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 پاالیش الکترولیتی مس

 دانش، هنر و فن استخراج فلزات از كانه آنها به روشهاي شيميايي است. :متالورژي استخراجی

 انواع روشهاي متالورژي استخراجي

 هيدرومتالورژي .1

 پيرومتالورژي .2

 الكترومتالورژي .3

 

 استخراج فلزات از كانه آنها با استفاده از محيط هاي آبي است. هیدرومتالورژي:

 استخراج فلزات از كانه آنها با استفاده از روشهاي حرارتي است. پیرومتالورژي:

 استخراج فلزات از كانه آنها با استفاده از روشهاي الكتروليتي است. الکترومتالورژي:

 ل سه مرحله مختلف ميگردد:روشهاي هيدرومتالورژي خود شام

 فرايند ليچينگ كه شامل مخلوط كردن، حل كردن و جدا كردن جامد از مايع مي باشد. -الف

-Liquid)مايع -كه شامل استخراج مايع  (Purification and Separation) خالص سازي و جداسازي -ب

Liquid Extraction) تبادل يوني ،(Ion Exchange)سمنتاسيون ،(Cementation)جذب ،(Adsorption)  و در

 مي باشد. (Evaporation)نهايت تبخير

و كريستاليزاسيون  (Precipitation)توليد محصول كه توسط يكي از روشهاي رسوب كردن -ج

(Crystallization ).صورت ميگيرد 
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 داليل توسعه روشهاي هيدرومتالورژي:

 محدوديت هاي موجود در زمينه آلودگي محيط زيست  -1

 تغليظ شيميايي محلول ها -2

 نياز به استخراج فلزات از كانه هاي كم عيار و با روشهاي اقتصادي -3

 ويژگيهاي عمومي روشهاي هيدرومتالورژي

 درجه سانتي گراد كار ميكنند. 111فرايندهاي هيدرومتالورژي در كمتر از  -

 غلظت واكنش دهنده ها در فرايند هيدرو متالورژي كم است. -

 فرايند هيدرو متالورژي كم است. سرعت واكنشها در -

ابعاد واحدهاي هيدرومتالورژي براي توليد مقدار مشخصي از ماده معموال بزرگتر از واحدهاي  -

 پيرومتالورژي است.

 هزينه هاي ساخت واحدهاي هيدرومتالورژي كمتر از واحدهاي پيرومتالورژي است. -

 مزایاي روش هیدرومتالورژي نسبت به پیرومتالورژي:

در فرايندهاي پيرومتالورژي كانه هاي سولفيدي گاز دي اكسيد گوگرد  (:𝑆𝑂2تولید دي اكسید گوگرد) -الف

توليد ميگردد كه در صورت دارا بودن غلظت كافي به اسيد سولفوريك تبديل ميگردد و در  غير اينصورت 

بايستي كانه هاي سولفيدي بايستي دور ريخته شود. اغلب روشهاي دور ريزي بسيار گران بوده و به همين علت 

 را به روشهاي پيرومتالورژي بعمل آورد.
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در فرايند پيرومتالورژي مواد مذاب، مات و سرباره به مقدار وسيعي از كوره اي به كوره  جابجایی مواد: -ب

ديگر منتقل شده كه عالوه بر مشكالت اين روش هزينه هاي زيادي را به دنبال خواهد داشت در حالي كه در 

 مي شوند. فرايند هيدرومتالورژي محلول ها به صورت سيال در درون لوله ها بدون هيچ مشكلي جابجا

در فرايندهاي پيرومتالورژي به واسطه كار در درجه حرارتهاي باال انرژي زيادي مصرف  مصرف انرژي: -ج

ميگردد، عالوه بر اين دستگاههاي بازيابي حرارت نيز گرانقيمت و حجيم مي باشند در حاليكه در فرايند 

از اين نظر در مصرف انرژي صرفه  هيدرومتالورژي بعلت دماي كم واكنشها سوخت كمي مورد نياز است و

 جويي خواهد شد.

