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 چکیده:

با رسوب نگ محلول لیچی هی. تصفمس باشد، آلومینیوم و آهن یهاونیمانند  یناخالص یقابل توجه ریمقاد یحاو تواندیم  لیچینگمحلول 
از  یبررس کیوهش ژپ نیا .شودیم هایناخالصدر کنار حذف  کلین اتلافاغلب باعث  ییایواکنش قل کی به کمک هایناخالص

 کلین یچینگل عاتیاز ما و مس ومینی، آلومآهن رسوب به کمک آناست که ترسیب شیمیایی با عوامل ترسیبی کربناتی  یندهایفرآ
حذف  نیدر مورد روابط ب یمطالعه تجرب یبرا یفراوان. تلاش دهدیمرخ به عنوان فلز ارزشمند محلول  کلیتلفات ن با حداقل یمصنوع
 یمصنوع ینگلیچ محلول .که اغلب از سنگ آهک استفاده شده است انجام شده است کلین محلول لیچینگاز  کلیو تلفات ن هایناخالص

و  نیزیمم کربنات کربنات کلسیم،کربناتی ترسیبی  یهاعاملاز  گردید. هیته Fe(III)+Ni(II+ (III)Al+Cu(II)(یحاوچهار جزئی 
ز این همچنین در یک بخش اجهت حذف عناصر ناخالص با کمترین اتلاف نیکل استفاده شد.  به همراه عامل بازیسیته سود دولومیت
 ید منیزیم هیدروکسید سدیم و هیدروکس کربنات کلسیم و کربنات منیزیم از دو عامل بازیسیته هیدروکسیدی یهاعاملدر کنار  پژوهش

مختلف  یهاغلظت ترسیب انتخابی یهاآزموندرهریک از پرداخته شد.  ناخالصاستفاده شد و به بررسی حذف عناصر  زمانهم طوربه
 کنشرهمبو همچنین  انتخابی ترسیب ندیعوامل حاکم بر فرآ اثر .مورد ارزیابی قرار گرفت ، دما و زمان پیرسازیpH ،ترکیب کربناتی

و  عوامل مهم عنوانبه عامل کربناتیغلظت ، نوع کربنات و pH .قرارگرفت یموردبررس یسازمدلو  یآمار لیوتحلهیتجزبا این عوامل 
امکان  ،یتجرب یهادادهدرجه دوم با استفاده از  یهامدل مشخص شد. میزان اتلاف نیکلو عناصر ناخالص بر بازده حذف   رگذاریتاث

 شیافزا .نددهیمعوامل را نشان  وانفعالاتفعلو  هاپاسخ نیارتباط ب وضوحبهنمودارها  نیرا فراهم کردند. ا یبعدسهسطوح پاسخ  جادیا
. ستهمراه ا کلیتلفات ن شتریب نهیبا هز ولی شودیم مس و ومینی، آلومباعث حذف آهنو غلظت عامل کربناتی محلول  pHمقدار 

ناصر مانند ع برخی  است.عناصر  گرید داریرسوبات ناپا یجذب بر رو ایو  یعمدتاً هم رسوب کلیحذف عناصر و اتلاف ن یهاسمیمکان
 نییپا یها pHعناصر ناخالص در  شتریداشته باشند. دما و زمان در حذف ب کلین تلفاتنقش مهارکننده در جهت کاهش توانند منیزیم می

عناصر  داریاپارسوبات ن یداریو زمان منجر به پا دهدیانحلال رسوبات ناخالص را کاهش م تیکه دما قابل لیدل نیبه ا ندمؤثر باش توانندیم
 ندیبا استفاده از فرآ غلظت هر عامل کربناتیو  pH قیبا کنترل دق. دهدیم شیرا افزا کلیبالاتر اتلاف ن یها pHاما در  شودیناخالص م

ن اتلاف حذف کرد. برای حذف بهتر عناصر با کمتری مؤثر طوربهو مس را با کمترین میزان اتلاف نیکل  ومینیآهن، آلوم توانیم ،ترسیب
، با عامل کربناتی یدهرسوببا استفاده از روش  عمل کردند. مؤثر CaCO2)3>MgCa(CO2>Ca(OH)3MgCO<3نیکل به ترتیب 

در شرایط بهینه به جامد  کلیسطح از دست دادن نرسید.  %99به حذف بالای  تیدرنهادر هر سه عنصر آهن، آلومینیوم و مس  توانیم
 درصد بود. 40/1و  1/1، 15/1کلسیم و دولومیت به ترتیب  دراتیه برای کربنات کلسیم بسیار بالا بود ولی برای کربنات منیزیم،

 pH، کربناتی، نیکل عامل ترسیبحذف عناصر ناخالص،  ،انتخابی یدهرسوب: کلمات کلیدی


