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  ملخص

ل    الغسل القلوي لرماد حرق     من محاليل  الفاناديوم والموليبدينوم  استخالص   ُدرس ول (  النفط الثقي  في   )الفي
ة  ة الكهربائي ات الطاق يب محط ين  -ن-ثالث سيل أم وم   (TDA) دودي ور األموني ل آل ي أوآتي ل ثالث  وميتي

(QA)المؤثرة في عملية العوامل  آمعدل في وسط من الكيروسين، ودرست جميع 2-ود األوآتانول وبوج
تخالص  سبة ( االس ط، ن ن الخل انولاألزم ضوي، 2-وآت ور الع ي الط ز pH ف ائي، ترآي ط الم  الوس

ة، درجة الحرارة     QA و   TDAالمخلصين،   ل المائي اد  ).، ترآيز الفاناديوم في المحالي وحظ ازدي سبة   ل  الن
ائي     pHتناقص  ب TDAلمخلص  باديوم والموليبدينوم   استخالص الفان ال ويةالمئ ًا     الوسط الم ليصبح أعظمي

زداد             في TDA ترآيز األمين الثالثي     يؤثر و .pH=2عند   ين العنصرين، حيث ت ة الفصل ب ة   انتقائي انتقائي
ز  ب org/[V]org  SMo, V[Mo] =الفاناديومالموليبدينوم بالنسبة لعنصر  ة    TDAتناقص ترآي ى قيم  لتصل إل

ة عظمى    اديوم في        و .1.5 M =[TDA] من أجل    SMo, V = 0.37انتقائي ز الفان ان ترآي ا آ ه مهم ين أن تب
تم شغل م ي دينوم ومن ث ى استخالص عنصر الموليب ة أول ه يجري آمرحل ائي فإن  (occupy) الطور الم

األ     و . الحر بواسطة الفاناديوم   TDAماتبقى من الطور العضوي      ق ب ا يتعل ة     QAمين الرابعي    فيم إن قيم  ف
pH         دينوم         الوسط المائي تلعب دورًا هامًا في عملية الفصل اديوم والموليب ين عنصري الفان  حيث تكون      ب

ة   org/[Mo]org SV, Mo[V]=قيمة انتقائية الفاناديوم بالنسبة للموليبدينوم  وأن  .pH>8 أعظمية من أجل قيم
فصل جيد بين هذين العنصرين عند ترآيز األمين الرابعي           هي القيمة المثلى والتي تسمح ب      pH=8.5قيمة  

QA=6% اديوم        السيما و ة من الفان ة         و.  عند تراآيز مرتفع اديوم وقيم ز منخفضة من الفان من أجل تراآي
pH=1.5  انتقائية الموليبدينوم بالنسبة لعنصر الفاناديوم قيمة تزدادSMo, V زدياد ترآيز الموليبدينوم في  با

ة،       عملية فصل بين هذين العنصرين     إجراءب ،ما يسمح مالطور المائي    شروط التجريبي تم      ضمن ال  حيث ي
  .استخالص الموليبدينوم بشكل أآبر بكثير من عنصر الفاناديوم

ة ن دراس ين م ن الطورين العضويين تب ٍل م ة آ دينوم  المّح QA و TDA تعري اديوم والموليب ين بالفان مل
تعمال ةباس واد المعري ة من الم ، )NaOH ،Na2CO3 ،(NH4)2CO3 ،(NH4)2SO4 ،H2SO4 (  مجموع

ين      ة األم أن هيدروآسيد الصوديوم هو الوسط المعري األفضل لكال المخلصين مع صعوبة أآبر في تعري
ي  وم   (الرابع ور األموني ل آل ي أوآتي ل ثالث رح). ميتي ندوا مخططوأقت ن  قيانن ص اديوم ع صل الفان  لف

  .QA و TDAنين الموليبدينوم باستخدام آلٍ  من األمي
  
  

  استخالص، فصل، فاناديوم، موليبدينوم، أوساط حمضية وقلوية، أمين ثالثي ، : الكلمات المفتاحية
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Abstract: 
 
The extraction of vanadium and molybdenum from alkaline leaching solutions 
coming from the leaching of fly ash of fired electrical power stations by tri-n-
dodecylamine (TDA) and metyl trioctyl ammonium chloride (QA) in the presence of 
octanol-2 as modifier in kerosene has been investigated. 
Some parameters influencing the extraction process have been studied (agitation time, 
octanol-2 percentage in the organic phase, pH of the aqueous phase, concentration of 
TDA and QA, concentration of vanadium in the aqueous phase and temperature). 
It has been shown that the extraction capacity of both  V and Mo by TDA increases 
by decreasing the pH of the aqueous phase and reaches a maximum extraction at 
pH=2. The concentration of TDA plays an important role on the separation selectivity 
between these two elements, where the selectivity of Mo vs V (SMo, V=[Mo]org/[V]org) 
increases with the decrease of TDA concentrsation to reach a maximum selectivity 
value of SMo, V = 0.37 for [TDA]=1.5M. It has been also shown that, whatever 
vanadium concentration in the aqueous phase, molybdenum will be first extracted, 
then the remaining free TDA will be occupied by vanadium. 
Concerning the quaternary amine QA, the pH value of the aqueous phase plays an 
important role in the separation process between vanadium and molybdenum, where 
the value of the selectivity of V vs Mo (SV, Mo=[V]org/[Mo]org) is maximal for pH>8 
and the pH=8.5 is the best value which permit a good separation between these two 
elements at QA concetration equal to 6%, especially at high vanadium concentration. 
It is very important to note that for low vanadium concentration and at pH=1.5 the 
value of the selectivity of Mo vs V (SMo,V) increases with increasing Mo concentration 
in the aqueous phase which enable us the separation between these two elements 
under these experimental conditions, where Mo will be much more extracted than 
vanadium. 
The stripping of vanadium and molybdenum from the loaded organic phases (TDA 
and QA) with several stripping agents (H2SO4, (NH4)2SO4, (NH4)2CO3, Na2CO3, 
NaOH) has been studied and it was found that NaOH is the best stripping media for 
both extractants but with more difficulties for the quaternary amine methyl trioctyl 
ammonium chloride. Finally, it has been sugested two flowsheets for vanadium 
separation from molybdenum using TDA and QA.  

  
Key words: Extraction, separation, vanadium, molybdenum, alkaline and acid media,  
                    tertiary amine, quaternary amine. 
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  :المقدمــــــــة -1

اث ال  ن األبح د م تعادة ُآرِّست العدي ة   (recovery)س ة بتقان ل المائي ن المحالي دينوم م اديوم والموليب الفان

ذلك                     صادية وصناعية وآ ة اقت ذين العنصرين من أهمي ا له ذيبات لم درء االستخالص بالم وث  ل ذي   التل  ال

صرين  ذين العن ال ه تج عن انتق ن أن ين ةيمك ى البيئ اديوم .[2 ,1] إل ل الفان ادن مث إن المع ة ف ي الحقيق  ف

د                      ل في محطات تولي نفط الثقي والموليبدينوم يمكن أن تغسل بسهولة من نفايات الرماد الناتجة عن حرق ال

ات     .[5−3] الطاقة الكهربائية مسببة تلوثًا للماء والتربة      م التقان  وتعتبر تقانة االستخالص بالمذيبات من أه

ا                 . نقيالفاناديوم  ال للحصول على تخدمة  المس ذا الغرض من بينه د من المخلصات له وقد استخدمت العدي

  .[11−6 ,1]حمض الفسفور وفسفات ثالثي البوتيل واألمينات )  إيتيل هكسيل-2(-ثنائي

لة     Ottartoun [11]استخدم  ادة غاس ل، وخالل        ل حمض الكبريت آم نفط الثقي اتج عن حرق ال اد الن لرم

إمرار غاز             عملية ك ب اديوم وذل ول   SO2 الغسل تمت المحافظة على درجة األآسدة الرباعية للفان  في محل

اوني    ستخلص الغسل، وا  المزيج التع اديوم ب ا عري الطور     DEHPA + 15% TBP %20 الفان ، بينم

  . من حمض الكبريت1.5Mالعضوي المحمل بواسطة 

ـ    تأثير درجة الحرارة وترآيز هيدروآس Bal [12]درس  صوديوم وال اديوم من     pHيد ال ة الفان  في تعري

ة  أنبين و. Aliquat 336المخلص  ى التحول البطيء     ت المرحلة المحددة في عملية التعري د عل وع عتم  للن

H2V10O28المستخلص 
HVO4 النوع  إلى−4

2−.   