انجام عمليات فرايندي بر روي كانه هاي كمپلكس با روش  :انجام فرایند بر روي كانه هاي كمپلکس -د

پيرومتالورژي بعلت مشكل بودن جدايش نامناسب مي باشد در حاليكه روش هيدرومتالورژي بر روي اينگونه 

 كانه ها مناسب مي باشد.

فرايندهاي پيرومتالورژي بر روي كانه هاي كم عيار به علت حجم زياد  :انجام فرایند بر روي كانه هاي كم عیار -ه

انرژي مصرفي براي ذوب اقتصادي نمي باشد در حاليكه فرايندهاي هيدرومتالورژي با استفاده از عامل ليچينگ 

 انتخابي در اين حالت روش مناسبي خواهد بود.

ر اقتصادي فرايندهاي پيرومتالورژي غالبا براي سرمايه گذاري در مقياس بزرگ كه سرمايه از نظاقتصاد: -و

گذاري زيادي را مي طلبد مناسب ميباشد در حاليكه فرايندهاي هيدرومتالورژي در مقياسهاي كوچك و سرمايه 

 گذاري كم مناسب است.

 تعریف لیچینگ:
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ي توسط حل كردن آن در يك حالل است. در كليه ها و سنگهاي معدنليچينگ جدا كردن مواد از كانه 

فرايندهاي ليچينگ بعد از به تعادل رسيدن مخلوط حاوي حالل و ليچينگ دو فاز حالل و جامد از هم جدا 

 گفته ميشود. Raffinateو به ماده جامد و محلول چسبيده به آن  Extractميگردند كه به فاز حالل 

 

 روشهاي ليچينگ

 In situ leaching           ليچينگ در محل    

            Heap leachingليچينگ توده اي 

 روش ليچينگ در محل: 

براي استخراج كاني هاي با عيار كم استفاده مي گردد .اين روش بر اساس سيركوله كردن محلول ليچينگ به  

داخل طبقات پاييني زمين و سپس بازيابي مينرال مورد نظر از محلول فوق استوار است.اين روش خود شامل دو 

 روش پاششي و تزريقي مي گردد.

ذخيره معدني پاشيده مي شود و در مواقعي از آن استفاده ميشود كه در روش پاششي عامل ليچينگ بر روي 

كه در مواقعي كه ذخيره معدني در عمق  (Injection method)ذخيره معدني در سطح باشد. در روش تزريقي

باشد استفاده ميشود، عامل ليچينگ به وسيله چاله هايي كه با توجه به وضعيت ذخيره، به طور منظم طراحي و 

بداخل تزريق مي گردد و به ازاي هر گروه از چاله هاي تزريق عامل ليچينگ يك چاه  ماده معدني ده اندحفر ش

 بازيابي محلول باردار در نظر گرفته ميشود كه محلول ليچينگ را به سطح زمين پمپ مي كند.

 (Heap leachingروش لیچینگ توده اي)

 و همچنين كانه هاي كم عيار مورد استفاده قرار ميگيرد.اين روش براي استخراج فلزات از كانه هاي اكسيدي 
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 از جمله مزاياي اين روش ارزان بودن اين روش است. -

 در اين روش از حل كردن فلز موجود در كانه خرد شده به كمك يك حالل استفاده ميگردد. -

 درصد است. 01تا  01متوسط بازيابي در اين روش  -

 از بصورت توده در مي آيد.در اين روش كانه خرد شده در فضاي ب  -

 در مرحله بعد محلول ليچينگ بر روي اين توده اسپري ميگردد. -

عامل ليچينگ فلز موجود در كانه را از آن جدا كرده و سپس بصورت محلول غني از فلز جداشده در  -

 حوضچه هايي جمع آوري مي گردد.

