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 برای فرآیند فلوتاسیون مولیبدنیت مس سرچشمهمناسب تعیین گازوئیل 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 چكیده :

اشاره کرد. در این تحقیق سه نوع گازوئیل از  APIی مواد آلی میتوان به ویسکوزیته, دانسیته و های مناسب جهت مقایسهاز مشخصه

درجه سانتی  00-00درجه سانتی گراد و  00-0ی دمایی دو بازهجمع آوری شد و در  APIهای مختلف با مقادیر متفاوت پاالیشگاه

ی دمایی بررسی شد. نتایج ها در هر بازهگراد در مقادیر مختلف مورد آزمایش قرار گرفت, سپس عملکرد مقادیر مختلف گازوئیل

ی کربنی حدودا . این گازوئیل با زنجیرهباالترین میزان بازیابی مولیبدنیت را دارد 01/03برابر  APIنشان داد که گازوئیلی با مقدار 

 درصد است. 69شود, که حداکثر بازیابی آن در دو بازه دمایی بیست اتم کربن, سوختی با وزن مولکولی متوسط محسوب می

 
 (، گازوئیل،مس سرچشمه APIمولیبدنیت ،  :)کلید واژه ها

 
 

Selection the Suitable type of diesel oil for molybdenite flotation in sarcheshmeh copper complex  

 

 

Abstract: 
 

The suitable specification for comparison organic materials is viscosity, density and API. In this research, 

collected three kind of diesel oil from different refinery, with different API and test in two confine of 

temperature (0-10 & 10-30 degree of centigrade). Results show that, the diesel oil with API 38.14, have the 

highest recovery of molybdenite. This diesel oil whit 20 carbon in carbon chain is a medium oil and the highest 

recovery of this diesel oil is about 96 percent. 

 

 

Keywords :( molybdenite, API, diesel oil, sarcheshmeh copper complex) 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 

 مقدمه :

-توان بههای غیر قطبی میطور طبیعی آبران است و در فرآیند فلوتاسیون آن از هیدروکربنهایی است که بهمولیبدنیت از جمله کانی

توان به کروزین، روغن ها میافزایش بازیابی فلوتاسیون مولیبدنیت استفاده کرد. از جمله این هیدروکربن عنوان کلکتور برای

رفت، اما در حال [. قبال نفت سفید یکی از رایج ترین کلکتورهای مولیبدنیت به شمار می0ترانسفورماتور، گازوئیل و... اشاره کرد ]
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عنوان کلکتور مولیبدنیت دارای یند فلوتاسیون مولیبدنیت شده است. نفت سفید بهحاضر گازوئیل جای گزین نفت سفید در فرآ

درصد بیشتر از میزان  52معایبی بود. یکی از این معایب مصرف باالی کروزین نسبت به گازوئیل بود، که میزان مصرف نفت سفید 

ی آب برگشتی کارخانه بود، که هنگام رآیند تصفیهگازوئیل برای فرآیند فلوتاسیون بود. از دیگر معایب نفت سفید، سخت شدن ف

توان به ان اشاره کرد توانایی ضعیف نفت استفاده از گازوئیل این مشکل تا حدودی برطرف شد. یکی دیگر از مشکالتی که می

تمام شده نفت سفید توان به قیمت سفید برای جمع آوری ذرات مولیبدنیت درگیر با باطله در فرآیند فلوتاسیون است. در نهایت می

درصد بیشتر از گازوئیل است و در این مورد، استفاده از گازوئیل از نظر اقتصادی به صرفه تر است  02پرداخت که قیمت نفت سفید 

-ی کربنی آنهای نفتی با افزایش طول زنجیره[. بسیاری از مطالعات نشان داده است که توانایی جمع آوری هیدروکربن1[ و ]0[، ]5]

شود. با این حال ها جهت جمع آوری ذرات مولیبدنیت با ابعاد درشت در پالپ مییابد، که منجر به افزایش توانایی آنافزایش می ها

ی کربنی باعث کاهش روند پخش گازوئیل در سلول فلوتاسیون شده و عوارض جانبی از جمله افزایش بیش از حد طول زنجیره

 [. 2ت ]کاهش بازیابی را در پی خواهد داش

پردازیم و پس از آن تاثیر نوع گازوئیل را در فرآیند در این تحقیق به بررسی چند نوع گازوئیل مختلف از تولیدکنندگان مختلف می

کنیم و در نهایت تاثیر درجه حرارت پالپ را بر میزان پراکنده شدن گازوئیل و اثر آن را بر میزان فلوتاسیون مولیبدنیت مطالعه می

 مولیبدنیت مطالعه کردیم.بازیابی 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 :روش تحقیقبحث و 

 

 مواد شیمیایی

باشد. این ذخیره ی تغلیظ مجتمع مس سرچشمه مینمونه مورد استفاده، کنسانتره تجمعی مس، آهن و مولیبدنیت تهیه شده از کارخانه

