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فصل اوكسيد الحديد من اطيان الكاؤولين باستخدام طريقة الميتالورجيا المائية
المھندسة م.م .محاسن جسام محمد
قسم التأھيل الطبي  /اطراف ومساند -المعھد الطبي باب المعظم
تاريخ القبول 2011/10 /15 :

تاريخ االستالم 2010/11/29 :

الخـالصــة.
يھدف البحث الى دراسة تاثير اوكسيد الحديد على مواصفات طين الكاؤولين وأمكانية تقليل نسبته
من أطيان كاؤولين منطقة العامج فى محافظة االنبار لغرض استخدامھا فى الصناعة حيث يحتوي ھذا
الخام المستخدم فى البحث حوالي )  ( 5.72%اوكسيد الحديد ويعتبر وجود ھذه النسبة ضمن الخام ضاراً
للعديد من الصناعات كصناعة الورق والبالستك والسيراميك واالدوية ......الخ
استخدمت في ھذا البحث طريقة الميتالورجيا المائية حيث استخدم في ھذه الطريقة حامض االوكزاليك
المخفف بالماء المقطر الذي يقوم بمساعدة الحرارة والخلط ) كعوامل مساعدة ( على اذابة اوكسيد
الحديد ومن ثم اجراء عملية الترشيح وبالتالي الحصول على الركاز الذي ھو الكاؤولين المعالج .العينات
المستخدمة من خام الكاؤولين كانت بوزن ) ( 25غم والحامض المستخدم كان بأوزان )(4,5,6,7,8,10
غم المخفف بالماء المقطر ولفترات زمنية ) (2,3ساعة .
النتائج المستخلصة تبين كفاءة ھذه الطريقة في فصل اوكسيد الحديد للعينات التي استخدم الحامض فيھا
بتركيز ) (6غم لمدة ثالث ساعات اذ انخفضت النسبة الى  %3.18وتغير لونه من اللون االحمر الى
اللون االبيض وھي ذات النسبة التي تم الحصول عليھا عندما استخدم الحامض بتركيز) (10غم لمدة
ساعتان اذ انخفضت النسبة الى  %3.2واسفرت التجربة عن ازالة  %45من الحديد اما الخسارة في الخام
فقد كانت بحدود .%14
الكلمات الرئيسية  :أوكسيد الحديد  ،طين الكاؤولين  ،الميتاروجيا المائية  ،الكاؤولين المعالج .

 -1المقـدمــة.
ان التطور الصناعي فى جميع المجاالت ادى الى االعتماد على الموارد الطبيعية على اختالف
انواعھا وتم ادخالھا فى المجاالت الصناعية المختلفة مثل الصناعات الورقية والسيراميك واالصباغ
وصناعة البالستك والمطاط ومواد البناء كالسمنت والطابوق الطيني والمبيدات  .........وغيرھا ان ذلك
يتوقف على عامل مھم اال ھو استخدام الموارد التى تؤدي الى عاملين مھمين ھما-:
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السھولة في التصنيع واآلخر قلة الكلفة .ومن الموارد التي تم التوجه اليھا لتوفر العاملين اعاله ھي األطيان
ولكن ليست جميعھا بل ھناك بعض االنواع منھا والتي تحتوي على عناصر مؤثرة وفعالة في العملية
الصناعية وأحد أنواع ھذه األطيان أطيان الكاؤولين ،ولكي يكون فعال في العمليات الصناعية يتطلب
التخلص من أكبر نسبة من اوكسيد الحديد الذي يكون وجوده ذو تأثير سلبي على مواصفات الكاؤولين
الداخل في بعض الصناعات علما ً أن عملية أزالة اوكسيد الحديد ال تؤثر على مواصفات الكاؤولين وال
تغير في البنية البلورية له وليس لھا اضرار بيئية.

