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 این مقاله به مطالعه و بررسی یک روش نوآورانه براي فرآوري کانیهاي مقاوم ماسههاي ساحلی دریاي عمان از طریق فروشویی قليایی:چكیده
 این مطالعه با جداسازي انتخابی. میپردازد، که در آن خردایش و فروشویی کانیها به طور همزمان انجام میشود،در اتوکالو آسياي گلولهاي
 این روش. بیکربنات ادامه مییابد- با محلولهاي آمونيم کربنات،توریم و اورانيم از طریق فروشویی اتوکالوي کيک هيدروکسيد حاصل
، در حالی که النتانيدها،بر مبناي این حقيقت استوار است که توریم و اورانيم با آمونيم کربنات کمپلکسهاي کربنات محلول تشکيل میدهند
) کنسانترهي کانیهاي سنگين و مقاوم حاصل از فرآوري فيزیکی59/9%( فروشویی کامل.کربناتهاي مضاعف کم محلول پدید میآورند
، ساعت حاصل شد که طی آن کيک هيدروکسيد عناصر اورانيم2  و2/5 ، به ترتيب، ظرف مدت،375C  و359 ماسههاي ساحلی دریاي عمان در

 برداشت مداوم، عمليات فروشویی در اتوکالو آسياي گلولهاي در نتيجهي عمل خردایشی گلولههاي فوالدي.توریم و خاکیهاي نادر توليد گردید
 مطالعهي فروشویی کربناتهي. و تماس مداوم سطح کانی با محلول قليایی تسریع و تشدید گردید،الیه ي هيدروکسيد از سطوح ذرات تحت واکنش
) همراه با بازیابی57/5%( بیکربنات در اتوکالو نشان داد که بازیابی کامل توریم-انتخابی تحت فشار کيک هيدروکسيد با محلولهاي کربنات

 ميزان استخراج النتانيدها به درون. ساعت به انجام رسيد2  تا3  و در مدت99C  تا79 ) و جداسازي آنها از النتانيدها در دماي59/9%( اورانيم
. فراتر نرفت4/7% محلول کربنات ناچيز بوده و به طور متوسط از
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Abstract: This paper deals a with the study of an innovative method for processing the Oman placer
ores by alkaline leaching in ball mill autoclaves, where grinding and leaching of the refractory minerals
take place simultaneously. This was followed by the selective separation of thorium and uranium from
lanthanides by autoclave leaching of the hydroxide cake with ammonium carbonate-bicarbonate
solutions. The introduced method is based on the fact that thorium and uranium form soluble carbonate
complexes with ammonium carbonate, while lanthanides form sparingly soluble double carbonates. It
was found that a complete alkaline leaching of Oman placer ores (98.0%) was attained at 150 and 175C
within 2.5 and 2h, respectively. Oman placer ores leaching was intensified and accelerated in a ball mill
autoclaves as a result of the grinding action of steel balls, removal of the hydroxide layer covering ores
grains and the continuous contact of fresh ore grains with alkaline solution. The study of selective
carbonate processing of hydroxide cake with ammonium carbonate-bicarbonate solutions on autoclave
under pressure revealed that the complete thorium recovery (97.5%) with uranium recovery (90.8%) and
their separation from the lanthanides were attained at 70-80C during 1-2h. The extraction of lanthanides
in carbonate solution was low and did not exceed 4.6%.
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 .1مقدمه

