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چکیده
کانسنگ سرب و روی پرپیريت معدن زيرزمیني گوشفیل ايرانکوه ترکیب کانيشناسي پیچیدهای دارد .کنسانترهی سرب حاصل از
فلوتاسیون اين کانسنگ حاوی مقادير بیش از حد مجاز آهن و روی است .در اين تحقیق تأثیر سولفات روی ،سیانید سديم و سولفات آهن در
بازداشت اسفالريت و پیريت ،در فلوتاسیون گالن از کانسنگ گوشفیل ،انجام شده است .آزمايشها روی نمونههای کانسنگ در ابعاد کوچکتر از
 53و  31میکرون انجام و مشاهده شد که هنگام فلوتاسیون گالن در نمونههای  53میکروني و در  pHطبیعي ،با افزايش مصرف سولفات روی ،از
 511به  6111گرم بر تن ،عیار سرب در کنسانترهی سرب از  1/3به  5/6درصد افزايش يافتهاست ،درحالي که بازيابي آن بدون تغییر مانده است .از
طرف ديگر عیار آهن کنسانتره از  65به  61درصد و بازيابي آهن و روی نیز ،به ترتیب ،حدود  1/3و  5درصد کاهش يافته است .در فلوتاسیون
نمونههای  31میکروني ،با افزايش سولفات روی ،از  311به  6111گرم بر تن ،عیار آهن و سرب اندکي افزايش يافته ولي عیار روی کاهش يافته است.
در اين حالت ،بازيابي سرب ،روی و آهن در کنسانترهی سرب ،به ترتیب ،حدود  1 ،5و  2درصد کاهش يافته است .با افزايش بیشتر سولفات روی،
بازيابي روی و آهن در کنسانتره سرب ،افزايش يافتهاست .با افزايش مصرف سیانیدسديم از  611به  211گرم بر تن ،عیار آهن در کنسانتره سرب
تعییری نکرده است ولي عیار سرب و روی آن  2و  1/1درصد کاهش يافته است .آزمايشهای فاکتوريل انجام شده روی نمونه باال ،در دو سطح از
پارامترهای سولفات روی ،سیانید سديم و  pHنیز نشان دادهاست که تأثیر پارامترها به  pHمحیط بستگي دارد .همچنین ماکزيمم بازيابي سرب
در اين شرايط حدود  51درصد است در حالي که بازيابي روی و آهن در کنسانتره سرب در اين حالت ،بهترتیب ،حدود  5/3و  3/2بهدست آمده-
است.
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-6مقدمه

 -2فلوتاسیون کانسنگهای سولفیدی سرب و روی

کارخانهی فرآوری باما بهمنظور پرعیارسازی کانسنگهای
سولفیدی و اکسیدی سرب و روی منطقهی ایرانکوه احداث
شده است .عملیات فرآوری این کارخانه شامل دو مرحله
خردایش کانسنگ و فلوتاسیون است .کارخانه باما شامل دو
مدار موازی برای فرآوری کانسنگهای سولفیدی و اکسیدی با
ظرفیت ،بهترتیب 54 ،و  63تن در ساعت است .خوراک ورودی
به مدار سولفیدی کارخانهی باما ،بسته به وضعیت استخراج ،از
زونهای مختلف معدن تأمین میشود .معموال سعی میشود بار
اولیهای با ترکیب نسبتا همگن ،که بازیابی قابل قبولی داشته
باشد تهیه شود .تولید ساالنه کنسانترههای سولفیدی سرب و
روی باما بهطور متوسط ،بهترتیب 0333 ،و 04333تن است.
یکی از معادن این ناحیه ،معدن زیرزمینی سرب و روی
گوشفیل است ،که در فصل مشترک شیلهای ژوراسیک و
دولومیتهای کرتاسه تشکیل شدهاست و تمرکز ماده معدنی در
دولومیتها است .این کانسنگ حاوی مقادیر زیادی پیریت می-
باشد .مطالعات کانیشناسی نشان داده است که کانسنگ
سولفیدی گوشفیل ،شامل انواع کانههای سرب و روی
دولومیتی ،پر پیریت و بیتومیندار میباشند.
بار اولیه فعلی مدار فلوتاسیون سولفیدی اغلب از تیپ دولومیتی
است که عیار سرب ،روی و آهن آن ،بهترتیب ،حدود  6 ،1/4و
 6/4درصد و عیار کنسانتره سرب و روی آن ،به ترتیب ،حدود
 45و  54درصد و بازیابی متوسط مدار سرب  40درصد و
بازیابی روی حدود  00/4درصد است.
ولی با خوراکدهی مخلوط کانسنگ پرپیریت گوشفیل با
خوراک فعلی کارخانه ،عیار سرب ،روی و آهن در بار اولیه ،به-
ترتیب ،حدود  5 ،1/4و  4/4درصد ،و عیار کنسانترهی سرب و
روی تولیدی ،به ترتیب 55 ،و  54درصد بوده است .تجربیات
صنعتی نشان داده است که با خوراک دهی کانسنگ گوشفیل
به مدار باال ،حتی بهصورت مخلوط با بار فعلی ،عیار سرب و
روی کنسانترهها کاهش یافته و مقادیر نسبتا زیادی آهن به
کنسانتره راه مییابد.
هدف این تحقیق بررسی قابلیت انتخابی بودن فلوتاسیون گالن
نسبت به پیریت و اسفالریت ،در نمونه کانسنگ پرپیریت
گوشفیل ،در مقیاس آزمایشگاهی بودهاست .بدین منظور
آزمایشهای فلوتاسیون در شرایط مختلف با استفاده از مقادیر
متفاوت سولفات روی و سیانید سدیم انجام شده و تأثیر آنها
بر بازداشت پیریت و اسفالریت بررسی شده است.

کانیهای سولفیدی بزرگترین گروه کانیهای فلوته شونده
هستند .انواع مختلفی از کانسنگ های سرب و روی وجود دارد
که قابلیت فلوتاسیون آنها متفاوت است .پرعیارسازی
کانسنگهای سولفیدی کمپلکس (چند فلزی) ،به خصوص اگر
کانیها بهصورت دانهریز و پراکنده باشند ،مشکل است ].[0 ،1
کانیهای موجود در کمپلکسهای سولفیدی معموال رفتاری
متفاوت از کانیهای منفرد دارند .علت این امر اندرکنش بین
کانیهای مختلف موجود در کانسنگ ،بین کانیها با واسطه
خردایش و شرایط الکتروشیمیائی سیستم است .با کنترل
پتانسیل پالپ در سیستم  ،از لحاظ تئوریک ،امکان فلوتاسیون
انتخابی کانیهای کمپلکس وجود دارد زیرا واکنشهای
الکترو.شیمیائی در پتانسیلهای مختلف انجام میشود ].[6- 3
گزنتاتها و دیتیوفسفاتها از معمولترین کلکتورهای تیول
هستند که در فلوتاسیون کانیهای سولفیدی مورد استفاده قرار
میگیرند .گالن با کلکتورهای تیول در محدودهی وسیعی از
 pHبهخوبی فلوته میشود .بازداشتکنندههای گالن شامل
یونهای هیدروکسیل ،سولفید و کروم میباشند ].[0 ،4 ،1-6
در فلوتاسیون اسفالریت معموال از فعالکنندهها استفاده می-
شود .یونهای فلزی سنگین از قبیل Ag2+ ،Pb2+،Cu2+و
 Cd2+بهعنوان فعالکنندههای اسفالریت شناخته میشود و
فلوتاسیون آن را با گزنتات بهبود میبخشند. .فلوتاسیون
اسفالریت بستگی به غلظت گزنتات ،طول زنجیرهی
هیدروکربنی و  pHمحیط دارد ] .[5-11 ،6
بهطور کلی ،در فرآیند فلوتاسیون کانیهای سولفیدی سرب و
روی ،ابتدا ضمن جلوگیری از فعال شدن اسفالریت و بازداشت
پیریت ،گالن توسط کلکتور گزنتات پتاسیم شناور میشود.
سپس اسفالریت با استفاده از سولفات مس فعال میشود .از
امیلگزنتات پتاسیم برای آبران کردن سطح اسفالریت فعال
شده استفاده میشود ]. [3-0 ،0
در فلوتاسیون سولفیدهای کمپلکس ،فعال شدن ناخواسته
اسفالریت ،اغلب به دلیل حضور یونهای مس و سرب موجود در
پالپ ،صورت میگیرد .برای جلوگیری از فعال شدن اسفالریت
از سولفات روی و یا مخلوطی از سولفات روی و سیانید سدیم
استفاده میشود ] . [1،0،3از سولفات روی ،بهعنوان بازداشت-
کننده اصلی اسفالریت در فلوتاسیون کانسنگهای سرب-روی،
مس-روی و مس-سرب-روی استفاده میشود ].[10 ، 11 ،5
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فعال شده توسط یون مس شناخته شده است که ترکیبات مس
را از سطح اسفالریت حل میکند .ولی سیانید نمیتواند با فعال
شدن اسفالریت توسط یون سرب مقابله کند .در اکثر مدارهای
فلوتاسیون از سیانید سدیم همراه با سولفات روی (با نسبت
های مختلف) در محیط قلیایی ،برای بازداشت مؤثر اسفالریت
در کانسنگهای سولفیدی مس -سرب-روی استفاده می شود.
در  pHقلیائی کم (حدود  ،)0/4که در اکثر کارخانه ها استفاده
میشود ،هنگام استفاده از سولفات روی برای بازداشت
اسفالریتهای فعالشده توسط سرب ،هیدرواکسید روی عامل
بازداشت کننده سولفید روی است .حضور هیدرواکسید روی
هیدروفیل در سطح اسفالریت باعث جلوگیری از واکنش سطح
اسفالریت فعال شده با کلکتور گزنتات میشود .افزایش بیش از
حد میزان سولفات روی باعث تشکیل هیدرواکسید روی در
سطح گالن و کاهش بازیابی آن نیز میشود ].[13 ،4 ،6