ول الغسل ا   الموجودة  الفاناديوم والموليبدينوم ه يمكن استخالص أن Chen [13]أشار  اتج عن    في محل لن

د الدرجة     صوديوم عن  %20         بواسطة ºC 750غسل الوسيط المستنفذ المحمص بوجود آربونات ال

trialkylamine + 10% octanol/kerosene ز ا بترآي ائي لألموني ول م تخدم محل  %10         واس

NH3/H2O     ز وم بترآي رات األموني ول  g/L 30 آمحلول معري، آما بين أن إضافة  نت ى محل ة   إل  التعري

د       من الفاناديوم على شكل      %99يؤدي إلى تبلور حوالي       (pH=7−8.5)مجال  الميتا فانادات األمونيوم عن

والي  ور ح ا يتبل د %98بينم وم عن دات األموني ولي موليب كل ب ى ش دينوم عل ن الموليب ال ال م مج

(pH=1.5−2.5).  

 باستخدام األمين الثالثي    ، مخبري على مستوى ،   استخالص بالمذيبات  تييهدف هذا العمل إلى تطوير جمل     

ين  ( سيل أم ي دودي ي  )ثالث ين الرابع وم   ( واألم ور األموني ل آل ي أوآتي ل ثالث صل  )ميتي ترداد وف  الس

اد        ل      الموليبدينوم والفاناديوم من محاليل الغسل القلوية الناتجة عن غسل الرم نفط الثقي اتج عن حرق ال  الن

اوة  وأآسيد الموليبدينوم ديوم نافاال والحصول على أآسيد يةالمستخدم في محطات توليد الطاقة الكهربائ    بنق

   .عالية

 

  :المـــواد والطـــرق والقياســـات-2
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ة            ُج شرين الحراري اد من محطة ت ات الرم ة   في  معت عين ستخدم       دمشق   مدين ي ت نفط  والت ل   ال  الثقي

دينوم    عادةالستهيدروآسيد الصوديم   ب سلتوُغ . لتوليد الطاقة الكهربائية   ) الغاز وأحيانًا( اديوم والموليب   الفان

ائل                  ة االستخالص س ة بطريق ل الغسل القلوي ك    -وجرى الحقًا فصل لهذين العنصرين من محالي ائل وذل س

ور     (واألمين الرابعي  )  دوديسيل أمين  -ن-ثالثي( باستخدام آٍل من األمين الثالثي       ل آل ي أوآتي ل ثالث ميتي

  .)األمونيوم

  

  : لعملية االستخالص تحضير المحلول المائي-2.1
ت      (1)يبين الشكل    ًا صندوقيًا الس اتج عن حرق             عادة مخطط اد الن دينوم من الرم اديوم والموليب  الفان

ل النفط ول  ( الثقي ة     )الفي ة الكهربائي ستخدم في محطات الطاق اد المتطاير   يغ حيث  . [15 ,14]  الم سل الرم

صوديوم      اديوم والمول     (8M)بواسطة هيدروآسيد ال ة الفان د درجة حرارة         إلذاب دينوم عن  درجة   ºC١٠٠يب

لزيوس د ال، وس سبة عن سائل (ن ور ال سة / الط ساوي خم صلب ي ور ال ح . )الط الث  ُترش د ث الخالصة بع

زج  ن الم اعات م ِر. س سل  دوُيب ول الغ دينوم  ( محل اديوم والموليب ى الفان اوي عل ة  )الح د الدرج  5ºC عن

لزيوس ع س اعة م دة س ك ال لم يءتحري شكل ف. البط ب قيت يض راس وي أب اديوم (ل ى الفان وي عل  يح

ه        .، ثم يجفف الراسب    تفصل المواد المترسبة من المحلول بالترشيح     .  )والموليبدينوم ل أن ين من التحلي   يتب

اديوم    %95يرسب أآثر من      دينوم   من الفان ائي     (1) يوضح الجدول      .)١-جدول  ( والموليب  الترآيب الكيمي

  . المتشكلالقلوي للراسب 

  .آيب الكيميائي للراسب القلويالتر: (1)الجدول 

Elements: V Mo Fe S Ni P Ca Si Cr Mg 

Wt (%) 13.5 0.1 0 0 0.027 0.005 0.1 0.05 0.01 0.01 
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دة ثالث    ًا من الراسب القلوي األبيض ، وطحنت جيد  )حوالي آيلوغرام  ( جمعت آمية   وخلطت لم

ى مسحوق   لساعات   ين من الراسب و    .  متجانس لحصول عل  %5)كبريت  حمض ال  بذوِّبأخذ وزن مع

v/v)حتى الحصول على درجة الحموضة المطلوبة .  

ا ،           ة عليهم ة الحاوي اط المائي ن األوس دينوم م اديوم والموليب تخالص الفان ات اس راء عملي تخدم الج اس

و  ان األول وه صان أميني يمخل ين  -ن- ثالث سيل أم وردو (TDA) دودي رآ الم ن ش اوة ( Merckة  م بنق

ا)95% اني  أم ين الرابعي( الث و) األم وم فه ل آلوراألموني ي أوآتي ل ثالث ورد (QA) ميتي  من شرآة الم

Merck .  دد المخلص ورد (لكيروسين  با ان م ة Pemcoمن شرآة    الم ة  : الكيميائي  kg/m3 810–80 بكثاف

ة  د الدرج ه ºC 15عن ة غليان ضه  ºC 250–200 ودرج ة ومي ا نقط وى عطري   70ºC > ، أم ع محت م

اوة  Merck من شرآة     المورد( 2- واستخدم آمعدل األوآتانول   %0.5)اليتجاوز   ا  . %96) وبنق حمض  أم

  .Flucka من شرآة مورد و(%97−95)الكبريت فكان بنقاوة 

  :QA و TDA تحضير األطوار العضوية -2.2

8M NaOH  

  رماد غرفة االحتراق المطحون

 ترشيح

  سائل الغسل القلوي المحمل بـِ
(V, Mo)  

 تبريد وترسيب وترشيح

5ºC, 1h 

  غسل الفاناديوم والموليبدينوم

100 °C, 3h, L/S=5 

 راسب قلوي

 بقايا صلبة

  مخطط صندوقي لغسل الرماد بواسطة هيدروآسيد الصوديوم: (1)الشكل 
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ي             ُح ة المناسبة من المخلص ثالث سي  -ن-ضرت األطوار العضوية بحل الكمي ين   دودي ل ثالثي      ل أم  و ميتي

