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ABSTRACT
ABSTRACT
ABSTRACT

Usually, hydrometallurgy concept is applied in gold extraction process; where, water is the most widely used raw material.
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بهبود فرایند سیانوراسیون کانسنگ طال حاوی ترکیبات سولفیدی توسط عملیات تصفیه آب و
افزودن فرات سدیم
*مهدی علیزاده1و ،2محسن علیزاده ،2علی صالحی ،3منوچهر محمدی
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 -1دانشیار ،دانشکده مهندسی مواد ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 -2پژوهشکده فوالد دانشگاه صنعتی اصفهان ، ،اصفهان ،ایران.
 -3شرکت سرور پویان رستاخیز ، .اصفهان ،ایران.
 -4مدیر تحقیق و توسعه مجتمع طالی موته ،ایران.

چکیده
در فرایند استحصال طال به روش هیدرومتالورژی ،آب بهعنوان پرمصرفیترین ماده اولیه کاربرد دارد که کیفیت آن میتواند نقش مؤثری بر عملکرد فرایند داشته باشد .بنابراین،
هدف از این مقاله شناخت اثر کیفیت آب و حضور اکسیدان فرات سدیم در فرایند لیچینگ سیانیدی کانی طال سولفیددار است .به همین منظور ،فرایند لیچینگ سیانیدی
ترکیبی از کانسنگهای حاوی طال معادن سنجده و چاهخاتون با عیار تقریبی معادل  1/2 mg/kgتوسط دستگاه بطری چرخان بهمدت  24ساعت در دمای محیط انجام شد.
جهت تهیه محلول لیچینگ از آب (با کیفیتهای متفاوت) ،مواد بازی مختلف (آهک هیدارته و سدیم کربنات) و سیانید سدیم با خلوص باال استفاده شد .جهت مشخصهیابی
خاک از آنالیز صفحهای و مشخصه اشعه ایکس دستگاه میکروسکپ الکترونی روبشی استفاده شد .بهمنظور ارزیابی کیفیت آب از آزمونهای مختلف جهت شناسایی یونهای
موجود استفاده شد .مقدار سیانید آزاد و طالی محلول بهترتیب از روش تیتراسیون و طیفسنجی جذب اتمی تعیین شد .نتایج نشان داد که استفاده از آب با سختی پایین
حاوی اکسیدان فرات سدیم در لیچینگ سیانیدی طالی حاوی سولفید ،مقدار طالی محلول از  1/0 mg/lبه  1/1و سیانید آزاد محلول از  475 mg/lبه  510افزایش یافت.
همچنین جهت انجام مقایسه استفاده از اکسیدان فرات سدیم بر کاهش اثر حضور ترکیبات سولفیدی موجود در خاک ،فرایند تشویه در دمای  700درجه سانتیگراد بهمدت
 60دقیقه انجام شده است .مشاهده شد که افزودن اکسیدان فرات سدیم به آب عالوه بر اینکه منجر به افزایش سرعت لچینگ شد ،تقریباً نتایج مشابهی با تشویهنمودن
کانسنگ طال حاوی سولفید دارد.

واژههاي کلیدی :لیچینگ ،آب ،فرات سدیم ،طال ،سیانید آزاد ،سولفید.
دريافت1398/09/14 :

پذیرش1399/04/07 :

 .1مقدمه
لیچینگ (یا فروشویی) یکی از فرایندهای اصلی متالورژی
استخراجی است که در گروه هیدرومتالورژی قرار میگیرد
( .)2 ,1در سال  1846برای اولینبار الزرنر 1بیان کرد که
طال در محلول سیانید در حضور اکسیژن حل میشود که به
این فرایند سیانیدیکردن 2نیز میگویند ( .)4 ,3تجزیه طال
در محلول سیانیدی در رابطه  1نشان داده شده است (,5 ,1
 .)6بر اساس این رابطه جامد طالدار در محلول حاوی آب و
سیانید سدیم ) (NaCNقرار میگیرد تا با دمش اکسیژن فرایند
1. Elsener
2. cyanidation

