيز به منظور

 6/7929 Ǻثبت شد.

يافتن شرايط بهينهي انحالل اسيدي کانسنگ اورانيم -توريم

عمليات خردايش به وسيلهي دستگاههاي سنگشکن فکی

زريگان از طرح آزمايشی تاگوچی ' L07براي بررسی پنج متغير

مدل رج( )5و آسياي گلولهاي مدل ايکس .ام .بی  ،)8(15به انجام

اندازهي ذره ،دما ،زمان ،غلظت اسيد و نسبت اسيد به مادهي

رسيد.

معدنی (چگالی پالپ) و هر کدام در پنج سطح استفاده شد.

تجزيهي عنصري نمونهي نماينده با استفاده از طيفسنج
فلوئورسانی پرتو ايکس مدل  Axford ED2000انجام شد.

پارامترهاي مورد مطالعه در جدول  6نشان داده شدهاند .در روش
طراحی آزمايش از نسبت عالمت به نوفه( )S/N( )7براي تعيين

آزمايشهاي انحالل نمونهي نماينده در اتوکالو استوانهاي

بهترين ترکيب آزمايش استفاده شد .نظر به اين که هدف اين

شکل از جنس فوالد مقاوم در برابر اسيد و باز و قابل تنظيم به




طور خودکار در  0 Cدر گسترهي دمايی  2تا  ،122 Cانجام

مطالعه ،تعيين ترکيب آزمايش با کارايی باالتر بود به همين دليل
()1

شد .اين اتوکالو داراي حجم و تندي چرخش به ترتيب072 ،

استفاده شد .در اين حالت مقدار نسبت  S/Nبراي آزمايش iام به

ميلیليتر و  612دور بر دقيقه بوده و دماي درون اتوکالو از طريق

صورت زير داده میشود ][69 ،61 ،60

يک محفظهي گرمايشی خارجی عايقبندي شده تأمين میشد.

از معادلهي تعيينکنندهي نسبت  S/Nهر چه بزرگتر بهتر

غلظت ) U(VI) ،Th(IVو ديگر يونها در محلولهاي
1
1 
S / N   10log   2 
()6
 n i yi 
که در آن n ،و  yiبه ترتيب ،تعداد آزمايش و مقدار پاسخ

جفت شدهي القايی ) (ICP-AESاندازهيابی شد.

موردنظر فرايند در آزمايش iام است.

 9.2روش آزمایش

فروشويی با استفاده از دستگاه طيفسنج نشري اتمی پالسماي

پس از نمونهبرداري از سنگ معدن ،ابتدا عيار عناصر و نوع
کانیهاي مختلف موجود در آن تعيين شد .آنگاه ،نمونهي

جدول  .1طرح تاگوچی ' ،L07پارامترهاي مورد مطالعه و سطوح آنها
پارامتر
اندازهي ذره (ميکرون)
دما (سانتیگراد)
زمان (ساعت)
غلظت اسيد (مول بر ليتر)
نسبت اسيد به مادهي
معدنی

سطوح
سطح اول

سطح دوم

سطح سوم

سطح چهارم

سطح پنجم

072
692
6
4

682
612
0
66

607
682
1
60

42
022
9
69

11
002
7
61

0

1

9

1

5/7

نمايندهي سنگ معدن زريگان ،نخست توسط سنگشکن فکی و
سپس توسط آسياي گلولهاي آسيا شد .آسياي گلولهاي مورد
استفاده داراي قطر ،حجم داخلی و سرعت بحرانی ،به ترتيب،
برابر با  087ميلیمتر 6/0 ،ليتر و  81/11دور بر دقيقه بود .نسبت بار
خردکننده به مادهي معدنی  0به  6و حجم کل بار در آسيا برابر
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 97%انتخاب شد .به منظور تعيين توزيع توريم در محدودههاي

روش تعيين ترکيب فازهاي کانیشناختی سنگ معدن

مختلف دانهبندي محصول خروجی سنگشکن فکی و آسياي

زريگان کانیهاي تشکيلدهندهي سنگ معدن را به صورت

گلولهاي ،از سرند آزمايشگاهی استفاده شد .اندازههاي در نظر

جدول  1نشان داد .همانطور که از اين جدول مشخص است

گرفته شده  682 ،607 ،42 ،11و  072ميکرون بودند.