پیریت ،در غیاب اکسیژن ،با تشکیل گزنتات فرو روی سطح آن،
فلوته میشود .در حضور اکسیژن ،ساختمان الیه آبران در سطح
پیریت از نوع دیگزنتوژن است .در شرایطی که  pHمحیط باال
باشد ،زمان آمادهسازی طوالنی باشد ،و یا اکسیداسیون سطحی
اتفاق افتاده باشد ،پیریت بازداشت میشود .بازداشت کنندههای
پیریت شامل :یونهای هیدروکسیل ،سیانید ،سولفیت و
سولفید ،نشاسته و دکسترینهای اصالحشده هستند ] ،4 ،6 ،0
.[16-14
هنگام بازداشت پیریت توسط سیانید ،واکنش یونهای سیانید
با کاتیونهای  Fe 2+در دو مرحله اتفاق می اقتد .ابتدا نمک-
های غیرمحلول خنثی تشکیل میشود .سپس واکنشی بین
نمکهای غیر محلول و سیانیدهای اضافی اتفاق میافتد که
منجر به تشکیل کمپلکسهای سیانید قابل حل میشود .عمل
بازداشت با جلوگیری از تشکیل ترکیب آبران فلز-گرنتات در
سطح کانی ،با تجزیه کامل آن ،انجام می شود] .[13 ،13
پیریت و گالن ،به علت تفاوت زیادی که در پتانسیل
استراحت خود دارند ،یک زوج گالوانیکی تشکیل میدهند که
منجر به افزایش اکسید شدن گالن ،میشود .این حالت وقتی
که میزان پیریت زیاد باشد ،تشدید میشود .یکی از نتایج
اکسیده شدن گالوانیک گالن به وسیله پیریت ،تولید یونهای
سرب است که شرایط الزم برای فعال کردن کانیهای گانگ
بهخصوص اسفالریت را فراهم میکند .در این صورت ذرات
اسفالریت آزادشده به کنسانتره سرب راه می یابند ] .[10 ،14
حضور هیدراکسید فلزات که از اکسیداسیون کانیها تولید
شدهاند ،موجب فعالشدن بعضی از کانی ها در زمان و مکان
نامناسب می شود .مثال بارز این رفتار در فعال شدن اسفالریت
در کمپلکس های مس-روی یا مس -سرب -روی و یا در
فلوتسیون سرب دیده شدهاست .مطالعات نشان دادهاست که
تجزیه یا اکسیداسیون کالکوپیریت و گالن موجب حضور یون
های سرب و مس در محیط فلوتاسون میشود ] .[15 ،13
دو مکانیسم برای فعال شدن اسفالریت به وسیله سرب پیشنهاد
شده است .در محیط تقریبا اسیدی ،فعالسازی اسفالریت با
جایگزینی یونهای روی با یونهای سرب اتفاق میافتد .در
محیطهای قلیایی فعالسازی با تشکیل ترکیبات سرب در
سطح کانی انجام میشود .با اضافه کردن گزنتات به محیط،
کلوئیدهای گزنتات-سرب در سطح مشاهده شده است ] ،0
. [03
بنابراین روشهائی برای کنترل فعال شدن ناخواسته اسفالریت
هنگام فلوتاسیون انتخابی گالن در کانسنگ های سولفیدی
کمپلکس ،مورد نیاز است .سیانید بهعنوان بازدارنده اسفالریت

بعضی از کانسنگهای سولفیدی کمپلکس همراه با کانیهای
گانگ کربندار هستند .درگیری کانیهای سولفیدی بهصورت
ریزدانه و حضور پیریت کربندار موجب کاهش بازیابی و
انتخابی بودن فلوتاسیون گالن ،اسفالریت و پیریت میشود .در
این موارد پیش فلوتاسیون مواد کربندار توصیه میشود ،ولی
در عمل بخشی از سرب و روی نیز همراه آنها فلوته میشود ]،4
.[00
با توجه به مطالب گفتهشده ،فلوتاسیون کانسنگهای
سولفیدی ،بسته به نحوه درگیری کانیهای تشکیل دهنده می-
تواند بسیار مشکل باشد .شرائط فلوتاسیون بهینه کانسنگها
مختلف ممکن است متفاوت باشد در ادامه ،فلوتاسیون انتخابی
کانسنگ سولفیدی سرب و روی پرپیریت گوشفیل در شرایط
مختلف بررسی شده است.
 -5مواد و آزمايشها
 -6-5آماده سازی و شناسايي نمونه

این تحقیق ،روی نمونهای از تیپ پرپیریت کانسنگ
سولفیدی معدن زیرزمینی گوشفیل ،که توسط کارشناسان
کارخانهی فرآوری باما ،از دپوهای استخراجی معدن تهیه شده
بود ،انجام شده است .مطالعه مقاطع صیقلی (شکلهای 1و )0
نشان داد که کانیهای اصلی این کانسنگ ،شامل گالن،
اسفالریت و پیریت همراه با گانگهای کربناته است .در این
نمونه دو نسل اسفالریت وجود دارد .گالن و اسفالریت به دو
صورت جدا از هم و درگیر مشاهده شدهاند .در بعضی موارد
64
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گالن بهصورت هسته مرکزی اسفالریت وجود دارد .همچنین
پیریت به شکلهای مختلف بهصورت قطعات پراکنده و دانه ریز
در اسفالریت وجود دارد .در مواردی پیریت به صورت دانههای
به هم چسبیده و مدور و گاهی نیز روی هستهای از اسفالریت
تشکیل شده است (شکل  .)1گالن نیز بهصورت بلورهای
تفکیک شده دیده میشود (شکل  .)0به نظر میرسد که نمونه-
ی مورد نظر دارای پیچیدگیهای کانی شناسی زیادی است و
در بعضی موارد آزاد سازی کانیها نیاز به آسیا کردن ذرات تا
ابعاد بسیار ریز (کمتر از  03میکرون) دارد.

جدول  :6نتايج آنالیز  XRFنمونهی کانسنگ پرپیريت معدن
زيرزمیني گوشفیل

Pb
)(%

Zn
)(%

Fe2O3
)(%

SiO2
)(%

S
)(%

8/81

4/65

81/64

4/77

5/58

Cu
)(ppm

CaO
)(%

BaO
)(%

MgO
)(%

Al2O3
)(%

48

18/65

81/16

9/67

8/67

بهمنظور بررسی توزیع سرب و روی در بخشهای
ابعادی ،بخشی از نمونههای فوق در آسیای گلولهای
آزمایشگاهی تا ابعاد کوچکتر از  53میکرون و بخش دیگر تا
ابعاد کوچکتر از  44میکرون آسیا شدند .این ابعاد با توجه به
مطالعه مقاطع ،دانهبندی بار ورودی به کارخانهی فلوتاسیون
باما ( )d80 ≈44 µmو رسیدن به درجه آزادی مورد نظر،
انتخاب شدهاند.
نتایج تجزیه ابعادی و شیمیایی نمونهی کوچکتر از 53
میکرون در جدول  0نشان داده شدهاست .مشاهده میشود که
میزان سرب و روی فراکسیونهای  +44و  -60میکرون بهطور
نسبی بیشتر است و میزان آهن در فراکسیون  ،+44بیشتر از
بقیهی فراکسیونها است .در این نمونه درصد مواد کوچکتر از
 60میکرون بیشتر از  33درصد نمونه را تشکیل میدهد و d80
آن حدود  46میکرون است.