ا إلي2 - بعد إضافة األوآتانول في الكيروسينأوآتيل آلور األمونيوم  سبة  هم  لتجنب ظهور طور    %5 وبن

  .ثالث أثناء االستخالص

  : عملية االستخالص-2.3
 األطوار المائية مع األطوار العضوية الموجودة في   حجوم متساوية من   أجريت عملية االستخالص بخلط   

عةحوجالت رارة mL 100  س ة الح ضبط درج ائي ل ام م ي حم د وضعها ف ط ، بع ة الخل ت عملي  وأجري

ائي الحاوي       باستخدام خالط مغناطيسي، ثم فصلت األطوار العضوية عن الحمضية وعُ                وير الطور الم

  . بتقنية االمتصاص الذري قبل وبعد االستخالصعلى الفاناديوم والموليبدينوم

  : على الشكل التاليYMo و YVاديوم ةالموليبدينوم مردود استخالص آل من الفانُحسب 

  

  
 

  :النتائج والمناقشة -3

  : دوديسيل أمين-ن-استخالص الفاناديوم والموليبدينوم بثالثي -3.1

ين  ة لتعي لُأجريت تجارب تمهيدي ي استخالص االعوام ؤثرة ف ية الم دينوم من  األساس اديوم والموليب لفان

ل  ةالمحالي يالمائي طة المخلص ثالث ين-ن- بواس سيل أم ذه  دودي ل وه ط، :(  هي العوام ن الخل سبةزم  ن

انولا ي الطور العضوي، 2-ألوآت ز المخلص pH ف ائي، ترآي ي TDA الطور الم اديوم ف ز الفان ، ترآي

  .)المحاليل المائية، درجة الحرارة

  : تأثير زمن الخلط-3.1.1

 من  (25mL)لدراسة تأثير الزمن في استخالص آٍل من الفاناديوم والموليبدينوم، مزجت حجوم متساوية             

 (v/v) %25                 والطور العضوي ) 1g/L Moو 7g/L V (الطور المائي الحاوي تقريبًا على 

TDA+5%(v/v) octanol-2 / kerosene     د الدرجة د عن شكل جي سبة طور عض   ºC 25 ب ى   وبن وي إل

ـِ    ساٍو ل ة    (Vorg/Vaq = 1)طور مائي م ة مختلف رات زمني ين . (150s−15) لفت أثير   (2) الجدول  يب ائج ت  نت

 وأن الزمن الالزم للوصول     عة سري عملية هي االستخالص   عملية أن   (2) من الجدول    ُيالحظ. زمن الخلط 

  . ثانية90إلى التوازن هو 

  

  . استخالص آٍل من الفاناديوم والموليبدينومفيخلط تأثير زمن ال: (2)                الجدول 
                       Vorg/Vaq = 1, pH = 2.2, T = 25 ºC 

  قبل االستخالص في الطور المائي للموليبدينومالتركيز الكلي 
YMo ×100

  د االستخالصبع في الطور العضوي للموليبدينومالتركيز الكلي 

  قبل االستخالص في الطور المائي للفاناديومالتركيز الكلي 
YV  =   ×100

  بعد االستخالص في الطور العضوي للفاناديومالتركيز الكلي 
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                       25% (v/v) TDA + 5% (v/v) octanol-2 / kerosene.  

Mixing time 
 (s) 

Yield of V 
extraction (%) 

Yield of Mo 
extraction (%) 

15 52.4 82.2 
30 57.3 88.1 
60 60.1 89.9 
90 90.9 91.5 

120 61.1 91.4 
150 61.0 91.5 

  

  :2-وآتانولأل تأثير ا-3.1.2

لسوء الحظ فإن مزج األمينات الثالثية المنحلة في الممددات األليفاتية مع األوساط الحمضية تعطي طورًا               

ذيبات، و   ، وتعتبر هذه الظاهرة غير مرغوبة في عمليات االستخ        ثالثًا د الص بالم ة        ق وحظ أن إضافة آمي  ل

اتي  غول قليلة من    سلة    ، أليف ل السل شكل الطور الثالث دون               ، طوي ع ت الثي يمن ين الث ى األم ؤثر      إل في   أن ي

   .[17 ,16]مردود استخالص األيونات المعدنية أو فصل األطوار 

زة و ة المنج ارب المخبري دول أثبتت التج ي الج انول أن إضافة األو(3)الموضحة ف ى المخلص 2-آت  إل

ي ين -ن-ثالث سيل أم ي دودي ال ف ؤثر (%15−5) المج ي الي اديوم ف ن الفان ٍل م تخالص آ ردود اس  م

 والموليبدينوم، ولكن يمنع وبشكل فعال تشكل طور ثالث أثناء االستخالص ويسهل عملية فصل األطوار               

  .العضوية عن األطوار الحمضية

  .TDAدود استخالص الفاناديوم والموليبدينوم بواسطة  مرفي 2-تأثير األوآتانول: (4)الجدول 

       T=25 ºC, pH = 2.2, 25% (v/v) TDA/kerosene, Vorg/Vaq = 1. 

octanol-2 % (v/v) 0 5 10 15 
Yield of V extraction (%) 60.8 60.4 60.9 61.1 
Yield of Mo extraction (%) 90.2 89.3 90.7 90.2 

 
 

  : الوسط المائي حموضة درجة تأثير-3.1.3
ن عةضرت مجموُح وار  م ىة الحاوية المائياألط ز  عل اديوم بترآي رام6.5  الفان ر / غ ى لت وعل

 (v/v) %25)                                   يلعضو الطور ا مع خلطت  ولتر/ غرام1الموليبدينوم بترآيز 

TDA + 5% (v/v) octanol-1)/ kerosene من الـ وذلك عند قيم مختلفة pH سبة طور   ئي ا البد وعند ن

ائي   طور عضوي إلى ساوية للواحد   م دة     (Vorg/Vaq = 1)  م ة، ولم م   10 وبدرجة حرارة الغرف ائق ث  دق

دت اتُرق ة،  العين ن المائي ضوية ع وار الع صلت األط اعة وف صف س دة ن اديومّيُع لم ز الفان  ن ترآي

  وُحسب ترآيز الفاناديومتقانة االمتصاص الذري،ب في الطور المائي قبل وبعد االستخالص والموليبدينوم

اديوم    في الطور العضوي     والموليبدينوم دينوم  بطرح ترآيز الفان د      ين المعين   والموليب ائي بع  في الطور الم

ة آيز  ااالستخالص من التر   اديوم               مُ .األولي ة للفان سبة المئوي ر الن ى شكل تغي ائج عل دينوم ثلت النت   والموليب

ائي pHـِ  آتابع لينالمستخلص د  الوسط الم ين  ، ئيا الب شكل يب ا   (2)   ال ائج المحصل عليه الحظ من   ُي.  النت
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شكل  اد  (2)ال صًا ح ردود ل  ًاتناق دينوم استخالص م اديوم والموليب اد بالفان ائي، pHازدي ا  الوسط الم آم

ذ أن تشابهًا آبيرًا لمنحنيي استخالص آٍل من الفاناديوم والموليبدينوم و          يتبين سه     يظهر  انالل سلوك نف ان ال

يم   ـ  من أجل المجال المدروس من ق ردود االستخالص   pHال ام ، فم  ,Mo)  لكال العنصرين  %100~)( ت

V)    عند القيمة pH=1.8 ة       مردود استخالص الفاناديوم   ، ولكن د القيم اقص  pH=2.2 عن  ليصل  سريعاً  يتن

