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چکيده
در اين تحقيق امکان فلوتاسيون کاني اسميتزونيت از باطلههاي معدني انگوران با  95/7درصد روي بررسيميشود.کانيهاي
اصلي باطله ،کلسيت و کوارتز است.در آزمايشهاي ميکروفلوتاسيون با استفاده از هر دو کلکتور آرماک سي و اسيد اولئيک نتايج
مطلوبي بهدست آمد ولي در آزمايشهاي فلوتاسيون مکانيکيف نتايج بهتري در فلوتاسيون کاتيونيدر pH=99بهدست آمد .در اين
شرايط سديم سيليکات و سديم هگزامتافسفات به ترتيب مناسبترين بازداشتکننده براي کانيهاي کوارتز و کلسيت انتخاب
شدند .مقدار بهينه آرماک سي  066گرم بر تن ،سديم سيليکات  266گرم بر تن و سديم هگزامتافسفات  526گرم بر تن تعيين شد.
با استفاده از  592گرم بر تن هيدروکسيد سديم بهعنوان تنظيمکننده  ،pHمقدار بهينه سديم سولفيد  3666گرم بر تن بهدست
آمد ولي در غياب آن اين مقدار به  2036گرم بر تن رسيد .در شرايط بهينه تعيينشده طي يک مرحله فلوتاسيون (رافر) کنسانتره
اسميتزونيت با عيار روي  53درصد و بازيابي  71درصد بهدست آمد.

کلمات کليدي
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اکسیده و کربناته از اسیدهای چرب نیز میتوان استفاده کرد.
این روش بستگی به نوع باطله دارد؛ چنانچه باطله سیلیسی
باشد عمل فلوتاسیون بهراحتی انجام میشود ولی در مورد
باطلههای کربناته و یا آهکی غیر قابل اجرا است[ .]11برای
فلوتاسیون اسمیتزونیت و سروزیت از ترکیب معرفهای کی-
لیتساز نیز استفاده شده است .هرچند که این کیلیتساز
ترکیبی به دلیل نداشتن زنجیرهای طویل هیدروکربنی در
مقیاسهای صنعتی قابل استفاده نیست[ .]25فرایند
سولفیداسیون-فلوتاسیون هنوزهم جزو مهمترین و
کاربردیترین گزینهها برای بازیابی کانیهای اکسیدی سرب و
روی است .طی فرایند سولفیداسیون ،با افزودن یك ماده
سولفید کننده سطح کانی اکسیده به شکل  M( MCO3یك
عنصر فلزی است) به سطح سولفیده MSتبدیل میشود [ 12و
 .]13فرایند سولفیداسیون شامل مراحل زیر است [ 4 ،3و :]13
 انحالل  Na2Sو حضورֿ HSوֿ S²بصورت یونهای آبی
سوسپانسیون
 جذب ֿ HSوֿ S²در سطح کانی
 انجام واکنشهای شیمیایی و الکتروشیمیایی که در
نتیجه آن ترکیب  MSدر سطح کانی تشکیل میشود.
کانسار انگوران واقع در استان زنجان از ذخایر مهم اکسیدی
سرب و روی در دنیا محسوب میشوود کوه کوانیهوای بواارزش
سرب و روی در آن بهترتیب سروزیت و اسمیتزونیت هسوتند.
کانسنگ استخراج شوده از معودن در کارخانوه فورآوری دنودی
فرآوری شده و منجر به کنسانتره سرب و باطلوه حواوی  22توا
 22درصد روی میشود .این باطله برای استحصال فلوز روی بوه
واحد هیدرومتالورژی منتقل میشود .امروزه با توجه به اهمیوت
اقتصادی و استراتژیکی فلز روی و نیوز پیشورفتهوای علموی و
تکنولوژیکی صورت گرفتوه در فورآوری موواد معودنی مختلو ،
بهرهبردای از باطلههای معدنی انگوران اهمیت زیادی دارد .ایون
باطلهها اغلوب بوا عیوار  12الوی  12درصود روی طوی سوالیان
گذشته بهصورت انتخابی برداشت شده و در اطراف معودن دپوو
شدهاند [ .]23بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی امکان بازیابی
کانیهای اکسویدی روی از ایون باطلوههوا بوا اسوتفاده از روش
فلوتاسوویون و تهیووه کنسووانتره روی بووه عنوووان خووورا واحوود
هیدرومتالورژی است .بدین منظور پوس از تهیوه سیسوتماتیك
نمونه معرف از باطلههوای موذکور و نیوز شناسوایی آن ،عوامول
مختل مؤثر در فلوتاسیون کانیهای اکسیدی روی بررسی شد.

