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چکيذُ
در ايي پژٍّص حذف ًاخالصيّاي سيليسي تٌتًَيت هعذى رضن استاى سوٌاى تا استفادُ اس دٍ فزايٌذ تًِطيٌي تا عاهل ضيويايي
ّگشاهتافسفات سذين ٍ ّيذرٍسيکلَى تِ هٌظَر تْيِ ًاًَرس هَرد هطالعِ قزار گزفت .تٌتًَيت هعذى رضن ،تٌتًَيتي سذيوي تا عيار پاييي تَدُ
ٍ ًاخالصيّاي عوذُ آى کزيستَتاليت ٍ کَارتش است کِ تِ ّوزاُ آى هقاديز اًذکي فلذسپار ،گچ ،دٍلَهيت ،کلسيت ٍ سئَليت ٍجَد دارًذً .وًَِ
تِ ٍسيلِي فزايٌذّاي تًِطيٌي تا ّگشاهتافسفات سذين ٍ ّيذرٍسيکلَى خالصساسي ضذُ است .ايٌتزکليطي (هياىافشايي) هًَتوَريلًَيت
خالص تذست آهذُ ،تا اکتادسيل آهيي اًجام ضذ ٍ تا آسهايص ديفزاکسيَى اضعِ ايکس ارسياتي ضذً .تايج خالصساسي ًطاى داد کِ تا استفادُ اس
ّيذرٍسيکلَى ًويتَاى هًَتوَريلًَيت خالص هٌاسة تزاي تَليذ ًاًَرس تذست آٍرد ٍلي تا استفادُ اس فزايٌذ تًِطيٌي تا ّگشاهتافسفات سذين
هيتَاى ًاخالصيّاي هَجَد در ًوًَِ را تا کوتز اس  5درصذ کاّص داد .اس تيي دٍ رٍش ارائِ ضذُ رٍش تًِطيٌي تا ّگشاهتافسفات سذين تا تَجِ
تِ کاّص هطلَب هقذار ًاخالصيّا ٍ قاتليت افشايص هقياس ،تزاي تَليذ ًاًَرس هٌاسة است .اصالح هًَتوَريلًَيت خالص ضذُ ًطاى داد کِ
تِکارگيزي ّگشاهتافسفات سذين در فزايٌذ خالصساسي تاعث افشايص فاصلِ تيي اليِاي در ًوًَِ اصالح ضذُ هيضَد.

