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  الثقيلناديوم والنيكل من الرماد الناتج عن حرق النفط ااسترجاع الف

   المستخدم في محطات الوقود الكهربائية
   هيئة الطاقة الذرية-قسم الكيمياء 

  سورية- ٦٠٩١ب .  ص–دمشق 
  عمر الشياح. عجاج دحدوح، ك. م، جمال سطاس.د

  

  

  ملخص

  

نـاديوم،  امتطـاير السـترجاع الف    للرمـاد ا  لأختيرت مرحلتا غـسل     ، بعد إ نجاز عدة تجارب مخبرية     

 والموليبدينوم تتبع بمرحلـة غـسل       فاناديوممرحلة غسل قلوية أولى السترجاع ال     . كلالموليبدينوم والني 

  . ثانية بحمض الكبريت السترداد النيكل

الطور الصلب، حرارة عملية الغـسل، زمـن        / الطور السائل   (درست تأثير بعض المتغيرات العملية      

  .ناديوم والنيكلافي استرداد الف) الخلط، تركيز عامل الغسل

ناديوم والموليبدينوم من الوسط القلوي والنيكل من محلـول حمـض           الف المثلى ل  ترسيبالت شروط   حدد

 . الكبريت
 
 
  
 

  .النيكل، الفاناديوم ،الغسيل ،الرماد المتطاير : الكلمات المفتاحية
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Recovery of vanadium, and nickel from fly ash produced 
 from heavy oil-fired electrical power station. 

 
                                                       Dr. J. Stas 

Eng. A. Dahdouh 
Omar Al-chayah 

 
Abstract 

After some preliminary tests, two leaching stages of fly ash to recover vanadium, 
molybdenum and nickel were selected. A first stage alkaline leaching of fly ash to recover 
vanadium and molybdenum followed by a second stage sulfuric acid leaching of the residual 
ash to recover nickel.  
      The impact of some operational parameters (L/S, leaching temperature, mixing time, 
and agent leaching concentrations) on the recovery of V, Ni was investigated. 
      Conditions of precipitation of V and Mo from alkaline medium and Ni from sulfuric 
acid solution were established. 
 
Keywords: fly ash, leaching, vanadium, nickel, molybdenum  
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:المقدمـــة -  I 
   

  : من الرماد ين التي تستخدم الفيول الثقيل نوع الكهربائية الطاقةتنتج محطات

يتوضع و ،  (Boiler ash)" رماد غرفة االحتراق "رماد منتج داخل حجرة االحتراق ويعرف باسم  -أ

ويتميز هذا .  oC 1800−1400 ما بين حيث تتراوح درجة الحرارة منطقة اللهب  على شكل كتل قاسية تحت

الرماد باحتوائه على نسب عالية من المعادن مثل الفاناديوم والنيكل، وعلى نسب منخفضة من الكربون مقارنة 

  .مع الرماد المتطاير

 الحرارة ما بين  درجةتكونحيث وضع بين المبادالت الحرارية أو في المدخنة تالرماد الم -ب

150−180 oCويسمى بالرماد المتطاير   .(Fly ash) عادةً بواسطة مرسبات هذا الرماديجمع                  

( Electrostatic precipitator ) يحتوي هذا الرماد على تركيز عال جداً من الكربون  مما يؤدي . كهراكدية

 .ها وتلويثالمحيطةإلى تمديد تركيز المعادن  وتقليل  كثافة الرماد وتطايره  إلى األراضي الزراعية المجاورة 

  لكلفتها كهراكديةيجدر بالذكر بأن جميع المحطات المنتجة للكهرباء في سوريا غير مجهزة بمرسبات  

  . من كلفة المحطة(%15) قد تتجاوز أكثر من المرتفعة والتي

 أن   يمكن زالة بؤرة تلوث حيث   إأوالَ  : هناك سببان رئيسيان يفسران أهمية استرداد المعادن  من نفايات الرماد          

ثانياَ ]. ١،٢[من نفايات الرماد لتلوث المياه والتربة       ...  المعادن مثل الفاناديوم، النيكل والموليبدينوم    لص  تستخ