 -9مقدمه
کانسارهای روی به دو دسته کلی کانسارهای سولفیدی و
اکسیدی تقسیم میشوند .کانیهای موجود در کانسارهای
اکسیدی روی اغلب بهصورت کربناته و سیلیکاته هستند .مهم-
ترین کانیهای اکسیده روی به ترتیب اهمیت عبارتند از:
اسمیتزونیت ( ،)ZnCO3ویلمیت ( ،)ZnSiO4هیدروزنکیت
با
()ZnCO3Zn(OH)2وهمیمورفیت(.]1[)Zn4Si2O7(OH)2
توجه به قابلیت فلوتاسیون پائین کانیهای اکسیدی روی توسط
مواد شیمیایی رایج ،اغلب فلوتاسیون کانیهای سولفیدی روی
مورد توجه قرار گرفته است[.]2
اساسبررسی فلوتاسیون کانیهای اکسیدی روی ،مقایسه بین
قدرت کمپلکسسازی یونهای فلزی موجود در محلول و یون-
های موجود در سطح شبکه بلوری است .بین یونهای فلزی
موجود در محلول و سطوح کانیها ،ویژگیهای متفاوتی وجود
دارد که این تفاوت به دلیل تغییرات درجه اشباع بوده که خود
ناشی از احاطه شدن یونهای فلزی توسط آنیونها است .در
مورد کانیهای کربناته از قبیل اسمیتزونیت ،فعالیت سطح
کانی در آب افزایش یافته و مولکولهای آب به طریق شیمیایی
جذب سطح کانی میشوند .در این صورت احتمال جذب
سطحی موثر مولکولهای عامل فلوتاسیون برروی سطح
اسمیتزونیت کاهش مییابد[ .]3،4بر اساس نوع کلکتور مورد
استفاده چندین روش برای فلوتاسیون کانههای اکسیده روی
بهکار گرفته شده است که عبارتند از:
 فلوتاسیون با گزانتاتها[]4-8 ،2
 فلوتاسیون با مرکاپتانها[]3،5
 فلوتاسیون با اسیدهای چرب [ 12 ،11 ،12 ،4 ،3و ]13
 فلوتاسیون با آمینها []13 -21 ،3
 فلوتاسیون با مواد کیلیت ساز]22-25[1
 فلوتاسیون با ترکیبی از آمینها و گزانتاتها [24 ،4 ،3 ،2
و ]22
برای فلوتاسیون کانیهای اکسیده روی توسط گزانتاتها،
ابتدا سطح کانی اکسیده توسط یك عامل مناسب مانند سولفید
سدیم ( )Na2Sسولفیده شده و سپس از کلکتور استفاده
میشود .این روش اغلب برای کانیهای اکسیده سرب مانند
سروزیت نتیجهبخش است در حالیکه فلوتاسیون کانیهای
اکسیده روی مانند اسمیتزونیت توسط گزانتاتهای امیل و
هگزیل به اندازه کافی انتخابی نیست[ 12 ،11 ،4 ،2و
.]28فلوتاسیون با مرکاپتانها نیز امکانپذیر است ولی میزان
مصرف کلکتور باال است [ .]3،5برای فلوتاسیون کانیهای
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آهن نظیر گوتیت و لیمونیت سطح برخی از دانههای
اسمیتزونیت را پوشش دادهاند که ممکن است در فلوتاسیون
موجب بروز مشکالتی شود .درجه آزادی اسمیت زونیت با
استفاده از روش دانهشماری و نیز مایعات سنگین  32تا
122میکرون تعیین شد .همچنین در این تحقیق از نمونههای
نسبتا خالص اسمیتزونیت ،کلسیت و کوارتز در آزمایشهای
میکروفلوتاسیون برای تعیین شرایط فلوتاسیون و مواد شیمیایی
مناسب استفاده شد .نمونههای اسمیتزونیت وکلسیت نسبتا
خالص بصورت دستی از معدن انگوران تهیه و پس از خالص-
سازی بیشتر به روشهای ثقلی در محدوده ابعادی -152+25
میکرون تهیه و در آزمایشهای میکروفلوتاسیون استفاده شدند.
آنالیز شیمیایی اسمیتزونیت و کلسیت تهیه شده در جدول 3
درج شده است .نمونه خالص کوارتز با خلوص باالی  38درصد
نیز از کارخانه بلور کاوه تهیه شد.
در جوودول  4مشخصووات کلکتورهووای مووورد اسووتفاده و در
جدول  5مشخصات سایر مواد شیمیایی موورد اسوتفاده در ایون
تحقیق آورده شده است.

 -5مواد و روش کار
 -9-5مواد

در این تحقیق از نمونه کانسنگ اکسیدی روی تهیه شده از
دپوهای باطله معدن انگوران استفاده شد که آنالیز شیمیایی
نمونه کانسنگ مورد مطالعه در جدول  1ارائه شده است .آنالیز
فازی یا کانیشناسی نمونه معرف نیز براساس نتایج  XRFو
 XRDبه صورت نیمهکمی و تقریبی در جدول  2آورده شده
است .مالحظه میشود که اسمیتزونیت کانی اصلی حاوی روی
در نمونه است .مطالعه و شناسایی کانیهای تشکیل دهنده
نمونه کانسنگ از نظر ساخت ،بافت ،نوع کانیها ،میزان درگیری
و نیز درجه آزادی کانیهای باارزش با استفاده از
میکروسکوپهای نوری و الکترونی انجام شد .مطالعات
میکروسکوپ نوری (شکل  )1نشان داد کهکانیسازی اغلب
درداخل سنگ آهك صورت گرفته وکانی اصلی روی دراین
کانسنگ اسمیتزونیت است .اسمیتزونیت به دو صورت
متراکم (نسبتا درشت دانه) و اسفنجی ریزدانه با خلل و فرج
فراوان (به حالت قشری) مشاهده میشود .کانیهای اکسیدی

جدول  :9آناليز شيميايي نمونه معرف
ترکیب

ZnO

PbO

SiO2

درصد

15/8

1/85

23/25

Fe2O3 Al2O3 CaO
13/8

8/5

MgO

K2O

CdO

NiO

Co3O4

SO3

L.O.I

سایر

1/52

2/22

2/114

2/252

2/234

2/14

23/58

2/384

3/15

جدول  :5آناليز کانيشناسي نمونه معرف
نام کانی

درصد تقریبی

ردی
1

اسمیتزونیت

22-22

2

همیمورفیت

2-3

3

کلسیت

33-35

4

کوارتز

12-18

5

کلریت

4-5

4

میکا (موسکویت-ایلیت)

5-2

2

هماتیت

3-4

8

دولومیت

( >2کمتر از )%2

3

سروزیت

( >2کمتر از )%2
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کلسي
ت
اسميت-
زونيت
سرسي
ت

كلسيت

μm 022

الف

μm 022

ب

شکل  :9الف -اسميتزونيت پوشيده از گوتيت بصورت درگير با کلسيت به همراه سرسيت .سنگآهک سنگ درونگير اسميتزونيت است.
سرسيت به مقدار بسيار کم و به رنگ سبز-صورتي مشاهده ميشود .ب -دانههاي اسميتزونيت که حدود  72الي  06درصد آزاد شده است
(فراکسيون -952+72ميکرون) )9( .اسميتزونيت ( )5کلسيت و ( )3کوارتز
جدول  :3آناليز شيميايي نمونههاي اسميتزونيت وکلسيت نسبتا خالص
ترکیب ()%
سایر
L.O.I Fe2O3 CaO PbO ZnO

نمونه
اسمیتزونیت

43/2

3/24

2/5

2/33

23/52

1/48

کلسیت

1/11

2/18

41/5

2/43

35/33

1/14

جدول  :5مشخصات کلکتورهاي مورد استفاده در آزمايشهاي فلوتاسيون

ردی
ف
1
2

نام کلکتور
آرما

سی( 2کوکوالکیل آمین استات)3

آرما

4

فرمول شیمیایی

نوع کلکتور

نوع زنجیر

سازنده

)RNH2;(R:C8-C18

کاتیونیك

خطی

AkzoNobel

5

C18H27NH2

کاتیونیك

خطی

AkzoNobel

4

-

کاتیونیك

خطی

AkzoNobel

2

-

تی (تالوالکیل آمین استات )

