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 چکیده
با توجه  .شداند طالعهم )1DOE(طراحی آزمایشات  با توجه به رویکرد ی موثر بر انحالل نیکلپارامترهادر این مطالعه 

که تنها گردید سازی بهینه همزن به صورت مستقل سرعت پارامتر عداد آزمایشات، کاهش ت ا وداد پارامترهه تعب

درجه سانتیگراد(،  150-60همچون دما )ها رتمپارا و دیگر را نشان دادمیزان استخراج نیکل بر  %3-2ری در حد تاثی

با استفاده از رویکرد  (g/ml 0.1-0.02) نسبت جامد به محلولموالر( و  0.2-1)  EDTA(، غلظت ساعت 8-2)زمان 

adj باریاضی جهت پیش بینی راندمان فرآیند مدل قرار گرفت. و بهینه سازی  طالعهممورد طراحی آزمایشات 
2R   بیش

در از نیکل  Design-Experiment، 95.75% افزار نرم دربهینه سازی عددی که با استفاده از آن و  آمدبدست  ٪99از 

و سرعت همزن  g/ml 0.065نسبت جامد به محلول ، EDTA موالر 0.85، ساعت 6.3درجه سانتیگراد،  132 شرایط

RPM 800 95و در نهایت  یدگرد استخراج% EDTA بازیابی شد. اسید سولفوریکز با استفاده ا 

 

 

 بازیابی نیکل -(DOEی آزمایش )طراح -رومتالورژید هیدفرآین -کاتالیست مستعملهای کلیدی: واژه

 

 مقدمه -1
در بین  .کنندیمایفا در توسعه صنایع  بسزایو... نقش بسیار   Ni  ،Mo  ،Co  ،Rh ،Pt  ،Pd همچون، فلزاتی هامروز

در  ، مقاومنتیگراد(درجه سا 1453نقطه ذوب باال )همچون  ایجستهو شیمیایی برخواص فیزیکی  به دلیل نیکل این فلزات،

 جهت نایع مختلفدر صای کاربرد گسترده، الکتریکی، خاصیت مغناطیسی، خواص کاتالیزوریباالی ، هدایت برابر خوردگی

همچنین  و استکاهش  ر حالجهان ددر سطح  اتلزفاین  یمنابع اولیه با عیار باال نظر به اینکه. داردتولید صدها محصول 

 ی همچونیهمنابع ثانوز اآن بازیابی به  ایتوجه ویژه، فلزبه این صنایع در حال توسعه  تقاضای با توجه به افزایش پیوسته

ع ابمنمجدد از  استفادهها به سمت گیری دیدگاهجهت افزایش با توجه به ،اخیر هایدههر د .تشده اسضایعات صنعتی 

 حیطم ستداردو و یبا صرفه اقتصاد های نوینروش به دستیابی جهتزمینه این مطالعات و تحقیقات فراوانی در  ،ثانویه

کی، یضایعات الکتر ،مستعملکاتالیزورهای  و هایترباتوان به می انویهمنابع ثاز جمله این  .تاس توسعهدر حال  زیست

 .[4-1]و ... اشاره کردصنعتی  هایفاضالب

                                                         
1 Design Of Experiments 
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نیاز ش افزایو  افزایش جمعیتبا  ، چرا کهدارای ارزش خاصی هستند ضایعات کاتالیستدر بین این منابع ثانویه، 

 ت غیر ممکنون کاتالیسدنیای مدرن بدفوالدی، تصور پتروشیمی و شیمیایی، محصوالت  ملهاز ججامعه به محصوالتی 

عبور خود د تولید ی کاتالیستی در فرآیندرصد مواد شیمیایی حداقل از یک مرحله 90بیش از امروزه  به نحوی کهاست، 

-اتالیستککاربردترین از پر ی تولید خود نیاز به کاتالیست دارند.درصد کل محصوالت صنعتی دنیا در زنجیر 20کنند و می

ی قرار اتوجه ویژه در چند سال اخیر مورد هاآنی کارایی و هزینهکه با توجه به استفاده در صنایع مختلف  ردموهای 

و  نا فرموالسیوب، فرآیندیط شراو با توجه به نوع  هاکاتالیستاین های مبتنی بر فاز فعال نیکل هستند. اند، کاتالیستگرفته

