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Extended Abstract
In this research, the properties and characterization of calcined Iranian bauxite extracted
from Tabas mines was evaluated. For this reason, the chemical and phase composition,
physical and thermo-mechanical properties of this bauxite were studied after calcination
at 1350 °C. Then, the properties of bauxite refractory brick and bauxite refractory
castable containing this calcined bauxite were investigated. The physical and thermomechanical properties of these refractories were evaluated and were compared with
refractory containing China's bauxite. The results showed that the mean amount of
aluminum oxide in chemical composition of this bauxite is 60 % wt. after calcination.
Besides, Iranian bauxite extracted from Tabas mines has proper amounts of alumina and
other oxides that lead to formation of suitable amounts of mullite and corundum phases
after calcination at 1350 °C. The calcination at higher temperatures can increase the
amount of mullite phase. Besides, the bauxite refractory brick and bauxite refractory
castable containing this calcined bauxite were showed the suitable properties for
refractory industries and the properties of these refractories comparable to the China's
one. Based on the findings of this study and also by considering the relative quality and
proper storage of the mine, this type of bauxite can be used for making of high alumina
refractory bauxite production containing 60-50% alumina which, has suitable properties
for application.
Keywords: Bauxite; Phase composition; Physical properties; Refractory brick;
Refractory castable.
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بررسي استفاده از بوكسیت معدن چاهكالر منطقه طبس ایران
در ساخت آجر و دیرگداز ریختني بوكسیتي
رضا مرزبان ،1ساسان اطرج ،2محمد حسن ابطحی نایینی
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چكیده بلند
در این تحقیق ابتدا خواص و ویژگي های نوعي بوكسیت ایراني مربوط به معدن چاهكالر طبس پس
از كلسیناسیون مورد بررسي قرار گرفت .در این ارتباط تركیب شیمیایي و فازی و خواص فیزیكي
و ترمومكانیكي بوكسیت مورد نظر پس از كلسیناسیون در دمای  4931 °Cمورد بررسي قرار
گرفت .سپس خواص آجر و دیرگداز ریختني ساخته شده با استفاده از این بوكسیت بصورت
كلسینه شده مورد ارزیابي قرار گرفت .در این ا رتباط خواص فیزیكي و ترمومكانیكي آجر و دیرگداز
ریختني ساخته شده با این بوكسیت ایراني مورد بررسي قرار گرفت و با انواع دیرگداز ساخته شده
با بوكسیت چیني مقایسه شد .نتایج این تحقیق نشان داد كه مقدار متوسط اكسید آلومینیوم در
تركیب شیمیایي این بوكسیت پس از كلسیناسیون  01درصد وزني مي باشد .همچنین بوكسیت
مربوط به معدن چاهكالر طبس عالوه بر مقدار مناسب آلومینا حاوی اكسیدهای مناسب دیگر بوده
كه منجر به تشكیل مقدار فازهای مناسب همانند موالیت و كوراندوم پس از كلسیناسیون در° C
 4931مي گردد .همچنین در صورتي كه این بوكسیت در دماهای باالتر كلسینه شود ،خواص مطلوب
تری به لحاظ میزان فاز موالیت ایجاد خواهد كرد از طرف دیگر نتایج این تحقیق نشان داد كه آجر
و دیرگداز ریختني ساخته شده با این بوكسیت ایراني مورد نظر از خواص فیزیكي و مكانیكي
مناسب جهت كاربرد در صنایع دیرگداز است و قابل مقایسه با دیرگدازهای ساخته شده با بوكسیت
چیني مي باشد .با توجه به دست آوردهای این تحقیق و نیز با درنظر گرفتن مرغوبیت نسبي و
ذخیره مناسب این معدن ،استفاده از این نوع بوكسیت مي تواند برای تولید دیرگدازهای آلومینا
باالی حاوی  % 31-01آلومینا و دارای خواص مناسب برای كاربرد مورد استفاده قرار گیرد.