کلوات کليذي
هًَتوَريلًَيتّ ،يذرٍسيکلَىّ ،گشاهتافسفات سذين ،هياىافشاييً ،اًَرس
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 -1هقذهِ
تٌتًَيت يک هادُ هؼذًي اص دػتِ سعّا يا ؿثِ سعّا اػت
کِ تغَس ػوذُ اص کاًي هًَتوَسيلًَيت تـکيل ؿذُ اػت.
هًَتوَسيلًَيت تِ عَس گؼتشدُاي دس كٌؼت هَسد اػتفادُ لشاس
هيگيشد [ .]1يکي اص هْنتشيي کاستشدّاي هًَتوَسيلًَيت
اػتفادُ دس تَليذ ًاًَسع اػت تِعَسي کِ پشکاستشدتشيي کاًي
سػي هَسد اػتفادُ دس ايي كٌؼت اػت [ .]3تِ عَس کلي دس
كٌؼت ،هًَتوَسيلًَيت تِ اًَاع ػذيوي ( ٍ )Naکلؼيوي ()Ca
دػتِتٌذي هيؿَد ،کِ ايي دػتِتٌذي تش اػاع کاتيَى لاتل
تؼَيض هَرَد دس تشکية اًزام هيؿَد [ً .]4اًَسعّا ،سعّاي
خيلي سيضداًِ ّؼتٌذ کِ اًذاصُ رسات آًْا کوتش اص  5هيکشٍهتش
اػت .رسات سع تا صٌيي اتؼادي فؼاليت صيادي داؿتِ ٍ ٌّگاهي
کِ دس پليوشّا ،ػشاهيکّا ،رَّشّا ،سًگّا ٍ پالػتيکّا تِ کاس
سًٍذ خلَكياتي اػتخٌايي تِ آىّا هيدٌّذ [ .]5حذاکخش همذاس
ًاخالليّاي ّوشاُ تا هًَتوَسيلًَيت تشاي اػتفادُ دس فشايٌذ
تَليذ ًاًَسع تايذ کوتش اص  5دسكذ تاؿذٍ .رَد تاػج کاّؾ
خلَكيات هخثت ايزاد ؿذُ خَاّذ ؿذ .تٌاتشايي تشاي حزف
ًاخالليّاي ّوشاُ تا هًَتوَسيلًَيت تايذ سٍؽ هٌاػثي تِ کاس
گشفتِ ؿَد تا سع خالق ؿذُ تا حذ هغلَب اص ًاخالليّاي
ّوشاُ آى رذا ؿذُ ٍ تتَاًذ خلَكيات هغلَب پليوش سا تْثَد
تخـذ [ً .]6اخالليّاي سايذ رخايش تٌتًَيتي ؿاهل کَاستض،
کشيؼتَتاليت ،فلذػپاس ،اپال ( ،)CTگش ،آلثيت ،آًَستيت،
اٍستَکالص ،آپاتيتّ ،اليت ،کلؼيت ،دٍلَهيت ،کشتٌات ػذين،
ػيذسيت ،تيَتيت ،هؼکَيت ،کلشيت ،پيشيت ،کائَليٌيت ٍ
ّواتيت اػت [ .]1تيـتش ًاخالليّاي ّوشاُ تا تٌتًَيتّا تِ رض
ًاخالليّاي ػيليؼي سيضداًِ تا اػتفادُ اص سٍؽّاي
خالقػاصي هتذاٍل تِ ساحتي لاتل رذايؾ اػت ٍ اص آًزايي کِ
تشاي تَليذ ًاًَسع ،هًَتوَسيلًَيتي تا دسرِ خلَف تاالي 95
دسكذ هَسد ًياص اػت حزف ًاخالليّاي ػيليؼي ّوشاُ تا
تٌتًَيت تا حذ هغلَب اهشي ضشٍسي اػت ٍ هؼتلضم اػتفادُ اص
فشايٌذّاي خالقػاصي ٍيظُ اػت [ٍ .]7رَد هماديش لاتل تَرْي
کشيؼتَتاليت ٍ کَاستض سيضداًِ تِ ّوشاُ تٌتًَيتّا خالقػاصي
آىّا سا تؼياس هـکل هيًوايذ .صيشا ّنسؿذي کشيؼتَتاليت تا
هًَتوَسيلًَيت ٍ اًذاصُ هـاتِ رسات آىّا تا يکذيگش دس فشايٌذ
رذاػاصي ايي ًاخالليّا تؼياس احشگزاس اػت [.]2
تشاي خالقػاصي تٌتًَيتّا سٍؽّاي هختلفي اسائِ ؿذُ
اػت اها دس تيي ايي سٍؽّا دٍ سٍؽ هؼشٍف ٍ هتذاٍل ٍرَد
داسد .دس سٍؽ اٍل کِ دس ػال  1980اسائِ ؿذ ٍ تِ سٍؽ تشي
تاث ٍ الگالي هؼشٍف اػت ،تخليق سع ،تيـتش تش هثٌاي
رذاػاصي ؿيويايي اػتَاس اػت [ .]8دس ػالّاي اخيش سٍؿي

ػشيغ کِ تش اػاع رذاػاصي هکاًيکي هَاد تا اػتفادُ اص
تزْيضات هکاًيکي هتذاٍل ؿذُ اػت ،تَػظ ؿشکت تييالوللي
آهکَل اختشاع ٍ تِ حثت سػيذُ اػت [ .]5تش اػاع ؿيَُ خالق
ػاصي الگالي ،تشاي حزف ّش يک اص کاًيّاي هَرَد دس
تٌتًَيتّا يک سًٍذ رذاگاًِ ٍرَد داسد کِ تا صدٍدى کاًيّاي
کشتٌاتِ ٍ تؼضي اکؼيذّاي آّي ؿشٍع ٍ تا هشاحل فؼالػاصي
ًوًَِّاي خالق هًَتوَسيلًَيتي ٍ تثذيل آىّا تِ ًوًَِّاي
ػذيک ،اداهِ هيياتذ [ .]8ايي سٍؽ خالقػاصي ّيش گاُ کاهل
ًثَدُ ٍ هحلَل هوکي اػت ٌَّص ؿاهل همذاس کوي اص
ًاخالليّا هاًٌذ کَاستض تاؿذ ٍ اص عشفي هَاد ؿيويايي هَسد
اػتفادُ تشاي خالقػاصي هيتَاًذ احش هٌفي تش فشايٌذ تَليذ
ًاًَسع ٍ خلَكيات ًاًَسع تگزاسد .سٍؽ اسائِ ؿذُ تَػظ
ؿشکت آهکَل ػليشغن ايٌکِ تشاي خالقػاصي تؼياسي اص
ًوًَِّاي تٌتًَيت هٌاػة اػت ،اها ػولکشد آى تشاي ًوًَِّاي
کِ داساي ًاخالليّاي ػيليؼي صياد تاؿٌذ هٌاػة ًيؼت.
ػالٍُ تش دٍ سٍؽ تاال سٍؿي ديگش دس ػال  1973تَػظ پاٍل
اػکيک 1اسائِ ؿذ کِ دس آى تشاي خالقػاصي اص ػاهل
هتفشقکٌٌذُ ّگضاهتافؼفات ػذين اػتفادُ ًوَد .ايي سٍؽ لادس
اػت ًاخالليّا غيش ػيليؼي سا تِ خَتي حزف ًوايذ ٍلي
ػولکشد آى دس حزف ًاخالليّاي ػيليؼي ٍاتؼتگي صيادي تِ
اتؼاد ًاخالليّاي ػيليؼي داسد [.]9
دس ايي همالًِ ،تايذ حاكل اص حزف ًاخالليّاي ػيليؼي اص
تٌتًَيت هؼذى سؿن تا اػتفادُ اص سٍؽّاي ّيذسٍػيکلَى ٍ
تًِـيٌي تا اػتفادُ اص هتفشق کٌٌذُ ّگضاهتافؼفات ػذين تا
يکذيگش همايؼِ ؿذُ ٍ هَسد اسصياتي لشاس هيگيشد .تشاي اكالط
سع خالقؿذُ ،اکتادػيل آهيي اػتفادُ هيؿَد .دس فشايٌذ
هياىافضايي ،آب تِ ػٌَاى هحيظ ٍاکٌؾ ٍ اػيذکلشيذسيک تشاي
پشٍتًَِ ًوَدى اکتادػيل آهيي اػتفادُ ؿذ [.]11[ ٍ ]10
-2آسهايصّا ٍ هَاد هَرد استفادُ
-1-2هَاد ٍ تجْيشات هَرد استفادُ