 محلول جمع آوري شده سپس به واحد بازيابي منتقل ميگردد. -

 اي از فرايند پروژه ليچينگ در مجتمع مس سرچشمه:خالصه 

( ، Heapبخش هيپ) 3اين پروژه جهت استخراج مس از كانه هاي اكسيدي و كم عيار مس بكار ميرود و شامل 

 ( مي باشد.EW( و در نهايت الكترووينينگ)SXاستخراج با حالل)

بعد از خردايش سنگهاي معدني اسيدپاشي روي سنگهاي خرد شده انجام ميگيرد و محلول  :Heapدر بخش 

حاصل به تيكنر هدايت ميگردد تا ناخالصي ها از جمله شن و ماسه در كف تيكنر ته نشين گردند و محلول 

 PLSهدايت ميگردد. SXمي باشد به بخش  PLSسرريز از تيكنر كه به محلول غني ليچينگ و تحت عنوان 

𝑔𝑟محلولي شامل 

𝑙
 مي باشد. 1.0-2.3برابر  PHمس و  33-1 

اضافه ميشود تا مس از فاز آبي جذب فاز آلي گردد. در  PLSتركيبات آلي جاذب مس به محلول  :SXدر بخش 

( مخلوط شده و Mixer-settlerواقع در اين بخش فاز آبي حاوي مس با فاز آلي جاذب در يك مخلوط كن)
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فاز براي جدايش به بخش جداساز  2ون مس از فاز آبي به فاز آلي منتقل ميگردد سپس مخخلوط در اثر تماس، ي

يا ته نشين كننده وارد ميشود. فاز آبي بعد از جداسازي و افزايش اسيد مجددا جهت پاشش بر روي توده هاي 

 انتقال مي يابد. Heapسنگ معدن به بخش 

را به طور انتخابي جذب و در  PLSحرارت و غلظت( مس محتوي  ،درجهPHدرواقع حالل آلي با تنظيم شرايط )

)الكتروليت بخش  gr/L101-101شرايط متفاوت ديگر در اثر مخلوط شدن با محلول الكتروليت با غلظت اسيد 

 الكترووينينگ( مس محتوي را دفع ميكند و در نهايت بازيابي و مجددا مورد استفاده قرار ميگيرد.

 كارهاي زير انجام ميگيرد: SXر بخش لذا به طور خالصه د

( و بردن آن به فاز PLSاستخراج انتخابي مس از محلول اسيدي حاصل از انحالل سنگ هاي معدني ) -1

 آلي نا محلول 

جدا كردن مس از فاز آلي و بردن آن به داخل محلول اسيدي غليظ )الكتروليت نهايي براي فرايند  -2

 الكترووينينگ(

خالصي هاي فلزي را در خود حل نميكند لذا ناخالصي در محلول اوليه حاصل از توجه: چون حالل آلي نا

ارسال ميگردد باقي ميماند و لذا الكتروليت نهايي عاري از هر گونه  Heapانحالل كه براي اسيدپاشي به بخش 

 نا خالصي مي باشد.

 (:EWبخش الکترووینینگ)

فرايند الكترووينينگ يعني قرار دادن سرب در قطب در اين بخش مس محلول در الكتروليت با استفاده از 

(در قطب منفي سل)كاتد( محلول الكتروليت بازيابي و Stainless steelمثبت)آند( و بالنك استنلس استيس)

 بر روي سطح بالنك، مس رسوب مينمايد. 
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 (Refineryپااليشگاه )

ناميده ميشود و محصول كارخانه ذوب مي درصد كه مس آندي  9...در پااليشگاه مس ناخالص با خلوص 

( كه همان سالن Tank houseباشد با روش پااليش الكتروليتي )الكتروليز( در محلي بنام تانك هوس )

درصد حاصل شود. سالن  ......الكتروليز ميباشد تصفيه و خالص سازي ميگردد تا مس كاتدي با خلوص 

متر(ساخته شده است  00متر و عرض  223متر مربع)طول  103.9الكتروليز )تانك هوس( در زميني به مساحت 

