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درباره مس
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هزار سال قبل باز می گردد که در خاور میانه رخ 10اولین استفاده از مس توسط انسان به •

.داده است

.اولین استفاده از مس بصورت ابزار، سالح و جواهرات بوده است•

نز سال قبل از میالد ذوب مس انجام می شد و به عنوان آلیاژ بر3500تا 2500سپس در حدود •

.استفاده شد( قلع+مس)

.به عنوان واحد پولی استفاده می کردند( روی+مس)رومی ها از برنج •

مس را برای استفاده نظامی ( سال قبل از میالد5000تا 1200)بومیان آمریکا در زمان قدیم •

.استخراج می کردند

.میالدی آغاز شد1840معدنکاری و استخراج اقتصادی مس از •



مسکاربردهای 
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رنجآلیاژهای معمول مس مانند برنز و ب•
مسکوکات•
ظروف•
یکسیم، کابل و تجهیزات الکترون•
جواهرات•



مسکاربردهای 
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Type of Market 
Copper 

Consumption 
[million lbs.] 

Examples 

Construction 2,233 Wiring, heating/refrigeration, and plumbing 

Electrical and 
Electronics 

978 
Power utilities, cell phones, computers, lighting, and 
anything with an on/off switch 

Consumer and 
General Products 

627 
Currency, cookware, household appliances, coins, 
etc. 

Transportation 
Equipment 

982 Airplanes, cars, trucks, trains, etc. 

Industrial Equipment 378 
Manufacturing machinery, on-site equipment, off-
highway vehicles, and transmission lines 



مسکاربردهای 
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مسصادرکنندگان و واردکنندگان 
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مسصادرکنندگان و واردکنندگان 
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درباره مس
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.مس از جمله موادی است که بصورت خالص و یا ترکیب در طبیعت یافت می شود•

:بطور کلی منابع مس به دو دسته کلی تقسیم می شوند که عبارتند از•

...(کالکوپیریت، کالکوسیت و )کانی های سولفیدی •

...(کوپریت، آزوریت، ماالکیت و )کانی های اکسیدی •

.این دو دسته روش فراوری متفاوتی را نیاز دارند که در ادامه شرح داده خواهد شد•



کانی
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کانی چیست؟•

وکریستالیساختارشیمیایی،ترکیبدارایکهاستارگانیکغیرطبیعیترکیبیککانی•

.دارندوجودکانیمختلفهایگونهمعادنهمهدر.استمشخصفیزیکیخواص

CuFeS2کالکوپیریت

کره های صورتی مس، کره های آبی آهن و 
هستند( سولفور)کره های زرد گوگرد 

CuO2کوپریت

کانی های سولفیدیکانی های اکسیدی



مسروش های مختلف استحصال 
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کانی های سولفیدیکانی های اکسیدی

(فروشویی)لیچینگ 

مخزنیتوده ای

فلوتاسیون

بیولیچینگ



لیچینگ

11





13



چند نکته راجع به لیچینگ
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(خردایشینههزبدون)استاکسیدیعیارکممعدنیمواداستحصالروشبهترینایتودهلیچینگ.

ودشمیاستفادهاکسیدیمسپرعیارهایکانیازمساستحصالبرایمخزنیلیچینگ.

راباارزشهمادتوانیدمیبیولیچینگروشبههستینمواجهعیارکمسولفیدینمونهبااگر

.کنیداستحصال

پرورشآزمایشگاهدریاودارندوجودزمیندرکه)هاباکتریسرییکبیولیچینگروشدر

.گیرندمیقراراستفادهموردمساستحصالبرای(یابندمی

بهتمایلکهمواردیدراینرواز.هستندهزینهپرحاللبااستخراجوالکترووینینگفرایندهای

.شودمیاستفادهسمنتاسیونازآنهاجایبهنیستگذاریسرمایه
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کارخانه های فراوری
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استحصال مس به روش فلوتاسیون
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مواد استخراج شده از معدن

سنگ شکنی

آسیاکنی

فلوتاسیون

دنمولیب-کنسانتره مس

آبگیری و انباشت پسماند



سنگ شکنی
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هدف از •
ابعاد ورودی و خروجی•
ظرفیت•



سنگ شکنی
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سنگ شکنی
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آسیاکنی
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هدف از آسیاکنی•
ابعاد ورودی و خروجی•
ظرفیت•
کنترل سایز ذرات•
گلوله ها•











آسیاکنی
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Training

Grinding

Inside View 36 ft. 

SAG Mill

Rail Type 

Steel Liners









فلوتاسیون
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هدف از فلوتاسیون•
مواد شیمیایی•
آبرانی•
کف سازها•
مرحله اولیه و نهایی•
عیارها•









ماشین های فلوتاسیون
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آبگیری
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هدف از آبگیری•
مقدار آب بازیابی شده•
مکانیسم عملکرد•
مواد شیمیایی•
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فیلتراسیون
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هدف از آبگیری•
مقدار آب بازیابی شده•
مکانیسم عملکرد•
مواد شیمیایی•


