نشريه علمي-پژوهشي "مهندسي معدن"

دوره یازدهم،شماره ،92زمستان ،4921صفحه 42تا 92

Iranian Journal of Mining Engineering

Vol. 10, No. 29, 2016, pp.19-29
)(IRJME

مطالعه اندرکنش گالوانیکی گالن – بار خردکننده در محیط آسیا و گالن-پیریت در محیط
فلوتاسیون به روش استخراج EDTA
ابراهیم اله کرمی ،4عبدالرضا زارع پور 9و بهرام رضایی

9

 .1دانشجوی دکتری فرآوری مواد معدني ،دانشگاه صنعتي امیرکبیرEbrahim.allahkarami@yahoo.com ،

.2
.3

دانشآموخته کارشناسي ارشد فرآوری مواد معدني ،دانشگاه صنعتي امیرکبیرAbdorezazare@yahoo.com ،
استاد دانشگاه صنعتي امیرکبیرBrezai1@yahoo.com ،
(دريافت 11مهر ،1312پذيرش 4آذر )1314

چکیده
این مطالعه به منظور تعیین اندرکنش گالوانیکی بین گالن – بار خردکننده (فوالد نرم ،چدن %41 ،کروم %91 ،کروم و سرامیکی) در محیط آسیا و
گالن – پیریت در محیط فلوتاسیون انجام شد .با توجه به اینکه روش استخراج  EDTAقادر به استخراج گونههای اکسیدی میباشد ،مقدار گونه-
های اکسیدی آهن ناشی از جریان گالوانیکی بین گالن – پیریت و همچنین مقدار این گونهها ناشی از خوردگی گلولهها ،با استفاده از روش
استخراج  EDTAاندازهگیری شد .مشخص شد که هرچه مقدار پیریت بیشتری در مخلوطی از دو کانی گالن و پیریت موجود باشد ،به دلیل
پتانسیل آزاد باالتر پیریت نسبت به گالن ،پیریت نقش کاتد را ایفا کرده و سبب خوردگی گالن شده و میزان اندرکنش گالوانیکی بین دو کانی
بیشتر میشود .مطالعه استخراج  EDTAبرای اندرگنش گالوانیکی بین گالن – بار خرد کننده نشان داد که گلوله سرامیکی به علت عدم ایجاد
جریان گالوانیکی با گالن هیچگونه اکسید آهنی را تولید نمیکند و گلوله کرومدار بهعلت جریان گالوانیکی ضعیف با گالن دارای کمترین خوردگی
و گلوله فوالدی نرم به دلیل جریان گالوانیکی شدید با گالن دارای بیشترین خوردگی میباشد .مقدار گونههای اکسیدی آهن ناشی از خوردگی
گلولهها توسط روش استخراج  EDTAاندازه گیری شد که میزان خوردگی گلولهها به ترتیب فوالد نرم > چدن >  41درصد کروم >  91درصد کروم
> سرامیکی مشخص شد که با نتایج بدست آمده از آنالیز  XPSمنظبق می باشد .شناورسازی گالن در صورت عدم حضور پیریت دارای بیشترین
بازیابی  % 01/44و شناورسازی آن با حضور پیریت (نسبت گالن به پیریت  )1:4دارای کمترین بازیابی  % 41/2بود .این آزمایشات نشان داد که
شیمی شناورسازی و بازیاب ی گالن تحت تأثیر توزیع پیریت موجود قرار دارد ،به این ترتیب که بازیابیهای بدست آمده برای گالن با حضور
درصدهای مختلفی از پیریت و گالن به صورت :گالن > نسبت گالن و پیریت  > 4:1نسبت گالن به پیریت  > 4:4نسبت گالن به پیریت  1:4میباشد.
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کننده ميشود .بنابراين کاني يا اجزايي که پتانسیل آزاد

 -4مقدمه

کمتری دارند به عنوان آند عمل کرده و واکنش اکسیداسیون

يکي از مهمترين و اساسي ترين عامل در کلیه فرآيندهای

در آنها صورت ميگیرد [ .]2و با توجه به اينکه بار خرد کننده

شیمیايي ،متالورژی و بخصوص فرآوری مواد معدني پديدههای

فوالدی کمترين پتانسیل آزاد را دارد همواره در حال

اندرکنش ميباشد .اين پديدهها در کلیه فرآيندهای فرآوری از

اکسیداسیون و خوردگي است (معادله  .)1از طرفي کاني که

جمله سنگشکني ،آسیاها ،روشهای ثقلي ،فلوتاسیون،

پتانسیل آزاد بیشتری دارد نقش کاتد را داشته و واکنش احیای

فلوکوالسیون و بسیاری ديگر شناخته شده و با کنترل آنها

اکسیژن در آن صورت ميگیرد (معادله  .)2در جدول 1

ميتوان همافزاييها در خروجي را افزايش و يا با جلوگیری از

پتانسیل آزاد برخي کانيهای سولفیدی نشان داده شده است.

