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 تاثیر پارامترهای شیمیایی بر فلوتاسیون اسفالریت در نمونه پرپیریت بامابررسی 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 چكیده :

سولفیدی این معدن و        باما معدن کارخانه فرآوری در سنگ  سازی کان سیون جهت پرعیار  س از فرآیند فلوتا انتره های  تولید کن

ستفاده می  سرب و روی  سانتره     شود.  ا سولفیدی متداول، کن سنگ  سرب و روی با عیار مورد نظر را تولید کرده  این مدار با کان های 

ر این  د های ستترب و روی افدایپ یافته استتت.استتت ولی با افدودن ب پ پرپیریت معدن شوشتتفی  به بار اولیه، میدان آهن کنستتانتره 

تاثیر  ا ابتدا هپیریت معدن شوشتتفی  آمده استتت. در این آزمایپاستتیون روی ننونه ای از کانستتنگ پرهای فلوتتایج آزمایپنتحقیق  

شینیایی   سیون شالن     مواد  سفالریت و پیریت، در فلوتا شت ا سپس ب پ باقینانده از آزمایپ های فوق         در بازدا ست.  شده ا سی  برر

  90های کانسنگ در ابعاد  کوچکتر از   روی ننونه ی فلوتاسیون اسفالریت  هاآزمایپند. جهت بازیابی اسفالریت آماده سازی شده ا   

 اب مشتتاهده شردید که .ه استتتانجام شتتد شرم بر تن امی  شدنتام پتاستتی  75شرم بر تن ستتولفام مس و  500با استتتفاده از  میکرون

 % 13به  %16ی روی، از عیار روی در کنسانتره متعاقب آنطبیعی،  pHدر  ،فلوتاسیون شالندر مرحله  افدایپ غلظت سولفام روی

ی  ( در کنسانتره %6)حدود  ، موجب کاهپ عیار و بازیابی رویدر فلوتاسیون شالن  کاهپ یافته است. هنچنین افدایپ سیانید سدی    

  %5.3به  9.5 ازی روی انترهکنسدر عیار روی  ،شالنیانید سدی  در فلوتاسیون روی شده است. با جایگدینی سولفام آهن به جای س

دی بر راندمان اثیر زیافلوتاسیون شالن ت شرایط  نتایج این تحقیق نشان داده است که    .کاهپ یافته است  %34به  64و بازیابی روی از 

 اسفالریت دارد.  فلوتاسیون

 تاثیر مواد شینیایی ، فلوتاسیون شالن، فلوتاسیون اسفالریت،باما:کانسنگ پرپیریت كليد واژه ها

 
 
 
 

 
 
 
   

The effects of chemical parameters on the sphalerite flotation of Bama lead and zinc ore  

 
Marjan Shahbazi 1, Ali Dehghani 2 Khodakaram Gharibi3   

Abstract: 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

Flotation process is used in Bama plant to produce lead and zinc concentrates from a sulfide ore. By adding a high 

pyrite lead and zinc ore to the flotation feed, lead and zinc recovery has reduced. In this study the effects of 

chemical reagents on the recovery of sphalerite was investigated. In the flotation experiments on Bama ore, first 

the galena was floated then the remaining of the pulp was conditioned with copper sulfate and amyl xanthate. The 

result showed that increasing the zinc sulfate concentration in flotation of galena, reduced the zinc grade in zinc 

concentrate. It was also shown that increasing sodium cyanide concentration in galena flotation reduced the grade 

and recovery of zinc concentrate. Replacing sodium cyanide with iron sulfate did not improve the sphalretie 

flotation. It was concluded that the conditions of galena flotation process would affect the sphalerite recovery. 

 

Keywords : Bama lead and zinc ore, Galena flotation, Sphalerite Flotation, Chemical reagents 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 مقدمه :

در این معدن از روش فلوتاسیون جهت پرعیارسازی ترین ذخایر سرب و روی ایران است. کانسار سرب و روی باما یکی از مه 

 کانسنگ سولفیدی و تولید کنسانتره های سرب ر روی استفاده می شود. 

های سولفیدی سرب و روی، ابتدا ضنن جلوشیری از فعال شدن اسفالریت و بازداشت پیریت، به طور کلی در فرآیند فلوتاسیون کانی

شود. هنچنین بازداشت پیریت با شود. به منظور جلوشیری از فعال شدن اسفالریت معنوال از سولفام روی استفاده میلن شناور میشا

ون شود. در فلوتاسیشود. از سولفام آهن نید برای بازداشت پیریت استفاده میم تصر قلیایی انجام می pHاستفاده از سیانید سدی  در 

 . ]8، 7 ،6،  5، 4،  2،3 ،1[  شودشدنتام به خصوص اتی  شدنتام پتاسی  استفاده میشالن از کلکتورهای 

