
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 مجموعه مقاالت چهارمين كنفرانس ملي مهندسي فرآيند، پااليش و پتروشيمي
هاي صدا و سيما، ايران، تهران، مركز همايش1394خرداد   7   

021 – 88671676مجري: اهم انديشان انرژي كيميا       

www.Processconf.ir 

 www.Processconf.ir          021- 88671676تلفن:      فرآيند          مجري: هم انديشان انرژي كيمياهمايش علمي مهندسي 

 

 
مس  مجتمع مس تاثير امواج ماكروويو بر ليچينگ خاك اكسيدي معدنمطالعه 

  سرچشمه
  

  3. شهرام دانش پژوه2. علي محبي1زهره مروج

  ، دانشكده فني و مهندسي، بخش مهندسي شيميدانشگاه با هنر كرمان 
amohebbi2002@yahoo.com            

  
  
  

 

  چكيده 
مورد سرچشمه  مجتمع مس ج ماكروويو بر ليچينگ خاك اكسيدي معدن مستاثير امواتحقيق در اين       

 ليچينگ در دستگاه ماكروفر خانگيفرآيند درصد قبل از  5بدين منظور محلول پالپ . مطالعه قرار گرفته است
متفاوت، تحت امواج ماكروويو قرار گرفت. هدف ها و قدرت هاي در دما مگاهرتز، 2450 مدل مايسون، با فركانس

به دست آمده حاكي از اين نتايج  بود. و كاهش زمان الزم براي فرآيند ليچينگ افزايش بازيابي مس ،از اين كار
بيشتر  ،نسبت به نمونه شاهد %7 -6ه به انداز ه،بود ض امواج كه درصد بازيابي مس محلولي كه، در معرباشد مي
  باشد.مي

  
 مس، ليچينگ، امواج، ماكروويوهاي كليدي: واژه         

  
1

                                                           
دانشگاه باهنر كرمانمهندسي  بخش دانشجوي كارشناسي ارشد -1  
دانشگاه با هنر كرمانبخش مهندسي شيمي مهندسي شيمي  استاد -2  
هيدرومتالورژي مجتمع مس سرچشمه كارشناس ارشد -3   
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   همقدم - 1

استخراج مس از كانسنگ هاي مس به نوع كاني، بهاي انرژي الكتريكي و عيار مس بستگي دارد. در طبيعت مس  
شود. اساس روش استخراج مس مشخص ميبه صورت كاني هاي اكسيدي و كاني هاي سولفوري وجود دارد كه بر 

شود. در تفاده ميوزه براي استخراج مس بسته به عيار و كانسنگ مس از دو روش پيرومتالورژي و هيدرو متالورژي اسامر
روش پيرومتالورژي سنگ معدن سولفوري مس پس از خردايش و پرعيار سازي به روش فلوتاسيون در كوره هاي ذوب 

وسط كنورتور مس باشد، تبديل شده و سپس توعه اي از سولفورهاي مس و آهن ميشعله اي به مات مس كه مجم
 .]1[ردگيآيدكه بعدا مورد تصفيه قرار ميبليستر به دست مي

در روش هيدرو متالورژي، كانسنگ هاي معدني پس از استخراج از معدن تحت عمليات خردايش و اگلومراسيون 
شود. در ادامه فلز مس نصر معدني حاصل مي، محلول حاوي عقرار گرفته و با انجام عمليات انحالل(ليچينگ) بر روي آن

 .]1[گردديوني و الكترووينينگ) استحصال مياز اين محلول به كمك فرآيند هاي پااليش (جدايش با حالل يا تبادل 
 بهباشد (مترمي1 و متر ميلي 1 بين امواج موج هستند طول الكترومغناطيسي، انرژي از شكلي مايكروويوامواج 

طيف الكترومغناطيسي  مثل پرتوهاي قابل رويت نور, بخشي از ) و مگاهرتز 300 و هرتز اگيگ 300 نفركانس بي ترتيب
رود. در صنعت براي وني، رادار و تلفن همراه بكار ميدهند . امواج كوتاه بيشتر براي برنامه هاي تلويزيرا تشكيل مي