ًوًَِ اص هؼذى تٌتًَيت سؿن ٍالغ دس اػتاى ػوٌاى تْيِ ؿذ.
ايي ًوًَِ توذت  5ػاػت دس دهاي  60°Cخـک ؿذُ ٍ هَسد
اػتفادُ لشاس گشفت.
2
ّگضاهتافؼفات ػذين تا دسرِ خلَف تاال اص ؿشکت ؿاسلَا
تْيِ ؿذُ ٍ تشاي خالقػاصي تٌتًَيت هَسد اػتفادُ لشاس گشفت.
3
اکتادػيل آهيي تا دسد خلَف  90دسكذ اص ؿشکت آلذسيش
تْيِ ؿذُ ٍ تشاي اكالط هًَتوَسيلًَيت هَسد اػتفادُ لشاس گشفت.
تشاي فشايٌذ خالقػاصي اص ظشف تًِـيٌي تا استفاع يک هتش
ٍ لغش  20ػاًتيهتش اػتفادُ ؿذ کِ ػِ خشٍري دس استفاعّاي
 50 ٍ 20 ،10ػاًتيهتش اص پاييي دػتگاُ تؼثيِ ؿذُ تَد.

ّيذسٍػيکلَى هَسد اػتفادُ ػاخت ؿشکت سس ٍ 4داساي ظشفيت
 80ليتش ٍ لغش  2ايٌش اػت.
 -2-2رٍشّاي ضٌاسايي

ًوًَِ هؼشف تْيِ ؿذُ دس دهاي  60دسرِ ػاًتيگشاد
خـک ؿذُ ٍ تا اػتفادُ اص ػٌگؿکي فکي ٍ اػتَاًِاي ،تا 100
دسكذ صيش  2هيليوتش خشد ؿذ ،ػپغ تِ دػتگاُ پَدسکي هٌتمل
ؿذُ ٍ تا اتؼاد کَصکتش اص  2هيکشٍى پَدس ؿذ ٍ تشاي ؿٌاػايي
هَسد اػتفادُ لشاس گشفت .ؿٌاػايي ًوًَِ تا اػتفادُ اص آصهايؾ
پشاؽ اؿؼِ ايکغ ٍ 5آًاليض ؿيويايي تا سٍؽ فلَئَسػاًغ اؿؼِ
ايکغ 6اًزام ؿذ.
 -3-2رٍش خالص ساسي

