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چکیده
در کارخانه فرآوری چادرملو ،کنسانتره مغناطیسی هماتیتی با روش فلوتاسیون معکوس فسفرزدایی میشود .در این روش از سیلیکات سدیم
بهعنوان بازداشت کننده و از مخلوط  Dirolو  Alkeبهعنوان کلکتور استفاده میشود .میزان فسفرکنسانتره مدار فلوتاسیون اغلب در حد قابل
قبول (حدود  1/112درصد) است ولی محتوی سیلیس آن (حدود  9/5درصد) بیش از حد مجاز است .مطالعات میکروسکوپی نشان میدهد که
سیلیس کنسانتره اغلب کوارتز ،و بهصورت ذرات آزاد (کوچکتر از  15میکرون) هستند .چون مدار فلوتاسیون چادرملو برای شناور سازی آپاتیت
طراحی شده است ،نمیتوان انتظار داشت که سیلیس نیز در این سیستم شناور شود .هدف این تحقیق بررسی امکان کاهش سیلیس است .به این
منظور آزمایشهای فلوتاسیون ،با تغییر پارامترهای مرتبط با سیلیکات سدیم ،روی خوراک با محتوی سیلیس باال (حدود  5/29درصد) انجام شد.
مشاهده شد که با استفاده از  011گرم بر تن سیلیکات سدیم با مدول  7/5و زمان آمادهسازی محلول سیلیکات سدیم کمتر از  41دقیقه ،کنسانتره
آهن با بازیابی خوب (حدود  32درصد) و میزان فسفر مجاز (حدود 1/119درصد) قابل دستیابی است ولی عملکرد آن در کاهش محتوی سیلیس
کنسانتره (حدود  1/5درصد)رضایتبخش نبود و توزیع آن در کنسانتره حدود  80درصد بود .با اضافه کردن کاتیونهای Ca++به محلول سیلیکات
سدیم ،ضمن کاهش محتوی سیلیس کنسانتره خوراک معمول کارخانه ،از  1/5به حدود  7درصد ،عیار آهن نیز حدود  4درصد افزایش یافت .افت
بازیابی در این حالت حدود  4درصد بود.

کلمات کلیدی
فلوتاسیون معکوس هماتیت ،فسفر ،سیلیس ،سیلیکات سدیم ،کاتیون Ca++

*نويسنده مسئول مکاتبات
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[ ]4بهمنظور کاهش سیلیس کنسانتره آهن چادرملو،
بهینهسازی مصرف مواد شیمیايي معمول کارخانه ،اغلب
کلکتور ،مورد توجه بوده است .نتايج منجر به کاهش سیلیس
کنسانتره آهن تا حدود  3/4درصد شد.

-4مقدمه
کارخانه فرآوری چادرملو بهمنظور تولید دو نوع کنسانتره آهن و
آپاتیت طراحي شده است .کنسانتره نهايي اين کارخانه
مخلوطي از کنسانترههای مگنتیتي و هماتیتي است .بار اولیه
کارخانه پس از سنگشکني وارد آسیای خودشکن ميشود.
محصول آسیای خودشکن با ( d80حدود  222میکرون) وارد
جداکنندههای مغناطیسي شدت متوسط اولیه ميشود .محصول
جداکنندههای اولیه به مدار آسیای گلولهای در مدار بسته با
هیدروسیکلون وارد ميشود .سرريز هیدروسیکلون ( d80حدود
 22میکرون) وارد جداکنندههای شدت متوسط کلینر ميشود.
محصول اين جداکنندهها ،کنسانتره مگنتیتي نهايي را تشکیل
ميدهد .باطله جداکنندههای کلینر از جداکننده مغناطیسي
شدت باال عبور داده ميشود .محصول جداکننده شدت باال وارد
يک آسیای گلولهای ميشود .محصول اين آسیا ( d80حدود 24
میکرون) به مدار فلوتاسیون خوراکدهي ميشود.
مواد شیمیايي مصرفي در مدار فلوتاسیون معکوس چادرملو
شامل کلکتور ،بر پايه اسیدهای چرب ( )Dirol+Alkeو
سیلیکات سديم ،برای بازداشت کانيهای آهن ،است .برای
تنظیم ( pHحدود  3/4تا  )12از مخلوط کربنات سديم و سود
با نسبتهای  12به  1استفاده ميشود .در اين محدوده ،pH
بار سطحي کانيهای سیلیکاته(کوارتز) و آپاتیت منفي است.
شناورسازی آپاتیت با مکانیزم جذب شیمیايي انجام
ميشود[ .]1کلکتور مذکور در شرايط فوق قادر به جذب
(فیزيکي) روی کانيهای سیلیکاته نیست.
از سال1332سهم بخش مگنتیتي در بار اولیه کارخانه چادرملو
افزايش يافت و جداکنندههای مغناطیسي شدت پايین با شدت
متوسط جايگزين شدند .بهمنظور جبران کاهش بار اولیه مدار
فلوتاسیون و کاهش فسفر کنسانتره مگنتیتي ،حدود يک سوم
از اين کنسانتره به مدار فلوتاسیون خوراکدهي ميشود .با
افزايش ظرفیت کارخانه و مدار فلوتاسیون ،از سال  ،1334عیار
سیلیس کنسانتره نهايي نیز افزايش يافت (شکل .)1طي همین
سالها در مدار فلوتاسیون چادرملو ،سیلیکات سديم جايگزين
نشاسته و دکسترين شد.
در مطالعات انجام شده روی مدار فلوتاسیون چادرملو اغلب به
جدايش آپاتیت از آهن توجه شده است[ .]2-2مطالعات انجام
شده برای مقايسه تأثیر سیلیکات سديم و مخلوط نشاسته و
دکسترين ،در فلوتاسیون معکوس چادرملو ،نشان داده است که
سیلیکات سديم عملکرد بهتری در افزايش بازيابي آهن و
کاهش میزان فسفر کنسانتره داشته است .ولي در مورد تأثیرآن
بر محتوای سیلیس بحث نشده است[ .]2در يکي از تحقیقات
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در ادامه ،ضمن مرور اصول فلوتاسیون در سیستمهايي که
اکسیدهای آهن همراه با آپاتیت و سیلیس هستند ،علل راهيابي
ذرات سیلیس به کنسانتره هماتیتي بررسي شده است .سپس
امکان کاهش سیلیس کنسانتره آهن چادرملو ،با انجام
آزمايشهای فلوتاسیون ،بررسي شده است.