آنها تأثیر منفي آنها را کاهش داد [ .]1در مدارهای فرآوری
کانيهای موجود در کانسنگ و نیز بار خرد کننده در تماس

()1

بوده و در اثر تماس بخصوص کانيهای سولفیدی در يک

()2

محیط پالپ امکان تشکیل سلولهای گالوانیکي مختلف وجود

مدل گالوانیکي حاصل از اين تماسها در شکل  1نشان داده

دارد .که اين تماسها منجر به تشکیل سلول گالوانیکي بین

شده است.

کاني – بار خرد کننده ،کاني – کاني و کاني – کاني – بار خرد

شکل  :4مدل گالوانیکی حاصل از تماس بین کانی – کانی و کانی – بار خردکننده []9
جدول :4پتانسیل آزاد برخی کانیهای سولفیدی و بار خرد کننده در حضور آب مقطر و گازهای مختلف در  pHخنثی []4
پتانسیل آزاد ()V, SHE
کاني  /بار خردکننده
نیتروژن

هوا

اکسیژن

پیريت

1/381

1/312

1/313

کالکوپیريت

1/211

1/333

1/371

آرسنوپیريت

1/277

1/313

1/323

گالن

1/142

1/172

1/218

فوالد نرم

- 1/313

- 1/333

- 1/173

بار خرد کننده مورد استفاده در آسیا به تدريج در اثر کارکرد

آسیا به روش تر ،عمدتاً شامل سه مکانیزم سايش ،خوردگي و

شکل ،ساختار و ابعاد اولیه و در نتیجه کارايي خود را از دست

ضربه است که در آسیا کردن به روش خشک مکانیزم خوردگي

داده و به عبارتي فرسوده ميشود .فرسايش گلولهها در عملیات

وجود ندارد .خوردگي و افت وزني بار خرد کننده در اثر
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مکانیزمهای شیمیايي و الکتروشیمیايي در يک محیط فعال

شناسايي شد .مشخص است که عملیات خردايش ،پتانسیل
الکترود را تغییر ميدهد و بر رفتار شناورسازی سولفیدها مؤثر
است [.]8

عبارتند از :پتانسیل الکتروشیمیايي تعادلي ،جريان گالوانیکي

قابلیت شناور شدن پیريت به جريان گالوانیکي بین فوالد نرم و
پیريت در طي عملیات آسیاکني وابسته است ،زيرا اين جريان
به مقدار گونههای اکسیدی آهن قابل استخراج توسط روش
 EDTAو سرعت احیای پیريت مرتبط است [ .]1در مطالعه
تأثیر شرايط خردايش بر فعالسازی پیريت بهوسیله  Cu2+و
 Pb2+نشان داده شد که احیای مس( )ɪɪبه مس( )ɪو تشکیل
فاز جديد سولفید مس عامل فعالسازی پیريت به وسیله Cu2+
و جذب هیدروکسید سرب بر سطح پیريت عامل اصلي
فعالسازی پیريت به وسیله يون  Pb2+ميباشد .فعالسازی
پیريت متأثر از پتانسیل پالپ و اکسايش ذرات آهن ناشي از بار
خردکننده ميباشد .ذرات آهن اکسید شده از لحاظ
الکترواستاتیکي جذب پیريتهای فعالشده به وسیله سرب
مي شوند و در نتیجه فعالسازی پیريت و شناورسازی آن را در
حضور يون  Pb2+کم ميکنند [.]11

مانند پالپ در داخل آسیا ميباشد .از جمله تجهیزات و روش-
هايي که برای مطالعه اندرکنش گالوانیکي ميتوان استفاده کرد
که نرخ خوردگي را تعیین ميکند ،رسم منحني پالريزاسیون،
اندازهگیری  ،pHاندازهگیری اکسیژن محلول ،تعیین میزان آهن
در بار خروجي آسیا (روش استخراج  )EDTAو آسیای
ماگوتیوکس که در آن امکان کنترل پارامترهای مختلفي مانند
 ،Eh ،pHدما و اکسیژن محلول بصورت مستقیم وجود دارد
[.]4
روش استخراج  EDTAبه منظور تعیین مقادير گونههای
هیدروکسید آهن ناشي از کاني يا بار خرد کننده ،استفاده مي-
شود که مقدار اکسیداسیون اين گونهها را تعیین ميکند .در
اين روش کانيها پس از آمادهسازی ،توسط محلول EDTA
لیچ شده و يونهای فلزی از سطح کاني سولفیدی استخراج
شده و مقدار آنها اندازهگیری ميشود.
فلوتاسیون گالن و جدايش آن از پیريت به شدت وابسته به

آلودگي آهن ناشي از بار خردکننده نقش مهمي در بازداشت

گونههای اکسیدی فلز در سطح گالن و پیريت تحت شرايط

گالن و کالکوپیريت در امر شناورسازی دارد .مشاهده شد که

نرمکني با گلولههای مختلف بوده است .گونه های سطحي و

ذرات ريز گالن و کالکوپیريت (ابعاد کوچکتر از  11میکرون)

غلظت اتمي آنها در سطح گالن توسط آنالیز  XPSبررسي شد.