دیجيتالی دما و زمان اسدتفاده شدد .در اغلدب واکدنشهداي درون

با توجه به اهداف بلند مددت در بخدش نيروگداههداي هسدتهاي و

اتوکالو ،محروالت واکنش مواد غيرمحلدولی را بدر روي سدطح

توليد برق از سوخت هستهاي و همچنين محدودیت مندابع اصدلی

کانیها توليد میکنند که مانع نفوذ عامل فروشویی به سطح کانی

اورانيم ،بازیابی آن از منابع ثانویه مانند فسفریک اسيد ،آب دریدا

و در نتيجه باعث کاهش سرعت واکنش میشود .به همين دليدل،

و منابع خاکیهاي نادر اجتنابناپذیر مینماید .ضمناً کاربردهداي

در اتوکالو مذکور ،از ترکيب ابعداد و وزن مختلدف گلولدههداي

وسيع عناصر خاکی نادر از جمله استفاده به عنوان جاذب ندوترون

فدوالدي ضددزنگ اسددتفاده شدده اسدت .نقددش ایدن گلولدههددا در

(اسکاندیم و اوروپيم) ،اندازهگيري شدار ندوترون (دیسپروسديم)،

درجهي اول بده عندوان روشدی جدیدد در خدردایش هدمزمدان بدا

غددالف نددوترون (گددادولينيم) ،کنتددرل هسددتهاي(اربدديم) و دیگددر

عمليات فروشدویی و در درجدهي دوم بده عندوان تسدهيلکننددهي

کاربردهاي مشدابه در فدنآوري هسدتهاي بدراي عناصدر ایتدربيم و

واکنش ،مهم میباشد.

لوتسيم ،ساخت آلياژها ،آهنرباهاي دایمی ،باتريهاي قابل شدارژ

در این تحقيدق ،نموندهي حداوي کدانیهداي سدنگين روتيدل،

شدن ،فيبرهاي نوري ،ابرساناها ،المپهاي خالء ،ليزر و همچندين

کروميت ،منيتيت ،هماتيت ،زیرکن و مونازیت ماسههاي سداحلی

کاربرد در صنایع دارویی باعث توجه ویژهي محققين به فرآوري،

دریاي عمان قبل از عمليات فروشویی مدورد آزمدایشهداي پديش

ایدن عناصدر در ماسسدات تحقيقداتی شدده

تغليظ شامل مارپيچ ،ميز ثقلی ،جددایش مغناطيسدی شددت -بداال،

است .این عناصر در طبيعت به شکلهاي مختلف و در سنگهاي

سپس شدت -پدایين و در نهایدت جددایش الکترواسدتاتيکی قدرار

مختلف یافت میشوند .به دليدل واقدع شددن اورانديم در شدبکهي

گرفت .کنسانترهي غيرهادي حاصدل از عمليدات پديشتغلديظ ،در

کانیهاي سنگين و مقاوم( )3مانند مونازیت (فسفات عناصر خاکی

دمدداي بدداال و تحددت فشددار بخددار محلددول قليددایی تحددت عمليددات

نادر) ،زیرکن ،زینوتایم( ،)2توریت که در آنها اورانيم ،تدوریم و

فروشویی قدرار گرفدت کده طدی آن کيدک هيدروکسديد عناصدر

عناصدر خدداکی ندادر در داخددل شدبکهي بلددوري بدا عناصددر دیگددر

اورانيم ،توریم و خداکیهداي ندادر توليدد گردیدد .بدراي بازیدابی

پيوندهاي بسيار محکمی تشکيل دادهاندد ،هنگدام انجدام عمليدات

انتخابی اورانيم و توریم ،فروشویی کربناتهي کيک هيدروکسديد

فروشویی بر روي این کانیها با مشدکالت مردرف بداالي عامدل

حاصل ،در اتوکالو به انجام رسيد.

جداسدازي و تخلدي

فروشویی ،خوردگی تجهيزات و نياز به زمانهداي طدوالنی بدراي
رسيدن به بازیابی مناسب ،مواجه هسدتيم ] .[3یکدی از روشهداي

 .2بخش تجربي

پيشددنهادي بددراي رسدديدن بدده ميددزان قابددل قبددولی از بازیددابی بددراي

 1.2مواد

اورانيم ،توریم و عناصر خاکی نادر در مددت زمدانهداي کدمتدر،

مادهي معدنی ورودي در این تحقيق ،ماسدههداي سداحلی دریداي

تجزیه و فروپاشی شبکهي کانیهاي مقاوم تحت شدرایط ویدژهي

عمان بوده و نمونهبرداري توسط شرکت تماس انجام شد .سددیم

دما و فشار باال و سپس جدایش انتخابی اورانيم و توریم درگير بدا

هيدروکسيد ،آمونيم کربنات -بیکربنات ،هيدروکلریک اسديد و

عناصر خاکی نادر با استفاده از عامل فروشویی انتخدابی در دمدا و

سایر مدواد شديميایی مدورد نيداز ،همگدی بدا خلدو

تجزیدهاي و

فشار باال میباشد ] 2 ،3و  .[1انجام عمليدات فروشدویی در دمداي

محرول شرکتهاي مرک و فلوکا بودند.