-7سیستم فلوتاسیون آپاتیت -اکسید آهن-
سیلیس
سیلیس يکي از رايجترين گانگهای موجود در کانههای آهن
است .سیلیسزدايي از کنسانتره آهن از طريق فلوتاسیون
کاتیوني معکوس کوارتز ،فلوتاسیون آنیوني مستقیم اکسیدهای
آهن و يا فلوتاسیون معکوس آنیوني کوارتز فعالشده،
امکانپذير است].[7 ،6
فلوتاسیون آنیوني معکوس سیستم شامل آهن و سیلیس با
فعالسازی سطح کوارتز ،توسط آهک و فلوتاسیون سیلیس
فعالشده با اسید چرب انجام ميشود] .[3ولي استفاده از آهک
در سیستمي که شامل آپاتیت ،اکسیدهای آهن و سیلیس
باشد ،به دلیل آزادسازی مقادير زيادی از يونهای کلسیم ،باعث
غیر انتخابي شدن فلوتاسیون آپاتیت ميشود .استفاده از کلکتور
آنیوني در فلوتاسیون معکوس ،به علت بهبود فلوتاسیون انتخابي
سیلیس و آهن ،و بازيابي بیشتر ،رايجتر است .از طرف ديگر
هزينه کلکتورهای کاتیوني بیشتر است و به حضور نرمهها نیز
حساسیت باالتری دارند] .[6،3،3
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ميدهد ،ولي در مقادير زياد ،باعث افت شديد بازيابي و عیار
آپاتیت و افزايش مصرف مواد شیمیايي ،از جمله کلکتور و سود،
ميشود[ .]13ممکن است افزايش مصرف مواد شیمیايي به
علت تشکیل رسوب کلکتور با اين يونها باشد.
اضافه کردن نمکهای چند ظرفیتي به محلول سیلیکات سديم،
در فلوتاسیون آپاتیت -اکسیدهای آهن -سیلیس ،موجب
افزايش پليمريزاسیون اجزاء سیلیکات و خاصیت انتخابي
بازداشتکننده ميشود .همچنین محتوی آهن کنسانتره آپاتیت
نیز کاهش پیدا ميکند .استفاده از نمک دو ظرفیتي کلسیم
کلرايد مؤثرتر از نمکهای چند ظرفیتي مشابه بوده است[.]12
بررسي پديدههای بین سطحي نشان داده است که تأثیر
کاتیونهای چند ظرفیتي در فلوتاسیون آپاتیت ،بسته به نوع
کلکتور اسید چرب موجود در سیستم ،متفاوت است .بهطور
مثال فلوتاسیون با کلکتور آلکنیل ساکسینیک اسید مونو استر،
موسوم به آسام( ،کلکتور مورد استفاده در مدار  3چادرملو)
حساسیت زيادی به يونهای کلسیم ندارد ولي به حضور
يونهای منیزيم به شدت حساس است و مصرف آن را افزايش
ميدهد[.]13