  د.نشوتولید و عرضه میصنایع  جهت رفع نیاز یمتفاوت طول عمر

بر  ککرسوبات  یلتشک اختار کاتالیست،یت، تخریب سفی از جمله مسمومتلمخل یبه دالها اتالیستکفعالیت همواره 

 ستواند پمی، .و .. و کاهش سطح فعال در دسترس فرآیندکاتالیست فعال فاز روی سطح کاتالیست، به هم چسبیدن ذرات 

مکان پذیر ا دیگرقتصادی نظر اها از استفاده از آن به نحوی که ،یابدنزل به سطوح بسیار پایینی ت فرآینداز  دورهاز چند 

اقتصادی و ی هانبهج بهبا توجه . [5. 4. 1]شوندتخلیه می هااز راکتور جامد به عنوان ضایعاتدر نتیجه و نخواهد بود 

در حال  ایها و شرکتهبرای دولتجدی ضایعات صنعتی تبدیل به یک چالش  دفع ایمن اینامروزه ، یمحیط زیست

های بخاک، آو  وارد محیط زیست شوند توانندیم سنگین فلزات با دفع نادرست این ضایعات، ، چرا کهستتوسعه شده ا

ر پی را  دران قابل جب تاثیرات غیرو در نهایت با ورود به چرخه غذای انسان،  را آلوده کنندزیرزمینی، گیاهان، جانوران 

-، میرآیندفطول ها در های مبتنی بر نیکل و طول عمر این کاتالیستکاتالیستی تردهسگ کاربردبه  با توجه .داشته باشند

 متصوررا  ،شودولید میدر صنایع مختلف ت سالیانههای مبتنی بر نیکل که کاتالیستتری از میزان ضایعات تصور واضحتوان 

وه بر ، چرا که عالکرد قلمدادف های مختله فرمنیکل بابی بازیجهت  بمناسیک فرصت  تواندر نتیجه این امر را می شد.

زیادی  حد بسیار این ضایعات خطرناک نیز تا انبار کردن غیراصولیتجمع و های اقتصادی، از خطرات ناشی از پتانسیل

 .[7-5]شودجلوگیری می

کاتالیزورهای صنعتی از جمله جامد از ضایعات  سنگین و با ارزشفلزات  تیافبازهای متعددی در زمینه شرکت امروزه

مربوط به استخراج فلز مورد نظر به فاز محلول جهت آماده سازی  مرحلهاولین این کار در . در حال فعالیت هستندستعمل م

 و بهینه طالعهممورد ز مقاالت در بسیاری ا رومتالورژیهیدو  پیرومتالورژی رویکرد که دو برای مرحله خالص سازی است

سادگی، همچون ای برجستههای ویژگیهیدرومتالورژی با توجه به  فرآیند، در این مطالعه .[9. 8]اندسازی قرار گرفته

 کانون توجهپیرومتالورژی در  فرآینده نسبت ب ، های سمی و راندمان باالعدم تولید گاز انرژی، مصرف کم ،ترشرایط مالیم

و  سط معرف های شیمیایی و یا زیستیتوترکیبات فلزی  انحاللبر مبنای هیدرومتالورژی  فرآیند .قرار گرفته است بیشتری

و  انحالل جهتهیدرومتالورژی  فرآیند ایی در زمینهنتیکیسمطالعات . [12-10]پذیردانتقال آن به فاز محلول انجام می

به نحوی که با افزایش ، تحت کنترل مکانیسم انتشار است فرآیندکه این  دهندمینشان  یستکاتالیضایعات از  بازیابی نیکل

، راندمان شستشواس ذرات کاتالیست با محلول افزایش سطح تم خوردگی محلول و، افزایش همدما، افزایش غلظت اسید

نیز  آن، در منافذ و حفرات ی کاتالیستپایه بر سطح عالوهفاز فعال  اینکه با توجه بهز طرفی ا. [9]یابدافزایش میاستخراج 

ها به بدیل آنمکانیکی ضایعات کاتالیستی جهت تهیدرومتالورژی، پیش پردازش  فرآیندبه منظور تسهیل ، [4]وجود دارد

 شود: به دو دسته زیر تقسیم بندی می فرآیند، این با توجه به نوع معرف مورد استفاده است.ضروری ذرات ریزتر امری 

