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บทคัดย่อ

แร่ ท องแดงชนิ ด คาลโคไพไรท์ (Chalcopyrite) ที่ เกิ ด ร่ ว มในแหล่ งแร่ เหล็ก ทุ่ งทอง ต.ทุ่ งทอง อ.หนองบัว
จ.นครสวรรค์ ซึ่งมีผลทาให้เปอร์เซ็นต์แร่ เหล็กในแหล่งดังกล่าวมีค่าลดลง จึงได้นาตัวอย่างแร่ มาทาการทดลองเพื่อแยกแร่
ทองแดงออกจากแร่ เหล็ก โดยนาไปแต่งด้วยวิธีอาศัยความแตกต่างของความถ่วงจาเพาะด้วยโต๊ะแยกแร่ (Shaking Table)
และวิธีการลอยแร่ (Flotation) ซึ่งตัวอย่างแร่ ที่เก็บจากหน้าเหมืองเพื่อนามาทดลองจะมีเปอร์ เซ็นต์โลหะทองแดงประมาณ
7-8% โดยขนาดของแร่ ที่นาไปแต่งด้วยวิธีอาศัยความแตกต่างของความถ่วงจาเพาะและวิธีการลอยแร่ คื อ -25 +45 เมช
และ – 80 เมช ตามลาดับ ซึ่ งผลการแต่งด้วยวิธีอาศัยความแตกต่างของความถ่วงจาเพาะได้ผลการแต่งที่ไม่ดีนกั โดยหัวแร่ มี
เปอร์ เซ็ น ต์โ ลหะทองแดงเพิ่ ม ขึ้ น จาก 8.86% เป็ น 11.80% แต่ ผ ลการแต่ ง ด้ว ยวิธี ล อยแร่ ให้ ผ ลเป็ นที่ น่ า พอใจคื อ มี
เปอร์ เซ็นต์โลหะทองแดงในหัวแร่ เพิ่มขึ้นจาก 7.65% เป็ น 27.38% และมีเปอร์ เซ็ นต์การเก็บโลหะทองแดง (Percent
Recovery) ได้เท่ากับ 75.88% ที่ค่า pH=11 ปริ มาณ K-Ethyl Xanthate 10% จานวน 25 g/ton แร่ ป้อน
ABSTRACT

Chalcopyrite is a form of copper ore, associated with Magnetite in Thungtong deposit in
Thungtong Sub-District, Nong Bou District, Nakronsawon Province. The copper ore is a cause of
lower the iron percentage of the run-of-mine. To separated copper from iron ore, a gravity
concentration by shaking table and Copper flotation were studied. A set of run-of-mine samples was
collected and the copper percentage of the samples were range approximately 7-8%. The sample sizes
for the gravity concentration and the flotation studies were -25 +45 mesh and -80 mesh, respectively.
The result of gravity concentration was disappointing because the copper percentage was slightly
higher from 8.86% to 11.80%. The flotation result, however, was very favorable. The copper percent
was greatly improved from 7.65% to 23.78% with 75.88% percent recovery at pH=11 and 10% KEthyl Xanthate of 25 g per ton.
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1. บทนำ

