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نمونه بوکسیت منطقه ساری، به منظور کاھش  و مدل بازیابی لیچینگبررسی 
  )آھن و سیلیس(ناخالصیھا 

  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
  

: چكیده  
  

در این مقاله امکان حذف سیلیس و آھن از نمونه بوکسیت منطقه ساری با استفاده از روش لیچینگ 
 ٧٢/١٩و  ۴٩/٢٠، ٠۶/٣۵را به ترتیب برابر  Fe2O3و  Al2O3 ،SiO2میزان  XRFنتایج آنالیز . مورد بررسی قرار گرفت

و کانی شناسی نشان داد  XRDھمچنین نتایج مطالعات . بدست آمد ٧١/١ھمچنین مدول نمونه برابر . نشان داد
که کانی ھای اصلی تشکیل دھنده نمونه بوھمیت، ھماتیت، کلسیت، کائولینیت و گوتیت می باشند و نیز درجه 

-  ۶٠درصد و درجه آزادی کانی ھای آھن دار  ۶٠-۴٠میکرون،  - ۴۴+٣٧رسی در محدوه ابعادی  آزادی ترکیب ھای
کیلووات ساعت بر تن بدست آمد، که داللت بر سخت بودن  ٩/١۴اندیس کار نمونه برابر . درصد برآورد شد ۶۵

در این شرایط . شدجھت فرآوری و حذف ناخالصی ھا آزمایش لیچینگ بر روی نمونه انجام . نسبی کانسنگ دارد
درصد از سیلیس وارد فاز محلول شده و مدول نیز در  ٩۴/٨٣حذف سیلیس رضایتبخش بوده و در بھترین حالت 

ھمچنین آزمایشھای لیچینگ به منظور حذف آھن نیز نتایج قابل قبولی را ارئه نمود، . بود ٢۶/۵جامد باقی مانده، 
آھن وارد فاز محلول شده و عیار آھن در جامد باقی مانده به  درصد از ٩٧/٩۴به گونه ای که در بھترین حالت 

  .رسیددرصد  ٢/٣۵
  
  

 ، مدل بازیابیبوکسیت، لیچینگ، آھن زدایی، سیلیس زدایی، طراحی آزمایش :كلید واژه ھا
  
  

Abstract: 
 
In this paper, removing of Fe and silica impurities from Bauxite ore samples prepared from Sari area 

Bauxite deposit was examined. The results of XRF analysis on samples showed that the amount of 

Al2O3 ،SiO2 and Fe2O3 were 35.06%, 20.49%, and 19.72%, respectively. Also its modulus 

(Al2O3/SiO2) was equal to 1.71. The results of XRD and mineralogical studies indicated that the main 

minerals are Boehmite, Hematite, Calcite, Kaolinite and Goethite and degrees of freedom of clay 

minerals were 40-60% for the size fraction of -44+37 microns, and it was 60-65% for Fe ore. The 

sample work index was measured, 14.9 kWh/t, which shows that the ore is relatively hard. The 

leaching tests were performed on the samples to remove the impurities, and silica removal was 

satisfactory. Using hydrochloric acid with 6 molar concentrations in 150 minutes at 80oC, yielded that 

83.94% of silica reported to the solution phase as recovery, and residual solid modulus also was 

achieved to be equal to 5.26. In addition, in order to remove Fe, leaching experiments provided 
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acceptable results. Using the hydrochloric acid with 12 molar concentrations, calcination temperature 

of 900°C, calcination time of 60 minutes, and the test time was 120 minutes which yielded 94.97% 

recovery of Fe content in solution, and residual content of iron was 2.35%. 

 
Keywords : Bauxite, Leaching, Fe removal, silica removal, modelling of recovery. 

