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چکیده
کربنیزاسیون يکي از روشهای اصلي تولید آلومینا از محلول آلومینات حاصل از لیچینگ نفلین سینیت است .با توجه به مطالعات و تحقیقات کم
در مورد فرآيند تولید آلومینا از نفلین سینیت در دنیا و به ويژه ايران و همچنین مکانیزم پیچیده و ناشناخته فرآيند کربنیزاسیون ،لزوم تحقیقات
بیشتر برای شناخت هرچه بهتر فرآيند ،ضروری است .هدف اصلي اين پژوهش ،شناخت بهتر فرآيند کربنیزاسیون و مدلسازی ترمودينامیکي آن
با استفاده از نرمافزار  OLI Analyzerاست .شرايط مناسب فرآيند کربنیزاسیون با استفاده از دو مدل آبي و مخلوط حالل موجود در اين
نرمافزار پیشبیني شد .با توجه به ترکیب شیمیايي محلول ،نسبت قلیا و دما ،مقدار گاز دیاکسید کربن برای کاهش  pHو در نتیجه تجزيه
محلول آلومینات و ترسیب هیدروکسید آلومینیم متفاوت است .نتايج حاصل از دو مدل ،در مقادير  pHبیشتر از  ،77تشکیل هیدروکسید
آلومینیم و در مقادير کمتر از اين  ،pHداسونیت را پیشبیني کردند .با افزايش دما ،مقدار هیدروکسید آلومینیم کاهش و مقدار داسونیت و
ترکیبات سیلیس دار افزايش مييابد .دمای  17درجه سانتيگراد به عنوان دمای مناسب برای فرآيند کربنیزاسیون انتخاب شد .آزمايشهای
کربنیزاسیون برای تولید هیدروکسید آلومینیوم با خلوص باال با استفاده از نتايج بدستآمده از مدلسازی ترمودينامیکي انجام شد .آنالیز XRD
محصوالت حاصل از فرآيند کربنیزاسیون ،در  pHهای بیشتر از  ،77بايريت را به عنوان فاز غالب هیدروکسید آلومینیم نشان داد .آنالیز XRF
نشان داد هیدروکسید آلومینیم ترسیب شده در  pHبرابر  77حاوی  97درصد  Al2O3است و بازيابي ترسیب هیدروکسید آلومینیم از محلول
آلومینات  75درصد است .نتايج مدل آبي با نتايج آزمايشگاهي تطابق بیشتری داشت.
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 -7مقدمه
()3

در حال حاضر تولید متداول آلومینا در جهان از ماده

)HCO3- (aq)  H+(aq) + CO3-2 (aq

(2OH-(aq) + CO2(aq)  CO3-2 (aq) + H2O(l) )4

معدنی بوکﺴیت است .به دلیل اهمیت روز افزون آلومینیوم در
ساختار صنعتى کشورهاى صنعتى و نیز محدود بودن منابع

به علت کاربرد وسیع آن در صنعت ،ارزش زیادی دارد .این

آلومینات ،Al(OH)4- ،یون غالب در محلول آلومینات در
pHهای قلیایی است که در pHهای کمتر از  ،۱1ناپایدار شده
و به یون  OH-و رسوب  Al(OH)3تجزیه میشود .یونهای
هیدروکﺴیل حاصل از واکنش  ،5باعث افزایش  pHمحلول در
پایان کربنیزاسیون میشود .با تزریق بیشتر گاز دیاکﺴید
کربن ،در pHهای کمتر از  ۱1محتوای یون بیکربنات در
محلول آلومینات افزایش مییابد و آلوموکربنات سدیم یا
داسونیت 5طبق واکنش  ۹تشکیل میشود [.]۱5-۱۱

سنگ بر اساس تقﺴیمبندی از نظر درجه اشباع با سیلیس ،در

)Al(OH)4 (aq)  Al(OH)3(s) + OH (aq

بوکﺴیت با کیفیت مرغوب ،نظر کشورهای مصرفکننده
آلومینیوم به منابع غیر بوکﺴیتی مانند آلونیت ،نفلینسینیت،
آنورتوزیت و غیره معطوف شده است .با توجه به وجود ذخایر
قابلتوجه نفلینسینیت و همچنین نبود ذخایر مناسب
بوکﺴیت در ایران ،استحصال آلومینا و سایر محصوالت جانبی
آن از نفلینسینیت ،مورد توجه قرار گرفته است .نفلین سینیت

()5

دسته تحتاشباع قرار میگیرد [ .]۱،2فرآیند تولید آلومینا از
نفلینسینیت شامل سینتر نفلینسینیت با سنگآهک،

() ۹

لیچینگ مواد سینتره ،سیلیسزدایی ،کربنیزاسیون و ترسیب
آلومینا ،کربناتهای سدیم و پتاسیم و سیمان پورتلند،
محصوالت جانبی تولیدی این فرآیند است [.]5-3
2

( ،)۱۱۹۱آدامﺴون )۱۱۹3( 3و رولنوا ،)۱۱۹۱( 4جدایش

با توجه به مکانیزم پیچیده تجزیه محلول آلومینات به
روش کربنیزاسیون به علت مجموعهای از فرآیندهای فیزیکو
شیمیایی پیچیده ،لزوم بررسی شیمی محلولهای آلومینات
شامل اثر یون ها ،pH ،دما و دیگر پارامترها ،مشخص میشود
[ .]۱7مدلﺴازی ترمودینامیکی دقیق و قابل اعتماد میتواند
به فهم مکانیزم این فرآیند کمک کند .مدلﺴازی
ترمودینامیکی ،تحلیلگر را برای پیشبینی تاثیر تغییرات در
سیﺴتم ،توانمند میسازد .هیچ یک از بﺴتههای مدلﺴازی و
شبیهسازی نمیتوانند نیاز به تﺴتهای آزمایشگاهی را برطرف
کنند ،اما میتوان آنها را برای تمرکز بهتر بر برنامه تﺴتهای
آزمایشگاهی و جلوگیری از آزمایش دوباره سیﺴتمهای
شناخته شده ،درک و توضیح محدودیتهای فرآیند ،پیشبینی
محدوده دادههای موجود و پیشبینی شیمی محلول با
ترکیبات و دماهای مختلف ،مورد استفاده قرار داد [.]۱۱

هیدروکﺴید آلومینیوم از محلولهای آلومینات سدیم را ناشی
از هیدرولیز یون  Al(OH)4-میدانند .این واکنش به علت
کاهش در  pHمحلول در نتیجه جذب گاز  CO2اتفاق میافتد
[ .]۱-۹در صنعت ،کربنیزاسیون محلول آلومینات با تزریق گاز
کوره سینترینگ ( ۱2تا  ۱4درصد  )CO2به درون محلول
آلومینات انجام میشود .هنگامیکه دیاکﺴید کربن با آب
واکنش میدهد ،یک اسید ضعیف تشکیل میشود .با
کربنیزاسیون بیشتر ،دیاکﺴید کربن تزریق شده به محلول
باعث تشکیل یونهای( HCO3-بیکربنات) در محلول
میشود .در نتیجه این واکنش ،محلول اسیدی میشود و با
کاهش خاصیت قلیایی محلول ،پایداری محلول آلومینات
کاهش مییابد (واکنشهای ( )۱تا (.]۱۱-۱[ ))4
()۱