متر تقسيم شده است.بخش هاي اول و دوم از سمت كارخانه ذوب كه تحت  20كه به سه قسمت به عرض 

يعني بخش هاي جنوبي و شمالي شناخته ميشوند و سلولهاي الكتروليز را در بر ميگيرند و  Bay2و  Bay1عنوان 

 01.سلول الكتروليز مي باشد)مجموعا  91( تقسيم شده است كه هر سكشن شامل Sectionبخش) 29خود به 

سلول( جهت توليد كاتد تجاري تحت عنوان سلولهاي 091سكشن )شامل  21سلول( از اين تعداد در حاضر 

سلول( جهت  01و دو سكشن) 03-00و سكشن  31،91،31،21،11(شامل سكشن هاي رديف Comتجاري )

و يك  03-09و  01-02تهيه كاتد اوليه تحت عنوان سلولهاي استريپينگ شامل سكشن هاي  توليد ورق بمنظور

سلول(جهت انجام كارهاي آزمايشي و تحقيقاتي تحت عنوان سلولهاي اكسپريمنتال شامل سكشن 91سكشن )

سل ذكر  01.در نظر گرفته شده است كه در آن نيز كاتد تجاري توليد ميشود. در پااليشگاه عالوه بر  00-00
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ساب سل( جهت انجام فرايند الكترووينينگ و بازيابي مس از الكتروليت  02سل كامل) 29شده تعداد 

 پااليشگاه در كنار واحد تصفيه لجن وجود دارد.

دستگاههاي برش لوپ و برش اوليه و ماشين تهيه كاتد  2و1در قسمت غرب تانك هوس و انتهاي بخش هاي 

 ( قرار گرفته اند.St.Shاوليه يا استارتينگ شيت)

دستگاه برش لوپ كه جهت تهيه لوپ يا گوشواره از ورق هاي توليدي بخش استريپينگ به منظور تهيه كاتد 

مورد استفاده قرار ميگيرد ورق را ابتدا به صورت طولي در قسمت برش اوليه و سپس به  St.Shاوليه در ماشين 

عدد لوپ تهيه  22د لوپ ميكند.از هر ورق معموال صورت عرضي در قسمت برش ثانويه برش داده و تولي

 ميگردد.

( از قسمتهاي شيت فيدر، بارفيدر، لوپ فيدر، سيستم پانچ، زنجير اصلي باالبرنده، St.Shدستگاه تهيه كاتد  اوليه )

اده زنجير فاصله دهنده كاتدهاي اوليه و واگن تخليه تشكيل شده است كه به منظور توليد كاتد اوليه براي استف

عدد كاتد اوليه در ساعت  023در قسمت توليد كاتد تجاري مورد استفاده قرار ميگيرد. ظرفيت اين دستگاه 

ميباشد. دستگاه برش اوليه نيز جهت برش لبه هاي ناصاف ورق و تهيه ورق هايي به ابعاد استاندارد 

.01*.01mm  در دستگاه و ذخيره  آنها در ظروف مخصوص ورق)بين هاي ورق( جهت استفادهSt.Sh  بمنظور

 توليد كاتد اوليه مورد استفاده قرار ميگيرد.

(مجهز به دو جرثقيل سقفي)جرثقيلهاي سينگل و دوبل شمالي يا جنوبي( ميباشد كه بمنظور 1و2هر بخش )

 جابجايي آند،كاتد، كاتد اوليه، قراضه هاي آندي و بالنك ها در نظر گرفته شده است.

