
 

 1 

 

 

 (جریان ثابت و دقت الکترولیز مس روش الکتروگراویمتری مطالعه اثر زمان در )

 

 

 3،فرشته عزیزکریمی 2میثم اناری، *1شیرین عزیزکریمی

 
 مجتمع مس سرچشمه 

 ( azizkarimi@nicico.com: شیرین عزیزکریمی *) 

 
 

 

 

 چکیده 
ه روش لیز عیار مس نمونه مورد نظر باین پژوهش سعی شد نمونه همگنی از مس بلیستر تهیه شود. آنادر 

د انی مس بر روی کاتآمپر انجام شد. زمان بهینه  برای کامل شدن بازنش 5/1الکتروگراویمتری جریان ثابت در جریان 

مای شر پالسنآنالیز با بررسی میزان مس باقی مانده در محلول الکترولیت به روش سه ساعت ارزیابی شد. صحت 

ابل چشم قنالیز آمطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد میزان مس باقی مانده با این شرایط  جفت شده القایی مورد

د شازه گیری یی اندپوشی است. در ادامه میزان نقره بازنشانی شده بر روی کاتد نیز به روش پالسمای جفت شده القا

  .نشان از صحت آنالیز دارد آن که نتیجه

 

 الکتروآنالیز ـ اندازه گیری مستری جریان ثابت ـ وگراویمالکتربلیسترـ های کلیدی: واژه

 

  مقدمه -1
وش رارد. این چرا که نیاز به صاف کردن ندسنجی کالسیک است های وزنتر از روششی سریعالکتروگراویمتری رو

 ا به صورتیخلوط و م در می توان عناصر راآنالیز ،آن پذیر بودندلیل گزینشبه . ی طیف وسیعی از فلزات کاربرد داردبرا

. این روش است 02/0دقت این روش زیاد است که حدود  صحت و با دقت خوبی انجام داد. ،جداگانه تحت شرایط خاص

اسبه ستقیم وزن محگیری من دستگاه ندارد چرا که با اندازهاین روش نیازی به کالیبراسیو .]1،2[دارد طحساسیتی متوس

ر دنالیز مس مقاله آ در اینو صورت جریان ثابت و پتانسیل کنترل شده انجام می شود. روش الکتروگراویمتری به د .شودمی

 . ]3[ابت انجام شده استثر با روش الکتروگراویمتری جریان نمونه بلیست

 ولیدت مس هاینهنسوز در کارخاسرباره کونورتور و آجر لیچینگ، بلیستر از ذوب ضایعاتی نظیر مواد سرد، لجن، غبار

  .شوندکارخانه استفاده می ذوب قسمت در که باشدمی درصد وهشت نود حدود بلیستر عیار. دشومی
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 قسمت تجربی -2
تر اسید یلی لیپس از تهیه نمونه همگن مقدار یک گرم از نمونه توزین شد. جهت انحالل از سی مدر این مطالعه 

  فاده شد.به مدت پنج دقیقه استسانتیگراد نیتریک و حرارت چهارصد درجه 

هیدروژن  رد. گازگیهای هیدروژن صورت میدر الکترولیز یون مس در محیط اسیدی با افزایش پتانسیل کاتد، احیای یون

 لکترولیتیآوردن ا برای به دستکند. شود و الکترولیز را کند و یا متوقف میآزاد شده مانع چسبندگی فلز به کاتد می

افه مونیاک اضحتیاط آبه محلول به دست آمده با ایکنواخت و با چسبندگی باال باشد  مناسب که بازنشانی مس بر روی کاتد

 شد.

ا بهره ن قطبش زدبه عنوا توان از اوره نیز) میشد فزودهبرای قطبیت زدایی در مرحله الکترولیز مقداری کمی یون نیترات ا 

ستانیک ت متا اکه قلع را به صور کردیمفاده جست(. برای رفع مزاحمت عنصر قلع از اسید سولفوریک پنجاه درصد است

 دهد.اسید ترسیب می

صاعد ای سمی متز گازهاحتیاط کامل در استفاده از اسیدها و دوری ا ،تهیه الکترولیت ز نکات قابل توجه در قسمت تجربیا

 باشد. تمام مراحل باید زیر هود انجام شود.شده می

نالیز آه در دستگاه الکتروبا اتصال کاتدهای پالتینی وزن شد آمپر  5/1در جریان الکترولیز  بعد از تهیه الکترولیت مناسب،