3

فلوتیگام اس ای

4

فلوتیگام تی ای

کاتیونیك

خطی

AkzoNobel

5

آرمین تی دی

8

)RNH2;(R:C12-C18

کاتیونیك

خطی

AkzoNobel

4

اسید اولئیك

3

C18H34O2

آنیونیك

خطی

مر

()Merck

2

پتاسیم امیل گزانتات

CH3CH2OCS2K

آنیونیك

خطی

Cheminova

جدول  :2مشخصات ساير مواد شيميايي مورد استفاده
نام ماده شيميايي

فرمول شيميايي

سولفید سدیم
سدیم هگزا متافسفات ()SH

نوع (آلي

نقش و کاربرد

يا غيرآلي)
غیرآلی

سولفیداسیون اسمیتزونیت و سروزیت -تنظیم pH

غیرآلی

بازداشت کننده کلسیت

سازنده
مر

()Merck

Na2S
Na-(NaPO3)nONa
Na2SiO3

غیرآلی

بازداشت کوارتز و باطلههای سیلیکاته

مر

()Merck

فلوریدسدیم

NaF

غیرآلی

بازداشت کننده کوارتز

مر

()Merck

سود

NaOH

غیرآلی

تنظیم کننده pH

مر

()Merck

کربنات سدیم

Na2CO3
-

غیرآلی

تنظیم کننده

-

آلی

ک ساز

Penn Chemical

دی یدو متان

-

آلی

مایع سنگین برای تعیین درجه آزادی آنها

سیلیکات سدیم ()SS

روغن کاج

48

Scharlau

مر

()Merck
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در شکل  2اثر  pHبر رویبازیابی فلوتاسیون اسمیتزونیت،
کلسیت و کوارتز در حضور  522گرم بر تن کلکتور آرماکسی و
 522گرم بر تن سدیم سولفید نشان داده شده است .نقطه بار
صفر اسمیتزونیت در آب مقطر حدود  8است ولی در pH
باالی  4/5به دلیل واکنشی که یون  HS-با سطح کانی
اسمیتزونیت انجام میدهد نقطه بار صفر را از  8به  4/5کاهش
میدهد[ .]32نتایج شکل  2این نکته را تأیید میکند .در
محدوده  pHباالی  4/5جذب کلکتور در سطح اسمیتزونیت از
نوع فیزیکی بوده و بیشترین بازیابی فلوتاسیون در
pH=11است .در  pHباالتر از نقطه بار صفر کوارتز ( )pH=1/8با
افزایش  ،pHبار سطحی منفی کوارتز افزایش یافته و در نتیجه
بازیابی آن نیز افزایش مییابد .در مورد کلسیت با افزایش pH
بازیابی افزایش یافته و در  pH=3/5به بیشترین مقدار خود
( 84/8درصد) میرسد ولی پس از آن بهخصوص بعد از نقطه
بار صفر کلسیت ( )pH=12/8بازیابی کاهش مییابد .در pHهای
باالتر از  ،11بازیابی هر سه کانی به دلیل هیدرولیز شدن
کلکتور به شدت کاهش مییابد .نتایج حاکی از آن است که در
فلوتاسیون با آرما سی ،با افزایش  pHبازیابی هر سه کانی
افزایش یافته و در محدوده  pH=12/5-11/5بازیابی اسمیت-
زونیت به بیشترین مقدار رسیده است .البته در این محدوده از
 pHبازیابی کوارتز و کلسیت بیشتر از اسمیتزونیت است.
بنابراین چنانچه در فلوتاسیون یك نمونه کانسنگ ،هدف
شناورسازی اسمیتزونیت از کانیهایباطله کوارتز و کلسیت
باشد ،استفاده از بازداشت کنندههای مناسب الزم و ضروری
است .به عبارت دیگر الزم است که عالوه بر فعالسازی سطح
اسمیتزونیت ،از بازداشت کنندههای کوارتز و کلسیت نیز
استفاده شود .در شکل  3نیز تغییرات بازیابی فلوتاسیون
کانیهای اسمیتزونیت ،کلسیت و کوارتز برحسب pHدر
حضور 522گرم بر تن کلکتور اسید اولئیك نشان داده شده
است .در  pHبین  5تا  3/5هر دو کانی اسمیتزونیت و کلسیت
شناور میشوند در حالیکه کوارتز شناور نمیشود .بنابراین در
این محدوده از  pHالزم است که از بازداشت کنندههای کلسیت
استفاده شود.

 -5-5روشها
 -9-5-5ميکروفلوتاسيون

آزمایشهای میکروفلوتاسیون بر روی نمونههای  3گرمی از
کانیهای خالص در محدوده ابعادی  25-152میکرون و با
استفاده از لوله هالیموند 322میلی لیتری و در شرایط نرخ
جریان هوای ثابت انجام گرفت .نمونهها ابتدا در ظرفآمادهسازی
توسط همزنی با دور ثابت  222دور بر دقیقه به مدت  5دقیقه
با سولفیدسدیم 3 ،دقیقه با بازداشت کنندهها و به مدت 5
دقیقه با کلکتور آمادهسازی شد و سپس پالپ به لوله هالیموند
انتقال داده شد .پس از هوادهی جمعآوری بخش شناور به مدت
 3دقیقه انجام شد .در نهایت کنسانتره و باطله فلوتاسیون پس
از فیلتر و خشك کردن وزن شده و بازیابی فلوتاسیون محاسبه
شد.
 -5-5-5فلوتاسيون مکانيکي

نمونهها پس از سنگشکنی طی چند مرحله ،در نهایت با
استفاده از آسیای میلهای تا درجه آزادی تعیین شده (d80=32
میکرون) خرد و پس از نرمهگیری (حذف مواد زیر  22میکرون)
به نمونههای  322گرمی برای انجام آزمایشها تقسیم شدند .در
کلیه آزمایشها  322گرم نمونه به منظور تهیه پالپی با 25
درصد جامد با  322گرم آب مخلوط شده و وارد سلول
فلوتاسیون  1/5لیتری شد .در حین عمل همزنی ،مواد
شیمیایی شامل فعالکننده ،کلکتور ،بازداشتکننده و تنظیم
کننده  pHبه داخل پالپ موجود در سلول افزوده شد .در
آزمایشهای مختل پس از طی زمان عملیات آمادهسازی
(شامل  12دقیقه برای سولفیداسیون و  12دقیقه برای واکنش
کلکتور) ،ک ساز اضافه گردیده و سپس اقدام به هوادهیشد.
پس از هوادهی جمعآوری ک (کنسانتره) به مدت  12دقیقه
انجام شد .کنسانتره و باطله و در برخی آزمایشها نرمههای
بهدست آمده پس از خشك و توزین ،توسط  XRFآنالیز شدند.
بازیابی روی در کنسانتره نیز با استفاده از رابطه
C.c
 R محاسبه شد .در این رابطه  Cوزن کنسانتره،
100
F. f
 Fوزن خورا  c ،عیار روی در کنسانتره و  fعیار روی در
خورا است.