نسبت به ذراتي با محدوده ابعادی  11-33میکرون بیشتر تحت

فلوتاسیون نمونه های نرم شده توسط گلوله فوالد نرم با داشتن

تأثیر گونههای اکسیدی آهن ناشي از بار خردکننده ميباشد و

بیشترين غلظت اتمي آهن در سطح ،دارای کمترين بازيابي

شرايط نرمکني تأثیر بارزی بر شناورسازی گالن نسبت به

يوده است .اندرکنشهای گالوانیکي موجود در آسیا منجر به

شناورسازی کالکوپیريت دارد [ .]11اندرکنش گالوانیکي بین

تشکیل هیدروکسید آهن روی سطح کاني شده و قابلیت شناور

موادمعدني سولفیدی و بار خردکننده فوالدی منجر به افزايش

شدن آن را کاهش ميدهد که اين نتیجه منطبق بر نتايج

غلظت آهن ،کاهش غلظت اکسیژن محلول و تشکیل

آنالیزهای  XPSو استخراج  EDTAميباشد [.]3

هیدروکسیدهای آهن در سطح ماده معدني ميشود که اين
تغییرات برای شناورشدن مادهمعدني مضر است .گلولههای

تأثیر شرايط آسیاکني بر فلوتاسیون کانسنگهای سولفیدی
سرب – روی مطالعه شده که قابلیت شناورسازی اسفالريت با
استفاده از گلولههای فوالدی تغییر کرد [ .]6گلولههای فوالد
نرم نسبت به فوالد ضد زنگ به علت تشکیل هیدروکسید آهن
بر سطح ماده معدني پیروتیت قابلیت شناور شدن آن را کاهش
ميدهد که منطبق بر نتايج آنالیز  XPSميباشد [.]7
نامناسبتر شدن شناورسازی اسفالريت در اثر جابجايي Fe2+
به جای  Zn2+در عملیات خردايش ناشي از ترکیبات متشکل
از آهن در سطح گالن و اسفالريت بوده که به وسیله XPS

کرومدار به علت محدودکردن تشکیل هیدروکسیدهای موجود
در پالپ عملکرد شناورسازی را بهبود ميبخشد .استفاده از
آسیای خودشکن برای نرمکني سولفیدمس بجای آسیاهای
معمول (بارخردکنندهی گلولهای و میلهای) ،منجر به بهبود
بازيابي در شناورسازی شده است [ .]12پیريت در شرايط
نرمکني تر با بارخردکننده ،منجر به تولید  H2O2ميشود که
اين عامل شیمیايي باعث کاهش بازيابي شناورسازی ميشود.
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بارخردکننده فوالد نرم نسبت به فوالد ضدزنگ مقدار بیشتری

برای تعیین اندرکنش گالوانیکي بین دو کاني گالن و پیريت در

 H2O2تولید ميکند [.]13

محیط فلوتاسیون از بار خرد کننده سرامیکي استفاده شد .علت
انتخاب گلوله سرامیکي برای آسیاکني عدم ايجاد جريان
گالوانیکي بین اين نوع بار خرد کننده و کانيهای گالن و پیريت

-9مواد و روش تحقیق
-4-9

ميباشد.

مواد معدنی

نمونه گالن و پیريت به ترتیب از معدن نخلک نايین ،و قلعه

از محلول هیدروکسید سديم ( )NaOHبرای تنظیم  pHو

زری بیرجند تهیه شده است که به وسیله دستگاه  XRFآنالیز

محلول اتیلن دیآمین تترا استیک اسید ( )EDTAبرای

شده و ترکیب آنها در جدول  2آمده است .بر روی نمونهها

استخراج  EDTAاستفاده شد .در تمامي آزمايشات از آب مقطر

هیچگونه عملیات پرعیارسازی انجام نگرفته است .اين نمونهها

استفاده گرديد.

توسط سنگ شکن غلطکي خرد شده و با آنالیز سرندی
محدوده ابعادی  +1/6 -3/2میليمتر جمع آوری شد .نمونههای
خرد شده در کیسههای پلياتیلن بستهبندی شد.
به منظور تعیین اندرکنش گالوانیکي بین بار خرد کننده و گالن
در محیط آسیا از پنج نوع گلوله جهت آسیا کردن گالن استفاده
شد که شامل فوالد نرم ،چدن ،کروم  ،%11کروم  %21و
سرامیکي ميباشد که آنالیز شیمیايي اين گلولهها در جدول 3
آمده است.
جدول  :9ترکیب شیمیایی نمونههای گالن و پیریت
کاني

