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 ١٣٨٨، زمستان ۴، شماره ٢٨دوره    نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران
 

 ٦٣                                                                                            علمي ـ پژوهشي                                                                                             

  

 ياسپوري دتي حذف آهن از بوکسيسنج امکانهايهمطالع

  تي بوکسيسازيمنظور غنهبنگ يچيبا استفاده از ل
  

  ي رضوان خرمال،ي محمود عبدالله،*+ينيد محمد جواد کليس
  ۱۴۱۱۵ ‐۱۴۳ ي، صندوق پستي مواد معدني معدن، گروه فرآوري، بخش مهندسي و مهندسيت مدرس، دانشکده فنيتهران، دانشگاه ترب

  
 يسازيمنظور غنه بيدينگ اسيچيبا استفاده از روش ل بوکسيت معدن امکان حذف آهن از سنگ ،پژوهشدر اين  :چکيده

 از سنگ معدن يانمونه XRDو  AA  ،ICP  ،XRF ييايمي شيزهاي حاصل از آنالهاينتيجه.  استشده بررسي تيبوکس

ت ي هماتيز از نوع کاني بوده و آهن موجود در نمونه نياسپوريت از نوع ديت جاجرم نشان داد که نمونه بوکسيبوکس

نه يط بهين شراييه جهت تعي اوليهاشيابتدا آزما. هستندت يگر کوارتز، آناتاز و کلسي همراه ديهاياست و کان

  نه يط بهيشرا عنوانهقه بي دق۶۰گراد و زمان ي درجه سانت۹۰۰ يبا مشخص شدن دما.  انجام گرفته كردننيکلس

  دقيقه،۱۲۰، مدت زمان C ۹۰° يد و دماي به انجام رس اسيدکيدري کلريوسيلهبهنگ يچي ليهاشي، آزماه كردننيلسک

ط بهينه ي ميکرون به عنوان شرا۲۵۰ و خردايش تا زير rpm۳۰۰ ، سرعت همزدن۱۵، درصد جامد M ۶غلظت اسيد 

. زان حذف آهن دارندي در مييسزاهر بيد تاثي اسنگ و غلظتيچي لينشان داد که دما هانتيجه. شدندن يينگ تعيچيل

 درصد آهن ۱۰/۹۷توان  و ليچينگ ميه كردنط بهينه کلسيني نشان داد که در شراپژوهشن يا هاينتيجهن يهمچن

 درصد کاهش داد، ۱/ ۸۸ به ۲۰/۱۹ت در جامد باقيمانده را از ي و عيار هماتكردت را حذف يموجود در نمونه بوکس

  .رديها مورد استفاده قرارگندهي در نسوزها و سا بتواندشدهي و غنييزدا آهنفراوردهن يکه ا يطورهب

  
  .زدايي، جاجرم، آهند ياس کيدري کلريوسيلهبهنگ يچي، له كردننيبوکسيت، کلس : کليدييهاواژه

  
KEY WORDS: Bauxite, Calcination, Leaching with hydrochloric acid, Iron rrmoval, Jajarm. 

  
  مقدمه

  تواند يدگاه ميد دـ از چنيـتير بوکسـيکاهش آهن در ذخا
سو امکان کيت از يکاهش آهن موجود در بوکس. باشد تياهم زيحا

آهن ت کميازمند به بوکسيع ني را در صنايتير بوکسياستفاده از ذخا
مان فراهم آورده است و ينده و سيع سايع نسوز، صنايل صناياز قب
 يهايآلودگ ريند بايات قبل از فري حذف آهن از بوکسگري دياز سو

 هايصر عنيابيدهد و امکان بازي گل قرمز را کاهش ميطيست محيز
ت ين بوکسيچنهم. سازديسر ميم را ميم و گاليارزش مانند واناد با
ند يا فريوسيلهبهنا يد آلوميتواند هم جهت تولي از آهن ميعار
  .]۱[ کار رودهآب بي بکلريد مينيد آلومي تولبراير و هم يبا
  

 اريـ عکمت  ي بوکس ي امکان فرآور  ي جهت بررس  ياري بس هايپژوهش
  ده اسـت   ي بـه انجـام رسـ      ينـگ متنـوع   يچي ل يهـا روش يوسـيله به

 ،)مــيالدي  Khundkar )۱۹۵۵ و Ahmad يوســيلهبــه از جملــه
ـاوت را     وسـيله  خالص بـه   تـهماتي ليچينگ کينتيس  ي اسـيدهاي متف

Kametani   و Azuma) ۱۹۶۴ بررسي کردنـد و ليچينـگ      )  ميالدي
  را کلريـــدريک اســـيدي وســـيلهبـــه بوکـــسيت متفـــاوتانـــواع 

Gout )۱۹۷۳ هــاينتيجــه. ]۲[ مــورد پــژوهش قــرار داد، )مــيالدي   
   ايهـاي عمـده   ها نشان داده است که واکـنش      حاصل از اين مطالعه   

  :]۱[ ازند اپذيرند عبارتيند ليچينگ انجام ميکه در مدت فرا
  :koleini@modares.ac.ir +E-mail                                                                                                                    عهده دار مكاتبات                                 *  
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 ١٣٨٨، زمستان ۴، شماره ٢٨دوره   سيد محمد جواد كليني و همكاران نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران
 

                                                                                                                          علمي ـ پژوهشي                                                                ٦۴

Fe۲O۳ + ۶HCl → ۲FeCl۳ + ۳H۲O )۱    (                       
Al۲O۳ + ۶HCl → ۲AlCl۳ + ۳H۲O )۲       (                    
TiO۲ + ۲HCl → TiOCl۲ + H۲O )۳     (                         
CaCO۳ + ۲HCl → CaCl۲ + H۲O + CO۲               )۴(  
MgCO۳ + ۲HCl → MgCl۲ + H۲O + CO۲              )۵(  