 طور به و پردازش مختلف هاي آوري فن در 	مايكروويو مثبت تاثير .استفاده مي شود از اين امواج كوتاه مواد   فرآوري
 معرض در گرفتن قرار كه دهدتحقيقات نشان مي گزارش شده است. فراوري و استخراج مواد معدني در اي گسترده
  .]3و2[شودسنگ مي قدرت در كاهش به منجر مايكروويو قدرت از بااليي سطح به كوتاه بسيار

فراهام و كروزي از امواج ماكروويو براي استخراج مس استفاده كردند كه تابش اين  )(1982براي اولين بار در سال
امواج باعث افزايش دما و كاهش كشش سطحي آب شده و در نتيجه آن افزايش قابل قبولي در ميزان استخراج و كاهش 

  .]4[زمان ليچينگ مشاهده گرديد

،استفاده از اشعه  2002ط ماكوچيكووا در سالاز ديگر آزمايش هاي انجام شده روي سنگ معدن مس،  توس
. تجزيه حرارتي كه در نتيجه فعل و انفعال بين اشعه جداسازي مغناطيسي و استخراج مس استماكروويو به منظور 

(كه  ماكروويو و سنگ معدن هاي سولفيد حاصل مي شود باعث جداسازي مغناطيسي كالكوپريت و تتراهيدريت 
استخراج   %53/62شود. در مورد روش جداسازي مغناطيسي كالكوپريت؛ مي توان به  ) ميمگنتيت هاي ضعيفي هستند

 .]5[مس رسيد

 سنگ مس شكستگي در تحميل شده و پيش درماني ماكروويو كروويوما قدرت تاثير  2011در سال  ريزمانوسكي 
ميانگين سطح قدرت پايين تر از  سنگ معدن مس پروفيري بهه كار گرفته را در اين رويكرد قدرت بكرد.  بررسي را 

آزمونهاي  از استفاده با نشده درمان و درمان تحت معدن سنگ از شكستگي مقاومت در تغييرات دهد.كاهش ميتحميل 
دادكه قدرت تحميل شده مواد درمان شده با امواج  نشان قطره آزمون مقايسه وزن. گرفت صورت قطره مقايسه وزن

 .]6[نشده بوده است درمان مواد از ضعيفتر وات كيلو 5 رد ثانيه 5 مدت به ماكروويو
 نشان مي دهد كه چنانچه سولفيد مس در معرض اشعه ماكروويو، با 2005در سال  توسط يكزين هوآ مطالعات  
شود. در اين مورد كلسين به افزوده ميبه منظور زدايش سولفور دي اكسيد، قرار گيرد، بر سرعت عمليات  3CaCOحضور
 يرد. استخراج مس از كلسين باگمي مورد استخراج قرار )2CO4(NH–3NH(3(بازيافت مس  با استفاده از محلول  منظور

يابد، در صورتي كه با استفاده از روش هاي پيشين اين ميزان حداكثر افزايش مي   %6/96-90   اشعه ماكروويو به ميزان
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هاي مرتبه با استفاده از اشعه ماكروويو بيشتر از روش15/17-97/3رسد. سرعت واكنش به ميزانمي  %4/77-71 به
 .]7[حرارت دهي گذشته است

 معمولي اسيد شستشوي روش ،بتدامورد مطالعه قرار داد. ارا به دو روش  ليچينگ كولمانيت 2012در سال  كابي 
 كروويوما اسيد شستشوي ،سپس .شد انجام آب حمام در شستشواتمسفر و  فشار در اي شيشه راكتور يك از استفاده با
 )CVAL( معمولي اسيد شستشوي روش ازحاصل  نتايج .شد انجام مايكروويو اجاق يك در اي شيشه راكتور از استفاده با
شستشوی  و شستشوی معمولی هاي روش براي مناسب آبشويي راندمان	 .شد مقايسه )MWAL( كروويوما شستشو روش و با ,