กัน โดยเกิ ดการแปรสัมผัสเป็ นสการ์ น ในบริ เวณที่ มีก าร
เลื่ อนแบบย้อน (Thrust) โดยครั้ งแรกท าให้เกิ ด สการ์ น
ครั้งที่สองทาให้เกิดเป็ นแหล่งแร่ เหล็ก ครั้งที่สามทาให้เกิด
แหล่ ง แร่ ท องแดง หลัง จากการเลื่ อ นครั้ งแรกจะมี ก าร
ปรั บ ตัวของเปลื อ กโลกโดยการเลื่ อ นเกิ ดขึ้ น ในลัก ษณะ
คล้ายเดิม ในระนาบเดิม น้ าแร่ ร้อนอุณหภูมิสูงที่มีแร่ แมกนี
ไทต์จะขึ้นมาตามระนาบรอยเลื่ อนและแทนที่ เนื้ อหิ นจน
เป็ นแหล่งแร่ เหล็ก และเมื่อมีการเคลื่อนตัวอีกครั้ง แร่ คาล
โคไพไรท์จะขึ้นมาแทรกในรอยแตกของเหล็กและสการ์ น
โดยมักมี ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับแหล่งแร่ เหล็ก
แต่ มี ก ารกระจายฝั งประหรื อ แทรกในรอยแตกของหิ น
สการ์ นด้านหิ นเพดานเหนื อสายแร่ เหล็กขึ้นมาได้อีกอย่าง
น้อย 15 เมตร ดังนั้น ถ้าพบแร่ เหล็ก บริ เวณใดก็ จ ะให้แ ร่
ทองแดงตั้งแต่บริ เวณสายแร่ เหล็กขึ้นมาในหิ นเพดาน

เหมื อ งแร่ ข อง บริ ษ ัท เอส. เค. มิ เนอรั ล จ ากัด ซึ่ ง
ตั้งอยูท่ ี่ ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ได้ทาการผลิต
แร่ เหล็ก ด้วยวิธีการทาเหมืองเปิ ด โดยแร่ เหล็กส่ วนมากที่
พบจะเป็ นแร่ แมกนี ไทต์และมีแร่ โลหะซัลไฟต์ชนิ ดอื่นๆ
เกิ ดร่ วมอยู่ด้วย ซึ่ งแร่ คาลโคไพไรท์ก็เป็ นแร่ ทองแดงซัล
ไฟต์ชนิ ดหนึ่ งที่เกิดร่ วมกับแร่ เหล็กดังกล่าว เมื่อทางบริ ษทั
ฯทาการผลิตแร่ เหล็กก็จะมีแร่ คาลโคไพไรท์ปะปนมากับ
แร่ เหล็ ก ที่ ท าการผลิ ต จากหน้าเหมื อ ง ท าให้ เปอร์ เซ็ น ต์
เหล็ก ของแร่ ล ดลงและยังพบแร่ ค าลโคไพไรท์อี ก หลาย
บริ เวณ แม้บริ เวณดังกล่าวไม่พบแร่ เหล็กก็ตาม ซึ่ งแร่ คาล
โคไพไรท์น้ นั เป็ นแร่ ที่มีเปอร์ เซ็นต์โลหะทองแดงค่อนข้าง
สูง คือมีโลหะทองแดงเป็ นส่ วนประกอบ 34.5% สามารถ
นามาแต่งเพื่อขายโลหะทองแดงได้
ดังนั้น หากทาการแต่งแร่ เพื่อแยกแร่ คาลโคไพไรท์
ออกจากแร่ เหล็กได้ ก็จะสามารถเพิ่มเปอร์ เซ็ นต์เหล็กได้
และอาจยังจะสามารถขายโลหะทองแดงได้อีกด้วย หากมี
ปริ มาณสารองมากเพี ยงพอ โดยในการศึ กษาเพื่ อท าการ
แต่ ง แร่ น้ ั นจะใช้ 2 วิธี คื อ อาศัย ความแตกต่ างของความ
ถ่ ว ง จ า เพ า ะ ข อ ง แ ร่ เพ ร า ะ ค่ า พิ กั ด ก า ร แ ย ก
(Concentration Criterion) ซึ่ งเป็ นค่ า ที่ บ่ ง บอกว่ าจะ
สามารถแยกได้ดว้ ยวิธีการนี้ ได้หรื อไม่ที่ขนาดเท่าใด ของ
แร่ ท้ งั สองมีค่า 1.31 และทาการแต่งแร่ โดยใช้วิธีการลอย
แร่ เนื่ องจากแร่ คาลโคไพไรท์ เ ป็ นแร่ ซั ล ไฟต์ ซ่ ึ งมี
คุ ณ สมบั ติ เหมาะสมในการแยกโดยวิ ธี ล อยแร่ เพราะ
คุณสมบัติของผิวแร่ ลอยด้วยตัวเอง