 .ن القيمة االقتصادية لعملية استرجاع المعادن تبدو مثيرة لالهتمامإ

 األعمـال   أقترحت عدة طرق السترجاع  الفاناديوم، النيكل والموليبدينوم  من الرماد المتطاير ولكـن أغلـب               

 كل رماد له هويته الخاصة تبعاَ لمواصفات الوقود المستخدم   وبما أن .  اختراع اتالمنشورة هي على شكل براء    

ن عمليـة اسـترداد     إ.  يصبح أمراً ضرورياً    تطوير طريقة مناسبة السترداد المعادن     فإنومكان تشكل الرماد    

أو ] ٦،٧،٨[، أو القلوي      ]٣،٤،٥[طة الغسل الحمضي    الفاناديوم والنيكل من الرماد المتطاير يمكن أن تتم بواس        

   .[9,10]بواسطة الماء 

في شركة بتروفينا الكندية النتاج الفاناديوم بكميات كبيرة من الرماد، تتألف الطريقة مـن              ] ٣[طورت طريقة   

ديوم مـن    الخليط ويفصل الفانـا    رشحي. ذابة الفاناديوم إلعملية غسل للرماد المتطاير بواسطة حمض الكبريت        

يجفـف  . لى الحالة الخماسية بواسطة كلورات الصوديوم ويرسب الفاناديوم بواسطة األمونيا         إالرشاحة بأكسدته   

% ٩٩لى عملية التنقية التي تؤدي الـى        إلم يشر الناشر    . خامس أكسيد الفاناديوم ويصهر ويحول الى رقاقات      

  . نقاوة من األكسيد الخماسي

 السترجاع الفاناديوم ويقترحون الغـسل القلـوي         غير مجدٍ   الحمضي ن الغسل يعتبرون بأ ] ٦[مؤلفون أخرون   

بعد اسـتخالص   . من الفاناديوم المستخلص  % ٩٤والتي تعطي   ) NaOH( ستخدام تراكيز مرتفعة من الـ      اب

 30 تركيـزه    من النيكل الذي يمكن استرداده بواسطة حمض الكبريت       % ١٥الفاناديوم يبقى في الرماد المتبقي      

% .  
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خـالل  أبقي  . حمض الكبريت القادم من وحدة استخالص الفاناديوم لغسل الرماد        ]  ١١ [H.Ottartunستخدم  ا

يستخلص الفاناديوم الرباعي   بواسطة      . لى المحلول إ SO2عملية الغسل على الحالة الرباعية للفاناديوم بإدخال        

  مـــن % ١٥  و(di-(2-ethylhexyl) phosphoric acid)%   ٢٠مـــزيج  مؤلـــف مـــن 

.(tributylphosphate)   يعاد المتبقي (raffinate)الى مرحلة غسل الرماد .  

 وتحديد الشروط العظمى السـترداد الفانـاديوم،        نموذجيةجراء دراسة   إ العمل هو     هذا ن هدفنا األساسي من   إ 

التـي   د الكهربائية المستخدم في محطات الوقو    عن حرق النفط  الثقيل    الموليبدينوم والنيكل من الرماد   الناتج          

  . نقاوة للمنتج النهائيأفضل تعطي أفضل مردود لعملية الغسل و

    
II-المـــواد والطـــرائق والقياســـات   

.-1.IIمن محطات توليد الطاقةجمع العينات  .  

  : جمعت عينات الرماد من المحطات الكهربائية التالية-

  . حياناً الغازمحطة دمشق الحرارية وتستخدم الفيول الثقيل وأ* 

  .الثقيل محطة حلب الحرارية تتألف من خمس مجموعات لتوليد الطاقة ويستخدم فيها الفيول* 

  .محطة قطينة في حمص وتستخدم  الفيول الثقيل* 

  .محطة محردة  في محردة وتستخدم  الفيول الثقيل* 

  :ويتميز الفيول الثقيل السوري بالمواصفات التالية

  