از دهه  32میالدی فلوتاسیون معکوس (کوارتز و سیلیکاتها)
مورد توجه قرار گرفت] .[3در اين حالت از نشاسته ،دکسترين
يا سیلیکات سديم به منظور بازداشت کانههای آهن استفاده
ميشد[ .]12آزمايشهای فلوتاسیون با اسید چرب ،روی کانه
فسفات و آهندار يکي از معادن فنالند نشان داده است که
سیلیکات سديم عملکرد بهتری در بازداشت آهن ،نسبت به
ساير بازداشت کنندهها ،از جمله نشاسته و دکسترين داشته
است[.]11
اکثر مطالعات آزمايشگاهي نشان دادهاند که کنسانتره حاصل از
فلوتاسیون آنیوني اکسیدهای آهن دارای مقادير زيادی سیلیس
است .در واقع سیلیکات سديم بازداشت کننده مؤثری در
سیستم شامل سیلیس و اکسیدهای آهن ،نیست].[13 ،12 ،6
در اکثر مطالعات از سیلیکات سديم برای بازداشت گانگهای
سیلیکاته يا هماتیت ،در فلوتاسیون فسفاتها استفاده شدهاست
[ .]7،12-12همچنین در فلوتاسیون مستقیم آهن ،از سیلیکات
سديم بهعنوان بازداشت کننده کوارتز و کانيهای سیلیکاته
استفاده شده است[ .]12مکانیزم عملکرد سیلیکات سديم
ناشناخته مانده است .فرايند تفکیک سیلیکات سديم ،بهدلیل
تولید مقادير زيادی از اجزاء يوني و کلوئیدی در محلول،
پیچیده است .محصول هیدرولیز سیلیکات سديم شامل تکههای
مونومريک ،پليمريک و کلوئیدال است .نوع و تعداد اين تکهها
به مدولهای سیلیکات سديم ،مقدار مصرف ،زمان آمادهسازی و
 pHمحلول بستگي دارد[.]16 ،14 ،12 ،12 ،7
حاللیت سیلیس در آب بسیار محدود و ناچیز است .بنابراين
فلوتاسیون آنیوني سیلیس در شرايطي میسر است که يونهای
فلزی در سیستم موجود باشند و يا به طريقي به سیستم اضافه
شوند[ .]17 ،6با توجه به ماهیت کانيهای گروه آپاتیت ،اين
کانيها با قرارگیری در محلول ،تفکیک شده و کاتیونهای دو
ظرفیتي Ca++را در محیط پخش ميکنند .حضور کاتیونهای
 Ca++در پالپ ،باعث فعالسازی جزئي سطح سیلیس ميشود.
در اين شرايط مقاديری از سیلیس توسط کلکتورهای اسید
چرب شناور ميشوند[ .]13 ،17 ،13در حضور سیلیکات سديم،
رسوب آن روی سطح کوارتز باعث ميشود که يونهای کلسیم
قادر به فعالسازی سطح کوارتز نباشند .تأثیر سیلیکات سديم
بهعنوان بازداشت کننده سیلیس ،به میزان زيادی به غلظت
کاتیونهای چند ظرفیتي در محلول بستگي دارد .اگر غلظت
اين کاتیونها باال باشد ،سیلیکات سديم قادر به بازداشت مؤثر
ذرات سیلیس نخواهد بود[.]13 ،14 ،12
مطالعات نشان داده است که حضور يونهای منیزيم و کلسیم
در مقادير کم ،در پالپ فلوتاسیون ،بازيابي آپاتیت را افزايش

 -3مواد و آزمايشها
در اين بخش ضمن ارائه فلوشیت مدار فلوتاسیون چادرملو،
نمونهگیری از جريانهای مختلف مدار ،به منظور موازنه جرم و
شناسايي جريانهای مختلف،انجام شد .سپس آزمايشهای
فلوتاسیون انجام شده روی نمونه خوراک اين مدار ،در شرايط
مختلف ،توضیح داده شده است.
 -4-9نمونهگیری از مدار فلوتاسیون

فلوشیت سادهای از مدار فلوتاسیون چادرملو در شکل  2نشان
دادهشده است .کنسانتره حاصل از جداکنندههای شدت باال،
بعد از خردايش تا حدود  27میکرون (طبق طراحي) ،به بخش
فلوتاسیون معکوس (فسفرزدايي) هدايت ميشود .باطلههای
سلولهای رافر اول و دوم و سلولهای رمقگیر اولیه به تیکنر
باطله نهايي منتقل ميشوند .باطله بقیه جريانها به رمقگیر
اول فرستاده ميشود .کنسانتره سلولهای کلینر سوم ،محصول
نهايي فلوتاسیون را تشکیل ميدهد.
کارخانه فرآوری چادرملو شامل  4مدار تقريبا مشابه هم است
که به موازات هم قرار گرفتهاند .نمونهگیری از مدار تولید شماره
 1با ظرفیت  332تن بر ساعت ،طي يک شیفت کاری انجام
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سیلیس باال بررسي شد .با توجه به مباحث قبل در اين
آزمايشها ،تأثیر مهمترين پارامترهای مرتبط با سیلیکات سديم
شامل :زمان آمادهسازی ،مدول و مقدار مصرف سیلیکات سديم،
بررسي شده است .همچنین تأثیر افزايش پليمريزاسیون
سیلیکات سديم ،با افزودن کاتیون Ca++به محلول سیلیکات
سديم ،بر راندمان فلوتاسیون بررسي شد .در همه آزمايشها از
مخلوط کلکتورهای  Alkeو  Dirolبا نسبت  42:42استفاده
شده است.