تشاي حزف ًاخالليّاي ػيليؼي اص دٍ سٍؽ ّيذسٍػيکلَى
ٍ تًِـيٌي تا اػتفادُ اص هتفشقکٌٌذُ ّگضاهتافؼفاتػذين
اػتفادُ ؿذ .تشاي آهادُػاصي ًوًَِ تِ هٌظَس اًزام آصهايؾّاي
خالقػاصيً ،وًَِ هؼشف تْيِ ؿذُ پغ اص خشدايؾ تَػظ
ػٌگؿکي فکي ٍ اػتَاًِاي تا اتؼاد کوتش اص 2هيليوتش ،تِ تاًک
آهادُػاصي پالپ هٌتمل ؿذُ تا تا اػتفادُ اص ّن صدى ػايـي،
رسات هًَتوَسيلًَيت ٍ تاعلِ اص ّن رذا ؿًَذ .دس آصهايؾّاي
تًِـيٌي تا تْيٌِ کشدى ػاهلّاي صهاى ٍ دسكذ راهذ پالپ ،احش
ػاهل غلظت هحلَل ّگضاهتافؼفات ػذين کِ اص ديذگاُ التلادي
تؼياس هْن اػت هَسد تشسػي لشاس گشفت .دس فشايٌذ خالقػاصي
تا اػتفادُ اص ّيذسٍػيکلَى ،اتتذا پالپي تا دسكذ راهذ  5دسكذ
تْيِ ؿذ .پالپ تْيِ ؿذُ تِ ّيذسٍػيکلَى هٌتمل ؿذُ ٍ تا
تٌظين فـاس کاسي آى هغاتك ؿشايظ اسائِ ؿذُ دس رذٍل (،)2
آصهايؾّاي حزف ًاخالليّاي ػيليؼي اًزام ؿذ .ػشسيض ٍ
تِسيض دس ّش هشحلِ آصهايؾ پغ اص آهادُػاصي تا آصهايؾ
ديفشاکؼيَى اؿؼِ ايکغ هَسد اسصياتي لشاس گشفت .دس
آصهايؾّاي ّيذسٍػيکلَى تا تْيٌِ کشدى ػَاهل لغش ػشسيض ٍ
دسكذ راهذ پالپ ،ػاهل هْن فـاس کاسي هَسد هغالؼِ لشاس گشفت.
تشاي حزف ًاخالليّاي ػيليؼي تا اػتفادُ اص هتفشقکٌٌذُ
ّگضاهتافؼفات ػذين اتتذا پالپي تا دسكذ راهذ  10دسكذ آهادُ
ؿذ ،تِعَس ّنصهاى هحلَل سليمي اص ّگضاهتافؼفات ػذين تْيِ
ؿذ .هحلَل ّگضاهتافؼفات ػذين تِ تذسيذ ٍ تِ عَس پيَػتِ تِ
پالپ افضٍدُ ؿذُ ٍ ّن صدُ ؿذ .تِ هخلَط تْيِ ؿذُ دس ايي
هشحلِ تش حؼة ؿشايظ آصهايؾ اسائِ ؿذُ دس رذٍل ( )2صهاى
دادُ ؿذُ تا ًاخالليّاي ػيليؼي اص آى رذا ؿَد .هحلَل
تخؾ ػَػپاًؼيَى تا آصهايؾ ديفشاکؼيَى اؿؼِ ايکغ هَسد
اسصياتي لشاس گشفت.

-4-2رٍش اصالح

تشاي اكالط هًَتوَسيلًَيت خالق ؿذُ اص سٍؽ تؼَيض
کاتيًَي اػتفادُ ؿذُ ٍ اکتادػيل آهيي تشاي فشايٌذ هياىافضايي
هَسد اػتفادُ لشاس گشفت .تشاي پشٍتًَِ ًوَدى اکتادػيل آهيي اص
 HClاػتفادُ ؿذ ٍ آب تِ ػٌَاى هحيظ ٍاکٌؾ هَسد اػتفادُ
لشاس گشفتً .ؼثت هَلي اکتادػيل آهيي تِ هًَتوَسيلًَيت ٍ
 HClتِ اکتادػيل آهيي دس آصهايؾ تِ تشتية  1/5 ٍ 2دس ًظش
گشفتِ ؿذ .اکتادػيل آهيي دس دهاي  70دسرِ ػاًتيگشاد دس
 150mlآب حل ؿذ ٍ ػپغ تِ آى  4ccاػيذ ّيذسٍکلشيک 12
هَالس اضافِ ؿذ تا هحيظ اػيذي ؿذُ ٍ اکتادػيل آهيي پشٍتًَِ
ؿَد .هًَتوَسيلًَيت خالق ؿذُ ،دس دهاي اتاق دس آب تِ عَس
کاهل پشاکٌذُ ؿذ ٍ ػپغ تِ هحلَل آهيي اضافِ ؿذ ٍ
ػَػپاًؼيَى حاكل تِ عَس پيَػتِ تِ هذت  1ػاػت دس دهاي
 80دسرِ ػاًتيگشاد ّن صدُ ؿذ .سع اكالط ؿذُ تِ ٍػيلِ
فيلتشاػيَى رذا ؿذُ ٍ پغ اص ؿؼتـَ تا همذاس صيادي آب،
هزذداً فيلتش ٍ خـک ؿذُ ٍ تا اػتفادُ اص آصهايؾ ديفشاکؼيَى
اؿؼِ ايکغ هَسد اسصياتي لشاس گشفت.
-5-2رٍشّاي ارسياتي