 2 -1الجانب النظــــري.
يتكون طين الكاؤولين بالدرجة االساس من المعدن الطيني المسمى كاؤولينايت )(kaolinite
والذي يكون تركيبه الكيميائي من عدة مواد مثل السليكا والمايكا والفلدسبار والذي تغلب على ھذا النوع
من الطين لونه االبيض المتدرج الى الرمادي ومن ثم االصفر واالحمر[ 1,2 ] .
تضم تربة العراق كميات كبيرة من أطيان الكاؤولين وضمن ترسبات قريبة من سطح االرض ويمكن
الحصول عليھا بكميات وافرة وعلى نوعين:
¤الكاؤولين االحمر

 ¤الكاؤولين االبيض

ان اكتساب الكاؤولين للون االحمر يعود الى ارتفاع نسبة اوكسيد الحديد فيه والتي تصل في بعض المواقع
الى  5.72%والتي تعتبر مرتفعة مقارنة بأنواع طين الكاؤولين االخرى وحسب تدرجھا من اللون االبيض
الى الرمادي واالصفر......الخ
اما االستخدامات الحالية لطين الكاؤولين بوضعه الطبيعي بما يمتاز به من صفات جيدة فانه يستخدم في
انتاج الطابوق الطيني الحراري كمادة اولية او يضاف بنسب مختلفة لتحسين نوع الطابوق الطيني المنتج
] .[ 3
 2-2األطــيـــان.
الطين يمتلك بنية تركيبية تشبه المايكا وتتكون بفعل عملية التعرية ) التجوية( الكيمياوية
) (Chemical weatheringللصخور المحملة بالسلكا بفعل حامض الكاربونيك واحيانا ً تتكون بفعل
المياه الحارة ) . (Hydrothermal activityاألطيان عبارة عن مجموعة من الحبيبات الناعمة
جداً من معادن السليكات والتي تدعى
) (Aluminum phyllosilicateالتي تتشارك كيميائيا ً مع الماء وتحتوي على كميات مختلفة من
الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والتيتانيوم وبعض القلويات ] .[ 4
معادن األطيان تشمل المجاميع االتية-:
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مجموعة الكاؤولينايت  ، Kaolinite groupمجموعةالسمكتايت  Smectite groupمجموعة االالت
 Illite groupو مجموعة الكلورايت .Chlorite group
يوجد حوالي ) (30نوع من األطيان النقية في ھذه المجاميع ولكن معظم األطيان في الطبيعة ھي مزيج من
ھذه األنواع المختلفة اضافة الى المعادن االخرى الموجودة بنسب مختلفة في التربة .والشcكل ) (1يبين
البنية التركيبية الطبيعية لمجموعة األطيان[ 4, 5 ].
أن خواص األطيان المتميزة تجعل منھا مادة مثالية النتاج الفخار الغراض البناء والديكور وانتاج الخزف
الحجري والبورسلين واألواني الخزفية والسيراميك والطابوق الناري والتحفيات وأواني الطبخ
والصحيات والفالتر الكيمياوية ] .[ 6