 مختلف هاي غلظت در بوريك اسيد باال خلوص ي درجه به توجه با گچ تبلوربود.  ٪9/99 و 8/99 به ترتيب و ماکروویو
 شد گنجانيده گچ به كريستال سنگ مايع فاز در كلسيم هاييون همه آن در كه كروويو،ما از ليچينگ استفاده با اسيد
  .]8[فتگر قرار بررسي مورد

-يدي معدن مس مجتمع مس سرچشمه ميگ خاك اكسهدف اين مطالعه بررسي تاثير امواج ماكروويو بر ليچين

  آيد.و شرايط بهينه به دست مي شوداشد. تاثير زمان تماس و قدرت امواج بر بازيابي مس و آهن مطالعه ميب
  
  دستگاه ها و روش آزمايشمواد ،  - 2

ز پولورايز و از بخش اكسيدي معدن مس سرچشمه تهيه گرديد و بعد ا استفاده براي انجام آزمايشات خاك مورد
آناليز شيميايي بخشي از  گرمي براي آناليز شيميايي فرستاده شد . 50يك نمونه  از خاك مورد نظر ، تقسيم بندي

  آمده است. 1نمونه معرف در جدول 
	

  :آناليز شيميايي خاك اكسيدي1جدول 
%Mo %Fe %CuO %Cu 

007/0  29/8  52  93/0	
	

درصد حجمي تهيه و با استفاده از اسيد سولفوريك  5لپ با درصد جامدر، يك پامورد نظه از خاك سپس با استفاد
تنظيم گرديد و پس از اعمال امواج الكترومغناطيس بر  pH=1.5درصد ساخت شركت مرك آلمان اسيديته آن  در  98

، دور ميلي ليتر 100روي محلول آزمايش، و اندازه گيري دماي آن، آزمايشهاي ليچينگ در ارلن آزمايشگاهي، حجم 
  دقيقه انجام گرفت.  60دور بر دقيقه  و زمان  500همزن 
استفاده گرديد. فركانس اين  928جهت اعمال امواج الكترومغناطيس از دستگاه ماكروفر خانگي مايسون با مدل  

شخصات اين مگاهرتز مي باشد و سطوح مختلف انرژي، با تغيير قدرت دستگاه حاصل گرديد. م 2450دستگاه ثابت و 
  آمده است. 3شود و مقادير قدرت و زمان اعمال اشعه در جدول ه ميمشاهد 2دستگاه در جدول 

  
  : مشخصات دستگاه ماكروفر خانگي2جدول 

  وات 1400  توان مصرفي
  وات 900  توان خروجي موج هاي ارزيابي شده

  مگا هرتز 2450  فركانس دستگاه
  ليتر 28  حجم

  
  زمان قرارگرفتن نمونه در دستگاه ماكروفر خانگي: مقادير قدرت و 3جدول 

  0  درصد 10  درصد 20  50  درصد 100  قدرت
زمان قرارگرفتن در 

معرض امواج 
3  12  20  20  0  
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  ماكروويو(دقيقه)
   

  ارائه و تحليل نتايج  - 3
	بر بازيابي مس  تأثير امواج ماكروويو -1-3

- با توجه به افزايش دما امكان قرار دادن نمونه در زمانآمده است. 	4	هاي فوق در جدولنتايج حاصل از آزمايش

ماي تبخير برسد، ارلن از ول به دو سعي شد قبل از اين كه محلهاي مختلف، وجود نداشت هاي يكسان در قدرت
ها مقدار انرژي بر حسب كيلو ژول محاسبه گرديد. مقدار اين براي مقايسه اين آزمايش بنابراين ستگاه خارج گردد.د
	آمده است. سوم جدولرامتر در رديف پا

  : نتايج درصد بازيابي مس4جدول 
  0  درصد 10  درصد 20  50  درصد 100  قدرت 

زمان قرارگرفتن 
در معرض امواج 
  ماكروويو(دقيقه)

