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 فلوتاسیونمدار در جریان  قفل شدگی کانی مولیبدنیت عملکرد نوعبررسی 
  مس سرچشمه

◊◊◊◊◊◊◊  
 

:چکیده   
، درصد جامد، نوع کف ساز، عوامل مینرالوژِي مانند تفاوت در این پژوهش براي اولین بار عالوه بر بررسی عواملی مانند درجه آزادي

این .  باطله و تاثیر آن بر روي بازیابی مورد ارزیابی قرار گرفت -دنیت و نوع قفل شدگی کانی همراه مولیبدنیت در کنسانتره بشکل کانی مولی
کنسانتره تغلیظ مس سرچشمه در  –هاي خوراك، باطله نمونه SEMبا مطالعه مقاطع صیقلی با میکروسکوپ نور انعکاسی و میکرونی  بررسی

اي شکل در اي نسبت به نمونه تیغههاي کنسانتره معلوم کرد که ذرات مولیبدنیت تودهنتایج مطالعه نمونه.  اندازه ذرات متفاوت صورت پذیرفت
ذرات مولیبدنیت که قفل شدگی ساده .  تره منتقل میشودمواقعی که به درجه آزادي کامل رسیده اند امکان شناور سازي بهتري داشته و به کنسان

نمونه باطله مورد بررسی قرار گرفت و  ،براي علت یابی کاهش بازیابی مولیبدن.  یابندبه کنسانتره انتقال می دارندو پراکنده با کالکوپیریت 
دارد، به باطله هدایت میشوند و از طرفی ذرات مولیبدنیت  )S( یا ساده )D(شدگی نوع پراکنده معلوم گردید مولیبدنیت که با ذرات گانگ قفل

هاي دنیتمولیبمشخص گردید که  SEMطبق نتایج آنالیز  .اندشدگی دارند قابلیت شناور سازي بهتري داشته و فلوته شدهکه با کالکوپیریت قفل
جواري دارند و این عامل سبب شده اند که اي سیلیکاته همهباطله در بعد سوم که با میکروسکوپ نوري قابل مشاهده نیست با پیریت و یا کانی

نتایج .  مولیبدنیت توانایی شناور سازي با خاصیت هیدروفوبی خود را نداشته و با توجه به کمبود مواد شیمیایی جهت فلوته شدن به باطله راه یابد
  .باشدمی و شکل کانیجوار ع کانی هممینرالوژي حاکی از این مسئله است که عامل اساسی در شناورسازي مولیبدن نو

  توده اي، تیغه ايمولییدنیت، قفل شدگی، شناورسازي، : کلید واژه ها
The study effect of locking the mineral molybdenite flotation circuit copper Sarcheshmeh. 

Barani, Vahide, Shayestefar, Mohammad Reza, Behjat Jabari .Majid 
Abstract: 
In this study, for the first time, in addition to factors such as the degree of freedom, solids, type frother, mineralogy factors 
such as differences in the mineral Molybdenite concentrates Molybdenite and lock minerals and waste and its impact on 
recovery were evaluated. This study polished sections with reflected light microscopy and SEM samples micron feed, 
waste - concentration of copper concentrates were made in different particle sizes. The study concentrates samples revealed 
that molybdenite spherical particle shape compared to the blade when it reached the full freedom allows flotation to 
concentrate better and transmitted. For the reason of reducing the molybdenum recovery of molybdenite tailings were 
studied and it was found that the particles dispersed Gang locking type (D) or simple (S) has led to waste and molybdenum 
particles also have a locking chalcopyrite flotation capability and were better flotation. The results of SEM analysis showed 
that the waste Molybdnite in the third dimension that is not visible with an optical microscope with pyrite and silicate 
minerals neighborhood and the result is that molybdenite flotation ability with their hydrophobic property not due to lack of 
material Flotation to reach chemical waste. Mineralogy results suggest that the key factor in the flotation of molybdenum 
ore minerals are adjacent and form 
Keywords: Molybdenite, Locked, Flotation, Spheral, Blade 
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  :مقدمه 
سار پورفیري سرچشمه در قسمت جنوب شرقی ایران و زمین شناسی این زون از سه قسمت اکسیدي، سوپرژن و هیپوژن تشکیل کان