واژههای كلیدی :بوكسیت ،تركیب فازی ،خواص فیزیكي ،آجر دیرگداز ،دیرگداز ریختني.
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چكیده
در این تحقیق ابتدا خواص و ویژگي های نوعي بوكسیت ایراني مربوط به معدن چاهكالر طبس پس
از كلسیناسیون مورد بررسي قرار گرفت .در این ارتباط تركیب شیمیایي و فازی و خواص فیزیكي
و ترمومكانیكي بوكسیت مورد نظر پس از كلسیناسیون در دمای  4931 °Cمورد بررسي قرار
گرفت .سپس خواص آجر و دیرگداز ریختني ساخته شده با استفاده از این بوكسیت بصورت
كلسینه شده مورد ارزیابي قرار گرفت .در این ارتباط خواص فیزیكي و ترمومكانیكي آجر و دیرگداز
ریختني ساخته شده با این بوكسیت ایراني مورد بررسي قرار گرفت و با انواع دیرگداز ساخته شده
ب ا بوكسیت چیني مقایسه شد .نتایج این تحقیق نشان داد كه بوكسیت مربوط به معدن چاهكالر
طبس حاوی مقادیر مناسب آلومینا و اكسیدهای دیگر بوده كه منجر به تشكیل مقدار فازهای مناسب
همانند موالیت و كوراندوم پس از كلسیناسیون مي گردد .همچنین نتایج این تحقیق نشان داد كه
آ جر و دیرگداز ریختني ساخته شده با این بوكسیت ایراني مورد نظر از خواص فیزیكي و مكانیكي
مناسب جهت كاربرد برخوردار است و قابل مقایسه با دیرگدازهای ساخته شده با بوكسیت چیني
مي باشد.

واژههای كلیدی :بوكسیت ،تركیب فازی ،خواص فیزیكي ،آجر دیرگداز ،دیرگداز ریختني

 -4مقدمه
بوكسيت ماده اي طبيعي و هتروژن شامل مينرال هاي اكسيد آلومينيوم از قبيل گيبسيت ،دياسپور و
بوهميت و ناخالصي هايي همانند سيليس ،اكسيد آهن ،اكسيد تيتانيم ،كربنات ها و بعضي مواد ديگر
است .در بعضي مواقع فرمول شيميايي بوكسيت به گيبسيت نزديک تر است .چـون بـوكسيت از مجموع
چند مينرال تشكيل شده است بايد به آن سنگ گفته شود .اسم اين مينرال از اسم روستايي در جنوب

