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نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

انتخاب مواد شيميايي فلوتاسيون براي جدايش پيرولوزيت از کلسيت
شيما رحيمي ،مهدي ايراننژاد* ،اکبر مهديلو
تهران ،دانشگاه صنعتي اميرکبير ،دانشکده مهندسي معدن و متالورژي

چكيده :در اين پژوهش ،فلوتاسيون پيرولوزيت و کلسيت و امکان جدايش آنها از يکديگر با کلکتورهاي کاتيوني
و آنيوني مورد مطالعه قرار گرفت .نتيجهها نشان داد که بيشترين بازيابي فلوتاسيون پيرولوزيت با کلکتور آنيوني
اولئيک اسيد در  pH=9و بيشترين بازيابي در فلوتاسيون کاتيوني توسط دودسيل آمين در  pH=8به دست ميآيد.
آناليز  FT-IRنشان داد که در اين شرايط جذب اولئيک اسيد و دودسيل آمين در سطح پيرولوزيت به ترتيب از نوع
شيميايي و فيزيکي است .با بررسي مواد شيميايي گوناگون مشخص شد که در فلوتاسيون آنيوني ،مس سولفات
مناسبترين ترکيب براي فعالسازي سطح پيرولوزيت و بازداشت کلسيت است .با استفاده از اولئيک اسيد
 01-4موالر و مصرف  0111 ppmمس سولفات بيشترين مقدار بازيابي فلوتاسيون پيرولوزيت در  pH=9حدود  84درصد
به دست آمد .در اين شرايط بازيابي کلسيت به حدود  88درصد رسيد .در فلوتاسيون کاتيوني ،سديم کربنات و
کلسيم کلريد نقش مؤثري در بازداشت کلسيت بازي کردند .در حضور  01-4موالر سديم کربنات و در pH=7/5
بازيابي کلسيت تا  %08/7کاهش مييافت ،در حاليکه در اين شرايط بازيابي پيرولوزيت  %91/5بود .همچنين
در  pH=7/5با مصرف  5×01-4موالر کلسيم کلريد بازيابي کلسيت به  %01/ 8کاهش يافته ولي بازيابي پيرولوزيت
نيز اندکي کاهش يافته و به حدود  77/0درصد رسيد .بنابراين فلوتاسيون کاتيوني با استفاده از بازداشت کنندهي
سديم کربنات براي جدايش پيرولوزيت از کلسيت مناسبتر است.
واژههاي كليدي :پيرولوزيت؛ کلسيت؛ فلوتاسيون؛ مواد شيميايي فلوتاسيون.
KEY WORDS: Pyrolusite; Calcite; Flotation; Flotation reagents.

مقدمه

منگنز به داليل اقتصادي و داشتن ويژگيهاي فيزيكي ـ شيميايي
ويژه به عنوان يكي از فلزهاي راهبردي مورد استفاده
در صنايع فوالد و ذوب آهن ،توليد فروآلياژ ،باتري سازي
و غيره مطرح شده است .پيرولوزيت ) ،(MnO2پسيلومالن
) ،(Ba,H2O)2Mn5O10هاسمانيت ) ،(Mn3O4مانگانيت ))،(MnO(OH
رودوکروزيت ) (MnCO3و رودونيت ) (MnSiO3از کانيهاي مهم
منگنز محسوب ميشوند .کاني پيرولوزيت با دارا بودن %36/2
منگنز از جمله فراوانترين و اقتصاديترين کانيهاي منگنز است.

با توجه به روند رو به رشد صناي ع فوالد در کشور از يک سو
و محدود بودن ذخيرههاي پر عيار منگنز در کشور از سوي ديگر،
ضرورت شناسايي و بهرهبرداري از ذخيرهها و پتانسيلهاي موجود
در کشور از اهميت به سزايي برخوردار است .از جمله اين
پتانسيل ها در کشور ،کانسار چراگاه امير واقع در  22کيلومتري
تبريز است .بررسي هاي اوليه نشان مي دهد که اي ن کانسار
با عيار متوسط  MnO %36/2در زمرهي ذخاير کم عيار منگنز
بهحساب ميآيد ].[3

*عهده دار مکاتبات

+E-mail: iranajad@aut.ac.ir

علمي ـ پژوهشي

63

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

دوره  ،43شماره 3493 ،4
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جدول 3ـ ترکيب شيميايي نمونههاي خالص و نمونهي اصلي مورد استفاده.