MgO

SiO2

S

CaO

Mn

Fe

Cu

Zn

Pb

گالن

2/16

8/4

22/6

1/38

1/13

1/33

1/13

1/42

36/8

پیريت

1/46

13/3

41/1

1/43

1/11

33/8

1/3

-

Al2O3

-

BaO

1/83

6/88

3/41

-

جدول  :9آنالیز شیمیایی ترکیب بار خردکننده

نوع بار خرد کننده
فوالد نرم
چدن
 11درصد کروم
 21درصد کروم
سرامیکي

کروم ()%

سیلیس ()%

منگنز ()%

کربن ()%

آهن ()%

آلومینیوم ()%

سديم ()%

1

1/1

1/8

3/3

13/6

-

-

-

1/8

2/2

4

13

-

-

11

1/1

1/8

2/3

83/6

-

-

21

1/1

1/8

2/3

73/6

-

-

-

3/3

-

-

-

16/4

1/1
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محلول  1/1موالر نمک دیسديم اتیلن دیآمین تترا استیک

آسیاکنی

اسید ( )EDTAبا استفاده از محلول هیدروکسید سديم در

 -4-9-9اندرکنش گالوانیکی بین گالن – بار خرد کننده

مقدار  7/3تنظیم شد .دلیل آن ايجاد محیطي خنثي در حین

 311گرم از نمونه گالن را با  1لیتر آب مخلوط کرده و با 3

آزمايش بود .به منظور آمادهسازی محلول  EDTAاين محلول

کیلوگرم گلوله (فوالد نرم ،چدن %11 ،کروم %21 ،کروم و

به صورت پیوسته بیش از دو ساعت با گاز نیتروژن هوادهي شد

سرامیکي) در آسیا (دنور) به مدت  13دقیقه آسیا شد%11 .

تا اکسیژن موجود در محلول از بین برود.

ابعاد ذرات به زير  111میکرون رسید .در حین آسیا کردن pH

نمونه وزن شده از پالپ خروجي آسیا (حدود  11سيسي) به

پالپ با افزودن محلول هیدروکسید سديم در  1تنظیم شد.

مدت  11دقیقه توسط نیتروژن هوادهي شد .سپس توسط

دلیل اين امر ،ايجاد محیط قلیايي و کاهش شرايط

فیلتر با منافذ  1/43میکرون فیلتر شد .پس از آن کیک فیلتر را

اکسیداسیون در محیط آسیا بود .پس از اتمام آسیا کردن،

به بیش از  111سيسي از محلول آماده شده  EDTAاضافه

نمونههايي از آسیا برای انجام آزمايش استخراج  EDTAجمع

شد ،در حاليکه گاز نیتروژن در ظرفي که اين محلول به صورت

آوری شد.

مغناطیسي همزده ميشد ،دمیده شد .سپس اين کیک فیلتر به
مدت  11دقیقه در حاليکه نیتروژن به طور مداوم در آن دمیده

 -9-9-9اندرکنش گالوانیکی بین گالن – پیریت

ميشود ،توسط محلول  EDTAلیچ شد .در نهايت پالپ

 311گرم از نمونه گالن و پیريت را به صورت جداگانه با  1لیتر

استخراج شده توسط  EDTAبا فیلتر  1/43میکروني فیلتر

آب مخلوط کرده و با  3کیلوگرم گلوله سرامیکي در آسیای

شد .اين دو محلول فیلتر شده توسط دستگاه جذب اتمي

سرامیکي به مدت  13دقیقه آسیا شد .نمونههای خرد شده

( )AASآنالیز شد.