فرانسه به نام له بو )به فرانسوي  (Les Bauxاقتباس شده است كه اولين بار بشر در آنجا متوجه
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وجود آلومينيم در اين سنگ معدن شد .اين نامگذاري توسط پير برتيه زمينشناس فرانسوي انجام شد.
سختي بوكسيت در مقياس موس  1-3و وزن مخصوص آن  2-2/55 g/cm3است .رنگ آن نيز سفيد،
خاكسـتري ،زرد و گـاهي قرمز است [ .]1-3بطوركلي شـرايط تـشكيل بـوكسيت حـرارت كـم و رطـوبت
زيـاد اسـت كه از هوازدگي سنگ هاي آلومينيوم دار همانند بازالت ،نفلين سيانيت و يا سـنگ هاي آهكي
حاوي رس ها حاصل مي گردد و معموال پس از برداشت رگه هاي مرغوب معادن و انجام تغليظ در
صنعت استفاده مي شود [ . ]1بطوركلي به لحاظ تركيب شيميايي نيز بوكسيت به مخلوطي از مينرال ها با
مقدار  Al2O3بيش از  04درصد وزني Fe2O3 ،كمتر از  34درصد وزني و نسبت  Al2O3/SiO2بزرگتر
از يک گفته مي شود .بوكسيت سنگ معدن فلز آلومينيوم بوده كه عمدهترين منبع براي تهيه آلومينيم مي
باشد [ .]3-5اما عالوه بر استفاده از بوكسيت در زمينه استخراج فلز آلومينيوم ،بوكسيت در زمينه هاي
ديرگدازها ،ساينده ها ،صنايع شيميايي ،متالورژيكي و سيمان ها نيز كاربرد دارد .بطوركلي بوكسيت
مصرفي در صنايع ديرگداز بصورت كلسينه شده مصرف مي شود [ .]6به دليل اينكه حضور اكسيد
آلومينيوم باعث افزايش نقطه ذوب مي شود بنابراين پايداري حرارتي بوكسيت هاي ديرگداز بستگي
زيادي به ميزان اكسيد آلوميني وم در تركيب شيميايي شان دارد .همچنين نوع و ميزان ناخالصي ها نيز
بر پايداري حرارتي و ويژگي هاي ديگر بوكسيت تاثير زيادي دارد .دو اكسيد مهم در تركيب شيميايي
بوكسيت ها  Fe2O3و  TiO2مي باشد بطوريكه مقدار  Fe2O3در بوكسيت هاي ديرگداز بايد كمتر از 2/5
درصد وزني و مقدار  TiO2كمتر از  0درصد وزني باشد .بطوركلي بوكسيت مصرفي در صنايع
ديرگداز بصورت كلسينه شده مصرف مي شود [ .]5-8كه براي اين منظور كلسيناسيون در كوره هاي
عمودي و يا دوار در محدوده دماي  1654تا  1554 °Cصورت مي گيرد .در هنگام كلسيناسيون و در
دماهاي كمتر از 544 °Cهيدروكسيدهاي آلومينيوم و مينرال هاي آبدار موجود در سنگ بوكسيت
تجزيه شده و به اكسيد آلومينيوم و متاكائولن تبديل مي شوند .اكسيد آلومينيوم با ادامه كلسيناسيون در
دماي باالي 1244 °Cبه آلفا-آلومينا تبديل مي شود .متاكائولن نيز به مواليت اوليه و سيليس آزاد
تجزيه مي شود .در دماهاي باالتر از  1044 °Cسيليس آزاد در تركيب با آلوميناي تشكيل شده واكنش
كرده و باعث تشكيل مواليت ثانويه مي شود .همچنين حضور ناخالصي ها باعث تشكيل مقداري فاز
مذاب و همچنين تياليت مي شود كه منجر به انقباض ناشي از پخت و رشد كريستال هاي كوراندوم
تركيب مي گردد .در نهايت ريزساختار نهايي بوكسيت كلسينه شده شامل كريستال هاي كوراندوم و
مواليت ،فاز آمورف (شيشه) و تياليت خواهد بود .بطوركلي افزايش ميزان فاز مواليت باعث افزايش
مقاومت به شوک حرارتي و ميزان ديرگدازي و بهبود خواص ترمومكانيكي مي شود و برعكس فاز
آمورف تاثير منفي بر مقاومت به شوک حرارتي ميزان ديرگدازي و خواص ترمومكانيكي خواهد داشت.
مشخص شده است اگر نسبت  Al2O3/SiO2بيش از  2/5و يا مقدار  Al2O3بيشتر از  65درصد وزني
باشد فاز كوراندوم فاز غالب خواهد بود كه توسط فاز زمينه اي حاوي مواليت ،تياليت ،تركيبات آهن و
فاز آمورف اتصال خواهند داشت[ . ]8-12كيفيت بوكسيت كلسينه شده براي مصرف بصورت سنگدانه
ديرگداز از اندازه گيري خواص فيزيكي همانند چگالي بالک و درصد تخلخل و همچنين تركيب شيميايي،
مينرالي و ريزساختاري شامل نوع درصد و نحوه توزيع فازهاي مختلف معين مي گردد .بوكسيت در
مناطق مختلفي از دنيا يافت مي شود اما مقدار آن در شانزده كشور زير قابل توجه تر است :چين،
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روسيه ،جامائيكا ،برزيل ،استراليا  ،آمريكا ،گينه ،ويتنام ،هند ،غنا ،يونان ،سورينام ،سريالنكا ،قزاقستان،
ونزوئال و ايران [ .]14-13بطوركلي در ايران نيز معادن بوكسيت بسياري كشف شده است كه مي توان
به معادن بوكسيت شناخته شده اي همانند دوپالن ،بوكان ،جاجرم ،دهدشت ،سمنان و غيره اشاره كرد.
با اين حال تالش براي كشف و شناسايي معادن جديد بوكسيت با كيفيت باالتر ادامه دارد [ .]13-15در
اين ارتباط يكي از معادن بوكسيت كشف شده واقع در معدن چاهكالر منطقه طبس است كه كارهاي
تحقيقاتي در زمينه شناسايي ويژگي ها و استفاده از اين بوكسيت در ساخت ديرگدازهاي بوكسيتي در
حال انجام است .در اين تحقيق به شناسايي خواص و ويژگي هاي بوكسيت معدن چاهكالر طبس
پرداخته شده و كاربرد آن در ساخت آجر ديرگ داز بوكسيتي و همچنين ديرگداز ريختني بوكسيتي مورد
بررسي قرار گرفته است.