ترکيب()%
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-
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6/32
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3/76

36/35

کلسيت
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80/3

3/3

0/67

0/32

0/032

0/52

-

0/062

0/32

63/32

نمونه اصلي

36/2

77/6

6/8

0/62

-

0/63

0/83

-

0/22

0/38

67/86

نمونه

روشهاي جدايش وزني و مغناطيسي شدت باال از روشهاي
رايج براي فرآوري کانيهاي منگنز و تهيهي کنسانتره مناسب
براي فرايندهاي هيدرومتالورژي و پيرومتالورژي منگنز هستند.
در برخي موردها مانند کانسنگ امير چراگاه به دليل پايين بودن
درجهي آزادي پيرولوزيت و نيز توزيع آن در اندازههاي ريز در داخل
کانيهاي گانگ ،روشهاي فيزيكي (ثقلي و مغناطيسي) از کارايي
مناسبي برخوردار نيستند .در اين مودها به نظر ميرسد که روش
فلوتاسيون و يا ترکيب آن با روشهاي فيزيكي ،روش مناسبي
براي دستيابي به کنسانترهي پيرولوزيت باشد [.]3، 2
تاکنون مطالعههاي کمي در زمينهي فلوتاسيون پيرولوزيت و
ساير کانيهاي منگنز انجام شده است .در سال  3562ميالدي
ابيدو( )3ويژگيهاي سطحي و قابليت فلوتاسيون کانيهاي منگنز
با کلكتور اولئيک اسيد مورد بررسي قرار داد که بيشترين بازيابي
فلوتاسيون پيرولوزيت در بازه  pH=3-2به دست آمد و پس از
فعالسازي با يونهاي مس بازيابي حدود  8درصد بهبود يافت [.]6
فرستينا( )2و همكاران نيز قابليت فلوتاسيون پيرولوزيت ويژه را
با استفاده از کلكتورهاي سديم اولئات ،سديم دودسيل سولفونات و
آمونيم دودسيل کلريد مورد مطالعه قرار دادند که بيشترين بازيابي
فلوتاسيون در حضور سديم دودسيل سولفونات و آمونيم دودسيل کلريد
به ترتيب در  pH=6/7و  pH=6/7-33و در اثر جذب فيزيكي
کلكتور به دست آمد [ .]7،8اگرچه در اين مطالعهها
رفتار فلوتاسيون پيرولوزيت مورد بررسي قرار گرفته ،اما جداسازي
آن از کلسيت مطالعه نشده بود.
کلسيت کاني گانگ اصلي در کانسنگ چراگاه (حدود )%62
است .اين کاني به دليل قابليت انحالل باال و اندرکنش يونهاي
موجود در محلول و نيز همانندي ويژگيهاي سطحي با ساير
کانيهاي اکسيدي باعث پيچيدگي سامانه فلوتاسيون ميشود.
براي کنترل اين شرايط ،انتخاب مواد شيميايي مناسب ميتواند
نقش مهمي را در جدايش به روش فلوتاسيون بازي کند.

ساخت شرکت فيليپس مدل  X Unique IIانجام شد .تجزيه کانيشناسي

)2( Fuerstenau

)0( Abeidu
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بنابراين پژوهش حاضر با هدف انتخاب مواد شيميايي مناسب و تعيين
شرايط بهينه فلوتاسيون براي جدايش پيرولوزيت از کلسيت انجام شد.
بخش تجربي
مواد

در اين پژوهش از نمونههاي به نسبت خالص پيرولوزيت و
کلسيت تهيه شده از نمونه کانسنگ امير چراگاه استفاده شد.
نتيجههاي آناليز  XRFنمونههاي خالص و نمونهي اصلي پيش از
خالص سازي در جدول  3و آناليز کاني شناسي با XRD
نمونههاي خالص در شكل  3داده شده است .نتيجهها
نشان ميدهد که خلوص هر يک از کانيهاي پيرولوزيت و
کلسيت در نمونههاي مربوطه بيش از  50درصد است .اين نمونهها
در بازهي اندازهاي  -380+78ميكرون بوده و خالصسازي آنها
با ميز لرزان آزمايشگاهي و طي مرحلههاي بسيار انجام شده است.
کلكتورهاي مورد استفاده در آزماي شها ي فلوتاس ي ون
دودسيلآمين ) (CH3(CH2)10CH2NH2و اولئيک اسيد
) (CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOHبود که به ترتيب
در فلوتاسيون کاتيوني و آنيوني دو کاني مورد استفاده قرار گرفتند.
از سود سوزآور ،هيدروکلريک اسيد و سولفوريک اسيد به عنوان
تنظيم کنندهي  pHاستفاده شد .سديم کربنات ،کلسيم کلريد،
سديم سولفيد ،سديم سيليكات ،مس سولفات ،منگنز سولفات و
آهن کلريد ديگر مواد شيميايي مورد استفاده در اين پژوهش بودند.
کليهي مواد شيميايي مورد استفاده از نوع آزمايشگاهي و ساخت
شرکت مرک ) (Merkبودند.
روشها

شناسايي نمونه
تجزيه شيميايي نمونهها با استفاده از فلورسانس پرتو ايكس )(XRF
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شکل 3ـ الگوي پراش پرتو ايکس (الف -پيرولوزيت ،ب -کلسيت).

يا فازي نمونهها نيز توسط  XRDمدل
شرکت فيليپس و با استفاده از المپ مس انجام شد.