3  12  20  20  0  

  0  8/2  4/5  4/8  2/4  انرژي (كيلوژول)
دما (درجه 

  سانتيگراد)
100  75  70  65  25  

  56  2/61  63  62  62  درصد بازيابي مس
	

  تأثير امواج ماكروويو بر بازيابي آهن -2-3        
  

  آورده شده است. 5نتايج درصد بازيابي آهن در جدول 
  

  : نتايج در صد بازيابي آهن5جدول
  0  درصد 10  درصد 20  50  درصد 100  قدرت

زمان قرارگرفتن در معرض 
  امواج ماكروويو(دقيقه)

3  12  20  20  0  

  0  8/2  4/5  4/8  2/4  انرژي
  25  65  70  75  100  دما(درجه سانتيگراد)

  28/1  154/1  43/4  81/3  23/2  درصد بازيابي آهن
  

كه در  ( نمونه اي كه در معرض امواج قرار نگرفته است) شرايط و نتايج آزمايش شاهد 5و 4در ستون آخر جدول 
-زيابي مس و آهن كه قبل از آزمايشبا دهد ميزانمحيطي بدون امواج ماكروويو انجام شده، آمده است، نتايج نشان مي

  باشد.هاي ليچينگ در معرض امواج ماكروويو  بوده است، نسبت به نمونه شاهد بيشتر مي
ژول افزايش بازيابي مس مشاهده كيلو  4/5 تا ) با افزايش انرژي1(شكل در نمودار بازيابي مس بر حسب انرژي

بازيابي مس  ،كيلو ژول  4/5 انرژي قابل ذكر است كه دراست. بعد بازيابي مس كاهش يافته شود و از آن به مي
  تواند متفاوت بودن زمان قرار گرفتن در معرض امواج ماكروويو باشد.علت اين پديده مي بيشترين مقدار را دارد.
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ثري ١شكل   Ph=1.5درصد،  5انرژي بر بازيابي مس، پالپ : 
  

 ، نتيگراددرجه سا 70ابد. در دماي يشود كه با افزايش دما بازيابي مس افزايش ميهده ميمشا 2در شكل 
يش دما بازيابي باشد و با افزاتر دما  نسبت به انرژي موثرتر ميتوان گفت پارامشود. كه ميبيشترين بازيابي ديده مي

  يابد.فته و باز يابي مس افزايش ميبا افزايش دما، انحالل افزايش يا در واقع يابد. مس نيز افزايش مي
 

  
  

بی مس، اپلپ 2شکل  ز ثري دما بر    pH=1.5درصد،  ٥: 
  

شود و كيلوژول افزايش بازيابي آهن مشاهده مي 4/2ي تا با افزايش انرژ 3در مورد بازيابي آهن با توجه به شكل 
   يابد.كاهش ميعد از آن ب
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بی آهن3شکل  ز ثري انرژی بر    Ph=1.5درصد،  ٥اپلپ  ،: 

  
دما باعث افزايش بازيابي  درجه سانتيگراد افزايش 70تا دماي  دهد.يابي آهن برحسب دما را نشان ميباز  4لشك 

يل كاهش بازيابي آهن اين است دل يابد.درجه سانتيگراد بازيابي آهن كاهش مي 70شود، و در دماي بيشتر از آهن مي
  درجه مقدار اسيد موجود در محلول صرف انحالل مس شده است. 70كه در دماي بيشتر از 

  

  
  

ثري4شكل    pH=1.5درصد،  5دما بر بازيابي آهن، پالپ  : 
  

  گيرينتيجه -4
 ماكروويو امواج تحت مواد ليچينگ و قابل مالحظه مثبت تاثيرات از نياز مورد زمان بازيابي و كاهش افزايش

باعث مي شود  كندايجاد مي بين محلول و جامد  ل حرارت و گراديان دمايي كهفاده از امواج ماكروويو به دليستا .هستند
فزايش بازيابي مس نيز ا نتايح آزمايشات نشان ميدهد كه با افزايش دما ،عمليات ليچينگ در زمان كمتري انجام گيرد. 

ليچينگ خاك اكسيدي دهد كه به طور كلي نتايج نشان مي .باشدميدرجه سانتيگراد  70ينه دماي يابد كه دماي بهمي
 راندمان بيشتري جهت استخراج مس دارد. ،در معرض امواج ماكروويومس 
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