 -5-5-3اثر نوع و غلظت کلکتور

بهمنظور انتخاب مناسبترین کلکتور از خانواده آمینها و
نیز غلظت بهینه آن آزمایشهای میکروفلوتاسیون با کلکتورهای
آرما سی ،آرما تی ،فلوتیگام اس ای ،فلوتیگام تی ای و
آرمین تی دی در غلظتهای مختل در  pH =11و در حضور
 522گرم بر تن سولفید سدیم انجام شد که نتایج در شکل 4
نشان داده شده است .این کلکتورها همگی نمك آمینهای نوع

 -3نتايج
 -9-3آزمايشهاي ميکروفلوتاسيون
 -9-9-3اثر pH
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کاهش مییابد .این نتیجه تأیید میکند که با افزایش بیش از
حد مقدار سولفیداسیون ،غلظت یون  HS-در پالپ افزایش یافته
و این یون بصورت بازداشت کننده عمل میکند و بازیابی را
کاهش میدهد[.]31 ،13

اول با زنجیر بلند هستند که نسبت به خود آمینها دارای
حاللیت باالیی هستند.شکل 4نشان میدهد که بیشترین
بازیابی ( 32درصد) مربوط به کلکتور آرما سی است که در
غلظت  422گرم بر تن بهدست میآید .هر چند با کلکتورهای
آرما تی و فلوتیگام تی ای نیز بازیابی حدود  32درصد قابل
دستیابی است ولی این بازیابی در غلظتهای باالتر از کلکتور
بهدست میآید .در غلظتهای باالتر از مقادیر بهینه به دلیل
تشکیل میسل بازیابی کاهش مییابد که این غلظت همان
غلظت بحرانی مسیلیزاسیون 12برای کلکتورها است.
برای تعیین غلظت بهینه اسید اولئیك ،آزمایشهای فلوتاسیون
در  pH =3به عنوان  pHبهینه برای فلوتاسیون اسمیتزونیت
(شکل  ،)3در غلظتهای مختل انجام شد که نتایج در شکل 5
نشان داده شده است .نتایج نشان میدهد که با افزایش غلظت
اسید اولئیك تا مقدار  522گرم برتن بازیابی اسمیتزونیت نیز
افزایش مییابد و در این مقدار به بیشترین مقدار خود یعنی 83
درصد میرسد ولی با افزایش بیشتر مقدار بازیابی کاهش
مییابد .بنابراین میتوان گفت که این مقدار غلظت ،غلظت
بحرانی اسید اولئیك است.

-5-5-3اثر بازداشت کننده

با توجه به عملکرد مشابه کلکتورهای آرما سی و اسید
اولئیك در فلوتاسیون اسمیتزونیت و کلسیت ،نوع بازداشت
کننده نقش مهمی را در انتخاب فلوتاسیون کاتیونی و آنیونی
دارند .بنابراین در این بخش اثر بازداشتکنندههای مختل بر
روی کلسیت و کوارتز در حضور این کلکتورها بررسی میشود.

شکل  :3بازيابي فلوتاسيون اسميتزونيت ،کلسيت و کوارتز برحسب
pHدر حضور کلکتور اسيد اولئيک ( 266 g/tاسيد اولئيک)

شکل  :5بازيابي فلوتاسيون اسميتزونيت ،کلسيت و کوارتز
برحسب pHدر حضور کلکتور آرماک سي ( 266 g/tآرماک سي و
)Na2S 266 g/t

 -3-5-3اثر غلظت سولفيدکننده
در شکل  4اثر مقدار مصرف سولفید سدیم بر روی بازیابی
فلوتاسیون اسمیتزونیت توسط کلکتورهای کاتیونی آرما
سی و آرما تی نشان داده شده است .با افزایش غلظت سدیم
سولفید بازیابی نیز افزایش یافته و در غلظت  522گرم بر تن
به حدود  %82رسیده است .پس از آن با افزایش غلظت سدیم
سولفیدافزایش قابل توجهی در بازیابی ایجاد نمیشود.با افزایش
بیش از حد مقدار سدیم سولفید بازیابی نیز با شیب کمی

شکل  :5بازيابي فلوتاسيون اسميتزونيت برحسب غلظت
کلکتورهاي مختلف آمينهاي نوع اول ( pH =99و )Na2S 266 g/t
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100

بازداشت کلسیت میشوند [ .]32 ، 31با افزایش  pHبه مقدار
 ،11غلظت این یونها در پالپ کاهش یافته و قدرت بازداشت
کنندگی سیلیکاتسدیمنیز کاهش مییابد .همچنین سیلیکات
سدیم اثر قابل توجهی بر روی بازیابی اسمیتزونیت نداشته و
بازیابی را تنها حدود  %12کاهش داده است .نشاسته نیز رفتاری
مشابه سیلیکات سدیم از خود نشان میدهد .بنابراین براساس
نتایج سدیم هگزا متا فسفات ( )SHمیتواند بازداشت کننده
مناسبی برای کلسیت باشد.
یون فلوئورید اثر بازداشت کنندگی بر روی کوارتز دارد و
این اثر در شرایط اسیدی مشخصتر میباشد[ .]33همچنین
سیلیکاتسدیمبهعنوان بازداشت کننده متداول برای کانیهای
سیلیکاته مطرح است .بنابراین از فلوئورید سدیم(،)NaF
سیلیکات سدیم و سدیم هگزامتافسفات برای بازداشت کوارتز
استفاده و اثر آنها نیز بر روی اسمیتزونیت بررسی شد که نتایج
در شکل  8نشان داده شده است .سیلیکاتسدیم و سدیم
فلوئورید رفتار مشابهی در بازداشت کوارتز داشته و هر دو
بازیابی کوارتز را از  %38به حدود  22درصد کاهش دادهاند.
همچنین هر دو بازداشت کننده بازیابی اسمیتزونیت را از %32
به  % 82رساندهاند .سدیم هگزامتافسفات بازیابی کوارتز را از
 %38به حدود  82درصد و بازیابی اسمیتزونیت را از  %32به
 % 82کاهش داده است بنابراین نمیتواند در فلوتاسیون
کاتیونیی بازداشت کننده مناسبی برای کوارتز باشد .با توجه به
نتایج میتوان گفت که در فلوتاسیون کاتیونیی و در  pHقلیایی
سیلیکات سدیم و سدیم فلوئورید بهترین بازداشت کننده برای
کوارتز هستند ولی چون سیلیکاتسدیم خاصیت
بازداشتکنندگی کانیهای سیلیکاته را نیز دارد ،مناسبتر از
سدیم فلوئورید است.
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مقدار اسيد اولئيك (گرم بر تن)
شکل  :2بازيابي فلوتاسيون اسميتزونيت در غلظتهاي مختلف
اسيد اولئيک()pH =1
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مقدار سولفید سدیم (گرم بر تن)
شکل  :0بازيابي فلوتاسيون اسميتزونيت در غلظتهاي
مختلفسديم سولفيد ( pH =99و غلظت کلکتورها )266g/t