شکل  :6قطعات نسبتا مدور پیريت تشکیل شده روی هستهای از
اسفالريت در مقطع صیقلي کانسنگ پرپیريت گوشقیل

.

جدول  :2تجزيه ابعادی نمونه کوچکتر از  31میکرون کانسنگ
گوشفیل و توزيع سرب ،روی و آهن در فراکسیون های مختلف آن

شکل  :2گالنهای شکل دار و نیمه شکلدار در متن سنگ همراه با
پیريت در مقطع صیقلي کانسنگ گوشفیل

نتایج آنالیز  XRDنمونهی فوق نیز نشان دادهاست که عالوه بر
کانیهای اصلی گالن ،اسفالریت و پیریت ،سایر کانیها مانند
دولومیت ،کلسیت ،اسمیتزونیت و کوارتز نیز در این نمونه
وجود دارد .نتایج خالصه شدهی آنالیز  ،XRFدر جدول  ،1نیز
ترکیبات عمدهی موجود در این نمونه را نشان میدهد.

ابعاد
سرند
)(μm

درصد
وزنی

سرب
عیار
()%

آهن

روی

توزیع عیار توزیع عیار توزیع
()%( )%( )%( )%( )%

+44

5/6

3/53

6/5

5/1

5/3

5/5

4

-44+46

16/5

3/43

5/0

0/5

13/5

0/0

16/5

-46+60

14/0

3/00

13/0

6

11/4

0/3

14/5

-60

33/4

1/6

43/3

5/6

46/5

0

34/0

کل

133

1/0

133

6/5

133

0/0

133

نتایج تجزیه سرندی نمونهی کوچکتر از  44میکرون نیز نشان
داد که میزان سرب در تمام فراکسیونها حدود  1درصد است.
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میزان روی در بخش  +60میکرون  6درصد ولی در بقیه بخش-
ها حدود  5درصد است .میزان آهن در بخشهای مختلف
حدود  5درصد است d80 .این نمونه حدود  60میکرون است

 -6-1اثر سولفات روی و سیانید سديم بر فلوتاسیون گالن
 -6-6-1اثر سیانید سديم و سولفات روی در نمونههای 53

 -2-5آزمايشهای فلوتاسیون

میکروني

آزمایشهای فلوتاسیون اولیه (رافر) در شرایط مختلف
روی نمونههای با ابعاد کوچکتر از  44و  53میکرون انجام
شدهاست .آسیاکردن نمونه تا ابعاد کوچکتر از  44میکرون
موجب آزاد سازی بیشتر کانیها میشود ولی منجر به تولید
ذرات نرمه نیز میشود که تأثیر منفی بر راندمان فلوتاسیون
خواهد داشت .نمونههای با ابعاد کوچکتر از  53میکرون نیز از
نظر ابعادی ریزتر از بار اولیه مدار فلوتاسیون باما است.
در این آزمایشها تأثیر پارامترهای مؤثر بر بازداشت پیریت و
اسفالریت بررسی شدهاند .آزمایشهای فلوتاسیون برای بازیابی
گالن ،با تنظیم  pHمحیط توسط آهک و تغییر میزان سولفات
روی و سیانید سدیم (برای بازداشت اسفالریت و پیریت) ،در
حضور کلکتور اتیل گزنتاتپتاسیم انجام شده است .بعد از
تنظیم  pHمحیط ،بازداشت کنندهها اضافه شده است .حدود 1
دقیقه بعد کلکتور (اتیل گزنتات) و  6دقیقه بعد نیز کفساز
(روغن کاج) اضافه شدهاست .بعد از کفگیری ،باقیماندهی پالپ
برای بازیابی اسفالریت آمادهسازی شدهاست.
درصد جامد پالپ در آزمایشها حدود  14درصد و در بعضی
موارد  10درصد بوده است .سرعت همزن  533دور بر دقیقه و
کفگیری در فواصل زمانی  63ثانیه و جمعا حدود  6دقیقه
(در بعضی موارد  4دقیقه) انجام شده است.
سه سری آزمایش های فلوتاسیون روی نمونه های باال انجام
شده است .سری اول آزمایشها (جدول  ،)6در شرایط مختلف
روی نمونههای کانسنگ گوشفیل که تا ابعاد کوچکتر از 44
میکرون آسیا شده بود ،انجام شده است .سری دوم آزمایشها
(جدول  )5روی نمونههای با ابعاد کوچکتر از  53میکرون
انجام شدهاست .سری سوم ،آزمایشهای فاکتوریلی هستند
(جدول  )4که روی نمونههای کوچکتر از  53میکرون انجام
شده است تا ضمن ارزیابی نتایج قبل ،تأثیر متقابل پارامترها نیز
بررسی شوند.

آزمایشهای شما ره  0تا ( 3جدول  )6در  pHطبیعی
(حدود  )0.4با استفاده از  44گرم بر تن اتیل گزنتات پتاسیم،
حدود  04گرم بر تن روغن کاج و در غلظتهای مختلف
سولفات روی و سیانید سدیم انجام شده است .در آزمایش
شماره  ،1فلوتاسیون گالن فقط با کفساز و در آزمایش  0با
استفاده از کلکتور و کف ساز انجام شده است .آزمایش شماره 6
در شرایط مشابه از  133گرم بر تن سیانید سدیم استفاده شده
است .در آزمایشهای شماره  4 ،5و  3عالوه بر  133گرم بر تن
سیانید سدیم ،بهترتیب ،از 433 ،633و  1333گرم بر تن
سولفات روی نیز استفاده شده است .در آزمایش شماره  4از
سولفات آهن به جای سیانید سدیم و از امیل گزنتات به جای
اتیلگزنتات استفاده شده است .عیار و بازیابی آهن ،روی و
سرب ،در کنسانترهی سرب ،در شرایط ذکر شده ،بعد از 6
دقیقه کفگیری (در بعضی آزمایشها هم  4دقیقه کفگیری)،
در جدول  6و بازیابی آهن ،روی و سرب در زمانهای مختلف
در شکل (  )6نشان داده شده است.
نتایج آزمایش شماره  1در جدول  6نشان میدهد که
فقط با استفاده  153گرم بر تن گازوئیل و حدود  43گرم بر تن
کفساز بخشی از نمونه کانسنگ گوشفیل شناور میشود . .این
آزمایش بهمنظور بررسی امکان پیشفرآوری بخشی از باطله
کربن دار ،قبل از فلوتاسیون گالن ،انجام شد .این بخش از
نمونه ،بهطور طبیعی آبران است و گازوئیل نیز موجب افزایش
خاصیت آبرانی آن میشود .ولی مشاهده شد که بخش شناور
شده ،حاوی بیش از  60درصد سرب 03 ،درصد روی و حدود 4
درصد از آهن نمونه میباشد .احتماال بخشی از کانیهای اصلی
نیز یا آبران بودهاند یا درگیر با ذرات کربندار بودهاند ،همچنین
ممکن است بخشی از نرمههای موجود در نمونه از طریق
دنبالهروی حبابها به بخش شناور شده منتقل شدهاند .در
آزمایشی به منظور جلوگیری از شناور شدن گالن همراه با
بخش کربندار که از حدود  433گرم بر تن نشاسته و 133
گرم بر تن کف ساز استفاده شد ،از هدر روی بخشی از سرب و
روی همراه بخش شناور شده جلوگیری شد .از نشاسته می-
توان برای بازداشت زغالسنگ و مواد کربن دار استفاده کرد.
البته تأثیر آن بر فلوتاسیون گالن و اسفالریت در مراحل بعد،
نیاز به بررسی بیشتر دارد.