 -2مواد و روش تحقیق
 -1-2انجام كلسيناسيون و ارزيابي ويژگي هاي بوكسيت معدن چاهكالر
بوكسيت مورد بررسي مربوط به معدن چاهكالر طبس مي باشد كه توسط شركت معدني صنعتي
سوراوجين عقيق به بازار عرضه مي شود .با رعايت نمونه برداري مناسب ،مقدار بوكسيت كافي از
معدن چاهكالر طبس برداشت و انتخاب شد و سپس مورد بررسي هاي بيشتر قرار گرفت .بدين منظور
ابتدا بر روي نمونه هاي تهيه شده آناليز شيميايي صورت گرفت .سپس بوكسيت مورد نظر پس از
خردايش در كوره دوار شركت ن سوز قدر (نيرو) كلسينه شد .با توجه به محدوديت دماي اين كوره،
عمليات كلسيناسيون در دماي  1324 °Cانجام شد .به منظور مقايسه شرايط كلسيناسيون در كوره
دوار با كوره الكتريكي ،بخشي از بوكسيت خام نيز در كوره الكتريكي در دماهاي  1324 1344و °C
 1354به مدت  5ساعت كلس ينه شد .در نهايت ويژگي بوكسيت هاي كلسينه شده در كوره هاي دوار و
الكتريكي و دماهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت .در اين ارتباط خواص فيزيكي همانند :چگالي بالک،
چگالي ظاهري ،درصد تخلخل باز و ميزان جذب آب مطابق استاندارد اندازه گيري شد .همچنين ميزان
ديرگدازي بوك سيت كلسينه شده نيز مورد ارزيابي قرار گرفت .از طرف ديگر فازهاي تشكيل شده در
بوكسيت كلسينه شده شناسايي شد و مقدار آنها نيز از طريق آناليز نيمه كمي مشخص گرديد .شناسايي
نوع فازهاي تشكيل شده توسط روش آناليز فازي( X-Ray Diffractometer, Bruker, D8ADVANCE,

 )Germanyصورت گرفت و از نرم افزار اين دستگاه ) (X’Pert Highscore Plusبراي آناليز نيمه كمي و
تعيين درصد فازهاي تشكيل شده استفاده شد.