آنالیز سرندی شده و ذرات ريزتر از  111میکرون جمع آوری

مقدار کلي يون فلزی قابل استخراج توسط  EDTAاز قبیل

شدند .در حین آسیا کردن  pHپالپ با افزودن محلول

آهن برابر با مقدار يون فلزی آزاد در فاز آبي به همراه مقدار

هیدروکسید سديم در  1تنظیم شد .پس از اتمام آسیا کردن،

يون فلزی قابل استخراج توسط  EDTAدر فاز جامد مي-

نمونههايي برای انجام آزمايشات شناورسازی ،آمادهسازی شدند.
-9-9

باشد[.]3

طیف نگاری فوتوالکترونی پرتو )XPS( X

 -9-1-9استخراج گونههای سرب و آهن از سطح پیریت

طیف نگاری فتوالکتروني اشعه  Xبرای تعیین ترکیب شیمیايي

و گالن

و حالت پیوند در اليههای نزديک يک سطح نمونه ،کامالً

به منظور بررسي اندرکنش بین گالن و پیريت در سلول

مناسب است .سیستم  XPSمورد استفاده در اين مطالعه که

فلوتاسیون از روش استخراج  EDTAاستفاده شد .به اين

در دانشگاه صنعتي شريف موجود ميباشد ،متشکل از يک منبع

منظور پالپ درون سلول با نسبتهای مختلف گالن و پیريت به

پرتو  Xبا هدف  Alبا انرژی  1486/6الکترونولت و  Mgبا

مدت  11دقیقه با اتمسفرهای هوا و نیتروژن آمادهسازی شده و

انرژی  1233/6الکترونولت است.
-1-9

سپس استخراج يونهای آهن و سرب از سطح کانيهای گالن و

روش استخراج EDTA

پیريت انجام گرفت .برای اين منظور از دو فراکسیون مختلف

 -4-1-9استخراج گونههای اکسیدی آهن از نمونه

ابعادی استفاده شد تا به راحتي و به روش فیزيکي بتوان نمونه-

خروجی آسیا

های گالن و پیريت را پس از آمادهسازی جهت انجام آزمايشات،

روش استخراج  EDTAبرای تعیین مقدار گونههای اکسیدی

از يکديگر جداسازی کرد .لذا از فراکسیون ابعادی  +73تا -131

آهن ناشي از بار خرد کننده و کانيها بکار برده شدpH .

میکرون پیريت و  +44تا  -73میکرون گالن استفاده شد.
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نسبتهای مختلف گالن و پیريت استفاده شده شامل گالن به

سطح کاني گالن خواهد شد که بسیار آبپذيرند و مشکالتي

تنهايي ،پیريت به تنهايي ،مخلوط  %21گالن و  %81پیريت

برای مراحل بعدی فرايند به همراه خواهد داشت.

(نسبت گالن و پیريت  ،)4:1مخلوط  %31گالن و  %31پیريت

اکسیداسیون بار خردکننده فوالدی در اندرکنش گالوانیکي مانع

(نسبت گالن و پیريت  )1:1و مخلوط  %81گالن و  %21پیريت

خوداکسايي سولفیدها ميشود و در نهايت ،با تشکیل

(نسبت گالن و پیريت  )1:4بود .پس از عملیات آمادهسازی،

هیدروکسید آهن در سطح کاني سولفیدی تأثیر منفي بر

گالن و پیريت از يکديگر جدا شده و توسط محلول EDTA

شناورسازی آن دارد.

عملیات استخراج يونهای آهن و سرب مشابه استخراج يون

جدول  ،4تأثیر شرايط آسیاکني با گلولههای مختلف بر مقدار

آهن از پالپ خروجي آسیا ،از سطح آنها انجام گرفت.
-5-9

آهن موجود در سطح نمونه گالن که توسط  EDTAاستخراج

شناورسازی

شده است را نشان ميدهد .قبل از آزمايش استخراج EDTA

در آزمايش شناورسازی سديم ايزوپروپیل گزنتات ( )SIPXو

هیچگونه آهني در محلول مشاهده نشد ،ولي پس از استخراج

متیل ايزوبوتیل کربونیل ( AR grade )MIBCبه عنوان

 EDTAمقاديری از آهن در محلول مشاهده شد که به

کلکتور و کفساز در آزمايشات مورد استفاده قرار گرفت و برای

اکسیدهای آهن موجود در سطح گالن ناشي از نرمکني وابسته

تنظیم  pHاز محلول سديم هیدروکسید ( )NaOHاستفاده

است .همانطور که نشان داده شده است ،گلوله فوالدی نرم

شد .در تمامي آزمايشات از آب مقطر استفاده گرديد .مخلوط

دارای بیشترين مقدار آهن استخراج شده و در نتیجه خوردگي

گالن و پیريت نرم شده به سلول فلوتاسیون (دنور)  1لیتری

مربوط به آن بیشترين مقدار است و گلوله سرامیکي دارای

منتقل شده و با استفاده از محلول سديم هیدروکسید در pH

کمترين مقدار آهن استخراج شده بوده و در نتیجه خوردگي

برابر با  1تنظیم و کلکتور و کفساز (به ترتیب  211و  11گرم

مربوط به آن دارای کمترين مقدار است.

بر تن ) در مدت  4دقیقه آماده سازی اضافه شد .پس از زمان-

جدول ( :)1تأثیر نوع بار خرد کننده بر مقدار آهن استخراج شده به

های تجمعي  4 ،2 ،1/3و  8دقیقه با نرخ هوادهي  4لیتر بر

روش EDTA

دقیقه ،کنسانترهها جمع آوری گرديد .کف حاصل از
شناورسازی هر  11ثانیه جمعآوری شد.
-9
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نتایج اندرکنش بین گالن – بار خردکننده

 -4-4-9نتایج اندرکنش بین گالن – بار خرد کننده به
روش استخراج EDTA

نوع بار خرد کننده

مقدار آهن استخراج شده ()ppm

فوالد نرم

3

چدن

2/4

 11درصد کروم

1

 21درصد کروم

1/3

سرامیکي

1

 -9-4-9نتایج اندرکنش بین گالن – بارخردکننده به

در اندرکنش گالوانیکي بین بار خردکننده و گالن ،بار
خردکننده که دارای پتانسیل آزاد کمتری ميباشد ،به عنوان