شد 4 .سری نمونهگیری از  21جريان موجود در مدار در بازهی
زماني  1/4تا  2ساعت انجام گرفت .از نمونههای گرفتهشده
برای موازنه جرم مدار استفاده شد.
نمونههای جريانهای مختلف مدار تجزيه ابعادی شدند و
مقاطعي نیز از نمونه کنسانتره نهايي برای مطالعات کانيشناسي
و درجه آزادی تهیه شدند.
 -7-9آزمایش های فلوتاسیون

در اين تحقیق امکان کاهش محتوی سیلیس کنسانتره آهن ،با
انجام آزمايشهای فلوتاسیون روی نمونههای خوراک با درصد

شکل  :7فلوشیت مدار فلوتاسیون فسفر زدایی کارخانه فرآوری چادرملو.
(مقادیر موازنه شده آهن ،فسفر و سیلیس در جریانهای خروجی و ورودی مدار به صورت "درصد توزیع/عیار"آمده است).

آهن راه يافته است .همچنین حدود  3/3درصد از آهن در باطله
(بخش شناور شده) فلوتاسیون به هدر رفته است.

 -1نتایج و بحث
 -4-1موازنه جرم مدار فلوتاسیون

 -7-1دانهبندی ذرات در جریانهای مختلف مدار

موازنه جرم مدار فلوتاسیون چادرملو با استفاده از نتايج تجزيه
سرندی و شیمیايي نمونههای گرفته شده از جريانهای
مختلف ،در نرم افزار "موازن"انجام شد .خطای نسبي لحاظ
شده برای هر جريان ،با توجه به باطله يا کنسانتره بودن جريان
بین  4تا  12درصد لحاظ شدهاست .دادههای مربوط به موازنه
جرم آهن ،سیلیس و فسفر در بخشهای خروجي و ورودی مدار
در شکل  2نشان داده شدهاند .مشاهده ميشود که برای
خوراکي با عیار فسفر و سیلیس ،به ترتیب 2/633 ،و 2/23
درصد ،کنسانترهای با عیار فسفر  2/227و عیار سیلیس 3/43
درصد بهدست آمده است .در اين حالت حدود  4/2درصد از
فسفر و  72/3درصد از سیلیس موجود در بار اولیه به کنسانتره

تجزيه سرندی نمونههای گرفته شده از همه جريانها با استفاده
از سرندهای  24 ،33 ،43 ،74میکرون انجام شد .با استفاده از
آنالیزهای عیاری هر محدوده ابعادی ،توزيع آهن ،فسفر و
سیلیس محاسبه شد .نتايج نشان داد که ابعاد ذرات موجود در
کنسانتره (بخش غوطهور) کلینر ( 33/3میکرون) نسبت به
بخش رافر ( 34/2میکرون) درشتتر است در حالي که ابعاد
ذرات موجود در بخش رمقگیر ( 23/6میکرون) بهطور نسبي
کوچکتر است .احتماال تفاوت در انديس خردايش کانيهای
موجود در مدار موجب اختالف نسبي ابعاد جريانها شده است.
در جريانهايي که آپاتیت بیشتری حضور دارد ابعاد ذرات به
طور نسبي ريزتر است.
4
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بررسی کاهش سیلیس کنسانتره هماتیتی مدار فلوتاسیون چادرملو

آپاتیت ( )Ca5(F,Cl)P3O12و ساير کانيهای سیلیکاته و رسي
است.
مطالعات روی مقاطع میکروسکوپي نشان دادند که درجه آزادی
کوارتز بین  32تا  27میکرون و درجه آزادی آپاتیت بین  24تا
 22میکرون است .بهمنظور بررسي وضعیت درگیری کانيها
مقاطعي از محدودههای ابعادی بزرگتر از  24میکرون کنسانتره
آهن مدار فلوتاسیون چادرملو تهیه و وضعیت درگیری کانيها
بررسي شد (شکل  .)2مشاهده شد که ذرات سیلیس درگیر با
آهن (عمدتا درگیر با هماتیت) حدود  3درصد کنسانتره را
تشکیل ميدهند .همچنین حدود  17درصد از کنسانتره شامل
ذرات گانگ آزاد (بیش از  32درصد سیلیس) ميباشد .سهم
ذرات آپاتیت آزاد و درگیر در کنسانتره ناچیز است.

-9-1توزیع آهن ،فسفر و سیلیس در محدودهای ابعادی
کنسانتره

توزيع آهن ،فسفر و سیلیس در محدودههای ابعادی کنسانتره
نهايي مدار فلوتاسیون ،در شکل  3نشان داده شده است.
P
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شکل  :9توزیع فسفر ،سیلیس و آهن در کنسانتره نهایی مدار