)CO2(g)  CO2(aq

()2

)CO2(aq) + H2O(l)  H+(aq) + HCO3-(aq

Al(OH)3(s)+Na+(aq)+HCO3-(aq) 
)NaAlCO3(OH)2(s)+H2O(l

عواملی مانند  pHمحلول ،دما ،همزدن ،افزودن جوانه،
مدت زمان و میزان تجزیه محلول بر کیفیت هیدروکﺴید
آلومینیم تولیدی تاثیر میگذارند .این پارامترها باید طوری
انتخاب شوند تا امکان بازیابی  Al(OH)3درشتبلور و با درجه
خلوص مطلوب فراهم شود .همزدن محلول باعث پخش
یکنواخت گاز درون محلول میشود [.]۱3،۱۹

هیدروکﺴید آلومینیم و کلﺴیناسیون آن هﺴت .عالوه بر تولید

پژوهشگرانی مانند مهین ۱و همکاران ( ،)۱۱۱3الجنر

-

-

تاکنون مطالعاتی که بر روی کربنیزاسیون محلولهای
آلومینات انجام شده ،محدود به فرآیند بایر بوده است.
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محلولهای آلومینات در آزمایشگاه سنتز شده و اثر عواملی
مانند مقدار گاز تزریق شده ،دما ،نﺴبت جوانه ،میزان همزدن و
نظایر آن به صورت تجربی بررسی شده است .با توجه به
مطالعات و تحقیقات کم در مورد فرآیند تولید آلومینا از نفلین
سینیت در دنیا و به ویژه ایران و همچنین مبهم بودن مکانیزم
کربنیزاسیون ،لزوم تحقیقات بیشتر برای شناخت هرچه بهتر
فرآیند ،ضروری است [.]24-۱۱

غیرالکترولیتی ،اقتباس شدهاند [ .]2۱مدلUNIQUAC
آبرامز ۱2و پراوسنیتز ،)۱۱75( ۱3مدل NRTLرنون ۱4و
پراوسنیتز ( )۱۱۹۱و همچنین مدل ویلﺴون)۱۱۹4( ۱5
نمونههایی از مدلهای نیمه تجربیاند[ .]32-31در سال
 ،۱۱۱4ساندر ۱۹اعتبار معادالت مدل  UNIQUACرا بر
روی محلولهای الکترولیت توسعه داد .این مدل توسعه یافته
برای شرایط تعادل سیﺴتمهای بخار -مایع و مایع -مایع به
کار برده شد [ .]33تامﺴن و همکاران۱7در سال ۱۱۱۱
جزییات مدل توسعه یافته  UNIQUACرا بر اساس مدل
قبلی ساندر و همکاران بررسی کردند [ .]34مدل الکترولیتی
مخلوط حالل ) ،(Mixed Solvent Electrolyteتوسط
ونگ و همکاران ۱۱در سال  2112به طور خاص برای
الکترولیتهای غلیظ ،مطرح شد .هر یک از مدلهای مطرح
شده ،مزایا و معایبی دارند که مربوط به پیچیدگی مدل،
دسترسی به دادههای پارامترهای مدل در مقاالت و
محدودیتهای محدوده کاربرد است [.]35

 -۲مدلسازی ترمودينامیکي الکترولیتها

از آنجا که اکثر محلولهای هیدرومتالورژیکی از نوع
الکترولیتیاند ،بنابراین میتوان این محلولها را با استفاده از
مدلهای ترمودینامیکی موجود برای محلولهای الکترولیتی،
۱۱
مدلﺴازی کرد .رافال در سال OLI Systems Inc. ،۱۱7۱
را تاسیس و سپس به صورت یک نرمافزار کامپیوتری تجاری
وارد بازار کرد .این نرمافزار شامل بانک دادههایی است که
سیﺴتمهای شیمیایی آبی را شبیهسازی میکند و همچنین
یک چارچوب پیشبینیکننده ترمودینامیکی برای محاسبه
خواص فیزیکی و شیمیایی سیﺴتمهای آبی چند فازی دارد.
این نرمافزار خواص ترمودینامیکی محلولها را در محدوده
وسیعی از دما ،فشار و غلظت ،پیشبینی میکند OLI .یک
ابزار قدرتمند برای مدلﺴازی در فرآیندهای هیدرومتالورژی
است .مقدار واکنشگر مورد نیاز ،میزان ناخالصیها و گونهزایی
محلول ،برحﺴب شیمی محلول تعریف شده و برحﺴب ترکیب
محلول و دما ،محاسبه میشوند .ویژگی بارز این نرمافزار،
محاسبه همزمان تعادل فازی و گونهزایی همراه با خواص
گرمایی و حجمی مخلوط است .انرژی گیبس یا پتانﺴیل
شیمیایی ،کلید تعادل ترمودینامیکی است .انرژی گیبس همراه
با دیگر خواص اصلی ترمودینامیکی (آنتالپی ،آنتروپی ،ظرفیت
گرمایی و حجم) تابعی از دو بخش ،حالت استاندارد (تابعی از
دما و فشار) و خواص فزونی (تابعی از دما ،فشار و غلظت)
است .انرژی آزاد گیبس همچنین تابعی از غلظت و ضریب
اکتیویته است .ضریب اکتیویته تمام مشخصات غیر ایدهآلی

در این پژوهش ،از محلول واقعی آلومینات حاصل از
لیچینگ قلیایی نفلین سینیت ،استفاده شده است .ابتدا فرآیند
کربنیزاسیون محلول آلومینات از نظر ترمودینامیکی مدلﺴازی
شد و اثر تزریق گاز دیاکﺴید کربن بر روی  pHمحلول ،گونه
زایی محلول و تشکیل یا عدم تشکیل گونههای مختلف ،در
دماهای  75 ،71و  ۱1درجه سانتیگراد بررسی شد ،سپس
آزمایشهای کربنیزاسیون بر اساس نتایج حاصل از مدلﺴازی
ترمودینامیکی طراحی و انجام شد.