متر صورت گرفته  150هایی که تا عمق حدود در این منطقه بر اساس حفاري.  باشدشده است، کانسار از نوع پورفیري توده اي می
زون .  است%4/0، عیار حد براي مس % 03/0و % 13/1میانگین عیار مس و مولیبدن.  میلیون تن دارد 450اي در حدود است، ذخیره

در این زون هورنبلند، .  هیپوژن شامل آلتراسیون پتاسیک با پتاسیم، فلدسپار و بیوتیت ثانویه، سریسیت، کلریت و اپیدوت است
هاي رسی نتیجه دگرسانی در طول کانی سولفیدي کانی.  شودیبیوتیت، پالژیوکالز به آمفیبل ومگنتیت، سریسیت تبدیل م

ها و همچنین ذخایر مس پورفیري ها و آپلیتهاي خاص، در پگماتیتمولیبدنیت به صورت یک کانی فرعی در گرانیت.  ]1[هستند
-ایر دگرگونی همبري با سیلیکاتاي دما باال با کاسیتریت، شیلیت، ولفرامیت و همچنین در ذخمعموال در ذخایر رگه.  شودیافت می

مولیبدنیت شبیه ]. 2[شودمولیبدنیت در اثر دگرگونی به فري مولیبدنیت دگرسان می.  هاي کلسیم، شیلیت و کالکوپیریت همراه است
-هشود، در حالی که گرافیت یک ته رنگ قهوگرافیت است اما با جرم مخصوص بیشتر و زمینه آبی در رنگ خود، از آن شناخته می

در .  ]2[دهد، در حالی که رنگ خاکه گرافیت سیاه استاین کانی بر روي چینی بدون لعاب، رنگ خاکه مایل به سبز می.  اي دارد
.  سازنداي را میساندویج شده و هر سه ورقه با هم یک ساختار الیه Sین دو ورقه از اتم بMo اي از اتم ساختار مولیبدنیت، ورقه

مولیبدنیت به صورت چند گونه ظاهر .  شودها است و باعث ایجاد رخ عالی میتر از پیوند بین الیهها قويهقدرت پیوند درون الی
اي هگزاگونال با منشورهاي بلورهاي مولیبدنیت به صورت صفحه.  شود که یکی از آنها هگزاگونال و دیگري لوزوجهی استمی

پذیر است، اما هاي نازك انعطافمولیبدنیت داراي رخ کامل با ورقه.  باشداي یا پولکی مینوك تیز کوتاه به صورت برگی، توده
، لمس چرب، جالي فلزي، رنگ ) 62/4 -73/4(داراي چگالی.  باشدمی) 1-5/1(برش پذیر بوده و داراي سختی.  کشسان نیست

اي لت رگهاي و پراکنده، که حامولیبدنیت به دو صورت رگه.  باشدخاکستري سربی، رنگ خاکه سیاه مایل به خاکستري می
- هاي کم عیار به کار برده میفلوتاسیون به طور گسترده در فرآوري مواد معدنی به منظور پرعیارکنی کانهکه از  ]3[عمومی تر است

ه شوند بستگی دارد و ذرات براي جداشدن باید خاصیت آبرانی داشتهایی که جدا میفلوتاسیون به مشخصات سطح کانی.  شوند
در طول فرآیند فلوتاسیون ذراتی که آبران .  شوداین خاصیت به طور طبیعی وجود داشته یا توسط مواد شیمیایی ایجاد می.  باشند
].  4[روندماند و به باطله میشوند و ذرات گانگ که آبران نیستند در درون پالپ باقی میچسبند و بازیابی میها میاند به حبابشده

قابلیت فلوتاسیون مولیبدن در ].  5[شودد مولیبدن تولیدي در دنیا به عنوان محصول جانبی مس ومولیبدن حاصل میدرص 50تقریبا 
  .  هاي زیر وابسته استطول فلوتاسیون به عامل