C=3%

فلوتاسیون چادرملو

D=72%

مشاهده ميشود که توزيع فسفر در کنسانتره آهن (بخش
غوطهور) ،در محدوده ابعادی زير  24میکرون ،حدود 7/43
درصد است که نسبت به محدودههای ابعادی ديگر بیشتر است.
سیلیس در همه محدودههای ابعادی کنسانتره توزيع بااليي
دارد ولي محتوی سیلیس محدودههای درشتتر بهطور نسبي
بیشتر است .همچنین توزيع آهن کنسانتره حدود 34/22درصد
است که در محدوده ابعادی کوچکتر از  24میکرون اندکي
کاهش يافته است.
به نظر ميرسد که در مدار فسفرزدايي چادرملو ،آپاتیتهای تا
ابعاد  24میکرون تا حد قابل قبولي شناور شدهاند ولي بخشي از
آنها که در محدوده ابعادی کوچکتر از  24میکرون قرار دارند،
به خوبي شناور نشدهاند .احتماال به خاطر حضور نرمهها در اين
محدوده ابعادی ،شناورسازی آنها با فلوتاسیون واقعي میسر
نشده و بخشي به صورت دنبالهروی به بخش شناور شده منتقل
شدهاند .اين اتفاق در مورد محدودههای ابعادی کوچکتر از 24
میکرون آهن و سیلیس نیز رخ داده است.

شکل  :1وضعیت درگیری کانیها در کنسانتره هماتیتی چادرملو
(ابعاد  + 75میکرون) :A -گانگ آزاد :B ،سیلیس درگیر با کانی
باارزش :C ،آپاتیت درگیر با کانی باارزش :D ،کانی آهن آزاد

 -5-1نتایج آزمایشهای فلوتاسیون
بخش عمدهای از اين تحقیق شاامل آزماايشهاای فلوتاسایون
روی نمونه خوراک مدار فلوتاسیون فسفرزدايي چاادرملو اسات.
مطالعات قبلي نشان دادهاناد کاه بایش از  74درصاد سایلیس
موجود در بار اولیه به کنسانتره آهن (بخش غوطاه ور) راه پیادا
کردهاند (شکل  )3و ذرات سیلیس اغلب بهصورت آزاد هساتند
(شکل  .)2چون هدف اصلي مدار فلوتاسیون معکوس چاادرملو،
فسفرزدايي از کنسانتره آهن است نبايد انتظار داشات کاه ايان
مدار قادر به شناورسازی ذرات سیلیس باشد .بناابراين هادف از
انجام آزمايشهاای فلوتاسایون بررساي امکاان کااهش میازان
ساایلیس کنسااانتره آهاان بااوده اساات .بنااابراين ابتاادا تااأثیر
پارامترهای مرتبط با سیلیکات سديم روی شناورسازی سایلیس
بررسي شدهاست .سپس تاأثیر اضاافه کاردن ياون کلسایم باه
محلول سیلیکات سديم مطالعه شده است.

 -1-1مطالعات کانیشناسی

مطالعات XRDنشان داده است که کانيهای عمده موجود در
نمونه کنسانتره هماتیتي شامل هماتیت ( ،)Fe2O3مگنتیت
( ،)Fe3O4به مقدار کمتر کوارتز ( )SiO2و مقادير ناچیزی
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آرش طهری ،علی دهقانی ،سید حسین مجتهد زاده

در مقادير کمتر از  322گرم بر تن سیلیکات سديم ،آهن به
خوبي بازداشت نشده و بیش از  7درصد هدرروی دارد .ولي
کاهش قابلیت شناورشوندگي آهن در مقادير باالی  322گرم بر
تن کمتر از  3درصد است.
با توجه به شکل  6افزايش نسبي عیار سیلیس و کاهش عیار
آهن (در کنسانتره) با افزايش مقادير سیلیکات سديم به بیش از
 322گرم بر تن مشاهده ميشود .احتماال افزايش عیار سیلیس
(و کاهش عیار آهن) در بخش غوطهور ،به علت بازداشت بیشتر
ذرات سیلیس با افزايش میزان سیلیکات سديم است .البته با
افزايش میزان سیلیکات سديم ،ذرات سیلیس درگیر با آهن نیز
در کنسانتره (بخش غوطهور) افزايش مييابد در نتیجه عیار
آهن کاهش و بازيابي آن افزايش مييابد ،عیار سیلیس نیز
افزايش مييابد .با توجه به اهمیت باالی بازيابي در مرحله رافر
سعي شده بازيابي بیشینه آهن مدنظر باشد .بنابراين مصرف
 322گرم بر تن سیلیکات سديم منجر به نتايج رضايتبخشي
شده است .در اين حالت عیار فسفر هم در حد قابل قبولي
است.

آزمايشهای فلوتاسیون روی نمونه خوراک مدار فلوتاسیون
باعیار آهن ،فسفر و سیلیس به ترتیب 2/623 ،47/21و 4/73
درصد انجام شده است .ابعاد نمونه حدود  23میکرون بوده
است .آنالیز نمونهها در آزمايشگاه شیمي معدن چادرملو انجام
گرفت.
با توجه به محدوديتها ،امکان تکرار همه آزمايشها فراهم نبود
ولي تکرار چند آزمايش منجر به نتايج نسبتا نزديکي شد.
بهعنوان مثال هنگام تکرار آزمايشها با شرايط يکسان در حضور
مقادير متفاوت سیلیکات سديم و محاسبه قابلیت شناور
شوندگي (بازيابي) آهن ،فسفر و سیلیس خطای استاندارد به
ترتیب حدود  2/33 ،2/33و  2/63برآورد شد.
 -4-5-1تأثیر غلظت سیلیکات سدیم
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شکل :8تغییرات عیار فسفر ،سیلیس و آهن کنسانتره ،نسبت به
تغییرات غلظت سیلیکات سدیم
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Fe
70

