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АҢДАТПА
Мырыш өндіру гидрометаллургиялық технологиясының күйдіру және
ертінділеуден кейін мырыш концентраттарында күйдіруге баратын
шикізаттқа байланысты құрамында бағалы компоненттері бар [1, 2] –
мырыш, қорғасын, мыс, кадмий, күміс, алтын қосылыстары, сонымен қатар
шашыранды элементтер: талиий, индий және басқалары бар цинк кектерінің
біршама (шамамен 30-45 %) қатты өнеркәсіптік өнімдері түзіледі. Тотыққан
мырыш кендеріннің құрамымен сәйкес келетін кектердің мырыш мөлшері
шамамен 15-25 % құрайды.
Бүгінгі таңда «Казцинк» ЖШС тотыққан мырыш концентраттарын
ерітінділеуден кейін мырыш кектері Шаймерден кен орнында вельцтеу
әдісімен қайта өңделіп алынады.
Қазіргі кезге дейін сульфидті мырыш концентраттарын қайта өңдеумен
алынған мырыш кектерін вельцтеу әдісімен қайта өңдеді.
Тотыққан мырыш кендерін гидрометаллургиялық өңдеуінен кейін
алынған кектер аз зерттелген. Яғни, осындай кектерге және вельцтеу үрдісі
кезіндегі көміртегі құрамаларының әрекеттесуі тақырыбына арналған зерттеу
өзекті болып табылады.
Жұмыстың мақсаттары мен міндеттері. Құрамында көміртегі бар
тотықсыздандырғыштың мырыш кектерін вельцтеу кезіндегі мырышты бөліп
алу әсерін зертеу кезіндегі физика химиялық кешенді жүргізу.
Қойылған мақсаттар мен міндеттерді орындау үшін төмендегі
тапсырмалар талқыланды:
- Құрамында көміртегісі бар тотықсыздандырғышты қолданып,
құрамында мырыш бар материалдарды қайта өңдеудің заманауи
әдістеріне талдау жүргізу;
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Жұмыста қолданылған талдау әдістері
Зерттеулер заманауи физика химиялық талдау әдістерімен және
қондырғымен жасалды: индуктивті байланыстырғышты плазмасы бар массспектрометрия, рентгенодифрактометриялық әдіс, растрлы электрондық
микроскоп, термогравиметриялық анализатор және микроскоп OLYMPUS.

Жұмыстың жаңашылдығы.
Шаймерден кен орнынан алынған гидрометаллургиялық
өңдеуден кейін тотығып алынған мырыш кектерінің минерологиялық құрамы
зерттелді. Мырыш көбінде ZnO·Fe2O3 – 39,30% формасында болатыны
анықталды. ZnS – 2,68 % и ZnSO4·ZnO – 2,03% бар екені белгілі болды.
Қорғасын негізінен сульфатты формада болады. Мыстың көп бөлігі ферритті
түрде келтірілген.
ZnO·Fe2O3 – 39,30% жүйесіндегі парциалдық қысымдардң
диаграммасының талдауы жүргізілді. logP CO > 3,5 және logP CO2 < 7
мәнінде СО құрамы газдық фазада өскен кезде тұрақтылық аймағы болатыны
анықталды.
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тотықсыздандырғышпен мырышты тотықсыздандыру үрдіісінің химизмін
треңірек түсінуге, қиын балқитын қосылыстардың – темір карбиді, кальций
силикаты сияқты вельцтеу кезіндегі шикіқұрамның қиын балқуына, түзілу
мүмкіндігін бағалауға көмектеседі.
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