43.25  
MJ/Kg  

Higher heating 
value  

40.91  
MJ/Kg  

Lower heating 
value  

82.95  %  Carbon content 
12.75  %  Hydrogen content 
0.2  %  Nitrogen content 

3.44  %  Sulphur content 
0.66  %  Ash 
67.5  ppm  Vanadium 
9.2  ppm  Sodium 

 .لسوريمواصفات الفيول الثقيل ا-١-جدول                                

 
المبادل (غرفة االحتراق والمسخنات االسترجاعية : أخذت العينات في كل محطة من مكانين مختلفين 

  . أو المدخنة) الحراري
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-2.II  الرمادتحديد مواصفات عينات :  

   :هضم عينات الرماد-أ     

  عينات  إلى (HF) وحمض فلور الماء (3mL HNO3+1mL HCl)يضاف الماء الملكي  -     

  . وتسخن حتى يصبح  المحلول لزجاً جداً (0.5g − 0.2)الرماد        

  .تغسل الجوانب بواسطة الماء المقطر وتسخن من جديد حتى التبخير الكامل تقريباً -     

   على العينة و تسخن حتى يصبح (HNO3+H2SO4+HClO4)نضيف محلول مؤلف من  -     

  . المحلول نرشحمل و١٠٠المقطر ونمدد حتى نضيف الماء  .أصفر اللون       

  : للرماد المكونات المعدنية األساسية تحديد-ب     

      والنيكل  والكوبالت  والكروم الحديد:  التالية   العناصر  من  المئوية لكل  النسبة حددت 

  . والفاناديوم بواسطة مطيافية االمتصاص الذري  والمغنيزيوم

  

الرطوبة   الرمز

%  

V%  Mg%  Ni%  Co%  Cr%  Fe%  

C.C.D  0.017  10  0.3  15  0.1  0.9  22  
F.A.D  0.166  7  0.2  2  0.02  0.8  20  
C.C.H  0.031  7  0.3  1.5  0.04  0.3  16.5  
F.A.H  1.536  1.3  0.05  0.5  0.02  0.1  16  
C.C.M  0.01  7.9  0.03  15  0.03  0.1  10  
F.A.M  0.107  20  0.03  10.5  0.3  0.03  10.7  
C.C.A  0.0586  15.3  0.16  8.3  0.09  0.8  21  
F.A.A  0.606  6.5  0.05  1  0  0  13  

  .نسبة المكونات المعدنية لمختلف العينات المأخوذة من محطات مختلفة في سورية -٢-جدول

  :حيث أن 

  
C.C.D Combustion chamber 

Damascus  
رماد غرفة االحتراق في محطة 

  دمشق
F.A.D  Fly ash Damascus  رماد  المدخنة في محطة دمشق  
C.C.H  Combustion chamber 

Homs  
ق في محطة رماد غرفة االحترا
  حمص

F.A.H  Fly ash Homs  رماد  المدخنة في محطة حمص  
C.C.M  Combustion chamber 

Mouhardeh   
رماد غرفة االحتراق في محطة 

  محردة
F.A.M  Fly ash Mouhardeh  رماد  المدخنة في محطة محردة  
C.C.A  Combustion chamber 

Aleppo  
رماد غرفة االحتراق في محطة 

  حلب
F.A.A  Fly ash Aleppo  رماد  المدخنة في محطة حلب  
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3.II-المواد الكيميائية المستخدمة : 

، (Fluka)من شركة ) ٧٠(%، حمض فوق الكلور )٩٦(%، حمض الكبريت )٨٥(% استخدم حمض الفسفور 

، (Sharlau)مـن شـركة         ) ٩٩(% ، كبريتات األمونيـوم      (Merck)من شركة   ) ٦٥(%حمض اآلزوت   

. (Prolabo)من شـركة    ) ٩٩(% وكربونات الصوديوم    (Analr)من شركة   ) ٩٩(%وديوم  هيدروكسيد الص 

 بواسطة هضم أو غسل الرماد بجهاز   مطيافية االمتصاص الـذري          ةحللت المكونات المعدنية للمحاليل المنتج    

)(AAS vario6 Analytik jena .  