ز يار حـا  يت بس ينگ بوکس يچيند ل ي در فرآ  )۲( و   )۱( يهاواکنش
  نـگ  يچيط ل يز در شرا  ي ن )۵( و   )۴(،  )۳( يهاواکنش. ت هستند ياهم
 ۳MgCO و ۲TiO ،۳CaCOزان کم   يل م يدلبه کنيل رنديپذيم انجام

  .اندها کمتر مورد مالحظه قرار گرفتهن واکنشيا
 ي کـه بـرا    يديـ  جد يل کاربردهـا  يـ دله ب يالدي م ۸۰ در دهه 

افـت شـد، حـذف آهـن از     يد نسوزها يآهن در تول  کم يهاتيبوکس
م سيـ ک و مکان  ينتي سـ  ينـگ و بررسـ    يچي ل يبـه وسـيله   ت  يبوکس
 ن راسـتا  يـ در ا .  قـرار گرفـت    ياري بس هايپژوهشموضوع  ها  واکنش

Paspaliaris   را  يسازفعال يانرژ زانيم )ميالدي ۱۹۸۷( همکارانو 
   حـــدود ياســـپوريت دي بوکـــسمتفـــاوت يهـــايبنـــددر دانـــه

۱‐kJ mol ۷۹ را منطبق با مدل  واکنش کينتيس و کردند  گزارش۶۲ ـ
 يبـه وسـيله  ز يـ  بعـدها ن  هـا نتيجـه ن  يـ  دانستند کـه ا    يهسته کاهش 
  .]۳ ـ ۵[شد د ييگر تاي دپژوهشگران

گ، نـ يچي اثر دما و زمان ل     پژوهشگران،  هاپژوهشن  يدر ادامه ا  
 يبنـد ، درصد جامد، سرعت همزدن و دانـه دياس کيدريغلظت کلر 

، سرعت همـزدن    C ۹۰° ي دما ي همگ تقريببه کردند و    يرا بررس 
rpm۳۰۰  نـگ  يچينـه ل  يط به يکرون را شرا  ي م ۲۵۰ر  ي ز يبند و دانه
 آهن را بـدون     يابيزان باز ينه م يط به ي و تحت شرا   ]۴ـ۹[ انددانسته
ات يـ  و تحـت عمل    ]۱،۶[ درصد ۹۰ کمتر از    نه كردن يات کلس يعمل
 انـد  گزارش کـرده   درصد ۹۵نگ حدود   يچيش از ل  ي پ نه كردن يکلس

  .]۷ـ۹ و ۲ـ ۵[
 اتيـ  عمل ي آهـن، بـرا    يابيـ ش باز ي بر افـزا   افزون پژوهشگران

ــس ــردنيکل ــيش از فرا نه ك ــد ليپ ــنــگ مزايچين ــ زياي ــر را ني   ز ي
  : ]۱۰،۱۱[ اندبرشمرده
 ي کـان  ياديـ  ز ارهايمقد يت دارا يار بوکس يع کم ي کانسارها ‐۱
ن يـ ، لـذا انحـالل ا     هـستند  ۲SiOب  يـ کات و بالطبع ترک   يلينو س يآلوم
ــليد ژل سيــد، توليهــا در اســي و کــانهــابيــترک   د و كنــي مــيسي

. سازدي را با مشکل مواجه م     يور فرا ي بعد هايمرحله و   صاف كردن 
 حـرارت   C ۹۰۰° ي در دمـا   يش، مـاده معـدن    ي پس از خردا   ،نيبنابرا

ب، يـ ر ترک ييـ تا هم آب خود را از دست دهد و هم با تغ           شود  يداده م 
  .د به حداقل ممکن برسديکات در اسيلينو سي آلوميهايانحالل کان

  .شوديمنه شده کمتر ي کلسيها نمونهيش براي زمان خرداـ۲
  نه شـده   ي کلـس  يهـا ش نمونـه  ي جهت خردا  ي مصرف ي انرژ ـ۳

  .ابديي خام کاهش ميها نسبت به نمونهدرصد ۲۸در حدود 
. دشويم باعث کاهش جرم نمونه      كردننهيات کلس ي انجام عمل  ـ۴

، مـواد فـرار و حـذف آب       ۲COن کاهش جرم در اثر آزاد شده گـاز          يا
  .شوديها در نمونه مير کانيار ساي که باعث باال رفتن عاست
، نه كـردن  يات کلـس  يـ س تحـت عمل   ي پارامغنـاط  يهـا ي کـان  ـ۵
 از  يتوان بخـش  ي م ينگ براحت يچي شده و قبل از مرحله ل      يسيمغناط

  .دكر جدا يسيک جداکننده مغناطي يوسيلهبهآهن موجود در نمونه را 
 هايپژوهش،  كردننهيات کلس يت عمل ين با توجه به اهم    يبنابرا

 يهـا ي در کـان دمـا  حاصـل از  رهـاي يي تغي بررسـ  يز برا ي ن ياديز
 هـاي شد در مطالعـه   رفت و مشخص    يت انجام پذ  يموجود در بوکس  

 اسـت کـه   دمـايي  از موثرترين پارامترهـا، شـرايط      يکيزدايي  آهن
 متفـاوت هـاي   حـرارت در کـاني    . شـود بوکسيت در آن کلسينه مي    

بوکسيت موجب تبلور مجدد و انجـام فعـل و انفعـاالت شـيميايي              
  .]۹[ دشوگوناگوني مي

  
  اسپوري دي در کانرهاييتغ

سپور که ديا است  نشان دادهXRDحرارتي و   آناليزيهاآزمايش
  دهـد   آب تبلور خـود را از دسـت مـي          C ۶۵۰° تا   C۲۵۰° در دماي 