لیچینگ انجام شود .مالحظه میشود که یکی از عوامل اصلی
واکنشدهندهها ،آب است .بهطور معمول محلول لیچینگ از
 60درصد آب و  40درصد جامد تشکیل میشود .بنابراین
کیفیت آب مصرفی یکی از عوامل اصلی اثرگذار در این فرایند
بهشمار میرود ( .)7از جمله عواملی که سبب کاهش کیفیت
شیمیایی آبهای زیرزمینی برای استفاده در صنایع میشود؛
افزایش حضور یونهای مزاحم است .این یونها میتوانند در
روند فرآوری مواد معدنی تأثیر بگذارند و با ایجاد رسوب یا
خورندگی سبب کاهش بازدهی تولید شوند (.)8
رابطه ()1
4Au + 8NaCN + O2 + 2H2 O → 4NaAu ( CN)2 + 4NaOH

* نویسنده مسئول:
دكتر مهدی علیزاده
نشانی :اصفهان ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،دانشکده مهندسی مواد.
تلفن+98 )31( 33915765 :
پست الکترونیکیalizadeh@cc.iut.ac.ir :

39

بهار  . 1399دوره  . 23شماره 1

بهبود فرایند سیانوراسیون کانسنگ طال حاوی ترکیبات سولفیدی توسط عملیات تصفیه آب و افزودن فرات سدیم

بر اساس شکل  1برای جلوگیری از تشکیل گاز سمی HCN
حفظ شرایط قلیایی محلول لیچینگ مسأله ضروری است (.)6
معموالً در فرایند لیچینگ طال برای کنترل  pHاز شیرآهک
استفاده میشود که در حدود  10/5الی  11تنظیم میشود
( .)5اگر چه از آهک هیدراته برای کنترل  pHاستفاده میشود
ولی افزودن آهک هیدراته به آب با سختی باال منجر به انجام
واکنشهای ناخواسته میشود .به بیان دیگر ،بر اساس رابطههای
( )2و ( )3بیکربناتها (سختی موقت) موجود در آب با شیرآهک
موجود ،واکنش میدهد و رسوبات بسیار ریز میکرونی  CaCO3و
 Mg(OH)2ایجاد میشوند .این رسوبات ویسکوزیته پالپ را
افزایش میدهند و منجر به کاهش نرخ انتقال جرمی اکسیژن
در پالپ میشود ( .)9 ,6همچنین بهطور معمول بهدلیل حضور
دائمی رسوبات بسیار ریز تشکیلشده در محیط در اثر انجام
واکنشهای شیمیایی بین آب و شیرآهکووجود سامانههای
هوادهی از کف در مخزنهای کربن در پالپ ،(CIP) 3این ذرات
همراه جریان متالطم پالپ در گردش بوده ،بطوریکه احتمال
جذب آنها توسط ذرات کربن فعال وجود دارد و به این ترتیب
ظرفیت جذب طال کاهش خواهد یافت ( .)11 ,10 ,6عالوه بر
این ،ترکیب  Mg(OH)2خاصیت بافری بسیار شدیدی دارد و
مانع از افزایش یا تثبیت  pHمحلول (یا پالپ) میشود (.)12
اٌفت  pHدر اثر تشکیل این رسوبات مذکور و یا انجام برخی از
واکنشهای شیمیایی در آب مصرفی ،منجر به تشکیل  HCNو
در نتیجه کاهش سیانید آزاد محلول میشود ( .)13در نتیجه
استفاده از آب با سختی باال در فرایند لیچینگ سیانیدی باعث
افزایش مصرف شیرآهک میشود.