  
4.II-طرق العمل :  

، بين غرفة االحتراق والمدخنة حيث تتراوح درجة دمشق في  الحراريةمحطة تشرينمن  عينات رماد أخذت

 Electrostatic) كهراكدية، علماً بأن المحطة غير مجهزة بمرسبات ١٦٠-oC١٨٠ الحرارة بين 

precipitator)،قبل القيام بعملية غسل . الطبيعي  الفيول الثقيل والغازفي محطة دمشقيستخدم و  لجمع الرماد

هضمت ثالث عينات من .  ساعة للحصول على رماد متجانس١٢اد وخلطت لمدة الرماد طحنت كمية من الرم

الرماد المطحون والمتجانس وحللت المحاليل الثالثة لتحديد  المكونات المعدنية للرماد وللتحقق من تجانس 

  .  المكونات المعدنية األساسية للرماد-٣-يظهر الجدول. الرماد المطحون

  

  
 العينة األولى العناصر

(wt.%) 
 العينة الثانية

(wt.%) 
 العينة الثالثة

 (wt.%) 
 المتوسط
(wt.%) 

Moisture 0.166 0.156 0.160 0.16 
V 5.02 5.03 4.95 5 
Ni 1.56 1.52 15.4 1.54 
Mo 0.34 0.35 0.36 0.35 
Fe 22.22 22.05 21.9 22.05 
Cr 0.8 0.78 0.82 0.8 
Mg 0.2 0.22 0.19 0.2 
Co 0.02 0.025 0.023 0.22 

  . المكونات المعدنية للرماد المتطاير-٣-جدول

  
أستخدم في   .أجريت تجارب أولية لتحديد أفضل محلول غسل السترجاع الفاناديوم والنيكل من الرماد المتطاير            

ـ         ٤عملية غسل الرماد عامود تقطير مرتد  لمدة          ، فورس ساعات، أستخدم كعامل غسل للرماد الماء، حمض الف

 ٨مض كلور الماء، حمض فوق الكلور، حمض الكبريت وهيدروكسيد الصوديوم، بتركيـز       حمض اآلزوت، ح  

رشحت الخالصة  . ٤ يساوي (L/S) ونسبة طور السائل على الطور الصلب oC١٠٠  وعند حرارة لتر/مول

  . (AAS)وحللت الرشاحة  بمطيافية االمتصاص الذري 
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نتقائية بالنـسبة للفانـاديوم ألنـه    إض فعالة ولكن غير بأن عملية غسل الرماد بواسطة الحمو-٤-يبين الجدول 

ومن ناحية أخرى فإن الغـسل القلـوي   . يترافق مع المحلول الحمضي المحمل بالفاناديوم شوائب أخرى عديدة    

  .نتقائي حيث يستخلص الفاناديوم والموليبدينوم فقطإللرماد فعال و

  

  
 %V% Ni% Mo% Fe عامل الغسل

H2O 35.5 42.9 3 57.9 
H3PO4 59.64 85.8 34 79.2 
HNO3 50.36 75.44 52 79.6 
HCl 58.6 86.22 56 81.55 

HCLO4 66.2 75.4 48 2.73 
H2SO4 66.26 91.01 54 2.91 
NaOH 77 0.01 54 0 

  . تأثير عوامل الغسل المختلفة في استرداد الفاناديوم والنيكل-٤-الجدول

  
III-النتائـــــج والمناقشــــــة:  

  
  .أختيرت مرحلتا غسل للرماد المتطاير  الحصول على إنتقائية ومردود عال للفاناديوم والنيكل،بهدف

  
  .مرحلة الغسل األولى بواسطة هيدروكسيد الصوديوم الستخالص الفاناديوم والموليبدينوم من الرماد -١

الحرارة، زمن الخلط،   (أجريت تجارب أولية لتحديد أفضل الشروط العملية للعوامل المؤثرة على عملية الغسل             

بأن أفـضل الـشروط     ) ١،٢،٣،٤(نستنتج من األشكال     ). وتركيز هيدروكسيد الصوديوم   L/Sنسبة الطورين   