  . ]۱[ شـود مـي تبـديل   به آلفا آلومينا    C ۶۵۰°و در دماهاي باالتر از    
ــه  ــا ب ــا افــزايش بيــشتر دم ــاC ۹۰۰° ب ــا C۱۰۰۰°  ت ــا آلومين   ، آلف

  .]۱۲[ گرددميتبديل به گاما آلومينا 
  
   آهنيهاي در کانهارييتغ

   عمـده آهـن     يهـا ي کان XRD ل از مطالعات  ج حاص يبر اساس نتا  
 C ۳۰۰° يت در دما يگوت. باشنديمت  يت و همات  يت، گوت يدر بوکس 

 ي تمـام  C ۳۵۰°کنـد و در     يت مـ  يـ ل شدن به همات   يشروع به تبد  
ـ  يدر دماهـا  . شـود ميت  يل به همات  يت تبد يگوت    تـا   C ۳۵۰°ن  ي ب
°C ۷۰۰ دشـو ي آهن مـشاهده نمـ     يهاي در کان  يرييچگونه تغ ي ه .  
  . شـود ظـاهر مـي    Fe+۳ از   يديـ  فـاز جد   C ۸۰۰° ينکه در دما  يتا ا 
. رسدياشباع م به حد    C۱۲۰۰° تا C ۹۰۰° يدماها در فاز ليتبد نيا

  ت يـ ن شده در شبکه همات    يم جانش ينين فاز از خروج آلوم    يل ا يتشک
. شــودناشـي مـي  ) ۲SiO۲ ۳O۲Al۳(ت يـ د موليـ ل فـاز جد يو تـشک 

س يليب س يت در اثر ترک   ياز مول  ف همچنين مطالعات نشان داده است    
اين فاز   .شودتشکيل مي  C ۱۰۰۰°  باالتر از  ينا در دما  يبا گاما آلوم  

ـا، موليـت           پايدار C ۱۹۰۰° تا دماي حدود     است و با افزايش بيـشتر دم
  .]۹[شود ميتبديل اي به ماده شيشه
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 ١٣٨٨، زمستان ۴، شماره ٢٨دوره   ...سنجي حذف آهن از هاي امكانمطالعه نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران
 

 ٦٥                                                                                                                                                                                       علمي ـ پژوهشي

  .ت جاجرمي ترکيب شيميايي نمونه بوکسـ۱جدول 
 ۳O۲Al ۳O۲Fe ۲SiO ۲TiO  CaO MgO L.O.I )درصد(عيار ترکيبات 

AA ۴۸/۴۸ ۸۰/۲۱ ۰۰/۱۱  ۶۹/۵ ۹۵/۰ ۳۲/۰ ۷۶/۱۱ 

XRF ۶۷/۴۷ ۳۵/۱۹ ۸۰/۱۱ ۰۷/۵ ۴۲/۱ ۴۶/۰ ۳۳/۱۲ 

ICP ۷۰/۴۷ ۲۰/۱۹ ۵۰/۱۱ ۳۰/۵ ۱۰/۱ ۳۲/۰ ‐ 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .XRD نمونه معرف به روش تجزيه نمودار حاصل از ـ۱شکل 
  

 به تقريبز ي نكردننهينه کلسيط بهيافتن شرا ي ي رو هاپژوهش
ـ       ه بـه  ي مشابه هاينتيجه کـه اکثـر    يطـور همـراه داشـته اسـت، ب

نـه  يط بهي سـاعت را شـرا  ۱ و زمـان  ºC ۹۰۰ ي دمـا پژوهـشگران 
  .]۹ـ۱۱، ۵[ اند دانستهكردننهيکلس

کمک ت پر آهن بهيآهن از بوکس انحالل امکان پژوهش نيدر ا
نـگ  يچي و ل  نه كـردن  ي شامل مراحـل کلـس     يدينگ اس يچيش ل رو

 ي مـوثر  هاي عامل .دش ي بررس دياس کيدرينمونه با استفاده از کلر    
، كـردن نهيکه مورد مطالعه قرار گرفتند عبارت از دما و زمان کلـس           

د، درصد جامد، سرعت همـزدن و       ينگ، غلظت اس  يچيدما و زمان ل   
  . بودنديبندابعاد دانه

  

  بخش تجربي
  ونهنم

کانـسار  . شـد ه  يـ ت جـاجرم ته   ينمونه از سـنگ معـدن بوکـس       
ران اسـت  يـ ت در ايره بوکسين ذخيترت جاجرم شناخته شده يبوکس

   ياژهيــت ويــت از اهميکــه بــه لحــاظ بــاال بــودن مقــدار بوکــس 
ــوردار اســت ــا. برخ ــمال ي ــان ش ــتان خراس ــسنگ در اس    و ين کان
ــتان ــع اســت  در شهرس ــاجرم واق ــاجرم در . ج ــومتري۱۷۵ج     كيل

  غربي شهرستان بجنـورد و در حاشـيه شـمالي دشـت كـوير              جنوب
 XRF و   AA  ،ICP ييايمي شـ  تجزيـه  هـاي نتيجـه . ]۱۳[ قرار دارد 

ز ي و آنال  يکروسکوپيمطالعات م .  شده است  آورده ۱نمونه در جدول    

XRD   ي اصل ياسپور کان ي نمونه نشان داد که د     ي صورت گرفته رو 
 يهـا يگر کان يت و د  يهمات يصورت کان هو آهن موجود در نمونه ب     

 ۱شـکل   . هـستند ت  يـ نيت و کائول  يز کوارتز، آناتـاز، کلـس     ي ن يفرع
ــاينتيجــه ــاله ــا روش  ي حاصــل از آن ــرف ب ــه مع    را XRDز نمون
  .دهدينشان م

  

  هاشي انجام آزمايچگونگ

 مـش   ۱۰ريـ اي تا ز  شکن استوانه  سنگ يبه وسيله نمونه اوليه   
)µm۲۰۰۰ ( ــ ــرار گرف ــه. تتحــت عمليــات خــردايش ق    ياز نمون