در محلولهای الکترولیت ،سه نوع برخورد متمایز،
برهمکنشهای یون -یون (بلند برد) ،برهمکنشهای یون-
مولکول (کوتاه برد) و برهمکنشهای مولکول -مولکول (کوتاه
برد) وجود دارد .این مشخصات میکروسکوپی محلولهای
الکترولیت ،با مدلهای نیمه تجربی ،توصیف شدهاند [.]25
توسعه روشهای محاسبه ضرایب اکتیویته الکترولیتها ،با
نظریه تفکیک الکترولیتی آرنیوس )۱۱۱7( ۹آغاز شد که در
آن ،مفهوم ذرات مثبت و منفی و روش به دست آوردن درجه
تفکیک ،مطرح شده بود [ .]2۹در سال  ،۱۱23دبای و هوکل،7
مفهوم و تعاریفی را در مورد عوامل مشخص الکترولیتهای
قوی و ضعیف (کاهش نقطه انجماد و پدیدههای مرتبط با آن)،
منتشر کردند [ .]27براملی 7در سال  ،۱۱73مدلی معرفی کرد
که برای اولین بار برای محلولهای الکترولیت با قدرت یونی
نﺴبتا باال ،مورد استفاده قرار گرفت .این مدل شامل دو عبارت
برای نیروهای بین یونی در بردهای بلند و کوتاه بود .مدل
براملی -زمائیتس 7یا مدل آبی ،(AQ) ۱1با معرفی ضرایب
اضافی ،منجر به کاربرد این مدل در محلولهای با قدرت یونی
تا  31مول بر کیلوگرم شد [ .]2۱همزمان ،پیتزر)۱۱73( 11
یک مدل ویریال پیچیده با عوامل متعدد ،مطرح کرد که
اندرکنش بین تمام ذرات موجود در الکترولیت را نشان میداد.
مدلهای ترمودینامیکی نیمه تجربی برای محلولهای
الکترولیت ،بر اساس مفهوم ترکیب محلی است که از مدلهای
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یکگونه را کنترل میکند و اندازهگیری مقدار آن به صورت
تجربی مشکل است [ .]3۹نرمافزار  OLI Analyzerاز مدل
قدیمیتر آبی ( )AQو مدل جدید الکترولیتی مخلوط حالل
( )MSEبرای خواص فزونی (محاسبه ضرایب اکتیویته) و
معادالت هلگﺴون– کیرکهام– فالور -تانگر (HKFT)21برای
حالت استاندارد (پیشبینی ثابتهای تعادل) استفاده میکند
[ .]37 ,۱۱مدل ،AQبرای محاسبه حالت استاندارد از برازش
معادله  HKFTاستفاده میکند ،اما مدل  ،MSEمﺴتقیما این
معادالت را برای محاسبات به کار میگیرد [.]3۱

 -۲-۲مدل مخلوط چند حالل يا MSE

نرمافزار  OLIاز مدل مخلوط چند حالل که بر مبنای
گونهزایی است برای محاسبه گونهزایی ،تعادل شیمیایی و
همچنین تعادل فازی برای سیﺴتمهای آبی چند جزیی
استفاده میکند [ .]3۹مدل  MSEتوسط ونگ و همکاران
( )2112به طور ویژه برای محلولهای الکترولیت غلیظ مطرح
شد .رابطه پایه مدل شامل سه بخش است که در رابطه ۱
نشان داده شده است .رابطه  ۱1برهمکنشهای برد بلند
(معادله پیتزر -دبای -هوکل) ،رابطه  ۱۱برهمکنشهای برد
متوسط (ضرایب ویریال نوع دوم) و رابطه  ۱2برهمکنشهای
برد کوتاه (مدل  )UNIQUACرا نشان میدهد [.]35

 -7-۲مدل  AQيا براملي  -زمائیتس

مدل دبای -هوکل برای الکترولیتهای رقیق قوی ،مطرح
شده است ،اما به علت فرضیه تفکیک ناقصاش ،میتواند برای
الکترولیتهای ضعیف تا قدرت یونی  1/۱مول بر کیلوگرم نیز
به کار رود[ .]3۱رابطه عمومی دبای– هوکل به صورت رابطه 7
است:
I

()7

A ZZ
1  a I

این مدل در شرایط پایینتر از نقطه انجماد تا  ۱1درصد دمای
بحرانی محلول ،فشار  1-۱511بار قابل استفاده است و هیچ
محدودیتی برای غلظت و قدرت یونی ندارد [.]41،3۹
()۱

log    
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  ضریب اکتیویته متوسط
 Aثابت دبای -هوکل
 Iقدرت یونی
 zو  z+به ترتیب بار آنیون و بار کاتیون βضریب برهمکنش
براملی ( )۱۱73با تصحیح ضریب  βو جایگزینی آن با ضریب
 ،B=B++ Bمدل دبای هوکل را برای الکترولیتهای باقدرت یونی بیشتر از  ۹مول بر کیلوگرم اصالح کرد .زمائیتس
( )۱۱۱۹با افزودن ضرایب  Cو  Dبه مدل براملی ،دقت این
مدل را به طور قابلتوجهی افزایش داد .وابﺴتگی دمایی با
معادالت درجه دوم بیان شد .رابطه کلی مدل براملی-
زمائیتس به صورت رابطه  ۱است که در نرمافزار تجاری OLI
با عنوان مدل  Aqueousآورده شده است .این مدل در
محدوده دمایی  -51تا  311درجه سانتیگراد ،فشار 1-۱511
اتمﺴفر و کﺴر مولی آب (در فاز مایع) 1/۹5-۱و قدرت یونی
 31مول بر کیلوگرم قابل کاربرد است [.]3۹،3۱،2۱
A ZZ I

ln  i  ln  iLR  ln  iMR  ln  iSR
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2
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()۱2

در این رابطهها:
 I xقدرت یونی بر حﺴب کﺴر مولی
0

 I x ,iقدرت یونی جز خالص i
 Zبار یونی
 d sدانﺴیته مولی حالل

  sثابت دیالکتریک حالل
 Axثابت دبای -هوکل
 Bضریب برهمکنشهای دوتایی
 ρمربوط به قطر برخورد هﺴته سخت
 Viکﺴر حجمی مولی

log    
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 qپارامتر مﺴاحت سطح جز خالص
 Fiکﺴر مﺴاحت سطح مولی

دیاکﺴید کربن در سه دمای  75 ،71و  ۱1درجه سانتیگراد
بر روی چهار محلول آلومینات حاصل از لیچینگ نفلین
سینیت با ترکیب شیمیایی متفاوت ،بررسی شد.

  ijپارامتر انرژی اندرکنش دوتایی
 zعدد کﺌوردیناسیون
 -8مواد و روش آزمايش

 -۲-8مواد آزمايش

 -7-8مدلسازی ترمودينامیکي محلول آلومینات با استفاده از
نرمافزار OLI

مخلوط سینترشده نفلین سینیت با سنگآهک ،از پایلوت
آذرشهر واقع در استان آذربایجان شرقی تهیه شد .ترکیب
شیمیایی سینتر نفلین سینیت و آهک در جدول  ۱آورده شده
است .سینتر تهیه شده در شرایط دمای  ۱1درجه سانتیگراد،
فشار یک اتمﺴفر ،درصد جامد  ،25با عامل قلیایی
هیدروکﺴید سدیم یک موالر ،در راکتور  ۱/5لیتری به مدت
 ۱5دقیقه درون حمام آب گرم حل شد ،سپس برای کاهش
سیلیس موجود در محلول ،در دمای  ۱1درجه سانتیگراد با
شیر آهک (محلول سوسپانﺴیون آهک هیدراته و آب) با غلظت
 1/13گرم در لیتر  CaOبه مدت  2ساعت ،سیلیسزدایی شد.
پس از فیلتراسیون ،محلول آلومینات برای تعیین مقادیر عناصر
موجود در آن با استفاده از دستگاه  UV-visibleو فلیم
فتومتر آنالیز شد .ترکیب شیمیایی محلولهای حاصل از
لیچینگ ،در جدول  2آورده شده است .آزمایش کربنیزاسیون
تحت شرایط پیشبینی شده با دو مدل  AQو  MSEانجام
شد.