 -2-2ساخت آجر ديرگداز با استفاده از بوكسيت كلسينه شده معدن چاهكالر
با توجه به بررسي منابع مختلف فرموالسيون مناسب جهت ساخت آجر ديرگداز انتخاب شد .بدين
منظور براي ساخت آجر ديرگداز بوكسيتي از نسبت  15درصد وزني بالكلي طبس و  85درصد وزني
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بوكسيت كلسينه شده مورد نظر بصورت دانه بندي شده استفاده شد .تركيب مورد نظر توسط پرس
صنعتي با فشار  634تن بصورت آجر شكل داده شد و پس از خشک شدن در كوره تونلي صنعتي با
دماي  1364 °Cبه مدت  14ساعت پخت داده شد .جهت بررسي خواص آجر بوكسيتي ساخته شده
خواص آن با آجر بوكسيتي ساخته شده با بوكسيت چيني مقايسه شد .در ساخت آجر بوكسيتي از 18
درصد وزني بوكسيت چيني و  64درصد وزني شاموت سميرم و  22درصد وزني بالكلي طبس استفاده
شد .پس از پخت خواص آجرهاي ساخته شده مورد بررسي قرار گرفت و با يكديگر مقايسه شد .خواص
مورد بررسي شامل خواص فيزيكي همانند :چگالي بالک و درصد تخلخل همچنين خواص مكانيكي و
حرارتي شامل :استحكام فشاري سرد ،ديرگدازي تحت بار ،تغييرات طولي پايدار و مقاومت به شوک
حرارتي آنها اندازه گيري و با هم مقايسه گرديد.

 -3-2ساخت ديرگداز ريختني با استفاده از بوكسيت كلسينه شده معدن چاهكالر
با توجه به بررسي منابع مختلف فرموالسيون مناسب جهت ساخت ديرگداز ريختني با مقدار سيمان
متوسط انتخاب شد .بدين منظور براي ساخت ديرگداز ريختني بوكسيتي از نسبت  25درصد وزني
سيمان سكار ( 84الفارژ فرانسه) و  50درصد وزني بوكسيت كلسينه شده مورد نظر بصورت دانه بندي
شده و همچنين يک درصد وزني ميكروسيليس (ازنا) استفاده شد .همچنين دانه بندي ديرگداز ريختني
مطابق فرمول آندريازن با عدد آندريازن برابر با  4/25ا نجام شد .ديرگداز ريختني با مقدار آب مناسب
( 5/5درصد وزني) با انجام لرزش و ويبراسيون درون قالب هاي استاندارد ريخته و سطح آن با فويل
پوشانده شد .پس از گذشت  20ساعت قالب ها باز و نمونه ها به مدت  20ساعت در خشک كن ) 114ºC
( نگهداري و خشک شد .به منظور بررسي خوا ص نمونه ها در دماهاي باال ،تعدادي از آنها در دماي ºC

 1354در كوره الكتريكي پخته و خواص آنها اندازه گيري شد .پس از پخت خواص فيزيكي همانند :چگالي
بالک و درصد تخلخل همچنين خواص مكانيكي و حرارتي شامل :استحكام فشاري سرد ،ديرگدازي تحت
بار ،تغييرات طولي پايدار و مقاومت به شوک حرارتي آنها اندازه گيري گرديد.

 -0-2روش هاي ارزيابي خواص آجر و ديرگداز ريختني بوكسيتي
جهت تعيين چگالي و درصد تخلخل از روش غوطه وري مطابق با روش استاندارد )(ASTM-C373-88

استفاده شد .همچنين استحكام خمشي نمونه ها نيز از طريق روش بارگذاري سه نقطه اي و مطابق با
روش استاندارد ) (ASTM-C1161-02اندازه گيري شد .اندازه گيري مقاومت در برابر شوک حرارتي
مطابق با استاندارد  ASTM C1525-04انجام شد .در اين ارتباط نمونه هاي مكعب مستطيل ساخته شده
در داخل كوره الكتريكي با دماي  1254 °Cبه مدت  15دقيقه نگهداري شدند و بعد از كوره خارج و در
داخل آب با دماي  24 °Cقرار داده شدند .تعداد دفعات شوک حرارتي قابل تحمل قبل از اولين ترک در
سطح نمونه بعنوان معياري از شوک حرارتي در نظر گرفته شد .ديرگدازي تحت بار ) (R.U.Lديرگداز
ساخته شده نيز با استفاده از دستگاه  Netzschمدل  CIC-421و تحت اعمال بار ثابت 4/2 N/mm2
ارزيابي شد .در اين ارتباط از نمونه هاي ساخته شده بصورت استوانه اي با قطر و ارتفاع  5 cmاستفاده
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شد .بدين منظور دمايي كه در آن كاهش ارتفاع نمونه ها به ميزان  4/5 %اتفاق افتاده بود بعنوان دماي
تحمل ديرگداز ) (T0.5در نظر گرفته شد .بررسي هاي ريزساختاري با استفاده از ميكروسكپ الكتروني
روبشي ) (SEMمدل  Stereo Scan 360-Leica Cambridgeبر روي سطح شكست نمونه ها انجام شد.