دينوم     يبقى في حين    ؛%60إلى النسبة    اً   مردود استخالص الموليب ردود         .%90  مرتفع ك م د ذل اقص بع يتن

ر لتص  شكل آبي دينوم ب اديوم والموليب ى لاستخالص الفان سبة االستخالص إل ة %0 ن د القيم  .pH=6 عن

شروط      pH = 2.2 عند القيمة  في هذه الدراسةجميع التجارب المخبريةُأجريت  دة عن ال ا بعي ار أنه  باعتب

  .الستخالص بشكل واضح مردود افيالمثلى وذلك لنتمكن من مالحظة تأثير آل متحول 
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  . والموليبدينوم استخالص الفاناديومفيالوسط المائي درجة حموضة تأثير : (2)الشكل         

                 (25% (v/v) TDA + 5% (v/v) octanol-1)/ kerosene.  
                    T = 25 ºC,    Mixing time=10 min, Vorg/Vaq = 1 

  
  :TDAترآيز  تأثير -3.1.4

ز منخفضة من              (3) الشكل   يبين ه من أجل تراآي دينوم سوف يُ          TDA أن إن آامل الموليب  أوًالستخلص   ف

ستخلص     يتمتع ب متفاعل فإن العنصر الذي     اللشغل ثالثي دوديسيل أمين الحر غير       و معامل توزع أعلى سي

وزع    وباعتبار أن نسبة االستخالص مت. أفضلبشكل   ة      ناسبة مع  معامل الت ا هومبين في المعادل  (1)آم

  .TDAوبما أن الموليبدينوم يملك معامل توزع أعلى من الفاناديوم فإنه سوف يرتبط بشكل مفضل مع الـ 

.100
k

V
V

1

kY

d
org

aq

d

+
=  

  .مردود االستخالص Y: حيث

 :     Vaq و Vorg حجم الطور المائي والعضوي على الترتيب.  
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  . استخالص الفاناديوم والموليبدينومفي دوديسيل أمين - ن- تأثير ترآيز ثالثي: (3)  الشكل 

                 TDA =( 0 − 30% (v/v) + 5% (v/v) octanol-1)/ kerosene.  
                                pH = 2.2,  Vorg/Vaq = 1, T = 25 ºC. 

  

  :ئي في المحاليل المائيةاثير ترآيز الفاناديوم البد تأ-3.1.5
ئي للفاناديوم في الطور المائي فإنه سوف يتم أوًال استخالص ا أنه مهما آان الترآيز البد(4)يظهر الشكل  

  . المتاح بواسطة الفاناديومTDA دوديسيل أمين وبعد ذلك سيتم شغل الـ -ن-الموليبدينوم بواسطة ثالثي
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  . استخالص الفاناديوم والموليبدينومفي الفاناديوم البدئيتأثير ترآيز : (4)  الشكل 
                 (25% v/v TDA+ 5% (v/v) octanol-2)/ kerosene.  
                                  pH =2.2, Vorg/Vaq = 1, T = 25 ºC 
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  : تأثير درجة الحرارة-3.1.6

ٍل          (4)تبين النتائج التجريبية الموضحة في الجدول          أن درجة الحرارة التلعب أي دور في استخالص آ

ال   ًا ضمن المج دينوم ثابت اديوم والموليب ردود استخالص الفان ي م دينوم، حيث بق اديوم والموليب من الفان

  . (ºC 50−20)المدروس 

  .TDAفاناديوم والموليبدينوم بواسطة تأثير درجة الحرارة على مردود استخالص ال: (4)الجدول 

     Vorg/Vaq /A=1, pH = 2.2, t=3min, 25% (v/v)TDA + 5% (v/v) octanol-2 in kerosene. 

Temperature 
 (°C) 

Yield of V 
extraction (%) 

Yield of Mo 
extraction (%) 

20 59.9 90.1 
30 61.1 89.5 
40 60.3 90.6 
50 61.0 90.5 

 
  

  : دوديسيل أمين-ن- تعرية الفاناديوم والموليبدينوم من الطور العضوي ثالثي-3.1.7
ذا     ن ه دينوم م اديوم والموليب ن الفان ل م ة آ إن تعري و أساس ضعيف، ف ين ه سيل أم ي دودي ا أن ثالث بم

ل القلوي        ين ،  ةالمخلص يكون فعاًال باستخدام المحالي أثير  (5)  الجدول  يب واد   ال ت ة الم ة ال معري ة  األربع  قلوي

صوديوم       آربونات الصوديوم،     آبريتات األمونيوم،  ( :التالية سيد ال في      )آربونات األمونيوم، هيدروآ

 +TDA (v/v)%25                                آل من الفاناديوم والموليبدينوم من الطور العضوي تعرية

5%(v/v) octanol-2/kerosene. ة لعنصر ال  ُي ة      الحظ بأن فعالية التعري ل من فعالي ر بقلي دينوم أآب موليب

  :، وتزداد شدة التعرية حسب التريب التالي نفسهالتعرية لعنصر الفاناديوم ولكنهما يتبعان السلوك

NaOH > (NH4)2CO3 > Na2CO3 >> (NH4)2SO4  

وم   ات األموني تبعاد آربون رى اس ي   2CO3(NH4) ج شكلة ف وم المت ادات األموني ا فان رًا لترسب ميت  نظ

طمفاعل  ةالخل ة التعري اء عملي ة   أثن ى التعري ه عل ضعف قدرت وم ل ات األموني ضًا آبريت تبعد أي ا اس     . آم

  .كربونات الصوديومبمقارنة  أن هيدروآسيد الصوديوم هو األفضل  بالنتيجةتبينو

  

  . مل بالفاناديوم والموليبدينوم دوديسيل أمين المّح-ن-ثالثيل  القلويةتعريةال: (5)      الجدول 

                                       [Stripping agent]=1M, Vorg/Vaq =1, T=25 ºC. 

                                                    (V)org =  6 g/L,  (Mo)org =  1 g/L. 

 
ائي        نجزة   أثبتت التجارب المخبرية المُ    ين الطور العضوي والم وازن ب ائق من   3 خالل  يحصل أن الت  دق

  .Vaq/Vorg = 4 ونسبة طور مائي إلى طور عضوي ºC 25الخلط عند الدرجة 

Stripping agent NaOH (NH4)2CO3 Na2CO3 (NH4)2SO4 
(%) of V extracted 95.1 94.3 90.1 1.0 
(%) of Mo extracted 97.1 95.0 92.1 1.0 
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 في حين    ،(6)الجدول   آما هو موضح في   عملية التعرية فيولم يالحظ أي تأثير يذآر لدرجة الحرارة   

ز          (7)جدول  الحظ من ال  ي صوديوم بترآي سيد ال ر / مول  0.5أن استخدام هيدروآ ر من        لت ة أآث اٍف لتعري آ

   من الفاناديوم والموليبدينوم، 95%

  

  .NaOH بواسطة TDA تعرية الفاناديوم والموليبدينوم من فيتأثير درجة الحرارة : (6)الجدول 
                                        [ NaOH] = 0.5M, Vaq/Vorg = 4. 
 
Temperature (°C) 20 25 30 35 
(%) of V extracted 95.2 94.5 94.0 95.2 
(%) of Mo extracted 97.1 96.1 96.9 97.0 

 
 

  .TDA تعرية الفاناديوم والموليبدينوم من في NaOHتأثير ترآيز : (7)الجدول 
                                                  Vaq/Vorg = 4, T = 25 ºC. 
 