  :العملية للحصول على مردود مرتفع وتركيز جيد للفاناديوم في محلول الغسل هو

    ) 8M = [NaOH] ، ٥ = الطور الصلب/ ،  نسبة الطور السائل oC 100 = ساعة، الحرارة ٣=زمن الخلط ( 
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  .تأثير الحرارة في مردود استخالص الفاناديوم: (1)شكل                                  

( t = 4h, [NaOH] = 8M, L/S = 5 )                                                     
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  . في مردود استخالص الفاناديومط زمن الخلتأثير : (2)شكل                                

( T = 100 °C, L/S = 5, [NaOH] = 8M )                                                
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  . في مردود استخالص الفاناديوم NaOHتركيز تأثير : (3)شكل                            

( t = 4 h, T = 100 °C, L/S = 5 )                                                   
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  . في مردود استخالص الفاناديوم (L/S)تأثير : (4)شكل                                 

( [NaOH] = 8 M, t = 4 h, T = 100 °C )                                               
  

  
يغسل الرماد  . ناديوم والموليبدينوم من الرماد المتطاير     المخطط الصندوقي السترداد الفا    -٥-يمثل الشكل 

 درجـة   ١٠٠ إلذابة الفاناديوم والموليبدينوم عند درجة حرارة        (8M)المتطاير بواسطة هيدروكسيد الصوديوم     

ترشح الخالصة بعد ثالث ساعات مـن المـزج         . الطور الصلب يساوي خمسة   / مئوية، ونسبة الطور السائل     

يبرد محلول الغسل الحاوي على الفاناديوم والموليبدينوم عنـد         . لى دورة الغسل الثانية   إقي  ويرسل الرماد المتب  

يرسب راسب قلوي يحوي على الفانـاديوم ومقـدار ضـئيل مـن             .  لمدة ساعة مع تحريك خفيف     ٥الدرجة  

% ٩٠تفصل المواد المترسبة من المحلول بالترشيح حيث يرسب أكثر مـن            ).  %0.08أقل من   (الموليبدينوم  

لتعـديل  %) ٣٠(بينما تحمض الرشاحة المحملة بموليبدات الصوديوم بواسطة حمض اآلزوت          . من الفاناديوم 

يرسب الموليبدينوم من المحلـول علـى شـكل         .  درجة مئوية  ٩٠-٨٠درجة  ال وتسخن حتى    ١لى  إ  pHالـ

(H2MoO4).  

 pHلحصول على من حمض اآلزوت ل% ٥ يذاب الراسب القلوي بواسطة V2O5بهدف الحصول على 

ترسب ميتا فنـادات األمونيـوم المنتجـة وتفـصل     . لى المحلولإ ، وتضاف كبريتات األمونيوم الصلبة 8 =

  .V2O5من % ٨٩ لتعطي أكثر من oC 500بالترشيح وتفكك عند درجة 
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 NaOH 8Mغسل الفاناديوم 

 البقايا الصلبة إلىدورة الغسل الثانية

 الرماد المتطاير المطحون

 الترشيح

  غسل المحملمحلول ال
(V, Mo) 

 الترسيب والترشيح
5 oC 1h

 ترشيح
(Mo) تحميض 

H 1 90 oC

30%HNO3

 إذابة المواد المترسبة
H 8  

HNO3 

(NH4)2SO4 

ترسيب وترشيح

ترسيب حمض

ترشيح (Mo)

AMV

)تكليس( ٥٠٠ oC, 24h

 . مرحلة الغسل األولى السترداد الفاناديوم والموليبدينوم: (5)شكل

V2O5 
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 . مرحلة الغسل الثانية بواسطة حمض الكبريت-٢

ولى، ما زال الرمـاد المتطـاير المتبقـي         ألم والموليبدينوم من الرماد في مرحلة الغسل ا       بعد استرداد الفاناديو  

أجرت . من النيكل الذي يمكن استرداده بغسل بقايا الرماد  بمحلول حمض الكبريت           % ١٥يحتوي على حوالي    

لى عمليـة   ، وتركيز حمض الكبريت ع    L/Sنسبة  ، بعض التجارب األولية لدراسة تأثير الحرارة، زمن الخلط       

نستنتج بأن أفضل الشروط العملية للحصول على مردود اسـترداد          ) ٦،٧،٨،٩(من األشكال   . الغسل الحمضي 

