آموزش امكان بازيابي اكسيد تيتانيم و افزايش مدول Al2O3/SiO2

در بوكسيت با استفاده از روش فلوتاسيون معكوس
سيد مهدي حسيني ،1علي دهقاني ،2امير حسين كوهساري 3و محمد خسروي

4

چكيده
وجود تعدادي از تركيب ها مانند اكسيد سيليسيم و تيتانيم در بوكسيت ،يكي از مهمترين عوامل كاهش كيفيت و نامرغوبي محصووت
ديرگداز بحساب مي آيند .در اين پژوهش امكان بازيابي و استخراج اين تركيب ها و افزايش مدول  Al2O3/SiO2در كانسون

بوكسويت

شهيد نيلچيان در استان چهارمحال و بختياري با استفاده از روش فلوتاسيون معكوس بررسي گرديده است .در اين مطالعه از بين عوامل
موثر بر فرآيند فلوتاسيون ،سه عامل  ،PHنوع و مقدار كلكتور و بازداشت كننده انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتوه اسوت .از توالو
آلكالي آمين به عنوان كلكتور و از اسيد تانيک بعنوان بازداشت و متفرق كننده استفاده شده اسوت .بوا اسوتفاده از ايون روش مقودار
تركيبهاي تيتانيم دار و مدول  Al2O3/SiO2به ترتيب كاهش و افزايش قابل توجهي يافته است .از بين سه عامل مورد بررسوي ، PH ،
مؤ ثرترين عامل در كارايي فلوتاسيون بوكسيت اين نوع ارزيابي شده است.

كلما

كليدي :بوکسيت ،فلوتاسيون معکوس ،بازيابي ،دوپالن ،ديرگداز ،فرآوري

 -1مقدمه
بددون شددل فلوتاسدديون يکدي ازکارآمددد تددريش روش هدداي
فرآوري مواد محسوب مديگدردد [ .]7فلوتاسديون در ابتددا
براي فرآوري کانه هاي سولفوره مد ،،سدرب و روي مدورد
استفاده قرار گرفت و سپ ،در فرآوري کانه هاي اکسديده و
غير فلديي گسدترش يافدت [ .]2 ، 7در ايدش روش ذرات در
داخل آب ،پالپي را تشکيل ميدهند .ايش پالپ با بعضي مواد
شيميايي مانند متفرق کننده( 7نقد متفدرق کدردن ذرات
2
ريي يا نرمه از سطح کاني ها را دارا است) بازداشدت کنندده
8
(توانايي آبگير کردن سدطو ذرات را دارا اسدت) و کلکتدور
مخلوط ميگردد.
4
پالپ آماده شده وارد سلول هاي فلوتاسيون ميشود .ذرات
آبران شده توسط حباب هاي هوا به سطح پالپ منتقل شده
و از سلول خارج ميگردند [.]8
مقاله در تاريخ  68/9/7دريافت و در تواريخ  68/12/22بوه
تصويب نهايي رسيد.
 7كارشناس ارشد ،دانشکده معدن و متالورژي ،دانشگاه ييد
Ng_kg2000@yahoo.com
پست الکترونيکي:

در اکثر کاني هاي غير فليي ،شرايط انجام فلوتاسيون به
مراتب پيچيده تر و مشکل تر از کانيهاي فليي است [.]4
در مورد فلوتاسيون بوکسيت ايش موضوع را بطور بسيار
آشکار ميتوان در مطالعات گذشته مشاهده نمود.
در کانسارهاي بوکسيت به دليل نيديل بودن خصوصيات
شيمي -فيييکي سطو کانيهاي گانگ و مفيد ،جداي
کانيهاي گانگ و کانيهاي مفيد از يکديگر به سختي انجام
ميشود [ .]1 - 5مطالعات کمي که در ايش زمينه در دنيا
انجام شده ،خود نيي نشانهاي از پيچيدگي و مشکل بودن
فرآوري کانسارهاي بوکسيت است [.]1
بوکسيت يکي از پر مصرف تريش مواد مورد استفاده در تهيه
محصوالت ديرگداز و نسوز در دنيا به شمار ميآيد .وجود
ترکيبهايي مانند ترکيبهاي سيليسيم و تيتانيم تأثير
بسيايي در کيفيت نهايي محصوالت ديرگداز دارد و افياي
مقادير آنها ميتواند تأثيرات عمدهاي بر روي خواص و
کيفيت حرارتي ،مکانيکي و فيييکي ايش محصوالت بگذارد.

