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محمود برفهاي ،غالمعباس پارساپور

-1مقدمه
فلو تاستتتيون يکي از مهم رين و م داول رين روش هاي
فرآوري مواد معدني اس د اين روش در ساد ۱9۰6پايهگذاري و
براي نخس ت ين بار به طور صتتنع ي در اس ت راليا و اياالت م حدة
آمري کا مورد استتت فاده ررار گرف ]۱د فلوتاستتتيون بر مبناي
خواص شتتيميفيزيکي ستتحوج جامدات براي فرآوري ذرات در
يک محيط ستياد و جريان هوا براي ايجاد حبابهاي مناستتب بنا
شتتده استت د فرايند فلوتاستتيون به پارام رهاي مخ لفي مانند
اندازه ذرات ،دان سي ه پالپ ،ميزان مواد شيميايي ،کيفي آب و
 pHوابستتت ه استتت د اين عوامل تاثير پذيري بستتتيار زيادي از
پايداري کف و آبراني ذرات دارند ]3 ,۲د در فلوتا سيون پس از
آبران شدن سحح کاني توسط کلک ور ،کانيها به حبابهاي هوا
م صل شده و به سحح پالپ من قل و در سحح پالپ يک اليه
کف ايجاد ميکنندد پايداري نستتتبي مناستتتب اليه کف ،امکان
ان قاد ذرات با ارزش م صتتتل شتتتده به حباب ها را به کاناد
کنستتان ره فراهم ميکندد در صتتورت پايداري پايين کف ،ذرات
ربل از ان قاد به کاناد کنسان ره از حبابها رها شده و مجدداً به
درون سلود فلوتا سيون برگ ش ميکنندد الزمه پايداري کف،
پايدار کردن حباب ها بوده که با پايدارکردن اليه نازک مايع در
ستحح حباب انجا ميشتودد همچنين ناپايداري کف به داليلي
مانند پاره شدن اليه نازک آب ،به هم پيو س گي حبابها و کم
شدن حجم کف حاصل ميشود ]4د
براي پا يدار کردن حباب ها از کفستتتازها که در فصتتتل
مشتت رک مايع و گاز عمل ميکنند ،استت فاده ميشتتود ]7-۵د
مولکود هاي کف ستتتاز پا يداري در اطراف ح باب را با افزايش
تدريجي ک شش سححي در اطراف حباب افزايش ميدهند ]7د
کف سازها نه تنها کف ن سب ا پايداري ايجاد کرده بلکه حبابهاي
ريز و کروي هم توليد ميکنندد با کاهش اندازه حبابها و کروي
شتتدن آنها ،ثاب ستترع فلوتاستيون افزايش مييابد ]۱۰-8د
ع وه بر اين ،پايداري کف (با اس ت فاده از کفستتاز) امکان ايجاد
کفهاي عميق را فراهم ميکند ]۱۲ ,۱۱د
 -1-1کف
کف با دو ا صح ج  Foamو  Frothبيان مي شودد ا صح ج
اود براي کفهايي به کار ميرود که در محيط دو فازي شتتتامل
آب و گاز توليد شده و عموماً پايداري کمي دارند  ]7و اصح ج
دو براي کف هايي که در محيط ستتته فازي جامد ،مايع و گاز
توليد مي شوند ،کاربرد داردد مقاي سه اين دو ا صح ج ن شان مي
دهد که پايداري  Foamکم ر از پايداري  Frothاستت د به دليل
اينکه پايداري  Foamبي ش ر به مواد شيميايي موجود در محيط