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :مقدمه 
  

آلومینیوم یکی از اجزا مھم تشکیل دھنده قشر جامد زمین است و بعد از اکسیژن و سیلیسیوم فراوانترین عنصر 
اتی چون وزن مشخص. می باشد و امروزه تولید آن در دنیا، بعد از فوالد باالترین رقم را به خود اختصاص داده است

کم، مقاومت مکانیکی زیاد، مقاومت در برابر اکسیداسیون و ھدایت الکتریکی خوب باعث شده که این فلز موارد 
تھیه فلز آلومینیوم از بوکسیت یک فرآیند دو مرحله ای است، مرحله اول . کاربرد زیادی در صنایع مختلف پیدا کند

و مرحله دوم احیای الکترولیتی آلومینا به آلومینیوم  ) فرآیند بایر(ایی تبدیل بوکسیت به آلومینا بوسیله لیچینگ قلی
از جمله ضرورتھایی که در فرآوری بوکسیت وجود دارد، حضور دو ناخالصی . ٣ھرلوت می باشد -با روش ھال 

. عمده در آن یعنی آھن و سیلیس است که سعی در کاھش آنھا به منظور خلوص بیشتر آلومینیوم می باشد
از آنجا که دیاسپور . ۴معموًال سه روش فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی برای سیلیس زدایی انجام می شود

معموال در ذرات بسیار ریز و درگیر با کانی ھای سیلیس دار نظیر کائولینیت و ایلیت وجود دارد، که کارایی جدایش 
سیلیس زدایی با روش بیولوژیکی . ن می باشدروش ھای فیزیکی از جمله استفاده از واسطه سنگین اغلب پایی

آھن . ۴نیز بسیار کند است اما روش شیمیایی گزینه مناسبی برای عمل آوری چنین بوکسیت ھایی می باشد
یکی دیگر از ناخالصی ھای بوکسیت می باشد که کاربرد آن را در صنایع ساینده و صنایع شیمیایی محدود کرده 

یی این ناخالصی ھا ضروری می باشد که می توان با استفاده از روشھای بنابراین شناسا. ٨و۵است
با مطالعات صورت گرفته و نیز بررسی بازیابی روشھای مختلف . ٧و۶مغناطیسی و شیمیایی آنرا حذف نمود

فرآوری بوکسیت، لیچینگ بوکسیت یکی از روشھای مناسب در بین سایر روشھای فرآوری است که به منظور 
  .٢و١الصی ھای آھن و سیلیس انجام می شودحذف ناخ

محدوده اكتشافي بوکسیت ساری به مختصات چھار گوشه مستطیل شكل در شمال ايران در ساري و بخش 
ھزارجريب شھرستان نكاء واقع در استان مازندران قرار دارد و بخش كوچكي از شمال ورقه زمین شناسي كیاسر 

نمونه مورد . باشد كیلومتر مي ۶٠حدوده مورد نظر با مركز استان حدود م) ھوايي(فاصله . را در بر می گیرد
مطالعه از این کانسار می باشد که در این تحقیق با ھدف کاھش مقدار سیلیس و آھن مزاحم در کانی 

به منظور افزایش کیفیت نمونه مذکور از روش لیچینگ استفاده . آلومینیوم، مورد بررسی الزم قرار گرفته است
  .و به دنبال آن مدل بازیابی سیلیس و آھن ارائه شده استشد 

  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :بحث 
  

کیلوگرم از منطقه اکتشافی بوکسیت ساری تھیه و به آزمایشگاه کانه آرایی دانشکده  ١٢٠نمونه الزم به مقدار 
آماده سازی آن ابتدا  نمونه مورد ھمگن سازی قرار گرفت و سپس به منظور . معدن دانشگاه تھران انتقال یافت

سنگ شکنی در مدار باز و با استفاده از . برای انجام آزمایش ھای مورد نظر، سه مرحله خردایش صورت پذیرفت
 ۵حداکثر ابعاد نمونه ھا پس از سنگ شکنی اول به . سنگ شکن فکی اولیه و ثانویه در دو  مرحله انجام شد

س نمونه ھا با استفاده از سنگ شکن استوانه ای و با سپ. سانتی متر رسید ١سانتی متر و در مرحله دوم به 
پس از خردایش نمونه ھا به صورت مخروط . میلی متر و در مدار بسته مورد خردایش واقع شد ٣٨/٢سرند کنترل 