 ها(ها و باکتری)قارچ 1های زیستیمعرفچینگ: لیبیو 

 های کیلیت ساز(.های شیمیایی )اسیدی، قلیایی و یا معرفمعرف: لیچینگ 
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 فرآیند اززمینه  مطالعات انجام شده در اینتر ، بیشهای لیچینگ زیستیفرآیندموجود در ای هبا توجه به پیچیدگی

، lHCد از ارتنمورد استفاده در این تحقیقات عبشیمیایی  هایاز معرف برخی ت کهاستفاده شده اسشستشوی شیمیایی 

4SO2H ، EDTA  ... و 

اسید سولفوریک ل محلواز  )3O2NiO/Al(ل مستعمکاتالیزور  از ضایعات نیکلدر زمینه بازیابی ات در بسیاری از مطالع

نیکل ل به فرم نیک %99،[13]مالمنسی و منع . در مطالعه انجام شده توسطمعرف شستشو استفاده گردیده استبه عنوان 

 500ت اندازه ذرا، 1:12مد به محلول بت جانس ،ی معرف اسیدیدرصد 50غلظت ، را در شرایطی تالسیرکسولفات 

 با [12]شهمکاران ولی ، دیگرای در مطالعه بازیابی گردید. C◦100 دور در دقیقه و  800ساعت،  5ان مدت زم، میکرومتری

 %2/39 ل ونیک %6/98 ، دقیقه 120و  درجه سانتیگراد 30 تحت شرایط حجمی %12 اسید سولفوریک معرفاستفاده از 

 محلولتفاده از با اس [2]شرضویان و همکارانهمچنین کنند. استخراج  را رانی نیکل ملمستعآلومینیوم از کاتالیزور 

نمک ورت صنیکل را به  %100، دقیقه 240مدت زمان درجه سانتیگراد و  90تحت شرایط موالر،  4 سیدسولفوریک ا

 کردند.استخراج  ریفورمینگ متان مستعملاز کاتالیزور لفات محلول نیکل سو

ستخراج امعرف ی بازیابط به عدم بومر استفاده شده است، ها از معرف اسیدیآن که در تمام مواردی امر مشترک در

ی ندگرت خورقدو استخراج  طی فرآیندهای تولیدی در با توجه به گاز از طرفی نیز .است )هدر رفت معرف استخراج(

ر مورد توجه قرار های اخیکه در سال یهای نوینیکی از روش .[15. 14]خطرناک است هاآناستفاده از ، اسیدهای معدنی

تشکیل  گونهد. باشهای انتخابگر میدناسازی با لیگبازیافت نیکل از کاتالیست مستعمل به روش کمپلکس ،گرفته است

اتالیزور در کآن  نزامینوع فلز،  همچون:به تعدادی از عوامل  انحالل فلزاتکیلیت از نظر سینتیک و راندمان  یدهنده

 زینش پذیریگو باید راندمان استخراج کیلیت  یتشکیل دهنده یگونهدارد.  یبستگ ن شرایط محلولمچنیو ه مستعمل

 محلول .[15]باشده را داشتری ترمودینامیکی باال پایداباید کمپلکس های فلزی تشکیل شده  و همچنینباشد ی داشته باال

. دندهمیکس محلول تشکیل یک کمپل انتخابیصورت هبا نیکل ب بمناسدر شرایط عملیاتی توانند می کیلیت سازاین مواد 

واکنش ترسیم ا ق بطابم نیکلاستخراج به عنوان معرف  EDTA سازکیلیت ل عامدر مطالعه حاضر از با توجه به این موارد، 

  شده است.استفاده  1شکل ه در شد

 
 با نیکل جهت استخراج آن از ضایعات جامد EDTAواکنش معرف شیمیایی  -1شکل

با توجه روری است. ضآن امری  استفاده مجدد ازبازیابی و ، بود اقتصادی فرآینداین معرف، جهت بهبا توجه به قیمت 

 :بیان شده استسه تکنیک  از فاز محلول، EDTAی به مطالعات انجام گرفته در زمینه بازیاب

 هایاحیای الکتروشیمیایی کمپلکس Metal-EDTA شوند می احیاء های فلزی بر روی سطح کاتدکاتیون( است