علمي پژوهشي

ب س گي دا ش ه و پايداري  Frothبيش از مواد شيميايي به ذرات
جامد وابس ه اس ]۱3د همچنين نشان داده شده که ضخام
اليه بين حبابها که نشتتتان دهنده پايداري بيشتتت ر استتت در
 Frothبيش از  Foamميباشتتتد ]۱3د الز به ذکر استتت که
منظور از اصتتح ج کف در ستتيستت مهاي فراوري مواد معدني،
 Frothميباشدد
رف ار کف تاثير بستتتيار زيادي بر کارايي کلي ستتتلودهاي
فلوتاسون دارد ،زيرا کن رد کف ،ميزان آب راهياف ه به کنسان ره
و در ن ي جه دنباله روي ،که تاثير ز يادي در عملکرد م الورژيکي
مدار دارد را کن رد ميک ند ]۱4د ستتتاخ ار و پا يداري کف
( شامل به هم پيو س ن حبابها و ترکيدن آنها در سحح کف)
نقش اصتتلي و تعيين کنندهاي در عيار و بازيابي در فلوتاستتيون
دارندد در حقيق در ستتلودهاي فلوتاستتيون صتتنع ي فاز کف
تاثير اصلي در کارايي م الورژيکي را دارد ]۱4 ,۱3د کف بسيار
پا يدار ع وه بر افزايش باز يابي ،با عث کاهش ع يار به دل يل
افزايش بازيابي ذرات باطله (به واستتحه افزايش دنباله روي) مي
شودد همچنين مشک ت بسياري را در ان قاد به وجود ميآورد؛
در حالي که پايداري ب سيار کم کف باعث کاهش شديد بازيابي
ميشودد بنابراين در هر شرايط عملياتي و هر سلود فلوتاسيوني
پا يداري کف بهي نهاي مورد نظر استتت ]۱3 ,9 ,7د از اين رو
پا يداري کف موضتتتوس بستتت يار مهمي در فلوتاستتتيون بوده و
پارام رهاي موثر بر پايداري کف توسط محققين مخ لفي بررسي
شدهاند ]۲۱-۱3 ,4د
-2-1پايداري کف
مقاوم حبابها در برابر اتصاد به يکديگر و يا ترکيدن در
منحقه کف که با تشتتتک يل ال يه مقاومي در اطراف حباب براي
پايدار کردن اليه نازک آب دور حباب انجا ميشتتتود ،پايداري
کف نام يده ميشتتتود ]۱3د به عبارت ديگر کف پا يدار ،کفي
اس ت که از حبابهاي ريز تشتتکيل شتتده و ترکيدن و يا به هم
پيوس ن حباب ها در آن بسيار کم اس د
تا به امروز هيچ معيار ويژهاي به عنوان پايداري کف معرفي
ن شده و بلکه چندين پارام ر به عنوان ن شان دهنده پايداري کف
معرفي شتتتدهاندد اين پارام رها عبارت از زمان ني مه عمر کف،
حداکثر ارتفاس کف در حال پا يدار ،رشتتتد حباب ها در منحقه
کف ،بازيابي هوا ،ميزان جامد حمل شتتتده توستتتط حبابها در
باالي منحقه کف ،سرع کف و سرع رشد کف ميباشند ,7
]۲۲ ,۱6 ,۱3 ,۱۰د همچنين يکي ديگر از م غيرهتتاي مورد
استتت فاده براي نمايش پايداري کف ،زمان ماند کف استتت که
وابس ه به ارتفاس کف و سرع ظاهري گاز ميباشدد اين پارام ر
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م يانگين زمان ارام يک حباب در فاز کف را نشتتتان ميدهد
]۱9 ,۱3د ع وه بر اين با توجه به ارتباط م س قيم بين بازيابي
آب و پايداري کف ،در برخي از تحقيقات از بازيابي آب به عنوان
م شخ صه پايداري کف ا س فاده شده ا س ]۲6-۲3د اهمي
پايداري کف به اندازهاي استت که پيشتتنهاد شتتده براي بهبود
بازيابي ،پايداري کف در بيش رين مقدار باشد ]۲6د
پايداري کف با دو روش استت اتيکي و ديناميکي محاستتبه
ميشتتود ]۱7 ,۱6 ,۱3د پايداري کف ديناميکي با اندازه گيري
بيش رين ارتفاس کف و يا نسب حجم کف به دبي هوا ]۱6 ,۱3
و استتت اتيکي با زمان از بين رف ن کف بعد از رحع جر يان هوا
تعيين مي شوند ]۱9 ,۱3د پايداري کف ديناميکي که به عنوان
ارتفاس کف تعادلي در يک پالپ هوادهي شتتتده نيز تعريف مي
شتتود ،به اندازه ذرات بس ت گي داردد به گونه اي که نشتتان داده
شتتتده که ذرات ريزتر ارتفاس کف تعادلي بيشتتت ر و در ن ي جه
پايداري کف ديناميکي بيش ري حاصل ميکنند ]۱3د

اطراف حباب باعث کاهش پايداري کف ميشتتوندد در حالي که
ذرات با آبراني م وسط در اليه آب اطراف حباب معلق شده و در
ن يجه پايداري کف را افزايش ميدهند ]۱۱د آبراني بسيار زياد
در تحقيقهاي مخ لف با زاويه تماسهاي بين  9۰تا  ۱۱۰درجه
مشخص شده و آبراني م وسط نيز با زاويه تماسهاي بين  ۵۰تا
 9۰درجه تعيين شتتتده و زاويه تماس کم ر از  4۰درجه نيز به
عنوان آبراني ضعيف شناخ ه مي شود ]۲۱ ,۱6 ,۱3د از اين رو
نشتتان داده شتتده که در برخي از موارد افزايش مقدار کلک ور به
دل يل افزايش درجه آبراني ذرات باعث افزايش پا يداري کف مي
شتتود ]۱9 ,۱6د الب ه برخي از محققين پايداري کف را ن يجه
افزايش وي سکوزي ه به دليل وجود ذرات جامد ميدانند ]7د در
نهاي به اين موضتتوس بايد توجه داشتت که چنانچه در مجموس
ردرت ات صاد ذرات زياد با شد ،اليه ن سب اً ضعيفي از ذرات در
ف صل م ش رک حبابها ت شکيل شده که ن يجه آن پايدار کردن
کف اس ]۲8د