و چھار قسمت کردن تقسیم شد و نھایتًا نمونه ھای دو کیلوگرمی برای انجام آزمایش ھای الزم آماده سازی 
میکرون  ٢٠٠نمونه زیر  d80میکرون و نیز  ١٨٠٠نمونه اولیه برابر  d80نالیز سرندی مشخص شد که با انجام آ. شد

  . میکرون می باشد ۶٠برابر 
میکرون خرد و سپس توسط  ٧۵به منظور بررسی ھای کانی شناسی یک کیلوگرم نمونه انتخاب و ا ابعاد ریزتر از 

به آزمایشگاه سازمان زمین شناسی کشور  XRDو  XRFای ریفل تقسیم شده و دو نمونه برای انجام آنالیزھ
نشان دھنده وجود کانی ھای بوھمیت، ھماتیت، کلسیت، کائولینیت و گوتیت  XRDنتایج آنالیز . فرستاده شد

بررسی ھای میکروسکپی مقاطع صیقلی و تیغه ھای نازک نشان . ارائه شده است ١می باشد که در جدول 
ن دار به صورت ھماتیت بوده که  بخشی به صورت ھماتیت ریز و خاکی بوده و داد که عمده کانی ھای آھ

 ١مگنتیت و گوتیت نیز به صورت جزئی و در حد . بخشی دیگر به صورت قطعات پراکنده ھماتیت بلورین می باشد
ابعاد درصد مشاھده شد، سیلیس آزاد به صورت کوارتز در نمونه مشاھده نگردید و یا در صورت وجود در  ٢تا 

گزارش شده در نمونه قریب به اتفاق در ساختار کانی ھای رسی مانند کائولینیت  SiO2بنابراین . بسیار ریز بود
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در ساختار کانی ھای  SiO2گزارش شده در آنالیز شیمیایی به صورت ترکیب با  Al2O3می باشد، بخشی از 
کانی . و اکسید در فرآیندھای فرآوری وجود داردرسی قرار دارد و ارتباط مستقیمی بین کاھش و یا افزایش این د

 - ۴۴+٣٧ھای بوکسیتی به فرم بوھمیتی مشاھده شد و درجه آزادی ترکیبھای رسی در محدوده ابعادی 
  .درصد گزارش شد ۶۵-۶٠درصد و درجه آزادی کانی ھای آھن دار برابر  ۶٠-۴٠میکرون برابر 

گرفت و مشخص شد که وزن مخصوص ظاھری نمونه   برخی پارامترھای فیزیک نمونه مورد آزمایش قرار
ھمچنین . گرم بر سانتی متر مکعب می باشد ٩٣/٢گرم بر سانتی متر مکعب و وزن مخصوص واقعی  ١/۵۵

کیلووات ساعت بر تن بدست آمد، ٩/١۴اندیس کار نمونه با استفاده از با استفاده از روش آسیای گلوله ای باند 
  .کانسنگ دارد که داللت بر سخت بودن نسبی

  
  نمونه اولیه XRFنتایج آنالیز : 1جدول 

  (%)مقدار   ترکیب شیمیایی
SiO2 49/20  

Al2O3  06/35  
Fe2O3  72/19  

CaO  52/6  
MgO  33/0  

So3  14/0  
P2O5 25/0 

Cr2O3  14/0  
Na2O  16/0  
K2O  18/0  
TiO2 15/3  
SrO 29/0  

L.O.I  44/13  
  100  جمع

  
 آزمایش ھای لیچینگ -١
 لیچینگ به منظور حذف سیلیس -١-۴

درجه سانتیگراد دھیدراته شده و تشکیل  ۶۶٠تا  ۴٢٠طبق مطالعات انجام شده کائولینیت در دمای بین 
درجه سانتی گراد از ھم پاشی متاکائولینیت شروع شده و تشکیل  ٩٨٠در دمای باالتر از . متاکائولینیت می دھد

  .ودسیلیس آمورف می دھد که در سود حل می ش
درجه سانتی گراد و در  ١١٠٠و  ١٠٠٠، ٩٠٠کلسیناسیون نمونه ھایی در دماھای   به منظور تعیین شرایط بھینه