شکل  .1پتانسیل احیاء بر حسب  pHبرای سامانه .)6( CN-H2O
3. carbon in pulp

40

رابطه ()2
Ca (HCO3 )2 + Ca ( OH)2 → 2CaCO3 + 2H2 O

رابطه ()3
Mg (HCO3 )2 + 2Ca( OH)2 → 2CaCO3 + Mg ( OH)2 + 2H2O

در بسیاری از کارخانههای طال این مشکل وجود داشته
است که در ابتدای استخراج از سطح معدن روباز طال ،نوع
سنگ اکسیدی میباشد و پس از گذشت چندین سال از زمان
بهرهبرداری و مصرف الیههای رویی ،سنگ سولفیدی خود را
نشان میدهد ( .)3این تغییر رفتار معدن در نوع کانی منجر
به افزایش مصرف سیانید سدیم میشود که دیگر استفاده از
فرایند معمول سیانیدی برای استحصال طال صرفه اقتصادی
ندارد ( .)14 ,10در مجتمع طالی موته بهدلیل استفاده از
خاک اکسیدی معدن چاه خاتون و سولفیدی سنجده تقریباً
خاک ترکیبی مورد استفاده قرار میگیرد که استحصال طال
با همین فرایند فعلی بسیار پر هزینه است و شاید صرفه
اقتصادی کمتری داشته باشد .راهحلهای مختلفی جهت
مقرون به صرفه کردن استفاده از خاکهای مقاوم سولفیدی
(یا ترکیبی) در فرایند استحصال طال پیشنهاد شده است
که میتوان به خردایش شدید ،تشویه ،بیواکسیداسیون،
اکسیداسیون با فشار ،کلرزنی و سایر روشهای دیگر اشاره
نمود .در روشهای مبتنی بر اکسیداسیون هدف اصلی
تبدیل سولفید فلز به سولفات و اکسید فلز است .با این حال،
مشخصه شناسایی خاک ترکیبی ،مصرف بیش از حد سیانید و
اکسیژن آن است ( .)2جفری 4و همکارش مالحظه کردند که
وجود سولفید (یا هیدروسولفید) در خاک باعث کاهش شدید
لیچینگ طال شده است ( .)11به طوری که نرخ لیچینگ
طال در غیاب هیدروسولفید  7مرتبه بیشتر از زمانی است
که در خاک  1 mMسولفید وجود داشته باشد .به همین
جهت آنها برا حذف سولفید موجود روی سطح طال از سرب
دو ظرفیتی برای تشکیل رسوبات پایدار  PbSاستفاده نمودند
( .)11کریمی و همکارانش رفتار سینتیکی بازیابی طال و نقره
از کانسنگ طالدار با عیار باال ،با استفاده از اکسیدکنندههای
مختلف هوا و  H2O2را بررسی کردند ( .)15نتایج نشان داد که
ثابت سینتیکی انحالل طال هنگام استفاده ترکیبی از هوا و
 H2O2بیشترین افزایش را داشته است.
در این مقاله سعی شده است که با استفاده از کاهش
سختی آب در راستای بهبود کیفیت آن توسط مواد بازی
مختلف و استفاده از اکسیدان قوی فرات سدیم ،آب با سختی
و میزان امالح مناسب ،جهت مصرف در فرایند لیچینگ
سیانیدی طال  ،بکار گرفته شود و اثر بهبود کیفیت آب بر
فرایند لیچینگ سیانیدی خاک طالی حاوی سولفید مورد
بررسی قرار بگیرد.
4. Jeffrey
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مهدی علیزاده و همکاران38-48 :

جدول  .1برخی از مشخصات آب ورودی به آسیا تر مجتمع طالی موته
مشخصه

واحد

مقدار

روش انجام آزمون

TDS

ppm

5084

ASTM 2540 C

TH

ppm CaCo3

1748

ASTM 2340 C

SO42-

ppm

948

ASTM 4500 SO4 C

Cl-

ppm

3020

W4 467

Mg

ppm

219

ICP

Ca

ppm

333

ICP

pH

-

7/5

pH meter

جدول  .2کدگذاری و شرایط تهیه نمونهها
کد نمونه

فرات سدیم
)(ml/lit

شیرآهک با غلظت 10
درصد وزنی
)(ml/lit

سدیم کربنات با غلظت
 10درصد وزنی
)(ml/lit

هوادهی

L
Lime

-

50/0

-

-

11/45

LA
Lime+Air

-

34/0

-

ü

9/77

LScA
Lime+ Na2CO3+Air

-

20/0

20/0

ü

11/72

FLScA
FerSol+Lime+Na2CO3+Air

0/2

20/0

20/0

ü

11/73

*R
Roasting

-

-

-

-

7/50

DWL
Distilled Water+ Lime

-

6/0

-

10/91

FC
Factory conditions

-

-

-

7/50

 .2مواد و روش تحقیق
برای انجام آزمونهای مختلف جهت ارزیابی اثرگذاری کیفیت
آب بر فرایند لیچینگ طال از آب ورودی به آسیای تر (آب
فرایند) مجتمع طالی موته نمونهگیری انجام شد که برخی از
مشخصات آن در جدول  1بیان شده است.
جهت تهیه نمونههای مختلف ،ابتدا  1لیتر از آب ورودی
به آسیا (آب فرایند) درون بشر با حجم  1لیتر ریخته و روی
همزن مغناطیسی قرار داده شد .در هر نمونه با افزودن مواد
مشخصشده در جدول  2بهمدت  30دقیقه در دمای محیط
عملیات اختالط انجام شد .در نهایت پس از گذشت  30دقیقه
از پایان انجام فرایند اختالط ،آب تصفیهشده با  pHباال از لجن