 .(شوددر محلول آزاد می EDTA در حالی که

 هایواکنش کمپلکس  Metal-EDTA فلز متصل به  هب بتنستر تانسیل احیایی منفی)دارای پ فداشوندهبا فلزات

EDTA) حالی کهدر  شودی میبه فرم فلز فلزی هایکاتیونمنجر به رسوب  است که EDTA   حلول مدر فاز

 اند.مباقی می
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  ءغشاذ دن منافاحتمال بسته شو  تشکیل رسوب همچونعملیاتی  تمشکالبه دلیل  بیان شده در باال شروهر دو 

با استفاده از  1له عادممطابق  دیدر شرایط بسیار اسی EDTA بازیابید. بنابراین روش تواند پرهزینه باشمی

  .[15]گرفتقرار  مورد استفاده سولفوریک اسید

(1) M-EDTA(aq) + H2SO4  →H4-EDTA(s) +MSO4(aq)                pH=2 

 مربوط به EDTA به کمک معرف ای استخراج نیکل از ضایعات کاتالیستیطالعات انجام گرفته در زمینهز مدر یکی ا

سبت جامد به ، نEDTAموالر  0.8درجه سانتیگراد،  150تحت شرایط  نیکل %95 که در آناست  [14]نشو همکار وویویور

ستعمل فرآیند از کاتالیست مدور در دقیقه  600 رومتر و سرعت همزنمیک 300کتر از زه ذرات کوچ، اندا1:20حلول م

ازده را با ب EDTA ک اسید،ا نتیرییاسید و  کیفاده از سولفوربا است و در ادامه  ورمینگ متان با بخار آب استخراج گردیدریف

در  دند.ازیابی کراتی بیترن های سولفاتی و یام نمکفرنیکل را به کریستالیزاسیون، بازیابی کردند و در نهایت با انجام  97%

مد به محلول ، نسبت جاEDTA-2Na موالر 8/0نیکل تحت شرایط  %1/96، [15]شو همکاران لگوئای دیگر توسط طالعهم

انتیگراد رجه سد 100دور در دقیقه و دمای  700 همزن ،ساعت 10زمان  ، مدتpH 10میکرومتر،  100، اندازه ذرات 1:50

 EDTA %95د، سولفوریک اسیصنایع تولید کود شیمیایی استخراج گردید و سپس با استفاده از از ضایعات کاتالیست 

لعات بر م این مطاتما ردید.بازیابی گ های سولفاتیم نمکفرنیکل را به کریستالیزاسیون، ت با انجام بازیابی گردید و در نهای

 .بنای رویکرد بهینه سازی مستقل هر یک از پارامترها انجام گرفته استم

 تفاده ازاسبا  یکلنانحالل در زمینه فرآیند ع یک مطالعه جامش، ی آزمایطراح رویکردبا استفاده از  مطالعه در این

به  زنسرعت همر پارامت، ابتدا زمال اتجهت کاهش تعداد آزمایش در این مطالعه م شده است.جاان EDTA معرف کیلیت ساز

، نسبت فرآیندزمان مدت ، EDTAغلظت، پارامترسپس چهار مورد بررسی و بهینه سازی قرار گرفت و  ،صورت مستقل

ین او در  رفتندگقرار العه و بهینه سازی طم مورد به صورت طراحی آزمایش آماری یندآدمای فرو  (S/L) محلولجامد به 

صرف ان ممیزرایطی که شبه حداکثر مقدار خود در استخراج نیکل  ،گردد که در آنی تعریف ابه گونهشرایط بهینه  ،مطالعه

 .باقی بماند حد ممکنین زمان فرآیند در کمتر ، انرژی مصرفی واییمواد شیمی

 

 کار آزمایشگاهی -2
 مواد مصرفی 

 در این مطالعه مورد استفاده )/3O2AlNiO(مبتنی بر نیکل  مستعمل کاتالیزوربه  مربوط XRF آنالیز تجزیه و تحلیل

 روزیلاتاک اختارسدر ی غالب گونهدو  ،73% و 26% درصدهای وزنی با ه ترتیبب 3O2Al و NiO یدو گونه دهد کهنشان می

ر مورد ن آب مقطو همچنی مرک و با کیفیت تحلیلی بودند در این تحقیقهای مورد استفاده معرفتمام مواد و  ..دنتسه