ــهي م۲۰۰۰زيــر     .شــدهيــته يگرمــ ۵۰۰  معــرفيهــاکــرون نمون

ات يـ  تحـت عمل   يکـ ي معـرف در داخـل کـوره الکتر        يهانمونه نيا
 يوسـيله بـه هـا  پس از سرد شدن، نمونه   .  قرار گرفت  كردننهيکلس
ــ ــهيايآس ــهيا گلول ــدت ب ــهي دق۲۰ م ــا ق ــرعت ب ــا rpm ۸۵ س    ت
 يبنمار داخل در ليچينگ يهاآزمايش. کرون خرد شدند  ي م ۲۵۰ ريز
 و به حجـم     M ۶ دياس کيدريليتري با کلر  ميلي ۸۰۰ بشرهاي در و
  ي فـراورده پـس از انجـام ليچينـگ،        .  انجام گرفـت   ml ۲۰۰ه  ياول
 آب  يوسـيله بهو جامد باقيمانده،     صاف شد دست آمده بالفاصله    به
. شـد ن مرتبه شستشو داده شد و سپس در داخل اون خشک            يچند
 آب مقطر به حجـم      يوسيلهبهايان محلول حاصل از ليچينگ      در پ 

 انجـام  بـراي  هايصرعنـ  نـوع  بـه  توجه يه رسانده شد و با    معين اول 

  .شد يساز و آمادهيسازقي، رقي جذب اتمتجزيه

          ۸۰                         ۷۰                       ۶۰                        ۵۰                      ۴۰                         ۳۰                       ۲۰                         ۱۰  

Position [°۲Theta] 
D: Diaspore, H: Hematite, A: Anatase, C: Calcite, K: Kaolinite, M: Muscovite, Q:Quartz, R:Rutile 
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 ١٣٨٨، زمستان ۴ ، شماره٢٨دوره   سيد محمد جواد كليني و همكاران نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران
 

                                                                                                                                           علمي ـ پژوهشي                                               ٦٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .كردنه درصد انحالل آهن در محلول ليچ نسبت به دماي کلسينهاي تغييرـ۲شکل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .كردنه درصد انحالل آهن در محلول ليچ نسبت به زمان کلسينهاي تغييرـ۳شکل 
  

  كلسينه كردن يهاشيآزما
  كلسينه كردننه ين دما و زمان بهييتع

، نمونـه  كردنهنينه کلس ي به ين دما يي تع يهاشي انجام آزما  براي
  کـرون  ي م ۲۰۰۰ بـا ابعـاد کمتـر از         ياشکن اسـتوانه  حاصل از سنگ  

  قــه ي دق۶۰گراد بــه مــدت ي درجــه ســانت۱۲۰۰ا  تــ۵۰۰ يدر دماهــا
نظـور تعيـين   مهب. گرم شد min °C ۱۵‐۱ با شدت    يکيدر کوره الکتر  

 و مـدت   C ۹۰۰° هـا در دمـاي    ، نمونـه  كـردن زمان مناسب کلـسينه   
.  دقيقه کلسينه شدند   ۲۱۰ و   ۱۸۰،  ۱۵۰،  ۱۲۰،  ۹۰،  ۶۰،  ۳۰ هايزمان

   خـرد شـد     يالوله گ يايکرون در آس  ي م ۲۵۰ر  يسپس نمونه تا ابعاد ز    
 اسيد کيدريقه با کلر  ي دق ۱۲۰ مدتگراد، به يسانت  درجه ۹۰ يدر دما  و

M ۶  همزدن سرعت و به rpm ۳۰۰ ها شيآزما نيا هاينتيجه .شد چي ل
  .اند نشان داده شده۳ و ۲ يهادر شکل

زان انحـالل   يـ ن م ي که باالتر  كردتوان مشاهده   ي م ۲در شکل   
علـت  . اسـت  C ۹۰۰° كـردن نهي کلس يچ در دما  يآهن به محلول ل   

 ۳Fe+ از   يديل فاز جد  يتوان مرتبط با شروع تشک    يز م ين امر را ن   يا
ن فاز، انحـالل آهـن      يل ا يدانست که با آزاد شدن آهن جهت تشک       

  .]۹[ ابدييش ميافزا
 يهازمانانحالل آهن در     درصد که دشويم مشاهده ۳ شکل در
 ي مقـدار ثـابت     تقريب بهقه،  ي دق ۲۱۰ تا   ۳۰ از   كردننهي کلس متفاوت

ـ  ي دق ۶۰ پس از زمان     كردننهيش زمان کلس  ياست و افزا    يريثأقه ت
قه ي دق ۶۰ و زمان    C۹۰۰° يلذا دما . زان انحالل نداشته است   يدر م 
 سـنگ معـدن   يـي زدانـه جهـت مطالعـات آهـن    يعنوان زمان به  هب

  .شدت جاجرم انتخاب يبوکس
  

  شناسايي نمونه کلسينه شده

  ز افزايش عيارهايـده نيـه شـه کلسينـون نمهـتجزي ايـهنتيجه

۳O۲Al ،۳O۲Fe ،۲TiO ۲ وSiOــ ــه   را نـ ــاي اوليـ ــه عيارهـ   سبت بـ
   حاصـل  هـاي نتيجـه . دهـد  در نمونه خـام نـشان مـي        هااين ترکيب 

، كـردن ت کلـسينه دهد که پـس از عمليـا      نشان مي  XRD تجزيه از  
  کاني دياسپور در نمونـه معـرف اوليـه سـنگ معـدن بوکـسيت بـه                  

 ۴شـکل   .  کورندم در نمونه کلـسينه شـده تبـديل شـده اسـت             کاني
  را  XRDشــده بــه روش  نمونــه کلــسينهتجزيــهنمــودار حاصــل از 