سپس به منظور تعیین شرایط بھینه . دقیقه، نمونه در کوره مورد کلسیناسیون قرار گرفت ٨٠و  ۶٠، ۴۵زمانھای 
موالر  ٣ساعت با استفاده از سود  ١مان درجه سانتی گراد و ز ٩٠کلسیناسیون تستھای لیچینگ در دمای 

نتایج حاصل از لیچینگ به شرح . در آزمایش ھا پارامتر مورد تغییر دما و زمان کلسیناسیون بود. صورت پذیرفت
  .می باشد ٢جدول 

  
  

 تعیین شرایط بھینه کلسیناسیون: ٢جدول                                      
درجه (دماي کلسیناسیون

  1100  1100  1100  1000  1000  1000  900  900  900  )رادسانتیگ

  80  60  45  80  60  45  80  60  45  )دقیقه(زمان کلسیناسیون
  SiO2 17/16  16/31  1/32  6/55  15/49  6/46  1/36  36  3/35(%) بازیابی

  71/1  09/2  85/1  93/2  22/3  96/3  56/1  32/1  48/1  مدول
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دقیقه، بازیابی سیلیس به  ۴۵گراد و زمان کلسیناسیون  درجه سانتی ١٠٠٠، در دمای ٢با توجه به جدول 

 ١٠٠٠لذا دمای . رسید ٩۶/٣درصد بود و مدول جامد باقی مانده به  ۶/۵۵محلول دارای بیشترین مقدار و برابر 
با مشخص شدن شرایط  .دقیقه به عنوان زمان مناسب برای کلسیناسیون انتخاب گردید ۴۵درجه و زمان 

دقیقه به منظور آزمایشھای لیچینگ  ۴۵درجه سانتی گراد و زمان  ١٠٠٠ی نمونه در دمای کلسیناسیون، مقدار
ھمچنین لیچینگ . گرم نمونه کلسینه شده برای انجام ھر آزمایش استفاده شد ۵٠مقدار . در کوره کلسینه شد

ای برای عبور جریان آب  راکتور مورد نظر دارای لوله. میلی لیتر محلول انجام گرفت ٢٠٠در راکتور شیشه ای و با 
در طراحی . در جھت مخالف می باشد و موجب بازگشت مقداری از بخار تبخیر شده به داخل محفظه می شود

ارئه شده  ٣مقادیر پارامترھا و بازیابی ھا در جدول . و روش سطح پاسخ استفاده شد DX7آزمایشھا از نرم افزار 
درصد بود و در شرایط زمان  ٩۴/٨٣بازیابی سیلیس به محلول برابر با توجه به مقادیر بدست آمده حداکثر . است
تاثیر غلظت سود و زمان را  ١شکل . درجه سانتی گراد حاصل شد ٨٠موالر و دمای  ۶دقیقه، غلظت سود  ١۵٠

بر بازیابی نشان می دھد که با افزایش غلظت سود و زمان لیچینگ بازیابی نیز افزایش می یابد و طبق پیش 
ھمانطور که . تاثیر دما و زمان لیچینگ را بر بازیابی نشان می دھد ٢شکل . می رسد ٢/٨٢دل به بینی م

تاثیر دما و غلظت سود را بر  ٣شکل . مالحظه می شود با افزایش زمان و دمای لیچینگ بازیابی افزایش می یابد
  . ھده می شودروند افزایش بازیابی با افزایش دما و غلظت سود مشا. بازیابی نشان می دھد

 
  

 شرایط و نتایج لیچینگ با سود در طراحی آزمایش: ٣جدول                           

درجه سانتی (دما   شماره آزمایش
  )گراد

غلظت سود 
 )موالر(

  )درصد(بازیابی   )دقیقه(زمان 

1  50  4  90  86/39  
2  80  4  90  95/43  
3  50  6  90  72/45  
4  80  6  90  86/58  
5  50  4  150  36/68  
6  80  4  150  98/79  
7  50  6  150  62/74  
8  80  6  150  94/83  
9  65  5  120  82/34  

10  65  5  120  55/75  
11  65  5  120  41/28  
12  65  5  120  3/61  
13  65  5  120  13/35  
14  65  5  120  41/70  
15  65  5  120  49/45  
16  65  5  120  78/50  
17  65  5  120  98/47  
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 محلول به سیلیس یابیباز بر زمان و سود غلظت ریتاث: ١شکل

