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  سنگ معدن اكسيدي مس به روش هيدرومتالورژي توليد مس از

، آشنايي با فرآيندهاي ليچينگ، سمانتاسيون و DX٧هدف انجام آزمايش: آشنايي با برنامه طراحي آزمايش 

الكترووينينگ در توليد مس از كاني اكسيدي، بررسي پارامترهاي موثر بر ليچينگ و تعيين تاثير متقابل بين پارامترها 

  در صورت وجود

  : ليچينگ كاني اكسيدي1آزمايش 

% مس از معدن مس سونگون تهيه گرديده و براي 6/3) با عيار Cu(OH)٢.CuCO٣سنگ معدن ماالكيت (

 10و به كمك روش فاكتوريل ناقص در طول  DX٧آزمايش حاضر مورد استفاده قرار ميگيرد. با استفاده از برنامه 

 مورد مطالعه قرار ميگيرد. S/L، دما و نسبت اندازه ذرات متوسط مترهاي غلظت اسيد،آزمايش به شرح زير تاثير پارا

مورد نياز براي هر آزمايش مقدار خاكه  S/Lاسيد با غلظت مورد نياز را به حجم يك ليتر آماده كرده و به نسبت 

مورد نياز را وزن كرده (ابتدا از تراز بودن ترازو اطمينان حاصل كنيد.) و در زير هود به محلول اسيد اضافه ميكنيم. 

 دهانهو استفاده ميكنيم. عمل هم زدن را به مدت يك ساعت ادامه داده  ميله هاي شيشه ايبراي همزدن محلول از 

  ميپوشانيم تا از تبخير محلول جلوگيري شود.بشر را با نايلون 
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  خواسته هاي آزمايش:

با توجه به واكنش استكيومتريك اسيد سولفوريك با كاني ماالكيت محاسبه كنيد براي هر آزمايش مقدار اسيد 

با توجه به آناليز مس حل شده درصد استخراج مس را براي ابر مقدار الزم از نظر تئوري است. مورد استفاده چند بر

هر آزمايش محاسبه كرده و با تكميل كردن جدول فوق، بعد از تعيين پارامترهاي موثر مدل مناسبي براي انحالل 

بر درستي مدل ارائه شده  Pressو  .Adeq. Precision. با توجه به مقادير مس از كاني ماالكيت ارائه دهيد

تحليل بياوريد. با ارائه نمودارهاي موبوطه درستي مدلتان را تاييد كنيد. تاثير پارامترهاي مختلف بر راندمان استخراج 

با رسم دياگرامهاي سه  را با رسم نمودارهاي مربوطه تشريح كنيد. درصورت وجود تاثير متقابل بين پارامترهاي موثر

تاثير هركدام از پارامترهاي مشاركت كننده در تاثير متقابل را به طور جداگانه بحث كنيد.  Contourو  بعدي

نشان داده و درصد سهم هر كدام از پارامترها را بر  Perturbationشدت تاثير پارامترهاي موثر را با رسم دياگرام 

داخلي شامل : عنوان و نويسندگان، راندمان ليچينگ بنويسيد. (نكته: گزارش كار را به فرمت مقاله كنفرانس 

  روش تحقيق، نتايج و بحث، نتيجه گيري، مراجع بنويسيد.)خالصه، مقدمه، 

  : سمانتاسيون2آزمايش 

ميلي ليتر از از محلول  100محلول بدست آمده از آزمايش ليچينگ را به كمك كاغذ صافي، فيلتر كرده و مقدار 

به  يآهن را به آرام يخته و به كمك براده آهن سمانته ميكنيم.ليچ (سولفات مس) صاف شده را در يك بشر ر

در اين حالت مقدار عمل سمانتاسيون را تا بيرنگ شدن محلول سولفات مس ادامه ميدهيم.  محلول اضافه كرده و

  آهن اضافه شده جهت سمانتاسيون كامل را بدست آورده و آن را با مقدار تئوري مورد نياز مقايسه ميكنيم.

  ته هاي آزمايش:خواس

در هر آزمايش چند برابر مقدار  مورد نياز تئوريك آهن مصرف كرده ايد؟ عوامل موثر بر سمانتاسيون را نوشته و 

دليل استفاده خيلي بيشتر از ميزان تئوريك آهن را شرح دهيد. بگوييد كه ميزان اكسيژن موجود در محلول چه 

  تاثيري بر راندمان فرآيند سمانتاسيون دارد؟

  : الكترووينينگ3آزمايش 
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ميلي ليتر از باقيمانده محلول ليچينگ جدا كرده و به عنوان الكتروليت در آزمايش الكترووينينگ استفاده  400 

د تميكنيم. آندي از جنس سرب و كاتدي از جنس مس خالص انتخاب كرده سطح آنها را با سمباده تميز ميكنيم. كا

ت لو 5/2ترتيب به قطبهاي مثبت و منفي منبع تغذيه وصل ميكنيم. با اعمال جريان را وزن كرده و آند و كاتد را به 

عمل الكترووينينگ را به مدت يك ساعت ادامه ميدهيم. سپس الكترود ها را از الكتروليت در آورده كاتد را 

ب كرده بر روي خشك كرده و دوباره وزن ميكنيم. اختالف وزن ابتدايي و نهايي كاتد نشان دهنده ميزان مس رسو

  كاتد مي باشد. 

  خواسته هاي آزمايش:

(از قانون فاراده  با يادداشت كردن ميزان جريان براي هر آزمايش، راندمان جريان را براي هر آزمايش محاسبه كنيد

روش سمانتاسيون را با روش راندمان كل فرآيند توليد هيدرومتالورژيكي مس را محاسبه كنيد.  استفاده كنيد).

  الكترووينينگ مقايسه كنيد. خطاهاي احتمالي و داليل بروز آنها را بنويسيد.

  

  موفق باشيد

  مزمل