XPert MPD

ساخت

اندازهگيري پتانسيل زتا
مالورن()2

فلوتاسيون

آزمايشهاي فلوتاسيون برروي  2گرم از نمونههاي خالص
پيرولوزيت و کلسيت و با استفاده از لولهي هاليموند
 600ميليليتري انجام شد .ابتدا نمونهها در يک بشر به مدت
 2دقيقه با آب مقطر و سپس ظرف مدت  7دقيقه و در حضور
کلكتور آمادهسازي شدند .در صورت استفاده از فعال کننده يا
بازدداشت کننده ،آماده سازي با هر يک از آنها به مدت  7دقيقه و
پيش از افزودن کلكتور انجام شد .سپس پالپ آماده شده به لولهي
هاليموند انتقال داده شده و با نرخ هوادهي ثابت و به مدت
 6دقيقه ،اقدام به کفگيري شد .کنسانتره و باطلهي به دست آمده
از فلوتاسيون پس از صاف کردن و خشک شدن ،وزن شده و
بازيابي وزني محاسبه شد .در مورد استفاده از کلكتورهاي آنيوني،
زمان آماده سازي با کلكتور بيشتر ( 8دقيقه) بوده است.

اندازهگيري پتانسيل زتا با استفاده از دستگاه
ساخت انگليس انجام شد .بدين منظور نمونه تا اندازه زير
 30ميكرون پودر شد و سپس سوسپانسيون مورد نظر با افزودن
 80ميليگرم نمونه به  53/6ميليليتر آب مقطر داراي  3ميليمول
 KClتهيه شد .سوسپانسيون به دست آمده به مدت  38دقيقه
با تنظيم و اندازهگيري  pHمورد آمادهسازي قرار گرفت .براي تنظيم
 pHاز سولفوريک اسيد و سديم هيدروکسيد استفاده شد .سرانجام
اندازهگيري پتانسيل زتا مطابق شيوهنامه استفاده از دستگاه
انجام گرفت .به هنگام استفاده از کلكتور ،بازدداشت کننده و
فعالکننده ،زمان مربوط به آمادهسازي آنها نيز منظور شد.
نتيجهها و بحث
آزمايش هاي فلوتاسيون

فلوتاسيون کاتيوني
اثر pH

براي بررسي بيشينه جذب کلكتور در سطح پيرولوزيت و
کلسيت از دستگاه  FTIRبا مدل  NEXUS 670ساخت شرکت
نيكولت( )3استفاده شد .بدين منظور نمونه تا اندازه زير  20ميكرون
پودر شده ،در pHهاي مختلف و به مدت  38دقيقه با کلكتور
مورد آمادهسازي قرار گرفت .نمونه پس از صاف و خشک شدن
در شرايط محيط ،مورد آزمايش  FT-IRقرار گرفت.

در شكل  2بازيابي فلوتاسيون پيرولوزيت و کلسيت بر حسب
 ،pHتوسط کلكتور دودسيل آمين نشان داده شده است .چنانچه
ديده ميشود ،با افزايش  pHبازيابي پيرولوزيت افزايش يافته
و در  pH=2به بيشينه مقدار خود ميرسد .در مورد کلسيت ،بيشينه
مقدار بازيابي فلوتاسيون در pH=30به دست ميآيد .بيشترين
اختالف بازيابي دو کاني حدود  20درصد بوده و در  6 pHتا 6/8
بهدست آمد .بنابراين  pH=6/8به عنوان  pHبهينه براي
مرحلههاي بعدي آزمايشها در نظر گرفته شد .بازيابي فلوتاسيون کلسيت

)2( Malvern

)0( Nicolet

آناليز FT-IR
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پيرولوزيت
کلسيت

09
69
39
29

اثر غلظت کلکتور
32

0

3

9
9

pH

شکل 2ـ اثر  pHبر بازيابي فلوتاسيون پيرولوزيت و کلسيت در حضور
 39-3موالر کلکتور دودسيل آمي .
399
09
69
پيرولوزيت

39

کلسيت

29

اثر يونهاي گوناگون

يونهاي گوناگون در سامانه فلوتاسيون ميتوانند به عنوان
بازدداشت کننده و يا فعال کنندهي يک کاني خاص عمل کنند [.]2
با توجه به اينكه کاني کلسيت حالليت به نسبت بااليي داشته و
داراي يونهاي  CO32-و  Ca2+است ،درنتيجه اثر اين يونها
بر فلوتاسيون پيرولوزيت وکلسيت بررسي شده است .همچنين
اثر فعال کنندگي  Na2Sبر بازيابي پيرولوزيت نيز بررسي شد.

20

29

39

30

9
9

0

غلظت کلکتور (موالر )39-0 

شکل 4ـ اثر غلظت کلکتور دودسيل آمي
پيرولوزيت و کلسيت در .pH=0/0

بر بازيابي فلوتاسيون

399

سديم کربنات

سديم کربنات داراي يون  CO3است که اين يون ميتواند
رقيب سختي براي جذب ساير عنصرها در سطح کاني کلسيت بوده
و منجر به واکنشهاي تبادل يوني بين آنها شوند [ .]5اثر سديم کربنات
بر فلوتاسيون کلسيت و پيرولوزيت در غلظتهاي گوناگون و
در  pH=6/8بررسي شد که نتيجهها در شكل  7نشان داده شده است.
با افزايش غلظت کربنات سديم بازيابي فلوتاسيون کلسيت
کاهش مييابد ولي يک افزايش اندک در بازيابي پيرولوزيت
ديده ميشود .سديم کربنات و کلسيم کلريد شامل يونهاي شبكه
کلسيت يعني  Ca2+و  CO32-هستند .اين يونها در فصل مشترک