باال در روش هاي معمولی فروشویی به دليل بخار شددن و اتدالف
عامل فروشویی مقدور نمیباشد و براي انجام این عمليات نياز بده

 2.2دستگاهها

اتددوکالو تحددت فشددار اسددت ] 1تددا  .[7در کددار تحقيقدداتیاي کدده

 1.2.2طراحي و ساخت اتوکالو تحت فشار

مقالددهي حاضددر حاصددل آن اسددت ،اتددوکالو اسددتوانهاي دوار در

روش هاي به کار رفته براي فروشویی منابع اصلی اورانديم کده در

مقياس آزمایشگاهی و با حجدم  259ميلدیليتدر طراحدی و سداخته

آنها از شرایط معمولی دما ،فشار و غلظت پایين عامل فروشدویی

شد .در طراحی سيستم گرمایش و تثبيت دماي درون اتدوکالو از

استفاده میشود براي فروشویی کانههداي مقداوم مانندد مونازیدت،

یک منبع گرمایش الکتریکدی خدارجی همدراه بدا سيسدتم کنتدرل

توریت ،زینوتایم ،روتيل و ایلمنيت و زیرکن مناسب نمدیباشدند.
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بنابراین یکی از مهمترین مراحل فرآوري اورانيم و توریم موجود

اخيراً ،روش جدیدي براي فروشویی کنسانترههاي مونازیدت،

در این کانیهاي مقاوم ،طراحی سيستم استخراج مناسب میباشدد

زیرکن و تنگستن به کار گرفته شده است که در آن کنسدانتره بدا

که شامل استفاده از روشهاي غيرمعمول بدراي تجزیدهي سداختار

ابعاد اوليه و بدون هيچگونه خردایش اضافی در اتدوکالو آسدياي

کددانیهدداي مقدداوم حدداوي اوراندديم و تددوریم ،از جملدده فروش دویی

گلولهاي فوالدي مورد فرآوري قرارگرفته اسدت ] 1تدا  .[7نتدایج

دما -باال میباشد .در روشهاي معمولی فروشویی ،انجام عمليات

این تحقيق نشان داد که این روش باعث خردایش مناسب نمونده،

فروشویی دما -باال به دليل بخار شدن و اتدالف عامدل فروشدویی

فعال نمدودن محديط واکدنش ،تسدهيل روندد انجدام واکدنش و در

مقدور نمی باشد و براي انجام این عمليات نياز بده اتدوکالو تحدت

نهایت رسيدن به بازیابی کامل عمليات فروشویی در مددت زمدان

فشار است.

کمتر شده است .استفاده از ترکيب گلولههاي به قطرهاي مختلف

شکل  3طدرحوارهي اتدوکالو اسدتوانهاي فدوالدي ضددزنگ

باعث میشود در درجهي اول عمل خدردایش در درون اتدوکالو

ساخته شده در این تحقيق را نشان میدهندد .ایدن اتدوکالو داراي

بدون در نظر گرفتن مرحلهي خردایش مقدماتی صورت گيدرد و

حجم و سرعت ،بده ترتيدب 259 ،ميلدیليتدر و  319دور در دقيقده

این نکته می تواند از لحاظ فنی و اقترادي بسيار قابل توجه باشدد.

بوده و دماي درون اتدوکالو از طریدق یدک محفظدهي گرمایشدی

در درجهي دوم سبب میشود که در دما و فشار عملياتی ،با انجام

خارجی عایقبندي شدده تدأمين مدیشدد .یدک سيسدتم دیجيتدالی

عمل خردایش همزمان ،سدطح تدازهي کدانی بدراي نفدوذ محلدول

کنترل دما و زمان به منظور کنترل عمليات درون اتوکالو بر روي

فروشویی فراهم شود .همچنين نتایج بررسیهاي سدينتيکی انجدام

آن تعبيه شد .براي هدم زدن مدواد در درون اتدوکالو از سدازوکار

شده به وسيله علی و عبدالرحيم ] 1تا  ،[7نشان داد که وجود نقش

چرخش استفاده شد.

خردایشی و تسهيلکنندگی گلولهها باعث میشدود کده سدينتيک

یکی از عوامل مهم در فروشویی قليایی کانیهاي مقاوم ابعداد

واکنشهاي فروشویی از کنترل نفوذي به کنتدرل شديميایی تغييدر

ذرات میباشد و باید در حد امکان قبل از عمليدات فروشدویی بده

یافتدده و باعددث سددرعت بخشدديدن بدده واکددنش و در نهایددت باعددث

صورت پودر درآیند تا سطح تماس بدراي عامدل فروشدویی مهيدا

افزایش توليد در مدت زمان کمتر شود.