شود. هنچنین سازی شود. این کار معنوال توسط سولفام مس انجام میبه منظور شناورسازی اسفالریت الزم است که این کانی فعال

شود. از امی  شدنتام پتاسی  جهت محیط با استفاده از آهک افدایپ داده می pHجهت بازداشت پیریت، هنگام فلوتاسیون اسفالریت، 

و کلکتور مصرفی بر  pHشود. در این مورد میدان مصرف سولفام مس، میدان آبران کردن سطح اسفالریت فعال شده استفاده می

 .]8و   7 ، 6، 5،  3، 2، 1 [بازیابی اسفالریت تاثیر دارد

اد شینیایی استفاده شده در فلوتاسیون شالن بر بازیابی روی در فلوتاسیون اسفالریت بررسی شده است. به این در این تحقیق تاثیر مو

های فلوتاسیون شالن در شرایط م تلف با استفاده از مقادیر متفاوم سولفام روی، سیانید سدی  و سولفام آهن  انجام منظور آزمایپ

شرم بر تن  75شرم بر تن سولفام مس و  500آزمایپ های فلوتاسیون اسفالریت با استفاده از  ،سپس برروی ب پ باقینانده شده و

 امی  شدنتام پتاسی  انجام شده است. 
 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 مواد و آزمایش ها -1

 آماده سازی و شناسایی نمونه 1-1
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های اصلی کانسنگ ست. کانیمطالعام فلوتاسیون روی تیپ پرپیریت کانسنگ سولفیدی معدن زیرزمینی شوشفی  انجام شده ا

ده روی مطالعام کانی شناسی انجام شباشد. های کربناته میشالن، اسفالریت و پیریت هنراه با شانگ :سرب و روی پرپیریت، شام 

شالن و اسفالریت به صورم جدا از ه  و با هنچنبن   .در این زون دو نس  اسفالریت وجود داردنشان داده است که  ،مقاطع صیقلی

های ه شک بنید  اند، و حتی در بعضی موارد شالن به صورم هسته مرکدی اسفالریت وجود دارد. پیریتمرزهای پیچیده مشاهده شده

های تشکی  کانی،  XRDهای نتایج آزمایپبا توجه به  دیده شده است. شک دار تا بیم تلف شام ، قطعام بدرگ و نینه شک 

 .باشندزونیت و کوارتد میاسفالریت، پیریت، دولومیت، کلسیت و اسنیتها شام  شالن، ی ننونهدهنده

 تا ابعاد های فوقب پ پرپیریت دپوهای است راجی معدن تهیه شده است. ب شی از ننونهاز  ،ی مطالعه شده در این تحقیقننونه

ی فلوتاسیون باما ندی بار ورودی به کارخانه. این ابعاد با توجه به مطالعام مقاطع و دانه به استمیکرون آسیا شد 90 کوچکتر از

(d80=75 μm .انت اب شدند ،) 

 های فلوتاسیون آزمایش -1-2

 شفته بر فلوتاسیون اسفالریت انجام شده است. با توجههایی جهت بررسی تاثیر پارامترهای پیپبا در نظر شرفتن موارد فوق، آزمایپ

میکرون آسیا شدند و  90های کانسنگ زیرزمینی شوشفی  تا ابعاد کوچکتر از ننونههای شالن، اسفالریت و پیریت، به درشیری کانی

 های فوق انجام شد.های فلوتاسیون در شرایط م تلف برروی ننونهآزمایپ

محیط توسط آهک و تغییر میدان سولفام روی )بازداشت کننده  pHهای فلوتاسیون جهت بازیابی سرب، با تنظی  آزمایپ

محیط،  pHی آماده سازی بعد از تنظی  اسفالریت( و سیانید سدی ، در حضور کلکتور اتی  شدنتام پتاسی  انجام شده است. در مرحله

. شده استساز اضافه دقیقه کف 3و بعد از  هشددقیقه بعد اضافه  1سولفام روی وسیانور تقریبا هندمان و اتی  شدنتام به فاصله حدود 

)در حدود  pH. در فلوتاسیون اسفالریت، پس از تنظی  شده استی پالپ آزمایپ قب  جهت بازیابی اسفالریت آماده سازی باقینانده

 شود. ( با استفاده از آهک، سولفام مس و امی  شدنتام پتاسی  اضافه می11.5

 
 نتایج و بحث   -2
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 سولفات روی بر فلوتاسیون اسفالریتتاثیر  -2-1

شرم بر تن اتی   75با استفاده از  (8.5حدود )طبیعی  pH(، در 1 شک ) 4و  3، 1های شناره آزمایپفلوتاسیون شالن در 

( انجام شرم بر تن 2000و  1000، 500) های م تلف سولفام رویشرم بر تن سیانید سدی  و در غلظت 100شدنتام پتاسی ، 