 2استاديار ،دانشکده معدن و متالورژي ،دانشگاه ييد
 3استاديار ،دانشکده معدن و متالورژي ،دانشگاه ييد
 4استاديار ،دانشگاه آزاد بافق ييد
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سيد مهدي حسيني و همکاران

کانسنگ بوکسيت شهيد نيلچيان (دوپالن) درچهار محال و
بختياري با داشتش حدود  77ميليون تش ماده معدني

با در نظر گرفتش نتداي حاصدل از آنداليي هداي شديميايي و
مينرالوژيکي کانسنگ دوپدالن ،روش مناسدب فلوتاسديون و

بوکسيت ،يکي از مهمتريش منابع تأميش کننده مواد اوليه
صنايع نسوز شرکت ذوب آهش اصفهان است .ايش کانسنگ
در  272کيلومتري جنوب غربي اصفهان و  772کيلومتري
جنوب شهرکرد ،قرار گرفته است .نيديلتريش فاصله
ارتباطي بيش کارخانه ذوب آهش اصفهان و معدن دوپالن از
طريق مبارکه ( خط شاه لوله گاز ) است [.]9 ، 3
هدف از انجام ايش مطالعه بررسي قابليدت اسدتخراج اکسديد
تيتانيم در قالب کاني آناتاز و افياي مدول اکسيد آلومينيم
به اکسيد سيليسيم (کاه  TiO2و افياي مددول اکسديد
آلومينيم به سيليسيم) به منظور افياي کيفيت محصدوالت

همچنيش مواد شيميايي مورد نياز انتخاب شده است  .روش
فلوتاس ديوني کدده مددورد اسددتفاده قددرار گرفتدده ،فلوتاس ديون
معکوس 5است .در آزماي هاي فلوتاسيون معکوس از مدواد
شيميايي زير به عنوان مدواد الزم جهدت انجدام آزمداي هدا
بهره گرفته شده است .از تالوآلکالي آميش به عندوان کلکتدور
(کلکتور کائولش) و اسيد تانيل بده عندوان بازداشدت کنندده
دياسپور و روغش کاج به عنوان کف ساز و اسيد سدولفوريل
و کربنات سديم به عنوان تنظيم کنندده  PHاسدتفاده شدده
است.

نهايي و افياي راندمان توليد ايش مواد ،بدا توجده بده طدر
گسترش واحد هاي کوره بلند ذوب آهش و جلوگيري از هدر
رفتش مواد به دليل وجود بي از استاندارد بعضي ترکيبدات
در خوراک اوليه است.

 -3يافته ها
با انجدام آزمداي هداي تجييده شديميايي و بررسدي کداني
شناسي که بدر مبنداي آزمداي هداي فلوتاسديون بدر روي
کانسنگ بوکسيت شهيد نيلچيان صدورت گرفتده مشدخ
شده است که عمده کانيهاي تشکيل دهنده ايش کانسدنگ
از کانيهاي کائولينيت ،دياسپور ،آناتاز ،بوهميت و هماتيدت
تشکيل شده و کانيهاي مسکويت کوارتي و دولوميت نيي در
بعضي نمونه ها مشاهده شده است شکل .7

 -2مواد و روش تحقيق
از کانسنگ بوکسيت دوپالن حدود  822کيلوگرم نمونه بدر
مبناي روش ها و معيار هاي استاندارد نمونه برداري ،نمونده
گيري شده است .نمونه برداري به روش شدياري و تدوده اي
صورت گرفته و بديش منظور از تمام مکانهايي که در حدال
حاضر ماده معدني برداشت مي شود و يا در گذشته برداشت
ميشدده اسدت ،تمدام کدار هداي معددني صدورت گرفتده و
همچنيش مواد اسدتخراج شدده از کانسدار ،نمونده هدايي بده
مييان  5کيلوگرم برداشت شده اسدت .بدراي برداشدت ايدش
مييان نمونه در ابتدا شبکه نمونه برداري طراحي گرديدده و
سپ ،اقدام به نمونه برداري شده اسدت و بعدد نموندهها در
طي  8مرحله به ترتيب توسط سدنگ شدکش فکدي و سدنگ
شددکش اسددتوانه اي خددرد شدددهاند .بددا اسددتفاده از روش
تقسيمهاي متوالي ،ايش مييان نمونه به نمونه هاي کدوچکتر
( 8کيلوگرمي) کامال همگش و معرف ،تبدديل و آمداده بدراي
انجام آزماي هاي فلوتاسيون شده اسدت 6 .عددد از نمونده
هدداي معددرف بددراي شناسددايي ترکي دب شديميايي و عناصددر
تشددکيل دهنددده کانسددنگ و نددوع کددانيهدداي آن ،توسددط
دستگاههاي  XRDو  XRFو ميکروسکوپ هاي نوري مدورد
آناليي شيميايي و مينرا لوژيکي قرار گرفته اند.
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شكل  1نتايج آناليز  XRDنمونه بوكسيت