  :روش تحقیقبحث و 
هایی از گیريشمه ، نمونهبراي مطالعه تاثیر قفل شدگی ذرات مولیبدنیت بر روي بازیابی مولیبدن در مدار تغلیظ مجتمع مس سرچ

در شرایط پایداري به  ها يبردارنمونه ).  2شکل (ورودي، کنسانتره و باطله واحدهاي مختلف پرعیارکنی تهیه و تجزیه ابعادي شد 
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، 210، 297سرندهاي مورد استفاده از نوع آزمایشگاهی و با اندازه .  ي صورت گرفتا قهیدق 30ساعت و در فواصل زمانی  3مدت 
ساخت شرکت استرالیا  میکرون با استفاده از دستگاه سیکلوسایزر 45ذرات زیر .  میکرون انتخاب گردید 44، 53، 74، 105، 149

CSIRO سپس از نمونه هایی در اندازه ابعاد مختلف، مقاطع .  میکرون طبقه بندي شدند 11، 15، 23، 38 جدایش تصحیح شده
هدف از این تحقیق بررسی انواع ذرات مولیبدنیت در .  کاسی مورد بررسی قرار گرفتصیقلی تهیه شد و با میکروسکوپ نور انع

باشد و از طرفی با مطالعه مقاطع صیقلی، تاثیر نوع قفل شدگی بر نحوه شناور سازي ذرات شدگی آنها میابعاد مختلف و نوع قفل
  .  مولیبدنیت مورد بررسی قرار گرفت

  
  .رعیارکنی مجتمع مس سرچشمهمدار فلوتاسیون کارخانه پ 1شکل

 شدگیرفتار ذرات از جنبه شکل قفل   2-1

شود، نوع اول، با توجه به مطالعاتی که در چند دهه گذشته صورت گرفته است، شکل قفل شدگی ذرات به چهار نوع تقسیم می
شدگی در صورتی این نوع قفل).  3شکل(باشد شامل دو فاز به هم چسبیده با انحناي مالیم یا خطوط راست در فصل مشترك می

رفتار این ذرات در فرآیند فلوتاسیون تقریبا شبیه رفتار .  ها از ابعاد ذرات محصول خردشده بزرگتر باشدندازه دانه_شود که اایجاد می
- آزاد می گیرند با خردایش مجدد به سرعتشدگی قرار میذراتی که در این گروه از قفل.  آنها در دیگر فرآیندهاي جدایش است

ذراتی که در خوراك داراي این نوع قفل شدگی با ذرات ریز یا متوسط گانگ هستند در جریان خردایش آزاد شده، ولی . شوند
ها وجود نداشته و به باطله منتقل شدگی داشته اند در جریان خردایش امکان آزاد سازي آنذراتی که با ابعاد درشت گانگ قفل

توسط ذرات گانگ، مواد شیمیایی ) کلکتور ( ات گانگ بزرگ است و به دلیل مصرف مواد شیمیایی زمانی که اندازه ذر. شدند
  .رونددر ابعاد درشت فراهم نبوده و این ذرات به باطله می) مولیبدنیت(هاي سولفیدي کافی جهت شناور سازي کانی
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  ) فل شدگی سادهق(شدگی دو فاز به هم چسبیده با انحناي مالیم در باطله قفل:  2شکل

     
  ) قفل شدگی ساده(شدگی دو فاز به هم چسبیده با انحناي مالیم در کنسانتره مس سرچشمهقفل: 3شکل

به علت ) 4شکل (بودند شده شدگی ساده در ذرات کنسانتره مشاهد شد، ذرات کالکوپیریت که با مولیبدنیت به صورت قفلقفل
دارد و سطح کالکوپیریت هم در اثر برخورد کلکتور با سطح کانی آبران شده و ) آبران(اینکه کانی مولیبدنیت خاصیت هیدروفوبی 