ضننا درصد جامد آزمایپ  انجام شده است. شرم بر تن سولفام روی  500 غلظت و 10.5حدود  pHدر ، 2آزمایپ  .شده است

 pH فلوتاسیون اسفالریت، بعد از تنظی  ادامه، در  درصد بوده است. 10ها تقریبا درصد، ولی سایر آزمایپ 15 دحدو 1شناره 

شرم بر تن امی  شدنتام پتاسی  انجام شده است. عیار و بازیابی آهن،  75شرم بر تن سولفام مس و  500( در حضور 11.5)تقریبا 

 ( نشان داده شده است.1ی روی در شک  )روی و سرب در کنسانتره

 

  
 باما کانسنگروی ی کنسانترهدر (■)و سرب( ■)روی(، ■)آهن (:)سنت راستبازیابی و  )سنت چپ(  عیار -1شک  

 

دهد که ی قب  )فلوتاسیون شالن( روی فلوتاسیون اسفالریت نشان میبررسی تاثیر افدایپ مصرف سولفام روی در مرحله

شرم بر تن  75شرم بر تن سولفام مس و  500شرم بر تن در حضور  2000به  500( با افدایپ غلظت سولفام روی از 1)شک 

به  12)از  هنآدر کنسانتره روی تغییر محسوسی نکرده است. در حالی که موجب افدایپ بازیابی  رویامی  شدنتام پتاسی ، بازیابی 

-ی روی، در غلظتکنسانتره روی شده است. از طرف دیگر، عیار روی در کنسانترهدرصد( در  23به  18.5)از  سربدرصد( و  16

شرم بر تن سولفام مس  500شرم بر تن سولفام روی مصرف شده در فلوتاسیون شالن و در حضور  2000و  1000، 500های 
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درصد کاهپ یافته است. در حالی  13 و 15به  16شرم بر تن امی  شدنتام پتاسی  )در فلوتاسیون اسفالریت(، به ترتیب، از  75و 

 درصد افدایپ یافته است و عیار سرب تقریبا بدون تغییر باقی مانده است.  8.5به  8.13که عیار آهن از 

ی فلوتاسیون شالن(، تاثیر شرم بر تن )در مرحله 500رسد که افدایپ میدان سولفام روی در مقادیر بیشتر از بنابراین به نظر می

ی اول موجب جلوشیری از فعال شدن یفیت کنسانتره روی نداشته است. احتناال افدایپ میدان سولفام روی در مرحلهمثبتی بر ک

 ی فلوتاسیون اسفالریت شده است.اسفالریت در مرحله

 اثر سیانید سدیم بر فلوتاسیون اسفالریت -2-2

شرم بر تن اتی  شدنتام پتاسی ،  75با استفاده از  طبیعی pHدر فلوتاسیون شالن ( 2شک  ) 5و  3های شناره آزمایپدر 

عد اسفالریت ب . فلوتاسیونشرم بر تن سیانید سدی  انجام شده است 200و  100های  شرم بر تن سولفام روی و  در غلظت 1000

شده است. عیار جام انشرم بر تن امی  شدنتام پتاسی   75شرم بر تن  سولفام مس از  500( در حضور 11.5)تقریبا  pHاز تنظی  

 ( نشان داده شده است.2شک  ) در ی رویو بازیابی آهن، روی و سرب در کنسانتره

 

  
 ی روی کانسنگ بامادر کنسانتره(■)و سرب( ■)روی(، ■)آهن )سنت راست( و بازیابی )سنت چپ(  عیار -2شک  

ی درصد( در کنسانتره 6)حدود  موجب کاهپ بازیابی روی شرم بر تن در فلوتاسیون سرب ، 200به  100افدایپ سیانید سدی  از  

درصد( یافته است ولی بازیابی  2شده است. در حالی که بازیابی سرب در کنسانتره روی اندکی کاهپ )حدود   (2)شک   روی

ر ت، عیار سرب ددرصد( یافته است. هنچنین عیار روی در کنسانتره روی به شدم کاهپ یافته اس 1پیریت اندکی افدایپ )حدود  

آید افدایپ سیانید درصد( یافته است. به نظر می 0.5درصد( یافته ولی عیار آهن آن کنی افدایپ ) 0.2این کنسانتره اندکی کاهپ )
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احتناال بقایای سیانید موجود در  .درصد( در فلوتاسیون اسفالریت شده است 6ی قب  موجب کاهپ بازیابی روی )حدود در مرحله

ی قب  استفاده شده است باعث جلوشیری از فعال شدن اسفالریت در این مرحله شده است. اشرچه افدایپ بازیابی مرحله پالپ که در

  آهن در این مرحله غیر قاب  انتظار بوده است.