 .رفتقرار گ تفادهرد اسموتهیه و باال خلوص  آیند تبخیر بافر مبنای رب هاها و رقیق سازیاستفاده جهت تهیه محلول

  پیش پردازشعملیات 

در  مایشگاهیآزهای کبا استفاده از الو  شدهخرد  آزمایشگاهی آسیاببا یست مستعمل را الکاتذرات در ایتدا 

رسوبات ذف جهت ح مستعمل کاتالیزورپودر . ازی شدات جداسآزمایشانجام الک و برای  یمیکرومتر 100ی هاودهمحد

 .داندش دادهحرارت وره در کساعت  5درجه سانتیگراد به مدت  650در دمای ، کک تهنشین شده بر روی سطح آن

 انجام آزمایشات 
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و تعیین شرایط  مستعمل کاتالیست استخراج نیکل ازفرآیند ملکرد بینی عپیش جهتبرای تعیین یک مدل مناسب 

با توجه به تعداد متغیرهای موثر  . استفاده گردید )1RSM( پاسخی رویه روش به )DOE( یشاتآزما طراحیاز  ،آنی بهینه

تعداد  n×2 ،فاکتوریل اطنقتعداد  n2شوند که در آن میمحاسبه  2 بر اساس معادله دادآزمایشات مورد نیازتع، بر فرآیند

 :(تعداد پارامترها n )ت اس یمرکز یطهنقرار تک تعداد 0nو  محوری اطنق

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

هم  رعتسل دما و کنتر جهت گرفت.انجام  کندانسور متصل به گردته سی سی  200بالن در یک تمام آزمایشات 

 ذرات جامد، اتشآزمای ازک ی در پایان هر .دیداستفاده گر و حمام روغن همزن مغناطیسی-هیتر خوردگی محلول از

فاده استبا  تا اندسازی شدق آب مقطر رقیاستفاده از با  و شداندسازی جدااز محلول خالء با استفاده از فیلتراسیون انده باقیم

، ابتدا ورد نیاز برای مطالعه آماریزمایشات معداد آجهت کاهش تدر ابتدا  .محاسبه گردیده بازدمیزان ،  ICP-OESآنالیز از

بت زمایشات ثای آامهو در اد ه و بهینه سازی قرار گرفتعالطرها مورد مارامتقل از دیگر پبه صورت مستن همزمتغیر سرعت 

طابق م( 1-پایین ) ( و0، میانی )(1باال ) در سه سطحهر یک از پارامترهای ه آماری، مطالعهت انجام ج .دنگه داشته ش

 گردیدند. انجامتعیین و ، 1جدول
استخراج نیکل فرآیندمحدوده متغیرها در مطالعه آماری  -1جدول   

اهریمتغ یرذاگ کد   
رهایمحدوده متغ  

-1  0 1 

دما  (ºC) A 60 105 150 

زمان  (h) B 2 5 8 

 EDTA غلظت   (M) C 0.2 0.6 1 

 D 0.02 0.06 0.1 (g/ml) نسبت جامد به محلول

تقریبا  و ترسیب 2 هبمحلول  pH کاهش مقدار جهت %98با خلوص  دک اسیاز سولفوری  EDTAدر نهایت جهت بازیابی 

جهت و  دیدحلول جداسازی گرم ازاستفاده از فیلتراسیون  با EDTAرسوبات سفید  سسپ و استفاده گردید EDTA کامل

 درصد ودید توزین گر ،شدن کخشدر دمای پس از و  ه شددادشستشو طر مقآب با  ین مرتبهچند ها برایحذف ناخالصی

 محاسبه گردد.اولیه صرفی ممیزان  مبنایبر  EDTAبازیابی 

 

 نتایج و بحث -3

 سرعت همزناثیر ت 

 

 1100تا  700 بین رنج سرعت همزن، EDTAتوسط معرف ل بر میزان استخراج نیک همزنسرعت جهت بررسی اثر 

ذرات بین دو الک با ی )مترمیکرو 100انداز ذرات برابر با یرها غر متگرفت در حالی که دیگ مورد بررسی قراردور در دقیقه 

مده در دست آی بهاردیدند و دادهثابت گساعت  10و مدت زمان  pH 8، 1:50، نسبت جامد به مایع (170و140ز مش سای