 -1نتايج و بحث
دراین بخش ابتدا ،نتایج آزمایشهای انجامشده روی نمونههای
کوچکتر از  44و  53میکرون در شرایط مختلف نشان داده
شده است .سپس نتایج آزمایشهای فاکتوریل روی نمونههای
کوچکتر از  53میکرون آمده است.
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سولفات روی از نظر تئوریک از فعال شدن اسفالریت توسط
یونهای سرب جلوگیری میکند .استفاده از  633گرم برتن
سولفاتروی همرا با  133گرم بر تن سیانید سدیم ،باعث
کاهش شدید بازیابی روی (از  43به  14درصد) در کنسانتره
سرب شدهاست ،ولی بازیابی سرب و آهن را نیز ،بهترتیب حدود
 13و  5درصد ،کاهش داده است .احتماال کاهش بازیابی گالن
(و حتی پیریت) به خاطر بازداشت ذرات درگیر اسفالریت -گالن
و اسفالریت -پیریت بهوسیله سولفات روی است.

در آزمایشهای بعدی ،فلوتاسیون گالن بدون پیشفرآوری مواد
کربندار انجام شده است ولی پیشبینی میشود که حضور این
مواد تأثیر منفی بر انتخابی بودن فلوتاسیون و بازیابی سرب
داشته باشند.
در آزمایش ( 0جدول  )6فقط از کلکتور گزنتات و کفساز
استفاده شد ولی در آرمایش  6از سیانیدسدیم نیز استفاده شده
است .از نتایج جدول  6و شکل  6مشاهده میشود که با افزودن
تنها  133گرم بر تن سیانید سدیم ،عیار آهن در کنسانتره
سرب از  15/6به  5درصد کاهش یافته ولی عیار سرب و روی
آن افرایش ناچیزی (حدود  )% 3/4یافته است .از طرف دیگر
بازیابی آهن از  51به  13/3درصد ،بازیابی روی از  01به 43
درصد و بازیابی سرب از  43به  50/4درصد کاهش یافته است.
سیانید در این آزمایش برای بازداشت پیریت استفاده شده است
اگر چه ممکن است باعث جلوگیری از فعال شدن اسفالریت
(توسط یونهای مس که احتماال در نمونه و جود دارند) نیز
شود .سیانید سدیم در شرایط آزمایش فوق موجب بازداشت
بخشی زیادی از پیریت شدهاست و حتی بازیابی روی را نیز
کاهش داده است .ولی کاهش بازیابی سرب در حضور سیانید
ممکن است نشاندهنده بازداشت ذرات درگیر گالن و پیریت (و
یا درگیر با اسفالریت) در این نمونه نیز باشد .بنابراین افزودن
سیانید سدیم به تنهایی (در شرایط آزمایش فوق) موجب
کاهش بازیابیها شده است ولی میزان آهن کنسانتره سرب را
بهطور قابل مالحظهای کاهش داده است اگر چه هنوز میزان
روی در کنسانتره سرب زیاد است.

همچنین با افزایش میزان سولفات روی از  633به  1333گرم
بر تن ،عیار سرب در کنسانترهی سرب از  5/4به  4/1درصد
افزایش یافته ،در حالی که عیار روی تقریبا ثابت مانده (حدود 0
درصد) و عیار آهن از  10/4به  5/5درصد کاهش یافته است .از
طرف دیگر بازیابی سرب ،با افزایش سولفات روی ،بدون تغییر
(حدود  53درصد) باقی مانده است ولی بازیابی آهن و روی در
کنسانتره سرب ،به ترتیب ،از  10به  4/5درصد و از  14به 13
درصد کاهش یافته است .افزایش میزان سولفات روی باعث
بازداشت بخش بیشتری از اسفالریت هنگام فلوتاسیون گالن
شدهاست .به نظر میآید که در این مرحله بیشر ذرات حاوی
اسفالریت و اسفالریت-پیریت باز داشت شدهاند .این مسئله می-
تواند حضور دو نوع اسفالریت و یا نوع متفاوتی از درگیری این
کانیها را نشان دهد .همچنین در این مرحله ذراتی بازداشت
شدهاند که نیاز به غلظت بیشتری از سولفات روی داشتهاند.
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جدول  :5نتايج آزمايشهای فلوتاسیون گالن روی نمونههای  53میکروني کانسنگ پر پیريت گوشفیل ،کف گیری در  5دقیقه و ( 3دقیقه)

مواد شیمیایی(گرم بر تن)
آزمایشها

بازداشتکننده

کنسانتره سرب
سرب

کلکتور

آهن

روی

سولفات
روی

سیانید
سدیم

سولفات
آهن

اتیل گزنتات
پتاسیم

عیار
()%

بازیابی
()%

عیار
()%

بازیابی
()%

عیار
()%

بازیابی
()%

-

-

-

-

3/4

60/6

15/5

03/5

3/4

5/4

44

0/5

44/1

13/4

03/13

15

54

44

6/1
()0/0

50/4
()40/5

10/6
()0/0

43
()31/4

5/1
()5/4

13/3
()63

5

633

133

44

5/4

60/4

4/0

14

10/4

10/1

4

433

133

44

3/5
()5/5

66/5
()60/5

3/4
()3/16

5/5
()16/6

11/63
()11/6

4/0
()0/0

3

1333

133

44

4/1

65/6

0/6

13/4

5/5

4/5

(امیل) 44

0/4

30

10/3

45/0

15/0

65/5

*1
0
6

4

133

433

*آزمايش شماره  6با استفاده از گازوئیل و کفساز برای جداکردن باطله کربن دار

شکل  :5تأثیر غلظت سولفات روی بر بازيابي سرب ،روی و آهن درکنسانترهی سرب کانسنگ گوشفیل ،نمونه  53میکروني (در حضور 100 gr/t
سیانید سديم و  75 gr/tاتیل گزنتات پتاسیم)
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شکل  :1انتخابي بودن فلوتاسیون کانسنگ گوشفیل (نمونه  53میکروني) در غلظتهای مختلف سولفات روی و سیانید سديم  :،بازيابي سرب و
روی(:سمت چپ) و بازيابي سرب و آهن(سمت راست) (در حضور  75gr/tاتیل گزنتات پتاسیم و ) pH= 8.5

بودن فلوتاسیون گالن نسبت به پیریت ،به خصوص در دقایق
اولیه کفگیری ،دارد ،اگرچه با افزایش زمان فلوتاسیون ،تأثیر
آن به سرعت کم شده است .احتماال در زمانهای کفگیری
بیشتر ،ذرات درگیر گالن و پیریت فرصت شناور شدن پیدا
کردهاند و یا سطح پیریت اکسیده شده است.

احتمال دارد که به علت حضور بخش زیادی ذرات نرمه در این
نمونه ،بخشی از سولفات روی (و سایر مواد شیمیائی) توسط
آنها مصرف شده باشد و در غلظتهای باالتر ،بخشی بیشتری
از آن صرف بازداشت اسفالریت شده باشد.
به نظر میرسد که در نمونههای  44میکرونی ،اگر عیار سرب و
روی در کنسانتره سرب را در نظر بگیریم در شرایطی که از
 133گرم بر تن سیانید سدیم و  1333گرم بر تن سولفات روی
استفاده شده نتایج بهتری بهدست آمده است .بهطوری که در
مراحل اولیهی فلوتاسیون ،متناسب با  6دقیقه کفگیری
آزمایشگاهی ،کنسانترهی سربی با عیار و بازیابی مناسب به-
دست میآید.

 -2-6-1اثر سولفات روی بر فلوتاسیون گالن در
نمونههای  31میکروني
آزمایشهای شماره  5 ، 0و  ،13جدول  ،5در  pHطبیعی
(حدود  ) 0.4با استفاده از  44گرم بر تن اتیل گزنتات پتاسیم،
 133گرم بر تن سیانید سدیم و در غلظتهای مختلف
سولفاتروی انجام شده است .در آزمایشهای باال میزان
سولفات روی مصرفی  1333 ،433و  0333گرم بر تن بوده-
است .ضمنا درصد جامد آزمایش ها  10درصد بود ولی آزمایش
شماره  14با  14درصد جامد انجام شده است .عیار و بازیابی
آهن ،روی و سرب در کنسانتره سرب در جدول  5و شکل 4
نشان داده شده است.