 اثر سولفات آهن بر فلوتاسیون اسفالریت -2-3

های شناره  شوشفی ، آزمایپر فلوتاسیون سرب و روی در کانسنگ ی تاثیر سولفام آهن و سیانید سدی  ببه منظور مقایسه

شرم بر  500در مدار فلوتاسیون سرب از  1طبیعی و شرایط مشابه انجام شده است.در آزمایپ شناره  pH( در 1)جدول  7و  6، 1

وی، سیانید سدی  و سولفام شرم بر تن سولفام ر 100از  6شناره شرم بر تن سیانید سدی ، در آزمایپ  100تن سولفام روی و 

ناره ششرم بر تن اتی  شدنتام پتاسی  استفاده شده است.  در آزمایپ  75شرم بر تن و در هر دو آزمایپ  50آهن هر کدام به میدان 

 .تشرم بر تن اتی  شدنتام پتاسی  استفاده شده اس 100شرم بر تن سولفام آهن به هنراه  200شرم بر تن سولفام روی ،  500از  7

پذیرد، در ی قب  تاثیر میشود و از شرایط مرحلهی فلوتاسیون شالن انجام میاز آنجا که فلوتاسیون اسفالریت معنوال در ادامه

ادامه بازیابی اسفالریت، در مقادیر م تلف سولفام روی، سیانید سدی  و سولفام آهن در فلوتاسیون شالن، بررسی شده است. در 

از   6و  1شناره شرم بر تن سولفام مس انجام شده است، ولی در آزمایپ  500های فوق،  فلوتاسیون روی با استفاده از آزمایپ

 یشرم بر تن، امی  شدنتام پتاسی  استفاده شده است. ضننا بازداشت در مرحله 100از  7شناره شرم بر تن و در آزمایپ  75

( 3هک صورم شرفته است. عیار و بازیابی آهن، روی و سرب در کنسانتره روی شک  )توسط آ pHفلوتاسیون اسفالریت با افدایپ 

 نشان داده شده است.

شود، که شرایط فلوتاسیون شالن )مقدار و نوع بازداشت کننده( برروی فلوتاسیون اسفالریت ( مشاهده می3با توجه به شک  )

 یشرم بر تن سیانید سدی  در فلوتاسیون سرب، در کنسانتره 100به جای  شرم بر تن سولفام آهن 200تاثیر دارد. مثال با جایگدینی 

درصد کاهپ یافته است در حالی که عیار  5.3به  9.5افدایپ یافته است ولی عیار روی از  11.2به  10.3روی، عیار آهن از 

درصد کاهپ یافته است و بازیابی  34به  64از  رویی روی  افدایپ کنی داشته است. در این حالت بازیابی سرب در کنسانتره

 درصد افدایپ یافته است ولی بازیابی پیریت تغییری نکرده است.  26به  23از  سرب
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ی فلوتاسیون اسفالریت  در کنسانتره(■)و سرب( ■)روی (،■)آهن :)سنت چپ( عیارو )سنت راست( بازیابی -3شک  

 کانسنگ شوشفی 
 

ی روی که استفاده از سیانید سدی  در فلوتاسیون سرب منجر به بازیابی بهتر اسفالریت در کنسانترهتوان نتیجه شرفت بنابراین می

 ی روی نید به طور نسبی کنتر است.شود، در حالی که بازیابی پیریت و شالن در کنسانترهمی

 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 نتیجه گیری :

ت. این کانسنگ شوشفی  انجام شده اسکانسنگ پرپیریت تاثیر شرایط فلوتاسیون شالن بر راندمان فلوتاسیون اسفالریت در 

انگ این شبه شدم درشیر هستند.  ،شالن، اسفالریت و پیریتهای تشکی  دهنده آن شام ، شناسی پیچیده ای دارد و کانیکانی

 باشد. کانسنگ کربناته می

ی توزیع . نحوهشود تاثیر داردفلوتاسیون اسفالریت که متعاقب آن انجام می فرآیند رسد که فلوتاسیون شالن رویبه نظر می 

ی ریت در مرحلهشود، مثال اشر اسفالریت و پیی فلوتاسیون شالن موجب تغییراتی در نتایج فلوتاسیون اسفالریت میها در باطلهکانی

ادیر مناسب شود. به طوریکه در نتایج باال مشاهده شد استفاده از مقی اسفالریت بهتر مینسانترهقب  به خوبی بازداشت شوند کیفیت ک

ده است. در ی روی با بازیابی مناسب و ناخالصی کنتر شردیسولفام روی و سیانید سدی  در فلوتاسیون شالن منجر به تولید کنسانتره

ت شود. نتیجه شیری در مورد بازداشی بعد میاوانی آن در فلوتاسیون مرحلهی قب  موجب فرمورد اسفالریت بازداشت آن در مرحله

 ی بعد دشوارتر است.  ی قب  و ارتباط آن با مرحلهپیریت در مرحله
 

◊◊◊◊◊◊◊ 
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