باشد که یک هاي مینوع دوم، ذرات قفل شده رگه.  آوردشدگی این دو کانی امکان شناورسازي بهتر آن را فراهم میدر نتیجه قفل
العمل عکس.  افتداین نوع قفل شدگی نسبت به نوع اول کمتر اتفاق می) 5شکل(کند اي درون فاز دیگر نفوذ میبه صورت رگه فاز

. تر استآزادسازي این نوع ذرات نسبت به نوع اول مشکل.  این نوع ذرات در فرآیند فلوتاسیون به فراوانی نسبی دو فاز بستگی دارد
شدگی به این دلیل این که دیده شد و ذراتی با این نوع قفل) ابعاد درشت(میکرون  140، 210، 297اد شدگی در ابعاین نوع قفل

  . روداي درون گانگ محصور شده امکان شناور سازي آن وجود نداشته و به باطله میبه صورت رگه) مولیبدنیت(کانی باارزش 
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  اي در باطله مس سرچشمهقفل شدگی رگه: 4شکل

هرچند ممکن است این پوشش کامل ) 6شکل(گیرد باشند که قشرهایی از یک فاز دور یک فاز دیگر قرار می، ذراتی مینوع سوم
هاي دو فاز، وقتی که ذرات در مقطع نسبت به حاشیه(رفتار این دسته از ذرات به نسبت ناحیه بین سطحی دو فاز وابسته است .  نباشد

- هاي پیریت با قشرمانند مغزه.  آیداین ذرات، از پیوستگی یک فاز سخت با فاز نرم به وجود می ترینرایج).  شودصیقلی مشاهده می

خردایش مجدد ذرات .  شوداین نوع قفل شدگی در کنسانتره مرحله اول فلوتاسیون به طور وسیعی یافت می.  هایی از کالکوسیت
شدگی در ابعاد این قفل.  شودا ذرات درشت از فاز مغزه منجر مینوع سوم اغلب به تولید ذرات خیلی ریز از فاز پوششی همراه ب

ذرات کانی مولیبدنیت به صورت کامل درون گانگ محصور بوده و امکان شناور سازي نداشته و به باطله .  درشت دیده شده است
  . رودمی

  
  ) شدگی پراکندهقفل(یک فاز دور یک فاز در باطله مس سرچشمه: 5شکل
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  الف                                                                                          ب                                                 

  )شدگی پراکندهقفل(یک فاز دور یک فاز در کنسانتره مس سرچشمه:  6شکل

شدگی دارند به کنسانتره بدنیت که به صورت کامل با کالکوپیریت قفلهاي کنسانتره مشخص شد که ذراتی از مولیدرمطالعه نمونه
شده با کالکوپیریت و پیریت هستند به علت الزم به ذکر است ذراتی از مولیبدنیت که به صورت قفل) 7 - شکل الف(روند می

ر شدن ذرات فراهم آمده و به هاي سولفیدي توسط کلکتور و هیدروفوب بودن ذرات مولیبدنیت امکان شناوهیدروفوب شدن کانی
شدگی وجود دارد میکرون هم این نوع قفل 100تر از نکته قابل توجه این است که در ابعاد بزرگ) . 7 - شکل ب(رود کنسانتره می

، شامل ذراتی نوع چهارم.  اندبا وجود بزرگ بودن اندازه ذرات باز هم توانایی پیمودن ارتفاع کف را داشته و به کنسانتره انتقال یافته
هاي فلزي باارزش به باطله اغلب فرار کانی) .  8شکل(گیرد در فاز دیگر قرار می) دارلکه(شود که یک فاز به صورت فروروي می

این .  میکرون نخواهد بود 10هاي پراکنده این نوع ذرات بیش از قطر دانه.  هایی هستندشدگیفرآیند فلوتاسیون، داراي چنین قفل
  .  رودشود و به باطله میشدگی به دلیل بزرگی فاز گانگ در جریان خردایش ذرات باارزش آزاد نمینوع قفل