با توجه به نتایج باال و نمودار انتخابی بودن جدایش سرب-روی
و سرب-آهن (شکل  )5مشاهده میشود که افزایش سولفات
روی از  633به  1333گرم بر تن ،تأثیر زیادی بر بازیابی گالن
نداشته است در حالی که بازیابی اسفالریت و پیریت در
کنسانتره سرب را کاهش داده است .به عبارتی دیگر افزایش
این بازداشتکننده موجب افزایش انتخابی بودن فلوتاسیون
گالن نسبت به اسفالریت و حتی پیریت میشود.
افزایش سیانید سدیم تأثیری بر انتخابی بودن فلوتاسیون
اسفالریت و گالن نداشته است .ولی تأثیر زیادی بر انتخابی
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جدول  :1نتايج آزمايشهای فلوتاسیون گالن روی نمونههای  31میکروني کانسنگ پر پیريت گوشفیل ،کف گیری در  3دقیقه

آزمایشها
0
5
13
11
10
16
*15
**14
***13

سولفات
روی
433
1333
0333
1333
433
433
433
433
1333

مواد شیمیایی (گرم بر تن)
کلکتور
بازداشت کننده
اتیل گزنتات
سولفات
سیانید
پتاسیم
آهن
سدیم
44
133
44
133
44
133
44
033
133
033
133
133
* 44
133
44
133
44
133

*آزمایش  ،15کلکتور امیل گرنتات

سرب
بازیابی
عیار
()%
()%
54/5
5/46
53
4
55
6/66
01
6/1
30/0
6
65/54 4/06
54/16 6/11
30/4
6/11
54
5/04

** آزمایش  14درصد جامد %14

کنسانتره سرب
روی
بازیابی
عیار
()%
()%
13
3/53
11/4
4/56
14/5
4/4
5/15
4/4
45/1
13/0
16/03 3/64
05/06
3
05/3
4/4
14
4/03

آهن
عیار
()%
13/0
11/1
11
5/11
16
11/45
11
13/0
11/6

بازیابی
()%
13
0/00
16/1
15/5
05/4
5/60
14
06/3
5/46

***آزمایش  13تنظیم  pHبا کربنات سدیم

شکل:3تأثیر غلظت سولفات روی بر بازيابي سرب ،روی و آهن در کنسانترهی سرب کانسنگ پر پیريت گوشفیل در نمونه  31میکروني (در حضور
 100gr/tسیانید سديم و  75gr/tاتیل گزنتات پتاسیم)

دهد که بازیابی سرب در کنسانترهی سرب با افزایش سولفات
روی از  54به  55درصدکاهش یافته است ،ولی بازیابی روی در
این کنسانتره از  13به  14درصد و بازیابی آهن از  13به 16
درصد افزایش یافته است .به نظر میرسد افزایش سوالفات روی
تا حدود  1333گرم بر تن ،منطبق بر مباحث تئوریک مبنی بر
تشکیل هیدرواکسید روی و جلوگیری از فعال شدن اسفالریت
منطبق بوده است .اگر چه همزمان بازیابی سرب و آهن را نیز
کاهش داده است که ممکن است مربوط به ذرات درگیر
اسفالریت با گالن و پیریت بوده باشد .از طرف دیگر مصرف
بیش از حد سولفات روی ،در این شرایط (به خصوص pH
محیط) ،همانطور که انتظار میرفت ،تأثیر منفی بر فلوتاسیون

مقایسه نتایج آزمایشها در نمونههای  53میکرونی
نشان میدهد که با افزایش سولفات روی از  433به  1333گرم
بر تن ،عیار آهن و سرب اندکی (حدود  3.6درصد) افزایش
یافته ولی عیار روی حدود  3.4درصد کاهش یافته است .در این
حالت ،بازیابی سرب ،روی و آهن در کنسانترهی سرب بهترتیب
از  54/5به  ،53از  14به  11و از  13به  0درصد کاهش یافته
است .با افزایش سولفات روی به  0333گرم بر تن ،عیار روی
در کنسانترهی سرب از  3/4به  4/4درصد کاهش یافته است،
ولی عیار آهن به میزان کمی ( از  13/0به  11درصد) افزایش
یافته است در حالی که عیار سرب نیز از  5/4به  6/6درصد
کاهش یافته است .مقایسه بازیابیها در حالت فوق نشان می-
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علی دهقانی؛ مرجان شهبازی

کمی در نمونه مشاهده میشود) ،فعال شود .به نظر می رسد که
ترکیب سیانید سدیم و سولفات روی بهعنوان بازداشتکننده
در فلوتاسیون این نمونه مؤثرتر باشد.

گالن داشتهاست .احتماال به علت افزایش بازیابی روی و آهن در
این حالت بازیابی گالن کاهش یافته است.
در آزمایش های باال ،به نظر می رسد که از نظر بازیابی
رفتار پیریت مشابه اسفالریت بوده است .یعنی با افزایش
سولفات روی تا حدودی بازیابی پیریت نیز کاهش یافته است
ولی در غلظتهای بیشتر افزایش یافته است .چون بازیابی آهن
و روی با توجه به درصد این عناصر در کنسانتره سنجیده می-
شود (و نه کانیهای تشکیل دهنده آنها) این مسئله یک نوع
هم بستگی بین میزان آهن موجود در نمونه و اسفالریت را
نشان میدهد .احتماال بخشی از این آهن (که به پیریت نسبت
داده می شود) همراه با روی در ترکیب کانیهای حاوی روی
مانند اسفالریت یا مارماتیت باشد.
بهطور کلی در شرایط آزمایشهای باال ،استفاده از
 1333گرم بر تن سولفات روی نتایج مطلوبتری به دست می-
دهد و افزایش آن احتماال مزیتی ندارد.
مصرف بیش از حد سولفات روی ،بازیابی گالن را ،به
دلیل تشکیل هیدروکسید روی بر روی سطح آن ،کاهش می-
دهد .همچنین احتمال دارد اسفالریت موجود در ترکیب
کانسنگ زیرزمینی گوشفیل ،با یونهای مس (که به میزان

 -5-6-1اثر سیانید سديم بر فلوتاسیون گالن در نمونههای 31
میکروني

آزمایشهای شماره  5و  ،11جدول  ،5با استفاده از  44گرم بر
تن اتیل گزنتات پتاسیم 1333 ،گرم بر تن سولفات روی و در
غلظتهای  133و  033گرم بر تن سیانید سدیم انجام شده-
است .بازیابی آهن ،روی و سرب در شکل  3نشان داده شده
است .مشاهده میشود که افزایش میزان مصرف سیانید سدیم
از  133به  033گرم بر تن ،در حضور  1333گرم بر تن
سولفات روی و در  pHطبیعی ،موجب کاهش عیار سرب
(حدود  0درصد) و روی (حدود  3.5درصد) در کنسانتره سرب
شده است ،ولی عیار آهن را تغییری نداده است .در حالی که
بازیابی سرب ،روی و آهن در کنسانتره به ترتیب ،از  53به ،54
از  11/4به  15و از  0/0به  15درصد افزایش یافته است.

شکل  :1تأثیر غلظت سیانید سديم بر بازيابي سرب ،روی و آهن در کنسانترهی سرب کانسنگ پر پیريت گوشفیل (در حضور  1000gr/tسولفات
روی و  75gr/tايتل گزنتات پتاسیم

کاهش یابد .مشاهده می شود که در شرایط آزمایشهای انجام
شده ،افزایش سیانید تأثیر مورد نظر بر بازداشت پیریت و
اسفالریت در مدار فلوتاسیون سرب را نداشته است.
تأثیر بازدارندگی سیانید بستگی به غلظلت آن ،ترکیب یونی
پالپ و طول زنجیر هیدروکربنی کلکتور دارد .بعضی تحقیقات
نشان داده است که افزایش میزان کمی سیانید موجب بهبود
فلوتاسیون گالن میشود ،این تأثیر ممکن است به علت خاصیت
پاک کنندگی سیانید در سطح گالن باشد .گالن یکی از کانی-