-3-1تاثير کفساز و کلکتور بر پايداري کف
در حال کلي پا يداري کف وابستتت ه به کفستتتاز (نوس و
غلظ ) ،مقدار و خواص کاني ها (به ويژه ميزان آبراني و اندازه
ذرات) ميباشتتدد هر چند پارام رهاي ديگري مانند کيفي آب
فراي ند ،ميزان گاز در پالپ و همچنين زاو يه تماس بين ذرات و
حبابهاي هوا نيز بر پايداري کف تاثير دارند ]۲۱ ,۱3د
افزايش مصتترف کف ستتاز باعث افزايش ستتحح تماس بين
ذره و حباب شتتتده و در ن يجه اح ماد جدايش ذره از حباب را
کاهش ميدهدد از اين رو به هم پيوس ن حبابها کم شده و در
ن ي جه پا يداري کف افزايش مي يا بد ]۲7 ,۱9 ,۱۱د ع وه بر
اين افزايش وزن ملکولي کف ساز باعث افزايش ميزان و مقاوم
کف ميشودد الب ه نشان داده شده که وزن ملکولي تا يک مقدار
بهي نهاي باعث افزايش پا يداري کف شتتتده و بعد از آن باعث
کاهش پايداري کف ميشود ]۱3د
آبراني ذرات تاثير غير را بل ان کاري در پا يداري کف دارد
]۲۲ ,۱6 ,6د الب ه م کانيز هاي اين تاثير هنوز به خوبي
شناخ ه ن شدهاندد در تحقيقي در يک سي س م شامل کوارتز و
کالکوپيري نشان داده شده که مقدار ذرات آبران (که وابس ه به
ع يار مس و ميزان جامد مي باشتتتد) بيش از ع يار مس و غلظ
کفستتتاز باعث افزايش پايداري کف ميشتتتود ]۱3د همچنين
ن شان داده شده ا س که ذرات با آبدو س ي زياد با هر اندازهاي
بدون توجه به نوس کف ستتاز باعث ناپايداري کف ميشتتوند (اين
نوس از ذرات بخشتتتي از کف ستتتاز را حذب ميکنند)د ذرات با
آبراني بستتت يار ز ياد نيز به دل يل پاره کردن ال يه نازک آب در

-4-1تاثير اندازه ذرات بر پايداري کف
در مورد تاثير اندازه ذرات بر پا يداري کف موارد مخ لفي
بيان شده ا س د بي ش ر محققين ن شان داده اند که ذرات ريز
پايداري کف را افزايش ميدهند ]۱9 ,۱6د ع وه بر اين نشتتان
داده شده که اندازه ذرات مس قيماً بر پايداري کف تاثير نداش ه
ولي با توجه به تاثير م قابل با پارام رهاي عمل ياتي مانند نرخ
هوا ميتواند بر پايداري کف تاثير داش ت ه باشتتدد به عنوان مثاد
در نرخ هواي کم در م حدوده اب عادي  4۰-3۰ميکرون ذرات
باعث افزايش پايداري کف ميشوند ]۲۰د همچنين در تحقيقي
بيان شده که رابحه خحي فقط بين سحح ويژه ذرات و پايداري
کف وجود دارد ]4د ع وه بر اين نشتتتان داده شتتتده که ذرات
بزرگ و ذرات نرمه نسب به ذرات با اندازه م وسط تاثير کم ري
بر پايداري کف دارند ]۲9 ,6د
-5-1تاثير  pHبر پايداري کف
فاک ور ديگري که در پايداري کف تاثير دارد  pHميبا شدد
 pHباعث تغيير رف ار کانيها در پالپ با تغيير ميزان بار سححي
ذرات مي شود ]۱9د نشان داده شده که در فلوتاسيون مس به
دليل رسيدن به باالترين بازيابي ،توازن بين  pHو مواد شيميايي
در  pHحدود  ۱۱رخ ميدهد ]۲د در فلوتاستتتيون مس کاهش
 pHباعث افزايش جذب کلک ورهاي سولفيدريل مانند گزن اتها
به پيري و کالکوپيري ميشتتتودد از اين رو با کاهش  pHنرخ
جذب کلک ور افزايش مييابد ]۲4د
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در تحقيقي در فرآوري روي نشتتان داده شتتده که کاهش
 pHباعث افزايش نيمه عمر کف به دليل کاهش پ انستتيل زتا و
افزايش ويستتکوزي ه پالپ ميشتتود ]۱9د در تحقيق ديگري در
فراوري سنگ آهن نشان داده شده که افزايش  pHباعث افزايش
پايداري کف ميشتتود ]۱۵د همچنين در تحقيقي نشتتان داده
شتتتده که  pHو يون هايي مانند  Mg2+و  Na+بر پا يداري کف
تاثير دارندد در اين تحقيق نشتتان داده شتتده استت که در pH
حدود  ۱۰/۵باالترين پا يداري کف در حال نبودن يون ها (آب
تازه) ن سب به وجود يونها (آب دريا) حا صل شده ا س ]۱8د
در تحقيقي ديگر  ]3۰عنوان شده که  pHنسب ا باال در فراوري
مس فقط براي بازدا ش پيري ني س  ،بلکه براي تنظيم کف و
پايدارتر کردن کف نيز ميباشتتدد در اين تحقيق در حقيق pH
باال باعث پايدارتر شتتدن حبابها و به ر شتتدن ردرت حمل در
کانسنگهاي مس پورفيري شده اس د از اين رو در بسياري از
کارخانههاي فلوتاستتتيون مس اين عقيده وجود دارد که افزايش
 pHباعث افزايش پايداري کف ميشودد
 -6-1ضرورت پژوهش
در اکثر مدارهاي فلوتاستتيون مس براي جدايش مناستتب
بين کالکوپيري و پيري  pH ،در دامنه  ۱۰تا  ۱۲اس ت ]۱۰د
در اين مدارها عموماً از آهک براي تنظيم  pHا س فاده مي شودد
همچنين آ هک به عنوان بازداشتتت کن نده پير ي در مرح له
شس شو نيز مورد اس فاده ررار ميگيردد
يکي از پارام رهاي بستتيار مهم در کن رد نوستتانات توليد،
ا ضافه کردن و توزيع منا سب مواد شيميايي ا س د در برخي از
عملياتهاي فلوتا سيون مس ،شير آهک ع وه بر تنظيم  ،pHبا
استتت دالد پايداري بيشتتت ر کف و در ن يجه رستتتيدن به عيار و
بازيابي باالتر ،به خصتتوص در مدار پرعيارکني اوليه ،بيش از حد
استت فاده ميشتتودد از اين رو ميزان مصتترف آهک در برخي از
کار خا نه ها مان ند کار خا نه فرآوري مس مح مدآ باد دلي جان و
مج مع مس سرچشمه تقريبا  ۲برابر مقدار اس اندارد اس د در
حالي که ميزان م صرف کلک ور و کف ساز تقريبا  ۵۰در صد مقدار
اس اندارد اس د با توجه به اينکه توجيه اصلي در مورد اين نوس
راهبري ،رستتتيدن به پايداري مناستتتب کف ميباشتتتد ،در اين
تحقيق براي تعيين تاثير  pHبر پا يداري کف ،با استتت فاده از
طراحي آزمايش يک سري آزمون در مقياس آزماي شگاهي انجا
و با اندازهگيري پا يداري کف ع وه بر تعيين نقش هر عامل در
پايداري کف ،شرايط منا سب براي ر سيدن به باالترين پايداري
کف پيشنهاد شده اس د