هٌحٌيّاي ديفشاکؼيَى اؿؼِ ايکغ تٌتًَيت تؼذ اص
خالقػاصي ٍ فشايٌذ هياىافضايي تشاي اسصياتي ٍ همايؼِ ًتايذ،
هَسد اػتفادُ لشاس گشفت.
-3تحث
-1-3ضٌاسايي ًوًَِّا

عثك ؿکل ( )1آصهايؾ ديفشاکؼيَى اؿؼِ ايکغ ًوًَِ
هـخق ًوَد کِ هًَتوَسيلًَيت تِ ػٌَاى کاًي سػي ٍ
کشيؼتَتاليت ٍ کَاستض ًاخالليّاي غيش سػي اكلي دس ًوًَِ
ّؼتٌذ .ايي ًتايذ تا اػتفادُ اص آًاليض فلَئَسػاًغ اؿؼِ ايکغ ًيض
کٌتشل ؿذ کِ ًتايذ آى دس ؿکل ( )2اسائِ ؿذُ اػت .آصهايؾ
فلَئَسػاًغ اؿؼِ ايکغ همذاس  SiO2سا  62/1دسكذ ٍ همذاس
 Al2O3سا  11/5دسكذ ًـاى هيدّذ کِ ايي احثات کٌٌذُ پاييي
تَدى همذاس هًَتوَسيلًَيت دس ًوًَِ ًؼثت تِ ًاخالليّاي
ػيليکاتِ اػت .کلؼيت ،صئَليت ،گش ،فلذػپاس ٍ دٍلَهيت تِ
هيضاى کوي دس ًوًَِ ٍرَد داسًذً .تايذ ايي آصهايؾّا ٍرَد
هًَتوَسيلًَيت ػذيوي سا دس ًوًَِ هـخق هيًوايذ.
توٌظَس آهادُػاصي ًوًَِ تشاي اًزام آصهايؾ ّاي هَسد ًظش
اتتذا ًوًَِ تَػيلِ ػٌگ ؿکيّاي فکي ٍ اػتَاًِاي خشد ؿذ ٍ
ػپغ ػوليات تزضيِ ػشًذي خـک تا اػتفادُ اص ػشًذّاي
اػتاًذاسد اًزام ؿذً .وَداس تزضيِ ػشًذي دس ؿکل (ً )3ـاى
هيدّذ کِ d80اًذاصُ اتؼاد رسات  1/7هيليهتش اػت .فاكلِ تيي

كفحات تلَسي هًَتوَسيلًَيت دس ًوًَِ اٍليِ  11/878آًگؼتشٍم
اػت.
جذٍل ( :)1عالهت اختصاري تِ کارتزدُ ضذُ در هٌحٌيّاي
ديفزاکسيَى اضعِ ايکس
نام کاني

مونتموريلونيت

کوارتس

کريستوباليت

کلسيت

عالمت
اختصاري

Mt

Q

Crist

Calc

نام کاني

پالژيوکالز

دولوميت

ژيپس

زئوليت

عالمت
اختصاري

Plg

Dolo

Gyp

Zeo

60
50

Mt

Mt

ضذت پزاش اضعِ X
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40
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Q
30

Mt
Zeo

20

Q
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Gyp
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0
4

6

8
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ساٍيِ پزاش2θ

ضکل ( :)1هٌحٌي ديفزاکسيَى اضعِ ايکس ًوًَِ خام تٌتًَيت

62.1

70
60
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13.1

20

11.5
1.75

2.57

0.114 1.39

درصد

40
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0
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K2O