  .دهدنمايش مي

  
  نگ يچي ليهاشيآزما
  ر دمايتاث

ش ي در افزاييسزاهر بيش دما تاثي افزا۵با توجه به شکل 
ن يک واکنش اينتيرا با توجه به مطالعات سي دارد زيابيزان بازيم
، ييندهاين فراي؛ در چن]۱۴ ،۳ ـ ۵[  استييايميند با کنترل شيفرا

 ،ش دمايبه دما دارد و در واقع افزا يدي شديوابستگ واکنش سرعت
 واکنش را يساز فعالي انرژدر نتيجهها و  مولکولي جنبشيانرژ

  .]۱۵[ دهديکاهش م
، بازيـابي   C ۹۰° ن شکل با افزايش دمـاي محلـول تـا         ياطبق  

 دمـاي تـوان    مـي  ،اينبنـابر . يابـد  افزايش مي  درصد ۶۹/۹۱ آهن تا 
°C۹۰  ليچينـگ   يهـا نـه جهـت آزمـايش     يعنـوان دمـاي به    ه را ب   

 پژوهشگران ي برخيوسيلهبه يشنهاديپ نهيبه يدما که کرد انتخاب
  .]۷ ،۶، ۴[است ز ين نيشيپ

ـ   ي را مـ   C ۹۵° ي در دمـا   يابيزان باز يکاهش م  ل يـ دلهتـوان ب
 از آب   ي جوش آب و بخار شدن مقدار      يه دما ـن دما ب  ـي ا يکينزد

جـه  يد و در نت   شـو يچ مـ  يزان محلول ل  يدانست که باعث کاهش م    
  .دشويت ميزان انحالل آهن روي در ميکاهش اندک

۱۳۰۰  ۱۲۰۰  ۱۱۰۰ ۱۰۰۰   ۹۰۰    ۸۰۰     ۷۰۰    ۶۰۰     ۵۰۰    ۴۰۰  

 )درجه سانتيگراد(كردن دماي كلسينه
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 ١٣٨٨، زمستان ۴، شماره ٢٨دوره   ...سنجي حذف آهن از هاي امكانعهمطال نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران
 

 ٦٧                                                                                                                                                                                         علمي ـ پژوهشي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  XRDشده به روش  نمونه کلسينهتجزيه نمودار حاصل از ‐۴شکل 
  

  ر زمانيتاث

 دقيقه ۳۰ان  آهن در همدرصد ۸۷ حدود ۶با توجه به شکل 
 دقيقه ۱۲۰د و پس از گذشت شو اسيد حل مييوسيلهبه نخست

 هاينتيجهد که با شوياز زمان ليچينگ نرخ استخراج آهن کندتر م
ش زمان يافزا. ]۸ ،۷، ۴، ۳، ۱[ق دارد يز تطبين نيشي پهايپژوهش

 دقيقه ۱۲۰د لذا زمان شويد ميت توليند منجر به کاهش ظرفيافر
   .شدن بهينه ليچينگ انتخاب عنوان زماهب

  
   اسيدغلظت کلريدريک

  کـه  ) ۷شـکل   (د نشان داد    ي غلظت اس  يهاشي آزما هاينتيجه
 به محلول افزايش يافته و در غلظت آهن بازيابي اسيد غلظت افزايش با

 هـاي نتيجـه جه مـشابه بـا      ين نت يد که ا  شوحداکثر مي  M ۱۲اسيد  
ـ . ]۱۶ ــ  ۱۸ و   ۶ ـ ۸،  ۱[است  ز  ين ن يشي پ هايپژوهشه  يکل کن يل

 و M ۹ يهـا زان انحالل آهن در غلظت يبا توجه به اينکه تفاوت م     
M ۱۲   زان انحالل در غلظت اسـيد       ي نسبت به مM ۶     قابـل توجـه 

مـصرف  (د  يش غلظت اسـ   ي افزا يو از طرف  ) درصد ۳حدود   (نيست
 ،نيد، بنابرا شوباعث تحميل هزينه عملياتي بيشتر مي     ) شتريد ب ياس
ـ    مي M ۶ دياس کيدريکلر  بـراي عنـوان غلظـت مناسـب       هتوانـد ب

  .شودعمليات ليچينگ انتخاب 
  

  درصد جامد

   ايـه در دمـ دقيق۶۰دت ـه مـ بردنـكهـه پس از کلسينـنمون
°C ۹۰۰ ۱۰سپس با درصـد جامـد    ،شد ميکرون خرد ۲۵۰ تا زير ،
ــي (۳۰ و ۲۵، ۲۰، ۱۵ ــد  ۹۵ و ۷۵، ۵۵، ۴۰، ۲۵ يعنـ ــرم جامـ    گـ
 به مـدت    rpm۳۰۰و سرعت همزدن    ) چيه ل ي محلول اول  ml۲۰۰در  
  .شد ليچ C۹۰° ي در دماM۶ دقيقه با غلظت اسيد ۱۲۰

  رـط، حداکثيراـن شـيتوان دريافت در ا مي۸با مشاهده شکل 

 و برابـر    هـستند  ۱۵زان بازيابي آهن در محلول در درصد جامـد          يم
 تجزيـه  حاصل از    هاينتيجهبا توجه به    . آيددست مي ه ب درصد ۳۹/۹۳

XRF ده از ـد باقيمان ـت در جام  يار همات ـن مقدار کاهش عي   يشتري، ب 
  لـذا درصـد جامـد      . اسـت  درصـد  ۸۸/۱ به   درصد ۲/۱۹ليچينگ از   