علمي پژوهشي

 2مواد و روش تحقيق
 -1-2تهيه نمونه و روش انجام آزمايش
با توجه به تاثير دانهبندي بر فلوتاستتتيون و براي نزد يک
شتتتدن ن ايج به ن ايج کار خا نه ،نمو نه مورد ن ياز براي ان جا
آزمايشهاي فلوتاستتتيون از ستتتريز هيدروستتتيکلونهاي اوليه
(خوراک وا حد فلو تاستتتيون) کار خا نه فرآوري مس مح مدآ باد
دليجان تهيه گرديدد دانهبندي نمونه نشتتان داد که  8۰درصتتد
ماده کوچک ر از  7۰ميکرون بوده ( شکل  )۱و کالکوپيري کاني
ا صلي حاوي مس ميبا شدد همچنين در تحقيق صورت گرف ه،
از مواد شيميايي معمود مورد ا س فاده در اين کارخانه ا س فاده
شتتدد کلک ورهاي مورد استت فاده با نا هاي تجاري ( Z11نوعي
کلک ور با ترکيب شيميايي سديم ايزوپروپيل گزن ات) و TC15
(نوعي کلک ور با ترکيب شيميايي دي تيو ف سفات) و همچنين
کف سازهاي مورد ا س فاده ( MIBCم يل ايزو بوتيل کربينود) و
) Dowfroth250 (CH3(OC3H6)4OHميباشتتدد  pHپالپ نيز
توسط آهک تنظيم گرديدد
از ستتتلود آز مايشتتت گاهي دنور براي ان جا آزمون هاي
فلوتاسيون اس فاده شدد آزمايشهاي فلوتاسيون در سلود ۲/4
لي ري با حجم مفيد  ۱/93لي ر انجا گرف د غلظ جامد پالپ
م شابه کارخانه برابر  ۲8در صد ان خاب گرديدد به منظور تعيين
پايداري کف ،بعد از شتتتروس آزمايش و رستتتيدن کف به حال
تعادد ،هوادهي رحع شده و از لحظه رحع هوا ،زمان اندازهگيري
و ارتفاس کف نيز به صورت پيوس ه اندازهگيري شدد