کانیهاي فلدسپات (آنورتيت ،سانيدين و آلبيت) و کوارتز
کانیهاي اصلی و کانیهاي ژيپس ،ورميکوليت ،مسکويت،

از فرايند انحالل (سولفوريک) اسيدي براي هضم بخشهاي

آناتاز و منتيت کانیهاي فرعی سنگ معدن هستند.

مختلف دانهبندي به دست آمده از مرحلهي کانهآرايی استفاده
شد .اين کار توسط يک اتوکالو دوار انجام شد .اين آزمايشها

به عنوان اولين بخش کانهآرايی ،پس از خردايش سنگ

در شرايط مختلف اندازهي ذرات ،دما ،زمان ،غلظت سولفوريک

معدن تا ابعاد  7ميلیمتر با استفاده از سنگشکن فکی ،نمونهي

اسيد و نسبت اسيد به مادهي معدنی انجام شدند .انتخاب سطوح

خرد شده تحت عمليات آسياکنی با استفاده از آسياي گلولهاي

اين پارامترها با توجه به کارهاي قبلی و مطالعات انجام شده

قرار گرفت .شرايط آسيا کامالً بهينه شده و سرعت آن برابر 57

صورت گرفت [ .]61 ،67پس از انجام عمليات هضم ،خمير به

درصد سرعت بحرانی (يعنی برابر  17دور بر دقيقه) انتخاب شد

دست آمده ،سرد شده و با آب به نسبت وزنی  62به  6رقيقسازي

[ .]65آنگاه ،نمونهي آسيا شده ،با استفاده از مجموعه سرندهاي

شده و به مدت  1ساعت در همزن مغناطيسی تحت عمليات

آزمايشگاهی ،طبقهبندي شد .جدول  9تجزيهي سرندي نمونهي

فروشويی قرار گرفت .پس از صاف کردن محلول به دست آمده،

نماينده در دانهبنديهاي مختلف را نشان میدهد.

محلول زير صافی و جامد عيارسنجی شدند.
به منظور بازيابی بيشتر توريم ،محيط عمليات هضم اسيدي

 2.3عملیات هضم و فروشویی

در وضعيت اکسايشی مناسب قرار داده شد .براي اين منظور از

با استفاده از طرح تاگوچی ،شرايط بهينهي انحالل اسيدي نمونهي

نيتريک اسيد به عنوان اکسيدان استفاده شد .براي بررسی تأثير

نمايندهي کانسنگ توريم -اورانيم زريگان براي انحالل توريم

غلظت اکسيدان (نيتريک اسيد) بر بازيابی توريم ،يک رشته

تعيين شد .متغيرهاي تحت مطالعه شامل اندازهي ذرات از  11تا

آزمايش در محدودهي غلظتی  6تا  7مول بر ليتر نيتريک اسيد در

 072ميکرون ،دما از  692تا  ،002˚Cزمان در گسترهي  6تا 7

شرايط بهينهي به دست آمده براي ساير پارامترها انجام شد.

ساعت ،غلظت سولفوريک اسيد در بازهي  4تا  61مول بر ليتر ،و
نسبت اسيد به مادهي معدنی از  0تا  5/7بودند (جدول  .)6شرايط

 .3یافتهها

بهينهي انحالل پيشنهادي نرمافزار در جدول  7آورده شده است.

 1.3کانهآرایی

براساس اطالعات اين جدول در شرايط بهينهي معرفی شده

جدول  0نتايج تجزيهي عنصري نمونهي نمايندهي سنگ

توسط نرمافزار ،ميزان بازيابی توريم برابر  40/2درصد پيشبينی

معدن زريگان را نشان میدهد .براساس اطالعات اين جدول ،در

شده است که با انجام آزمايش تأييدي در اين شرايط بهينه ،مقدار

سنگ معدن مذکور کانیهاي مختلف مانند کوارتز ،آلبيت،

پيشبينی شده توسط نرمافزار تأييد گرديد .نتايج اين آزمايش در

رس ... ،وجود دارند.