ساعت يك  0تن بار را دارند و طوري طراحي شده اند كه كمتر از  21ت بلند كردن هريك از جرثقيلها ظرفي

 سكشن را آند و كاتد برداري مي نمايد.
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 سرعتهاي مختلف حركات اين جرثقيل ها بصورت زير مي باشد:

 سرعت حركت طولي)پل( =12-121 متر در دقيقه

 سرعت حركت عرضي)ترولي يا تلشكي( =3-31 متر در دقيقه

 سرعت حركت قالب =1-11 متر در دقيقه

جهت جابجايي آند، كاتد، ورق اوليه، قراضه و بالنك توسط كرين ها از سوئينگ بارها استفاده ميشود كه 

اسكلت آنها از جنس آهن معمولي ولي هوكها)قالبها( از جنس فوالد ضدزنگ )استنلس استيل( مي باشد. سه 

 الكترودها در پااليشگاه در نظر گرفته شده است كه به شرح زير مي باشد:نوع سوئينگ بار براي جابجايي 

 سوئينگ بارهاي حمل آند و كاتد تجاري: -الف

اين سوئينگ بارها در يك حالت جهت جابجايي آند و قراضه و در حالت ديگر جهت جابجايي كاتد اوليه و 

هوكها در اين سوئينگ بارها در حالتهاي مختلف كاتدتجاري مورد استفاده قرار ميگيرند كه فاصله دو رديف 

 ميلي متر است. 113ميلي متر ميباشد و فاصله هوكها در هر رديف  913ميلي متر و  3..

 سوئينگ بارهاي حمل آند استريپينگ)اوليه(: -ب

 ميلي متر ميباشد و فاصله هوكها در هر رديف 3..در اين سوئينگ بارها فاصله دو رديف هوك ها ثابت و 

 ميليمتر ميباشد. 119.3

 سوئينگ بارهاي حمل بالنك تيتانيوم: -ج

در اين سوئينگ بارها فاصله دو رديف هوك ها ثابت مي باشد و فاصله هوك ها در هر رديف از يكديگر 

 ميلي متر ميباشد. 220.0
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تحت عنوان توضيح: در پااليشگاه عالوه بر سه نوع سوئينگ بار ذكر شده، دو نوع سوئينگ بار ديگر،يكي 

تن وجود دارد كه  3تايي )سوئينگ باراستراول( و ديگري تحت نام سوئينگ بار كرين  190سوئينگ بار 

طبقه ذخيره ورق و دومي  3به راك هاي  St.Shاولي جهت تخليه كاتدهاي اوليه توليدي از روي ماشين 

سلهاي مس زدايي جهت  جابجايي آند سربي،كاتد اوليه و در نهايت كاتدهاي توليدي در بخش 

 ( مورد استفاده قرار ميگيرد.Diالكتروليت)

بخش سوم شامل واحدهاي تصفيه الكتروليت و لجن آندي، تاسيسات چرخش الكتروليت، وسايل برقي، 

 اطاق هاي اداري و تاسيسات جانبي از جمله ديگ هاي بخار و تصفيه آب مي باشد.

𝐴ظرفيت اسمي واحد با دانسيته جريان 

𝑚2
𝑇(به ميزان DCروش جريان مستقيم) به 211

𝑦⁄101111  و به روش

تن در سال پيش بيني شده است كه پااليشگاه مس سرچشمه  291111( به ميزان PRCبرگشت جريان متناوب)

راه اندازي شد و هم اكنون هم با همين روش ولي با دانسيته جريان باالتري در حال كار مي  DCبه روش 

 يشگاه اولن بلژيك(. باشد)مطابق تجارب در پاال

تقريبا تمام مس توليد شده در جهان از طريق عمليات الكتروليتي است كه بر روي كانه مس صورت ميگيردكه 

 اين عمليات بر دو نوع ميباشد:

 پااليش الكتروليتي مس ناخالص يعني آند)فرايند الكتروليز( -الف

 استخراج از حالل)فرايند الكترووينينگ( استخراج الكتروليتي از محلولهاي حاصل از انحالل يا -ب

درصد باقيمانده از طريق فرايند الكترووينينگ توليد  3درصد مس كاتدي از طريق فرايند الكتروليز و  3.تقريبا 

 ميشود.
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 الکترولیز:

الكتروليز فرايندي است كه در تانك هاوس پااليشگاه مس سرچشمه در حال انجام مي باشد.پااليش الكتروليتي 