NaOH concentration (M) 0.25 0.5 0.75 1 
Yield of V stripping (%) 60.1 94.9 95.0 95.0 

Yield of Mo stripping (%) 94.0 95.0 96.0 97.1 
 

  : من محاليل التعريةللموليبدينومالترسيب االنتقائي  -3.1.8
ة المُ  ل التعري ن محالي دينوم م يب الموليب ن ترس طة  حّميمك ة بواس ائي المعروف ة بطرق الترسيب الكيمي ل

CaCl2.2H2Oحسب المعادلة الستيكيومترية التالية :  

OHNaClCaMoOMoONaOHCaCl 244222 222. ++⎯→⎯+ ↓  

ائي،      pHللفاناديوم والموليبدينوم المترسبة آتابع لـِ      المئوية   النسبة   (5)يظهر الشكل    ة     الوسط الم د قيم فعن

pH = 6   د الدرجة دره    ºC 25 وعن ط ق ر من     60 وزمن خل إن أآث ة ف دينوم سوف    %85 دقيق  من الموليب

  . في حين يبقى الفاناديوم منحًال في الطور المائيCaMoO4  موليبدات الكالسيوميترسب على شكل
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  .CaCl2 ترسيب الفاناديوم والموليبدينوم بواسطة في درجة الحموضةتأثير : (5)  الشكل 

T = 85 ºC. 
  :TDA من محاليل الغسل القلوية بواسطة  فصل الفاناديوم عن الموليبدينوم-3.1.9

ة      ة المقدم ائج التجريبي ى النت ادًا عل ناعتم ن       يمك دينوم م ن الموليب اديوم ع صل الفان ة لف راح طريق  اقت

ين   -ن–سائل وباستخدام المخلص ثالثي     - بطريقة االستخالص سائل   محاليلهما الحمضية  سيل أم ا   دودي  آم

زه              القادمُيحل الراسب القلوي    . (6) في الشكل    هو موضح   %10 من دارة الغسل في حمض آبريت ترآي

ى        pHموليبدينوم، ويضبط     1g/L فاناديوم و  7g/Lللحصول على ترآيز     ائي عل ويفصل  . 1.8 الوسط الم

ة       ل المائي ستقلة        يبطر الفاناديوم والموليبدينوم من المحالي ذيبات في دارة م ة االستخالص بالم س . ق  تخلصُي

دينوم أوًال ًا الموليب طة   انتقائي ة بواس ول التغذي ن محل  (v/v) %1.5                                    م

TDA+5% (v/v) octanol-2 /kerosene 25 وذلك عند الدرجة ºC ونسبة طور عضوي إلى سلزيوس 

د  و . مائي مساٍو للواحد   طور صة      تزي دينوم المستخل سبة الموليب اديوم          %99 عن     ن سبة الفان غ ن  في حين تبل

والي    دينوم ح ع الموليب شترك م شكل م صة ب ن  . %15المستخل اديوم م دينوم والفان رى الموليب ُيع

ة      pH هيدروآسيد الصوديوم، ثم ُيضبط      0.5Mمل بواسطة   ّحالطورالعضوي المُ   محلول التعرية عند القيم

 من الموليبدينوم على شكل      %85 أآثر من     آلور الكالسيوم بالكمية الستيكيومترية فيرسب      ملح  وُيضاف 6

CaMoO4.              ى ُيرسل محلول التعرية الحاوي على الفاناديوم والمتبقي من الموليبدينوم بعد االستخالص  إل

زه    حّم راسب موليبدات الكالسيوم ويُ  يؤخذ. مرحلة الحل  ـ   %30ض بواسطة حمض آزوت ترآي  لضبط ال

pH ى      1 القيمة   عند سخن حت ديك أحادي         فيرس  (90ºC−80) وُي ى شكل حمض الموليب دينوم عل ب الموليب

ه  دينوم  (H2MoO4.H2O)التمي سيد الموليب ى أآ اعات للحصول عل ع س دة أرب ذ .MoO3 وُيكلس لم  يؤخ

ى  ى وُي(raffinate)المنق تخالص األول ن دارة االس ي م اديوم واآلت ى الفان اوي عل ى دارة  الح دخل إل

تخالص  ة اس ن  الثاني ر م ستخلص أآث ن%99في اديوم  م طة الفان  + TDA (v/v) %25  بواس

5%(v/v)octanol-2 /kerosene      طة ل بواس ضوي المحم ور الع رى الط م يع سيد 0.5M ، ث  هيدروآ

ادات     (8.5−7.5) ضمن المجال pH الـ   ُيضبطالصوديوم،   ا فان  مع إضافة سلفات األمونيوم، فيترسب ميت
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 ساعة فنحصل على خماسي  24 ولمدة ºC 500األمونيوم ويفصل بالترشيح ويجفف ثم يفكك عند الدرجة 

  .أآسيد الفاناديوم النقي
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 مرحلة الحل
pH = 1.8  

10% H2SO4 

  دارة االستخالص األولى بالمذيب
1.5% tri-n-dodecylamine

 تعرية بهيدروكسيد الصوديوم
O/A = 5 

 دارة االستخالص الثانية بالمذيب
25% tri-n-dodecylamine

 

pH=6  
 الترسيب والترشيح

   المحملالطور العضوي

 التعرية بهيدروكسيد الصوديوم
O/A = 4  

  الطور العضوي المعرى

0.5M NaOH 

المنقى

 الطور العضوي المعرى
الطور العضوي المحمل

 (CaCl2.2H2O) (V)منقى الدارة األولى 

CaMoO4 

 المنقى

pH = 8 
 وتكليس         NH4VO3بلورة 

 (ºC 500)عند الدرجة 

(NH4)2SO4 

  المادة المعرية المحملة

V2O5 النقي  

0.5M NaOH 

V  والباقي من الـMo 

مخطط صندوقي السترداد الفاناديوم والموليبدينوم من محاليل الغسل القلوية : (6)الشكل 
  . دوديسيل أمين-ن–ثالثي ب

تحميض
pH=1, t=90 °C   

H2MoO4.H2O 
    (ºC 450)تكليس عند 

أكسيد الموليبدينوم 
MoO3النقي   

30% HNO3 

7g V/L, 1g Mo/L 

6g V/L, 5.10−3g Mo/L 

0.06g V/L  

5.94g V/L, 5.10−3g Mo/L 

3.8g V/L, 0.5g Mo/L 

3.8g V/L, 3.8g Mo/L 

22.57g V/L, ~ 0.02g Mo/L  

1 g Mo/L, ~ 1g V/L 

0.05 g Mo/L, 0.05g V/L H2SO4

  الغسلالراسب القلوي اآلتي من دارة
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  :(QA) آلور األمونيومميتيل ثالثي أوآتيل استخالص الفاناديوم والموليبدينوم ب -3.2

  
  : في استخالص الفاناديوم والموليبدينوم من محلولين منفصليندرجة الحموضة تأثير -3.2.1

 1.3الثاني على الموليبدينوم بترآيز  و 7g/Lحضر محلوالن مائيان يحوي األول على الفاناديوم بترآيز 

g/L        ين ال ور     (رابعي   ، أجريت عملية االستخالص بخلط آل طور  مائي مع األم ل آل ي أوآتي ل ثالث ميتي

انول  %5 المضاف إلية    %5بترآيز   )األمونيوم اعالت االستخالص           1- أوآت  في الكيروسين، وأجريت تف

ـ      ºC 25عند الدرجة  ر ال م تغي  ضمن  pH ونسبة طور عضوي إلى طور مائي يساوي الواحد  في حين ت

ائي،  pHآتابع لـِ يوم والموليبدينوم  معامل توزع الفاناد   تغير   (7)يبين الشكل   . (10−1)المجال      الوسط الم

دينوم   تخالص الموليب ظ أن اس ن المالح امم دروس  ت ال الم ة  يالحظ.(pH=1−10) ضمن المج ن جه  م

  ليصبح استخالصه     pH=1 عند قيمة الـ     %58~أخرى ازدياد في مردود استخالص الفاناديوم من النسبة         

اديوم   ويبدأ بعد pH (2−7)  ضمن مجال الـ   تامشبه   ـ   با سريعاً ذلك تناقص مردود استخالص الفان اد ال زدي

pH عند قيمة الـ %62  ليصل إلى النسبة pH=10.  
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  في مردود  استخالص الفاناديوم والموليبدينوم  درجة الحموضةتأثير : (7) الشكل

  . من محلولين منفصلين                                
(5% (v/v) QA+ 5% v/v octanol-2) / kerosene، Vorg/Vaq = 1. 