جدول  1آورده شده است.
عالوه بر شرايط بهينه ،چندين مجموعه شرايط ديگري نيز
توسط نرمافزار پيشنهاد شد ،که براي باال بردن ضريب اطمينان و
صحت انجام آزمايشها ،آزمايش دوم نيز انجام داده شد .شرايط
و نتايج آزمايش دوم نيز ،در جدولهاي  7و  1داده شده است.

جدول  .2ترکيب شيميايی عناصر مختلف موجود در سنگ معدن زريگان
ترکيب

مقدار ()%

ترکيب

مقدار ()%

عنصر

Na0O
CaO
Al0O1
SiO0
P0O7
SO1

6/69
2/80
4/70
70/22
2/91
2/91

CaO
TiO0
Cr0O1
Fe0O1
BaO
La0O1

5/70
7/19
2/02
0/52
2/62
2/19

Sr
Y
Zr
Th
U
Cl

K0O

0/91

Ce0O1

2/92

مقدار
)(ppm
172
6222
922
722
922
121

 3.3تأثیر غلظت اکسیدان (نیتریک اسید) بر میزان بازیابی توریم

به منظور بررسی تأثير غلظت نيتريک اسيد به عنوان اکسيدان بر
ميزان بازيابی توريم ،يک رشته آزمايش در شرايط بهينهي به
دست آمده ،با غلظتهاي  6تا  7مول بر ليتر نيتريک اسيد انجام
شد .نتايج در جدول  5آورده شده است.
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جدول  .3ترکيب کانیهاي مختلف موجود در سنگ معدن زريگان
کانی

آنورتيت

کوارتز

سانيدين

ورميکوليت

آلبيت

ژيپس

مسکويت

آناتاز

منيتيت

مقدار ()%

95/8

68/5

8/9

1/4

1/0

1/6

0/8

0/7

2/1

جدول  .9دانهبندي نمونهي نمايندهي کانسنگ توريم -اورانيم زريگان
دانهبندي

وزن ()%

عيار توريم )(ppm

توزيع توريم ()%

072

02

922

61/69

682

64/56

122

64/91

607

00/56

172

09/07

42

07/67

172

01/87

11

60/91

822

61/11

جدول  .1شرايط بهينهي پيشنهادي توسط نرمافزار براي بازيابی توريم
شماره

اندازهي ذره

دما

زمان

نسبت اسيد به

غلظت اسيد
-6

بازيابی

آزمايش

(ميکرون)

()˚C

()h

( (mol L

مادهي معدنی

()%

6

072

682

7

62/8

1

40

0

072

682

7

60

1

40

جدول  .8نتايج آزمايشهاي تأييدي
شماره
آزمايش

خوراک

محلول فروشويی

وزن

عيار

حجم

عيار

()gr

()ppm

()cc

()ppm

بازيابی ()%
توريم

اورانيم

النتانيم

سريم

ايتريم

6

62

922

92

46/26

46/6

58/01

90/16

61/18

96/7

0

62

922

90

81/84

46/0

55/16

90/07

61/01

96/0

جدول  .7نتايج آزمايشهاي تأثير غلظت نيتريک اسيد بر ميزان بازيابی توريم
شماره

غلظت نيتريک اسيد
-6

محلول فروشويی

خوراک

بازيابی

وزن

عيار

حجم

عيار

()gr

()ppm

()cc

()ppm

922

14

51/40

57

14

44/78

45/6

42/62

42/62
82/05
52/01

آزمايش

( )mol L

6

6

62

0

0

62

922

1

1

62

922

92

9

9

62

922

92

82/05

7

7

62

922

92

52/01

()%

 .9تحلیل یافتهها
از نظر طراحی آزمايش روش فاکتوريل بر روش تاگوچی برتري

مگر اين که در طراحی از همان ابتدا اندرکنش مدنظر قرار

دارد ولی اگر تعداد عوامل انتخاب شده و تعداد سطوح زياد

گرفته شده باشد.