در این مقاله از مدلهای ترمودینامیکی موجود در نرمافزار
 OLI Analyzerبرای بررسی ترمودینامیکی فرآیند
کربنیزاسیون استفاده شده است .برای مجموعهای از شرایط
معین ،موتور  ،OLIبا به حداقل رساندن انرژی آزاد گیبس
تحت شرایط تعادلی ،گونههای با بیشترین پایداری در محلول
و فازهای گاز و جامد غالب را تعیین میکند [ .]۱۱عواملی
مانند دمای محلول ،مقدار گاز دیاکﺴید کربن ورودی به
محلول ،تغییرات  pHمحلول ،غلظت کل قلیای موجود در
محلول (نﺴبت مولی،

 ) Na 2 O  K 2 Oو خلوص
Al 2 O3

هیدروکﺴید آلومینیم ،باید در این فرآیند کنترل و آزمایش
شود [ .]4۱از آنجاییکه دمای کربنیزاسیون pH ،محلول و
مقدار گاز دیاکﺴید کربن تزریق شده به سیﺴتم ،از عوامل
تعیینکننده ویژگیهای هیدروکﺴید آلومینیم تولیدی است،
تاثیر این پارامترها با استفاده از دو مدل اشاره شده در نرمافزار
 OLIبر روی محلول بررسی گردید و اثر غلظت گاز دیاکﺴید
کربن بر  pHمحلول ،گونهزایی و تشکیل محصوالت
کربنیزاسیون ،در محدوده  1-51گرم در لیتر

جدول  -7ترکیب شیمیايي سینتر نفلین سینیت و آهک

ترکیبات Al2O3
%

SiO2
%

CaO
%

MgO
%

TiO2
%

۱4/۱۱

2۱/۱2

44/72

1/77

>1/۱

مقدار

MnO Fe2O3
%
%
2/57

71

>1/۱

SO3
%

P2O5
%

Na2O
%

K 2O
%

Cl
%

L.O.I
%

1/1۱

1/۱3

2/1۱

4/۱4

1/44

۱/25
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جدول  -۲آنالیز محلولهای آلومینات بهعنوان جريان ورودی به نرمافزار

میزان عناصر ()g/l

محلول A

محلول B

محلول C

محلول D

Al2O3

۱7/71

۱1/41

۱/۱7

۱/74

Na2O

۱7/۱1

3۹/41

7/34

3۱/۹۱

K2O

۱/12

۱7/51

۱4/21

۱۹/27

SiO2

1/15

1/۱2

1/112

1/37

نﺴبت قلیا

2/12

۹/۱5

2/72

7/34

قدرت یونی

1/77

۱/57

1/54

۱/3۱

 -8-8روش آزمايش

 -5نتايج و بحث

برای بررسی صحت نتایج مدلﺴازی ،آزمایشهای
کربنیزاسیون در چهار  ۱۱ ،۱1 ،۱ ،pHو  ۱۱/5بر روی محلول
آلومینات چهارم ( )Dانجام شد ۱/5 .لیتر از محلول آلومینات
در رآکتور  2/5لیتری تا دمای  75درجه سانتیگراد ،درون
حمام آب گرم ،حرارت داده شد pH .اولیه محلول در دمای
 75درجه سانتیگراد برابر  ،۱3/5دور همزن  ،411rpmسرعت
تزریق گاز  ۱333 mL/minو زمان تزریق گاز برای رسیدن به
pHهای  ۱۱ ،۱1 ،۱و ۱۱/5به ترتیب  21 ،22 ،31و  ۱۱دقیقه
بود .با روشن کردن همزن ،عملیات تزریق گاز دیاکﺴیدکربن
به محلول آغاز شد .پس از رسیدن به  pHمورد نظر ،با خاموش
کردن همزن ،تزریق گاز نیز متوقف شد .با خنک کردن
تدریجی محلول در دمای اتاق به مدت  ۱ساعت،امکان تشکیل
بلورهای هیدروکﺴید آلومینیم فراهم شد ،سپس محتویات
محلول درون راکتور فیلتر شد و جامد باقیمانده بر روی صافی
برای حذف قلیای احتمالی همراه آن ،با آب مقطر داغ شﺴته و
سپس در آون در دمای  51درجه سانتیگراد به مدت 4۱
ساعت خشک شد .مقداری از جامد خشک شده برای تعیین
فاز با  XRDو برای تعیین ترکیب شیمیایی محصوالت ترسیب
شده در  pHهای  ۱۱و  ۱۱/5با  XRFآنالیز شدند.

-7-5تاثیرغلظت دیاکسیدکربن بر pH

مقدار  pHبهطور مﺴتقیم با مقدار گاز  CO2تزریق شده
ارتباط دارد .به همین دلیل تاثیر مقدار گاز  CO2در محدوده
 1-51گرم بر لیتر بر  pHمحلول در سه دمای  75 ،71و ۱1
درجه سانتیگراد ،با دو مدل موجود در نرمافزار ،پیشبینی
شد .شکلهای  ۱و  ،2به ترتیب اثر مقدار گاز دیاکﺴید کربن
بر  pHمحلولهای آلومینات با دو مدل  AQو  MSEرا نشان
میدهد .نتایج هر دو مدل نشان داد که ابتدا با افزایش مقدار
گاز دیاکﺴید کربن در محلول pH ،محلول بهطور قابلتوجهی
کاهش مییابد و پس از آن ،تغییرات کاهش  ،pHتقریبا ثابت
میماند زیرا همزمان با انجام واکنشهای  2و  ،3واکنش  5نیز
انجام میشود و میزان یون هیدروکﺴیل در محلول افزایش
مییابد .بنابراین برای کاهش  ،pHمقدار بیشتری گاز CO2
باید تزریق شود .در محلولهای با نﺴبت قلیای بیشتر ،مقدار
بیشتری گاز دیاکﺴید کربن برای رسیدن به  pHموردن ظر
برای ترسیب هیدروکﺴید آلومینیم نیاز است .همچنین با
افزایش دما مقدار کمتری گاز دیاکﺴید کربن برای کاهش
 pHنیاز است.
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شکل  -7اثر مقدار گاز  CO2بر pHمحلولهای آلومینات (نتايج حاصل از مدل )AQ

78

10

5

0

pH

10

C

70 ̊C
75 ̊C
80 ̊C

12

10 15 20 25 30 35 40 45 50
غلظت دی اکسید کربن (گرم بر لیتر)

pH

10

13

نشریه علمی_پژوهشی مهندسی معدن

سمیه شایان فر  ،والح آقازاده  ،پیمان حسنپور

13

13
70 ̊C
75 ̊C
80 ̊C

70 ̊C
75 ̊C
80 ̊C

B
12

A
12

11
pH

pH

11

10
10

9

9

8
10 15 20 25 30 35 40 45 50

5

50

0

45

40

15

غلظت دی اکسید کربن (گرم بر لیتر)

