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 الخالصة 
لوقود الثقيل من محطات توليد الطاقة الكهربائية، تم    يتضمن البحث استخالص النيكل من مخلفات حرق ا       

تهيئة المخلفات وطحنها وغربلتها واجريت محاولة لتركيز النيكل بالتفاضل الحجمي كما تم اجراء الفصـل             
المغناطيسي الرطب بهدف التخلص من الحديد الموجود بهيئة مغناتيت، كما اوضحت النتائج امكانية فصـل   

 . هيئة مغناتيتمن الحديد على %) ٨٦(
   ولغرض استرجاع الفناديوم من المخلفات اجريت عملية االذابة القاعدية باستخدام محلول هيدروكسـيد             

من الفناديوم ورفع نسبة النيكل فـي المخلفـات الـى    %) ٩٨,٦٣(الصوديوم وادت هذه العملية الى اذابة       
)١٦,٢٧.(% 

وتمت عملية اذابة النيكل ايضاً من المخلفـات        ). Hydrometallurgy(   كما تم استخدام الطريقة المائية      
باستخدام حامض الكبريتيك، ومن النتائج تبين امكانية الحصول على نسبة اذابة عند تركيز حامض بتركيز               

، وكانـت  )لتـر /  غم٥(سائل /ونسبة صلب)  دقيقة٩٠(وزمن اذابة ) ْ م١٠٠(ودرجة حرارة   )  موالري ٣(
 %).٩٥,٥(نسبة اذابة النيكل 

   ولغرض استرجاع حامض الكبريتيك من السائل المحمل بالنيكل، اجريت عملية التبادل االيوني باستخدام             
حيث امكن الحصول على تركيز  . مبادل ايوني سالب قوي، بعدها اجريت عملية التبخير لزيادة تركيز النيكل          

في حين اعطـت عمليـة   ) ترل/  غم٥٧,٦(وتركيز نيكل مقداره    )  موالري ٠,٩٨( حامض الكبريتيك بحدود  
 %).٩٧,٨٣(من النيكل بنقاوة %) ٧٥(الترسيب الكهربائي الى استخالص 

 
Abstract  
   This research include extraction of nickel metal from residual of fired heavy oil in 
electric power station, the residual were pretreatment by grinding and sieving, the 
nickel concentrated by particle size.  
   Magnetic separation was also performed in order to get rid of iron that was in heavy 
oil residual in the form of magnetite, and the results show the ability of separating 86% 
of iron.  
   Vanadium was recovered from the residual by alkaline leaching method using sodium 
hydroxide solution and this step resulted in the leaching 98.63% of vanadium, also 
increasing nickel concentration to 16.27%. 
   Subsequently extraction of nickel from the residual was studied using the 
hydrometallurgy method. The leaching of nickel from the residues was carried out using 
sulfuric acid and the result obtained show the possibility of obtaining the highest 
leaching ratio at acid concentration 3 molarity, temperature 100oC, time of leaching 90 
minutes and solid /liquid ratio 5 gm/l. 
   In order to recover H2SO4 from the pregnant liquid, ion exchange process was 
employed using strong anion exchanger and the concentration of nickel increases in the 
liquid resulting from ion exchange process by evaporation. 

 