تعداد زياد پارامترها ،اندرکنش بين پارامترها را نخواهيم داشت

باشد ،استفاده از روش تاگوچی از نظر وقت و هزينه با صرفهتر

شرايط پيشنهادي توسط مدل ،منطقی به نظر میرسد و با نتايج به

است .در روش تاگوچی به دليل تعداد کم آزمايشها نسبت به

دست آمده توسط ديگر پژوهشگران نيز همخوانی دارد [.]68 ،1

71

تعيين شرايط بهينهي فرايند انحالل اسيدي کانسنگ . . .

 1.9اثر دانهبندی بر بازیابی توریم
بازیابی توریم ()%

شکل  6اثر دانهبندي بر بازيابی توريم را نشان میدهد .همانطور
که مشاهده میشود با کاهش اندازهي ذرات ،بازيابی توريم ابتدا
کاهش يافته و سپس افزايش میيابد تا اين که به يک مقدار
تقريباً ثابتی برسد .علت کاهش بازيابی با کاهش اندازهي ذرات
در بازهي  072تا  682ميکرون افزايش ميزان آزادسازي ذرات و
کانیهاي بیارزش (گانگ) موجود در سنگ معدن است.

اندازهی ذرات (میکرون)

مشاهده میشود که با افزايش خردايش در گسترهي دانهبندي از

شکل  .1بازيابی توريم به صورت تابعی از دانهبندي ذرات.

 682تا  607ميکرون بازيابی توريم مجدداً افزايش میيابد که اين
ناشی از افزايش تصاعدي سطح تماس کانیهاي حاوي توريم و
بازیابی توریم ()%

در نتيجه افزايش ميزان انحالل آنها است .آنسوتر ميزان بازيابـی
توريم ثابت است .علت اين امر آن است که در اين ابعاد ،کانیهاي

حاوي توريم به درجهي آزادي مناسب براي انجام فرايند
فروشويی رسيدهاند و در واقع با افزايش خردايش درجهي آزادي
کانیها تغيير محسوسی نمیکند .با توجه به اين که ادامهي
دما ))˚C

مراحل خردايش نه تنـها سبب کاهش بازيابی توريم شده است،

شکل  .2بازيابی توريم به صورت تابعی از دما.

بلکه باعث افزايش هزينههاي فرآوري به صورت تصاعدي نيز
میشود ،لذا ،ادامهي عمليات فرآوري بر روي نمونههاي با دانهبندي

ريزتر کامالً غيرمنطقی به نظر میرسد .به اين ترتيب دانهبندي

بازيابی توريم مواجه میشويم .اين کاهش بازيابی در دماهاي

بهينهي ذرات  072ميکرون تعيين شد .البته در منابع ،دانهبندي

باالتر از  682˚Cناشی از اين است که گرماي اضافی باعث

بهينهي ذرات زير  072ميکرون گزارش شده است [ ]02 ،68که

کاهش( )4و آبزدايی( )62توريم ،اورانيم ،و عناصر خاکی نادر به

اين با توجه به شرايط کانیشناسی متفاوت کانسنگ زريگان با

شکل نمکهاي سولفات غيرقابل حل میشود .با توجه به شکل 0

کانسنگهاي بررسی شده در اين منابع قابل توجيه به نظر

بيشترين بازيابی توريم در دماي  682˚Cو برابر  71/29%به دست

میرسد ،به ويژه اينکه مطالعات کانهآرايی انجام شده بر روي

آمد .در نتيجه دماي بهينه براي اين فرايند  682˚Cتعيين شد .در

کانسنگ توريم -اورانيم زريگان فقط شامل خردايش بوده و

منابع موجود ،دماي بهينه براي فروشويی توريم  672تا 657

مراحل پيشفرآوري نمونهي نماينده به منظور حذف و يا

درجهي سانتیگراد گزارش شده است ] 1و .[68

کمينهسازي کانیهاي بیارزش (کوارتز ،آلبيت ،ژيپس و
 3.9اثر زمان بر بازیابی توریم

منيتيت) و افزايش عيار کانیهاي حاوي توريم انجام نشده است.