Na2O M gO Al2O3 SiO2

اکسید

ضکل (ً :)2تايج آسهايص فلَرساًس اضعِ ايکس ًوًَِ خام تٌتًَيت

خام ( 59دسكذ تِ  24دسكذ) تا ًوًَِّاي خالق ؿذُ (70
دسكذ تِ 25دسكذ) تِ خَتي هـخق اػت کِ ػليشغن افضايؾ
هًَتوَسيلًَيت دس هحلَل ػشسيض ّيذسٍػيکلَى ٍلي ّوضٌاى
ايي ًوًَِ خالق ؿذُ تشاي اػتفادُ دس تَليذ ًاًَسع ًاهغلَب
اػت .تٌاتشاييّ ،ش صٌذ ّيذسٍػيکلَى دس رذايؾ ًاخالليّا تا
حذٍدي هَفك ػول ًوَدُ اػت اها تشاي ًوًَِ هؼذى سؿن تا
تَرِ تِ هيضاى تاالي ًاخاللي ػيليؼي ّوشاُ آى ايي سٍؽ لادس
ًيؼت کِ همذاس ًاخالليّاي ػيليؼي ّوشاُ ًوًَِ سا تِ کوتش اص
 5دسكذ کاّؾ دّذ .هٌحٌيّاي ً XRDـاى هيدّذ کِ همذاس
تغييشات ًاخالليّاي ػيليؼي تا تغييش فـاس کاسي
ّيذسٍػيکلَى تؼياس ًاصيض اػت .ؿکل (ً )5تايذ آصهايؾّاي
خالقػاصي تا اػتفادُ اص ّگضاهتافؼفات ػذين سا ًـاى هيدّذ.
ّواى عَس کِ دس ايي ؿکل ديذُ هيؿَد ،تا افضايؾ غلظت
ّگضاهتافؼفات ػذين ،همذاس ًاخالليّاي ػيليؼي دس ًوًَِ تِ
هيضاى لاتل تَرْي کاّؾ هيياتذ .تِ عَسي کِ همذاس
هًَتوَسيلًَيت ًؼثت تِ کشيؼتَتاليت دس آصهايؾ ً 3 ٍ 2ؼثت
تِ آصهايؾ  1افضايؾ لاتل تَرْي داؿتِ اػتّ .واىعَس کِ
هٌحٌيّا ًـاى هيدّذ تا افضايؾ غلظت هحلَل ّگضاهتافؼفات
ػذين تا  0/2دسكذ همذاس ًاخالليّا تا حذ هغلَتي کاّؾ
هيياتذ ،اها افضايؾ غلظت هحلَل تا  0/25احشي دس حزف تيـتش
ًاخالليّا ًذاسد .هٌحٌيّاي ديفشاکؼيَى اؿؼِ ايکغ
آصهايؾّاي ً 3 ٍ 2ـاى هيدٌّذ کِ تا خالقػاصي تٌتًَيت
سؿن تا ايي سٍؽ هيتَاى کَاستض هَرَد دس ًوًَِ سا تِعَس کاهل
حزف ًوَد ٍ همذاس کشيؼتَتاليت هَرَد دس ًوًَِ سا تِ کوتش اص
 5دسكذ کاّؾ داد .ايي سٍؽ داساي تاصياتي تؼياس هٌاػثي اػت
تِعَسي کِ دس ايي سٍؽ هي تَاى  80دسكذ هًَتوَسيلًَيت
هَرَد دس ًوًَِ اٍليِ سا تِ تخؾ کٌؼاًتشُ هٌتمل کشد
(رذٍل.)3

-2-3خالص ساسي تٌتًَيت

ؿکل ( )4هٌحٌيّاي ديفشاکؼيَى اؿؼِ ايکغ سا لثل ٍ تؼذ
اص آصهايؾ ّيذسٍػيکلَى ًـاى هيدّذّ .واى عَس کِ دس ؿکل
ديذُ هيؿَد دس فـاسّاي هختلفً ،اخالليّاي صئَليت،
کلؼيت ،گش ،کَاستض ٍ دٍلَهيت تِ همذاس لاتل لثَلي کاّؾ
هيياتٌذ .کشيؼتَتاليت ًيض دس ًوًَِ کاّؾ يافتِ اػت ،اها تِ عَس
ًؼثي دس همايؼِ تا هًَتوَسيلًَيت ٌَّص تخؾ لاتل تَرْي اص
ًوًَِ سا دس تش هيگيشد .هحاػثات کوي ًـاى هيدٌّذ کِ همذاس
هًَتوَسيلًَيت دس ًوًَِّا خالق ؿذُ دس تاصُ  65تا  70دسكذ
اػت ٍ همذاس کشيؼتَتاليت دس ًوًَِ خالق ؿذُ تيي  25تا 30
دسكذ ٍ همذاس تميِ ًاخالليّا تِ عَس تمشية کوتش اص  5دسكذ
اػت .تا همايؼِ ًؼثت هًَتوَسيلًَيت تِ کشيؼتَتاليت دس ًوًَِ

ضکل ( :)3هٌحٌي داًِتٌذي تٌتًَيت هعذى رضن

جذٍل ( :)2ضزايط آسهايصّاي خالصساسي
رٍش هَرد استفادُ

*

خالصساسي تا رٍش تًِطيٌي تا هتفزقکٌٌذُ ّگشاهتافسفات سذين

ضوارُ آسهايص

1

2

3

غلظت ّگشاهتافسفات سذين()%

0/1

0/2

0/25

*در آسهايصّاي  1تا  3سهاى تِ ًطيٌي  24ساعت ٍ درصذ جاهذ  11تَدُ است.
خالصساسي تا رٍش ّيذرٍسيکلَى

رٍش هَرد استفادُ
ضوارُ آسهايص

4

5

6

7

فطار ّيذرٍسيکلَى ()psi

7

14

21

28

*در آسهايصّاي  4تا  ،7قطز ّيذرٍسيکلَى  2ايٌچ ٍ درصذ جاهذ پالپ  5تَدُ است.