 -9نتایج و بحث
 -3-1ارزيابي ويژگي هاي بوكسيت كلسينه شده
در جدول  1نتايج مربوط به تركيب شيميايي بوكسيت خام و كلسينه شده معدن چاهكالر طبس ارائه و با
تركيب شيميايي بوكسيت چيني مقايسه شده است.
جدول  -1تركيب شيميايي بوكسيت خام و كلسينه شده مربوط به معدن چاهكالر طبس
نوع نمونه

بوكسيت خام طبس
بوكسيت كلسينه
شده طبس
بوكسيت چيني

اكسيد (درصد وزني)
K2O+
Na2O
<1

CaO+
MgO
<1

12/6

<1

-

<1

-

Al2O3

SiO2

Fe2O3

TiO2

50/6

34

1/5

3/6

62/5

30

2/1

5/2

<1

82/9

9/46

2/01

0/52

<1

L.0.I

با توجه به نتايج ارائه شده در جدول  1مشخص مي شود كه مقدار  Al2O3در تركيب شيميايي اين
بوكسيت نسبتا باال مي باشد كه كاربرد آن را براي ساخت ديرگدازها مطلوب مي سازد .اما همانطوريكه
اشاره شد دو اكسيد مهم در تركيب شيميايي بوكسيت ها  Fe2O3و  TiO2مي باشد بطوريكه مقدار Fe2O3

در بوكسيت هاي ديرگداز بايد كمتر از  % 2/5و مقدار  TiO2كمتر از  % 0وزني باشد .نتايج جدول 1
نشان مي دهد كه مقادير اكسيدهاي  Fe2O3و  TiO2در تركيب شيميايي بوكسيت مورد نظر در حد
مناسب مي باشد و مي تواند ديرگدازي مناسبي را نيز براي اين بوكسيت فراهم كند .همچنين اشاره شده
است كه اگر نسبت  Al2O3/SiO2بيش از  2/5و يا مقدار  Al2O3بيشتر از  65درصد وزني باشد فاز
كوراندوم فاز غالب خواهد بود .بنابراين با توجه به نسبت Al2O3/SiO2در تركيب شيميايي اين نوع
بوكسيت انتظار مي رود كه مقدار مناسبي از فاز كوراندوم در تركيب بوكسيت كلسينه شده حضور
داشته باشد .با توجه به مقدار  Al2O3در تركيب شيميايي مي توان اين نوع بوكسيت را براي ساخت
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ديرگدازهاي آلومينايي با مقدار  64درصد وزني استفاده نمود .يكي از تفاوت هاي بوكسيت چيني در
مقايسه با بوكسيت مورد بررسي مقدار آلوميناي بيشتر و مقدار سيليس كمتر در تركيب شيميايي آن مي
باشد كه باعث افزايش ديرگدازي آن مي شود .در شكل  1نتايج مربوط به آناليز فازي بوكسيت كلسينه
شده ارائه شده است.