در آزمایشهای باال ،تغییرات سیانید سدیم در حضور 1333
گرم بر تن سولفات روی و در  pHطبیعی انجام شده است که
ممکن است حالت مطلوبی نباشد ،ولی برای مقایسه تأثیر
سیانید از آن استفاده شده است .مشاهده میشود که با افزایش
سیانید سدیم ،عیار آهن در کنسانترهی سرب تغییری نکرده
است ولی بازیابی آن افزایش یافته است .انتظار میرفت در
حالتی که سایر شرایط فلوتاسیون مهیا باشد ،با افزایش میزان
سیانید سدیم ،بازیابی آهن و حتی روی ،در کنسانتره سرب
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هائی است که یون فلزی آن با سیانید ترکیبی نمیسازد و
بازداشت نمی شود .بنابراین با افزایش غلظت سیانید باز داشت
نمیشود .در حالیکه سیانید قادر به بازداشت پیریت است.
در آزمایشهای باال ،احتماال اندرکنش گالوانیکی بین گالن و
پیریت و یونهای فلزی سایر کانیهای موجود در سیستم باعث
انتخابی نبودن فلوتاسیون پیریت و گالن شده است.
به نظر میرسد مصرف حدود  133گرم بر تن تأثیر منفی بر
فلوتاسیون گالن نداشته است و حتی موجب افزایش بازیابی آن
شدهاست ولی مصرف بیشتر آن ،احتماال بهعلت مصرف اکسیژن
محیط ،موجب کاهش بازیابی گالن میشود .همچنین مصرف
بیشتر سیانید موجب افزایش بازیابی اسفالریت شده است ،که
احتماال بهعلت شناور نشدن گالن ،بازیابی آن افزایش یافته -
است .تأثیر سیانید در بخش بعد نیز بحث شده است.
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گالن ناپایدار میشود و در نتیجه بازیابی آن کاهش مییابد.
افزایش سولفات روی قاعدتا باید موجب بازداشت اسفالریت و
افزایش بازیابی گالن شود و لی احتماال ذرات در گیر گالن -
اسفالریت را هم بازداشت میکند و در نتیجه بازیابی سرب
کاهش مییابد .اقزایش سیایند نیز باید موجب بازداشت پیریت
و افزایش بازیابی گالن شود ولی در شرایط آزمایشهای انجام
شده منجر به افزایش بازیابی سرب نشده است .مصرف بیش از
حد سیانید میتواند تأثیر منفی بر فلوتاسیون گالن داشته باشد.
مشاهده میشود که قابلیت شناوری گالن در سطوح باال و
پایین  pHمتفاوت است .بهطوری که در سطح باالی  pHبا
افزایش سولفات روی بازیابی سرب به شدت کاهش می یابد .در
حالیکه در سطح پائین  pHتعییر خاصی صورت نمیگیرد.
همانطور که ذکر شد سطوح باالی  pHشرائط خوبی برای
فلوتاسیون گالن نیست و اضافه کردن سایر بازداشت کنندهها
شرائط را بدتر میکند .همچنین سولفات روی و سیانید سدیم
تأثیر دوگانهای با شدت کمتر دارند .در سطوح پائین سیانید
سدیم با افزایش سولفات روی بازیابی سرب کاهش می یابد ،در
حالیکه در سطوح باالی آن تقریبا تغییری نمیکند .در این
حالت نیز در سطح پائین سیانید ،سوالفات روی موجب بازداشت
اسفالریتهای درگیر با گالن میشود در حالیکه در سطح باالی
سیانید تأثیر آن بر بازداشت کمتر میشود زیرا احتماال بخشی
از ذرات با سیانید بازداشت شدهاند.

 2-1آزمايشهای فاکتوريل برای بررسي تأثیر سولفات
روی ،سانید سديم و  pHبر فلوتاسیون گالن
به منظور ارزیابی نتایج آزمایشهای قبل و بررسی تأثیر  pHو
تأثیر متقابل پارامترها ،آزمایشهای فاکتوریل در  0سطح و با 6
نقطه مرکزی ،با استفاده از سولفات روی ،سیانید سدیم و pH
انجام شد (جدول  )4و تأثیر این پارامترها بر بازیابی سرب ،روی
و آهن ،بررسی شده است .مشاهده شد که در محدوده پارامتر-
های بررسیشده در آزمایشهای فاکتوریل ،پارامترهای اصلی
مؤثر بر بازیابی سرب در کنسانتره سرب ،بهترتیب pH ،و
سولفات روی و به میزان کمتری ،سیانید سدیم است .شکلهای
 0 ،4و  5تأثیر این پارامترها بر بازیابی آهن را نشان میدهد
ولی روند تأثیر پارامترها در مورد بازیابی سرب ،روی و آهن
تقریبا مشابه است که در هر مورد توضیح داده شده است.
همچنین تأثیرهای متقابل سولفات روی pH-و به میزان
کمتری ،سولفات روی-سیانید سدیم ،قابل مالحظه هستند .در
شکلهای  11 ،13و  10از هرکدام از تأثیرهای دوگانه بر
بازیابی سرب ،روی و آهن ،یک مورد نمایش دادهشده است که
در برخی موارد روندتأثیر های متقابل مشابه است.
نکته مهم در این آزمایشها تأثیر نسبتا زیاد  pHدر فلوتاسیون
گالن هم بهصورت تأثیر اصلی و هم بهصورت تأثیر دوگانه با
سولفات روی است .افزایش  pHو سولفات روی موجب کاهش
بازیابی سرب در کنسانتره میشود .در حالیکه افزایش سیانید
(به میزان کمتری) موجب افزایش بازیابی سرب میشود .اعتقاد
بر این است که با افزایش  pHترکیب گزنتات سرب در سطح
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جدول  :3نتايج آزمايشهای فاکتوريل جهت بررسي قابلیت فلوتاسیون گالن از نمونههای  31میکروني کانسنگ زير زمیني گوشفیل

کنسانتره سرب

سطوح پارامتر ها
آزمایش ها

سرب

آهن

روی

pH

عیار %

بازیابی %

عیار %

بازیابی
%

عیار %

14

1333

133

0/4

4/0

63/54

4

11/04

13/3

4/46

10

0333

133

0/4

3/6

64/53

4/04

13/44

10/0

4/34

15

1333

033

0/4

4/6

60

4

10/13

11/3

0/33

03

0333

033

0/4

4/3

65/61

4/14

10/15

10

0/43

01

1333

133

13/4

4/40

63/54

4/1

11/65

11

4/44

00

0333

133

13/4

3/03

03/30

4/64

4/51

11/3

4/36

06

1333

033

13/4

3/60

65/55

4/64

5/35

11/3

3/44

05

0333

033

13/4

3/30

63/5

4/6

0/35

11/0

4/6

*04

1433

143

5/4

3/1

53/03

4/40

10/30

10/66

4/53

سولفات روی سیانید سدیم
()gr/ton
()gr/ton

بازیابی %

*آزمايش  23متوسط تکرار  5آزمايش در سطوح مرکزی پارامتر ها است.
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شکل  :61تأثیر دوگانه سیانید سديم  -سولفات روی بر بازيابي سرب
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X1 = A: ZnSO4
X2 = B: NaCN

Actual Factor
C: pH = 9.50
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(خط قرمز سطح باال و خط تیره سطح پائین سیانید)
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شکل  :66تأثیر دوگانه سیانید سديم  pH -بر بازيابي روی در کنسانتره

شکل  :62تأثیر دوگانه  - pHسولفات روی بر بازيابي آهن در کنسانتره

سرب (خط قرمز سطح باال و خط تیره سطح پائین )pH

سرب (خط قرمز سطح باال و خط تیره سطح پائین)pH

تأثیر پارامترهای  pHو سولفات روی بر بازیابی روی در
کنسانتره سرب ،نیز قابل مالحظه است و افزایش آنها در
سطوح بررسی شده موجب کاهش بازیابی روی میشود .کاهش
بازیابی روی در کنسانتره سرب ،با افزایش سوالفات روی قابل
انتظار است .احتماال افزایش  pHموجب کاهش بازیابی ذرات
درگیر گالن و اسفالریت و حضور کمتر روی در کنسانتره سرب
شده است .در این مورد نیز تأثیر دوگانه سولفات روی -سیانید
سدیم مهم است و افزایش میزان سولفات روی ،در سطوح پائین
سیانید ،موجب کاهش بیشتر بازیابی روی در کنسانتره سرب
میشود .بهنظر میرسد که سولفات روی ،در مقادیر کمتر
سیانید ،وظیفه اصلی بازداشت اسفالریتها را بر عهده دارد و
تأثیر آن آشکارتر است .ولی در سطوح باالی سیانید نقش آن
کمتر میشود .بخشی به این علت که بعضی از اسفالریتها می-
توانند توسط سیانید بازداشت شوند و بخشی هم احتماال به
علت تأثیری است که بر فلوتاسیون گالن دارد .همچنین تأثیر
دوگانه سوالفات روی pH-مهم است و در سطوح باالی ،pH
افزایش سولفات روی به میزان بیشتری بازیابی روی در
کنسانتره سرب را کاهش میدهد .در  pHباال احتماال قابلیت
فلوتاسیون ذرات درگیر گالن و اسفالریت کاهش مییابد
بنابراین تأثیر سوالفات روی بیشتر مشاهده میشود.
پارامترهای غلطت سولفات روی و  pHبیشترین تأثیر را بر
بازیابی آهن در کنسانتره سرب داشتهاند و افزایش هر دو
پارامتر موجب کاهش بازیابی آهن شده است .اقزایش pH