 2-3طين الكاؤولين.
يمتلك الكاؤولين سطحين يختلف كل منھما عن االخر بالتركيب الكيميائي والبنائي وھو عبارة عن
سليكات صفائحية ) (Phyllosilicateمن نوع 1:1الطبقة االولى ھي سليكات رباعية األوجه
) (Silicatetrahedral layersوالثانية ھي ھيدروكسيد األلومنيوم التي تقع مباشرة فوق طبقة السليكا
وبھذا فان كل واحد من ثالث مجاميع من ايون الھيدروكسيد ) (OHيستبدل بذرة اوكسجين غير مشبع من
طبقة السليكا وبھذا فان االوكسجين يكون جسور ربط بين الطبقتين مكونا ً طبقة من الكاؤولينايت  .أن
الصيغــة النظرية لھيدروكسي األلومنيوم ھي  [ Al2(OH)4] 2+وللسليكا  (SiO4)-2وبھذا فان الصيغة
النظرية للكاؤولينايت  Si2O5Al2(OH)4أو  Al2O3.2SiO2.2H2Oكما موضح في ﺷكل ).(2
يمتاز طين الكاؤولين عن بقية أنواع األطيان بخواص فيزياوية وكيمياوية فريدة تجعله من أھم أنواع
األطيان ومن ھذه الخواص -:
 -1القدرة على امتصاص الماء.
 -2يمتاز بخاصية اللدونة عند اكتسابه للماء وكذلك االنكماش.
 -3درجة انصھاره  1780م °وكثافته  2.6وصالدته حسب مقياس موش للصالدة ھو .2
 -4اللمعانية عندما يكون جاف .% 92- 78
 -5لزوجة قليلة ويتشتت بالماء وبعض المواد العضوية.
 -6يمتاز بكونه مادة خاملة وغير فعالة كيمياويا ً.
 -7يمتاز بقدرته على تغطية السطوح عند أستخدامه في مواد الطالء واالصباغ وذلك لشدة نعومته.
 -8ومن المميزات االخرى رخص الثمن نتيجة لوفرته وسھولة الحصول عليه باالضافة الى عدم وجود
اضرار بيئية نتيجة استخدامه.[ 8,3 ] .
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 -3اوكسيد الحديد.
ان التركيب البلوري والكيمياوي يحتوي على اكاسيد الحديد وان وجود اوكسيد الحديد في طين
الكاؤولين يحدث تغيراً كبيراً في الخواص الكيميائية والفيزيائية وكذلك يحدث تغيراً في كيميائية السطح
لألطيان ومن ھـذه الخواص التى تتائر بھـذه االكاسـيد ھي التبادل الكيتوني ) تبادل الشحنات الموجية(،
سعة التركيز واالستقرارية ،االنتفاخ بالماء ،الحجم الحبيبي ،نسق الترابط بين الطبقات ،التركيب البلوري
الثماني االسطح لألطيان ،حامضية االسطح ،طاقة االختزال .كذلك يؤثر اوكسيد الحديد على كيميائية
السطح لألطيان حيث يغير آلية التفاعل بين طين  /ماء وكذلك طين  /مواد عضوية حيث يكون ذات تائير
سلبي حيث يزيد في اختزال األطيان مقارنة باالكسدة ويقلل بالمقابل عملية اعادة االكسدة ] .[ 9
ان ما اوشير من جوانب ذات تائير سلبي نتيجة لوجود اوكسيد الحديد في الطين مما يتطلب التخلص منه
وان أفضل الطرق التي أكتشفت لمعالجة ذلك ھي اختزال الحديد من الطين وكان ذلك عام .[8 ] 1960
ان الدراسات الحديثة رغم التطورالحاصل فى جميع مجاالت العلوم اال انه لحد اآلن يتم استخدام طريقة
اختزال الحديد كون العملية تعني اكثر من مجرد انتقال الكترون الى البنية التركيبية باألضافة الى حدوث
تفاعالت اضافية او ثنائية بسبب التعديل الحاصل فى البنية التركيبية للطين ] .[ 9

 -4استخدامات طين الكاؤولين.
نتيجة النخفاض كلفة استخراج او الحصول على طين الكاؤولين وامكانية التخلص من اوكسيد
الحديد واكاسيد اخرى ادى الى شيوع استخدامه فى صناعات مختلفة منھا-:
• صناعة الورق.
• صناعة مواد الدھان والطالء.
• صناعة السيراميك.
• صناعة المطاط والبالستك.
• االدوية والمواد الصيدالنية ومواد التجميل.....وصناعات اخرى ] .[10,11