رسد. آنالیز درصد می 95مولیبدن به -جمعی مسطور معمول عیار مولیبدنیت پس از گذراندن فلوتاسیون تاز نوع پرفیری است، که به

 ( قابل مشاهده است. 0عیاری این نمونه در جدول)

 

 نمونه مورد بررسی، جهت تعیین میزان عناصر موجود در کارخانه XRF(: آنالیز 0جدول)

 Cu Fe Mo Al2O3 SiO2 S Zn Pb K مواد

 91/0 5/0 12/0 00/00 19/2 65/0 901/0 50/52 2/51 درصد موجود

 

بهره گیری شد. کفساز مورد استفاده  90ی جهت بازداشت سولفیدهای مس و آهن در فرآیند فلوتاسیون از سولفید سدیم با اکتیویته

MIBC .بود و از گازوئیل های مختلف از تولیدکنندگان مختلف به عنوان کلکتور در فلوتاسیون مولیبدنیت استفاده شد 
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 ها(: منابع گازوئیل5جدول)

 کارخانه تولید کننده هاازوئیل در آزمایشنام گ

 پتروشیمی شیراز 0

 پتروشیمی تهران 5

 ناپتروشیمی آباد 0

 

 هاآزمایش
 53دور در دقیقه انجام شد. در این فرآیند، پالپی با درصد جامد  0500زن لیتری با دور هم 2/5های فلوتاسیون در یک سلول آزمایش

دن مواد شیمیایی عبارتند از: کلکتور، کفساز و بازدارنده. زمان آماده سازی برای کلکتور و کفساز درصد تهیه شد و ترتیب اضافه کر

-ها، آزمایشدقیقه هوادهی با گاز نیتروژن را داشتیم. تمامی آزمایش 0دقیقه است و در نهایت  0دقیقه و برای بازدارنده  5هر کدام 

درجه سانتی گراد )دماهای  00-00درجه سانتی گراد و  00-0ی دمایی ود و در دوبازهدقیقه ب 3ها های رافر بود که زمان این آزمایش

 درجه سانتی گراد( و در مقادیر مختلف گازوئیل، انجام شد. 50و  2

 

 ترین نوع گازوئیلهای مصرفی برای تعیین مناسبمشخصات فیزیکی گازوئیل (:0جدول)
A.P.I Cst 3g/cm °F °F ی شدهپارامترهای اندازه گیر 

ویسکوزیته   

90°F 

دانسیته  

90°F 

نقطه 

 ریزش

 نقطه اشتعال **

 

 شماره نمونه گازوئیل

30105/15 5609/1 3003/0 6- 25 0 

00160/09 0690/1 3119/0 9- 21 5 

01060/03 0321/1 3010/0 9- 25 0 

 

 

 هاروش پردازش داده 
ر شدند و نتایج هر سه آزمایش جمع آوری و میانگین گیری شد و برای تایید ها سه مرتبه تکرابه منظور اطمینان، هر کدام از آزمایش

 ها اعمال شد.ها، واریانس آنالیز هم در آناعتبار نتایج آزمایش
◊◊◊◊◊◊◊ 
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 نتیجه گیری :

 

نام  0تا  0شماره ها از ها مورد استفاده قرار گرفت که نام آنسه نوع گازوئیل از تولیدکنندگان مختلف به عنوان کلکتور در آزمایش

 1تا  0های درجه سانتی گراد در شکل 50و  2گذاری شدو تاثیر مقدار هر نوع گازوئیل بر بازیابی و عیار مولیبدنیت در دمای پالپ 

  نشان داده شده است.

 

 
 درجه سانتی گراد 00-0(: تغییرات بازیابی بر حسب میزان گازوئیل در دمای 0شکل)

 

 
 درجه سانتی گراد 00-0(: تغییرات عیار بر حسب میزان گازوئیل در دمای 5شکل)
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 درجه سانتی گراد 00-00بازیابی بر حسب میزان گازوئیل در دمای  تغییرات (:0شکل)

 
 

 
 درجه سانتی گراد 00-00(: تغییرات عیار بر حسب میزان گازوئیل در دمای 1شکل)

 

باالترین میزان بازیابی و کمترین مقدار  0ی دمایی، گازوئیل شماره شود، در هر بازهمشاهده می 1تا  0های همان طور که در شکل

دهد. در نهایت با مقدار متوسط بازیابی و باالترین میزان عیار را به ما می 0های فلوتاسیون دارد و گازوئیل شماره عیار را در آزمایش

با شاخص  0میزان بازیابی و متوسط عیار دست پیدا کردیم. با استفاده از گازوئیل شماره  به پایین ترین 5استفاده از گازوئیل شماره 

API  بیشترین میزان بازیابی و کمترین میزان عیار کنسانتره مولیبدن به دست آمده است، در حالی که با استفاده از  01/03برابر

آید. از طرفی سط ولی بیشترین میزان عیار کنسانتره به دست میبازیابی در سطح متو 3/15برابر  APIبا شاخص  0گازوئیل شماره 