-

pH

محلول اولیه

باقیمانده در ته ظرف جدا شد .در برخی از آزمونها بهمنظور
بررسی اثر دمش هوا در آب از پمپ هوا با ظرفیت هوادهی
 70لیتر در هر دقیقه ،فشار هوادهی  0/03میلی پاسکال و
قدرت موتور  50وات بهمدت  30دقیقه استفاده شد .در رابطه
با نمونه  Rهیچ افزودنی به پالپ یا آب اضافه نشده است
و تنها نمونه جامد طی فرایند تشویه در دمای  700درجه
سانتیگراد بهمدت  60دقیقه قرار گرفته است .در نمونه FC
محلول مشابه فرایند معمول در مجتمع طالی موته طراحی
شده است (مخلوط آب فرایند بدون هیچ تغییری با خاک).
جهت انجام فرایند لیچینگ و ارزیابی هر یک از محلولهای
آبی تهیهشده در شرایط واقعی ،نیاز به نمونهبرداری از مواد
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جدول  .3ترکیب شیمیایی جامد تهیهشده
ترکیب/عنصر

SiO2

Al2O3

CaO

Fe2O3

K2O

MgO

SO3

Na2O

Au

Cu

Ag

واحد

wt%

wt%

wt%

wt%

wt%

wt%

wt%

wt%

ppm

ppm

ppm

مقدار

66/9

13/6

1/7

4/4

1/4

1/7

3/5

4/1

1/2

25

0/18

جدول  .4نتایج آزمون دانهبندی نمونه جامد جداشده از سرریز هیدروسیکلون
درصد وزنی جامد باقیمانده روی الک
نمونه

 160مش
( 106میکرون)

 200مش
( 75میکرون)

 230مش
( 63میکرون)

سرریز هیدروسیکلون

8/9

16/8

22/2

نتیجه

جامد حاوی طال است .به این منظور پالپ  40درصد وزنی
جامد با  pHحدود  6/5و چگالی  1/33کیلوگرم بر لیتر از
سرریز هیدروسیکلون مجتمع طالی موته نمونهبرداری شد.
بهدلیل اینکه نمونه پالپ تهیهشده با استفاده از آب کارخانه
تهیه شده است ،بنابراین الزم است که جهت برطرفنمودن
نمکهای محلول ناشی از حضور آب کارخانه فرایند شستشو
مواد جامد با آب مقطر انجام شود .به همین منظور پس
از عبور پالپ از کاغذ صافی و جدایش مواد جامد از آب،
مواد باقیمانده روی کاغذ صافی سه مرتبه توسط آب مقطر
شستشو داده شد .بعد از شستشوی کامل ،مواد جامد درون
خشککن به مدت  24ساعت در دمای  100درجه سانتیگراد
خشک شد .نتایج ترکیب شیمیایی و دانهبندی نمونه جامد
تهیهشده بهترتیب در جداول  3و  4مشخص شده است .عالوه
بر این مورفولوژی ذرات و نحوه توزیع اندازه ذرات خاک توسط
میکروسکپ الکترونی روبشی ) (SEMمورد بررسی قرار گرفت.
همچنین جهت مشخصنمودن حضور گوگرد در نمونه جامد
از تجهیزات جانبی  SEMشامل آنالیز صفحهای ) (Mapو
مشخصه اشعه ایکس ) (EDSبهره گرفته شد.
برای انجام فرایند لیچینگ نمونههای جامد  400گرمی
درون بطرهای شیشهای ریخته و  600میلیلیتر از نمونه
آبهای تهیهشده به آنها اضافه و روی دستگاه بطری غلتان
همزده شد و در صورت نیاز به تنظیم  ،pHآهک هیدارته به
محلول افزوده شد .عالوه بر این ،مقدار  0/32گرم سیانور 98
درصد به هر نمونه افزوده و در ادامه در زمانهای مختلف
دستگاه بطری غلتان متوقف و قسمت جامد از محلول جدا
شد .برای ارزیابی مقدار سیانید آزاد و طالی موجود در
محلول بهترتیب از روشهای تیتراسیون و طیفسنج جذب
اتمی ) (AASاستفاده شد .تیتراسیون سیانید به این صورت
است که ابتدا  50میلیلیتر از محلول جداشده از جامد ،درون
42