   
  )شدگی پراکندهقفل(بدون پوشش کامل در نمونه باطله مس سرچمه:  7شکل 
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 SEMبررسی  دقیق تر رفتار ذرات آزاد در باطله با میکروسکپ الکترونی – 2-2

شده، ذرات آزاد نیز مدنظر قرار گرفت و هدف از این بررسی، ذرات آزادي ه بر بررسی رفتار ذرات قفلدر راستاي این پروژه عالو
لعه با تر این ذرات عالوه بر مطابه منظور بررسی دقیق.  شوندشدگی با گانگ ندارند و در باطله مشاهده میبود که هیچ گونه قفل

نتایج این بررسی مشخص کرد که ذرات .  استفاده گردید (SEM)میکروسکوپ نور انعکاسی از میکروسکوپ الکترونی 
شکل (هاي سیلیکاته مولیبدنیت در بعد سوم که با میکروسکوپ نور انعکاسی قابل رویت نبوده هم جواري با ذرات پیریت و کانی

ن قطعات گانگ حتی با داشته که به علت مصرف مواد شیمیایی توسط گانگ امکان شناوري ذرات ممکن نبوده و بزرگ  بود) 10
  .  خاصیت هیدروفوب طبیعی خود قادر به شناوري نیست و به باطله میرود

   

EDS 1

S

Mo

Mo

Fe

Si

Si

Si

Mo

Mo

Mo

Mo

Fe

Fe

Fe

Fe

Mo

Mo

Mo

Mo

Mo

0 10 20

  
  هاي سیلیکاتههم جواري مولیبدنیت با کانی: 8شکل 

  :نتیجه گیري 
شدگی هاي صورت گرفته بر روي مولیبدنیت فلوته شده مشخص گردید که این ذرات با کالکوپیریت قفلدر طی بررسی

به علت آبران شدن سطح کالکوپیریت با کلکتور و از طرفی هیدروفوب بودن مولیبدنیت فرصت شناورسازي بهتري یافته و به  دارند
اي مولیبدنیت به علت غالب شدن سطح هیدوفوب نسبت به رود الزم به ذکر است که ذرات توده اي نسبت به نوع تیغهکنسانتره می

سبب شکست  موثرارند که عامل اصلی این تفاوت شکل ظاهري را نوع و مقدار خردایش هیدروفیل قابلیت شناورسازي بهتري د
شود و باعث پیشی گرفتن سطح هیدروفوب نسبت به هیدروفیل پیوند کانی مولیبدنیت براساس جهت واندروالس و یا قطبیت می

جهت تعیین .  اثبات شدجتمع مس سرچشمه نیمه خودشکن م نسبت بهمیگردد که این نتیجه در طی بررسی نمونه آسیاي گلوله اي 
افت بازیابی مطالعه بر روي باطله مقاطع صیقلی با استفاده از میکروسکوپ نور انعکاسی مشخص کرد که ذرات مولیبدنیتی که به 
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و شدگی دارند به علت محصور شدن تمام سطوح کانی توسط گانگ، امکان شناورسازي نداشته شکل پراکنده با ذرات گانگ قفل
شدگی ساده با ذرات درشت گانگ دارند امکان شناورسازي نداشته، چون میزان زمانی که ذرات مولیبدنیت قفل.  رودبه باطله می

-تر ذرات آزاد و علل شناور نشدن این ذرات بررسیبه منظور بررسی دقیق.  شودزیادي از مواد شیمیایی، توسط گانگ مصرف می

مشخص کرد که ذرات کروي به ظاهر آزاد باطله در  SEMصورت گرفت که نتایج آنالیز  (SEM)هاي با میکروسکوپ الکترونی 
نتایج حاصل از بررسی مینرالوژي .  رودجواري دارند و امکان شناور سازي نداشته و به باطله میهاي گانگ همبعد سوم با کانی

شدگی کانی همجوار و شکل نوع قفل) مولیبدنیت ( ن حاکی از این است که عامل اساسی در شناورسازي ذرات سولفیدي مولیبد
  باشددر جریان فلوتاسیون می کانی مولیبدنیت
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