3. การแต่ งแร่ คาลโคไพไรท์
3.1 การเก็บตัวอย่ าง

ในการเก็บตัวอย่างแร่ เพื่อนามาทดลองจะเก็บแร่ กอ้ น
จากหน้าเหมือง โดยจะเลือกเก็บในบริ เวณที่ พบแร่ คาลโค
ไพไรท์จานวนมากและคาดว่ามีเปอร์ เซ็นต์โลหะทองแดง
สู ง ซึ่ งจะสังเกตจากแร่ ก้อนที มีคาลโคไพไรต์ปนอยู่เป็ น
ส่วนใหญ่ ดังแสดงในรู ปที่ 1

2. ลักษณะการเกิดแร่ และศักยภาพของแหล่ งแร่ [1]

จากข้อ มู ล ธรณี วิท ยาแหล่ งแร่ ข องบริ ษ ัท เอส. เค.
มิเนอรัล จากัด พบว่าบริ เวณแหล่งแร่ ดงั กล่าวมีการให้แร่ 2
ชนิ ด คือแร่ เหล็กชนิ ดแมกนี ไทต์ (Magnetite) ฮีมาไทต์
(Hematite) และแร่ ท องแดงซัลไฟต์ชนิ ดคาลโคไพไรท์
ซึ่งแร่ ท้ งั 2 ชนิดเป็ นแร่ ที่มีโอกาสที่จะพบในปริ มาณที่มาก
ใน แห ล่ ง ดั ง กล่ า ว ซึ่ งธาตุ เ หล็ ก และธาตุ ท องแดงมี
แหล่งกาเนิ ดจากน้ าแร่ ร้อนหลังการเกิ ดสการ์ น คล้ายคลึง

รู ปที่ 1 ตัวอย่างแร่ กอ้ นจากหน้าเหมือง
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3.2 การเตรียมตัวอย่ าง

หลังจากท าการเก็ บ ตัวอย่างแล้วก็ จะน าตัวอย่างแร่
ก้อนทั้งหมดมาบดรวมกันโดยใช้เครื่ องบด Jaw Crusher
และ Roll Crusher จากนั้นทาการชักตัวอย่างเพื่ อนาไป
คัดขนาดหาขนาดที่แร่ เริ่ มแยกตัวจากมลทิน (Liberation
Size) ด้วยกล้องจุลทรรศน์ เพื่อกาหนดขนาดแร่ ที่จะนาไป
แต่งด้วยวิธีอาศัยความแตกต่างของความถ่ วงจาเพาะ[2]
และส่ งวิเคราะห์ หาเปอร์ เซ็ นต์โลหะทองแดงด้วยวิธีทาง
เคมี และนาตัวอย่างแร่ ที่ผ่านการบดขั้นต้นแต่มีขนาดโตก
ว่าขนาดเม็ดแร่ ที่จะนาไปแต่งด้วยวิธีอาศัยความแตกต่าง
ของความถ่ วงจาเพาะไปบดละเอี ยดด้วยเครื่ อ งบด Rod
Mill ให้มีขนาด -80 เมช เพื่อนาไปแต่งด้วยวิธีการลอยแร่
และชักตัวอย่างเพื่อนาวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์โลหะทองแดง
3.3 การแต่ งด้ วยวิ ธี อ าศั ยความแตกต่ างของความ
ถ่ วงจาเพาะ
จากข้อมู ลของบริ ษ ัท ฯ พบว่าแร่ ค าลโคไพไรท์ใน
แหล่งจะเกิดร่ วมกับแร่ เหล็ก แร่ ไพไรท์และแร่ ควอซด์ เป็ น
หลัก ซึ่ งเมื่ อนาแร่ ที่คดั ขนาดแล้วมาหาขนาดแร่ ที่แยกตัว
จากมลทิ นด้วยกล้องจุลทรรศน์ พบว่า ขนาดแร่ ที่แยกตัว
จากมลทินโตที่สุดคือขนาด -25 +35 เมช ดังแสดงในรู ปที่
2 ซึ่ งขนาดดัง กล่ าวละเอี ย ดเกิ น ไปที่ จ ะแต่ งด้วยวิธี อ าศัย
ความแตกต่างของความถ่วงจาเพาะ เนื่ องจากพิกดั การแยก
แร่ มีค่าเพียง 1.31 [3] ดังนั้นจึ งได้ทาการทดลองแต่งด้วย
วิธีดงั กล่าวเพียงแค่ 2 ตัวอย่างเท่านั้นและได้กาหนดขนาด
แร่ เพื่ อ ใช้ แ ต่ ง ด้ ว ยวิ ธี อ าศั ย ความแตกต่ า งของความ
ถ่ ว งจ าเพาะไว้ที่ ขนาด -25 +45 เมช และจากขนาด
ดังกล่าวจึงได้เลือกใช้การแต่งด้วยโต๊ะสัน่