  

 
  محلول به سیلیس یابیباز بر زمان و دما ریتاث: ٢شکل 
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  محلول به سیلیس یابیباز بر سود غلظت و دما ریتاث :٣شکل

 
  لیچینگ به منظور حذف آھن -٢-۴

 به منظور انجام آزمایش لیچینگ پارامترھای دمای کلسیناسیون، زمان کلسیناسیون، غلظت اسید و زمان
آزمایش ھا در راکتور و با . و طراحی به روش سطح پاسخ صورت گرفت DX7لیچینگ به عنوان متغیر وارد نرم افزار 

. درجه سانتی گراد بود ٩۵دمای لیچینگ ثابت و برابر . گرمی انجام شد ۴٠میلی لیتر محلول و نمونه ھای  ٢٠٠
. آمده است ۴لیچینگ و ھمچنین بازیابی ھا در جدول  شرایط. در پایان محلول لیچ، فیلتر و برای آنالیز ارسال شد

 ٩٠٠در بیشترین بازیابی دمای کلسیناسیون . درصد می باشد ٩٧/٩۴با توجه به نتایج، بیشترین بازیابی برابر 
 ١٢٠موالر و زمان لیچینگ برابر  ۶دقیقه، غلظت اسید ھیدروکلریک  ۶٠درجه سانتی گراد، زمان کلسیناسیون 

  .دقیقه می باشد
ارائه شده است و با افزایش غلظت اسید و زمان لیچینگ  ۴منحنی زمان لیچینگ در برابر غلظت اسید در شکل 

آمده است  ۵منحنی غلظت اسید در برابر دمای کلسیناسیون در شکل . بازیابی آھن به محلول افزایش می یابد
یون، بازیابی ابتدا افزایش و سپس کاھش که با افزایش غلظت اسید بازیابی افزایش و با افزایش دمای کلسیناس

مالحظه می شود که با افزایش غلظت . منحنی غلظت اسید در برابر زمان کلسیناسیون است ۶شکل . می یابد
منحنی . اسید بازیابی افزایش و با افزایش زمان کلسیناسیون، بازیابی در ابتدا افزایش و سپس کاھش می یابد

  . آمده است ٧ای کلسیناسیون در شکل زمان کلسیناسیون در برابر دم
منحنی . در این حالت نیز با افزایش دما و زمان کلسیناسیون، بازیابی در ابتدا افزایش و سپس کاھش می یابد

ارائه شده است و با افزایش زمان لیچینگ بازیابی افزایش و  ٨زمان لیچینگ در برابر دمای کلسیناسیون در شکل 
منحنی زمان لیچینگ در برابر . یون، بازیابی در ابتدا افزایش و سپس کاھش می یابدبا افزایش دمای کلسیناس

نشان داده شده است و با افزایش زمان لیچینگ بازیابی افزایش و با افزایش زمان  ٩زمان کلسیناسیون در شکل 
  .کلسیناسیون، بازیابی در ابتدا افزایش و سپس کاھش می یابد
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 و نتایج لیچینگ با ھیدروکلریک اسیدشرایط : ۴جدول
شماره 
 آزمایش

  دماي کلسیناسیون
  )درجه سانتی گراد(

  زمان کلسیناسیون
  )دقیقه(

غلظت اسید 
  )موالر(

  زمان
  )دقیقه(

  بازیابی
  )درصد(

1  800  40  6  90  15/41  
2  1000  40  6  90  97/43  
3  800  80  6  90  2/44  
4  1000  80  6  90  98/46  
5  800  40  10  90  78/51  
6  1000  40  10  90  07/51  
7  800  80  10  90  4/52  
8  1000  80  10  90  18/54  
9  800  40  6  150  58/57  
10  1000  40  6  150  47/61  
11  800  80  6  150  45/60  
12  1000  80  6  150  18/65  
13  800  40  10  150  88/67  
14  1000  40  10  150  24/88  
15  800  80  10  150  46/80  
16  1000  80  10  150  11/93  
17  700  60  8  120  47/49  
18  1100  60  8  120  29/43  
19  900  20  8  120  4/44  
20  900  100  8  120  92/66  
21  900  60  4  120  45/43  
22  900  60  12  120  97/94  
23  900  60  8  60  64/52  
24  900  60  8  180  52/88  
25  900  60  8  120  51/77  
26  900  60  8  120  01/79  
27  900  60  8  120  65/81  
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  دیاس غلظت برابر در نگیچیل زمان یمنحن: ۴شکل