  : من النيكل هي% ٨٠

[H2SO4] = 5M, T = 100 oC, t = 4h, L/S =4)(  
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  .النيكل في مردود استخالص تركيز حمض الكبريتتأثير : (6)شكل                            

( L/S = 3, T = 100 °C, t = 4 h)                                                      
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  .النيكل استرداد في مردود L/Sنسبة تأثير : (7)شكل                                   

( T = 100 °C, t = 4 h, [H2SO4] = 5 M )                                               
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  .النيكل استردادفي مردود زمن الخلط  تأثير : (8)شكل                      

( L/S= 3, [H2SO4] = 5 M, T = 100 °C )                              
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  .النيكل استردادفي مردود درجة الحرارة تأثير : (9)شكل                      

( L/S= 3, t = 4 h, [H2SO4] = 5 M )                                    
 

  

يغسل الرماد المتبقي القادم من مرحلة .  المخطط الصندوقي السترداد النيكل من الرماد المتبقي-٥-يمثل الشكل

. (L/S=4) ونـسبة  oC 100 حمض كبريت عند درجة حـرارة  لتر/ مول٥الغسل األولى مرة ثانيةً بواسطة 

 هيدروكـسيد   لتـر / مول ٨       بواسطة ٢ الى   pHمن المزج وتعدل الـ     ترشح الخالصة بعد أربع ساعات      

 ٨يعالج الراسب بواسطة    .  الصوديوم، يرسب الفاناديوم،  والحديد وآثار من النيكل وتفصل الرواسب بالترشيح          

لى مرحلـة الغـسل     إ من هيدروكسيد الصوديوم إلذابة الفاناديوم وترشح الخالصة  وترسل الرشاحة            لتر/مول

.  من هيدروكسيد الصوديوم لتر/ مول٨ بواسطة ٥-٦ الرشاحة الى pHلى السترداد الفاناديوم، بينما تعدل األو

 pHتعـدل أخيـراً     . لى النفايات إيرسب الحديد وأثر من الفاناديوم والنيكل ويفصل الراسب بالترشيح ويرسل           

 والجدير  NiCO3.ل على شكل     من كربونات الصوديوم حيث يرسب النيك      لتر/ مول ٢ بواسطة   ٧الرشاحة الى   

  . من النيكل% ٨٥بأنه يترسب أكثر من  بالمالحظة
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5 M H2SO4  

ل ح ال ل الغ ل حل

رماد قادم من مرحلة  

  ترشيح

الترسيب والترشيح      
( H 2)

NaOH 8M 

شاحةال (Ni)

الترسيب والترشيح      
( H 5 6)

غسل الفاناديوم 

والترشيح

NaOH 8M 

الترسيب والترشيح      
( H 7)

Na2CO3 

الراسب

NiCO3 

الحديد إلى

.مرحلة الغسل الثانية السترداد النيكل  شكل (10): 

(V)  الرشاحة إلى الدورة

NaOH 8M 
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  خاتمــــة

الناتج عن حـرق الـنفط  الثقيـل       أنجزت عملية استرداد الفاناديوم والنيكل والموليبدينوم  من الرماد المتطاير           

تتألف المرحلة األولى مـن غـسل قلـوي إلذابـة           . لتي غسل   بمرح  المستخدم في محطات الوقود الكهربائية    

وكـان مـردود    . الفاناديوم والموليبدينوم وتتبع بمرحلة غسل ثانية بواسطة حمض الكبريت السترداد النيكـل           

سمح الترسيب االنتقـائي علـى مراحـل متتاليـة          . بالنسبة للنيكل % ٨٠و% ٩٠استرداد الفاناديوم أكثر من     

  .لية للفاناديوم والنيكلبالحصول على نقاوة عا

   
  

  كلمــــــة شـــــكر

نشكر السيد الدكتور إبراهيم عثمان المدير العام لهيئة الطاقة الذرية على تشجيعه ودعمه كمـا نـشكر الـسيد                   

   .الدكتور غدير زيزفون رئيس قسم الكيمياء لنصائحه القيمة
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