کلسيت

69

پيرولوزيت

39

بازيابي فلوتاسيون ()%

09
2-

بازيابي فلوتاسيون ()%

اثر غلظت کلكتور دودسيل آمين بر بازيابي فلوتاسيون
کانيهاي پيرولوزيت و کلسيت در  pH=6/8در شكل  6نشان داده
شده است .همانگونه که ديده ميشود ،با افزايش غلظت کلكتور
ميزان بازيابي افزايش مييابد ،اما در غلظتهاي بيشتر از
 30-7موالر به تقريب ثابت است و افزايش چشمگيري ديده نميشود.
جذب کلكتورهاي کاتيوني در غلظتهاي پايين تنها با اندرکنشهاي
الكترواستاتيک صورت ميگيرد و با افزايش غلظت کلكتور به دليل
اندرکنش ميان بخشهاي آب دوست مربوط به کلكتور ،ميزان
جذب ثابت ميماند [ .]6بنابراين غلظت  30-7موالر ،به عنوان
غلظت بهينهي کلكتور انتخاب شد.

33

39

6

2

بازيابي فلوتاسيون ()%

در اين  pHحدود  80درصد است و اين نشان ميدهد که
استفاده از بازدداشت کننده براي آن الزم است .در مطالعههاي
زانگ يينگ( )3نيز که بر روي جدايش شئليت از فلوئوريت و کلسيت
با استفاده از کلكتورهاي کاتيوني انجام شده بيشترين اختالف
بازيابي فلوتاسيون در بازهي  pH = 6-2به دست آمده است [.]3
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غلظت سديم کربنات (موالر )39-0 

شکل  3ـ اثر غلظت سديم کربنات بر بازيابي فلوتاسيون کلسيت و
پيرولوزيت (غلظت دودسيل آمي 39-3موالر و .)pH=0/0
)0( Zang Ying
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انتخاب مواد شيميايي فلوتاسيون براي جدايش پيرولوزيت از کلسيت
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69
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شکل  0ـ اثر غلظت کلسيم کلريد برروي بازيابي فلوتاسيون پيرولوزيت و
کلسيت (غلظت دودسيل آمي  4×39-3موالر و .)pH=0/0

شکل  6ـ اثر غلظت سديم سولفيد بر بازيابي فلوتاسيون کلسيت و
پيرولوزيت (غلظت دودسيل آمي 4 ×39-3موالر و .)pH=0/0

کلسيت با آب رسوب کرده و يا جذب ميشوند .همچنين اين
يونها ميتوانند با تشكيل يونها يا ترکيبهاي کمپلكس روي
سطح کلسيت ،مانع از واکنش سطح سازها با کلسيت ميشوند و
به اين ترتيب موجب کاهش بازيابي فلوتاسيون آن ميشوند.
کمترين بازيابي کلسيت در غلظت  30-7موالر از سديم کربنات
به دست آمد که در اين شرايط بازيابي کلسيت از %86/2
به  %36/6کاهش يافته است .بازيابي فلوتاسيون پيرولوزيت در همين
شرايط از  %66/2به  %50/8رسيده است .بنابراين ميتوان گفت
که در جدايش پيرولوزيت از کلسيت ،سديم کربنات نقش
بازدداشت کنندهي کلسيت و فعال کنندهي پيرولوزيت را
بازي ميکند .جذب يونهاي  CO32-و  Ca2+بر سطح کاني کلسيت،
پتانسيل سطح کاني را تغيير ميدهد .همچنين اين يونها
ميتوانند يونها و ترکيبات پيچيدهاي را در پالپ توليد کرده و
با تشكيل رسوبات سطحي در سطح کلسيت ،اندرکنش بين سطحساز
و کلسيت را محدود کنند که اين مسئله منجر به توقف فلوتاسيون
کلسيت ميشود [.]30

به  %30/23درصد رسيده است .در اين غلظت بازيابي فلوتاسيون
پيرولوزيت تغيير چنداني نكرده است .بنابراين کلسيم کلريد
نقش بازداشت کنندگي کلسيت را به خوبي بازي ميکند.
بازداشت کلسيت توسط سديم کربنات و کلسيم کلريد با مطالعات
پيشين [ ] 30که اثر بازداشت کنندگي يونهاي  CO32-و Ca2+
بر روي کلسيت را نشان داده اند ،مطابقت دارد.