شکل ( )۱دانهبندي نمونه اس فاده شده در آزمايشهاي
فلوتاسيون
زمان الز براي کاهش ارتفاس کف به نصتتف مقدار اوليه به
عنوان شتتتاخص پايداري کف ثب گرديدد در اين آزمايشها ،با
توجه به ثاب بودن حجم مواد در سلود فلوتا سيون ارتفاس پالپ
م شخص بوده و با ا س فاده از يک خط کش به صورت پيو س ه
ارتفاس کل مواد درون سلود (پالپ و کف) تعيين شده و با توجه
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به مشخص بودن ارتفاس پالپ ،ارتفاس کف محاسبه ميشودد الز
به ذکر استتت که با توجه به نقش ماندگي گاز در ارتفاس پالپ،
ارتفاس پالپ در هر آزمايش با يد بعد از باز شتتتدن شتتتير هوا
اندازهگرف ه شتتودد بعد از تعيين ارتفاس کف حال پايدار ،شتتير
هوا ب س ه شده و زمان الز تا ن صف شدن ارتفاس کف به عنوان
پايداري کف تعيين ميشودد
 -2-2طراحي آزمايش
اصلي ترين م غيرهايي که در عمل در مدارهاي فلوتاسيون
رابل دستتت کاري بوده و بر پا يداري کف موثرند عبارت از ،pH
ميزان و نوس کلک ور و کفستتاز ميباشتتندد از طرفي با توجه به
استتت فاده همز مان از دو کلک ور  Z11و  TC15و همچنين دو
کفستتتتاز  MIBCو  ،Dowfroth250در بيشتتت ر متتدارهتتاي
فلوتاستتتيون ،اين مواد شتتتيميايي به ع وه  pHبه عنوان عوامل
رابل تغيير در آزمايشهاي فلوتاستتتيون ان خاب شتتتدندد ميزان
م صرف مواد شيميايي نيز در سه سحح و با توجه به حدارل و
م قدار معمود و حداکثر ميزان مورد استتت فاده در کار خا نه
محمدآباد دليجان ان خاب گرديد (جدود )۱د الز به ذکر ا س
که در کارخانههاي فلوتاستتتيون بزرگ مس مانند مج مع مس
سرچشمه نيز همين مواد شيميايي و در همين محدوده اس فاده
ميشوندد
بهبود کيفي و افزايش بهره¬وري زماني ميستتر اس ت که
تحقيقات کاربردي در جه بهينه ستتازي ستيست م ،جزئي جدا
ناپذير از فرايند توليد باشدد اس فاده از روشهاي طراحي آزمايشها
در مراحل مخ لف يکي از کارا ترين روشتتتهاي رستتتيدن به اين
هدف ا س د ا س فاده صحيح از رو شهاي طراحي آماري آزمايش
نه تن ها مي¬توا ند مو جب ستتتهو ل در طراحي مرا حل تول يد
محصتتوالت شتتود ،بلکه موجب ارتقاي ستتحح اطمينان و بهبود
عملکرد سيس م توليد نيز ميشودد
جدود ( )۱عوامل و سحوج مورد اس فاده در آزمايشها
فلوتاسيون
عوامل

سطح 1

سطح 2

سطح 3

pH

۱۱/۲

۱۱/7

۱۲/۲

)Z11 (g/t

۵

۱۲

۲۰

)TC15 (g/t

۵

۱۰

۱۵

)Dowfroth250 (g/t

۱۰

۱۵

۲۰

)MIBC (g/t

۵

۱۰

۱۵

يکي از روش هاي پر کاربرد در طراحي آز مايش ها ،روش
تاگوچي اس که براي انجا آزماي شهاي با تعداد سحوج مخ لف

طرجريزي شده اس د با بررسي انجا شده آرايه ( L27جدود )۲
به عنوان طرج مناسب آزماي شي ان خاب شدد پاسخ گرف ه شده
از آزمايش ها ،زمان کاهش ارتفاس کف به نصتتتف مقدار اول يه بر
ح سب ثانيه ا س که به عنوان معيار پايداري کف شناخ ه مي
شتتود ]۱۰د اس ت فاده از اين روش نشتتان داده که در شتترايط
مخ لف عموماً پايداري کف در محدوده حدود  ۵تا  ۲۰ثانيه مي
با شد ،هر چند که با توجه به شرايط کاري در مواردي تا حدود
 7۰ثانيه نيز گزارش شده اس ]33-3۱د الز به ذکر اس که
با توجه به وجود  ۵عامل سه سححي ،براي ياف ن برخي از تاثير
م قابلها ،عوامل به ترتيب در س ونهاي  8 ،۵ ،۲ ،۱و  ۱۱طرج
جايگذاري شدندد

 -3ارايه يافتهها و تحليل نتايج
ن ايج پايداري کف در آزمايشهاي فلوتا سيون انجا شده
با طرج آزمايشتتتي  L27تاگوچي نشتتتان داد که پايداري کف به
عوامل مخ لف ،بسيار حساس بوده و در دامنه  6/۲تا  ۱۲/۲ثانيه
م غير ميباشتتتد (جدود )۲د مقايستتته دامنه پايداري کفهاي
بد س آمده با برخي تحقيقات گذ ش ه ن شان ميدهد که اعداد
در دامنه محلوبي ميباشتتتندد به عنوان مثاد در تحقيقي دامنه
اين اعداد در محدوده حدود  6تا  ۱6ثانيه گزارش شتتده استت
]33د
 -1-3تحليل واريانس
در طراحي آ ماري آز مايش ها ،تحل يل وار يانس ،اولين و
استتاستيترين بخش محستتوب ميشتتودد تأثيرگذاري يا بيتأثير
بودن عوامل مخ لف با است فاده از تحليل واريانس مشتتخص مي
شتتودد ع وه بر اين ميزان تأثير هر يک از عوامل در مقايستته با
يکديگر نيز توستتط اين تحليل تعيين ميشتتودد در اين تحقيق
تحليل دادهها با استت فاده از نر افزار  DX7انجا گرف (جدود
)3د در اين جدود مقدار آماره توزيع فيشتتتر ( )p-Valueتعيين
کنندهي معنيدار بودن (موثر بودن) يک عامل مي باشتتتدد اين
مقدار اح ماد ت صادفي بودن مقدار آمارهي في شر به د س آمده
براي هر يک از عوا مل و همچنين به طور کلي براي مدد به
د س آمده را بيان ميکندد در ن يجه هر چه عامل کم ر با شد،
اح ماد اينکه آن عامل تأثير وارعي بر فرآيند داشتتت ه ،بيشتتت ر
استت د معموال در کاربردهاي مهندستتي اگر مقدار آن کم ر از
 ۰/۰۵باشتتتد ،آن عامل تأثير مع ناداري بر فرآي ند دارد ]34د
م شخ صات آماري ن شان ميدهد که ضريب رحعي مدد ()R²
برابر  ،۰/9۲انحراف مع يار استتت اندارد ( )Std. Dev.برابر ،۰/8۲
انحراف مع يار نستتتبي ( )C.V.برابر  8/6درصتتتد و نهاي اً مقدار
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محمود برفهاي ،غالمعباس پارساپور