(V)i = 7g/L, (Mo)i =1.3g/L. 
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  : في استخالص الفاناديوم والموليبدينوم من محلول واحددرجة الحموضة تأثير -3.2.2

ز     اديوم بترآي ى الفان ز  و 7g/Lحضر محلول مائي يحوي عل دينوم بترآي ة  g/L 1.3الموليب  ، أجريت عملي

 بترآيز (QA) )ميتيل ثالثي أوآتيل آلور األمونيوم(المائي مع األمين الرابعي      االستخالص بخلط الطور  

 ºC 25 في الكيروسين، وأجريت تفاعالت االستخالص عند الدرجة 1- أوآتانول%5 والمضاف إلية 5%

ر      م تغي ائي ضم   pH ونسبة طور عضوي إلى طور مائي يساوي الواحد  في حين ت ن المجال   الوسط الم

ـِ    معامل توزع آل من الفاناديوم والموليبدينوم        تغير   (8)يبين الشكل   . (1−10) ائي    pHآتابع ل  . الوسط الم

دينوم   تخالص الموليب ظ أن اس ن المالح امم ال ت من المج ن(pH=1−4) ض تخالص   ولك ردود اس  م

ة  سريعًا يبدأ بعد ذلك بالتناقص  الموليبدينوم ة أخرى    يالحظ   .pH=8 ويصبح شبه مهمل بعد القيم من جه

سبة          ـ        %58~ازدياد في مردود استخالص الفاناديوم من الن ة ال د قيم   ليصبح استخالصه شبه        pH=1 عن

ـ        تام ى             pH (2−5) ضمن مجال ال شكل بطيء حت اديوم ب ردود استخالص الفان اقص م ك تن د ذل دأ بع  ويب

 عند %60 إلى النسبة   حتى يصل اديوم   بعدها تناقصًا حادًا مردود استخالص الفان      ليتناقص  pH=8القيمة    

  .pH=10قيمة 
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  .محلول واحدفي مردود  استخالص الفاناديوم والموليبدينوم من درجة الحموضة تأثير : (8) الشكل

(5% (v/v) QA+ 5% v/v octanol-2) / kerosene، Vorg/Vaq = 1. 

(V)i = 7g/L, (Mo)i =1.3 g/L.  
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  : تأثير ترآيز األمين الرابعي في استخالص الفاناديوم والموليبدينوم-3.2.3

  
 = pH = 4.3 ،Vorg/Vaq = 1        ،(V)(أجريت تفاعالت االستخالص ضمن الشروط التجريبية التالية 

7 g/L ،(Mo) = 1.3 g/L ،t=25 ºC(  وم     ، أما ترآيز األمين الرابعي ور األموني ل آل ي أوآتي ل ثالث  ميتي

انول %5           في وسط من الكيروسين وبوجود   (w/v %0.9−0.2) تغييره ضمن المجال فتم   1- أوآت

 بدراسة تغير معامل توزع     (9a)مثلت النتائج في الشكل     . آمعدِّل لمنع تشكل طور ثالث أثناء االستخالص      

ين الرابعي  ز األم ابع لترآي دينوم آت اديوم والموليب شك . %QAآل من الفان اد (9a)ل نالحظ من ال  ازدي

اك        %QAمردود استخالص الفاناديوم والموليبدينوم مع ازدياد ترآيز األمين الرابعي            ا يالحظ أن هن  آم

وق            ين الرابعي مع تف ز ثابت من األم د ترآي تقاربا بين مردودي استخالص آل من هذين العنصرين عن

 ، النتائج pH=8.5ولكن عند قيمة    أعيدت هذه التجربة    . طفيف لعنصر الموليبدينوم على عنصر الفاناديوم     

شكل       شكل        (9b)موضحة في ال ز        (9b)، نالحظ من ال ان ترآي ا آ دينوم مهمل مهم  أن استخالص الموليب

ـ           ة ال د قيم ردود استخالص                 pHاألمين الرابعي المستخدم عن ادًا في م ا نالحظ ازدي ذه، بينم  المدروسة ه

ز    الفاناديوم مع  ازدياد ترآيز األمين الرابعي ليصل   د الترآي ة عن ردود     %6إلى عتب ة م ي توافق قيم  والت

ه يمكن إجراء    QA≥6%  وترآيز أمين رابعي   pH=8.5وبالنتيجة يمكننا القول أنه عند قيمة       . 97%~  فإن

  . فصل بين عنصري الفاناديوم والموليبدينوم
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  .ليبدينوم آتابع لترآيز األمين الرابعيتغير مردود استخالص الفاناديوم والمو: (9a)الشكل 

(V)i = 7g/L, (Mo)i =1.3 g/L,  Vorg/Vaq = 1, pH=4.3.  
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  .تغير مردود استخالص الفاناديوم والموليبدينوم آتابع لترآيز األمين الرابعي: (9b)الشكل 

(V)i = 7g/L, (Mo)i =1.3 g/L, pH = 8.5, Vorg/Vaq = 1. 
  
  

ز     pH=8.5الناتج بعد عملية االستخالص المنجزة عند قيمة        ) المنقى(ُأخذ المحلول المائي     ة لترآي والمقابل

 1.5 على القيمة pH وُأجريت عليها عملية استخالص من جديد بعد ان ُأعيد ضبط الـ     %6األمين الرابعي   

رة م               ز متغي ك باستخدام تراآي ع ضمن المجال         بإضافة حمض الكبريت المرآز وذل ين الرابعي تق ن األم

(v/v)) (0.2−1.2 % .     شكل ي ال ًا ف اج بياني ت النت شكل  . (9c)ُمثل ين ال تخالص  (9c)يب ردود اس  أن م

و   دينوم ه ردود       %98≤الموليب اد م ظ ازدي ين ُيالح ي ح ستخدم ف ي الم ين الرابع ز األم ان ترآي ا آ  مهم

ز          استخالص الفاناديوم مع ازدياد ترآيز األمين الرابعي       د الترآي ة عن ي توافق     %0.8 ليصل إلى عتب  والت

  .%71~مردود استخالص للفاناديوم مساٍوً  لـِ 
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  .تغير مردود استخالص الفاناديوم والموليبدينوم آتابع لترآيز األمين الرابعي: (9c)الشكل 

(V) i = 0.260 g/L, (Mo)i =1.3 g/L, pH = 1.5, Vorg/Vaq = 1.  
  