รู ปที่ 2 แร่ ขนาด -25 +45 เมช ที่ถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์
3.4 การแต่ งด้ วยวิธีลอยแร่ [4]

เมื่อนาแร่ มาบดละเอียดให้มีขนาด -80 เมชแล้ว ก็จะ
นาแร่ ดงั กล่าวมาดาเนินการดังนี้
- ชักตัวอย่างจากแร่ ดงั กล่าวจานวน 16 ตัวอย่างๆ
ละ 250 กรัม
- ออกแบบชุ ด การทดลองลอยแร่ โดยเปลี่ ย นค่ า
pH และ ปริ มาณน้ ายาเคลือบผิวเม็ดแร่ เพื่อหาค่า pH และ
ปริ มาณน้ ายาเคลื อบผิวเม็ดแร่ ที่ ทาให้หัวแร่ ภายหลังการ
แต่งมีค่าเปอร์ เซ็นต์โลหะทองแดงสู งสุ ด ซึ่งชุดการทดลอง
แสดงดังตารางที่ 1
- ทาการกวนแร่ ให้เข้ากับน้ าเป็ นเวลา 2 นาที โดย
ใช้ของผสม (Pulp) ที่ความเข้มข้น 20% Solid ความเร็ ว
รอบ 900 rpm.
- วัดค่า pH ของของผสม จากนั้นเติมน้ าปูนขาวให้
ของผสมมี ค่า pH ตามชุ ดการทดลอง ซึ่ งน้ าปู นขาวยังทา
หน้าที่เป็ นตัวกดแร่ ไพไรต์และแร่ แมกนีไทต์
- เติ ม น้ ายา K-Ethyl Xanthate เพื่ อ เคลื อ บผิ ว
เม็ดแร่ ตามปริ มาณที่ได้กาหนดไว้ในชุดการทดลอง กวน
ของผสมไว้ 1 น าที ซึ่ งการเลื อกใช้ น้ ายา K-Ethyl
Xanthate นั้นอาศัยข้อมูลจากการลอยแร่ ทองแดงในแหล่ง
อื่ น ที่ มี แ ร่ เกิ ด ปะปนกั บ แร่ ค าลโคไพไรต์ ใ นลัก ษณะ
เดียวกับแหล่งนี้
- เติม Pine Oil เพื่อเคลือบฟองอากาศ ในปริ มาณ
40 g/ton จากนั้นกวนของผสมต่อไปอี ก 3 นาที เปิ ดช่ อง
27
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4. ผลการทดลอง