اکسديد هدداي آلددومينيم ،سيليسدديم ،تيتددانيم و آهددش چهددار
ترکيبدي هسددتند کدده حدددود  %32ترکيددب شدديميايي ايددش
کانسنگ را تشکيل مدي دهندد %22 .ديگدر مربدوط بده آب
تبلور ،اکسيد عناصر سنگيش چدون زيرکدونيم ،استرانسديم و
واناديم و  ...است که نتاي آن در جداول  7و  2آمده است.
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جدول  1نتايج آناليز هاي  XRFبوكسيت دوپالن
Al2O3

SiO2

TiO2

Fe2O3

Al2O3/SiO2

45/82

29/23

4/51

8/76

7/45

با افياي مقدار کلکتور و ثابت ماندن دو پارامتر ديگر ،تا
مقدار معيش ( 62گرم بر تش) مقدار اکسيد سيليسيم کاه
و سپ ،افياي مييايد .در هميش شرايط تغييرات اکسيد
آلومينيم عک ،تغييرات اکسيد سيليسيم است شکل .4
 PHpHثابت ( 6/ 3گرم بر تش )6/1 -
مقدار بازداشت کننده و

جدول  2نتايج آناليز هاي  XRDبوكسيت دوپالن

46

45.62

دياسپور  -کائولينيت

آناتاز هماتيت

کوارتي  -دولوميت

44.25

44
42
40

اکسید آلومینیم

38
36

اکسید سیلیسیم

با ثابت در نظر گرفتش  PHو مقدار کلکتور و تغيير مييان
بازداشت کننده ،اکسيد آلومينيم و سيليسيم در کنسانتره
کاه مي يابد (شکل .)2

34
32
30

30.84
29.64

29.56

28
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

مقدار کلکتور وpH
 PHثابت ( 62گرم بر تش)1/6 -

مقدار کلکتور

44.6

44.25

44

درصد

كانيهاي اصلي

كانيهاي فرعي

فازهايي در حد اثر

44.46

43

اکسید سیلیسیم

درصد

اکسید آلومینیم

38

شكل 4تغييرا مقدار اكسيد سيليسيم و آلومينيم
نسبت به تغيير ا مقدار كلكتور در ته ريز

33
30.54

30.37

29.56

28
15 17 19 21 23

11 13

7

9

5

با اعمال شرايط آزماي هاي گذشته ،مقدار اکسيد آهش
روندي افيايشي و اکسيد تيتانيم روندي کاهشي را از خود
نشان مي دهد شکل .5

مقدار بازداشت کننده

شكل 2تغييرا مقدار اكسيدهاي سيليسيم و آلومينيم
نسبت به تغيير ا مقدار بازداشت كننده در ته ريز

در هميش شرايط در خصوص مييان اکسيد آهش و تيتانيم
روندي افيايشي و کاهشي قابل مشاهده است شکل .8

مقدارکلکتور و بازداشت کننده ثابت ( 62گرم بر تش  6/3-گرم بر تش)
4.2

10

7

4

مقدار کلکتور و  PHثابت ( 62گرم بر تش)6/1 -

3.7

اكسید تیتانیم

pH

4

3.84

درصد

4.04
4.02

3.7
3.5

اکسید آهن

3.39

اکسید تیتان

3.1

مقدار بازداشت کننده

2.9
2.7

23

20

17

14

11

7

11

10

9

8

2.2
7

6

5

4

3

PH

3.3

3.22

8

2.7

10

4.1
3.9

2.84

درصد

اكسید آهن
3.2

شكل 5تغييرا مقدار اكسيد آهن و تيتانيم نسبت به
در ته ريز PHتغييرا

5

شكل  3تغييرا مقداراكسيد آهن و تيتانيم نسبت به
تغيير ا مقدار بازداشت كننده در ته ريز
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با تغييرات مقدار  PHو عدم تغيير دو عامدل ديگدر ،اکسديد
آلومينيم روندي افيايشي و اکسيد سيليسيم روندي کاهشي

سيد مهدي حسيني و همکاران

گذشت زمان و افدياي بدي از نيداز بازداشدت کنندده در
محيط ،کارايي آن به سرعت نيول مي نمايد.