شود .در فرآوري کانیهاي مقاوم ،عمليات خردایش نقش بسديار

در اتوکالو ساخته شده در این کار تحقيقاتی ،از گلولدههداي

مهمی را در رسيدن به بازیابی باال و تجزیهي شدبکهي کدانیهداي

فوالدي ضدزنگ در قطرهاي مختلف براي خدردایش و هدم زدن

مقاوم دارد ] 1تا .[7

پالپ استفاده شده است.
 3.2روش کار
 1.3.2آمادهسازی نمونه

مادهي معدنی اوليه ،پس از خرد شدن تدا ابعداد کوچدکتدر از 79
مش ،با استفاده از ميز لدرزان بده سدطح  24×59ایدنچ مربدع تحدت
جدایش ثقلی قدرار گرفدت ] 9و  .[5سدایر مشخردات ميدز شدامل
بسامد ،شيب طولی ،شيب عرضی ،و دامنهي ،به ترتيدب ،برابدر بدا
 279بر دقيقه ،صفر 1 ،درجه و  9ميلیمتدر بودندد .بخدش سدنگين
ميز ،با استفاده از جداکنندهي مغناطيسی شدت -باال با شددت 3/7
تسال تحت جداسازي قرار گرفته و کنسانترهي مغناطيسی حاصدل
از آن به وسيلهي جداکنندهي مغناطيسی شدت -پدایين بدا شددت
 9/5تسددال جداسددازي گردیددد .در ادامدده ،خروجددی جداکنندددهي
مغناطيسی شدت -پایين توسدط جداکننددهي الکترواسدتاتيکی بدا
شكل  .1طرحوارهي دستگاه فروشویی اتوکالوي آسدياي گلولدهاي )3 ،محفظدهي

شدت  29کيلوولت مورد جدایش الکتریکی قرار گرفت .در تمدامی

گرمددایش )2 ،اتددوکالو آسددياي گلولددهاي )1 ،سددازوکار چددرخش )4 ،سدديمپدديچ

موارد شرایط دستگاه بهينده شدده بدود .کنسدانترهي غيرهدادي داراي

گرمکننده )5 ،کنترلکنندهي خودکار دما )7 ،دماسنج تماسی.
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خاصيت مغناطيسی ضعيف کانیهاي سدنگين موجدود در ماسدههداي

النتانيدها در  259%مقدار نظري مدورد نيداز هيددروکلریک اسديد

ساحلی دریاي عمان مورد استفادهي عمليات فروشویی قرار گرفت.

 39%در  99 Cدر مدت  19دقيقه در یک بشدر همدراه بدا هدمزندی



الکتریکددی تعيددين گردیددد .محلددول ،در خددالء صدداف شددده و
 2.3.2آزمايشهای فروشويي

باقیماندهي نامحلول با اسيد رقيق و سپس با آب شسته شدد .محلدول
()1

آزمددایشهددا در اتددوکالو آسددياي گلولددهاي فددوالدي ضدددزنگ

زیر صافی و شویه با هم جمع شده و براي تعيين مقدار کل توریم،

استوانهاي شکل به حجم  259ميلیليتر انجام شدند .اتوکالو پدس

اورانيم و النتانيدها مورد تجزیهي عنرري قرار گرفت.

از بارگذاري مادهي مورد عمليات فروشویی و گلولدههدا در آن و
بستن درب آن ،در داخل محفظدهي گرمایشدی قدرار گرفتده و بده

 8.3.2فروشويي کربناتهی انتخابي کیک هیدروکسید

کمک سدازوکار چرخشدی نشدان داده شدده در شدکل  3بده طدور

سدیم کربنات -بدیکربندات ،و آمدونيم کربندات -بدیکربندات از

مکانيکی شروع به چرخيدن کرد .دما به کمک سيستم کنترل دما

عوامددل لدديچ انتخددابی بددراي انحددالل اوراندديم و تددوریم مددیباشددند.

بدده طددور خودکددار در  2Cتنظدديم شددد .از  499گددرم گلولددهي

محلولهاي آمونيم کربنات -بیکربنات از جهاتی مطلدوبتراندد،

فوالدي استفاده شد که معادل  45%حجم کل اتوکالو بود .نسبت

زیرا وقتی که از این محلولها استفاده میشود ،کمپلکس توریم و

وزنی گلولههاي به قطر  39 ،5و  35ميلیمتر برابدر  2:3/5:9/5بدود.