شكل  - 1آناليز فازي بوكسيت كلسينه شده معدن چاهكالر طبس

نتايج شكل  1نشان مي دهد كه در تركيب فازي بوكسيت كلسينه شده فازهاي كريستالي كوراندوم
مواليت كريستوباليت و تيتانيا قابل شناسايي هستند .همچنين با توجه به وجود حالت قله اي شكل در
خط پايه نتايج آنالي ز فازي حضور فاز آمورف را نيز در تركيب اين نوع بوكسيت در دماي كلسينه شده
مي توان محتمل دانست .وجود اين فاز آمورف نشاندهنده وجود ناخالصي ها در تركيب شيميايي اين
نوع بوكسيت مي باشد .ناخالصي هاي موجود مي توانند باعث ذوب شدن بخشي از سيليس تركيب و در
نتيجه آمورف شدن آن بهنگام سرد شدن شوند .در صورتي كه اين بوكسيت در دماهاي باالتر كلسينه
شود ،خواص مطلوب تري به لحاظ ميزان فاز مواليت ايجاد خواهد كرد .زيرا فاز سيليس آمورف مي
تواند با آلوميناي موجود در تركيب واكنش داده و مقدار فاز مواليت بيشتري را ايجاد كند .به كمک نرم
افزار درصد فازهاي كريستالي موجود در تركيب بوكسيت كلسينه شده تعيين شد كه نتايج آن در جدول
 2ارائه شده است.
جدول  - 2درصد فازهاي شناسايي شده در تركيب فازي بوكسيت كلسينه شده مصرفي
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فاز كريستالي

مقدار (درصد وزني)

مواليت

61

كوراندوم

31

آناتاز

6

كريستوباليت

2

در جدول  3خواص فيزيكي بوكسيت كلسينه شده در دماهاي مختلف ارائه شده است.

جدول  - 3خواص فيزيكي بوكسيت كلسينه شده در دماهاي مختلف
دانسيته ظاهري

دانسيه بالک

)(g/cm3

)(g/cm3

1344

2/85

2/68

11

1324

2/99

2/81

5/91

2/1

1354

2/90

2/55

5/5

2

2/95

2/55

5/05

2/5

دماي كلسيناسيون
( )°C

كوره دوار
(حدود ) 1324 °C

تخلخل ظاهري

جذب آب

)(%

)(%

0/1

همچنين ديرگدازي بوكسيت كلسينه شده ارزيابي شد كه عدد  > 1504 °Cبدست آمد .نتايج جدول 3
نشان مي دهد كه افزايش ميزان دماي كلسيناسيون باعث افزايش و بهبود خواص فيزيكي اين نوع
بوكسيت مي شود .با توجه به محدوديت دماي كوره دوار مورد استفاده انجام كلسيناسيون در دماهاي
باالتر امكان پذير نبود .اما انتظار مي رود كه انجام كلسيناسيون در دماهاي باالتر باعث افزايش بيشتر
چگالي و كاهش ميزان تخلخل بوكسيت پس از كلسيناسيون خواهد شد .با توجه به نتايج حاصل مي توان
از اين بوكسيت در ساخت ديرگدازهاي آلومينايي با مقدار اكسيد آلومينيوم  54-64درصد وزني استفاده
شود.

 -3-2ارزيابي خواص آجر ديرگداز ساخته شده با بوكسيت كلسينه شده
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در جدول  0نتايج مربوط به خواص آجر ديرگداز بوكسيتي ساخته شده با استفاده از بوكسيت كلسينه
شده طبس ارائه شده است.

جدول  - 0خواص آجرهاي ديرگداز بوكسيتي ساخته شده با بوكسيت طبس و بوكسيت چيني

نوع آجر
خواص
چگالي حجمي)(g/cm3
تخلخل باز)(%

استحكام فشاري سرد

)(Kg/cm2

ديرگدازي تحت بار )(T0.5

شوک حرارتي
(تعداد شوک قابل تحمل)
تغييرات طولي پايدار )(%

آجر ساخته شده با

آجر ساخته شده با

بوكسيت طبس

بوكسيت چيني

2/33

2/33

18

18

644

644

1355

1355

29

29

-4/14

-4/14

با توجه به نتايج ارائه شده در جدول  0مشاهده مي شود كه آجر ديرگداز ساخته شده با بوكسيت معدن
چاهكالر طبس از شراي ط و خواص الزم جهت استفاده بعنوان آجر داراي  54تا  64درصد وزني آلومينا
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در صنايع حرارتي مختلف برخوردار است و خواص نزديكي با آجر ساخته شده با بوكسيت چيني از
خود نشان مي دهد ..ريزساختار آجر ديرگداز ساخته شده با استفاده از بوكسيت كلسينه شده معدن
چاهكالر طبس در شكل  2نشان داده شده است .در شكل  2كريستال هاي سوزني شكل مواليت در
ريزساختار آجر ديرگداز ديده مي شود كه بخوبي رشد يافته اند و حضور آنها مي تواند باعث افزايش
استحكام مكانيكي و بهبود خواص ترمومكانيكي اين نوع آجر ديرگداز شود.