عیار آهن و سیلیس (درصد)

در اين آزمايشها میزان مصرف سیلیکات سديم از حدود722
تا  322گرم بر تن تغییر داده شد .آزمايشها در درصد جامد
 32درصد ،هوادهي ثابت و  pHحدود  12انجام شدند .شکل 4
تغییرات قابلیت شناورشدن فسفر ،سیلیس و آهن نسبت به
تغییرات غلظت سیلیکات سديم را نشان ميدهد .شکل 6
تغییرات عیار اين عناصر را نسبت به تغییرات غلظت سیلیکات
سديم نشان ميدهد.

650

سیلیکات سديم (گرم بر تن)

 -7-5-1زمان آمادهسازی محلول سیلیکات سدیم

شکل :5تغییرات قابلیت شناور شدن فسفر ،سیلیس( )SiO2و آهن

بهمنظور بررسي تأثیر زمان آمادهسازی محلول سیلیکات سديم،
آزمايشهايي در شرايط مشابه آزمايشهای قبل ،با استفاده از
 322گرم بر تن سیلیکات سديم و زمانهای آمادهسازی  3تا
 24دقیقه انجام شد .تغییرات قابلیت شناورشدن و عیار آهن،
فسفر و سیلیس ،نسبت به تغییرات زمان آمادهسازی محلول به
ترتیب در شکلهای  7و  3نشان داده شده است .مشاهده
ميشود که افزايش زمان آمادهسازی منجر به بازداشت بیشتر
سیلیس ميشود ،ولي تأثیر چنداني بر شناوری آهن و فسفر
ندارد .محتوی سیلیس کنسانتره با افزايش زمان آمادهسازی

نسبت به تغییرات غلظت سیلیکات سدیم

بر اساس شکل  4با افزايش میزان مصرف سیلیکات سديم،
قابلیت شناورشدن آهن کاهش مييابد .در واقع بازيابي آن در
کنسانتره آهن (بخش غوطهور) افزايش مييابد .از طرف ديگر
شناورشوندگي سیلیس (و تا حدودی فسفر) نیز کاهش مييابد.
به عبارت ديگر بازداشت سیلیس و فسفر با افزايش میزان
مصرف سیلیکات سديم افزايش مييابد.
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بررسی کاهش سیلیس کنسانتره هماتیتی مدار فلوتاسیون چادرملو

 3/2 ،3 ،2/3و  3/3استفاده شد که توسط شرکت سیلیکات
گستر اصفهان تهیه شدند .ساير شرايط آزمايشها مشابه در نظر
گرفته شدند .شکل  3تغییرات قابلیت شناورشدن فسفر،
سیلیس و آهن و شکل  12تغییرات عیار آنها نسبت به
تغییرات مدول سیلیکات سديم را نشان ميدهد.
بر اساس شکل  3مشاهده ميشود که با افزايش مدولهای
سیلیکات سديم فسفر به میزان کمي بازداشت ميشود .شکل
 12نیز نشان مي دهد که همین عامل باعث شده تا محتوی
فسفر کنسانتره افزايش پیدا کند .کاهش نسبي عیار آهن تحت
تأثیر همین عامل نیز مشاهده ميشود.

افزايش مييابد .احتماال با افزايش زمان آمادهسازی محلول،
سیلیکات سديم فرصت الزم برای پوشش سطحي سیلیس را
دارد تا از فعال شدن سطح آن توسط کاتیونهای جزئي کلسیم
موجود در محلول جلوگیری کند و موجب بازداشت آن شود.
همچنین بازداشت سیلیس با افزايش زمان آماده سازی ميتواند
در اثر افزايش واکنش بین کلکتور و بازداشت کننده باشد که در
فصل مشترک بین محلول -کاني جذب شده است[.]22
با توجه به نتايج ،زمان آمادهسازی محلول سیلیکات سديم نبايد
بیشتر از  12دقیقه باشد .زيرا زمان آمادهسازی بیشتر موجب
بازداشت بیشتر سیلیس و افزايش نسبي عیار فسفر کنسانتره
ميشود.
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شکل :3تغییرات قابلیت شناورشدن فسفر ،سیلیس و آهن نسبت به

شکل :2تغییرات قابلیت شناورشدن فسفر ،سیلیس و آهن نسبت به

تغییرات مدول سیلیکات سدیم

تغییرات زمان آمادهسازی محلول سیلیکات سدیم
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شکل  :41تغییرات عیار فسفر ،سیلیس و آهن کنسانتره ،نسبت به