 77/8درصد وزنی کمتر از  63میکرون

بشر شیشهای کام ً
ال شفاف ریخته و حدود  0/5میلیلیتر از
معرف ردانین (محلول پارا دی متیل آمینو بنزیلیدین رادنین
در استن) به آن افزوده شد .سپس به محلول آمادهشده به
آرامی نیترات نقره افزوده میشود تا با تشکیل کمپلکس نقره
با سیانید ،تغییر رنگ دیده شود.

 .3نتایج و بحث

بررسی نمونه جامد و آب
تصویر میکروسکپی الکترونی روبشی با آنالیز صفحهای
عنصری نمونه جامد در شکل  2نشان داده شده است .وجود
عناصر گوگرد و آهن ،حضور ترکیبات سولفیدی را تأیید
مینماید .بنابراین با توجه به آنالیز عنصری توسط میکروسکپ
الکترونی روبشی ،مشخص است که تکههای براق موجود در
تصویر حضور فازهای سولفیدی حاوی آهن را نشان میدهند.
همچنین آزمون مشخصهیابی اشعه ایکس ) (EDSاز محلهای
براق موجود در تصاویر  SEMنمونه خاک انجام شد که نتیجه
آن در شکل  3نشان داده شده است .طبق نتایج بهدست آمده
حدس زده میشود که قسمتهای روشن در تصویر SEM
بیانگر وجود فاز پیریت ) (FeS2در خاک است.
در جدول  5سختی کل برای تمامی نمونههای آب
تهیهشده ،مشخص شده است .بطورکلی مشاهده میشود که
افزودن شیرآهک به آب باعث حذف کامل منیزیم گردیده
است .در نمونه  Lکه تنها از شیرآهک جهت کاهش سختی
آب استفاده شده ،منیزیم آن کام ً
ال حذف و کلسیم باقی مانده
است .در روش کاهش سختی توسط فرایند آهکزنی ،سختی
کلسیمی وقتی میتواند به صورت کربنات کلسیم از محیط
خارج شود که یون  CO32-در محیط وجود داشته باشد .افزودن
قلیا مانند شیرآهک یا سود سوزآور باعث تبدیل بیکربنات

مهدی علیزاده و همکاران38-48 :
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شکل  .2آنالیز نقشه عنصری توسط  SEMاز نمونه جامد.

شکل  .3مشخصهیابی اشعه ایکس ( )EDSاز ناحیه براق مشخصشده در تصویر  SEMنمونه خاک.
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جدول  .5سختی آب در نمونههای مختلف
نمونه