غلظت دی اکسید کربن (گرم بر لیتر)
13
70 ̊C
75 ̊C
80 ̊C

35

30

25

20

10

5

0

D

13

70 ̊C
75 ̊C
80 ̊C

12

C

12

11
pH

10

9

9

8

8

7
10 15 20 25 30 35 40 45 50

5

0

pH

10

11

7
50

غلظت دی اکسید کربن (گرم بر لیتر)

45

40

15 20 25 30 35
غلظت دی اکسید کربن (گرم بر لیتر)

10

5

0

شکل  - ۲اثر مقدار گاز  CO2بر pHمحلولهای آلومینات (نتايج حاصل از مدل )MSE

فرآیند کربنیزاسیون یک فرآیند گرمازا است [ ،]۱اثر دما بر
ثابت تعادل این واکنش به این صورت است که با افزایش دما،
ثابت تعادل واکنش کاهش مییابد .در بین واکنشهای تفکیک
دیاکﺴیدکربن ،واکنش تولید  HCO3-دارای ثابت تعادل
بﺴیار کوچکی است و نﺴبتا آهﺴته انجام میشود زیرا این
واکنش عالوه بر معاوضه هیدروژن ،شامل آرایش مجدد ساختار
شیمیایی نیز میشود [ .]7بنابراین این واکنش ،کنترلکننده
تفکیک گاز دیاکﺴیدکربن درون محلول است.

با استفاده از نتایج مدلﺴازی ،ثابت تعادل و انرژی آزاد
گیبس واکنشهای تفکیک دیاکﺴید کربن درون محلول
آلومینات در سه دمای  75 ،71و  ۱1درجه سانتیگراد
محاسبه شد که نتایج آن در جدول  3آورده شده است .از
آنجایی که ثابت تعادل مﺴتقل از غلظتهای واکنش دهنده و
نوع محصول در یک مخلوط است و بﺴتگی به درجه حرارت و
قدرت یونی دارد ،بنابراین مقدار ثابتهای تعادل در دماهای
مختلف برای چهار محلول یکﺴان است .با توجه به این که
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جدول  -8ثابت تعادل و انرژی آزاد گیبس واکنشهای تفکیک دیاکسیدکربن

17C
واکنش ها
)CO2(g)  CO2(aq

K

CO2(aq) + H2O(l)  H+(aq) + HCO3)(aq
)HCO3- (aq)  H+(aq) + CO3-2(aq

17C

)ΔG(J/mol

1/1۱4

5

5/22×7-۱1

5

7/۱4×7-۱1

K

1/1۱3

-5/34×۱1

7-

37C
)ΔG(J/mol
5

-5/34×۱1

K

1/1۱2
7-

-۹/۱2×۱1

5/1۱× ۱1

5

-۹/۱2×۱1

4/2۱× ۱1

-4/4۱×۱15

۱/11×7-۱1

-4/4۱×۱15

۱/۱2×7-۱1

)ΔG(J/mol
5

-5/34×۱1

5

-۹/۱2×۱1

-4/4۱×۱15

متفاوتی دارند .در بین گونههای آلومینیم ،یون آلومینات ،یون
غالب است و مقدار گونههای دیگر ناچیز است .همچنین
یونهای سدیم و پتاسیم به صورت محلولاند .تغییرات
یونهایی مانند آلومینات ،هیدروکﺴید ،کربنات و بیکربنات و
واکنشهایی که حین فرآیند کربنیزاسیون اتفاق میافتد ،باعث
تولید هیدروکﺴید آلومینیم و سایر محصوالت کربنیزاسیون
میشود.

-۲-5تاثیرغلظت دیاکسیدکربن بر گونهزايي محلول

گونه های موجود در محلول آلومینات قبل و بعد از فرآیند
کربنیزاسیون ،در جدول  4آورده است .با تزریق گاز
دیاکﺴیدکربن گونههای جدیدی تشکیل میشوند که با توجه
با به غلظت دیاکﺴیدکربن موجود در محلول و دما ،غلظت -
های

جدول  -5گونهزايي محلول آلومینات قبل و بعد از کربنیزاسیون

بعد از کربنیزاسیون

قبل از کربنیزاسیون
محلول
AlOH+2
Na+
K+
H2SiO4-2
H3SiO4-

H2O
H+
OHAl+3
Al(OH)2+

NaHSiO3

Al(OH)3

SiO2

CO2
CO3-2
HCO3NaCO3NaHCO3

-

Al(OH)4

محلول
AlOH+2
Na+
K+
H2SiO4-2
H3SiO4-

H2O
H+
OHAl+3
Al(OH)2+

NaHSiO3

Al(OH)3

SiO2

-

جامد
NaAlSi3O8
Al(OH)3
KAlSiO4
NaAlCO3(OH)2

Al(OH)4

برای فهم مکانیزم فرآیند کربنیزاسیون ،بررسی شرایط

 75 ،71و  ۱1درجه سانتیگراد در محدوده دیاکﺴیدکربن

انجام واکنشهایی که حین کربنیزاسیون اتفاق می افتد،

مدنظر ،برای چهار محلول محاسبه شد که نتایج آن برای هر

ضروری است .برای بررسی تشکیل یا عدم تشکیل محصوالت

دو مدل در شکلهای  3تا  ۱1آورده شده است .مقادیر منفی

کربنیزاسیون ،انرژی آزاد گیبس تشکیل گونهها ،در سه دمای

انرژی آزاد گیبس نشان دهنده احتمال تشکیل گونهها از نظر
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ترمودینامیکی است .نتایج حاصل از مدل  ،AQتشکیل چهار

دوم  ۱5گرم در لیتر ،محلول سوم  25گرم در لیتر و محلول

گونه  Al(OH)3یا بایریت( 2۱واکنش NaAlCO3(OH)2 ،)5

چهارم  31گرم در لیتر گاز  ،CO2هیدروکﺴید آلومینیم و در

یا داسونیت (واکنش  )۹و بﺴته به مقدار پتاسیم و سدیم

مقادیر بیشتر گاز  ،CO2داسونیت تشکیل میشود .ثابت تعادل

یا پانونزیت

22

این واکنشها در جدول  5آورده شده است .باال بودن ثابت

یا آلبیت (دمای پایین)

23

تعادل واکنشهای تشکیل داسونیت ،پانونزیت ،آلبیت و

(واکنش  )۱4را در مقادیر مختلف گاز دیاکﺴیدکربن در هر

بوهمیت نشان دهنده این است که در صورت مﺴاعد بودن

سه دما نشان میدهد .مدل ،MSEتشکیل سه گونه داسونیت،

شرایط و با توجه به ترکیب محلول و غلظت گاز دیاکﺴید

پانونزیت و آلبیت در هر سه دما و تشکیل بایریت در دمای 71

کربن تزریق شده ،میل آنها به تشکیل بیشتر از هیدروکﺴید

 AlOOHیا بوهمیت( 24واکنش )۱5در

آلومینیم است .با پیشبینی مقدار مناسب دیاکﺴید کربن

دماهای  75و  ۱1درجه سانتیگراد را نشان میدهد .بهترین

برای تولید هیدروکﺴید آلومینیم و کنترل فرآیند کربنیزاسیون

مقدار گاز دیاکﺴیدکربن برای تولید هیدروکﺴید آلومینیم با

میتوان از ترسیب این مواد جلوگیری کرد .به طورکلی با توجه

کمترین ناخالصی با توجه به نﺴبت قلیا و غلظت عناصر موجود

به نتایج هر دو مدل در تمام محلولها ،ترسیب هیدروکﺴید

در محلول برای هرکدام از محلولهای آلومینات در هر سه دما

آلومینیم در  pHهای بیشتر از  ۱۱اتفاق میافتد و در pH

انتخاب شد .برای محلول اول مقدار  ۱1گرم در لیتر ،محلول

های کمتر از این مقدار داسونیت تشکیل خواهد شد.