شکل  1تغييرات بازيابی توريم با زمان را نشان میدهد .همانطور
 2.9اثر دما بر بازیابی توریم

که در شکل  1مشاهده میشود بيشترين ميزان بازيابی توريم در

از آنجايیکه عمليات هضم در دماهاي باال انجام میشود در

زمان  7ساعت به دست آمده است .اين پارامتر نسبت به ساير

نتيجه پارامتر دما يکی از مهمترين پارامترهاي تأثيرگذار بر

پارامترها بيشترين تأثير بر بازيابی توريم را دارد .با توجه به شکل

عمليات انحالل است .شکل  0تأثير دما بر بازيابی توريم را نشان

 1بيشترين بازيابی توريم  18/2%است که در زمان  7ساعت به

میدهد .همانطور که مشاهده میشود افزايش دما تا 682˚C

دست آمده است .در نتيجه زمان بهينه براي انحالل توريم 7

بـاعـث افـزايش بـازيـابـی تـوريـم میشود .اما آنسوتر ،با کاهش

ساعت تعيين شد.
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بازیابی توریم ()%

بازیابی توریم ()%

زمان (ساعت)

غلظت سولفوریک اسید (مول بر لیتر)

شکل  .3تغييرات بازيابی توريم با زمان.

شکل  .9رابطهي بين غلظت سولفوريک اسيد و بازيابی توريم.

 9.9اثر غلظت اسید بر بازیابی توریم

يکی از پارامترهاي اساسی در عمليات انحالل اسيدي غلظت اسيد
است .با توجه به اين که عمليات هضم معموالً در مورد کانیهاي
بازیابی توریم ()%

مقاوم به کار میرود در نتيجه مصرف اسيد زياد است .بررسی اثر
غلظت سولفوريک اسيد بر عمليات هضم کانیهاي توريم
زريگان ،در گسترهي غلظتـی  4تا  61مول بر ليتر به انجام رسيد.
شکل  9تأثير غلظت سولفوريک اسيد بر بازيابی توريم را نشان
میدهد.
همانطور که در اين شکل مشاهده میشود بيشترين بازيابی

نسبت مایع به جامد

توريم در غلظت  62/8مول بر ليتر حاصل شده است .در اين

شکل  .1بازيابی توريم به صورت تابعی از نسبت وزنی اسيد به ماده معدنی.

غلظت از سولفوريک اسيد ميزان بازيابی توريم  11%است .همچنين

در غلظتهاي باالي  62/8مول بر ليتر سولفوريک اسيد ،با کاهش
مجدد بازيابی توريم مواجه میشويم .دليل اين کاهش بازيابی،

میدهد .همانطور که در اين شکل مشاهده میشود ،بيشترين

آن است که در غلظتهاي خيلی باالي سولفوريک اسيد ،انحالل

ميزان بازيابی توريم از سنگ معدن توريم -اورانيم زريگان

کانیهاي بیارزش درگير با کانههاي توريم بيشتر شده ،در

مربوط به نسبت وزنی  1است که مقدار آن  11%است .مالحظه

نتيجه قدرت اسيدي محيط کاهش میيابد که اين ،کاهش بازيابی

می شود که هم با افزايش و هم با کاهش اين نسبت ميزان بازيابی

توريم را به دنبال دارد .از اين بررسی ،مقدار بهينه براي غلظت

توريم کاهش میيابد .با افزايش اين نسبت ميزان انحالل کانیهايی

سولفوريک اسيد 62/8 ،مول بر ليتر برآورد شد.

چون ژيپس ،آلبيت و منيتيت به شدت افزايش يافته و ژل حاصل
به صورت پوششی بر روي کانیهاي حاوي توريم عمل نموده و

 1.9اثر نسبت اسید به مادهی معدنی بر بازیابی توریم

اليهي نفوذناپذيري را ايجاد مینمايد که سبب کاهش ميزان

نسبت بهينهي اسيد به مادهي معدنی (يا چگالی پالپ) در عمليات

انحالل کانیهاي حاوي توريم میشود .در واقع ژل ايجاد شده به
()66

فروشويی معموالً بيشينه مقدار ممکن است ،تا جايی که اجازهي

صورت کپ

سياليت کانی در پالپ براي اجتناب از تماس ضعيف بين اسيد و

مینمايد .از طرف ديگر با کاهش اين نسبت به  ،0کاهش قابل

مادهي معدنی ،داده شود .بررسی اثر نسبت وزنی اسيد به مادهي

توجهی در بازيابی توريم مشاهده میشود که اين امر به دليل

معدنی ،در محدودهي  0تا  5/7انجام شد .شکل  7منحنی تغييرات

افزايش بيش از حد چگالی پالپ و واکنش ناقص کانه با محلول

بـازيـابـی تـوريـم بـرحسب نسبت اسيـد به مادهي معدنی را نشـان

است.
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 8.9اثر غلظت اکسیدان (نیتریک اسید)