کلسيم کلريد

در شكل  8اثر کلسيم کلريد و غلظت آن بر بازيابي فلوتاسيون
کانيهاي پيرولوزيت و کلسيت نشان داده شده است .طبق اين شكل
بازيابي فلوتاسيون هر دو کاني با افزايش غلظت کاهش مييابد
ولي اين کاهش در مورد کلسيت خيلي بيشتر از پيرولوزيت است.
بيشترين مقدار کاهش فلوتاسيون کلسيت در غلظت  8×30-7موالر
از کلسيم کلريد اتفاق افتاده که بازيابي فلوتاسيون از %86/2
علمي ـ پژوهشي

سديم سولفيد

در برخي مواقع در فلوتاسيون کاتيوني از فرايند سولفيداسيون
براي فعالسازي سطح کانيهاي اکسيدي مانند اسميتزونيت
استفاده شده است [ .]33در اينجا اثر سديم سولفيد به عنوان عامل
سولفيداسيون در فلوتاسيون کاتيوني پيرولوزيت و کلسيت
مورد بررسي قرار گرفت که نتيجهها در شكل  3نشان داده شده است.
با افزايش غلظت سديم سولفيد بازيابي فلوتاسيون کلسيت نه تنها
کاهش نيافته بلكه همواره بيشتر از پيرولوزيت افزايش يافته است.
به عبارت ديگر سديم سولفيد نميتواند در جدايش پيرولوزيت
از کلسيت اثر مثبتي داشته باشد .بر اثر هيدروليز شدن سديم سولفيد،
يونهاي  S2- ،OH-و  HS-در محيط به وجود ميآيند [،]2
اين يونها با يونهاي موجود در سطح پيرولوزيت و کلسيت واکنش داده
و موجب افزايش بار منفي در سطح آنها ميشوند که باعث افزايش
جذب فيزيكي کلكتور کاتيوني دودسيل آمين در سطح و در نتيجه
بازيابي فلوتاسيون ميشوند .کاهش بازيابي فلوتاسيون در غلظتهاي
باالي سديم سولفيد ،ميتواند ناشي از نيروهاي دافعه الكترواستاتيكي
بين يونهاي  S2- ،OH-و  HS-باشد که مانع جذب آنها در سطح
کاني ميشوند.
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شکل 0ـ اثر  pHبر بازيابي فلوتاسيون پيرولوزيت و کلسيت در حضور
اولئيک اسيد  39-3موالر.
399
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اثر غلظت کلکتور

با توجه به بازيابي پيرولوزيت که در  pH=5به بيشينه مقدار
خود ميرسد ،اثر غلظت کلكتور اولئيک اسيد بر بازيابي فلوتاسيون
کانيهاي پيرولوزيت و کلسيت در اين  pHبررسي شده که
نتيجهها در شكل  2نشان داده شده است .چنانچه ديده ميشود
با افزايش غلظت کلكتور ميزان بازيابي هر دو کاني افزايش يافته
و در غلظت  30-6موالر به حدود  300درصد ميرسد .در غلظت
يكسان از کلكتور همواره بازيابي فلوتاسيون کلسيت از پيرولوزيت
بيشتر است .در مطالعه ابيدو بيشترين بازيابي پيرولوزيت و
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شکل  0ـ اثر غلظت کلکتور آنيوني اسيد اولئيک بر بازيابي فلوتاسيون
پيرولوزيت وکلسيت در .pH=9
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سولفات مس

09

سولفات منگنز
سيليکات سديم

69

کلسيم کلريد
آه کلريد

09
39
49

اثر يونهاي گوناگون

در اينجا ابتدا اثر يونهاي  Mn ،Ca ،Cu ،Feو
بر بازيابي فلوتاسيون پيرولوزيت مورد بررسي قرار گرفت .همانگونه
که در شكل  5نشان داده شده است ،مس سولفات به عنوان فعال کننده
و کلسيم کلريد و سديم سيليكات به عنوان بازدداشت کننده عمل ميکنند.
بنابراين در ادامه اثر اين مواد بر روي قابليت فلوتاسيون پيرولوزيت
و کلسيت مورد بررسي قرار گرفت.
3+

66

2+

2+

2+

29

+

Si

بازيابي فلوتاسيون ()%

کلسيت در حضور  730-7موالر اولئيک اسيد به ترتيب
 22و  58درصد به دست آمده و با نتيجههاي پژوهش حاضر
مطابقت خوبي دارد [.]6

بازيابي فلوتاسيون ()%

69

بازيابي فلوتاسيون ()%

در شكل  6بازيابي فلوتاسيون پيرولوزيت و کلسيت با کلكتور
اولئيک اسيد ،بر حسب  pHنشان داده شده است .چنانچه در شكل
ديده ميشود ،بازيابي پيرولوزيت در pHهاي  8و  5بيشينه بوده و
برابر  %33و  %60/2است .بازيابي فلوتاسيون کلسيت نيز
در pHهاي  6تا  30به تقريب ثابت بوده و حدود  %38تا  %60است.
نكتهي مهم آن است که در فلوتاسيون آنيوني ،ميزان بازيابي
کلسيت بهطور چشمگيري بيشتر از پيرولوزيت است در حاليکه
در فلوتاسيون کاتيوني بازيابي پيرولوزيت بيشتر است .وجود دو نقطه
بيشينه در منحني ،با مطالعات فرستينا ] [7 ،8 ،2 ،32مطابقت دارد
هر چند که در پژوهشهاي آنها اين نقاط بيشينه در pHهاي
 7و  2و در حضور سديم اولئات  30-7موالر به دست آمده است ].[7 ، 8
البته در مطالعات انجام شده توسط ابيدو تنها يک نقطه بيشينه
در  pH=2ديده شده است ].[6
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شکل  9ـ اثر غلظت يونهاي گوناگون بر بازيابي فلوتاسيون پيرولوزيت
(غلظت اولئيک اسيد  39-3موالر و .)pH=9
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انتخاب مواد شيميايي فلوتاسيون براي جدايش پيرولوزيت از کلسيت
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شکل  39ـ اثر غلظت مس سولفات بر بازيابي فلوتاسيون پيرولوزيت و
کلسيت (غلظت اولئيک اسيد  39-3موالر و در.)pH=9

شکل  33ـ اثر تغيير  pHبر بازيابي فلوتاسيون پيرولوزيت و کلسيت
در غلظت مس سولفات  3999ppmو اولئيک اسيد 39-3موالر.