سختی کل

Ca

)(ppm CaCO3

)(ppm

)(ppm

L

1801

720

0

LA

1394

557

0

LScA

400

160

0

FLScA

400

160

0

DWL

361

144

0

FC

1748

333

219

به کربنات میشود و یون کربنات در دسترس قرار میگیرد؛
اما زمانی که شیرآهک افزوده شد ،یون کلسیم باعث سختی
غیرکربناتی میشود که بایستی برای رفع این مشکل از سودا
اش (سدیم کربنات) استفاده نمود تا یون کربنات الزم در
دسترس قرار بگیرد ( .)8البته برای کاهش سختی کلسیمی
(غیرکربناتی) میتوان از سود هم استفاده نمود با این تفاوت
که سود قیمت باالتری دارد و همچنین بر فرایند لیچینگ و
محیطزیست نیز تأثیرات منفی میگذارد .مالحظه میشود که
در نمونه  LScAافزودن سدیم کربنات همراه با شیرآهک در
مقایسه با نمونه  Lکه بدون سدیم کربنات است ،باعثشده که
سختی به شدت اٌفت نماید.
بررسی فرایند لیچینگ
معیار مصرف مواد بازی در فرایند لیچینگ طال جهت رسیدن
به  pHحدود  11است تا از انتشار گاز سمی  HCNجلوگیری
شود (شکل  .)1در شکل  4مقدار مصرف مواد بازی به ازای
هر کیلوگرم ماده جامد در نمونههای مختلف مقایسه شده
است .همچنین منحنی مقدار  pHنهایی پالپ پس از اتمام
فرایند لیچینگ برای هر نمونه رسم شده است .کمترین
مصرف مواد بازی در نمونه تهیهشده با آب مقطر است .در
آب مقطر بهدلیل اینکه آب عاری از یونهای مزاحم است؛ لذا
مقدار مواد بازی بسیار کمی نیاز شده تا  pHافزایش یابد .با
مقایسه نمونههای  Lبا  LAمیتوان به این موضوع پی برد که
انجام هوادهی به شدت بر افزایش  pHیا کاهش مصرف قلیا
مؤثر بوده است .این موضوع ناشی از کاهش گاز  CO2محلول
در آب است .وجود گازهای محلول در آب مانند  CO2عالوه
بر اینکه باعث افزایش  H+میشود ،از سویی دیگر باعث تجزیه
شیرآهک نیز خواهد شد (.)8
با مقایسه روند  pHنهایی محلول در دو نمونه  LScAو
 FLScAواضح است که استفاده از اکسیدان فرات سدیم باعث
کاهش  pHشده است .این موضوع به حضور اکسیدان فرات
سدیم در محلول و سولفید در خاک ارتباط دارد .همانطور که
44

Mg

در رابطه ( )5مشخص است ،هنگامیکه فرات سدیم در محیط
آبی قرار میگیرد ،منجر به تشکیل رادیکال آزاد اکسیژن ( O
) میشود که خاصیت اکسیداسیونی بسیار قوی دارد (.)16
بنابراین با دسترسبودن اکسیژن کافی ،اکسیداسیون کانی
سولفیدی (مانند پیریت) طبق رابطه ( )6انجام میشود که
با توجه به قلیلیایبودن محیط و در نتیجه حضور سیانید
به صورت یون آزاد در محلول ،محصول تیوسیانات ((SCN-
تشکیل میشود .این محصول با اکسیژن محلول در آب طبق
رابطه ( )7واکنش میدهد که منجر به آزادشدن  H+میشود.
در نتیجه حضور اکسیدان در محیط سیانوراسیون منجر به
کاهش  pHمیشود ( .)11 ,4بنابراین با افزودن اکسیدان
بهدلیل کاهش  pHنیاز به مصرف مواد بازی بیشتر خواهد
شد .با این وجود ،بهدلیل ارزانقیمتبودن مواد بازی (مانند
آهک هیدارته و سدیم کربنات) این مسأله نمیتواند نقطه
ضعفی برای استفاده از اکسیدان در محیط لیچینگ طال به
حساب بیاید.
رابطه ()5
H2 O
Na2 (FeO4 ) 
→Na+ + Fe2 O3 + O

رابطه ()6

→ FeS2 + O2 + CN− + H2 O2
4−

رابطه ()7

Fe ( CN)6  + SCN− + OH−

SCN− + O2 + H2 O → SO42− + NH4 + + HCO3− + H+

شکل  5مقدار سیانید آزاد ) (CN-را در هر محلول پس
از اتمام فرایند لیچینگ نشان میدهد .واضح است که در
شرایط کارخانه ( )FCبهدلیل غلظت باالی امالح آب ،سیانید
آزاد کمتری (حدود  )470 mg/lنسبت به سایر نمونهها
در محلول وجود داشته است .مقدار سیانید آزاد در هنگام
استفاده از آب مقطر (نمونه  500 mg/l )DWLبهدست آمده
است که نسبت به شرایط استفاده از آب فرایند (نمونه )FC

مهدی علیزاده و همکاران38-48 :
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شکل  .4مصرف آهک هیدراته در فرایند لیچینگ.

شکل  .5مقایسه سیانید آزاد محلول در نمونههای مختلف.