س )الكتروليز( شامل جدا كردن مس به طريق الكتروشيميايي از آند ناخالص و رسوب مس حل شده به شكل م

 خالص بر روي صفحه نازك مسي است كه به دو منظور انجام ميگيرد:

 ناخالصيهايي كه براي خواص الكتريكي مس مضر ميباشند را حذف ميكند. -الف

 ا مي توان به عنوان توليدات جانبي بازيابي كرد)نظير طال و نقره(با استفاده از اين روش نا خالصي ها ر -ب

 شرح عمل:

مس ميتواند از ساير ناخالصيها كه بعدا شرح داده خواهد شد با عمل الكتروليز در يك محلول الكتروليت شامل 

كترون ژن تمايل به جذب السولفات مس و اسيد سولفوريك جدا گردد. مس به اندازه كافي نسبت به هيدرو

دارد و در محلول مي تواند با بازدهي بااليي رسوب نمايد. هنگامي كه الكترودها )كاتد و آند( به يك منبع 

جريان برق )ركتي فاير يا يكسو كننده( متصل باشند و در يك الكتروليت شامل سولفات مس و اسيد 

ي محلول شروع ميگردد. سولفوريك غوطه ور گردند واكنش الكتروشيميايي بين آند ، كاتد و يونها

الكترونهايي كه از منبع تغذيه جريان الكتريكي به سمت كاتد مي آيند يونهاي مسي را كه در سطح كاتد قرار 

 دارند را رسوب ميدهند يعني:

𝐶𝑢2++2e    →       𝐶𝑢(𝑠) 

 مس آندي نيز به صورت زير تجزيه و حل ميشود:

𝐶𝑢(𝑠)     →      𝐶𝑢2+ + 2e      
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واكنش به طريقي صورت ميگيرد كه همان تعداد الكتروني كه در سطح كاتد بدون بار ميشوند در سطح آند 

آزاد ميشوند يعني همان ميزان مسي كه از سطح آند حل ميگردد بر روي سطح كاتد ته نشين و رسوب مينمايد 

سوب مس بر روي سطح كاتد لذا عبور جريان برق از آند و از طريق الكتروليت موجب انحالل مس آندي و ر

ميشود.در الكتروليز،مس آند روي خط جريان مثبت و كاتد بر روي خط جريان منفي قرار ميگيرد.روش شرح 

)جريان مستقيم( مي باشد كه جريان متناوب شهر توسط ركتي فايرها)يكسو كننده ها(  DCداده شده همان روش 

 گردد.تبديل به جريان مستقيم شده و به سيستم اعمال مي

 الكترووينينگ :

 الكترووينينگ به معناي استخراج فلز از فاز آلي محتوي كاني آن فلز با استفاده از جريان الكتريسيته مي باشد.

( پااليشگاه مس سرچشمه در حال انجام Diفرايندي كه در واحد ليچينگ و همچنين در سلولهاي مس زدا)

الكترووينينگ )استخراج از حالل(يونهاي محلول در الكتروليت،  است از نوع الكترووينينگ مي باشد. در فرايند

الكترون گرفته و بر سطح كاتد كه همان ورق مس خالص مي باشد رسوب مي نمايد. در اين فرايند از يك آند 

غير قابل حل در الكتروليت كه صرفا نقش آند را بازي ميكند و بر روي خط جريان مثبت قرار ميگيرد استفاده 

. اين فرايند در حال حاضر در واحد ليچينگ مجتمع مس سرچشمه و همچنين در سلولهاي دوبار مس ميشود

( پااليشگاه مس سرچشمه در حال انجام ميباشد كه در زير جهت روشن شدن شرح Decopperizing=Diگيري )

 در تانك هاوس مي پردازيم. Diعمل به بررسي سل هاي 
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 (:Decopperizing=Diسلولهاي )