ستخراج نیکل ار میزان ، اثر پارامتر هم خوردگی محلول ب2ترسیم شده در شکل هایبا توجه به داده اند.شده ترسیم 2شکل 

دور در دقیقه  800و کمتر مشاهده گردید در نتیجه  %3تغیراتی در حدود سوس نبود و تنها ست چندان محاز ذرات کاتالی

 د.شظر گرفته طالعه در نبه عنوان سرعت همزن در ادامه ماست،  %8/77که در آن میزان استخراج در حدود 

 

                                                         
1 Response Surface Methodology 
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 نیکل از ضایعات کاتالیستیستخراج اراندمان بر  زنهم تاثیر سرعت -1شکل 

 طراحی آزمایش 

 نرم از استفاده با و اندارش شدزگ 2در جدول  1FCCطراحی شده توسط  شیآزما 30 یدست آمده از یهامام دادهت

 و نیز ضایعات کاتالیستیانحالل نیکل از  پیش بینی میزان یهمعادلدر  دارهای معناترم نییتع جهت Design-Expert افزار

adj( تصحیح شده نییتع بیو ضرا )ANOVA( انسیوار لیتحل از مدل برازشمیزان 
2R( گردیدیم استفاده. 

 ی موثرپارامترهاچهار ت مطالعه جه FCCروش طراحی آزمایش با استفاده از  -2جدول

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

No. غلظت زمان دما S/L %Ni No. غلظت زمان دما S/L %Ni No. غلظت زمان دما S/L %Ni 

1 60 2 0.2 0.02 2.463 17 60 5 0.6 0.06 62.327 25 105 5 0.6 060.  74.477 

2 150 2 0.2 0.02 26.763 18 150 5 0.6 0.06 2686.6  26 105 5 0.6 060.  73.541 

3 60 8 0.2 0.02 39.083 19 105 2 0.6 0.06 43.021 27 105 5 0.6 060.  75.324 

4 150 8 0.2 0.02 63.383 20 105 8 0.6 0.06 81.597 28 105 5 0.6 060.  02174.  

5 60 2 1 0.02 4.8232  21 105 5 0.2 0.06 63.297 29 105 5 0.6 060.  75.041 

6 150 2 1 0.02 50.123 22 105 5 1 0.06 86.657 30 105 5 0.6 060.  73.621 

7 60 8 1 0.02 63.443 23 105 5 0.6 0.02 57.293 
      

8 150 8 1 0.02 87.743 24 105 5 0.6 0.1 63.298 
      

9 60 2 0.2 0.1 8.968 
            

10 150 2 0.2 0.1 32.768 
            

11 60 8 0.2 10.  46.088 
            

12 150 8 0.2 0.1 883.70  
            

13 60 2 1 0.1 32.828 
            

14 150 2 1 0.1 57.128 
            

15 60 8 1 0.1 71.448 
            

16 150 8 1 0.1 95.748 
            

 

                                                         
1 Face Centered Cube composite design 
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adjضریب 
2R ،ه باکاست به نحوی  آزمایشگاهی هایدهجهت پیش بینی دابدست آمده مدل  کیفیت نشان دهنده 

مدل با  های پیش بینی شده توسطهای آزمایشگاهی بدست آمده و دادههداد( %100) 1به این ضریب  نزدیک شدن

واهد خعمل گاهی های آزمایشجهت پیش بینی دادهتر ایدآلر و مدل به صورت بسیا ق خوبی را خواهند داشتهمدیگر تطاب

adj، مقادیر ANOVAالیز با توجه به آن. کرد
2R  آل ایدهی ههندد انکه نش، بدست آمد% 8/99 ، بیش ازدوم درجهمدل برای

 .استتجربی  هایدادهبیان رابطه ریاضی بین متغیرها و  برایمدل درجه دوم  بودن

و مقادیر   (F-value) های فیشراز آزمون ،EDTAتوسط معرف نیکل  استخراج دلم درمعنادار  هایترمیین تع در

های درجه دوم و ز ترمبرخی ا ،p-valueمقادیر با توجه به . استفاده گردید (ANOVAآنالیز واریانس) در (p-value) احتمال

مورد قبول با توجه به سطح اطمینان  .اندتاثیر هستند و از مدل حذف شدهبی Ni انحاللبر میزان برخی برهمکنش دوتایی 