تأثیر منفی بر قابلیت فلوتاسیون پیریت و حضور آن در
کنسانتره سرب میگذارد .ولی افزایش سولفات روی احتماال
حضور ذرات درگیر پیریت-اسفالریت در کنسانتره سرب را
کاهش دادهاست .همچنین تأثیر دو گانه سولفات روی  pH-و
به میزان کمتری تأثیر دو گانه سیانید سدیم  pH-نیز در
بازیابی آهن مهم هستند .مشاهده شده است که در سطح پائین
 pHافزایش سیانید سدیم موجب افزایش بازیابی آهن و در
سطح باالی  pHموجب کاهش آن در کنسانتره سرب شده
است .کاهش حضور آهن در کنسانتره سرب ،در  pHباال و در
حضور سیانید ،قابل انتظار است .ولی افزایش بازیابی آهن با
افزایش سیانید در  pHپائین غیرمنتظره است و ممکن است به
عوامل دیگری ارتباط داشته باشد (مثال پتانسیل پالپ) که در
اینجا بررسی نشدهاند.
در محدوده سه پارامتر بررسی شده در آزمایشهای فاکتوریل،
ماکزیمم باریابی سرب در کنسانتره سرب ،در حالیکه بازیابی
روی و آهن آن در حد کمینه باشد ،در سطوح باالی هر سه
پارامتر بررسیشده ،بهدست آمده است .به عبارت دیگر با
استفاده از حدود  033گرم برتن سیانید سدیم 0333 ،گرم
برتن سولفات روی و در  pHحدود  ،13/4در کنسانتره سرب
حاصله ،بازیابی سرب حدود  61درصد و بازیابی روی و آهن ،به
ترتیب حدود  0/0و  4/6درصد خواهد بود.
 -5-1تأثیر سولفات آهن بر فلوتاسیون گالن در نمونه
گوشفیل
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1 = A: ZnSO4
2 = C: pH

ctual Factor
NaCN = 150.00
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علی دهقانی؛ مرجان شهبازی

کنسانترهی سرب مورد نظر باشد و محدودیتهای زیست
محیطی اعمال نشود ،استفاده از سیانید سدیم ترجیح داده می-
شود.

هدف از انجام این آزمایش ،بررسی امکان جایگزینی سولفات
آهن با سیانید سدیم ،برای بازداشت پیریت ،است .آزمایش
شماره ( 0جدول  )6در حضور  133گرم بر تن سیانید سدیم (
و  44گرم بر تن اتیلگرنتات پتاسیم) و آزمایش شماره  4از
 433گرم بر تن سولفات آهن ( و  44گرم بر تن امیلگرنتات
پتاسیم) استفاده شده است .مشاهده میشود که در صورت
استفاده از  433گرم بر تن سولفات آهن به جای  133گرم
برتن سیانید سدیم ،عیار سرب در کنسانترهی سرب اندکی
افزایش یافتهاست (حدود  3/4درصد) ولی عیار آهن و روی در
این کنسانتره ،بهترتیب حدود  4و  5درصد افزایش یافتهاند .در
این حالت بازیابی آهن ،روی و سرب به ترتیب حدود  10 ،13و
 5درصد افزایش مییابند .به عبارت دیگر تأثیر سیانید سدیم به
تنهایی در بازداشت آهن و روی بیشتر از سولفات آهن است.
اگر در آزمایش های شماره  0و ( 4جدول  ،)6از مقادیر مساوی
اتیل گزنتات پتاسیم استفاده شدهبود میشد نتیجه گرفت که
استفاده از سولفات آهن موجب افزایش عیار و بازیابی آهن و
روی (و حتی تا حدودی سرب) در کنسانتره شده است که
نتیجهی مطلوبی نیست .چون همزمان با استفاده از سولفات
آهن از امیل گزنتات پتاسیم به عنوان کلکتور استفاده شده
است ممکن است بخشی از افزایش بازیابیهای فوق مرتبط با
این کلکتور نیز باشد.
همچنین مقایسه نتایج آزمایش های  0و ( 10جدول  )5که
جایگزینی  033گرم بر تن سولفات آهن با  133گرم بر تن
سیانید سدیم مقایسه شده است نشان می دهد که عیار سرب
در کنسانترهی سرب تقریبا ثابت (حدود  6درصد) مانده است،
در حالیکه عیار آهن از  13به  16درصد و عیار روی از  4.4به
 13.0درصد افزایش یافته است .در این حالت بازیابی آهن از
 05به  63درصد ،بازیابی روی از  63به  33درصد افزایش یافته
است ولی بازیابی گالن تغییری نکرده است .در این مورد ،نیز
استفاده از سولفات آهن به جای سیانید ،موجب افزایش آهن و
روی کنسانتره شدهاست ،اگرچه بخشی از این تغییر ممکن
است در اثر افزایش میزان کلکتور ( 133گرم بر تن اتیل
گرنتات در آزمایش شماره  ) 10بوده باشد .ولی چون بازیابی
گالن تغییری نکرده است ،این افزایش آهن و روی کنسانتره
عمدتا در اثر جایگزینی سولفات آهن بوده است.
افزایش سولفات آهن به محیط موجب تشکیل ترکیبات
آبدوست مانند هیدرواکسید آهن در سطح پیریت و بازداشت آن
میشود .بهطور کلی میتوان گفت در صورتی که کیفیت