اورانيم به دست آمده در دماي پایين ،از پایداري کمتر برخوردار

تعددداد دور اتددوکالو آسددياي گلولددهاي برابددر  319دور در دقيقدده

است و به لحاظ کاربرد در مقيداس صدنعتی مدیتواندد عمليدات را

انتخاب شده بود.

تسهيل نماید .با عبور دادن بخار از محلدول حداوي کمدپلکسهدا،

پس از اتمام عمليات ،اتوکالو تا دماي محديط خندک شدده و

عمليات تجزیهي کمپلکسهدا و رسدوبگيدري آنهدا راحدتتدر

براي تخليهي بار ،آماده گردید.

صورت خواهد گرفت .این عمليات رسوبگيري منجر بده توليدد
کنسددانتره ي تددوریم بدده شددکل کربنددات تددوریم هيدراتدده و اکسدديد

 3.3.2فروشويي قلیايي کنسانترهی کانيهای مقاوم

اورانيم هيدراته خواهد شد .هدمچندين محردول توليددي فرآیندد

هدف از انجام این آزمایشها تجزیهي کانههاي مقداوم و تشدکيل

فروشویی کربناته آلودگیهاي سديليس کدمتدري خواهدد داشدت

هيدروکسيدهاي اورانديم ،تدوریم و عناصدر خداکی ندادر و تعيدين

ولی در عمليات فروشویی با سدیم کربنات -بیکربندات ،محلدول

ميزان بازیابی آنهدا پدس از انحدالل در هيدروکلریددریک اسديد

به طور فعالتري با کانیهاي ناخالری سيليس موجود در ترکيب

بوده است.

واکنش داده و منجر به آلودگی سيليس بيشتري خواهدد شدد .از

براي این منظور 25 ،گدرم از کنسدانترهي کدانیهداي سدنگين

مزیت دیگر استفاده از آمونيم کربنات -بدیکربندات مدیتدوان بده

ماسههاي ساحلی دریاي عمدان بدا ابعداد کوچدکتدر از  79مدش،

بازیابی دوبارهي آمونياک و کربن دياکسديد و در نهایدت توليدد

بدون خردایش اضافی ،همراه بدا محلدول سددیم هيدروکسديد در

دوبارهي آمونيم کربنات اشاره کرد.

اتوکالو بارگذاري شد .پس از یک زمان همزندی از پديش تعيدين

براي انجام فروشدویی کربناتدهي کيدک هيدروکسديد ،مقددار

شده در یک دماي معين ،اتوکالو تا دماي محيط سرد شدد .پالدپ

معينی از آن همراه با ( 59تا  599%مقدار نطري مورد نياز) محلول

حاصل ،از اتوکالو بده درون یدک بشدر تخليده شدده و بده منظدور

آمونيم کربنات (به غلظت  29تا  )49%و مقدار نطري مورد نياز از

افزایش انحاللپذیري سدیم فسفات با آب گرم به نسدبت S/L=4:3

بیکربنات براي گسترههاي زمانی  9/5تا  1ساعت در اتوکالو بدار

رقيق گردید .پالپ در خالء صاف شده و کيک هيدراته ،تدا حدذف

شد .دوغاب حاصل از فروشویی در یک بشر تخليه شدده و بدراي

کامل یونهاي فسفات ،با آب مقطر گرم شسته شد.

جلوگيري از هيدروليز کمپلکسهاي توریم و اورانيل بدا محلدول

بازده فرایند فروشدویی و درصدد بازیدابی (نسدبت مقددار کدل

آمونيم کربنات  1%رقيق گردید .محلول حاصدل در خدالء صداف

عنرددر مددورد نظددر در محلددول حاصددل بدده مقدددار کددل آن در بددار

شده و کربنات مضداعف النتانيددهاي حاصدل بدا محلدول آمدونيم

ورودي) با موازنهي جدرم مدواد و تجزیدهي جامدد و سديال تعيدين

کربنات  1%شسته شد .محلول زیر صافی و شدویه بدا هدم ترکيدب

میشود ] .[3بازده فروشویی کنسانترهي کانیهاي مقاوم اورانيم-

شده و براي اندازهیابی اورانيم ،توریم و النتانيدها مدورد تجزیدهي

تدوریم ،از طریددق انحدالل کيددک هيدروکسديد تددوریم ،اوراندديم و

عنرري قرار گرفت.
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 1.3.2اندازهگیری فشار بخار