 Adequacy Precisionکه نشان دهندهي در کلي اندازهگيري
ها ميباشد ،برابر  8/87ميباشدد
جدود ( )۲پايداري کف حاصل شده در آزمايشهاي فلوتاسيون (طرج  L27تاگوچي)
پايداري کف ()s

pH

شماره آزمايش

6/۲

۱۰

۵

۵

۵

۱۱/۲

۱

۱۰/4

۱۵

۱۰

۱۰

۵

۱۱/۲

۲

7/4

۲۰

۱۵

۱۵

۵

۱۱/۲

3

۱۱/۲

۲۰

۱۰

۵

۱۲

۱۱/۲

4

۱۰/9

۱۰

۱۵

۱۰

۱۲

۱۱/۲

۵

۱۱/۱

۱۵

۵

۱۵

۱۲

۱۱/۲

6

۱۲/۲

۱۵

۱۵

۵

۲۰

۱۱/۲

7

۱۱/4

۲۰

۵

۱۰

۲۰

۱۱/۲

8

8/9

۱۰

۱۰

۱۵

۲۰

۱۱/۲

9

8/۰

۱۰

۵

۵

۵

۱۱/7

۱۰

8/۲

۱۵

۱۰

۱۰

۵

۱۱/7

۱۱

۱۰/3

۲۰

۱۵

۱۵

۵

۱۱/7

۱۲

8/۲

۲۰

۱۰

۵

۱۲

۱۱/7

۱3

۱۰/۲

۱۰

۱۵

۱۰

۱۲

۱۱/7

۱4

8/۰

۱۵

۵

۱۵

۱۲

۱۱/7

۱۵

8/9

۱۵

۱۵

۵

۲۰

۱۱/7

۱6

۱۲/۱

۲۰

۵

۱۰

۲۰

۱۱/7

۱7

9/۲

۱۰

۱۰

۱۵

۲۰

۱۱/7

۱8

9/۲

۱۰

۵

۵

۵

۱۲/۲

۱9

8/۵

۱۵

۱۰

۱۰

۵

۱۲/۲

۲۰

۱۱/6

۲۰

۱۵

۱۵

۵

۱۲/۲

۲۱

8/7

۲۰

۱۰

۵

۱۲

۱۲/۲

۲۲

9/3

۱۰

۱۵

۱۰

۱۲

۱۲/۲

۲3

6/۵

۱۵

۵

۱۵

۱۲

۱۲/۲

۲4

9/7

۱۵

۱۵

۵

۲۰

۱۲/۲

۲۵

۱۱/3

۲۰

۵

۱۰

۲۰

۱۲/۲

۲6

9/۱

۱۰

۱۰

۱۵

۲۰

۱۲/۲

۲7

)Dowfroth250(g/t

)TC15(g/t

)MIBC(g/t

)Z11(g/t

جدول ( )3تحليل واريانس دادههاي آزمايشهاي فلوتاسيون (طرح  L27تاگوچي -نرم افزار )DX7
منبع

مجموس مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

آماره توزيع فيشر )(F-Value

سحح معنيداري )(p-value

تاثير

مدد

64/3۱

۱8

3/۵7

۵/39

۰/۰۱

pH

۲/88

۲

۱/44

۲/۱7

۰/۱8

Z11

9/7۵

۲

4/87

7/3۵

۰/۰۲

بارز

TC15

7/۵6

۲

3/78

۵/7۰

۰/۰3

بارز

MIBC

4/۱7

۲

۲/۰8

3/۱4

۰/۱۰

DF250

7/68

۲

3/84

۵/79

۰/۰3

بارز

۱7/۲3

4

4/3۱

6/4۱

۰/۱۰

بارز

pH-DF250

۱4/8۵

4

3/7۱

۵/۵3

۰/۰۲

بارز

باري مانده

۵/3۱

8

۰/66

۵/39

۰/۰۱

مجموس

69/6۲

۲6

pH-Z11
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-
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در ن يجه مدد به دستتت آمده در بازهي طرج آزمايش در
ستتحح اطمينان مهندستتي معنادار اس ت د با توجه به معني دار
بودن مدد ميتوان در مورد تاثير ساير پارام رها اظهار نظر کردد
بررستتتي جدود  3تشتتتان ميدهد که م قادير  TC15 ،Z11و
 Dowfroth250تاثير بارزي بر پا يداري کف دارند در حالي که
 pHو  ،MIBCبر خ ف ان ظار تاثير بارزي در پا يداري کف
ندارندد ع وه بر اين بررستتي تاثير م قابلها نشتتان ميدهد که
تاثير م قا بل بين  pHو کلک ور  Z11و همچنين تاثير م قا بل
بين  pHو کفساز  Dowfroth250بارز ميباشدد
 -2-3بررسي تأثير عوامل مختلف بر پايداري کف