شكل  – 2ريزساختار آجر ديرگداز ساخته شده با استفاده از بوكسيت كلسينه شده معدن چاهكالر طبس

 -3-3ارزيابي خواص ديرگداز ريختني ساخته شده با بوكسيت كلسينه شده
در جدول  5نتايج مربوط به خواص ديرگداز ريختني بوكسيتي ساخته شده با استفاده از بوكسيت
كلسينه شده طبس ارائه شده است.

جدول  - 5خواص ديرگ داز ريختني بوكسيتي ساخته شده با بوكسيت طبس و بوكسيت چيني

نوع ديرگداز ريختني
خواص

ديرگداز ريختني ساخته

ديرگداز ريختني ساخته

شده با بوكسيت طبس

شده با بوكسيت چيني
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چگالي حجمي)(g/cm3
تخلخل باز)(%

استحكام فشاري سرد

)(Kg/cm2

ديرگدازي تحت بار )(T0.5

شوک حرارتي
(تعداد شوک قابل تحمل)
تغييرات طولي پايدار )(%

2/34

2/34

21

21

554

554

1335

1335

25

25

-4/12

-4/12

نتايج ارائه شده در جدول  5نشان مي دهد كه ديرگداز ريختني ساخته شده با استفاده از بوكسيت معدن
چاهكالر طبس از خواص مناسب جهت استفاده بعنوان يک ديرگداز حاوي  54تا  64درصد وزني آلومينا
برخوردار است و خواص مشابه اي در مقايسه با ديرگداز ريختني ساخته شده با بوكسيت چيني از خود
نشان مي دهد .ريزساختار ديرگداز ريختني ساخته شده با استفاده از بوكسيت كلسينه شده معدن
چاهكالر طبس در شكل  3نشان داده شده است .كريستال هاي سوزني شكل مواليت در ريزساختار آجر
ديرگداز ديده مي شود كه بخوبي رشد يافته اند و حضور آنها مي تواند باعث افزايش استحكام مكانيكي
و بهبود خواص ترمومكانيكي اين نوع آجر ديرگداز شود.
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شكل  – 3ريزساختارديرگداز ريختني ساخته شده با استفاده از بوكسيت كلسينه شده معدن چاهكالر
طبس

 -1نتیجه گیری
با توجه به بررسي هاي انجام شده بر روي بوكسيت معدن چاهكالر منطقه طبس مشخص گرديد كه اين
بوكسيت داراي حدود  64درصد آلومينا مي باشد و پس از پخت در دماي  ،1354 °Cحاوي مقادير
قابل توجهي فازهاي كوراندوم و مواليت خواهد بود .همچنين در صورتي كه اين بوكسيت در دماهاي
باالتر كلسينه شود ،خواص مطلوب تري به لحاظ ميزان فاز مواليت ايجاد خواهد كرد .بررسي خواص
آجر و ديرگداز ريختني ساخته شده با اين نوع بوكسيت نشان داد كه خواص ديرگدازهاي حاصل قابل
مقايسه با ديرگدازهاي ساخته شده با بوكسيت هاي چيني مي باشد .در نهايت با توجه به دست
آوردهاي اين تحقيق و نيز با درنظر گرفتن مرغوبيت نسبي و ذخيره مناسب اين معدن ،استفاده از اين
نوع بوكسيت مي تواند براي توليد ديرگدازهاي آلومينا باالي حاوي  % 54-64آلومينا و داراي خواص
مناسب مورد استفاده قرار گيرد.
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 ایران-  اصفهان- 4931 اردیبهشت
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