  .دشوعنوان مقدار بهينه اين پارامتر انتخاب ميه ب۱۵
  

  سرعت همزدن محلول ليچ
 سرعت همزدن محلول   افزايش که کردمشاهده توانمي ۹ شکل در

  واقعيـت را  ايـن  و   در ميـزان انحـالل آهـن نـدارد،           ليچ تاثير چنداني  
   اسـت    شـيميايي  يند با کنتـرل   ارساند که سينتيک اين فر    اثبات مي به  
   ينـدها، پيـشرفت واکـنش مـستقل از سـرعت          ادر ايـن نـوع فر      زيرا

. ]۱۵[ واکنش وابستگي شديدي به دمـا دارد       پيشرفت و است همزدن
 با باال رفتن سـرعت       معتقدند انحالل آهن   پژوهشگران بعضياگرچه  

يابـد و پـس از آن        افـزايش مـي    rpm ۵۰۰ تـا    rpm ۳۰۰همزدن از   
، ]۸[ مانـد رغم افزايش سرعت همزدن ميزان انحالل ثابـت مـي         يعل

هـاي  دهند انحالل آهن در سـرعت   نشان مي  هاپژوهشليکن بيشتر   
تـوان  بنـابراين مـي   . ]۴،۷[  يکسان اسـت   به تقريب  متفاوتهمزدن  
  .عنوان سرعت همزدن بهينه انتخاب کرده را بrpm۳۰۰سرعت 

  
  بنديابعاد دانه

 به کمک سـرندها و      mμ۱۱۹۰نمونه معرف با ابعاد کوچکتر از       
، +۵۹۰‐۱۱۹۰ بـه ابعـاد        ي نوسان يکر لرزش يبه روش خشک در ش    

۵۹۰‐۴۲۰+  ،۴۲۰‐۲۵۰+  ،۲۵۰‐۱۷۷+  ،۱۷۷‐۱۲۵+  ،۱۲۵‐۸۸ +
  بنـدي  بعـاد دانـه   نمونـه هـر ا    . شـد بنـدي   ميکرون دانه + ۴۴‐۸۸و  
) كـردن هشرايط بهينـه کليـسين     (C ۹۰۰°  دقيقه در دماي   ۶۰ مدت   به

 rpm ۳۰۰ و سرعت همـزدن  ۱۵سپس با درصد جامد  .کلسينه شدند
  .دندش ليچ C ۹۰°  در دمايM ۶ دقيقه با غلظت اسيد ۱۲۰به مدت 

               ۶۰                                        ۵۰                                          ۴۰                                           ۳۰                                           ۲۰  
Position [°۲Theta] 

H: Hematite, A: Anatase, C: Calcite, M: Muscovite, Q:Quartz, R:Rutile 
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  علمي ـ پژوهشي                                                                                                                                                                                        ٦٨

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .يچينگ تغييرات درصد انحالل آهن در محلول ليچ نسبت به دماي ل ـ۵شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . تغييرات درصد انحالل آهن در محلول ليچ نسبت به زمان ليچينگـ۶شکل 
  

   بـاالترين ميـزان انحـالل آهـن مربـوط           ۱۰با توجه بـه شـکل       
  نظـر بـه اينکـه    . اسـت ) ميکـرون + ۴۴‐۸۸(بنـدي  به ريزترين دانـه   

تـوان  ، مـي  ]۱۹[ اند ميکرون دانسته  ۳۰درجه آزادي آهن را در حدود       
  ار داشت که با کوچکتر شـدن ابعـاد خـردايش و نزديـک شـدن              انتظ
  چنين هم. ميزان درصد انحالل آهن افزايش يابد      آهن، يآزاد درجه به

بندي ميزان   برخي ديگر با کوچکتر شدن ابعاد دانه       هايبر اساس نظر  
ابـد  يسازي واکنش نيز به ميزان قابل توجهي کاهش مي        انرژي فعال 

  .]۱،۴[ دشوميها  واکنشه باعث سهولت در انجامک
رغم يـ تـوان مـشاهده کـرد کـه عل        يمـ شکل  اين  ن در   يچنهم
ـ    يهـا يبنـد زان استخراج آهن در دانه    يش م يافزا    کني کـوچکتر، ل

تر کيگر نزد يکدي آهن به    يابيزان باز ي کوچکتر م  يهايبنددر دانه 
نگ و غلظـت    يچي ل ير دما يسه با تاث  ي در مقا  يبندر دانه ياست و تاث  

   ۱۰ حاصل از شـکل      هاينتيجهتوجه به   اـ ب ،چيز است، بنابراين  اسيد نا 
   هـا را  نـه ين هز ي از بـاالتر   يکـ يش  ين مطلب که خردا   يتوجه به ا  و  
  نکه دريه به اـا توجـد، و بـکنيم ليمواد تحم يورارـف دـينافر در

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  . تغييرات درصد انحالل آهن در محلول ليچ نسبت به غلظت اسيدـ۷شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . جامد در محلول ليچمتفاوت درصد انحالل آهن در درصدهاي هاي تغييرـ ۸شکل 
  
ـ   ي م ۲۵۰ کمتـر از     يهـا يبنددانه  آهـن   درصـد  ۹۳ش از   يکـرون ب

   کمتــر از يبنــدتــوان دانــهي مــ،نياســتخراج شــده اســت، بنــابرا
ت جـاجرم مناسـب     ي بوکـس  يدينگ اس يچي ل يکرون را برا  ي م ۲۵۰

 هستندز منطبق   ين ن يشي پ هايپژوهش با   هاجهنتين  يدانست، که ا  
]۱ ،۴ ،۸، ۹[.  