مای ر آون با ددها اتدکاز گذشت زمان مناسب کاتدها از دستگاه جدا شده و شستشو با آب و الکل انجام شد. انجام شد. بعد 

 ب شده برده معرف عیار مس ترسیبه مدت پنج دقیقه خشک و وزن شد. اختالف وزن محاسبه شدرجه سانتیگراد  110

 باشد. روی کاتد می

ن از اشد نشابو اسفنجی . اگر رسوب تیره رسوب ایجاد شده بر روی کاتد باید رنگ مسی روشن و کامال چسبنده باشد 

  کند.بازنشانی عناصر دیگر است که ایجاد خطای مثبت می
 

 راستی آزمایی -3
ر ینه شد. دنش بهالعه سه روند انجام گرفت. ابتدا زمان مناسب برای کامل شدن واکدر قسمت راستی آزمایی این مط

گیری هایی اندازده القمرحله بعد میزان مس باقی مانده در الکترولیت بعد از گذشت زمان بهینه با دستگاه پالسمای جفت ش

 RSDبی ارد نسانحراف استاند درصد شد و همچنین میزان نقره رسوب کرده روی کاتد آنالیز شد. دقت کار با محاسبه

  بررسی شده است.

 

 بهینه کردن زمان الکترولیز -1-3
جام ین شرح انبه ا برای به دست آوردن زمان بهینه و کاملی که در آن تمام مس بر کاتد بازنشانی شده باشد روندی 

صل زیر رولیت حامدت زمانی که الکتتهیه شد. شد. از نمونه همگن به دست آمده ده الکترولیت مناسب با وزن یک گرم 

نتیجه این ( 1)یم. جدول ای تغییر داددقیقه با فواصل ده دقیقه 210دقیقه تا  120دستگاه الکتروآنالیز قرار گرفت را از 

  باشد.قسمت از مطالعه می
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 ده شده روی کاتد( : زمان ماند الکترولیت زیر دستگاه الکتروآنالیز در مقابل درصد مس نشان1جدول شماره )

 

cu% time(min) 

40/97  120 

63/97  130 

02/98  140 

11/98  150 

18/98  160 

26/98  170 

39/98  180 

32/98  190 

45/98  200 

38/98  210 

 

 ابت است.نالیز ثآباشد. بعد از گذشت این زمان نتیجه دهد که سه ساعت برای آنالیز کافی میجدول باال نشان می

 

 صحت آنالیز سنجش -2-3
حجم رساندیم. سنجش مس  لیتر بهمیلی 500در بالون ، الیز محلول الکترولیت باقی مانده رابعد از تمام شدن زمان الکتروآن

 ر لیتر است. گرم بمیلی 01/0 پالسمای جفت شده القایی نشان داد مس باقی مانده کمتر ازمانده با دستگاه باقی

ه بیلی لیتر مالون صد لیتر اسید نیتریک یک به یک حل شد و در بوی کاتد با پنجاه میلیشده بر ردر ادامه مس بازنشانی

 گرم بر لیتر میلی 001/0حجم رساندیم. سنجش نقره محلول حاصل با دستگاه نشر پالسمای جفت شده القایی کمتر از 

  تواند صحت آنالیز را نیز تایید کند.بود. این دو آنالیز می

 قتارزیابی د -3-3
ده بار تکرار در ج این یاز. نتایبا تکرار یازده بار آنالیز الکتروگراویمتری نمونه تهیه شده، مطالعه شدفرآیند ارزیابی دقت 

 باشد.می 05/0برای این نتایج نمونه برابر با  (RSD)درصد انحراف معیار نسبی آمده است. (2)جدول 
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 .یازده بار تکرار آنالیز نمونه تهیه شده (: درصد مس نشانده شده در2جدول شماره)

 

N Cu% 

1 39/98  

2 41/98  

3 44/98  

4 46/98  

5 49/98  

6 42/98  

7 50/98  

8 39/98  

9 43/98  

10 29/98  

11 42/98  

                                                                                                                                                                                                  

 

 گیرینتیجه -4
س بلیستر الیز موشی مناسب برای آنتواند رانجام این پژوهش نشان داد که روش الکتروگراویمتری جریان ثابت می

د. حاصل ش 05/0سبی نایج قابل قبولی با درصد انحراف معیار آمپر و زمان سه ساعت نت 50/1باشد. با این روش در جریان 

اتد ر روی کبپوشی است. در مدت سه ساعت همه مس میزان بازنشانی شده نقره بر روی کاتد در این آمپر قابل چشم

 پالتین بازنشانی شد.
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