-2-5-3بازداشت کلسيت و کوارتز در فلوتاسيون با
آرماک سي
برای بازداشت کلسیت از سیلیکات سدیم ،سدیم
هگزامتافسفات و نشاسته استفاده شد .اثر این بازداشتکنندهها
بر روی اسمیتزونیت نیز بررسی شد که نتایج در شکل 2نشان
داده شده است .با توجه به این شکل ،مشاهده میشود که با
افزایش مقدار سدیم هگزامتافسفات ( )SHبازیابی کلسیت به
شدت کاهش یافته و از حدود  % 82به کمتر از  % 22رسیده
است در حالیکه کاهش بازیابی اسمیتزونیت با نرخ بسیار
کمی به وقوع پیوسته و از  %32به حدود  % 82رسیده است .در
 pH( pH=11بهینه برای فلوتاسیون اسمیتزونیت) در حضور
سیلیکات سدیم بازیابی کلسیت از  %82به حدود  %52رسیده
است .در محدوده pH=2-12سیلیکات سدیم یونهای آزاد
 -SiO(OH)3تشکیل میدهد که احتماال این یونهای آزاد باعث

شکل  :7بازيابي فلوتاسيون اسميتزونيت و کلسيت با استفاده از
بازداشتکنندههاي مختلف در حضور کلکتور آرماک سي (،pH =99
سولفيد سديم  266g/tو آرماک سي )566g/t
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-0-5-3بازداشت

بررسی شد .جدول  4بازیابی و عیار روی در کنسانتره و باطله
در غلظتهای مختلفی از سولفید سدیم و آرما سی در حضور
 522گرم بر تن سیلیکات سدیم و  252گرم بر تن سدیم
هگزامتافسفات در  pH=11را نشان میدهد .در این آزمایشها
تنظیم pHبا استفاده از هیدروکسید سدیم انجام شد .با توجه به
نتایج ،غلظت بهینه سدیم سولفید و آرما سی به ترتیب
 3222و  822گرم بر تن بهدست آمد که دراین شرایط بازیابی
روی  % 82و عیار روی در کنسانتره و باطله بهترتیب  %23و
 % 3/2است.

کلسيت در فلوتاسيون با اسيد

اولئيک
چنانچه در بخش  1-1-3اشاره شد در فلوتاسیون با اسید
اولئیك در  5 pHتا  3کوارتز شناور نمیشود ولی بازداشت
کلسیت ضروری است .بدین منظور اثر بازداشت کنندههای
سیلیکات سدیم و سدیم هگزامتافسفات بر روی فلوتاسیون
کلسیت و اسمیتزونیت بررسی شد که نتایج در شکل  3ارائه
شده است .نتایج نشان میدهند که سدیم هگزامتافسفات در
غلظت  522گرم برتن بازیابی کلسیت را از 32درصد به
12درصد کاهش داده است ولی در این شرایط بازیابی
اسمیتزونیت را نیز از  83درصد به حدود  5درصد کاهش داده
است .با افزایش غلظت سیلیکات سدیم بازیابی فلوتاسیون
کلسیت کاهش یافته و در غلظت  2222گرم برتن به کمتر از
 22درصد رسیده است حال آنکه تأثیری بر بازیابی
اسمیتزونیت نداشته است .بنابراین در فلوتاسیون آنیونیك با
اسید اولئیك ،سدیم هگزامتافسفات نمیتواند بازداشتکننده
مناسبی برای کلسیت باشد ولی سدیم سیلیکات مناسب است.

شکل  :1بازيابي فلوتاسيون اسميتزونيت و کلسيت با استفاده
از بازداشتکنندههاي سديم هگزامتافسفات ( )SHو سديم
سيليکات ( )SSدر حضور  266گرم بر تن کلکتور اسيد اولئيک

عیار و بازیابی روی در مقادیر مختلفی از غلظت اسید
اولئیك در  pH=3و در حضور  1222گرم بر تن سیلیکاتسدیم
بهعنوان بازداشت کننده ،در شکل  12نشان داده شده است .با
افزایش مقدار اسید اولئیك تا  322گرم بر تن عیار و بازیابی
روی در کنسانتره افزایش مییابند که این میتواند ناشی از
هیدروفوب شدن ذرات بیشتری از اسمیتزونیت و راهیابی آنها
به کنسانتره باشد .بعد از این غلظت با افزایش مقدار کلکتور
بازیابی به مقدار کمی افزایش یافته ولی عیار کاهش مییابد.
چرا که با افزایش مقدار کلکتور در محیط ،کانیهای باطله
شرایط بهتری برای جذب کلکتور و راهیابی به کنسانتره پیدا
میکنند .بنابراین غلظت بهینه اسید اولئیك برای فلوتاسیون
اسمیتزونیت  322گرم بر تن است که منجر به کنسانترهای با
عیار  15/44درصد روی و بازیابی  52درصد میشود.