خیلی بیشتر است .این مطلب گویای اثر منفی آب با امالح
باال (یا آب شور) مورد مصرف در کارخانه برای فرایند لیچینگ
طال بر مصرف سیانید را کام ً
ال نشان میدهد .با این وجود
به نظر میرسد که در کنار استفاده از فرایند تصفیه آب،
افزودن مواد اکسیدان اثر مثبت قابل توجهی داشته است.
همانطور که مشخص است ،بهترین مقدار سیانید آزاد محلول
در نمونههای  FLScAو  Rاندازهگیری شده است .در نمونه
 FLScAکه کمترین سیانید مصرفی (یا بیشترین سیانید آزاد

محلول) را دارا میباشد ،ناشی از انجام فرایند تصفیه آب و
افزودن اکسیدان فرات سدیم است .به عبارت دیگر با توجه
به جدول  5مشخص است که هر دو نمونه  LScAو FLScA
میزان سختی آب مشابهی دارد ،ولی افزودن فرات سدیم به
نمونه  FLScAمنجر به افزایش سیانید آزاد محلول از mg/l
 480به  510شده است .این موضوع ناشی از آن است که
در صورتی که اکسیژن کافی در محیط وجود نداشته باشد،
سولفید موجود در محیط قلیایی تبدیل به یون هیدروسولفید
45
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شکل  .6تغییرات مقدار سیانید آزاد محلول نسبت به زمانهای مختلف فرایند لیچینگ.

شکل  .7مقایسه طالی محلول و سیانید آزاد در نمونههای مختلف.

میشود و در نهایت سبب تشکیل الیه پسیو (غیرفعال) Au2S
روی سطح طال میشود ( .)4تشکیل الیه پسیو بهدلیل اینکه
خود مصرفکننده سیانید است عالوه بر اینکه منجر به
افزایش مصرف سیانید میشود ،بلکه سرعت لیچینگ را به
شدت کاهش میدهد .مشابه رابطه ( ،)6چناچه در محیط
اکسیژن کافی وجود داشته باشد (استفاده از اکسیدان)Au2S ،
تشکیلشده با اکسیژن موجود در محیط واکنش میدهد تا
الیه پسیو سولفیدی از بین برود و یون کمپلکس سیانیدی
طال تشکیل شود ( .)15جهت بررسی تأثیر کیفیت آب و
افزودن اکسیدان فرات سدیم بر سرعت لیچینگ طال ،مقدار

46

سیانید آزاد محلول در زمانهای مختلف برای سه نمونه ،FC
 LScAو  FLScAدر شکل  6مقایسه شده است .مشخص است
که مقدار تغییرات سیانید آزاد در  FLScAدر زمانهای متفاوت
نسبت به دو نمونه دیگر تغییر چندانی نداشته است .این در
حالی است که در  FCو  LScAتغییرات سیانید آزاد از زمان
شروع واکنش بسیار سریع و روند رو به کاهشی را نشان داده
است .بنابراین ،در صورت عدم حضور اکسیژن کافی در محلول
و وجود ترکیبات سولفیدی در محیط قلیایی سیانوری باعث
مصرف اکسیژن و سیانید میشود و نرخ بازدهی لیچینگ
سیانیدی طال را کاهش میدهد ( .)17کاهش سیانید آزاد در

مهدی علیزاده و همکاران38-48 :