อากาศเพื่ อ ให้ เ กิ ดฟองอากาศ จากนั้ น ท าการกวาด
ฟองอากาศปนแร่ จนกว่าฟองอากาศจะมีสีขาวจึงหยุดปาด
ฟองอากาศ
- นาหัวแร่ และหางแร่ ที่ได้ไปกรอง จากนั้นนาไป
อบให้แห้ง
- ชั่ง น้ าหนัก หั วแร่ แ ละหางแร่ ที่ ผ่านการอบแห้ ง
แล้ว บันทึกผล จากนั้นชักตัวอย่างหัวแร่ เพื่อส่งวิเคราะห์หา
เปอร์เซ็นต์โลหะทองแดงด้วยวิธีทางเคมี
- ทาการทดลองซ้ าจนครบทุ กค่า pH และปริ มาณ
น้ ายาเคลือบผิวเม็ดแร่ ที่กาหนดไว้ในชุดทดลอง

หลังจากได้ผลวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์โลหะทองแดงใน
แร่ ป้ อ นและหัว แร่ ที่ ไ ด้จ ากการแต่ งทั้งหมดแล้ว ก็ จะน า
ข้อมูลดังกล่าวรวมทั้งน้ าหนักของแร่ ป้อนและหัวแร่ ที่ได้
มาคานวณหาเปอร์ เซ็นต์การเก็บโลหะทองแดง (Percent
Recovery) ได้ผลดังตารางที่ 2 – 4
น ำ นำ

ตารางที่ 1 ค่า pH และปริ มาณน้ ายาเคลือบผิวเม็ดแร่ แต่ละ
ชุดตัวอย่าง
การทดลอง
ปริ มาณน้ ายาเคลือบ
ค่า pH
สัญลักษณ์
ชุดที่
ผิวเม็ดแร่ (g/ton)
1

9

2

10

3

11

4

12

25
50
75
100
25
50
75
100
25
50
75
100
25
50
75
100

บ

Jaw Crusher

บ

Roll Crusher

นำ
-25 +45

FCu1
FCu2
FCu3
FCu4
FCu5
FCu6
FCu7
FCu8
FCu9
FCu10
FCu11
FCu12
FCu13
FCu14
FCu15
FCu16

-45

น

+25

บ

Rod Mill

ำ

บ ำ

นำ

-80

+80

บ ำ

ำ

รู ปที่ 2 แผนผังการแต่งแร่ โดยสังเขป
ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์โลหะทองแดงในแร่ ป้อน
ขนาดเม็ดแร่
เปอร์เซ็นต์โลหะทองแดง (%)
-25 +45 เมช
8.68
-80 เมช
7.65

3.5 ผังการแต่ งแร่

ขั้น ตอนการแต่ ง แร่ ท้ ั งหมด เมื่ อ น ามาเขี ย นเป็ น
แผนผังการแต่งแร่ โดยสังเขปจะแสดงดังรู ปที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการแต่งแร่ โดยอาศัยความแตกต่างของความ
ถ่วงจาเพาะ
การ
ทดลอง
ที่

น้ าหนัก
แร่ ป้อน

น้ าหนัก
หัวแร่

1
2

1,000
1,000

655
646

(g)

(g)