  
  نگيچيمانده پس از لي نمونه باقييشناسا

نـگ  يچيمانده پس از ل   ي نمونه جامد باق   XRF هاي تجزيه نتيجه
 زان آهن موجـود در نمونـه پـس از     يدهد که م  ينشان م ) ۲جدول  (

 درصـد  ۸۸/۱زان  يـ نـگ بـه م    يچي و ل  كـردن هنيش کلس يآزماانجام  
ـ  يي نهـا  يفـراورده ن  يبنـابرا . افته است ياهش  ک   دسـت آمـده از     ه ب

آهن مـورد اسـتفاده     ت کم ي بوکس يارهايتوان با ع  يند را م  ياکل فر 
ت يـ في ک ي منطبق و دارا   ]۳O۲Fe( ]۱ > درصد ۲(ع نسوز   يدر صنا 

  .ع دانستين صنايمطلوب جهت کاربرد در ا

۱۰۰ ۹۵  ۹۰  ۸۵ ۸۰   ۷۵  ۷۰   ۶۵  ۶۰  ۵۵  ۵۰   ۴۵ ۴۰   ۳۵ ۳۰   ۲۵  

 )درجه سانتيگراد(دماي ليچينگ 
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 )دقيقه(زمان ليچينگ 
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 )موالر(غلظت اسيد كلريدريك 

۱۰۰

۹۰  
۸۰  
۷۰  
۶۰  
۵۰  
۴۰  
۳۰  
۲۰  
۱۰  
۰  

ن 
آه

ل 
حال

ان
)

صد
در

(  

۳۵              ۳۰             ۲۵             ۲۰             ۱۵            ۱۰               ۵  
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  .يند ليچينگانده پس از فر نمونه باقيماXRF تجزيه حاصل از هاينتيجه ـ۲جدول 

 )درصد (هاعيار ترکيب هاترکيب )درصد (هاعيار ترکيب هاترکيب )درصد (هاعيار ترکيب هاترکيب

Al۲O۲ ۱۳/۶۴ MgO ۱/۰<  ۳SO  ۱۵/۰ 

Fe۲O۲ ۸۸/۱ K۲O ۶۰/۰ SrO ۰۱/۰<  

۲SiO  ۶۸/۲۳ Na۲O ۱/۰<  ۲ZrO ۲۲/۰ 

۲TiO  ۲۴/۸ MnO ۱/۰<  Cl ۳۵/۰ 

CaO ۰۵/۰  P۲O۵ ۱/۰<  L.O.I ۲۹/۰ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .محلول ليچ  درصد انحالل آهن نسبت به سرعت همزدنهاي تغييرـ۹شکل 
  

  هانتيجهبحث در 

نشده کلسينه هاينمونه روي گرفته صورت يهاآزمايش براساس
ترين پارامتر توان مهميت دياسپوري، دماي ليچينگ را ميبوکس

توان يز مين امر را نيل ايدل. نستاثرگذار بر درصد انحالل آهن دا
  ک واکنش ينتي سهايعه که با توجه به مطالان کرديگونه بنيا
، ييندهايان فري در چن،]۱۴ ،۳ ـ ۵[ است ييايميش کنترل با نديافر نيا

ش دما ي به دما دارد و در واقع افزايدي شديسرعت واکنش وابستگ
 واکنش را يساز فعالي انرژدر نتيجهها و  مولکولي جنبشيانرژ

  .دهديکاهش م
 ليچينـگ   يهـا دست آمـده از آزمـايش     ه ب هاينتيجهچنين  هم

نشان داد پس از دماي ليچينگ، غلظت اسيد اثرگذارترين پـارامتر            
 هـاي نتيجـه جه سازگار با    ين نت ي که ا  استبر درصد استخراج آهن     

   .]۱۶ ـ ۱۸ و ۶ ـ ۸، ۱[است ز ين نيشي پهايپژوهش
توان در مقايسه با تاثير دمـاي ليچينـگ و          مي  را يبندر دانه يتاث

  را تفــاوت انحــالل آهــن يــز. ]۱،۴[ دانــستغلظــت اســيد نــاچيز 
تـرين  و در پـايين   ) ميکـرون + ۵۹۰‐۱۱۹۰(بنـدي   در باالترين دانه  

  تفاوتن يا.  استدرصد ۱۰ حدود فقط )کرونيم +۴۴‐۸۸( بنديدانه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .متفاوتهاي بنديدر دانه درصد انحالل آهن هاير تغييـ۱۰شکل 
  
حدود ) C ۹۰°  و C ۳۰°( شيآزما مورد يدما نيباالتر و نيترنييپا در
  .است درصد ۳۵، حدود M ۱۲ و M ۳د يدر غلظت اس و درصد ۸۰

زان انحالل آهن   ي در م  ير چندان يز تاث يچ ن يسرعت همزدن محلول ل   
  نـد  يارن فيـ ک اينتيرسـاند کـه سـ   يت را به اثبـات مـ  ين واقعيندارد، و ا 

شرفت واکنش مستقل از سرعت همزدن      يرا پ ي است ز  ييايميبا کنترل ش  
  .]۱۵[  به دما دارديدي شديشرفت واکنش وابستگي و پاست

  
  يريجه گينت

ات يـ نه عمل يقه دما و زمان به    ي دق ۶۰ و زمان    C۹۰۰° ي دما ـ۱
  .هستند كردنهنيکلس
   دماي محلول ليچينگ موثرترين پـارامتر در انحـالل آهـن     ـ۲

 اسيد کيدريکلر در آهن انحالل درصد ا اسيد است و با افزايش دما،ب
  .ابدييش ميافزا
   پـس از دمـاي ليچينـگ، غلظـت اسـيد اثرگـذارترين پـارامتر                ـ۳

ر يثأسه با ت  يز در مقا  ي ن يبندر دانه يتاث. استبر درصد استخراج آهن     
  .ز استيد ناچينگ و غلظت اسيچي ليدما

۶۵۰      ۶۰۰      ۵۵۰      ۵۰۰      ۴۵۰     ۴۰۰      ۳۵۰      ۳۰۰      ۲۵۰  

 )دور در دقيقه(سرعت همزدن محلول ليچ 
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 )ميكرون(ها ابعاد ذره
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  علمي ـ پژوهشي                                                                                                                                                                                         ٧٠