مس الكتروليت در طول فرايند الكتروليز مس بر خالف غلظت اسيد كه تمايل به كاهش دارد به دو علت  غلظت

 افزايش مي يابد:

 كه كم و بيش در آند وجود دارد. Cu2Oالف( حل شدن اكسيد مس 

𝐶𝑢2𝑂 + 𝐻2𝑆𝑂4 → 𝐶𝑢𝑆𝑂4 + 𝐻2𝑂 +  𝐶𝑢 ↓  

 ب( انحالل يا خوردگي شيميايي آند و كاتد

−40غلظت معمولي مس در الكتروليت بايد 
گرم در ليتر باشد لذا براي نگهداشتن غلظت مس در اين    2+

فرستاده شده و مس زدايي ميگردد.الكتروليت خروجي از از  Diمحدوده بخشي از الكتروليت هميشه به سلولهاي 

اين سلول بعد از مس زدايي، قسمتي جهت خارج نمودن مابقي ناخالصي ها توسط تانكر به واحد ليچينگ ارسال 

 و مابقي بعد از برگشت به تيكنرها وارد چرخه گردش الكتروليت ميگردند. 

رق مسي خالص به عنوان كاتد استفاده ميشود. آند سربي در در اين سلولها از سرب به عنوان آند و از و

الكتروليت حل نميگردد و به صورت يك پيل الكتروليتي عمل كرده و ولتاژ را در خود ذخيره مينمايد در نتيجه 

 برابر ولتاژ سلولهاي تجاري مي باشد. 0-11ولت يعني  2.9تا  1.0ولتاژ در اين سلولها بين آند و كاتد در حدود 

ر اين سلولها يونهاي مس محلول در الكتروليت با گرفتن الكترون روي سطح كاتد رسوب كرده و در سطح د

 آند آب هيدروليز ميگردد.

𝐶𝑢2+ + 2𝑒 →  𝐶𝑢° ↓            𝐸0 = 0.34 𝑣𝑜𝑙𝑡 )واكنش احياء )كاتدي 

2𝑆𝑂4
2− + 2𝐻2𝑂 → 𝐻2𝑆𝑂4 + 𝑂

2−      
2𝑒 
→      2𝐻2𝑆𝑂4   +   𝑂2       آندي )تجزيه يا اكسايش آبواكنش( 
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2𝐻2𝑂 → 𝑂2 + 4𝐻
+ + 4𝑒    𝐸0 = 1.23𝑣 خالصه 

 

𝐸𝑐𝑒𝑙𝑙 = 𝐸𝑐
0 − 𝐸𝑎

0 = 0.34 − 1.23 = −0.89𝑣𝑜𝑙𝑡 

 واكنش خودبخودي نبوده و انرژي بر ميباشد يعني بايد انرژي به سيستم بدهيم كه نشان ميدهد

باال بودن ولتاژ باعث افزايش دماي الكتروليت و تجزيه آب در سطح آند شده كه اين امر موجب  Diدر سلولهاي 

توليد گاز اكسيژن و همچنين افزايش ميزان غلظت اسيد الكتروليت ميگردد.لذا با توجه به اين موارد بدليل 

يد در محيط در اين سلولها خروج گاز اكسيژن و باال بودن غلظت اسيد و دما، تبخير و متصاعد شدن بخارات اس

كاهش يابد و به سمت صفر ميل  gr/l3زياد ميباشد و از سوي ديگر اگر غلظت مس الكتروليت در اين سلولها از 

كند احتمال دارد آرسنيك محلول در الكتروليت وارد عمل شده و بهمراه يونهاي هيدروژن واكنش داده و گاز 

 آرسن توليد گردد:

𝐴𝑠3− + 3𝐻+  →  𝐴𝑠𝐻3 

كه اين گاز، گازي سمي و خطرناك  بوده و متصاعد شدن آن در محيط در صورت توليد بسيار نگران كننده 

لذا در اين سلولها كنترل غلظت مس الكتروليت خروجي الزامي بوده و در هر شيفت غلظت مس  خواهد بود