موجود در محلول ،گونههای KAlSiO4
(واکنش  )۱3و NaAlSi3O8

درجه سانتیگراد و

()۱3

)K+(aq) + Al+3(aq) + SiO2(aq) + 6H2O  KAlSiO4(s) + 4H+(aq

()۱4

)Na+(aq) + Al+3(aq) + 3SiO2(aq) + 6H2O  NaAlSi3O8(s) + 4H+(aq

() ۱5

)Al(OH)4- (aq)  AlO(OH)(s) + OH-(aq

-4000000

Bayerite-70 ̊C
Bayerite-75 ̊C

-3500000

Bayerite-80 ̊C

-3000000

Dawsonite-70 ̊C
Dawsonite-75 ̊C

-2500000

Dawsonite-80 ̊C

-2000000

Albitelow-70 ̊C
Albitelow-75 ̊C

-1500000

Albitelow-80 ̊C

-1000000

Panunzite-70 ̊C
Panunzite-75 ̊C

انرژی ازاد گیبس تشکیل گونه ها (ژول بر مول)

A

-500000

Panunzite-80 ̊C

0
50

45

40

20
25
30
35
غلظت دی اکسید کربن (گرم بر لیتر)

15

10

5

0

شکل  -8انرژی گیبس تشکیل محصوالت حاصل از کربنیزاسیون محلول اول در مقادير مختلف گاز دیاکسید کربن (مدل) AQ

78

نشریه علمی_پژوهشی مهندسی معدن

مدلسازی ترمودینامیکی ترسیب هیدروکسید آلومینیم از محلول آلومینات به روش کربنیزاسیون

-4000000
Bayerite-70 ̊C
Bayerite-75 ̊C

-3500000

B

Bayerite-80 ̊C
Dawsonite-70 ̊C
Dawsonite-75 ̊C

-2500000

Dawsonite-80 ̊C
Albitelow-70 ̊C

-2000000

Albitelow-75 ̊C
Albitelow-80 ̊C

-1500000

Panunzite-70 ̊C

انرژی ازاد گیبس تشکیل گونه ها (ژول بر مول)

-3000000

-1000000

Panunzite-75 ̊C
Panunzite-80 ̊C

-500000
0
50

45

40

20
25
30
35
غلظت دی اکسید کربن (گرم بر لیتر)

15

10

5

0

شکل  -5انرژی گیبس تشکیل محصوالت حاصل از کربنیزاسیون محلول دوم در مقادير مختلف گاز دیاکسید کربن (مدل) AQ

-4000000

Bayerite-70 ̊C
Bayerite-75 ̊C

-3500000

Bayerite-80 ̊C

-3000000

Dawsonite-70 ̊C
Dawsonite-75 ̊C

-2500000

Dawsonite-80 ̊C
Albitelow-70 ̊C

-2000000

Albitelow-75 ̊C

-1500000

Albitelow-80 ̊C
Panunzite-70 ̊C

انرژی ازاد گیبس تشکیل گونه ها (ژول بر مول)

C

-1000000

Panunzite-75 ̊C
Panunzite-80 ̊C

-500000
0
50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

غلظت دی اکسید کربن (گرم بر لیتر)

شکل  -7انرژی گیبس تشکیل محصوالت حاصل از کربنیزاسیون محلول سوم در مقادير مختلف گاز دیاکسید کربن (مدل) AQ

78

نشریه علمی_پژوهشی مهندسی معدن

سمیه شایان فر  ،والح آقازاده  ،پیمان حسنپور

-4000000

Bayerite-70 ̊C
Bayerite-75 ̊C

-3500000

D

Dawsonite-70 ̊C

-3000000

Dawsonite-75 ̊C

-2500000

Dawsonite-80 ̊C
Albitelow-70 ̊C

-2000000

Albitelow-75 ̊C
Albitelow-80 ̊C

-1500000

انرژی ازاد گیبس تشکیل گونه ها (ژول بر مول)

Bayerite-80 ̊C

Panunzite-70 ̊C

-1000000

Panunzite-75 ̊C
Panunzite-80 ̊C

-500000
0
50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

غلظت دی اکسید کربن (گرم بر لیتر)

شکل  -9انرژی گیبس تشکیل محصوالت حاصل از کربنیزاسیون محلول چهارم در مقادير مختلف گاز دیاکسید کربن (مدل) AQ

-4000000

Bayerite-70 ̊C
Boehmite-75 ̊C

A

Boehmite-80 ̊C

-3500000

Dawsonite-75 ̊C
Dawsonite-80 ̊C

-2500000

Albitelow-70 ̊C
Albitelow-75 ̊C

-2000000

Albitelow-80 ̊C
Panunzite-70 ̊C

-1500000

Panunzite-75 ̊C
Panunzite-80 ̊C

انرژی ازاد گیبس تشکیل گونه ها (ژول بر مول)

Dawsonite-70 ̊C

-3000000

-1000000
-500000
0
50

45

40

20
25
30
35
غلظت دی اکسید کربن (گرم بر لیتر)

15

10

5

0

شکل  -1انرژی گیبس تشکیل محصوالت حاصل از کربنیزاسیون محلول اول در مقادير مختلف گاز دیاکسید کربن (مدل )MSE

77

نشریه علمی_پژوهشی مهندسی معدن

مدلسازی ترمودینامیکی ترسیب هیدروکسید آلومینیم از محلول آلومینات به روش کربنیزاسیون

-4000000

Bayerite-70 ̊C
Boehmite-75 ̊C

B

Boehmite-80 ̊C

-3500000

Dawsonite-75 ̊C
Dawsonite-80 ̊C

-2500000

Albitelow-70 ̊C
Albitelow-75 ̊C

-2000000

Albitelow-80 ̊C
Panunzite-70 ̊C

-1500000

Panunzite-75 ̊C
Panunzite-80 ̊C

انرژی ازاد گیبس تشکیل گونه ها (ژول بر مول)

Dawsonite-70 ̊C

-3000000

-1000000
-500000
0
50

40

45

35

30

25

20

15

10

0

5

غلظت دی اکسید کربن (گرم بر لیتر)

شکل  -3انرژی گیبس تشکیل محصوالت حاصل از کربنیزاسیون محلول دوم در مقادير مختلف گاز دیاکسید کربن (مدل )MSE

-4000000

Bayerite-70 ̊C
Boehmite-75 ̊C
Boehmite-80 ̊C

-3000000

Dawsonite70 ̊C
Dawsonite75 ̊C
Dawsonite80 ̊C
Albitelow-70 ̊C

-2500000
-2000000
-1500000

Albitelow-75 ̊C
Albitelow-80 ̊C

انرژی ازاد گیبس تشکیل گونه ها (ژول بر مول)