کلريد کلسيم

و در بازهي  2 pHتا  ،5اختالف بازيابي دو کاني به حدود %78
مي رسد .بنابرين مس سولفات مي تواند فعال کننده مناسبي
براي جدايش دلخواه پيرولوزيت از کلسيت در فلوتاسيون آنيوني
محسوب شود .ب ه علت وجود بار منفي در سطح پيرولوزيت
در  ،pH = 5يونهاي  Cu2+به عنوان يک فعال کننده ،عمل ميکنند
و موجب کاهش دافعهي بين سطح پيرولوزيت و کلكتور آنيوني
اولئات مي شود .اي ن امر موجب جذب بي شتر کلكتور در سطح
کاني پيرولوزيت و افزايش بازيابي فلوتاسيون آن مي شود.
در واقع در حضور مس سولفات ،يونهاي مس ضمن کاهش
نيروهاي دافعه الكترواستاتيكي در سطح کاني پيرولوزيت و
بهبود جذب شيميايي يونهاي اولئات در سطح منگنز ،خود نيز
ممكن است به عنوان ساي ت فعال عمل کرده و منجر به جذب
فيزيكي کلكتور شود.

مطابق آنچه در شكل  5نشان داده شده ،حضور يون کلسيم و
افزايش آن موجب بازدداشت پيرولوزيت ميشود ،بهطوريکه
در غلظت 3000ppmکلريد کلسيم ،فلوتاسيون پيرولوزيت به طور کامل
متوقف ميشود .به نظر ميرسد که يونهاي کلسيم سريعتر
از منگنز با يونهاي اولئات واکنش داده و مانع از تشكيل اولئات
منگنز شده و سرانجام باعث کاهش بازيابي پيرولوزيت ميشوند.
در مورد فلوتاسيون کاتيوني اين اثر بازدداشت کنندگي بر روي
پيرولوزيت کمتر بود و در مورد کلسيت اثر دلخواهي داشت.
بنابراين ميتوان گفت که استفاده از کلسيم کلريد به عنوان
بازدداشت کنندهي کلسيت در فلوتاسيون کاتيوني آن نتيجههاي
بهتري را به دنبال دارد.
مس سولفات

اثر غلظت مس سولفات بر فلوتاسيون کانيهاي پيرولوزيت و
کلسيت در شكل  30نشان داده شده است .نتيجهها بيانگر آن
است که مس سولفات باعث افزايش بازيابي فلوتاسيون پيرولوزيت
و همچنين کاهش بازيابي کلسيت ميشود .در غلظت  3000ppmاز
مس سولفات اختالف بازيابي فلوتاسيون پيرولوزيت و کلسيت
به بيشترين مقدار خود ميرسد .در شكل  33بازيابي فلوتاسيون
پيرولوزيت و کلسيت بر حسب  pHمورد مقايسه قرار گرفتهاند.
همانگونه که از شكل پيداست ،در بازهي  pHبرابر  3تا ، 2
سولفات مس بيشترين اثر فعال کنندگي را بر روي پيرولوزيت دارد.
درحالي که در  2 pHتا  30بيشترين اثر بازدداشت کنندگي را
بر روي کلسيت بازي ميکند .در حضور  3000ppmمس سولفات
علمي ـ پژوهشي

سيليکات سديم

شكل  32اثر غلظت سديم سيليكات بر بازيابي فلوتاسيون
کلسيت و پيرولوزيت را نشان ميدهد .هر چند سديم سيليكات،
کلسيت را بازدداشت کرده ولي موجب بازدداشت پيرولوزيت نيز
شده است .بنابراين با استفاده از سديم سيليكات نميتوان
به جدايش دلخواه دست يافت .بازدداشت اين کانيها در pH
مورد مطالعه شايد به دليل جذب سديم سيليكات قبل از جذب کلكتور
در سطح کاني به صورت  . SiO(OH)3-ميباشد .که موجب
کاهش جذب کلكتور در سطح کاني و سرانجام کاهش بازيابي
فلوتاسيون آنها ميشود.
60

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

دوره  ،43شماره 3493 ،4

شيما رحيمي و همکاران

40

آناليز FTIR
پيرولوزيت

20
29
30
39
0

6999

3999

0999

4999

پتانسيل زتاي پيرولوزيت و کلسيت در شرايط گوناگون شامل
60

2999

9

3999

9

غلظت سديم سيليکات )(ppm

شکل 32ـ اثر غلظت سديم سيليکات بر بازيابي فلوتاسيون پيرولوزيت
و کلسيت (غلظت اولئيک اسيد  39-3موالر و .)pH=9
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شکل  34ـ پرتوي  FT-IRمربوط به پيرولوزيت (الف) ،پيرولوزيت در حضور
 39-3موالر دودسيل آمي در ( pH=0/0ب) و دودسيل آمي (ج).