  
  
  :انتقائية الموليبدينوم بالنسبة للفاناديوم في دراسة تأثير ترآيز الموليبدينوم األولي -3.2.4

ائي   ول الم ذ المحل ى(ُأخ ة    ) المنق د القيم زة عن تخالص المنج ة االس د عملي اتج بع ة  pH=8.5الن والمقابل

اديوم         ، وُحضِّر منه عدة محاليل مائية حا       (v/v)%6لترآيز األمين الرابعي     وية على ترآيز ثابت من الفان

~260 mg/L   وتراآيز متغيرة من الموليبدينوم تقع ضمن المجال (3.6−1.3 g/L)    ة ك بإضافة الكمي  وذل

ـ   المنقى  إلى Na2MoO4.2H2Oالمطلوبة من ملح موليبدات الصوديوم ثنائية التميه         ى   pH، وُضبط ال عل

م              1.5القيمة   ز، ث ك باستخدام حمض آبريت مرآ ة استخالص             وذل ة لعملي ل المائي ذه المحالي ُأخضعت ه

ز      ين الرابعي ذي الترآي ة      (v/v) %6باستخدام األم ة التالي شروط التجريبي ك ضمن ال  ,T=25 ºC): وذل

O/A=1)            اديوم سبة لعنصر الفان دينوم بالن ابع  SMo ، قمنا برسم منحني بياني يمثل تغير انتقائية الموليب  آت

  ).10الشكل  (لترآيز الموليبدينوم األولي

      : حيث
org

org
Mo [V]

[Mo]
S =  

[Mo]org و [V]org لتر/مول( يمثالن ترآيز آل من الموليبدينوم والفاناديوم في الطور العضوي.( 
  

  . تزداد مع ازدياد ترآيز الموليبدينوم في الطور المائيSMoالنتقائية ا أن (10)حظ من الشكل ُيال
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  .تغير االنتقائية آتابع لترآيز الموليبدينوم البدئي: (10)الشكل 

(V)i = 0.260 g/L, (Mo)i =(1.3−3.6) g/L, pH = 1.5, Vorg/Vaq =1  
  
  
  

  :)ميتيل ثالثي أوآتيل آلور األمونيوم( تعرية الفاناديوم والموليبدينوم من الطور العضوي -3.2.5
ي  اديوم ف ة أوأستخلص الفان ى،مرحل ى ل اٍو عل ائي ح ول م  بواسطة (7g V/L , 1g Mo/L) من محل

ك بضبط    QA + 5% (v/v) octanol-2/kerosene (v/v) %6 المخلص  ى    pHوذل ائي عل  الوسط الم

ساٍو للواحد          وعند 8.5القيمة  ائي م ى طور م سبة طور عضوي إل ى     Vorg/Vaq =1)(ن مع المحافظة عل

ة  رارة ثابت ة ح ذهºC 25درج تخدمت ه د أس سابقة   وق ارب ال ي التج ا ف ي الحظناه ى والت شروط المثل  ال

تخالص    اديوم واس تخالص للفان ردود اس ى م ى أعل دومللحصول عل به مع دينومش سبة للموليب ذ  . بالن أخ

ري      اديوم وع ل بالفان ضوي المحم ور الع ن    الط ة م ل مائي ة محالي ، NaOH ،Na2CO3( بأربع

(NH4)2CO3 ،H2SO4 (1آيز اذات ترM 25 عند الدرجة ºC ونسبة طور عضوي إلى مائي Vorg/Vaq 

أن  (8)الحظ من الجدول       ُي. (8) ، النتائج موضحة في الجدول         4= ع العو  ب ستخدمة    ا جمي ة الم مل المعري

ة      ان  أفضل عامل معري     وأنأعطت قيم منخفضة لمردود التعري صوديوم، حيث تصل     آ سيد ال  هيدروآ

ذا      وتعتبر هذه النسب   %40النسبة المئوية للتعرية إلى      أثير      توجب ة ضئيلة نسبيًا ل درجة الحرارة     دراسة ت

صوديوم   و سيد ال ز هيدروآ يترآي اديوم  ف ة الفان ضوي    تعري ور الع ن الط ردود    QAم سين م ة تح بغي

  .التعرية

  
  

  . تعرية ميتيل ثالثي أوآتيل آلور األمونيوم المّحمل بالفاناديوم: (8)              الجدول 

               [Stripping agent]=1M, (V)org =  6.72 g/L , Vorg/Vaq =1, T=25 ºC. 

Stripping agent NaOH (NH4)2CO3 Na2CO3 H2SO4 
(%) of V extracted 40.0 7.0 17.0 25.0 
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ة   (ºC 50−30)أثبتت التجارب المخبرية المنجزة لدراسة تأثير درجة الحرارة وضمن المجال      في تعري

ن الطور العضوي  اديوم م دول الُمالفان ي الج ة ف ل والمبين رارةأن  (9)حم ة الح ابلدرج أثير إيج ي ي  ت ف

ى من          ذا يفضل       50ºCمردود التعرية مع مالحظة أنه عند درجة حرارة أعل دء بالتفكك، ل ذيب يب إن الم  ف

  .ºC 50إجراء عملية التعرية عند الدرجة 

  . ر األمونيوم المّحمل بالفاناديومتأثير درجة الحرارة في تعرية ميتيل ثالثي أوآتيل آلو:(9)   الجدول 

[NaOH]=1.5M   , (V)org =  6.72 g/L , Vorg/Vaq =3. 

T (oC) Stripping yield (%) 

30 44.4 
35 45 
40 52 
45 61.3 
50 65 

 

ضوي      ور الع ن الط اديوم م ة الفان ي تعري صوديوم ف سيد ال أثير هيدروآ ة ت رى بدراس ة أخ ن جه ا م قمن

حظ بأن ُيال. Vorg/Vaq = 3 ونسبة طور عضوي إلى طور مائي ºC 50ند الدرجة ع)10الجدول (المحمل 

 في مردود تعرية الفاناديوم من الطور العضوي مع مالحظة            بيلترآيز هيدروآسيد الصوديوم تأثير إيجا    

ز         داًء من الترآي ى شكل       2M=[NaOH]أنه وابت دأ بالترسب عل اديوم يب إن الفان ذا     ف صوديوم ل ادات ال فان

  .1.5M=[NaOH]إجراء عملية التعرية عند الترآيز يفضل 

  

  .  في تعرية ميتيل ثالثي أوآتيل آلور األمونيوم المّحمل بالفاناديومNaOHتأثير ترآيز :(10)الجدول 

 (V)org =  6.72 g/L , Vorg/Vaq =3,  T=50 ºC. 