از خود نشان ميدهند شکل .6

 PHثابت ( 6/ 3گرم بر تش )6/1 -
مقدار بازداشت کننده وpH
4.5
4.3
4.11
3.95

4.1

3.93

3.9

اکسید آهن
اکسید تیتانیم

3.5
3.3

3.29

3.22

درصد

3.7

3.1

3.03

2.9
2.7
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

مقدار کلکتور

شكل  8تغيير ا مقدار اكسيد آهن و تيتانيم نسبت
به تغيير ا مقدار كلكتور در ته ريز

البته ايش نکته حائي اهميت است که در  PHحددود  72ايدش
روند به روندي ثابت تبديل ميگردد  .در ايش شدرايط روندد
تغييرات اکسيد آهش روندي صعودي و روند تغييرات اکسيد
تيتانيم رونددي صدعودي (تدا  PHبرابدر  ) 1و نيولدي اسدت
(شکل .)1
مقدار کلکتور و بازداشت کننده ثابت
47

7

10

45

4

43
41

اکسید سیلیسیم

37

درصد

اکسید آلومینیم

39
35
33
31

4
7

10

29
27

11

10

9

8

7

6

5

4

3

PH

شكل 7تغييرا مقداراكسيد آلومينيم و سيليسيم
در ته ريز  PHنسبت به تغييرا

بددا ثابددت ماندددن دو عامددل مي ديان غلظددت کلکتددور و ، PH
هميمددان بددا افددياي بازداشددت کننددده ،بازداشددت کدداني
کائولينيت به همراه کاني دياسدپور آغداز مدي گدردد امدا بدا
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 -3نتايج و بحث
از بررسي نتاي حاصدل از تسدت هداي انجدام شدده بدرروي
بوکسيت و مقادير ترکيبات مورد استفاده در فلوتاسيون ايش
بوکسيت مشداهده ميشدود کده بدا افديودن مقدادير بيشدتر
بازداشت کننده به محيط نتيجه عمليات معکوس ميگدردد
و بازيددابي اکسدديد سيليسدديم کدداه و دياسددپور افددياي
مييابد .ايش موضوع مي تواند از کارايي نامناسدب بازداشدت
کننده و يا زمان ماند ناکافي براي آماده سازي ناشدي شدده
باشد.
افياي بي از حد کلکتور در محيط ،باعث شده که عدالوه
بر شناور شدن کاني کائولينيت ،کداني دياسدپور نيدي شدناور
شود زيرا قدرت انتخابي ايش نوع کلکتورها بسيار کدم اسدت.
از طرف ديگر با افياي غلظدت کلکتدور در محديط ،غلظدت
کلکتور به غلظت ميسلي شدن ايش نوع کلکتدور کده حددود
( )M=4/3×724است ،نيديدل ميشدود .ايدش موضدوع خدود
باعث کاه کارايي فرآيندد مديگدردد( 6 PZC .نقطده بدار
صفر) ،غلظتي از  PHمحلول اسدت کده در آن بدار سدطحي
ذرات صفر مي شود .کاني آناتاز در بازيابي اکسيد تيتانيم در
شرايط افياي کلکتور تاثير گذار بوده اند ) PZCآناتاز برابدر
با  6/3و  PHمحيط سلول برابر با  6/5است) .در ايش شدرايط
سطح کاني آناتاز داراي بار مثبت است و نمي تواندد توسدط
کلکتور کاتيوني به سدطح سديال حمدل شدود و تده نشديش
مي گردد.
 PZCکاني هاي دياسپور و کائولينيت به ترتيب برابر بدا 6/4
و  8/6است .در  PHبي از  6/4سطح کداني داسدپور داراي
بار منفي و در بديش بدازه  6/4 PHتدا  8/6داراي بدار مثبدت
ميگردد .در ايش بازه سطح کداني کائولينيدت منفدي اسدت.
پ ،کاني کائولينيت فقط مدي تواندد توسدط يدل کلکتدور
کاتيوني شناور شده و از دياسپور جدا گردد .بدا عبدور  PHاز
مقددار  6/4بده دليدل منفدي شددن سددطح کداني دياسددپور،
مقداري از کاني دياسپور شناور ميشود .بدا افدياي  PHدر
 PHبدي از  72بدده دليدل هيددروليي شدددن کلکتددور هدداي
کاتيوني ايش کلکتور خاصديت خدودرا از دسدت مدي دهدد و
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کارايي آن کاه مي يابد .در  PHبدي از  5سدطح کداني
آناتدداز مثبددت مددي گددردد و قابليددت شددناور شدددن توسددط

ميتوان به نتاي حاصل شده در ايش تحقيق به شر زير
اشاره نمود .کانسنگ بوکسيت شهيد نيلچيان از کاني هاي

کلکتورهاي کاتيوني را از دست مدي دهدد و ميديان بازيدابي
ايش کاني کاه مي يابد (جداول  8و .)4

اصلي دياسپور ،کائولينيت ،آناتاز ،هماتيت و گوتيت تشکيل
شده است.