شکل  :0بازيابي فلوتاسيون اسميتزونيت و کوارتز با استفاده از
بازداشتکنندههاي مختلف در حضور کلکتور آرماک سي (،pH =99
سولفيد سديم  266g/tو آرماک سي )566g/t

 -3-3آزمايشهاي فلوتاسيون مکانيکي
 -9-3-3اثر غلظت کلکتور و سولفيد سديم

باتوجه به نتایج میکروفلوتاسیون نمونههایخالص pH ،بهینه
برای فلوتاسیون انتخابی اسمیتزونیت حدود  11تعیین شد.
باتوجه به اینکه غلظت سولفیداسیون و غلظت کلکتور از
پارامترهای وابسته به هم هستند بنابراین در این بخش اثر این
دو پارامتر بر روی بازیابی و عیار روی درکنسانتره و باطله

 -5-3-3اثر دانهبندي خوراک

52

علمي–پژوهشي مهندسي معدن

بررسي امکان فلوتاسيون اسميتزونيت از باطلههاي معدني انگوران

درجه آزادی تعیین شده برای اسمیتزونیت را تأئید میکند .در
بخشهای ابعادی درشتتر از  32میکرون ،به دلیل درگیری-
های موجود بین اسمیتزونیت و کانیهای باطله عیار و بازیابی
روی پائین است ولی در بخش ابعادی زیر  22میکرون احتماال
به دلیل افزایش نرمه و در نتیجه ورود باطلههای دانهریز به
کنسانتره ،عیار و بازیابی روی کاهش مییابد.چون فلوتاسیون
کانیهای اکسیدی روی حساسیت زیادی به نرمه
دارند[.]22،13

آزمایشهای فلوتاسیون بر روی بخشهای مختل ابعادی
( d80=22 ،32 ،125 ،152میکرون) با استفاده از کلکتور آرما
سی انجام شد که نتایج در شکل  11آورده شده است .نتایج
نشان میدهد که با کاهش ابعاد عیار و بازیابی روی بهطور
همزمان افزایش مییابد .این مسئله به افزایش میزان آزادشدگی
کانی اسمیتزونیت و راهیابی مقدار زیادی از این کانی به
کنسانتره و کاهش مقدار باطله در آن مربوط میشود .بیشترین
عیار ( 23درصد) و بازیابی ( 82/3درصد) روی در کنسانتره ،در
بخش ابعادی  32میکرون بهدست میآید .بنابراین این نتایج نیز

جدول :0عيار و بازيابي روي در کنسانتره و باطله در مقادير مختلفي از سولفيدسديم و آرماک Cدر حضور 266گرم بر تنسيليکاتسديمو  526گرم
بر تن سديم هگزامتا فسفات در pH=11
مقدار سولفید سدیم ()g/t

2222

4222

3222

مقدار آرما )g/t( C

422

422

822

1222

422

422

822

1222

422

422

822

1222

بازیابی ()%

23

33/2

22/1

45

45

22

82

81

42

42

28/3

22

عیار در کنسانتره ()%

15

15/5

22/1

13

13/4

22

23

22/5

13

22/5

22/5

21

عیار در باطله ()%

11/3

12/4

2/5

2/4

2

4/5

3/2

4/5

2/2

2

4/4

2/3

16
15
14
13

عيار ()%

بازيابي ()%

60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40

12
عيار Zn
بازيابي Zn

11
10

500

400

200
300
مقدار اسيد اولئيك (گرم بر تن)

100

0

شکل  :96عيار و بازيابي روي در مقادير مختلف از غلظت اسيد اولئيک در  pH=1و در حضور  9666گرم بر تنسيليکات سديم
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شکل  :99عيار و بازيابي روي در کنس انتره حاصل از فلوتاسيون بر روي بخشهاي مختلف ابعادي 066( .گرم بر تن آرماک 3666 ،Cگرم بر تن
سولفيدسديم 556 ،گرم بر تن هگزا متافسفات سديم 252 ،گرم بر تن سيليکات سديم 9 ،قطره روغن کاج و  pH =99با انجام نرمهگيري)

غلظت  ،SHعیار روی نیز افزایش مییابد که این افزایش به
دلیل کاهش عیار  CaOدر کنسانتره است .با افزایش غلظت SH
تا غلظت  1522گرم بر تن ،عیار  CaOاز  %14به حدود %5
رسیده است ولی عیار  SiO2از  %23به  %24رسیده که کاهش
قابل توجهی مشاهده نمیشود .همچنین در این غلظت از SH
بازیابی روی به حدود  %82کاهش یافته است .بنابراین میزان
بهینه سدیم هگزامتافسفات  252گرم بر تن است که در آن
کنسانترهای با عیار حدود%22/5روی و بازیابی حدود %31به-
دست میآید.

 -3-3-3اثر بازداشت کننده
فلوتاسيون کاتيوني با آرماک سي

اثر دو بازداشت کننده سیلیکات سدیم و سدیم
هگزامتافسفات طی فلوتاسیون کاتیونی با آرما سی بررسی
شد که نتایج در شکل  12نشان داده شده است .با توجه به
شکل -12ال  ،با افزایش غلظت سیلیکاتسدیم عیار روی در
کنسانتره نیز افزایش مییابد .با افزایش غلظت سیلیکات سدیم
تا  1522گرم بر تن عیار روی از  %14تا  %24/4افزایش یافته
است .در همین شرایط غلظت  SiO2از  %28به حدود % 13
کاهش یافته در حالیکه بر روی عیار CaOتأثیر قابل توجهی
نداشته و عیار  CaOاز  %14به  %12رسیده است .با افزایش
غلظت سیلیکات سدیم تا  252گرم بر تن بازیابی روی افزایش
ولی پس از آن با نرخ کمی کاهش مییابد .با توجه به نتایج،
سیلیکات سدیم میتواند به عنوان بازداشت کننده کوارتز و
کانیهای سیلیکاته استفاده شود ولی نمیتوان از آن به عنوان
بازداشت کننده کلسیت استفاده کرد .این یافتهها نتایج
آزمایشهای میکروفلوتاسیون را تأیید میکنند .بنابراین
چنانچه مالحظه میشود میزان بهینه سیلیکاتسدیم  522گرم
بر تن است که منجر به کنسانتره ای با عیار  21/4درصد روی و
بازیابی حدود  82درصد میشود.
براساس نتایج شکل -12ب ،بدون استفاده از  SHجدایشی
بین روی و کانیهای باطله مشاهده نمیشود ولی با افزایش

فلوتاسيون آنيوني با اسيد اولئيک
اثر سیلیکات سدیم بر عیار  CaO ،Znو  SiO2و نیز بازیابی
روی در کنسانتره فلوتاسیون در حضور  322گرم بر تن اسید
اولئیك در شکل  13نشان داده شده است .بدون استفاده از
سیلیکات سدیم عیار  CaO ،Znو  SiO2به ترتیب برابر ،14/4
 22و  22/8درصد است .با افزایش میزان سیلیکات سدیم عیار
 SiO2کاهش و عیار  Znافزایش یافته است .در حالیکه
سیلیکات سدیم تأثیر چندانی بر عیار  CaOنداشته است.
بنابراین در فلوتاسیون آنیونی نتایج فلوتاسیون مکانیکی و
میکروفلوتاسیون در تناقض هستند.
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شکل :95عيارهاي  SiO2, CaO, Znو بازيابي  Znدر مقادير مختلفي از بازداشت کنندههاي الف) سديم سيليکات و ب) سديم هگزامتافسفات
در حضور  066گرم بر تن آرماک سي و  3666گرم بر تن سديم سولفيد در =pH99