و اند شده نمایش داده 3که در جدول راج نیکل معنا دار هستند در استخ p-value <05/0با  عبارات (%95) طالعهدر این م

 .بدست آمد 2 معادلهها مطابق رابطه بین آن

 EDTAآنالیز  واریانس داده های انحالل نیکل توسط معرف  -3لجدو

 F-value p-value میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات  

 0.0001 > 7475.31 2022.24 8 16177.93 مدل

  A- 0.0001 > 9867.44 2669.37 1 2669.37 دما 

  B- 0.0001 > 23745.06 6423.58 1 6423.58 زمان 

  C- غلظت EDTA 2609.79 1 2609.79 9647.21 < 0.0001 

  D- S/L  224.33 1 224.33 829.25 < 0.0001 

  BD 1.89 1 1.89 6.99 0.0152 

  CD 1.27 1 1.27 4.68 0.0422 

  B2 502.16 1 502.16 1856.27 < 0.0001 

  D2 683.61 1 683.61 2526.99 < 0.0001 

     0.2705 21 5.68 باقی مانده

 0.9561 0.3365 0.1841 16 2.95 عدم برازش

     0.5471 5 2.74 خطای خالص

       29 16183.61 کل

 

(2)                  %Ext(Ni)=-17.1879+(0.28043×A)+(19.4873×B)+(28.949×C)+(1129.2497×D)-

(1.3288×B2 )-(9045.766×D2 )+(4.399×BD)+(32.996×CD) 

اختالف  قیمانده بهار باکه در آن، مقد گرددهای آماری استفاده میاز آزمون ،ارزشیابی مدلی بعد جهت در مرحله

 بدست آمده از هایدهداتمام لف(، )ا 2ل به شک با توجه .گرددمی اطالقبین مقدار محاسبه شده توسط مدل و مقدار تجربی 

ن بیا ی نیزاست، از طرف ی نرمال بودن جامعه آمارینشان دهنده واند قرار گرفته راستیک خط بر تقریبا نیکل  انحالل

محاسبه مقدار  ایاز برباقیمانده  مقادیر)ب(،  2در شکل . استمحدوده پارامترهای تعیین شده در کیفیت مدل  یهدنکن

ا توجه به این ب. است )انحراف معیار( یمرکز حول محورپراکندگی  یدهندهکه نشان  شده است مترسی، شده توسط مدل

 انحراف معیارمحدوده  در خارج از نقاطهیچ یک از  و اندقرار گرفته (انحراف معیار) ± 6/3در محدوده  هاهداد متما شکل

 .ی وجود نداردپرتیجه هیچ داده ر نت، داندقرار نگرفته

 ، این نمودار جهتترسیم شده است شاتترتیب آزمای ور خطاء دامق یمبنابر نمودار (، )پ 2ر شکل دهمچنین 

با توجه به این . گرددمیاستفاده ریاضی  مدل محاسبه شده توسط مقادیربر  (و شخصی طی)محیتاثیر خطاهای نمایش 
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نشان  معینی را روندگونه و هیچ کنندتصادفی پیروی می کامال ول محور مرکزی از الگویها حپراکندگی باقیمانده، شکل

  هستند.مستقل  های آزمایشگاهیخطاهای بدست آمده از دهد و در نتیجه دادهنمی

 
انجام آزمایشاتها بر ترتیب ، پ: توزیع باقیماندهنرمال، ب: نمودار توزیع باقیمانده : نمودارلفا -2شکل   

 (3)شکل  اغتشاشنمودار  ز پارامترها بر مقدار محاسبه شده توسط مدل، ازهر یک امستقل نمایش تاثیر  جهت

 ثابت نگه طه میانی خوددیگر پارامترها در نقدر صورتی که پارامترهای هر یک از  تاثیر شود. در این نمودار،فاده میاست

د نحنا هستنرای تاثیر الول دامد به محنسبت جاو پارامتر زمان و ، هر دبا توجه به این شکل .ودشمیترسیم  شوندداشته می

یک از  هرشیب  میزانبا توجه به اینکه  اند.شدهترسیم به صورت خطی صاف  EDTAدر حالی که دو پارامتر دما و غلظت 