نمونه  FCبا گذشت زمان نسبت به نمونه  LScAمیتواند ناشی
از تشکیل رسوبات اضافی (بهدلیل واکنش آب سخت با آهک
هیدراته) است .طبق روابط ( )2و ( )3در صورت استفاده از
آب سخت و افزودن آهک هیدارته به آن ،رسوبات  CaCO3و
 Mg(OH)2تشکیل میشود که اینها بهدلیل اینکه ویسکوزیته
پالپ را افزایش میدهند ،منجر به تداخل در سرعت حرکت
اکسیژن خواهند شد و سرعت فرایند لیچینگ را کاهش
میدهند ( .)18در نتیجه با توجه به عوامل گفتهشده استفاده
از اکسیدان و آب با سختی کم در فرایند سیانوراسیون خاک
طالی حاوی سولفید ضروری به نظر میرسد.
در شکل  7مقدار طال و سیانید آزاد محلول در نمونههای
مختلف با یکدیگر مقایسه شده است .مشاهده میشود که در
حالتی که آب فرایند پس از هوادهی به مدت  30دقیقه ،توسط
شیرآهک و سدیم کربنات تصفیه شود و به ازای هر لیتر 0/2
میلیلیتر فرات سدیم به آن افزوده شود (نمونه  )FLScAمقدار
بازیابی طالی محلول مناسبی بهدست آمده است .همچنین
بیشترین مقدار طالی محلول در نمونه  Rاندازهگیری شد
که تقریباً معادل مقدار طالی محلول بهدست آمده در نمونه
 FLScAاست .با این تفاوت که مقدار سیانید آزاد محلول در
نمونه  Rکمتر از  FLScAاست .این در صورتی است که جهت
انجام فرایند تشویه برای رعایت مسائل محیطزیستی نیازمند
تجهیزات گران قیمت به منظور جلوگیری از آزادسازی SO2
در محیط است ( .)20 ,19 ,4بنابراین میتوان با انجام فرایند
تصفیه آب و افزودن اکسیدان قوی با هزینه بسیار کم مقدار
طالیی را با مصرف اندک سیانید سدیم ،استحصال نمود که با
فرایند تشویه بهدست آمده است .عالوه بر این ،کمترین مقدار
طالی محلول در نمونه  DWLکه از آب مقطر برای تهیه آن
استفاده شده ،بهدست آمده است .نمونه  DWLبا وجود اینکه
عاری از امالح اضافی است ،ولی اثر چندانی بر مقدار طالی
محلول نداشته است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که کیفیت
باالی آب مصرفی در فرایند سیانوراسیون طال اگرچه تأثیر
چندانی بر طالی محلول نهایی ندارد ،ولی مصرف سیانید
سدیم را کاهش میدهد .همچنین ،همانطور که در شکل 6
مشاهده میشود ،استفاده از آب با سختی باال باعث کاهش
سرعت لیچینگ میشود.
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 .4نتیجهگیری
با بررسی خاک مورد استفاده در مجتمع طالی موته و آب
مصرفی مشاهده شده که خاک مورد استفاده ترکیبی از
ترکیبات اکسیدی و سولفیدی است که ترکیبات سولفیدی
موجود به شدت بر مصرف سیانید مؤثر است .عالوه بر این آب
مورد مصرفی سختی بسیار باالیی دارد که جهت انجام فرایند
لیچینگ در محیط بازی با ترکیبشدن با شیرآهک لجن
زیادی تولید مینماید و فرایند را تحت تأثیر قرار میدهد.
بنابراین با تصفیه و افزودن مواد نانو اکسیدان به آب و استفاده
در فرایند لیچینگ سیانیدی خاک طالی ترکیبی نتایج زیر
بهدست آمد:
 -1افزودن شیرآهک و سدیم کربنات به آب باعث شد که
سختی کل از  1800 ppm CaCO3به  400کاهش یابد.
 -2با مقایسه نمونههای مشابه مالحظه شد که دمش هوا در
آب باعث افزایش  pHو در نتیجه مصرف عامل بازی کمتر
شده است .این در صورتی است که حضور ماده اکسیدان
فرات سدیم منجر به افت  pHشده است.
 -3در استفاده از آب مقطر و آب تصفیهشده به همراه
اکسیدان فرات سدیم مشاهده شد که مقدار سیانید آزاد
از  475 mg/lبه حدود  500 mg/lافزایش یافته است.
 -4افزودن فرات سدیم به محلول باعث تداخل در ایجاد
یونهای کمپلکس طال در محلول نشده است .به عبارتی،
در نمونه  FLScAمقدار بازیابی طالی محلول نسبت به FC
(شرایط کارخانه) از  1/0 mg/lبه  1/1افزایش یافته است.
 -5در نمونه  Rکه نمونه جامد پس از تشویه در فرایند
لیچینگ با آب فرایند مورد بررسی قرار گرفته ،مشاهده
میشود که بیشترین طالی محلول با وجود تقریباً میزان
سیانید آزاد حدود  500 ppmدر این نمونه ایجاد شده
است.
 -6نتایج حاکی از آن است که با اعمال عملیات تصفیه آب و
افزودن اکسیدانفرات سدیم میتوان مقدار طال و سیانید
آزاد محلولی را بهدست آورد که با فرایند تشویه بهدست
آمده است .عالوه بر این مشاهده شد که استفاده از آب با
سختی پایین و افزودن اکسیدان فرات سدیم به آن باعث
افزایش سرعت لیچینگ میشود.
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