جدول  3شرايط آزمايش هاي فلوتاسيون

آزمايش

مقدار بازداشت
كننده (گرم  /تن)

PH

مقدار

دور

درصد

كلكتور

موتور

جامد

(گرم/تن)

()rpm

()%

زمان
آماده
سازي

()s

مقدار كف
ساز

()gr

7

6/32

6/1

82

7722

82

45

2/27

2

6/32

6/1

62

7722

82

45

2/27

8

6/32

6/1

92

7722

82

45

2/27

4

78/62

6/1

62

7722

82

45

2/27

5

22/42

6/1

62

7722

82

45

2/27

6

6/32

4

62

7722

82

45

2/27

1

6/32

1

62

7722

82

45

2/27

3

6/32

72

62

7722

82

45

2/27

9

78/62

6/1

92

7722

82

45

2/27

جدول  4نتايج آزمايش اكسيد ها در ته ريز فلوتاسيون
شماره آزمايش

(Al2O3درصد)

(SiO2درصد)

Al2O3/SiO2

(TiO2درصد)

راندمان

1

44/76

29/64

7/58

4/77

19/19

2

44/46

29/56

7/62

8/22

17/73

3

45/62

82/36

7/65

8/28

51/32

4

44/25

82/81

7/6

4/24

14/55

5

44/22

82/54

7/55

2/24

68/18

8

48/33

82/38

7/5

2/45

65/92

7

46/11

29/78

7/14

2/29

62/14

6

46/49

23/42

7/92

2/12

17/72

9

48/72

23/76

7/53

4/84

62/72

 -4نتيجه گيري
بر اساس نتاي بدست آمده امکان بازيابي اکسيدتيتانيم در
حد مطلوب و افياي مدول در حد قابل قبول است .اما

عمده اکسيد سيليسيم موجود در کانسنگ در کاني
کائولينيت ،عمده اکسيد آلومينيم در کاني هاي دياسپور و
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بوهميت ،عمده اکسيد تيتانيم در آناتاز و عمده اکسيد آهش
در کاني هاي هماتيت و گوتيت موجود است.
با استناد به نتاي بدست آمده ،بنظر ميرسد روش
فلوتاسيون معکوس ،روشي کارآمد در بازيابي اکسيدتيتانيم
و نسبتا کارآمد در بازيابي اکسيد سيليسيم و افياي مدول
 Al2O3/SiO2با راندمان مناسب در بوکسيت دوپالن است.
 PHپالپ مهمتريش عامل از ميان سه عامل مؤثر در تغييرات
مييان اکسيد سيليسيم ،آلومينيم و تيتانيم است که با
تنظيم دقيق و اصولي  PHميتوان به نتاي مطلوبي نائل
شد .با تنظيم دقيق  PHمحيط ،مقدار اکسيد تيتانيم تا 52
درصد مقدار اوليه قابل کاه است .مدول اکسيد آلومينيم
نسبت به سيليسيم نيي به مييان  22مقدار اوليه آن ميتواند
افياي يابد .دوميش عامل تاثير گذار در کارايي ايش روش در
بازيابي اکسيدها ،عامل کلکتور است که با انتخاب مناسب
نوع و مقادير آن تا حدود زيادي کارايي ايش عمليات افياي
مييابد.
تشکر و قدر داني
از آقايان دکتر دهقاني ،دکتر کوهسداري ،مهنددس غريبدي،
مهندس خسروي به دليل همفکري و راهنمايي اينجاندب در
طول انجام پروژه سپاسگياري و قدرداني مي نمايم.
از جناب آقداي مهنددس پورقاسدمي مجدري محتدرم طدر
تشکر و قدرداني مي نمايم.
در نهايت بر خدود الزم مدي داندم از رياسدت محتدرم دفداتر
شرکت تهيه و توليد مواد معدني در تهران ،مرکي تحقيقدات
مددواد معدددني ي ديد ،شددرکت ذوب آهددش اصددفهان ،سددازمان
زمدديششناسددي و اکتشددافات کشددوري و شددرکت اسددتقالل
سپاهان به دليل همکاري صميمانه آنها با اينجاندب تشدکر و
قدرداني به عمل آورم .از رياست محترم دانشدکده معددن و
متالورژي دانشگاه ييد به دليل در اختيدار گذاشدتش لدوازم و
امکانات مورد نياز براي انجام پروژه سپاسگيارم.
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