]۲4د از طرفي در فلوتاستتيون مس با کاهش  pHميزان جذب
گزن ات بر ستتحوج کانيهاي پيري و کالکوپيري افزايش ياف ه
و در ن يجه ميزان ذرات جامد رابل اتصتتاد به جبابها که باعث
افزايش پايداري کفميشتتتوند ،افزايش مييابد ]۲4د بنابراين
تغيير  pHبا توجه به ميزان مواد رابل شتتتناور و ميزان يون ها
ممکن اس باعث افزايش و يا کاهش پايداري کف شودد
به نظر ميرستتتد که در اين تحقيق يون ها و ميزان ذرات
آبران تاثير ي کديگر را خنثي کرده و مشتتتاهده ميشتتتود که بر
خ ف برخي از تحق يقتتات پيشتتت ين  ،]3۰افزا يش  pHدر
فلوتاستتيون مس و در محدوده تغييرات معمود کارخانه تاثيري
بر پايداري کف نداردد

الف -تأثير pH

ه مانگو نه که رب ب يان شتتتد تغيير  pHبا عث تغيير بار
سححي کاني شده  ]۱9و به همين دليل بر پايداري کف تاثير
داردد تحل يل وار يانس آز مايش ها ( جدود  )3نشتتتان داد که
تغييرات  pHدر بازه عمل ياتي کار خانه تاثير بارزي بر پا يداري
کف نداردد همچنين بررستتتي رو ند تغييرات پا يداري کف با
افزايش  pHنشان ميدهد که با تغيير  ،pHتغييرات پايداري کف
در محدوده نو سانات کارخانه بوده و از نظر آماري ثاب ميبا شد
(شکل )۲د
افزايش  pHبا عث تغيير در پ انستتت يل پا لپ و همچنين
افزايش يون  Ca2+در پالپ ميشتتتود که هر دو بر پايداري کف
تاثير دارند ]۲4د به عنوان نمونه نشتتان داده شتتده که بيشتت ر
يونها باعث کاهش ک شش سححي شده و با دارا بودن خواص
کفستتتازي ،باعث افزايش بازيابي آب و پايداري کف ميشتتتوند

شکل ( )2تأثير  pHبر پايداري کف

شکل ( )3تأثير متقابل  pHبا کلکتور  Z11و کفساز  Dowfroth250بر پايداري کف
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از طرفي بررسي تاثيرات م قابل بين  pHو ساير عوامل نشان مي
دهد که تاثير م قابل  pHبا کلک ور  Z11و همچنين با کفساز
 Dowfroth250بارز ميباشد (جدود )3د در فلوتاسيون کانيهاي
سولفيدي با کاهش  pHميزان مواد رابل اتصاد به حباب افزايش
پيدا ميکند  ]۱۰و از طرفي با افزايش ميزان کفساز و کلک ور
نيز ميزان و رابلي اتصاد مواد به حبابها افزايش مييابدد شکل
 3نشان ميدهد که با کاهش  pHو افزايش  Z11ميزان و رابلي
اتصاد ذرات به حد م وسحي رسيده و باعث افزايش پايداري کف
شده اس د همچنين با کاهش  pHو افزايش کفساز
 Dowfroth250ميزان و رابلي اتصاد ذرات به حبابها به
گونهاي افزايش مييابد که اب دا باعث افزايش پايداري کف شده
و در نهاي با افزايش بيش از حد آبراني اليه نازک آب اطراف
حباب را پاره کرده و باعث کاهش پايداري کف ميشود ]۱3د
ب -تأثير ميزان مصرف کلکتور
يکي از عوامل موثر در پايداري کف وجود ذرات جامد آبران در
کف ميباشدد در صورتي که آبراني بيش از حد باشد به دليل از
بين رف ن اليه نازک آب پايداري کف کاهش ياف ه و در آبراني
هاي م وسط حداکثر پايداري کف حاصل ميشود ]۲۲ ,۱6 ,6د
بررسي تاثير ميزان مصرف کلک ور  Z11بر پايداري کف در اين
تحقيق نشان ميدهد که در محدوده تغييرات ميزان  Z11در
کارخانه ،ح ي با حداکثر شدن ميزان مصرف اين کلک ور ،آبراني
حداکثري حاصل نشده و در ن يجه پايداري کف با افزايش ميزان
مصرف کلک ور افزايش مييابد (شکل )4 aد
از طرفي بررسي تاثير کلک ور  TC15بر پايداري کف نشان مي
دهد که بر خ ف کلک ور  ،Z11حداکثر آبراني اين کلک ور در
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مقادير مصرف بيش از  ۱۰گر بر تن ايجاد ميشودد از اين رو
حداکثر پايداري کف در محدودهي  ۱۰گر بر تن حاصل شده
اس (شکل )4 bد
ج -تأثير ميزان مصرف کفساز
يکي از عوامل ا صلي موثر بر پايداري کف ،غلظ کف ساز
ميباشتتتدد از اين رو ان ظار ميرود با افزايش غلظ کفستتتاز،
پا يداري کف افزايش يا بدد ن ايج نيز نشتتتان داد تاثير ميزان
مصتتترف کفستتتاز  Dowfroth250بر پايداري کف بارز بوده
(جدود  )3و با افزايش ميزان مصتترف اين نوس کفستتاز پايداري
کف افزايش مييابد (شکل )۵bد اما ن ايج اين تحقيق نشان داد
که بر خ ف ان ظار تاثير ميزان مصتتترف کفستتتاز  MIBCبر
پايداري کف در اين آزمايشها بارز نميباشد (جدود )3د بررسي
دريق تغييرات پايداري کف با افزايش غلظ کفستتاز MIBC
از  ۱۰به  ۱۵گر بر تن نشتتان ميدهد که افزايش مصتترف اين
کفستتاز تغييرات مثب ي را در پايداري کف نشتتان داده ولي از
نظر آماري اين افزايش معنيدار نميبا شد ( شکل )۵aد با توجه
بتته پتتا ي ين تر بودن وزن مو ل کو لي  MIBCنستتتب ت بتته
 Dowfroth250و با تو جه به تاثير مث ب وزن مولکولي
کفستتاز بر پايداري کف  ،]۱3الز استت براي مشتتاهده تاثير
کف ساز  MIBCبر پايداري کف ،ميزان مصرف آن بي ش ر شودد
الب ه عم ً در کارخانه امکان اين افزايش وجود نداردد بنابراين
در عمل در مواردي که نياز به افزايش پايداري کف ا س بايد از
کف ساز  Dowfroth250اس فاده شودد