سولفید سدیم و ناکافی بودن سولفیداسیون سطح اسمیتزونیت
باشد .الزم به ذکر است که در محاسبه بازیابی میزان اتالف روی
در نرمهها نیز منظور شده است.
در مورد کربنات سدیم نتایج نشان میدهد که مصرف آن عالوه
بر اینکه کاهش قابل توجهی در مصرف سدیم سولفید ایجاد
نکرده ،کنسانتره به دست آمده نیز دارای عیار و بازیابی کمتری
است .کاهش عیار و بازیابی روی در کنسانتره به هنگام استفاده
از کربناتسدیم احتماال به دلیل آن است که سدیم کربنات مانع
سولفیداسیون و فعال شدن سطح اسمیتزونیت توسط
سولفیدسدیم میشود.

 -5-3-3اثر تنظيم کننده pH

چنانچه اشاره شد سولفید سدیم نقش تنظیمکننده pHرا نیز
دارد که موجب افزایش میزان مصرف آن میشود .بهمنظور
کاهش مقدار مصرف سولفیدسدیم از تنظیمکنندههای سدیم
کربنات و سود استفاده شد .در این آزمایشها از  822گرم بر
تن آرما سی بهعنوان کلکتور و ترکیب  522گرم بر تن سدیم
سیلیکات و  252گرم بر تن سدیم هگزامتافسفات بهعنوان
بازداشتکننده استفاده شد .نتایج در جدول  2ارائه شده است.
نتایج نشان میدهد که در صورت تنظیم  pHتوسط
هیدروکسیدسدیم میزان مصرف سدیم سولفید به میزان قابل
توجهی ( 2252گرم بر تن) کاهش مییابد و این در حالی است
که عیار روی تغییر چندانی نمیکند .هرچند که بازیابی حدود
 2درصد کاهش مییابد که این میتواند به دلیل کاهش مصرف
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شکل :93عيارهاي SiO2،CaO، Znو بازيابي  Znدر مقادير مختلفي از سديم سيليکات در حضور  366گرم بر تن اسيد اولئيک در =pH1
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جدول  :7اثر تنظيمکنندههاي مختلف بر روي عيار و بازيابي روي در کنسانتره اسميتزونيت
میزان سدیم سولفید (گرم
بر تن)

عیار روی کنسانتره
()%

بازیابی روی در کنسانتره
()%

نوع تنظیمکننده

میزان تنظیمکننده
(گرم بر تن)

23/3

28/3

23/2

24/2

بدون تنظیم کننده

-

5832

هیدروکسید سدیم

415

3282

18/4

55/2

کربنات سدیم

2552

5122

گذاشته و منجر به نتایج متفاوت نسبت به نتایج
میکروفلوتاسیون شود .برخالف اسید اولئیك ،در مورد آرما
سی تطابق خوبی بین نتایج میکروفلوتاسیون و فلوتاسیون
مکانیکی وجود دارد .بنابراین برای جدایش اسمیتزونیت از
کلسیت و کوارتز فلوتاسیون کاتیونی مؤثرتر از فلوتاسیون آنیونی
است .در فلوتاسیون کاتیونی عمل سولفیداسیون نقش مهمی در
کاهش پتانسیل سطح اسمیتزونیت و جذب کلکتور دارد.
سولفید سدیم مناسبترین و رایجترین ماده برای سولفیداسیون
است که به عنوان تنظیم کننده  pHنیز عمل میکند .هرچند
که استفاده از سدیم هیدروکسید بهعنوان تنظیمکننده pH
باعث کاهش قابل توجه در میزان مصرف سولفید سدیم میشود
ولی موجب کاهش بازیابی روی در کنسانتره نیز میشود .این
کاهش در بازیابی میتواند ناشی از کاهش تشکیل  -HSدر
سطح اسمیتزونیت باشد که باعث میشود فرآیند
سولفیداسیون در سطح آنها به نحو مطلوبی انجام نشود .این
مسئله در مورد کربنات سدیم بارزتر است.چون نه تنها میزان
مصرف سدیم سولفات را کاهش نمیدهد بلکه عیار و بازیابی
روی در کنسانتره را نیز کاهش میدهد .بنابراین استفاده یا عدم
استفاده از تنظیمکننده نیاز به بررسیهای اقتصادی دارد.
طی فلوتاسیون کاتیونی با استفاده از آرما سی تهیه
کنسانترهای با مشخصات خورا ورودی واحد هیدرومتالورژی
کارخانه دندی و حتی با عیار روی باالتر ،از باطلههای مورد
مطالعه امکانپذیر است .با استفاده از فلوتاسیون کاتیونی تحت
شرایط بهینه مطابق شکل  15میتوان به کنسانترهای با عیار
ورودی واحد
روی  %23دست یافت که با خورا
هیدرومتالورژی کارخانه دندی با  22الی  %22روی قابل مقایسه
است .با احتساب میزان اتالف روی در نرمهها ( ،)%3/2بازیابی
روی در کنسانتره بهدست آمده  %23خواهد بود .با انجام
فلوتاسیون شستشو (کلینر) بر روی کنسانتره بهدست آمده
میتوان کنسانتره اسمیتزونیت با عیار باالی  %32نیز بهدست