شکل :0تغییرات عیار فسفر ،سیلیس و آهن در کنسانتره نسبت به

تغییرات مدول سیلیکات سدیم

تغییرات زمان آمادهسازی محلول سیلیکات سدیم

پليمريزاسیون سیلیکات سديم ،با افزايش نسبت
Na2O/SiO2افزايش مييابد.در واقع سیلیکات سديم با مدول
باالتر بسیار پليمريک است .اين خاصیت باعث ميشود جذب
ذرات سیلیکات سديم در سطح کاني به سختي صورت گیرد
[ .]22به همین دلیل در نسبتهای باالی  Na2O/SiO2توزيع

 -9-5-1مدولهای سیلیکات سدیم

بهمنظور بررسي تأثیر مدول سیلیکات سديم (نسبت
 )Na2O/SiO2بر فلوتاسیون آهن از  4مدول با نسبتهای ،2/4
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آرش طهری ،علی دهقانی ،سید حسین مجتهد زاده

 -5-5-1اضافهکردن یون کلسیم به محلول سیلیکاتسدیم

سیلیس و آهن در کنسانتره به میزان کمي کاهش مييابد
(شکل .)12دلیل اين کاهش را ميتوان جذب کمتر سیلیکات
سديم ،در مدولهای باالتر روی سطح سیلیس و کانيهای آهن
دانست که در نتیجه تأثیرکلکتور ،شناوری آنها افزايش مييابد.
با توجه به اينکه سیلیکات سديم با مدول  2/4بیشترين کارايي
در کاهش عیار و توزيع فسفر در کنسانتره و باالترين تأثیر در
بازداشت کنندگي آهن را دارد ميتوان مدول  2/4را به عنوان
مقدار مطلوب در نظر گرفت.

با مشخص شدن سطح مؤثر پارامترهای سیلیکات سديم،
آزمايشهايي به منظور کاهش سیلیس کنسانتره آهن ،با اضافه
کردن نمک کلسیم کلرايد آبدار به محلول سیلیکات سديم
(افزايش پليمريزاسیون سیلیکات سديم) انجام گرفت .در اين
حالت محلولهايي با نسبتهای ( Me/Siفلز به سیلیس) ،2/2
 2/2و  2/6تهیه شد .نتايج آزمايشها در نسبتهای مختلف
محلول باال در جدول  1نشان داده شده است .آزمايشهای 1تا
 2روی نمونههای با محتوی سیلیس باال و آزمايش  6روی
خوراک معمولي مدار فلوتاسیون انجام شده است .همانطور که
مشاهده ميشود مخلوط سیلیکات سديم-کلسیم کلرايد آبدار با
نسبت  Me/Siمعادل ،2/2سیلیس کنسانتره را به میزان قابل
توجهي کاهش داده است .در اين حالت محتوی سیلیس
کنسانتره ازحدود  4/73به  3/1درصد کاهش يافته است .در
اين حالت توزيع سیلیس در کنسانتره حدود  21درصد و
بازيابي آهن نیز حدود  1/4درصد کاهش يافته است .مقادير
فسفر در همه آزمايشها در حد مجاز بوده است.
تکرار آزمايشها با محلول سیلیکات سديم با نسبت Me/Si
 2/2روی نمونه خوراک معمولي کارخانه منجر به تولید
کنسانتره آهن با محتوای سیلیس  2/21و توزيع سیلیس 33
درصد شد .بهطور کلي نتیجه اين آزمايش روی خوراک معمولي
کارخانه رضايتبخش بود.
همانطور که بیان شد با افزايش پليمريزاسیون سیلیکات
سديم جذب آن روی سطح کاني ها مشکلتر ميشود .در اين
حالت شرايط برای جذب کلکتور آنیوني روی سطح ذرات
سیلیس که با يونهای کلسیم موجود در محلول سیلیکات
سديم فعال شدهاند ،فراهم ميشود .در نتیجه میزان بیشتری از
ذرات سیلیس شناور ميشوند و محتوی سیلیس کنسانتره آهن
کاهش مي يابد.

 -1-5-1ارزیابی تأثیر پارامترهای مرتبط با سیلیکاتسدیم بر
فلوتاسیون کنسانتره آهن

پس از تعیین سطوح بهینه پارامترهای مؤثر بر عملکرد
سیلیکات سديم ،فلوتاسیون مرحله رافر با شرايط :سیلیکات
سديم به میزان  322گرم بر تن ،مدول سیلیکات سديم  2/4و
زمان آمادهسازی محلول کمتر از 12دقیقه ،انجام شد .نتايج اين
آزمايش روی نمونه با محتوی سیلیس باال ،در جدول ،1
آزمايش شماره  ،1نشان داده شده است .در اين آزمايش عیار
سیلیس خوراک از مقدار  4/73درصد به مقدار حدود 2/43
درصد در کنسانتره کاهش يافته است .توزيع سیلیس در
کنسانتره مرحله رافر حدود  63درصد و توزيع آهن بیش از 37
درصد است .آزمايش در شرايط مشابه روی نمونه معمول
خوراک کارخانه (آزمايش  ،)4عیار سیلیس را از  2/23به 3/21
درصد کاهش داد.
با توجه به نتايج در سطوح مؤثر پارامترهای اصلي سیلیکات
سديم مقادير بهدست آمده برای محتوی آهن و فسفر کنسانتره
قابل قبول بود ولي مقادير مربوط به میزان سیلیس آن رضايت
بخش نبود.
در ادامه ،آزمايشهايي بهمنظور بررسي تأثیر پليمريزاسیون
سیلیکات سديم ،از طريق تغییر فاز سیلیکات سديم ژل مانند
به سیلیکات سديم مايع با افزودن يونهای  Ca++به محلول
سیلیکات سديم بر فلوتاسیون نمونه آهن چادرملو انجام شده
است.
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بررسی کاهش سیلیس کنسانتره هماتیتی مدار فلوتاسیون چادرملو