  
 

 
 ونیناسیکلس یدما برابر در دیاس غلظت یمنحن: ۵شکل
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  کلسیناسیون زمان برابر در دیاس غلظت یمنحن :۶شکل

  
 

 
 ونیناسیکلس یدما برابر در ونیناسیکلس زمان یمنحن: ٧شکل
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 ونیسنایکلس یدما برابر در نگیچیل زمان یمنحن: ٨شکل

    
  

 
  ونیناسیکلس زمان برابر در نگیچیل زمان یمنحن: ٩شکل

 
  نتایج آزمایش ھای لیچنگ با سود -٣-۴

  درصد سیلیس  ۶/۵۵درجه سانتی گراد دارای بازیابی ١٠٠٠ھمانطور که دیده شد دمای کلسیناسیون
بازیابی در دمای  کاھش میزان. به محلول بود که این دما به عنوان دمای بھینه کلسیناسیون انتخاب شد

 . باالتر ممکن است تغییرات فازی سیلیس دانست
  درصد سیلیس به محلول بود به عنوان زمان بھینه  ۶/۵۵دقیقه که دارای بازیابی ۴۵زمان کلسیناسیون

، با افزایش زمان از میزان بازیابی کاسته شده اگر ٢با توجه به نتایج جدول . کلسیناسیون انتخاب شد
  .دما تغییر بازیابی زیاد نمی باشدچه با افزایش 

  موالر  ۶دقیقه، غلظت سود  ١۵٠درصد و در شرایط زمان  ٩۴/٨٣حداکثر بازیابی سیلیس به محلول برابر
می توان گفت که افزایش زمان و دما، موجب افزایش بازیابی . درجه سانتی گراد حاصل شد ٨٠و دمای 

افزایش داده و در نتیجه باعث افزایش سینتیک واکنش شده زیرا افزایش دما انرژی جنبشی ملکولھا را 
  . می شود
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  درصد سیلیس به محلول وارد شد  ٩۴/٨٣مدول در جامد باقی مانده در بھترین حالت، یعنی ھنگامی که
  .رسید ٢۶/۵به 

 بر اساس فاکتورھای کدشده خطی بوده و برابر معادله زیر است مدل ارائه شده برای بازیابی سیلیس: 
 

 R1 = 0.978 a - 0.086 b - 0.199 c + 25.369 

 
  

  .زمان می باشد: cغلظت اسید و : bدما، : aکه در این معادله، 
  
  
 نتایج آزمایش ھای لیچینگ به منظور حذف آھن -۴-۴

  رسید ٩٧/٩۴حداکثر بازیابی آھن به محلول در بیشترین مقدار به.  
  رسید ٣۵/٢ھیدروکلریک به درصد آھن در جامد باقی مانده پس از حذف آھن با اسید. 
  درجه سانتی  ٩٠٠، در بیشترین بازیابی دمای کلسیناسیون به ٢با توجه به نتایج ارائه شده در جدول

دانست که با آزاد  +Fe3علت این امر را می توان مرتبط با شروع تشکیل فاز جدیدی از . گراد رسید
 .دشدن آھن جھت تشکیل این فاز، انحالل آھن افزایش می یاب

  مشاھده می شود  ٢با توجه به نتایج جدول . دقیقه رسید ۶٠در بیشترین بازیابی زمان کلسیناسیون به
دقیقه، به تقریب مقدار ثابتی است و افزایش زمان  ١٠٠تا  ۴٠که درصد بازیابی در زمانھای متفاوت از 

. انحالل نداشته استدر میزان ) در حدود چند درصد(دقیقه تاثیر چشمگیری  ۶٠کلسینه شدن بعد از 
 .دقیقه به عنوان زمان بھینه جھت مطالعات آھن زدایی سنگ معدن ساری انتخاب شد ۶٠لذا زمان 