3999

2999

عدد موج

اندازه گيري پتانسيل زتا

بازيابي فلوتاسيون ()%

نتيجههاي آناليز  FT-IRپيرولوزيت ،کلكتور دودسيل آمين و
پيرولوزيت در حضور دودسيل آمين در  pH= 6/8در شكل 36
نشان داده شده است .در پرتوي مربوط به دودسيل آمين ،باندهاي
 232و  3837مربوط به ارتعاش خمشي خارج از صفحهاي N-H
است .پيکهاي  3623 ،3222 ،3376و 3626مربوط به ارتعاش
کششي پيوند  C-Nهستند .باند ظاهر شده در  3663به ارتعاش
خمشي  CH3مربوط است [ .]36در بازه عدد موجي  2800 cm-3تا ،6000
باندهاي ظاهر شده در  2526 cm-3و  2282 cm-3به باند کششي
 CH2از راديكال هيدروکربن نسبت داده ميشود ].[37 ، 38
همچنين پيک ظاهر شده در هر سه پرتو ،در بازه 3378-3368 cm-1
به باند خمشي  OHمربوط به آب جذب شده در نمونهها نسبت
داده ميشود ] .[33در پرتو مربوط به پيرولوزيت در حضور
دودسيل آمين (ب) ،پيکهايي در 2282 cm-3 ،3663 cm-3
و  2526 cm-3ظاهر شدهاند .اين نشان ميدهد که کلكتور
دودسيل آمين در سطح پيرولوزيت جذب شده است .با توجه
به اينكه پيوند جديدي در اين پرتو ديده نميشود ،به نظر ميرسد
که جذب کلكتور دودسيل آمين تنها به صورت فيزيكي بوده است.
نتيجههاي بررسي جذب اولئيک اسيد بر روي پيرولوزيت
( )PZC=6/7در pHهاي  8و  5در شكل  37و نيز پرتوي
 FT-IRپيرولوزيت خالص و جذب اولئيک اسيد در حضور فعال کننده
مس سولفات در شكل  38نشان داده شده است .باندهاي
 887 ،626و  803مربوط به منگنز اکسيد هستند [.]37
پيک  6750cm-3مربوط به ارتعاش کششي  —OHاست و
پيکهاي  3730 ،3387و  3360مربوط به ارتعاشهاي کششي
 —OHاست که با اتمهاي  Mnترکيب شدهاند ].[36 ، 32
پرتوي  FT -IRمربوط به  pH=5نشان مي دهد که پيوند جديدي
در 3766cm-1تشكيل شده که مربوط به منگنز اولئات است ][32
و اين نشان دهنده مكانيسم جذب شيميايي اسيد اولئيک
در سطح پيرولوزيت است .از آنجا که پيک مربوط به اين پيوند
در پرتو  FT-IRمربوط به  pH=8ديده نمي شود ،درنتيجه
مكانيسم جذب در اين  pHبه صورت فيزيكي است .باال بودن
ميزان بازيابي در  pH=5در مقايسه با  pH=8نيز به شيميايي
بودن بيشينه جذب کلكتور نسبت داده ميشود.

کلسيت

49

4999

3999

)(cm-3

شکل  33ـ بيشينه جذب اولئيک اسيد در سطح پيرولوزيت در  pH=0و
.pH=9
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شکل 30ـ آناليز  FT-IRپيرولوزيت .الف) پيرولوزيت خالص.
ب) آناليز  FT-IRپيرولوزيت در حضور  3999ppmمس سولفات و
 0×39-3موالر اولئيک اسيد در .pH=9

0
9
-0
-39
-30

پيرولوزيت
کلسيت

پتانسيل زتا (ميلي ولت)
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3293

2993

2093

4693

-29
-20

شکل 36ـ نتيجههاي اندازهگيري پتانسيل زتا در شرايط مختلف در pH=0/0
( :3کاني خالص :2 .کاني خالص +دودسيل آمي  :4 .کاني خالص +سديم کربنات.
 :3کاني خالص +سديم کربنات  +دودسيل آمي ).
پيرولوزيت+سولفات پيرولوزيت +پيرولوزيت+
مس+اولئيک اسيد اسيد اولئيک مس سولفات

پيرولوزيت

9
-2
-3
-6
-0
-39

پتانسيل زتا (ميلي ولت)