 -5الميتالورجيا المائية.
ھي سلسلة من العمليات تعتمد على اذابة خامات المعادن او المواد المراد التخلص منھا أو اقالل
نسبتھا باستخدام المذيبات الكيمياوية والحصول على معادن مذابة ومن ثم فصل تلك المعادن عن المحاليل
المتكونة ] .[ 12
ان السبب الرئيسي ألستخدام طريقة الميتالورجيا المائية خالل العقدين االخيرين ما يلي-:
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 -1باألمكان استخدام ھذه الطريقة للخامات الغنية والخامات الفقيرة سواءاً كانت معقدة أو بسيطة من ناحية
التركيب .
 -2امكانية اعادة استخدام المذيبات المستخدمة في العمليات المختلفة من خالل اعادة دورة االذابة مجدداً.
 -3اجراء عمليات االذابة ف ي معظم الحاالت ضمن درجات الحرارة االعتيادية او التسخين لدرجات
منخفضة.
 -4عدم وجود آثار بيئية سلبية وان وجدت تكون بشكل محدود جدا.اضافة الى انخفاض كلفتھا مقارنة
بالطرق االخرى.
ان الكيمياء الفيزياوية للميتالورجيا المائية تعتمد على عملية الموازنة بين المحاليل والمواد الصلبة
المستخدمة وھذا يعني انھا تعتمد على مبدئين ھما ديناميك الحرارة وحركة التفاعل ] .[13
 6- 1الجانب العملي .
تم اختيار العينة المستخدمة في البحث من طين كاؤولين منطقة العامج في المنطقة الغربية من
العراق والذي يستخدم لألغراض الصناعية المختلفة في الشركة العامة لصناعة الزجاج والسيراميك وقد
تم اجراء العمليات التالية على العينة المستخدمة وعلى النحو التالي
طحن المادة الخام وتم ذلك على مرحلتين طحن لحجم حبيبى ) (0.1ملم ثم الطحن للحجم الحبيبي المستخدم
فى التجارب ) (0.75مايكرون بعد ذلك تم تھيئة النموذج الخاص بالتجارب على شكل مخروط متجانس
وقد تم ذلك بطريقة التكويم والتربيع .ان حجم العينة المستخدمة في التجارب بوزن ) (25غم وقـد استـخدم
حامض االوكزاليك بأوزان مختلفة )  (4, 5, 6, 7 ,8, 10غم بعد تخفيفه بكمية من الماء المقطر بحجم
) (75ملم.

 6-2التحليل الكيميائي للمادة الخام.
تم اجراء التحاليل الكيميائية للنماذج في الشركة العامة للمسح الجيولوجي وكانت نتائج التحليل كما
في الجدول ) (1والجدول).(3

 6-3السلك التكنولوجي.
المخطط أدناه يوضح المسلك التكنولوجي الذي اعتمد ف ي األختبارات الخاصة بأذابة اوكسيد
الحديد وفصله عن الكاؤولين-:
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النموذج المخروطي المتكون من
حبيبات بقطر 75مايكرون
االذابة في حامض االوكزاليك ذي
التراكيز المختلفة

عملية ترﺷيح السائل الذي يحتوي على
اوكسيد الحديد والذي تم الحصول عليه
بنسب تركيز حامض مختلفة

عملية وزن المادة الطينية المتبقية
)الركاز( والذي تم الحصول عليھا
بنسب مختلفة والتي ھي عبارة عن
كاؤولين ابيض

ﺷكل ) :(3يبين المسلك التكنولوجي المعتمد في البحث.