  که با افزایش غلظت اسید بازیابی آھن ) ٢و جدول  ۵شکل (نتایج آزمایشھای غلظت اسید نشان داد
لیکن با توجه به اینکه . استبه محلول افزایش یافته که این نتیجه مشابه کلیه پژوھشھای پیشین نیز 

موالر  ۶موالر نسبت به میزان انحالل در غلظت  ١٠موالر و  ٨تفاوت  میزان انحالل آھن در غلظتھای 
کمی قابل توجه است ولی از یک طرف افزایش غلظت اسید باعث تحمیل ھزینه عملیاتی بیشتر می 

سیب جدی تری به دستگاه مورد شود و از طرف دیگر این اسید خورنده است و غلظت باالی آن آ
 .موالر به عنوان مقدار بھینه اسید انتخاب شد ۶استفاده وارد میکند، بنابراین، اسیدکلریدریک 

  دقیقه از لیچینگ نرخ استخراج آھن کندتر می شود که با  ١٢٠پس از گذشت زمان  ٢با توجه به جدول
مان فرایند منجر به کاھش ظرفیت تولید می افزایش ز. ٨و  ٧نتایج پژوھشھای پیشین نیز تطبیق دارد

  .دقیقه به عنوان زمان بھینه در نظر گرفته شد ١٢٠شود لذا زمان 
 مدل ارائه شده برای بازیابی آھن به محلول بر اساس فاکتورھای کد شده برابر معادله زیر است: 

 
R1 = 0.014 a + 0.164 b + 4.607 c + 0.361 d - 41.304 

  
  .زمان می باشد: dغلظت اسید و :cزمان کلسیناسیون، : bدمای کلسیناسیون، : a، که در این معادله

  
  
  

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

  :نتیجه گیري 
  

نتایج . در این تحقیق به مطالعه و بررسی امکان فرآوری نمونه کانسنگ بوکسیت منطقه ساری پرداخته شد
  .حاصل از این تحقیق به صورت خالصه در زیر آورده می شود

  از آنالیز با استفادهXRF  میزانAl2O3 ،SiO2 ،Fe2O3  درصد تعیین  ٧٢/١٩و  ۴٩/٢٠، ٠۶/٣۵به ترتیب برابر
 .بود ٧١/١مدول نمونه برابر . شد

  نتایج مطالعاتXRD  و کانی شناسی نشان داد کانی ھای بوھمیت، ھماتیت، کلسیت، کائولینیت و
  .گوتیت کانی ھای اصلی تشکیل دھنده نمونه بودند

 از آنالیز سرندی به روش تر  با استفادهd80  میکرون تعیین شد ١٨٠٠نمونه . 
  کیلووات ساعت به دست آمد که بیانگر سخت بودن نسبی نمونه دارد ٩/١۴اندیس کار نمونه برابر. 
  گرم بر سانتی متر مکعب تعیین شد ٩٣/٢و  ۵۵/١وزن مخصوص ظاھری و واقعی نمونه به ترتیب برابر. 
 ۴٠میکرون  -۴۴+٣٧شان داد درجه آزادی ترکیبھای رسی در محدوه ابعادی مطالعات کانی شناسی ن -

 . درصد برآورد می شود ۶۵ -۶٠درصد و درجه آزادی کانی ھای آھن دار  ۶٠
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  درصد از  ٩۴/٨٣نتایج حاصل از لیچینگ به منظور حذف سیلیس رضایتبخش بود و در بھترین حالت
 .می رسد ٢۶/۵مد باقی مانده به سیلیس وارد فاز محلول شده و مدول نیز در جا

آزمایش ھای لیچینگ به منظور حذف آھن نیز نتایج رضابتبخشی را در بر داشت، به گونه ای که در بھترین حالت 
  .درصد رسید ٣۵/٢درصد آھن وارد فاز محلول شده و عیار آھن در جامد باقی مانده به  ٩٧/٩۴

 اين متن را پاك كرده و نتیجه مقاله را بنويسید
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
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◊◊◊◊◊◊◊  
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