ضکل ( :)4هٌحٌيّاي  XRDسزريش ّيذرٍسيکلَى ًوًَِ هعذى رضن در فطارّاي هتفاٍت ٍ درصذ جاهذ  5درصذ ( ً:Aوًَِ اصلي :B ،RH
آسهايص  :C ،4آسهايص  :D ،5آسهايص  : E ،6آسهايص )7

جذٍل (ً :)3تايج خالصساسي تا رٍش تِ ًطيٌي( عيار ٍ تاسياتي
آسهايصّاي  -3ٍ 2 ،1در تواهي آسهايطات ٍسى ًوًَِ اٍليِ  511گزم
ٍ عيار آى  55درصذ تَدُ است)
هطخصات هحصَل

ضکل ( :)5هٌحٌي ديفزاکسيَى اضعِ ايکس ًوًَِ تزاي :Aآسهايص ،1
:Bآسهايص :C ،2آسهايص 3

ضوارُ آسهايص
1

2

3

ٍسى کٌساًتزُ(گزم)

231

251

246

عيار کٌساًتزُ()%

80

95

94

تاسياتي()%

62/71

80/83

78/39

ضکل ( :)6هٌحٌيّاي ديفزاکسيَى اضعِ ايکس تِريش ّيذرٍسيکلَى ًوًَِ هعذى رضن در فطارّاي هتفاٍت ٍ درصذ جاهذ  5درصذ ( ً :Aوًَِ
اصلي  :B ،RHآسهايص  :C ،4آسهايص  ::D ،5آسهايص  : E ، 6آسهايص )7

ؿکل ( )6هٌحٌيّاي ً XRDوًَِ خام ٍ تِسيض
ّيذسٍػيکلَى سا دس فـاسّاي هتفاٍت ًـاى هيدّذّ .واىعَس
کِ دس ايي ؿکل ديذُ هيؿَد ،کَاستض ،کلؼيت ،صئَليت ٍ گش
پيکّاي تِ ًؼثت ؿذيذي سا ًؼثت تِ ًوًَِّاي خام ًـاى
هيدٌّذً .ؼثت کشيؼتَتاليت تِ هًَتوَسيلًَيت دس هٌحٌيّاي
تِسيض ًوًَِّاي خالق ؿذُ ًؼثت تِ ًوًَِ خام تيـتش اػت ٍ
ايي هَيذ ايي هغلة اػت کِ اػتفادُ اص ّيذسٍػيکلَى تا
حذٍدي دس حزف کشيؼتَتاليت هَحش تَدُ اػت .دس ايي سٍؽ
تاصياتي تؼياس پاييي تَدُ تِعَسي کِ فمظ  10دسكذ
هًَتوَسيلًَيت هَرَد دس ًوًَِ اٍليِ تِ تخؾ کٌؼاًتشُ (ػشيض)
هٌتمل هيؿَد.
همايؼِ ًتايذ حاكل اص خالقػاصي تٌتًَيت هؼذى سؿن تا
اػتفادُ اص ّيذسٍػيکلَى ٍ تًِـيٌي تا هتفشقکٌٌذُ
ّگضاهتافؼفات ػذين ًـاى هيدّذ کِ ّش دٍ سٍؽ دس حزف
ًاخالليّاي غيش ػيليؼي تِ عَس هَفمي ػول ًوَدُاًذ .اها
همايؼِ همذاس ًاخالليّاي ػليؼي تِ راهاًذُ دس ًوًَِ خالق
ؿذُ تا اػتفادُ اص دٍ فشايٌذً ،ـاى هيدّذ کِ فشايٌذ تًِـيٌي
تا هتفشقکٌٌذُ ّگضاهتافؼفات ػذين ًؼثت تِ ّيذسٍػيکلَى دس
حزف ًاخالليّاي ػيليؼي تؼياس هَفمتش ػول ًوَدُ اػت تِ
عَسي کِ ايي سٍؽ همذاس ًاخالليّاي ػيليؼي هَرَد دس
ًوًَِ سا تِ کوتش اص  5دسكذ تمليل دادُ اػت ٍ ًوًَِ خالق ؿذُ
تا ايي سٍؽ تشاي تَليذ ًاًَسع هٌاػة اػت.