 1.3ترکیب کانيشناسي و شیمیايي ماسههای ساحلي دريای عمان

قبل از شدروع آزمدایش فروشدویی کنسدانترهي کدانیهداي مقداوم

از مطالعات پراش پرتددو ایکدس ( )XRDکنسدانترهي کدانیهداي

اورانيم -تدوریم ،فشدار بخدار محلدولهداي سددیم هيدروکسديد و

سنگين ماسههاي سداحلی دریداي عمدان ،فازهداي تشدکيلدهندده

آمونيم کربنات (شامل آمونيم بیکربنات) با غلظتهداي مختلدف

مشخ

گردید .براسداس این اطالعات ،کانیهاي تشکيلدهندهي

و در دماهاي مختلف در طرح خاصی از اتوکالو متردل بده یدک

ماسههاي ساحلی دریاي عمان شدامل کدانیهداي سدنگين روتيدل،

فشارسنج اندازهگيري شد.

مرئميت ،منيتيت ،هماتيت ،زیرکن و مونازیت است.
جدددول  3ترکيددب شدديميایی کنسددانترهي کددانیهدداي سددنگين

 .3نتايج و بحث
فروشویی قليایی کنسانترهي کانیهاي سنگين ماسدههداي سداحلی

اطالعددات ایددن جدددول کنسددانترهي مددذکور حدداوي مقددادیر قابددل

دریاي عمان ،دنبال شده با جداسازي توریم و اورانيم از النتانيدها

توجهی از عناصر خاکی نادر و مقادیر کمدی از تدوریم و اورانديم

از طریق فروشویی کربناتهي کيک هيدروکسديد بدا محلدولهداي

است.

ماسددههدداي سدداحلی دریدداي عمددان را نشددان مددیدهددد .براسدداس

آمونيم کربنات -بیکربنات بر مبناي واکدنشهداي شديميایی زیدر
استوار است:

 2.3دادههای فشار بخار

واکنش شديميایی فروشدویی قليدایی مدیتواندد بده شدکل زیدر

دادههداي فشدار بخدار بدده دسدت آمدده بددراي محلدولهداي سدددیم

نمایش داده شود

هيدروکسيد با غلظتهاي مختلف و در دماهاي مختلف در شکل
 2آورده شدهاند .به طدور کلدی ،فشدار بخدار محلدولهداي سددیم

REPO4  3 NaOH  RE( OH )3  Na3 PO4

هيدروکسيد با افزایش دما افزایش مییابد .یک افزایش تند فشدار

UO2 HPO4  2NaOH  UO2 (OH) 2  Na 2 HPO4

بخار براي همهي غلظتها در دماهاي باالتر مشاهده مدیشدود .از

Th 3 (PO4 )4  12NaOH  3Th(OH)4  4Na 3 PO4

طرف دیگر ،به تدریج که غلظت محلولهاي سدیم هيدروکسديد
افزایش مییابد ،فشار بخار کاهش پيدا میکند.

هيدروکسيدهاي اورانيل و توریم در محلول آمدونيم کربندات

نتددایج متندداظر بددا محلددولهدداي آمددونيم کربنددات (شددامل

به شکل کمپلکسهاي آمونيم -اورانيل کربنات و توریم کربنات

مقادیر نظدري مدورد نيداز آمدونيم بدیکربندات) در شدکل  1نمدایش

محلددولانددد ،در حددالی کدده هيدروکسدديد النتانيدددها کربندداتهدداي

داده شدددهانددد .یددک افددزایش کلددی فشددار بخددار بددا افددزایش دمددا و

مضاعف آمونيم -النتانيد کم محلول تشکيل میدهند ].[1

غلظدددت محلدددول وجدددود دارد .ایدددن افدددزایش فشدددار بخدددار،

بده تدددریج کدده دمددا تددا  59Cافدزایش مددییابددد ،تدددریجی اسددت.