 -2-3-3اثر فلوتاسيون سروزيت

چنانچه آنالیز شیمیایی و کانیشناسی نشان میدهد ،نمونه
مورد مطالعه دارای مقداری سروزیت (حدود  2درصد) است که
به هنگام فعالسازی و فلوتاسیون اسمیتزونیت اغلب به همراه
آن به داخل کنسانتره اسمیتزونیت منتقل میشود .بنابراین در
این بخش از تحقیق ابتدا فعالسازی و فلوتاسیون سروزیت در
pH=3انجام شد .سپس فلوتاسیون اسمیتزونیت طی دو مرحله
رافر و کلینر (شستشو) در  pH=11انجام شد که نتایج و شرایط
آزمایش در شکل  14آورده شده است .چنانچه مالحظه
میشود با جدایش سروزیت ،در مرحله دوم عیار روی در
کنسانتره اسمیتزونیت در مقایسه با عدم جدایش سروزیت
افزایش یافته و به حدود  %24/5با بازیابی حدود  %22رسیده
است .با شستشوی این کنسانتره طی فلوتاسیون کلینر،
کنسانتره نهایی با عیار حدود  %31روی و بازیابی حدود %45
بهدست آمد.
 -5بحث
آزمایشهای میکروفلوتاسیون نشان میدهد که هر دو
کلکتور آرما سی و اسید اولئیك در محدودههای خاصی از
 pHباعث فلوتاسیون اسمیتزونیت ،کلسیت و کوارتز میشوند.
آنچه مسلم است در فلوتاسیون با هر یك از این کلکتورها
بازداشت کلسیت و کوارتز ضروری است .علیرغم اینکه در
آزمایشهای میکروفلوتاسیون سیلیکات نقش مسدیم مؤثری در
بازداشت کلسیت در فلوتاسیون آنیونی دارد ولی در فلوتاسیون
مکانیکی اثر بازداشتکنندگی آن ناچیز است .بنابراین بین نتایج
میکروفلوتاسیون و فلوتاسیون واقعی تناقض وجود دارد .این
تناقض میتواند به دلیل مکانیزم جذب سطحی کلکتور بر سطح
اسمیتزونیت باشد .چون مکانیزم جذب سطحی کلکتور بر
سطح اسمیتزونیت از نوع تبادل یونی است و در فلوتاسیون
مکانیکی ،کاتیونهای چند ظرفیتی موجود در پالپ میتوانند
بر روی کانیهای نیمه محلول (کلسیت و اسمیتزونیت) اثر
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بهدست آمد که دو برابر مقدار بهینه بهدست آمده در
آزمایشهای میکروفلوتاسیون است.
 میزان بهینه مصرف سولفیدسدیم برای سولفیداسیون
اسمیتزونیت  3222گرم بر تن است که در افزایش  pHنیز
نقش به سزایی دارد.
 سدیم هگزامتافسفات و سیلیکات سدیم به ترتیب
مناسبترین بازداشتکننده برای کلسیت و کوارتز به عنوان
کانیهای باطله اصلی موجود در این باطلهها هستند .مقدار
بهینه آنها  252و  522گرم بر تن به ترتیب برای سدیم
هگزامتافسفات و سدیم بهدست آمد.
 با استفاده از  422گرم بر تن هیدروکسیدسدیم بهعنوان
تنظیمکننده  ،pHبدون کاهش در عیار روی در کنسانتره،
مقدار مصرف سولفید سدیم از حدود  5822به حدود
 3222گرم بر تن کاهش مییابد.
 در شرایط بهینه تعیین شده ،با استفاده از کلکتور آرما
سی طی فرآیند سولفیداسیون-فلوتاسیون کنسانترهای با
عیار  %23روی و بازیابی %23بهدست میآید.

آورد .در صورت انجام این کار باید تالش شود که بازیابی کاهش
نیابد.
حذف سروزیت طی مرحله اول فلوتاسیون موجب افزایش
عیار روی در کنسانتره اسمیتزونیت مرحله رافر میشود ولی
این کار باعث کاهش قابلتوجه در بازیابی روی میشود .این
کاهش بازیابی اغلب ناشی از اتالف روی در کنسانتره سروزیت
است .با انتقال کنسانتره سروزیت بهدست آمده به خط
فلوتاسیون سروزیت کارخانه دندی ،میتوان ضمن جدایش
کامل سروزیت ،بخش عمده اسمیتزونیت موجود در آن را نیز
مورد بازیابی قرار داد .بنابراین با توجه به نتایج مطلوب جدایش
اسمیتزونیت و سروزیت به روش فلوتاسیون از باطلههای
معدنی انگوران ،این باطلهها بدون هیچگونه هزینه استخراج،
منبع مناسبی برای استحصال سرب و روی محسوب میشوند.
 -2نتيجهگيري
 با توجه به عملکرد مطلوب بازداشتکنندههای کلسیت و
کوارتز در فلوتاسیون کاتیونی در مقایسه با نوع آنیونی ،برای
فلوتاسیون اسمیتزونیت فرآیند سولفیداسیون-فلوتاسیون
با کلکتورهای کاتیونی مناسبتر است.
 از بین کلکتورهای کاتیونی مورد بررسی ،عملکرد آرما
سی بهتر از بقیه بوده و مقدار بهینه آن  822گرم بر تن
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خورا

ورودی ( -32میکرون)

نرمهها
28/2

15/2

8/5

12/4

42/4

نرمهگیری (حذف مواد  -25میکرون)

فلوتاسیون سروزیت

باطله
(اسميتزونيت
سدیم سولفید) 2222 g/t
آرما سی 822 g/t
سدیم هگزامتافسفات 252g/t
سدیم سیلیکات 522g/t
سدیم هیدروکسید 222 g/t
روغن کاج  1قطره








pH=9

کنسانتره سروزیت

فلوتاسیون رافر
pH=00

41/5

24/4

1/5

21/8

33/2

کنسانتره 9

راهنما
درصد
وزنی

عیار Zn

عیار Pb

بازیابی Zn

بازیابی Pb

 سدیم سولفید 1222 g/t
 امیل گزانتات پتاسیم 122 g/t
 روغن کاج  1قطره

23/8

باطله رافر
 سدیم سولفید 522 g/t
 آرما سی 122 g/t
 سدیم هیدروکسید g/t
031
فلوتاسیون شستشو
pH=00
32/5

1/8

44/8

24/1

باطله شستشو
کنسانتره 2

شکل  :95مراحل و شرايط آزمايش فلوتاسيون اسميتزونيت پس از جدايش سروزيت به روش فلوتاسيون
راهنما
درصد
وزنی

عیار Zn
بازیابی Zn

01

01/1
9/ 1

122

نرمهگیری (حذف مواد  -25میکرون)

نرمهها

فلوتاسیون
pH=00

باطله
45/2

122

13/2

خورا

آمادهسازی

3/4
11/8

کنسانتره اسمیتزونیت

ورودی ( -32میکرون)

44/8







سدیم سولفید 3222 g/t
آرما سی 822 g/t
سدیم هگزامتافسفات 252g/t
سدیم سیلیکات 522g/t
سدیم هیدروکسید 422 g/t

23/2
23/2

شکل  :92شرايط بهينه براي پرعيارسازي باطلههاي معدني انگوران با استفاده از فلوتاسيون کاتيوني و مشخصات محصوالت بهدست آمده
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پينوشت
1

Chelating Agents
Armac C
3
Cocoalkylamine acetate
4
Armac T
5
Tallowalkyl amine acetate
6
Flotigam SA
7
Flotigam TA
8
Armeen TD
9
Oleic acid
10
Micellization
2
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