جدول  :4تأثیر افزودن نمک کلسیم کلراید به محلول سیلیکات سدیم بر بازیابی و عیار کنسانتره آهن
(فلوتاسیون نمونه پرسیلیس و معمولی مدار چادرملو)

توزيع سیلیس
(درصد)

توزيع فسفر
(درصد)

توزيع آهن
(درصد)

عیار سیلیس
(درصد)

عیار فسفر
(درصد)

عیار
آهن
(درصد)

122

122

122

4/73

2/64

47/21

نسبت

آزمايشها

Me/Si

خوراک با محتوی سیلیس باال

67/73

4/67

37/34

2/43

2/223

64/2

بدون نمک

1

44/76

4/21

37/33

3/47

2/221

64/33

2/2

2

26/77

2/67

36/34

3/13

2/236

66/34

2/2

3

22/46

2/43

34/12

2/31

2/261

67/36

2/6

2

122

122

122

2/23

2/63

43/33

خوراک معمولي کارخانه

61/37

6/23

37/12

3/21

2/221

66/36

33/23

2/43

36/22

*

2/232

2/21

67/12

بدون نمک
2/2

4
6

آمادهسازی محلول سیلیکات سديم کمتر از  12دقیقه
کنسانترهای با محتوی آهن و فسفر قابل قبول را تولید ميکند
ولي مقادير سیلیس آن رضايتبخش نیست .در اين حالت
محتوی سیلیس کنسانتره به  2/4درصد با توزيع بیش از 67
درصد رسید .اضافه کردن نمک کلسیم کلرايد با نسبت Me/Si
(فلز به سیلیس)  2/2به محلول سیلیکات سديم موجب کاهش
سیلیس کنسانتره تا حدود  3درصد ،با توزيع حدود  26درصد
شد.
آزمايشهای نهايي با سیلیکات سديم پلیمريزه شده و با
پارامترهای بهینه روی خوراک معمول کارخانه با محتوی
سیلیس  2/4درصد نشان داد که امکان دستیابي به کنسانترهای
با محتوی سیلیس حدود  2درصد و میزان فسفر در حد مجاز
امکانپذير است .در اين حالت عیار آهن حدود  1درصد افزايش
يافت و بازيابي آن حدود  36درصد گزارش شد.

-5نتیجهگیری
در اين تحقیق عوامل راهيابي سیلیس به کنسانتره آهن (بخش
غوطهور) در مدار فلوتاسیون معکوس چادرملو و روش کاهش
آن بررسي شده است.
به اين منظور نمونههايي از بخشهای مختلف مدار فلوتاسیون
چادرملو تهیه شد .موازنه جرم و مطالعات درجه آزادی نشان
داد که علت اصلي کاهش کیفیت کنسانتره آهن ،راهيابي ذرات
سیلیس اغلب آزاد و بخشي درگیر با کانيهای آهن ،به
کنسانتره است .کارآيي فلوتاسیون در مورد ذرات کوچکتر از
24میکرون کمتر از ساير محدودههای ابعادی است .میزان فسفر
کنسانتره نیز در حد مجاز است.
آزمايشهای فلوتاسیون روی نمونه خوراک با محتوی سیلیس
باالی (حدود  4/7درصد) مدار فلوتاسیون فسفرزدايي چادرملو
بهمنظور بررسي تأثیر پارامترهای مرتبط با سیلیکات سديم
انجام شد .سیلیکات سديم بهعنوان بازداشتکننده آهن،
خاصیت انتخابي برای آهن و سیلیس در سیستم شامل آپاتیت-
سیلیس -اکسیدهای آهن ندارد ولي با توجه به کارايي آن در
بازداشت آهن و فراهم آوردن شرايط برای کاهش فسفر
کنسانتره دارد بهطور وسیعي استفاده ميشود.
در اين تحقیق تأثیر بعضي پارامترهای اصلي مرتبط با سیلیکات
سديم بررسي شد .همچنین تأثیر اضافه کردن يونهای کلسیم
به محلول سیلیکات سديم بهمنظور فعالسازی سطح ذرات
سیلیس بررسي شد .نتايج آزمايشها نشان دادند که استفاده از
سیلیکات سديم با مدول  2/4به میزان  322گرم بر تن و زمان

 -8تقدیر و تشکر
از مديريت و کارشناسان محترم مجتمع معدني-صنعتي سنگ
آهن چادرملو به خاطر حمايت از انجام اين تحقیق ،قدرداني به
عمل ميآيد.
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