شکل ( )4تأثير ميزان مصرف کلکتورهاي  (a) Z11و  (b) TC15بر پايداري کف (ساير متغيرها :سطح ميانگين)
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شکل ( )5تأثير ميزان مصرف کفسازهاي  )a( Dowfroth250و  )b( MIBCبر پايداري کف (ساير متغيرها :سطح ميانگين)

شکل ( )6تاثير ميزان مصرف کف ساز  (a) Downfroth250و کلکتور  (b) Z11بر پايداري کف در  pHهاي مختلف

با بررسي حال هاي مخ لف ترکيب عوامل مخ لف ،ميتوان
شرايط بهينه براي دس يابي به بيش رين پايداري کف را مورد
بررسي ررار دادد در حال کلي با توجه به وجود اندرکنش بين
م غيرهاي مخ لف براي بررسي تاثير پارام رهاي مخ لف بايد
همه عوامل را بررسي کردد به عنوان مثاد در شکل  6نشان داده
شده که براي رسيدن با باالترين پايداري کف بايد  pHدر مقدار
 ۱۱/۲و مقادير کلک ور  Z11و کفساز  Downfroth250بايد به
ترتيب در مقادير  ۱۲و  ۱۵گر بر تن باشندد
در نهاي با بررسي حال هاي مخ لف ترکيب عوامل گوناگون ،
شرايط بهينه براي دس يابي به بيش رين پايداري کف در  pHبرابر

 ،۱۱/۲مقدار مصرف کلک ورهاي  Z11و  TC15به ترتيب به ميزان
 ۲۰و  ۱۵گر بر تن و ميزان مصرف کفسازهاي Dowfroth250
و  MIBCنيز به ترتيب  ۲۰و  ۱۵گر بر تن ميباشدد بنابراين
در محدوده عملياتي فلوتاسيون مس نه تنها افزايش  pHباعث
افزايش پايداري کف نميشود ،بلکه برعکس براي رسيدن به
باالترين پايداري کف بايد  pHدر کم رين مقدار عملياتي ()۱۱/۲
باشدد
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 و مواد شيميايي بر پايداري کف درpH تاثير
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 در مقاديرZ11  حداکثر آبراني با اس فاده از کلک ور،تن
 در حالي که براي، گر بر تن اتفاق مياف د۲۰ باالتر از
 گر بر تن رخ مي۱۵  در مقادير بيش ازTC15 کلک ور
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 برDowfroth250 مشخص شد که تاثير کفساز
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 گر بر تن بر بازيابي کف بارز نمي۱۵  تا۵ محدوده
باشدد بنابراين در عمل در هنگا نياز به افزايش
 اس فادهDowfroth250 پايداري کف بايد از کف ساز
شودد









Z11 ور



 ميزان،۱۱/۲  برابرpH به رين شرايط پايداري کف در
 به ترتيب به ميزانTC15  وZ11 مصرف کلک ورهاي
 گر بر تن و همچنين ميزان مصرف۱۵  و۲۰
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 گر بر تن حاصل ميشودد۱۵
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Effect of pH and reagents on the froth stability in the copper flotation;
Case study: Mohammadabad-E-Delijan copper company
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ABSTRACT

ARTICLE INFO

In the flotation of sulfide minerals, pH and reagent dosage is
very important. In the majority of copper flotation circuits,
based on an idea, the pH is higher than standard values to
increase the froth stability. In this study, to determine the
effect of pH and reagent dosages on the froth stability,
flotation tests based on the Taguchi design (L27) were
performed on a sample of flotation circuit of the
Mohammadabad-E-Delijan copper company, and froth
stability (froth half-life time) was measured. The results
showed that, unlike the idea, pH does not have a significant
effect on the froth stability. Also, it was shown that froth
stability was affected by collector’s (Z11 and TC15), and
Dowfroth250 (frother) dosages and was not affected by
MIBC (frother) dosage. Finally, the highest froth stability
was resulted when pH was 11.2, Z11, TC15, Dowfroth250,
and MIBC dosages were 20, 15, 20, and 15 g/t, respectively.
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