[NaOH] (M) Stripping yield (%) 

0.5 48.2 
1 50.2 

1.5 69.1 
2 77.5 

2.5 81.7 
 

  

  

  :QAفصل الفاناديوم عن الموليبدينوم من محاليل الغسل القلوية بواسطة  - 3.2.6
ٍل من العنصرين    لصُِّحاعتمادًا على النتائج التجريبية التي    من  Mo و V عليها من دراسة استخالص آ

وم                    ور األموني ل آل ل ثالثي أوآتي ة   والمحاليل المائية الحاوية عليهما بواسطة المخلص ميتي راح طريق اقت

ائل      بعضاً لفصل هذين العنصرين عن بعضهما       ة االستخالص س ائل وباستخدام المخلص       - بطريق  QAس
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شكل           ي من دارة الغسل في حمض الكبريت ذي                     .(11)آما هو موضح في ال وي اآلت ل الراسب القل  ُيّح

د       الو pH موليبدينوم، وُيضبط    1g/L فاناديوم و    7g/L للحصول على ترآيز     %10الترآيز   ائي عن سط الم

دخل              8.5القيمة   صوديوم، ُي سيد ال ى دارة       بواسطة محلول مرآز من هيدروآ ة المحضر إل ول التغذي محل

ًا بواسطة       اديوم تقريب ستخلص آامل الفان  QA + 5%(v/v) (v/v)%6                  استخالص،حيث ُي

octanol-2/kerosene     د الدرجة سبة طور ع   ºC 25 وبمرحلة واحدة فقط عن ائي     ون ى طور م ضوي إل

اديوم من الطور              . مساًو للواحد  ة، ويعرى الفان ى دارة التعري اديوم إل يؤخذ الطور العضوي المحّمل بالفان

صوديوم  ºC 50 عند الدرجة العضوي ى مرحلتين   1.5M بواسطة محلول هيدروآسيد ال ضبط  عل  pH وُي

ة    ى القيم ول عل وم     8المحل لفات األموني ح س افة مل وم    ي2SO4(NH4)وبإض ادات األموني ب ميتافان ترس

ائي   (المنقىيؤخذ .  نحصل على خماسي أآسيد الفاناديوم النقيºC 500وبتكليسه عند الدرجة  المحلول الم

ائي             ) د عملية الستخالص  بع والحاوي على الموليبدينوم وآثار من الفاناديوم وتجرى له عملية ترسيب انتق

 ، يؤخذ الراسب ويحل من          CaMoO4ت الكالسيوم    يترسب موليبدا  CaCl2.2H2Oوبإضافة   pH=6عند  

زه    طة حمض آزوت ترآي د بواس ضبط %30جدي ى   pH وي ول عل ديك  1المحل ب حمض الموليب  فيرس

سيد    ºC 450 وبعد تجفيف الراسب وتكليسه عند الدرجة H2MoO4.H2Oأحادي التميه  ى األآ  نحصل عل

MoO3النقي .  
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  مرحلة الحل
pH = 8.5  

10% H2SO4 

  دارة االستخالص بالمذيب 
6% methyl tri-octyl 
ammonium chloride 

 تعرية المذيب ميتيل ثالثي
أوكتيل كلور األمونيوم  
بهيدروكسيد الصوديوم

  ترسيب والترشيح
pH=6

 

  الطور العضوي المحمل

تحميض
pH=1, t=90 °C   

  الطور العضوي المعرى

1.5M NaOH 

  (Mo)المنقى الحاوي على  

(CaCl2.2H2O)  

 المنقى
pH = 8 

 وتكليس         NH4VO3بلورة 
500)عند الدرجة  ºC)  

V2O5النقي  

30% HNO3 

V  والباقي من الـMo 

حاليل الغسل القلوية مخطط صندوقي السترداد الفاناديوم والموليبدينوم من م: (11)الشكل 
  .ميتيل ثالثي أوكتيل كلور األمونيومب

H2MoO4.H2O 
    (ºC 450)تكليس عند 

أكسيد الموليبدينوم 
MoO3النقي   

7g V/L, 1g Mo/L 

 

H2SO4 

 الراسب القلوي اآلتي من دارة الغسل

(NH4)2SO4 
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  :الخاتمـــــة -4

تبين بنتيجة هذا العمل أن األمينات الثالثية والرابعية فعالة جدًا في استخالص الفاناديوم والموليبدينوم من       

ز     الوسط الpHالمحاليل المائية آما تسمح بفصل هذين العنصرين عن بعضهما بضبط          ذلك ترآي ائي وآ م

  :المخلص عند القيم المثلى على الشكل التالي

  : TDAمن أجل األمين الثالثي  -١

 من استخالص آامل الموليبدينوم وآمية ضئيلة من         TDA=1.5% وترآيز   pH=1.8فإنه يمكن عند قيمة     

دي        0.5Mالفاناديوم وبعد تعرية الطور العضوي بهيدروآسيد الصوديوم         ه يمكن فصل الموليب نوم عن    فإن

د  دينوم عن ائي للموليب ة ترسيب انتق إجراء عملي ه ب ة ل اديوم المرافق ار الفان ور pH=6آث ح آل  وبوجود مل

 والمحافظة  1 على القيمة    pH بحمض اآلزوت وضبط الـ      CaMoO4الكالسيوم وبتحميض الراسب الناتج     

ال   من المج رارة ض ة الح ى درج ادي التم (ºC 90−80)عل ديك أح ض الموليب ب حم ه  يترس ي

H2MoO4.H2O       سيد م يؤخذ       .  النقي  MoO3 وبتكليسه نحصل على األآ ة       المنقى ومن ث اتج عن عملي  الن

ـِ     ة ب اديوم     TDA=25%االستخالص األولى وتجرى له عملية استخالص ثاني تم استخالص آامل الفان  في

اديوم  NaOH=0.5Mومن ثم يعرى الطور العضوي بـِ        ادات األمو     ويرسب الفان ا فان ى شكل ميت وم  عل  ني

 ºC 500وبتجفيف الراسب وتكليسه عند الدرجة   ، بإضافة سلفات األمونيومpH=7.5−8.5ضمن المجال 

  . النقيV2O5يتم الحصول على خماسي أآسيد الفاناديوم 

  :QAمن أجل األمين الرابعي  -٢

د        ين رابعي       pH=8.5يتم استخالص معظم الفاناديوم عن ز أم  ويعرى الطور العضوي    QA=6% وترآي

ة     pH وبضبط  1.5M NaOH بواسطة د القيم ة عن ول التعري وم يترسب     8 محل لفات األموني  وبإضافة س

اديوم النقي   للحصول على ºC 500ميتا فانادات األمونيوم ويكلس عند الدرجة   يؤخذ  .خماسي أآسيد الفان

سيوم       6 على القيمة    pH ويضبط   المنقى ور الكال سيو     CaCl2.2H2O وبإضافة آل دات الكال م  يترسب موليب

ـ       ضبط ال ض اآلزوت وي ض بحم ب ويحم ذ الراس ة  pHويؤخ ى القيم ال   1 عل من المج رارة ض  والح

(80−90 ºC) فيترسب حمض الموليبديك وبتكليسه نحصل على األآسيد MoO3النقي .  

 فإنه يمكن اعتبار المخلص      Mo و   Vوفيما يتعلق بالمخلص األمثل إلجراء عملية الفصل بين العنصرين          

TDA   مع لمقارنة هو األفضل با  QA          ة  ولكن    من حيث السعر وسهولة التعرية والتوفر في السوق العالمي

ذا  %6 إلجراء عملية الفصل هي فقط  QAمن جهة أخرى فإن التراآيز المطلوبة من األمين الرابعي           وه

  .مايجعل االختيار بينهما صعبًا والسيما عند الرغبة لإلنتقال إلى المستوى الصناعي
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  ــكرآلمــــة شــ

  

ن   شكر م دم بال ه        نتق سورية لدعم ة ال ة الذري ة الطاق ام لهيئ دير الع ان الم راهيم عثم دآتور إب تاذ ال  األس

اء    سم الكيمي يس ق ين رئ ق ياس دآتور توفي ذلك ال شجيعه وآ ةوت شات القيم و  و  للمناق ة بوظ سيدة روالن ال

ام   اص الذري والسيد    إلجراء التحاليل الخاصة بعنصري الفاناديوم والموليبدينوم بتقانة االمتص         حسام اللح

  .  عنصر الكبريت بتقانة التحليل العنصريلقيامه بتحليل
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