-

شرايط بهينهاي که براي انحالل توريم به دست آمد عبارتاند

به منظور بازيابی بيشتر توريم ،محيط عمليات انحالل بايد در

از اندازهي ذرهي  072ميکرون ،دماي  682درجهي

وضعيت اکسايشی مناسب قرار گيرد .در اين رشته از آزمايشها

سانتیگراد ،زمان هضم  7ساعت ،غلظت سولفوريک اسيد

از نيتريک اسيد به عنوان اکسيدان استفاده شده است .بررسی اثر

 62/8مول بر ليتر و نسبت اسيد به مادهي معدنی .1

غلظت اکسيدان بر بازيابی توريم ،در گسترهي غلظتی  6تا  7مول

-

بر ليتر نيتريک اسيد به انجام رسيد (جدول .)5

در شرايط بهينه ،بازيابی نهايی توريم  40درصد به دست
آمد.

با توجه به نتايج به دست آمده (شکل  1و جدول  ،)5مشاهده

-

با توجه به نتايج به دست آمده ،ميزان فروشويی اورانيم،

میشود که استفاده از نيتريک اسيد به عنوان اکسيدان باعث

النتانيم ،سريم و ايتريم در شرايط بهينه به ترتيب،58/01 ،

افزايش بازيابی میشود .نتايج همچنين نشان میدهند که در

 61/18 ،90/16و  69/81درصد تعيين شد.

غلظت  0مول بر ليتر نيتريک اسيد ،بيشترين ميزان بازيابی توريم

-

بعد از مشخص شدن شرايط بهينه ،تأثير غلظت نيتريک اسيد

به دست میآيد که  45%است .از ديگر نتايج قابل توجه اين رشته

به عنوان اکسيدان بر ميزان بازيابی توريم بررسی شد .در

از آزمايشها اين است که در غلظتهاي باالي  0مول بر ليتر

غلظت  0مول بر ليتر نيتريک اسيد ،بيشترين ميزان بازيابی

نيتريک اسيد با کاهش بازيابی توريم مواجه میشويم که اين

توريم ،يعنی  45درصد حاصل شد.
-

کاهش بازيابی ممکن است به واسطهي تشکيل پوشش محافظتی

با توجه به بازيابی  45و  58درصدي براي ،به ترتيب ،توريم

غيرقابل انحالل اکسيدهاي توريم در غلظتهاي باالي  0مول بر

و اورانيم میتوان نتيجه گرفت که عمليات انحالل کانسنگ

ليتر نيتريک اسيد باشد.

توريم -اورانيم زريگان با توجه به بحث راهبردي بودن
توريم و اورانيم ،در شرايط بهينهي به دست آمده براي

 .1نتیجهگیری
-

عمليات انحالل میتواند توجيه اقتصادي داشته باشد.

با استفاده از مطالعات کانیشناسی ،مشخص شد که سنگ
معدن زريگان شامل کانیهاي اصلی آنورتيت ،سانيدين،

پینوشتها:

آلبيت و کوارتز ،و کانیهاي فرعی ژيپس ،ورميکوليت،

6. Refractory Minerals
0. Digestion

مسکويت ،آناتاز و منيتيت است.
-

1. Ames

با توجه به نتايج تجزيهي عنصري ،باالترين عيار توريم در

9. Battelle Memorial

نمونهي نمايندهي تهيه شده از منطقهي زريگان 822ppm ،بود.

7. Signal-to-Noise
1. Larger-The-Better
5. Retch

بازیابی توریم ()%

8. XMB-67
4. Reduction
62. Dehydration
66. Cap

غلظت نیتریک اسید (مول بر لیتر)

شکل  .8بازيابی توريم به صورت تابعی از غلظت نيتريک اسيد در شرايط بهينه.
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