 -1-1اثر کلکتور بر فلوتاسیون گالن در نمونه گوشفیل
بهمنظور بررسی تأثیر غلظت و نوع کلکتور عالوه بر آزمایش
هائی که اکثرا با استفاده از  44گرم بر تن اتیل گزنتات پتاسیم
انجام شد ،چند آزمایش نیز با غلظت  133گرم بر تن از این
کلکتور و  44گرم بر تن از امیل گزنتات پتاسیم انجام شد
(جدول .)6
مشاهده شد که افزایش مصرف اتیل گزنتات پتاسیم از  44به
 133گرم بر تن (در شرایط فوق) ،موجب کاهش بازیابی سرب
و همچنین کاهش بازیابی روی و آهن در کنسانترهی سرب
شده است .این نتیجه بر خالف انتظار است ،زیرا اغلب افزایش
کلکتور (تا حدودی) ،موجب افزایش بازیابی میشود .با توجه به
نتایج آزمایشهای فاکتوریل (جدول  )4و ممکن است این
مسئله مرتبط یا میزان  pHو  Ehمحیط بوده باشد .و یا این
که مصرف کلکتور بیش از حد نیاز ،تأثیر منفی روی بازیابی
گالن داشته است.
از طرف دیگر ،استفاده از  44گرم بر تن کلکتور امیل گزنتات
پتاسیم به جای اتیل گزنتات پتاسیم ،باعث افزایش ناچیزی در
عیار آهن ( از  13/0به  11دصد ) در کنسانترهی سرب شده
است ولی عیار روی در این کنسانتره از  3.4به  3درصد و عیار
سرب از  5.4به  6درصد کاهش یافته است .در این حالت
بازیابی آهن از  13به 14درصد و بازیابی روی از  13به 05
درصد افزایش یافتهاست ولی بازیابی سرب اندکی کاهش
(حدودا  3/6درصد) یافته است .کلکتور امیلگزنتات احتماال
ذرات درگیر (و یا ذرات آزاد اسفاریت فعال شده یا پیریت ) را
بیشتر به کنسانتره منتقل کرده است.
بهطور کلی استفاده از امیل گزنتات در فلوتاسیون گالن توصیه
نشده است .میزان بهینه اتیل گرنتات نیز نیاز به بررسی بیشتر
دارد.
 -3-1مقايسه تأثیر آهک و کربنات سديم بر فلوتاسیون
گالن در نمونه گوشفیل
در منابع علمی استفاده از کربنات سدیم برای تنظیم  pHدر
مرحلهی فلوتاسیون گالن توصیه شده است .البته در این حالت
نیازی به استفاده از موادی نظیر سولفات روی برای جلوگیری از
فعال شدن اسفالریت نیست ،زیرا یونهای کربنات این نقش را
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برعهده دارند .در آزمایشهای باال اغلب از سولفات روی استفاده
شده است.
آزمایشهای شماره  0و ( 13جدول  )5با استفاده از  44گرم بر
تن اتیل گزنتات پتاسیم 1333 ،گرم بر تن سولفات روی و
 133گرم بر تن سیانید سدیم انجام شده است .در آزمایش
شماره  0تنظیم  pHبه وسیلهی آهک ولی در آزمایش شماره
 ،13به وسیلهی کربنات سدیم انجام شده است .مقایسهی تأثیر
تنظیم  pHبا آهک و کربنات سدیم تفاوت معناداری را نشان
نمیدهد .در حضور کربنات سدیم ،بازیابی گالن ،اسفالریت و
پیریت در کنسانترهی سرب تقریبا تغییری نکرده است .در این
حالت کاهش اندکی در عیار روی (حدود  3/4درصد) و افزایش
کمی در عیار آهن (حدود  3/4درصد)( ،با فرض عدم وجود
خطا) مشاهده شده است .بنابراین استفاده از کربنات سدیم در
مقابل آهک ارزان قمیتتر توجیهی ندارد.
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بازیابی آهن در کسنانترهی سرب کاهش یافته است .در این
حالت سولفات روی مانع فعال شدن بخشی از اسفالریت شده
است.
 -4در آزمایشهای فلوتاسیون انجام شده روی نمونههای
کوچکتر از  53میکرون ،با افزایش سولفات روی از  433به
 1333گرم بر تن ،عیار آهن و سرب اندکی (حدود  3/6درصد)
افزایش یافته ولی عیار روی حدود  3/4درصد کاهش یافته
است .در این حالت ،بازیابی گالن ،اسفالریت و پیریت در
کنسانترهی سرب کاهش یافته است .بر خالف انتظار افزایش
بیش از حد سولفات روی موجب بازداشت بیشتر اسفالریت
نشده و حتی تأثیر منفی بر فلوتاسیون گالن داشته است.
آزمایشهای بعد نشان داده است که تأثیر سولفات روی به
سطوح پارامترهای دیگر از جمله  pHمحیط وابسته است.
 -3بررسی تأثیر سیانید سدیم در بازداشت پیریت و اسفالریت،
در نمونههای کوچکتر از  53میکرون نیز نشان داد که با
افزایش میزان مصرف آن از  133به  033گرم بر تن (در حضور
 1333گرم بر تن سولفات روی) عیار سرب و روی در کنسانتره
سرب کاهش یافته است ولی عیار آهن تغییری نکرده است .در
حالی که بازیابیها افزایش یافته است .این اتفاق بر خالف انتظار
بود .در این حالت نیز احتماال شرائط پالپ ( )pH , Ehو سطوح
سایر پارامترها تأثیر گذار بوده است.
 -4نتایج آزمایشهای فاکتوریل در  0سطح از پارامترهای
غلظت سولفات روی و سیانید سدیم ،و  pHمحیط ،روی نمونه
کوچکتر از  53میکرون نیز نشان داد که تأثیر پارامترهای pH
و سولفات روی و به میزان کمتری سیانید سدیم بر بازیابی
سرب ،روی و آهن در کنسانتره سرب قابل مالحظه هستند.
همچنین تأثیر دوگانه پارامترهای باال ،به خصوص  pHبا سایر
پارامترها ،مهم هستند .رفتار سایر پارامترها در سطوح باال و
پائین  pHکامال متفاوت است .در محدوده پارامترهای بررسی
شده ،ماکزیمم بازیابی سرب در حالیکه بازیابی روی و آهن
مینمم باشد ،حدود  63درصد بهدست آمده است.
 -0استفاده از سولفات آهن به جای سیانید سدیم ،موجب
افزایش عیار و بازیابی روی و آهن در کنسانترهی سرب شده-
است ولی عیار و بازیابی سرب تغییری نکرده است .بهعبارت
دیگر تأثیر سیانید سدیم به تنهایی در بازداشت آهن و روی
بیشتر از سولفات آهن است.
 -5استفاده از کربنات سدیم به جای آهک ،برای تنظیم ،pH
بازیابی و عیار سرب ،روی و آهن در کنسانترهی سرب را تغییر
ندادهاست ،بنابراین استفاده از کربنات سدیم در مقابل آهک
ارزان قمیتتر توصیه نمیشود.

 -3نتیجهگیری
نتایج مطالعات فلوتاسیون اولیه گالن از کانسنگ سولفیدی
معدن زیرزمینی گوشفیل در حضور بازداشت کنندههای مختلف
را می توان به صورت زیر خالصه کرد:
 -1مطالعات آزمایشگاهی و تجربیات کارخانه نشان داده است
که فلوتاسیون کانسنگ سولفیدی پرپیریت معدن زیرزمینی
گوشفیل پیچیده است .بار اولیهی شامل این کانسنگ در
کارخانهی فلوتاسیون باما راندمان مورد نظر را نداشته است.
 -0نمونهبرداری از نقاط مختلف کانسار و مطالعه مقاطع صیقلی
نشان دادهاست که این کانسنگ سرب و روی از چند تیپ
مختلف شامل :کانه سرب و روی دولومیتی ،سرب و روی
پرپیریت ،شیستهای عیاردار و کانسنگ سرب و روی بیتومین-
دار ،تشکیل شده است.
 -6در کانسنگ پرپیریت ،کانیهای اصلی گالن ،اسفالریت و
پیریت است .در این زون دو نسل اسفالریت وجود دارد و پیریت
به شکلهای مختلفی دیده شدهاست .گانگ اصلی این کانسنگ
کربناته است .مطالعات کانیشناسی نمونه نشان داده است
کانیهای گالن ،اسفالریت و پیریت به شدت درگیر هستند.
 -5در آزمایشهای فلوتاسیون انجام شده روی نمونهی
کوچکتر از  44میکرون مشاهده شد که با افزایش سولفات
روی از  633به  1333گرم بر تن ،عیار سرب در کنسانترهی
سرب افزایش یافته ،ولی بازیابی آن (حدود  53درصد) تقریبا
ثابت مانده است .عیار روی تقریبا ثابت مانده (حدود  0درصد)
ولی بازیابی آن کاهش پیدا کرده است .از طرف دیگر عیار و
55
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علی دهقانی؛ مرجان شهبازی

[4]. Chander S., “Fundamentals of Sulfide Mineral
Flotation”, 1999, Advances in Flotation
Technology, Edited by Parekh and Miller, SME,
pp 129-146.
[5]. Bulatovic S.M., 111, “Flotation of Sulfide
Ores”, Handbook of Flotation Reagents,
Chemistry, Theory and Practice, Elsevier, pp 323366.

 -13افزایش مصرف اتیل گزنتات پتاسیم ،موجب کاهش بازیابی
گالن ،اسفالریت و پیریت در کنسانترهی سرب شده است ،این
نتیجه بر خالف انتظار است ،ممکن است افزایش کلکتور باعث
فلوتاسیون بخشی از گانگ شده باشد .از طرف دیگر ،استفاده از
کلکتور امیل گزنتات پتاسیم به جای اتیل گزنتات پتاسیم،
باعث کاهش بازیابی گالن ولی افزایش بازیابی پیریت و
اسفالریت در کنسانترهی سرب شده است .احتماال بخشی از
اسفالریت فعال شده و پیریت در این حالت شناور شده است.
 -11مطالعات اولیه نشان داد که بخشی از این نمونه حاوی
کربن است و در مرحله پیش فلوتاسیون با استفاده از گازوئیل و
کف ساز شناور شدند که شامل بخشی از سرب و روی نیز
بودند .احتماال بخشی از نتایج غیر قابل توجیه در این تحقیق
مربوط به حضور این بخش کربن دار در نمونه باشد .الزم است
که حضور این مواد در نمونه بیشتر مطالعه شود.
 -10نمونههائی که در این بخش مطالعه شدهاند برای افزابش
درجه آزادی کانیها تا ابعاد بسیار ریز ( d80حدود  60و 46
میکرون) آسیا شدهاند .ریز بودن نمونهها فلوتاسیون آنها را
مشکلتر میکند .حضور نرمهها می تواند موجب مصرف بیش از
حد بازداشت کننده ها و کلکتور شود ،همچنین در فلوتاسیون
ایجاد اختالل کند .ممکن است دلیل فلوتاسیون بهتر نمونههای
کوچکتر از  53میکرون به توزیع ابعاد ذرات مربوط باشد .با
این حال به نظر میرسد هنوز هم بعضی از کانیهای سولفیدی
درگیر باشد .در این تحقیق ابزار الزم برای مطالعه نحوه
فلوتاسیون فراکسیونهای مختلف نمونهها و نحوه در گیری آن-
ها وجود نداشت و لی الزم است که در مطالعات بعدی به این
مسئله پرداخته شود.
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