روش XPS

آند عمل کرده و واکنش اکسیداسیون (انحالل سطحي) در

نمونههای خروجي از آسیا برای تعیین گونههای موجود بر

سطح آن صورت ميگیرد .از طرفي کاني گالن که دارای

سطح گالن و غلظت اتمي آنها توسط  XPSآنالیز شد (جدول

پتانسیل آزاد بیشتری دارد ،نقش کاتد را داشته و واکنش

 .)3طیفهای  S2p ،Fe2p ،O1sو  Pb4fآنالیز  XPSبرای

احیای اکسیژن در سطح آن صورت ميگیرد .اندرکنش

سطح گالن پس از عملیات نرمکني با گلولههای مختلف را نشان

گالوانیکي منجر به تولید اکسید و هیدروکسیدهای آهن در

ميدهد .با توجه به اين طیفها غلظت اتمي عناصر را ميتوان
بدست آورد .موقعیت پیکهای  712و  726الکترونولت که
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علمی پژوهشی مهندسی معدن

برای  Fe2pنشان داده شده است ،مشخصهی وجود

کردهاند و اين ترکیبات منجر به کاهش سطح در معرض ماده

هیدورکسید آهن( )ɪɪɪدر سطح گالن ميباشد .در طیف S2p

معدني سولفیدی شده است [.]16 ،13 ،3

پیک  161/3الکترونولت به سولفید سرب (گالن) ارتباط دارد و

()3

پیکهای  164/2و  168/8الکترونولت به ترتیب به حضور
گوگرد عنصری و سولفات داللت دارند .در طیف  Pb4fانرژی

() 4

پیوند  137/4الکترونولت مربوط به سولفید سرب است .پیک

() 3

 138/6به هیدروکسید سرب يا سولفات سرب نسبت داده شد.
نتایج اندرکنش بین گالن – پیریت به روش

-9-9

در  pHبرابر با  1به علت قابلیت انحالل کمتر گالن،

استخراج EDTA

هیدروکسید گالن به گونههای اکسیداسیون سرب موجود در
سطح گالن وابسته است .در طیف  O1sدر پیک 331/3

جدول

الکترونولت ترکیبي مشاهده شد که به ترکیبهای

نسبتهای مختلف گالن و پیريت را بر مقدار آهن و سرب

هیدروکسیدی نسبت داده شد.

استخراج شده از سطح گالن و پیريت ،نشان ميدهد .همانطور

همانطور که در جدول  3نشان داده شده است ،اختالف قابل

که نشان داده شده است ،با افزايش مقدار پیريت ،جريان

توجهي در غلظت آهن در شرايط مختلف وجود دارد و مقدار آن

گالوانیکي بین گالن و پیريت افزايش يافته و میزان آهن

از  1221درصد برای بار خردکننده فوالد نرم تا  626درصد برای

استخراج شده از سطح گالن افزايش مييابد .همچنین با افزايش

گلولههای  21درصد کروم کاهش يافته است .اين داده ها مبین

درصد گالن موجود در مخلوط دو کاني ،میزان يون سرب

آن است که آهن موجود در سطح ،به صورت گونههای

استخراج شده از سطح پیريت افزايش پیدا ميکند (شکل .)2

اکسيهیدروکسید بوده و با تغییر نوع بارخردکننده از فوالد نرم

همانطور که در جدول  6نشان داده شده است ،در نتیجه تماس

تا  21درصد کروم ،غلظت سطحي اين گونه ها کاهش يافته و

پیريت با گالن ،غلظت گونههای سرب در سطح پیريت افزايش

سطح در معرض سولفید سرب را افزايش ميدهد .اين يافته ها

مييابد .در اتمسفر هوا ،سرب استخراج شده از پیريت (برای

با داده های حاصل از روش استخراج ( EDTAجدول )4

مخلوط پیريت و  21درصد گالن) ) 11 (ppmبوده که کمتر از

مطابقت دارد.

مقادير بدست آمده برای مخلوط گالن و پیريت در اتمسفر

گلولههای فوالدی بهدلیل خوردگي مقداری آهن تولید ميکنند.

نیتروژن ( )18 ppmاست .بنابراين تماس گالوانیکي در حضور

سلول گالوانیک شامل کاهش اکسیژن در سطح گالن ميباشد و

اکسیژن محلول اجازه فعالسازی به پیريت را نميدهد و وقتي

در نهايت يون هیدروکسید ايجاد شده با يونهای آهن حاصل از

در حضور نیتروژن ،تماس ضعیف شود (تخلیه کاتديک اکسیژن

خوردگي فوالد واکنش داده و يک اليه هیدروکسید آهن

حذف ميشود) ،غلظت سرب در سطح پیريت افزايش مييابد .با

تشکیل ميدهند و همچنین اين يونهای آهن با سولفور گالن

استفاده از نیتروژن ،تماس گالوانیکي تضعیف ميشود ،پیريت

که بهدلیل فعل و انفعالهای شیمیايي به سولفات تبديل شده

در اثر تماس با گالن مشابه پیريت تنها رفتار و کمپلکس

است ،که اين سولفات در طیفهای  XPSمشاهده شده است،

کمپلکس هیدروکسیدی سرب در سطح آن جذب ميشود.