واکنش فروشویی کربناتهي انتخابی کيک هيدروکسيد (حاصل

در دماهدداي بدداالتر از  ،79C-79یددک افددزایش تنددد فشددار بخددار،

از فروشویی قليایی) میتواند به شکل زیر نمایش داده شود

بدده دليددل تجزیددهي آمددونيم کربنددات -بددیکربنددات بدده آمونيدداک،
Th(OH)4  5( NH4 ) 2 CO 3  ( NH4 ) 6 [Th(CO 3 )5 ]  4NH4 OH

کربن دياکسيد و آب ،مشاهده میشود .همانطور که ليپتی نشان

UO2 (OH) 2  3( NH4 ) 2 CO 3  ( NH4 )4 [ UO2 (CO 3 ) 3 ]  2NH4 OH

داده است ] ،[39آمونيم کربنات و بیکربنات در هوا در دماهداي

2RE(OH) 3  4( NH4 ) 2 CO 3  RE 2 (CO 3 ) 3 ( NH4 ) 2 CO 3  6 NH4 OH

معمولی غيرقابل اسدتفادهاندد و در دمداي  99Cبده شددت تجزیده

NH4 OH  NH4 HCO 3  ( NH4 ) 2 CO 3  H 2 O

میشوند.

جدول  .1نتایج تجزیهي عنرري کنسانترهي کانیهاي سنگين ماسههاي ساحلی دریاي عمان
عنرر/ترکيب

Ce

La

Y

Th

U

Fe2O1

P2O5

SiO2

غلظت

7571 ppm

2234 ppm

259 ppm

273 ppm

399 ppm

5/5%

9/297%

39/55%
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)Vapor pressure (kg cm-2

)Efficiency of leaching (%

)Temperature (C
)Temperature (C

شكل  .2فشار بخار محلولهاي سدیم هيدروکسيد به غلظدتهداي مختلدف بده

شكل  .8بازده فروشویی به صورت تابعی از دما در زمانهاي مختلف با اسدتفاده از

صورت تابعی از دما ،منحنیهاي  1 ،2 ،3و  ،4فشار بخار محلولهاي به ترتيدب،

 35%مقدار نظري موردنياز سدیم هيدروکسيد به غلظت  37مول بر ليتر.

 31 ،39 ،7و  37مول بر ليتر سدیم هيدروکسيد.

-

در  9 ،7و  39ساعت فروشدویی ،یدک افدزایش تددریجی در
بددازده فروشددویی تددا  359Cوجددود دارد .از آن پددس ،بددازده

فروشویی بدا افدزایش دمدا بدا آهندگهداي متفداوت کداهش
)Vapor pressure (kg cm-2

مییابد .هر اندازه دمدا بداالتر مدیرود ،کداهش در بدازده بده
همان اندازه بيشتر میشود.
افزایش بازده فروشویی با دما در زمان  4-2ساعت ،همدانطدور

که در شکل  2نشان داده شده است ،به دليل افدزایش فشدار بخدار
روي پالددپ اسددت (در  375 ،359 ،325و  299Cفشددار بخددار بدده

ترتيب 5/5 ،2/2 ،9/5 ،و  39 kgcm-2است)
-

در  ،375Cفروشویی ظرف  2ساعت کامل میشدود و تدا 5

ساعت بدون تغيير باقی میماند .آنسوتر ،یک کاهش جزیی

)Temperature (C

و تدریجی در بازده فروشویی وجود دارد.

شكل  .3فشار بخار محلولهاي آمونيم کربنات به غلظتهاي مختلدف (همدراه
با مقدار نظري موردنياز آمونيم بیکربنات) به صورت تابعی از دما.

-

در دماهاي  299و  ،225Cفروشویی کامل ظدرف  2سداعت
حاصل میشود .بعد از  4سداعت ،بدازده فروشدویی بدا زمدان

 3.3فروشويي قلیايي کنسانترهی کانيهای مقاوم

کاهش مییابد .براي دماهاي بداالتر و زمدانهداي فروشدویی
طوالنیتر کاهش بسيار وسيع است ( 72/1%در .)225C

نتایج فروشویی قليایی کنسانترهي کانیهاي مقاوم اورانيم -توریم

در دماهدداي مختلددف از  325تددا  225Cدر زمددانهدداي مختلددف

کاهش بازده فروشویی پس از رسيدن بده بيشدينه مقددار خدود

فروشویی (با استفاده از  359%مقدار مورد نياز قليا به غلظت  37مدول

ممکن است به دليل آبزدایدی جزیدی هيدروکسديدهاي تدوریم،

برليتر) در شکل  4نشان داده شدهاند .میتوان چنين نتيجه گرفت.