ضکل ( :)7هٌحٌي ديفزاکسيَى اضعِ ايکس هًَتوَريلًَيت اصالح
ضذُ تا اکتادسيل آهيي

کٌٌذُ ّگضاهتافؼفات ػذين ،دس فشايٌذ هياىافضايي احش هخثت
داؿتِ ٍ تشاي فشايٌذ تَليذ ًاًَسع هٌاػة اػت.
جذٍل( :)4تجشيِ ضيويايي ًاًَرس تَليذ ضذُ ٍ تٌتًَيت خام
تزکية
عيار()%

ًاًَرس
تٌتًَيت خام
تزکية

عيار ()%

ًاًَرس
تٌتًَيت خام

SiO2

Cl

Na2O

MgO

Al2O3

4/22

0/22

1/33

8 /2

34/4

0

3 /8

2/28

11/2

32/1

K2O

CaO

Fe2O3

L.O.I

0/021

0/12

1/18

44/32

0/114

1/32

1/42

13/1

-3-3اصالح ًوًَِّاي خالص ضذُ

ؿکل ( )7هٌحٌي ديفشاکؼيَى اؿؼِ ايکغ ًوًَِ اكالط ؿذُ
سا ًـاى هيدّذّ .واىعَس کِ دس ؿکل ديذُ هيؿَد ،فاكلِ تيي
اليِ اي اص  11/7A°تا  22الي  36A°افضايؾ يافتِ اػت ٍ ايي
اهش تياًگش آى اػت کِ ػاهل ؿيويايي ّگضاهتافؼفات ػذين هَسد
اػتفادُ ًِ تٌْا احش هٌفي دس فشايٌذ اكالط ًذاؿتِ اػت ،تلکِ تا
رلَگيشي اص فَلکَلِ ؿذى رسات تاػج افضايؾ کاسايي فشايٌذ
هياىافضايي ؿذُ اػت .فاكلِ كفحات تثلَس دس ًوًَِي اكالط
ؿذُ تش اػاع ساتغِ تشاگ  nλ=2dsinθتؼييي هيؿَد دس ايي
ساتغِ هماديش  θ ٍ λاص آصهايـات ديفشاکؼيَى اؿؼِ ايکغ تؼييي
هيؿَد .رذٍل (ً )4تايذ تزضيِ ؿيويايي ًوًَِ تٌتًَيت خام تا
ًوًَِ اكالط ؿذُ سا ًـاى هيدّذ ّواىعَس کِ ديذُ هيؿَد
ًاخالليّاي هَرَد دس ًوًَِ تِ همذاس لاتل تَرْي حزف
ؿذُاًذ ٍ دس فشايٌذ اكالط هًَتوَسيلًَيت خالق ؿذُ ،دسكذ
لاتل تَرْي اص اکتادػيل آهيي رايگضيي ػذين ٍ کلؼين تيي
اليِاي ؿذُاًذ .تٌاتشايي خالقػاصي تٌتًَيت تا اػتفادُ اص هتفشق

ً -4تيجِگيزي
تٌتًَيت هؼذى سؿن تا اػتفادُ اص دٍ سٍؽ ّيذسٍػيکلَى ٍ
فشايٌذ تًِـيٌي تا هتفشقکٌٌذُ ّگضاهتافؼفات ػذين،
خالقػاصي ؿذ .اػتفادُ اص ّيذسٍػيکلَى دس حزف
ًاخالليّاي هَرَد دس ًوًَِ تا حذٍدي هَفك ػول ًوَدُ اػت
اها دس حزف کشيؼتَتاليت تا همذاس هغلَب ًاتَاى اػت .احش
تغييشات فـاس دس ّيذسٍػيکلَى تشاي حزف ًاخالليّاي
ػيليؼي تؼياس ًاصيض اػت .فشايٌذ تًِـيٌي تا اػتفادُ اص
هتفشقکٌٌذُ ّگضاهتافؼفات ػذين دس حزف ًاخالليّاي
ػيليؼي تؼياس هَحش ػول هيًوايذ تِعَسي کِ دس ؿشايظ
تْيٌِاي اص صهاى ٍ غلظت ّگضاهتافؼفات ػذين همذاس ايي
ًاخاللي تِ کوتش اص  5دسكذ کاّؾ هيياتذ .اكالط ًوًَِ
خالقؿذُ ًـاى هيدّذ کِ اػتفادُ اص فشايٌذ تًِـيٌي تا
ّگضاهتافؼفات ػذين احش هٌفي دس فشايٌذ هياىافضايي ًذاسد ٍ تا
رلَگيشي اص فَلکَلِ ؿذى هٌزش تِ افضايؾ فاكلِ تيي اليِاي تا
 36آًگؼتشٍم هيؿَد.
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