پيرولوزيت و کلسيت در حضور  30-7موالر دودسيل آمين،
پيرولوزيت و کلسيت در حضور  30-7موالر سديم کربنات و پيرولوزيت
و کلسيت در حضور  30-7موالر دودسيل آمين و  30-7موالر
سديم کربنات اندازه گيري شد که نتيجهها در شكل  33نشان
داده شده است .در  ،pH=6/8پتانسيل زتاي پيرولوزيت و کلسيت
به ترتيب  -35و  -37ميليولت است و اين نشان ميدهد که
در اين  pHبار منفي در سطح پيرولوزيت بيشتر از کلسيت است.
در حضور کلكتور دودسيل آمين پتانسيل زتاي پيرولوزيت از
 -35به  +2/62ميليولت افزايش يافته است ،در حالي که پتانسيل زتاي
کلسيت تنها  7/25ميليولت افزايش از  -37به  -2/63ميليولت
رسيده است .اين نشان ميدهد که جذب فيزيكي کلكتور در سطح
پيرولوزيت با بار منفي بيشتر ،شديدتر از کلسيت است و اين
با نتيجههاي فلوتاسيون نيز مطابقت خوبي دارد.
با افزايش سديم کربنات به عنوان بازدداشت کننده ،بار سطحي
هر دو کاني تا حدود  -5ميليولت افزايش يافته است .وقتي کلكتور
افزوده شد ،پتانسيل زتاي پيرولوزيت مثبت شده است ولي پتانسيل
زتاي کلسيت تنها  2ميليولت افزايش يافته و به  -3/5ميليولت
رسيده است .بنابراين ميتوان گفت که در مورد کلسيت به دليل
قابليت انحالل باالي آن ،يونهاي کلسيم ( )Ca2+و يونهاي
 CO32ناشي از سديم کربنات ،موجب تشكيل رسوب در سطحکاني کلسيت شده و از جذب کلكتور در سطح کاني جلوگيري ميکند
که منجر به بازدداشت کلسيت ميشود .همچنين انحالل Ca2+
از سطح کلسيت باعث ناپايداري جذب شيميايي يونهاي کربنات در سطح
کلسيت و در نتيجه عدم جذب کلكتور در سطح کلسيت ميشود.
در مورد فلوتاسيون آنيوني نيز پتانسيل زتاي پيرولوزيت
در شرايط گوناگون شامل پيرولوزيت خالص ،پيرولوزيت در حضور
 3000ppmمس سولفات ،پيرولوزيت در حضور  8×30-7موالر
اولئيک اسيد و پيرولوزيت در حضور  3000ppmمس سولفات و
 8×30-7موالر اولئيک ا اسيد ندازهگيري شد که نتيجهها در شكل 36
نشان داده شده است .افزايش مس سولفات باعث افزايش پتانسيل زتا
و يا به عبارتي موجب کاهش بار منفي سطح پيرولوزيت شده است.
اولئيک اسيد در حضور مس سولفات در مقايسه با نبود آن موجب
منفيتر شدن بارسطحي پيرولوزيت شده است.
بنابراين ميتوان گفت که مس سولفات با کاهش بار منفي
سطح ،موجب کاهش نيروهاي دافعه الكترواستاتيكي در سطح
پيرولوزيت شده و باعث افزايش فلوتاسيون پيرولوزيت در
 pH =3-2/8ميشود.
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-32
-33

شکل  30ـ نتيجههاي اندازهگيري پتانسيل زتاي پيرولوزيت در شرايط
گوناگون در .pH=9
69
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● بازيابي فلوتاسيون پيرولوزيت در فلوتاسيون آنيوني و
با استفاده از اولئيک اسيد داراي دو نقطه بيشينه در pHهاي  8و 5
است .مكانيسم جذب در  pH=8بهصورت فيزيكي و در pH=5
شيميايي و در اثر تشكيل منگنز اولئات است .بازيابي بيشينه
در اين  pHنيز ناشي از جذب شيميايي است .در فلوتاسيون کاتيوني،
بيشترين بازيابي فلوتاسيون پيرولوزيت در  pH=6-2به دست ميآيد
که در اين بازه از  pHجذب کلكتور دودسيل آمين ناشي از
نيروهاي الكترواستاتيک و بهصورت فيزيكي است.
● در غلظتهاي يكسان ازکلكتور دودسيل آمين ،در بازهي
گستردهاي از  pHبازيابي فلوتاسيون پيرولوزيت همواره بيشتر از
کلسيت است ،درحاليکه در فلوتاسيون آنيوني بازيابي فلوتاسيون
کلسيت همواره به مقدار چشمگيري بيشتر از پيرولوزيت است.

دوره  ،43شماره 3493 ،4

بنابراين فلوتاسيون کاتيوني براي جدايش پيرولوزيت از کلسيت
مناسبتر از فلوتاسيون آنيوني است.
● در فلوتاسيون آنيوني ،سديم سيليكات ،کلسيم کلريد ،نقش
بازدداشت کنندگي کلسيت ،ولي مس سولفات نقش فعال کنندگي
پيرولوزيت و بازداشت کنندگي کلسيت را بازي ميکند .بنابراين،
با استفاده از مس سولفات امكان دستيابي به فلوتاسيون انتخابي
وجود دارد.
● در فلوتاسيون کاتيوني ،سديم کربنات و کلسيم کلريد باعث
بازدداشت کلسيت ميشوند درحالي که تأثير چنداني بر بازيابي
پيرولوزيت ندارند .بنابراين اين مواد در فلوتاسيون انتخابي
پيرولوزيت از کلسيت بازدداشت کنندههاي مناسبي هستند.
● در فلوتاسيون کاتيوني ،سولفيداسيون باعث بهبود فلوتاسيون
پيرولوزيت نشد.
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