เปอร์เซ็นต์
โลหะทอง
แดงในหัวแร่
(%)
11.58
11.80

สู งสุ ด เนื่ องมาจากขนาดเม็ดแร่ ที่นามาทดลองมีขนาดเล็ก
เกินไปเมื่อเทียบกับพิกดั การแยกแร่ ที่ 1.31 ซึ่งขนาดเม็ดแร่
ที่สามารถแยกได้ดว้ ยวิธีน้ ีที่ค่าพิกดั การแยกดังกล่าวควรจะ
มีขนาด 4-10 เมช ในส่ วนของการแยกแร่ ดว้ ยวิธีการลอย
แ ร่ นั้ น ไ ด้ ผ ล ดี ที่ ค่ า pH=11 คื อ ไ ด้ เป อ ร์ เซ็ น ต์
โ ล ห ะ ท อ งแ ด งสู งสุ ด แ ล ะ มี เป อ ร์ เซ็ น ต์ ก าร เก็ บ
โลหะทองแดงสู งสุ ดด้ ว ยเช่ น กั น ซึ่ งค่ า เปอร์ เ ซ็ นต์
โลหะทองแดงสู ง สุ ด คื อ 27.38% มี เปอร์ เซ็ น ต์ก ารเก็ บ
โลหะทองแดง 75.88% ในขณะที่ เปอร์ เซ็ น ต์ ก ารเก็ บ
โลห ะท องแดงสู งสุ ดคื อ 79.47% แต่ มี เป อร์ เซ็ น ต์
โลหะทองแดงเพี ย ง 25.76% ดัง นั้ นปริ ม าณ K-Ethyl
Xanthate จะขึ้ นอยู่ กั บ เปอร์ เ ซ็ นต์ โ ลห ะทองแดงที่
ต้องการ เพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์การเก็บโลหะทองแดงสูงสุด

การเก็บ
โลหะ
ทองแดง
(%)
87.40
87.81

ตารางที่ 4 ผลการแต่งแร่ ดว้ ยวิธีลอยแร่
สัญลักษณ์
FCu1
FCu2
FCu3
FCu4
FCu5
FCu6
FCu7
FCu8
FCu9
FCu10
FCu11
FCu12
FCu12
FCu14
FCu15
FCu16

ค่า

pH

9

10

11

12

(g)

เปอร์เซ็นต์
โลหะ
ทองแดง

การเก็บ
โลหะ
ทองแดง

67
64
62
45
59
62
58
59
53
58
59
60
59
59
60
64

17.78
17.31
18.14
19.83
16.16
16.11
16.28
16.12
27.38
25.62
25.76
25.12
21.56
20.54
20.94
17.81

62.29
57.93
58.81
46.66
49.85
52.23
49.37
49.73
75.88
77.70
79.47
78.81
66.51
63.37
65.69
5960

น้ าหนัก
หัวแร่

(%)

(%)

6. แนวทางในการพัฒนา

เนื่ องจากในการทดลองนี้ แร่ ที่นามาแต่งด้วยวิธีการ
ลอยแร่ จ ะน าแร่ ที่ มี ข นาด -45 +80 เมช ไปบดซ้ าให้ มี
ขนาดเล็กกว่า 80 เมช ดังนั้นหากนาหัวแร่ ที่ผ่านการแต่ง
ด้วยวิธีอาศัยความแตกต่างของความถ่วงจาเพาะมารวมกับ
แร่ ข นาด -45 +80 เมช แล้ว ไปบดซ้ าเพื่ อ น าไปแต่ ง ด้ว ย
วิธีการลอย ก็น่าจะทาให้หัวแร่ ทีผ่านการลอยมีเปอร์ เซ็นต์
โลหะทองแดงและการเก็บ โลหะทองแดงสู งขึ้ น ตามไป
ด้วย
7.

5. สรุ ป

กิตติกรรมประกาศ

คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณบริ ษทั เอส.เค. มิเนอร์รัล จากัด
ที่อนุ เคราะห์ ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองและขอบพระคุณ
รศ.นิ คม โชติกานนท์ ที่ ให้คาแนะนาตลอดการทดลองใน
ครั้งนี้

จากการทดลองพบว่าการแต่งแร่ ด้วยวิธีอาศัยความ
แตกต่างของความถ่วงจาเพาะไม่ค่อยได้ผลดี มากนัก คื อ
เปอร์ เซ็ นต์ โ ลห ะทองแดงเพิ่ มขึ้ น จาก 8.86% เป็ น
11.80% ในการทดลองที่ ใ ห้ เปอร์ เซ็ น ต์โ ลหะทองแดง
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