C

-3500000

-1000000
-500000
0
50

45

40

20
25
30
35
غلظت دی اکسید کربن (گرم بر لیتر)

15

10

5

0

شکل  -3انرژی گیبس تشکیل محصوالت حاصل از کربنیزاسیون محلول سوم در مقادير مختلف گاز دیاکسید کربن (مدل )MSE

77

نشریه علمی_پژوهشی مهندسی معدن

سمیه شایان فر  ،والح آقازاده  ،پیمان حسنپور

-4000000

Bayerite-70 ̊C
Boehmite75 ̊C
Boehmite80 ̊C
Dawsonite70 ̊C
Dawsonite75 ̊C
Dawsonite80 ̊C
Albitelow70 ̊C

انرژی ازاد گیبس تشکیل گونه ها (ژول بر مول)

D

-3000000

-2000000

-1000000

0
50

45

40

25
30
35
غلظت دی اکسید کربن (گرم بر لیتر)

15

20

10

5

0

شکل  -77انرژی گیبس تشکیل محصوالت حاصل از کربنیزاسیون محلول چهارم در مقادير مختلف گاز دیاکسید کربن (مدل )MSE

جدول  -7ثابت تعادل گونههای احتمالي تشکیل شده حین فرآيند کربنیزاسیون

گونههای تشکیل شده

17C

17C

37C

واکنش Al(OH)3 -5

4/25

3/۹۹

3/۱۹

واکنش NaAlCO3(OH)2 -۹

۱1-

۱1-

۱1-

۱/5× ۱1

۱/۹× ۱1

۱-

۱-

۱/4× ۱1
۱-

واکنش KAlSiO4-۱3

۱/7× ۱1

3/1× ۱1

5/2× ۱1

واکنش NaAlSi3O8-۱4

7

2/7×۱1

7

2/۱×۱1

3/2×۱17

واکنش AlO(OH)-۱5

۹/۹۹

۹/25

5/55

کربنیزاسیون در نظر گرفت .در این دما هیدروکﺴید آلومینیم
کمترین مقدار ناخالصی را خواهد داشت .اثر غلظت دیاکﺴید
کربن بر روی قدرت یونی محلولهای آلومینات در جدول ۹
آورده شده است .با توجه به اختالف اندک بین مقادیر قدرت
یونی پیشبینی شده با دو مدل در سه دمای  75 ،71و ۱1
درجه سانتیگراد ،نتایج مدل  AQدر دمای  75درجه
سانتیگراد برای تمام محلولها بیان شده است .با مشاهده
قدرتهای یونی محلولهای آلومینات در مقادیر متفاوت دی-
اکﺴید کربن ،میتوان نتیجه گرفت که قدرت یونی محلولهای
آلومینات حاصل از لیچینگ نفلین سینیت در محدوده کاربرد
مدل  AQاست.

گونههای غالب در مقادیر پیشبینیشده  CO2با دو مدل
برای چهار محلول آلومینات در محدوده دمایی  71تا  ۱1درجه
سانتیگراد و محلول اول مقدار  ۱1گرم در لیتر ،محلول دوم
 ۱5گرم در لیتر ،محلول سوم  25گرم در لیتر و محلول چهارم
 31گرم در لیتر گاز دیاکﺴید کربن در شکل  ۱۱نشان داده
شده است .مدل  AQدر این محدوده دمایی بایریت و مدل
 MSEدر دمای  71درجه سانتیگراد بایریت و در دماهای 75
و  ۱1درجه سانتیگراد بوهمیت را به عنوان فاز غالب
هیدروکﺴید آلومینیم پیشبینی میکنند .هر دو مدل تشکیل
مقدار اندکی از ترکیبات سیلیس به صورت پانونزیت و آلبیت را
نشان میدهند .در این شرایط داسونیت تشکیل نشده است .با
توجه به مشاهده نشدن رسوبهای کربنات سدیم و پتاسیم،
این گونهها به صورت محلولاند .همچنین با افزایش دما ،مقدار
هیدروکﺴید آلومینیم کاهش و مقدار ناخالصیهای سیلیﺴی
افزایش مییابد .کاهش دما ،تاثیر عکس دارد؛ بنابراین دمای
 75درجه سانتیگراد را میتوان به عنوان دمای مناسب برای
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شکل  - 77گونههای غالب حاصل از کربنیزاسیون محلولهای آلومینات محلول  Aمقدار  77گرم در لیتر ،محلول  77 Bگرم در لیتر ،محلول ۲7 C
گرم در لیتر و محلول  87 Dگرم در لیتر گاز ( CO2نتايج حاصل از دو مدل AQو )MSE

جدول  -9اثر غلظت دیاکسید کربن بر قدرت يوني ( )mol/kgمحلولهای آلومینات
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7

77

77

۲7

۲7

محلول A

1/۱۱ 1/۱۱

۱/17

1/5۱ 1/۱۱

1/4۱

1/42

1/42

1/42

1/42

محلول B

۱/7۱ ۱/۹۱

۱/۱7

2/15 ۱/۱۹

2/۱3

2/17

۱/۱۱

۱/77

۱/۹۹

محلول C
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 -8-5نتايج آزمايشهای فرآيند کربنیزاسیون

 ۱۱و  ۱۱/5بر روی محلول آلومینات چهارم طراحی و انجام
شد .ترکیب شیمیایی محلولهای آلومینات بعد از کربنیزاسیون
در جدول  7آورده شده است .در اثر تجزیه محلول آلومینات و
رسوب هیدروکﺴید آلومینیم مطابق واکنش  ،5مقدار یون

برای بررسی صحت نتایج حاصل از مدلﺴازی ترمودینامیکی
و تعیین محدوده  pHتشکیل هیدروکﺴید آلومینیم و
داسونیت ،آزمایشهای کربنیزاسیون بر اساس نتایج حاصل از
دو مدل ،در دمای  75درجه سانتیگراد و در  pHهای ،۱1 ،۱
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و  ،۱۱/5هیدروکﺴید آلومینیم با فاز بایریت تشکیل شده است
و هیج فاز جزیی دیگری همراه آن تشخیص داده نشده است.
عدم تشکیل محصوالت دیگری چون پانونزیت و آلبیت را
میتوان اینگونه توضیح داد که با توجه به افزایش pHمحلول
بعد از کربنیزاسیون و محلول بودن سیلیس در pHهای قلیایی
و همچنین کم بودن مقدار سیلیس موجود در محلول
آلومینات ،محصوالت یاد شده ،تشکیل نمیشوند.