 کمترین میزان بازیابی با عیار متوسط کنسانتره به دست آمده است. 00/09برابر  APIبا شاخص  5هنگام استفاده از گازوئیل شماره 

 0. گازوئیل شماره زان بازیابی را داشته باشدچون در مرحله رافر بازیابی مولیبدن مهم است، پس گازوئیل انتخابی بایستی باالترین می

ها ی کربنی حدود بیست اتم کربن است و بین گازوئیلزنجیرهان در حد متوسط است و این گازوئیل دارای  APIکه شاخص 

با  ی رافر است، مناسب ترین نوع مورد استفاده برای مرحله0شود. گازوئیل شماره سوختی با وزن مولکولی متوسط محسوب می

تا  0/69گراد، بین مقدار ی سانتیدرجه 00-0ی دمایی ، بازیابی مولیبدن برای گازوئیل شماره سه در بازه1تا  0توجه به نمودارهای 
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درصد متغیر است و  2/69تا  62گراد، مقدار بازیابی  ی سانتیدرجه 00-00ی دمایی درصد متغیر است. در صورتی که در بازه 0/69

کرد بهتر گازوئیل به عنوان کلکتور فلوتاسیون ی باالتر بودن میزان بازیابی در دمای باالست. که خود گویای عملهاین نشان دهند

 .باشداست. این امر برای دو گازوئیل دیگر نیز صادق می

پ دارای اثر منفی بر شود، کاهش دمای پالعنوان کلکتور در فلوتاسیون استفاده میدهد، هنگامی که از گازوئیل بهنتایج نشان می

ی کربنی عامل موثر بر گسترش و پخش شدن ذرات های قبل ذکر شد، طول زنجیرهفرآیند فلوتاسیون است. همان طور که در بخش

ی کربنی بیشتر باشد، آن گازوئیل نقطه جوش باالتری دارد. توانایی چنین هر چه طول زنجیرهفلوتاسیون است. هم گازوئیل در سلول

ی کربنی افزایش یابد. الزم به ذکر است که هر چه طول زنجیرهی کربنی افزایش میی کلکتورها با افزایش طول زنجیرهجمع آور

رود. از دیگر سو با کاهش دما، توانایی گازوئیل در پخش یابد، توانایی کلکتور جهت جمع آوری ذرات درشت مولیبدنیت باالتر می

ره کربنی بیشتر باشد، کاهش دما اثر نامطلوب تری بر پخش شدن گازوئیل و در نتیجه بر یابد و هر چه طول زنجیشدن کاهش می

 فلوتاسیون مولیبدنیت دارد.

و  01/03برابر  APIهای انجام شده، مناسب ترین گازوئیل برای استفاده در بخش رافر گازوئیل با شاخص با توجه به آزمایش

ی سانتی گراد بهترین عملکرد را در درجه 00-00ی دمایی باشد که در بازهمی /3010/03cmgrی و دانسیته Cst 03/1ویسکوزیته 

های کاربردی برای از بین بردن اثر تواند یکی از راهی کربنی و دمای جوش میها تغییر طول زنجیرهدهد. در گازوئیلبازیابی ارائه می

تی این را هم در نظر گرفت که فرآیندهای تولید گازوئیل از نفت خام نامطلوب کاهش دما بر فلوتاسیون مولیبدنیت باشد. البته بایس

بایستی قبل از استفاده از هر گازوئیلی آن را ی مولیبدنیت میهای متفاوتی دارد و یک کارخانهتوسط تولیدکنندگان مختلف، ترکیب

 ند.مورد آزمایش قرار دهد و گازوئیل مناسب با فرآیند و نوع سنگ معدن خود انتخاب ک

 

 جمع بندی

 های مختلف از تولیدکنندگان مختلف با خصوصیات متفاوت، اثرهای مختلفی بر فلوتاسیون مولیبدنیت دارد.گازوئیل

 شود.عنوان کلکتور استفاده میکاهش دمای پالپ اثر منفی بر فلوتاسیون مولیبدنیت دارد، خصوصا هنگامی که از گازوئیل به

ی کربنی سنگین تری دارد یا به عبارتی یابد، خصوصا گازوئیلی که زنجیرهگازوئیل کاهش میبا کاهش دما توزیع و پخش شدن 

تواند با انجام یک کارخانه مولیبدنیت نباید بدون شناسایی خواص گازوئیل از آن استفاده کند، بلکه می نقطه جوش باالتری دارد.

 آزمایش، گازوئیل مناسب بر اساس خواص سنگ انتخاب شود.

 3010/0ی و دانسیته Cst 03/1و ویسکوزیته  01/03برابر  APIبا شاخص  0بخش رافر مجتمع مس سرچشمه گازوئیل شماره  برای
3gr/cm شود.توصیه می 

توان از آن در بخش کلینر استفاده کرد، زیرا در کلینر هدف دستیابی به گازوئیل شماره یک دارای باالترین عیار است که می

 حداکثر عیار است.
◊◊◊◊◊◊◊ 
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