، M۶ دقيقـه، غلظـت اسـيد        ۱۲۰، مدت زمان    C۹۰° ي دما ـ۴
 ۲۵۰ و خردايش تا زيـر       rpm۳۰۰، سرعت همزدن    ۱۵درصد جامد   
  .دندشن يينگ تعيچيط بهينه ليعنوان شراهميکرون ب
  ت ي آهـن موجـود در نمونـه بوکـس      درصـد  ۱۰/۹۷زان  ي به م  ـ۵
  در جامـد باقيمانـده    ۳O۲Fe و عيـار   شـد  حـل    دياسـ  کيدريدر کلر 

  .ت درصد کاهش ياف۸۸/۱ به ۲۰/۱۹از 

  يتشکر و قدردان
 جاجرم  ينايت مدرس و مجتمع آلوم    يله از دانشگاه ترب   ينوسيبد

 ين مطالعه را فراهم آوردنـد، تـشکر و قـدردان          يکه امکانات انجام ا   
  .شوديم

  
  ٨٧/ ٧/١١  :پذيرش تاريخ     ؛     ۲۵/۱۲/۸۶ :  دريافت تاريخ

  

  

  مراجع
[1]  Paspaliaris, Y., Reaction Kinetics for the Leaching of Iron Oxides in Diasporic  Bauxite from 

the Parnassus-Giona Zone (Greece) by Hydrochloric Acid, Hydrometallurgy, 19, p. 259 (1987). 

[2]  Fysh, S.A., Clark, P.E., A Mössbauer Study of the Iron Mineralogy of Acid-Leached Bauxite, 

Hydrometallurgy, 10, p. 285 (1983). 

[3]  Zivkovic, Z.D., Kinetics and Mechanism of Leaching of Low-Quality Boehmite Bauxite with 

Hydrochloric Acid, Hydrometallurgy, 36, p. 247 (1994). 

[4]  Mergen, A., Kinetics of Leaching of Boehmitic Bauxite of Konya-Turkey with Hydrochloric 

Acid”, Silicate Industrials, 67 (7/8), p. 75 (2002). 

[5] Gülfen, G., Dissolution Kinetics of Iron from Diasporic Bauxite in Hydrochloric Acid Solution, 

Indian Journal of Chemical Technology, 13 (4), p. 386 (2006). 

[6] Gholinejad M., Removal of Iron from Low Grade Bauxite by Hydrochloric Acid Leaching, 

Third International Conference on Hydrometallurgy, China, pp: 306-309, 1998. 

[7] Mergen, A., Production of Sintered High Alumina Refractories from Turkish Bauxite Ore, 

British Ceramic Transactions, 103 (1), p. 42 (2004). 

[8]    Reddy, B.R., Kinetics of Leaching of Gibbsitic Bauxite with Hydrochloric Acid, Hydrometallurgy, 

51, p. 131 (1999). 

 ينامه کارشناساني، پا»ه کرمانيت بلبلوي بوکسي فرآوري و مطالعه مقدماتيبررس«، ي مهدي گودرزيمعظم ]۹[

 .)۱۳۸۵(ر، ير کبي امي و نفت، دانشگاه صنعتي مهدن متالورژيارشد، دانشکده مهندس

 ي فرآوريت بوکان با کاربرد روشهاي نمونه کانسنگ بوکسAl2O3/SiO2ش مدول يافزا«، ي هاديعبدالله ]۱۰[

ندسي معدن، ان نامه کارشناسي ارشد ، گروه مهي، پا»يديط اسيآن در شرا) انحالل (نگيچيل يومدلساز

 .)۱۳۸۴( تهران، گاهدانشکده فني، دانش

[11] Rao, R.B., “Effect of Thermal Pretreatment on Grindability and Upgradation of Bauxite for 

Refractory Applications”, Light Metals, 131st TMS Annual Meeting Seattle USA, p. 205 (2002). 

[12] Rayzman, V.L., Extracting Silica and Alumina from Low-Grade Bauxite, JOM, 55 (8), p. 47 

(2003). 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ١٣٨٨، زمستان ۴، شماره ٢٨دوره   ...ن از سنجي حذف آههاي امكانمطالعه نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران
 

 ٧١                                                                                                                                                                                         علمي ـ پژوهشي

  .)۱۳۸۵( جاجرم، يناي، مجتمع آلوم»راني ايناي با شرکت آلومييآشنا«ران، ي اينايشرکت آلوم ]۱۳[

[14] Paspaliaris, Y, Reaction Kinetics for Leaching of Iron Oxides in Boehmitic Bauxite by Hydrochloric 

Acid, Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy, 98, p. 21 (1989). 

، جلد اول، »)تلف مخيهاينگ کانيچيات و ليکل (يدرومتالورژيه« محمود، ين و عبداللهياء الديد ضي سيشفائ ]۱۵[

  .)۱۳۷۸(موسسه انتشارات قائم، : دانشگاه شاهرود، تهران شاهرود،

[16] Jenkins, D.H., Sinha H.N., Leaching Kinetics of Bauxite in Hydrochloric Acid, Mineral 

Processing and Extractive Metallurgy Review, 15 (1-4), p. 143 (1995). 

[17] Pang, S, Apparent Kinetics of Leaching of Iron Oxides in Diasparic Bauxite by Hydrochloric 

Acid, Nonferrous Metals China, 51 (3), p. 49 (1999). 

[18] Shumskaya, L.G., Yusupov, T.S., Removal of Iron from Bauxites, Fisiko-Tekhnicheskie 

Problemy Razrabotki Poleznykh Iskopaemykh, 5, p. 99 (2003). 

[19] Patermarakis, G., Paspaliaris, Y., The Leaching of  Iron Oxides in Boehmitic Bauxite by 

Hydrochloric Acid, Hydrometallurgy, 23, p. 77 (1989). 

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