 -7المنــاقشـــة.
أن الھدف من البحث كما تمت االشارة اليه ھو الحصول على طين الكاؤولين الخالي تقريبا ً من
اوكسيد الحديد ذو التاثير السلبي على خواص الطين وان اآللية التي تم أعتمادھا في الجانب العملي ھي
أستخدام الميتالورجيا المائية معتمدين في ذلك على التغير في نسب الحامض المستخدم من خالل التحكم
في النسبة المئوية للحامض في المحلول المستخدم اي تركيز الحامض والذي أشتملت على ستة نسب
مختلفة من حامض االوكزاليك .
ان التجارب التي قمنا بھا خالل مراحل البحث والتي تركزت على أن عملية األذابة للعينات المختارة من
طين الكاؤولين في محلول حامض االوكزاليك اضھرت بأن ھناك تفاوت من حيث التأثير سواء في عملية
األذابة ألوكسيد الحديد أو التغير الحاصل في لون الطين نتيجة لذوبان األوكسيد.
أن البيانات المسجلة أثبتت بانه كلما زادت نسبة الحامض ف ي المحلول ذو الحجم الثابت ف ي جميع
االختبارات مع اعتماد نفس حجم العينة في االختبارات كافة أدت الى زيادة في نسبة االوكسيد المذاب مع
سرعة التغير الحاصل في لون الطين .
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أن عملية أذابة اوكسيد الحديد في طين الكاؤولين لم تتوقف فقط على زيادة نسبة الحامض في المحلول
المستخدم ولكن ھناك عامالن احدھما أساسي واآلخر مساعدھما -:
• الفترة الزمنية التي تستغرقھا عملية االذابة.
• التسخين لدرجة حرارة ) (100درجة مئوية يساعد على تسريع عملية االذابة.
أن ما تم القيام به ھو أجراء االختبارات للنماذج الستة في محلول حامض االوكزاليك ألذابة النماذج
الخاصة بطين الكاؤولين وبأعتماد فترتين زمنيتين مختلفتين ھما ) (2,3ساعة على التوالي وتم تدوين
البيانات الخاصة باألوزان والزمن كما موضح في الجدول ).(2
وقد ثبت بأن الفترة الزمنية التي تتطلبھا عملية أذابة اوكسيد الحديد والتي تكون تدريجية والتي تؤدي الى
تغير في لون الطين حيث يبدأ بالتحول من اللون االحمر الى الرمادي الى ان يصل الى اللون القريب الى
االبيض كانت ساعتين وثالث ساعات على التوالي.
ومن خالل أعتماد النتائج التي تم الحصول عليھا من خالل التجارب التي تم القيام بھا للمحاليل ذات
التراكيز المختلفة من حامض االوكزاليك خالل عملية االذابة للعينات وباألزمان المختلفة والت ي ھما
ساعتان وثالث ساعات وتمثيلھا بيانيا ً كما موضح في ﺷكل ).(3
نالحظ أن األذابة تكون تدريجية وأن نسبة التحول تكون أكبر بزيادة نسبة الحامض خالل الفترة الزمنية
ذاتھا من خالل التغير التدريجي الحاصل في لون الطين كما في ﺷكل ).(3
ولغرض زيادة التحقق بما قمنا به من تجارب وفقا ً لما دون من بيانات في الجدول ) (2والعالقة بين الفترة
الزمنية والتركيز وفقا ً للمخطcط ) (3تم حساب وزن الركاز المتبقي بعد اجراء كل تجربة ورسم عالقة
بيانية مع نسبة تركيز الحامض في المحلول نالحظ بأن نسبة الركاز تتغير بتغير نسبة تركيز الحامض كما
في ﺷكل ).(4
من خالل الجدول ) (2والشكل ) (3,4نستخلص أن عملية االذابة وتغير لون طين الكاؤولين ووزن الركاز
تتوقف بالدرجة األساس على العالقة بين درجة تركيز الحامض واعتماد التسخين كعامل مساعد والتي من
خاللھا تم استنتاج -:

 -8االستنتاجات.
أ -أن نسبة الحامض بتركيز ) (6مع تسخين عند درجة حرارة ) (100لمدة ثالث ساعات تؤدي الى أذابة
أكبر نسبة من اوكسيد الحديد اذ انخفضت النسبة من  %5.72الى  %3.18كما فى جدول ) (3و تغير لونه
الى االبيض وكانت نسبة االستخالص  .%45وھي نفس النسبة التي تم الحصول عليھا من خالل استخدام
نسبة تركيز الحامض ) (10مع تسخين عند درجة حرارة ) (100لمدة ساعتين اذ انخفضت النسبة الى
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 %3.2كما فى جدول ) (3من ذلك نستنتج ان تركيز الحامض لوحده ال يؤثر على عملية االذابة بدون أخذ
بنظر االعتبار عامل الزمن .
ب -من خالل الجدول ) (2وبالتركيز على وزن الركاز ومقارنته مع وزن الخام المستخدم كعينات نالحظ
عدم حصول فقدان كبير في وزن الخام اذ كانت الخسارة في وزن الخام بحدود  % 14للعينة االفضل التي
أستخدم الحامض فيھا بتركيز) (6لمدة ثالث ساعات .
ج -ان الناحية االقتصادية لھا أثر فعال في المجال الصناعي وان اقالل نسبة الحامض تؤدي الى خفض

الكلفة الصناعية أكبر مما تحققه المبالغ المصروفة لزيادة زمن التسخين.
التوصيات.
من خالل النتائج المستخلصة في ھذا البحث نوصي-:
 -1التوسع في مجال بحوث استخالص اوكسيد الحديد من األطيان وبالذات الكاؤولين من خالل زيادة
زمن المعالجة لساعات أكثر وكذلك زيادة تركيز الحامض للحصول على نصاعة اكثر) (whitenessمما
تم الحصول عليه مما يعني التوسع في استخدامه في المجاالت الصناعية بشكل أكبر.
 -2توفير اجھزة قياس مؤشر النصاعة ) (whiteness indexفي االقسام العلمية في الجامعات من أجل
التوسع في البحوث في ھذا المجال.

 -9المصادر
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. يبين نتائج التحليل الكيميائى للمادة الخام:(1) جدول
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جدول ) :(2يبين نتائج االختبار.
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جدول ) :(3يبين نتائج التحليل الكيميائي للعينات المعالجة.
الرمز الكيميائى

النسبة المئوية
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ﺷكل ) :(1يوضح البنية التركيبية ألنواع مختلفة من االطيان.

ﺷكل ) :(2يوضح التركيب البلوري للكاؤولين.
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The Removal of Iron Oxide From Kaolin Clay by Hydrometallurgy Method
Engineer Mahasin Jassam Mohammad
Medical institute –Bab Al –Moaddam
Rehabilitation Departement / Orthoses & prostheses

ABSTRACT.
The research deals with a study carried out on the influence of iron oxide (Fe2O3) on
the characteristics of kaolin clay and the possibility of reducing iron oxide percentage in
kaolin clay in the location of Ghamij in Anbar Governorate, prior to using it in industry. The
raw material used in the research contained about 5.72% of iron oxide. When such a
percentage of iron oxide is contained in kaolin clay, it makes it harmful in numerous
industries such as paper, plastic, drugs etc…..
In this research the hydro metallurgy method was used where oxalic acid was diluted with
distilled water, and with the help of heat and mixing ( as assisting factor) to cause iron oxide
to melt and thereafter subjected to filtration and thus the ‘Bakkag’, i.e. white kaolin which
was almost free from iron oxide was obtained. The sample of kaolin raw material weighted
about 25 grammas and the acid diluted in the distilled water used along periods of (2, 3) hours
weighted (4,5,6,7,8,10) grammas.
The findings showed that this method is very practical in ridding the kaolin samples from iron
oxide; in the sample where the concentration of the acid amounted to 6 along a 3- hour period,
the percentage of iron oxid reduced to 3.2% In this way much of iron oxide melted and even
its red color of the raw material changed to white. The same result was obtained by using a
No. 10 concentration acid was used for two hours, the percentage of iron oxid reduced to
3.18%.The construction of iron oxide reach to 45%,the loss in weight of raw material used in
this research is about 14%.
Keywords: iron oxide , kaolin clay , hydro metallurgy , treated kaolin .
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