تر زمان ثیر به پارامترین تابیش ،استریاضی مدل  مقدار محاسبه شده توسطبر  آن پارامترتاثیر  دتشدهنده نشان هامنحنی

انی ت یکسی شدمتر داراطباق دو منحنی غلظت و دما بر همدیگر، تاثیر این دو پاراطور با توجه به انینو همشود مربوط می

 یاضی است.از مدل ربر مقادیر بدست آمده 
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 (محلول نسبت جامد به: Dغلظت، : Cزمان، : Bدما،: A) انحالل نیکل میزانبر  (مستقلبه صورت ) پارامترهاتاثیر  -3 شکل

-Design م افزارنر درروش عددی از و همچنین ( 2)معادله  تعیین شدهمدل ریاضی از جهت بهینه سازی فرآیند 

Expert  و غلظت  و پارامترهای زمان، دمادار مقحداکثر  درنیکل  استخراج استفاده گردید بنحوی که میزانEDTA  در

اند ریف شدهبه نحوی تعاست،  که با استفاده از بهینه سازی عددی بدست آمده 4ل شک. باقی بمانندحداقل مقدار ممکن 

وند و تنها پارامتر نسبت جامد به تعیین شو دیگر پارامترها در حداقل مقدار خود  %94بیش از کل تخراج نیسمیزان اکه 

 ه است.ل به صورت رنج تعریف شدمحلو

 
 Design-Expert  م افزارنربا استفاده از  EDTAستفاده از معرف ل با انحالل نیکزی عددی فرآیند ابهینه سا -4شکل
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موالر  0.85، عتسا 6.33گراد، درجه سانتی 132.7 شرایط درنیکل  %95.745 ،بهینه سازی عددیاین با توجه به 

EDTA  گردید استخراج گرم بر میلی لیتر، 0.065نسبت جامد به محلول و . 

محلول  pH متنظی استفاده گردید به نحوی که با %98با خلوص  دک اسیاز سولفوری  EDTAدر نهایت جهت بازیابی 

 EDTAریبا تمام تقکرده و از بنفش به سبز تغییر رنگ محلول ی محلول، پیوسته هم خوردگی ساعت 3پس از و  2 ر رویب

طر قمبا آب  و اسازی گردیدمحلول جد ء ازاستفاده از فیلتراسیون خال با تهنشین گردید کهید رنگ ب سفرسوشکل به 

رجه سانتیگراد د 70ساعت در دمای  4مدت  بهپس ساز ناخالصی کاتیونی شود و تا عاری  ه شددادشستشو  ین مرتبهچند

 .قابل استفاده مجدد است گردید که بازیابی EDAT %95بیش از . با این روش توزین گردیدو  کخش

 

 گیرینتیجه -4
معرف  سطتویستی ی موثر بر انحالل نیکل از ضایعات کاتالو بهینه سازی پارامترهاهدف بررسی در این مطالعه با 

EDTA، به صورت  همزنرعت سپارامتر عداد آزمایشات، مطالعه آماری در این تحقیق و کاهش ت با توجه به رویکرد در ابتدا

دور در  800 سرعتو  را نشان دادیزان استخراج نیکل مبر  %3-2ری در حد که تنها تاثیو بهینه گردید مستقل بررسی 

(، غلظت ساعت 8-2)درجه سانتیگراد(، زمان  150-60همچون دما ) عنوان مقدار بهینه تعیین گردید و دیگره دقیقه ب

راحی آزمایشات طبا استفاده از رویکرد  (گرم بر میلی لیتر 0.1-0.02) نسبت جامد به محلولموالر( و  1-0.2) معرف

)DOE(،  مدل باقرار گرفت.  طالعهممورد adj
2R  با استفاده از بدست آمدنیکل  انحاللمیزان پیش بینی  جهت ٪99بیش از .

درجه  132 شرایطدر  مستعملتالیزور از کانیکل  Design-Experiment، 95.75% افزار بهینه سازی عددی در نرم

و همچنین  ردیداستخراج گلی لیتر یبر م گرم 0.065نسبت جامد به محلول و  EDTA موالر 0.85، ساعت 6.33سانتیگراد، 

 به صورت رسوب جامد از محلول بازیابی شد. EDTAاز  %95، بیش از %98با استفاده از سولفوریک اسید 
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