اورانيم و النتانيدهاي حاصل و یا تشکيل کمدپلکسهداي فسدفات

-

بدازده فروشدویی بدا افددزایش دمدا از  325تدا  225Cافددزایش

متناظر کم محلول ،با ترکيب نامعين باشد ] 33تا .[34

مییابد .بين  359و  ،225Cبيشينه مقدار فروشویی بعدد از 2

از ایدن دادههدا ،نتيجده گرفتده مدیشدود کده فروشدویی کامدل

( )59/9%در دماهاي  359و  375Cو در زمانهاي به ترتيدب2/5 ،

ساعت حاصل میشود.
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و  2ساعت حاصل میشود .انتخداب دمداي فروشدویی بسدتگی بده
شرایط کيک هيدروکسيد تشکيل شده و مرحلهي بعدي فرآوري
آن با محلول آمونيم کربنات دارد.
)Recovery in solution (%

 8.3فروشويي کربناته در فشار جو و در اتوکالو تحت فشار

فروشویی کربناتهي کيک هيدروکسيد در شرایط فشار جدو و در
اتوکالو تحت فشار در دماي  79Cو در مدت یک ساعت مدورد

ارزیددابی قددرار گرفددت .همددانطددور کدده شددکلهدداي  5و  7نشددان
میدهند ،بازیابی اورانيم و توریم در محلدول آمدونيم کربندات در
فشاز جو بسيار پایين است (به ترتيب 35/4% ،و  39/3%در محلدول
 49%آمونيم کربنات) .آن ،حتی در  599%مقدار نظري مورد نيداز
آمونيم کربنات از ،به ترتيدب 17/7% ،و  14/9%فراتدر نمدیرود .از
طددرف دیگددر ،بازیددابی بدداالي تددوریم ( )57/5%-55/5%و اوراندديم
( )59/9%-95/1%با استفاده از  259%مقدار نظري مورد نياز آمونيم
)Concentration of ammonium solution (%

کربنات در غظتهاي  49%-19%در اتوکالو به دست آمده است.

شــكل  .1بازیددابی تددوریم ،اوراندديم و النتانيدددها در محلددول کربنددات برحسددب

بازیابی باالي توریم در اتوکالو به خاطر سرعت پایين تجزیهي

غلظت محلول آمونيم کربنات در  79Cو براي مدت یک ساعت ،با استفاده از

آمونيم کربنات به دليل فشار کربن دياکسيد ،آمونيداک و بخدار

 259%مقدار نظري موردنياز آمونيم کربنات ،منحنی  ،3فروشدویی اتدوکالوي و

آب است .این ،به پایداري باالي کمپلکسهاي کربناتهي اورانيم

منحنی  ،2فروشویی تحت فشار جو.

و توریم در حضور فزونی آمونيم کربنات میانجامد.
برعکس ،در فشار جو ،کمپلکسهاي آمونيم توریم کربندات
ناپایدار بوده و به دليل کمبود آمونيم کربنات (بر اثر تجزیهي آن)
به سرعت تجزیه میشوند .همچندين ،تجزیدهي کمدپلکس تدوریم
کربنددات در حضددور هيدروکسدديدها و کربندداتهدداي مضدداعف
)Recovery in solution (%

النتانيدها ممکن است تسریع شود .آمدونيم تدوریم پنتاکربندات بده
طور گرمایی ناپایدار بوده و در هوا با آزادسازي آمونياک ،کربن
دياکسدديد و آب بدده سددرعت تجزیدده مددیشددود ] .[35ليپتددی ][39

ناپایداري آمونيم کربنات -بیکربنات در دماي معمولی و تجزیدهي

شدت یافتهي آن در دماي  79Cرا گزارش نموده است.

بازیایی النتانيدها در محلول آمونيم کربنات در شدرایط فشدار
جددو و اتددوکالو پددایين بددود ( 4/7%- 1در محلددول  49%آمددونيم
کربنات).
)Amount of ammonium carbonate (%

شكل  .8رابطه بين بازیابی تدوریم ،اورانديم و النتانيددها در محلدول کربندات و
مقدار آمونيم کربنات در فشار جو 79C ،و براي مدت یک ساعت ،با اسدتفاده

از محلول  19%آمونيم کربنات.
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