با آهن و هیدروکسید موجود در محیط واکنش داده و يک اليه

اکسیژن محلول پارامتری است که بر روی خاصیت انتخابي و

سولفات هیدروکسید آهن در سطح گالن تشکیل ميدهد [.]14

بازيابي مؤثر بوده و کاهش غلظت اکسیژن محلول با استفاده از

برخي از محققین ،وجود اين ترکیبات سطحي (گونه

اتمسفر نیتروژن ،اندرکنش گالوانیکي بین گالن و پیريت را

هیدروکسیدی) را در سطح نمونه ماده معدني را پس از

کاهش ميدهد .در حضور اکسیژن تماس گالوانیکي گالن-

اندرکنش گالوانیکي بین بار خردکننده و ماده معدني تأيید

پیريت اکسیداسیون گالن را تقويت کرده و منجر به آزاد شدن

23
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با

نشریه علمی پژوهشی مهندسی معدن

ابراهیم اله کرمی ،1عبدالرضا زارع پور 2و بهرام رضایی 3

يونهای سرب در محلول و نهايتاً جذب آن بصورت گونههای

نهايت مقدار آهن قابل استخراج توسط  EDTAافزايش يافته

هیدرولیز سرب در سطح پیريت ميشود [.]17

است .همچنین در حضور اتمسفر نیتروژن بدلیل کاهش
اکسیژن محلول در پالپ مقدار اين گونههای آهن کاهش يافته

در محدوده ابعاد ذرات  -73تا  +44میکرون مشاهده شد با

است.

افزايش مقدار پیريت در مخلوط دو کاني گالن و پیريت ،مقدار
گونههای هیدروکسیدی آهن در سطح گالن افزايش يافته و در

جدول  :5گونههای سطحی و غلظت اتمی آنها ( )%در سطح گالن که توسط آنالیز  XPSاندازهگیری شده است.
غلظت اتمي عناصر ()%
گونههای موجود بر روی سطح گالن

انرژی پیوند ()eV

Fe2p

726 ،712

12/1

S2p

 164/2 ،161/3و 168/8

11/7

21/4

Pb4f

 137/4و 138/6

7/2

11/4

11/2

O1s

331/3

61

61/1

31/8

فوالد نرم

چدن

 %11کروم

 %21کروم

8/1

7/3

6/1

22/7

24/1
13/6
33/4

جدول  :4یون های سرب و آهن استخراج شده از سطح گالن و پیریت به وسیله استخراج EDTA
يونهای استخراج شده به روش )ppm( EDTA
کاني

پیريت ( -131تا +73

شرايط

Pb

Fe
هوا

نیتروژن

هوا

نیتروژن

پیريت تنها

3

3

2/3

2/3

پیريت و  21درصد گالن

4/2

4

11

18

پیريت و  31درصد گالن

3/3

2/3

32

48

پیريت و  81درصد گالن

1/6

1

72

13

گالن تنها

>1/3

>1/3

217/3
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درصد گالن موجود در مخلوط دو کانی
شکل  :9میزان سرب قابل استخراج از سطح پیریت در تماس با گالن از طریق آزمایش استخراج EDTA