هیدروکﺴیل در محلول افزایش یافته و باعث افزایش pH

محلول آلومینات در انتهای فرآیند کربنیزاسیون میشود که
تغییرات  ،pHبرای هرکدام از آزمایشها بعد از  ۱ساعت به
ترتیب ۱۱/۱ ،۱1/3 ،۱/2و  ۱2/2گزارش شد.
شکل  ،۱2الگوهای پراش اشعه ایکس محصوالت تولیدی از
فرآیند کربنیزاسیون را نشان میدهد .مشاهده میشود که در
pHهای  ۱و  ۱1محصول تولیدی داسونیت و در pHهای ۱۱

جدول  -1ترکیب شیمیايي محلول آلومینات چهارم پس از آزمايشهای کربنیزاسیون

محلول
a - pH=۱
b - pH=۱1
c - pH=۱۱
d - pH=۱۱/5

Al2O3

Na2O

K2O

SiO2

CO3-2

4/75
4/۱۹
3/۱5
3/۱1

۱۱/51
21/71
2۱/۱4
2۱/۱1

۱5/51
۱5/71
۱5/7۱
۱5/32

1/31
1/2۱
1/2۱
1/2۹

۱7/31
31/41
35/3۹
23/۱1

شکل  -7۲الگوی پراش اشعه ايکس محصول تولیدی از فرآيند کربنیزاسیون در دمای  17 Cو زمان  3ساعت  aو  ،bبه ترتیب  pHهای  3و :77
داسونیت؛  cو  dبه ترتیب  pHهای  77و  :77/7بايريت

برابر 3/۹و 4/2گرم بود که نشان دهنده بازیابی  54و ۹2/۱
درصد است.
با توجه به اینکه فاز هیدروکﺴید آلومینیم پیشبینی شده
با دو مدل متفاوت بود و فاز محصول تولیدی از آزمایشهای
کربنیزاسیون با آنالیز ،XRDبایریت تشخیص داده شد ،در این
پژوهش نتایج حاصل از آزمایش فرآیند کربنیزاسیون با نتایج
مدل  AQتطابق بیشتری دارد .البته این به معنی ناکارآمد

ترکیب شیمیایی هیدروکﺴید آلومینیم حاصل از
کربنیزاسیون در دو  ۱۱ pHو  ۱۱/5در جدول  ۱آورده شده
است .نتایج آنالیز  XRFمحصوالت نشان داد که مقدار Al2O3
در  pHبرابر  ۱۱بیشتر است و مقدار کمتری سیلیس نﺴبت به
هیدروکﺴید آلومینیم ترسیب شده در  pHبرابر  ۱۱/5دارد.
مقدار بایریت ترسیب شده در  pHهای  ۱۱و  ۱۱/5به ترتیب
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یادآوری می شود در این پژوهش با استفاده از مدلﺴازی
ترمودینامیکی شرایط مناسب برای تولید هیدروکﺴید آلومینیم
پیشبینی شده است و برای رسیدن به بازیابی باال باید اثر
پارامترهای دیگر مانند افزودن جوانه ،سرعت تزریق گاز ،دما،
میزان همزدن و زمان کربنیزاسیون نیز بررسی شود.

بودن مدل  MSEنیﺴت و از نتایج این مدل نیز میتوان برای
بررسی ترمودینامیکی محلولهای آلومینات و پیشبینی
گونههای احتمالی قبل از انجام تﺴتهای آزمایشگاهی،
استفاده کرد.

جدول  -3آنالیز  XRFمقدار محصوالت تولید شده از آزمايشهای کربنیزاسیون در  pHهای  77و 77/7

ترکیبات Al2O3
%
۹۱/57
نمونه c
۹1/۱۹
نمونه d

SiO2
%
۱/12
4/24

CaO
%
1/4۱
1/۱5

Na2O
%
۱/4
۱/۹2

K2O
%
1/۱۱
۱/۱3

TiO2
%
>1/۱
>1/۱

SO3
%
>1/۱
>1/۱

P2O5
%
>1/۱
>1/۱

ZnO
%
>1/۱
>1/۱

Fe2O3
%
>1/۱
>1/۱

L.O.I
%
34/53
32/۹3

بوهمیت را به عنوان فازهای هیدروکﺴید آلومینیم ،پیشبینی
کرد.

 -7نتیجهگیری
محلولهای آلومینات با ترکیب شیمیایی متفاوت با دو
مدل  AQو  MSEمدلﺴازی شد .با توجه به مدلﺴازی
ترمودینامیکی و آزمایشهای کربنیزاسیون محلول آلومینات،
نتایج زیر حاصل شد:

 - 5در هر دو مدل ،مقدار بﺴیار اندکی پانونزیت و آلبیت در اثر
رسوب مقداری از سیلیس محلول ،پیشبینی شد که با توجه
به کم بودن مقدار سیلیس موجود در محلول و افزایش pH
نهایی محلول پس از کربنیزاسیون ،احتمال تشکیل این
ترکیبات اندک است.

 -۱برای هر دو مدل  AQو  MSEبا افزایش مقدار ،CO2
مقدار ناخالصیهایی مانند داسونیت بهسرعت افزایش یافته و
در  pHکمتر از  ۱۱محصول تولیدی تقریبا داسونیت خواهد
بود .هیدرولیز یون آلومینات و تشکیل هیدروکﺴید آلومینیم
در  pHبیشتر از  ۱۱اتفاق میافتد ،بنابراین با کنترل pH
میتوان محصول خالصی تولید کرد.

 -۹در هر دو مدل ،با افزایش دمای محلول ،مقدار هیدروکﺴید
آلومینیم کاهش یافته و مقدار ناخالصیها افزایش مییابد و
بالعکس .دمای  75درجه سانتیگراد را میتوان به عنوان دمای
مناسب برای کربنیزاسیون در نظر گرفت .در این دما
هیدروکﺴید آلومینیم با کمترین ناخالصی تشکیل میشود.

 -2دمای کربنیزاسیون به طور قابل توجهی بر نﺴبت
هیدروکﺴید آلومینیم و داسونیت تاثیر میگذارد .نتایج هر دو
مدل نشان داد که با افزایش دما نﺴبت داسونیت به میزان
قابل توجهی افزایش یافته و مقدار هیدروکﺴید آلومینیم
کاهش مییابد.

 -7نتایج آنالیز  XRDمحصوالت کربنیزاسیون محلول سوم در
دمای  75درجه سانتیگراد و  pHهای  ۱۱و  ،۱۱/5بایریت را
به عنوان فاز غالب هیدروکﺴید آلومینیم تایید کرد .همچنین
در  pHهای  ۱و  ،۱1محصول تولیدی داسونیت است .نتایج
آنالیز  XRFمحصوالت نشان داد که مقدار  Al2O3در pH
برابر  ۱۱بیشتر است و مقدار کمتری سیلیس نﺴبت به
هیدروکﺴید آلومینیم ترسیب شده در  ۱۱/5 pHدارد.

 -3مدل  ،AQدر هر سه دمای 75 ،71و  ۱1درجه سانتیگراد
و  pHبیشتر از  ،۱۱بایریت را به عنوان فاز غالب هیدروکﺴید
آلومینیم پیشبینی کرد.

 -۱نتایج حاصل از مدل  AQتطابق بیشتری با نتایج
آزمایشگاهی داشت .نتایج حاصل از مدل  MSEدر دماهای
پایین با نتایج مدل  AQانطباق دارد.

 -4مدل  ،MSEدر  pHبیشتر از  ۱۱در دمای  71درجه
سانتیگراد بایریت و در دمای  75و  ۱1درجه سانتیگراد
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