-9-9

بررسی تأثیر حضور پیریت در شناورسازی

شناورسازی کاني فعال گالن در حضور کاني نجیب يا غیر

گالن

فعالتر پیريت به اندرکنش گالوانیکي ناشي از تماس بین دو

نتايج شناورسازی گالن در مخلوطي از دو کاني با نسبتهای

کاني نسبت داده ميشود .تأثیر تماس گالوانیکي به افزايش

مختلف گالن و پیريت ( 1:1 ،1:4و  )4:1و در حضور اتمسفر

انحالل کاني فعال مربوط بوده و از طرفي هیدرولیز يونهای

هوا ،در شکل  3نشان داده شده است .تماس بین يک سطح

فلزی با تشکیل کمپلکسهای هیدروکسیدی ترسیب يافته ،در

کاتديک (گیرنده الکترون) و يک سطح آنديک (دهنده

سطح کاني جذب شده و سطح را آبپذير ميسازد .همانطور

الکترون) منجر به ايجاد يک سلول گالوانیکي ميشود .پالپ

که مشخص است با افزايش درصد پیريت در مخلوط دو کاني

معدني محتوی دو کاني گالن و پیريت ميباشد که هر يک

به دلیل پتانسیل آزاد باالتر پیريت نسبت به گالن ،اندرکنش

دارای فعالیت الکتروشیمیايي متفاوتي ميباشند .در ترکیب دو

گالوانیکي قویتر ايجاد شده و بازيابي گالن را کاهش ميدهد

کاني سولفیدی ،آنکه دارای پتانسیل آزاد بیشتری است ،به

که با نتايج بدست آمده از استخراج ( EDTAجدول  )6نیز

عنوان کاتد و کاني با پتانسیل آزاد کمتر کاني فعال بوده و به

مطابقت دارد .نتايج استخراج  ،EDTAافزايش غلظت

عنوان آند عمل ميکند .لذا در نیم واکنش آندی اکسیداسیون

گونههای آهن در سطح گالن در نتیجه تماس گالوانیکي با

کاني با پتانسیل کمتر انجام ميشود (واکنش ( ))6و احیای

گالن را نشان ميدهد .گونههای آهن جذب شده در سطح

اکسیژن نیز توسط نیم واکنش کاتدی در سطح کاني با

گالن در اتصال کلکتور به کاني گالن اختالل ايجاد ميکند و

پتانسیل بیشتر اتفاق ميافتد (واکنش (.]17[ ))7

بازيابي شناورسازی را کاهش ميدهد .اندرکنش گالوانیکي بین

()6

اين دو کاني منجر به انحالل آندی و اکسیداسیون گالن
(بدلیل پتانسیل آزاد کمتر نسبت به پیريت) ميگردد و با

()7

افزايش درصد پیريت اندرکنش گالوانیکي قویتر شده و

در نتیجه تماس پیريت ،قابلیت شناورسازی گالن در مقايسه با

بازيابي گالن کاهش پیدا ميکند.

وقتي گالن تنها باشد ،کمي کاهش مي يابد .کاهش قابلیت
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ابراهیم اله کرمی ،1عبدالرضا زارع پور 2و بهرام رضایی 3
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شکل  :9نمودار بازیابی مربوط به شناورسازی گالن مخلوط با پیریت

سطح گالن که توسط آنالیز  XPSبدست آمد ،مقدار

 -1نتیجه گیری

هیدروکسید آهن در سطح گالن برای نمونه نرم شده توسط

در اين مطالعه بررسي اندرکنش گالوانیکي بین گالن – بار خرد

گلوله فوالد نرم و گلوله  %21کروم به ترتیب دارای بیشترين و

کننده در محیط آسیا و گالن – پیريت در محیط شناورسازی

کمترين مقدار بوده است که اين نتايج با نتايج بدست آمده از

مورد بررسي قرار گرفت.

استخراج  EDTAمطابقت دارد .همچنین اين اليه هیدروکسید
آهن با سولفور گالن که به دلیل فعل و انفعالهای شیمیايي به

نتايج نشان داد (جدولهای  4و  )3که محیط آسیا تأثیر مهمي

سولفات تبديل شده است ،واکنش داده و يک اليه سولفات

در میزان گونههای اکسید آهن ناشي از خوردگي گلولهها دارد.

هیدروکسید آهن در سطح گالن در سطح گالن تشکیل مي

بار خردکننده فوالدی در ارتباط با گالن به دلیل پتانسیل آزاد

دهد.

بیشتر به صورت آند عمل مي کنند و هنگام تماس ،الکترون ها
از فوالد به گالن منتقل مي شوند .در نتیجه ،بار خردکننده به

در مورد اندرکنش بین دو کاني گالن و پیريت ،با توجه به

سرعت خورده مي شود و الکترون های اضافي منجر به کاهش

واکنشهای اکسايش – کاهش ،گالن به علت پتانسیل آزاد

اکسیژن محلول در فصل مشترک آب و گالن شده و پس از

کمتر آند و واکنش اکسايش روی سطح آن اتفاق ميافتد و

واکنش با آب ،يون های هیدروکسیل را تولید مي کند .حضور

پیريت به علت پتانسیل آزاد بیشتر کاتد و واکنش احیای

يون های هیدروکسیل نزديک به سطح گالن منجر به تسريع

اکسیژن روی سطح پیريت انجام ميشود و در نهايت منجر به

تفکیک سطح گالن شده و پوشش پايداری از هیدروکسید فلزی

تشکیل هیدروکسید سرب روی سطح پیريت و فعالسازی آن

را در سطح تشکیل خواهد داد .گلوله فوالد نرم بیشترين گونه

ميشود .مشاهده شد ،زمانيکه مقدار بیشتری پیريت در

اکسیدی آهن را تولید ميکند ،در حاليکه گلوله کرومدار به

مخلوطي از دو کاني وجود داشته باشد ،میزان اندرکنش

علت خوردگي کمتر ،گونههای اکسیدی آهن کمتری را تولید

گالوانیکي بین پیريت و گالن افزايش يافته و مقدار اکسید آهن

کرده و گلوله سرامیکي به علت عدم ايجاد جريان گالوانیکي

بیشتری را ميتوان توسط  EDTAاز سطح گالن استخراج کرد.

بین کاني و بار خرد کننده هیچگونه اکسید آهني را تولید

همچنین با افزايش درصد گالن موجود در مخلوط دو کاني،

نميکند .با بررسي گونههای سطحي و غلظت اتمي عناصر در
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