نتايج آزمايشها ميزان فلوي الكتروليت خروجي از اين سلولها توسط آزمايشگاه اندازه گيري شده و بر اساس 

الكتروليت ورودي به اين سلولها جهت نگهداري غلظت مس در محدوده الزم تنظيم ميگردد.)اين كار توسط 

 پرسنل گردش الكتروليت انجام ميگردد(

جهت جلوگيري از متصاعد و پخش شدن بخارات اسيد و احيانا گاز آرسن)در صورت توليد( در محيط به 

لولها ماده اي شيميايي به نام مرسوالت اضافه ميگردد كه يك نوع صابون خنثي ميباشد. اين الكتروليت اين س
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ماده ضمن توليد كف يك پوشش بر روي سطح الكتروليت ايجاد ميكند كه از پخش بخارات اسيد و احيانا 

 د.متصاعد و پخش شدن بخارات اسيد و احيانا گاز آرسن)در صورت توليد( در محيط جلو گيري ميكن

 مقایسه خلوص كاتدهاي تولیدي در فرایندهاي الکترولیز و الکترووینینگ :

خلوص كاتدهاي استخراج الكتروليتي)فرايند الكترووينينگ ( نسبت به كاتدهاي حاصل از پااليش 

الكتروليتي)الكتروليز( كمتر بوده و براي مصارف غير الكتريكي مناسب ميباشد. ناخالصي هاي كاتد در فرايند 

 ناشي از موارد زير ميباشد: "كترووينينگ عمدتاال

 الف( محصوالت خوردگي )اكسيد سرب يا سولفات سرب جامد(ناشي از آند سربي 

 ب( تصفيه نا تمام محلول انحالل

ج( تشكيل گاز اكسيژن در سطح آند شرايط متالطمي در سلولهاي استخراج الكتروليتي بوجود مي آورد كه 

 ه سطح كاتد رسيده و بهمراه مس جذب كاتد شوند.باعث ميشود ذرات جامد ب

د( مهمترين منبع ناخالصي ها آند سربي مي باشد . سطح سرب اكسيد مي شود تا اليه اكسيدي تقريبا حل 

( تشكيل دهد اما اين اليه بدليل نازكي و تالطم الكتروليت كه ناشي از 𝑃𝑏𝑂2ناپذيري را بنام اكسيد سرب )

ي باشد ترك برداشته و پوسته پوسته ميشود و بتدريج ضمن ريزش در كف سلولها به خروج گازهاي اكسيژن م

 سوي كاتد كشيده شده و بر روي كاتد مينشيند.

 

 (Periodic Reverse Current) )برگشت جریان متناوب( P.R.Cروش 
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)جريان مستقيم( افزايش دانسيته جريان تا حد مشخصي مقدور مي باشد و در شدت جريان باالتر از  DCدر روش 

آمپر بر متر مربع ميباشد، آندها به اثر ناپذيري يا به اصطالح پسيو شدن تمايل پيدا  231-201آن كه معموال 

متناوب جريان براي مدت از فن برگشت  استفاده ميكنند و درجه خلوص كاتد كم ميشود براي اين منظور

ثانيه برگشت جريان( تا حد زيادي موثر ميباشد لذا با اين عمل قادر به افزايش دانسيته  11ثانيه،  211كوتاهي )هر 

درصد افزايش توليد بدون كاهش خلوص كاتد خواهد 13جريان و راندمان خواهيم بود .اين روش حدودا باعث 

 شد.

 مزاياي اين روش عبارتند از :

آند: يونهاي مس مجاور آند دوباره بر روي آند مينشيند و لذا غلظت يونهاي مس اطراف سطح آند در  -1

 و در نتيجه غلظت مس الكتروليت كاهش مي يابد.

در كاتد:برگشت جريان مستقيم باعث ميشود كه مس كاتدي با واكنش الكتروشيميايي ترجيحا از  -2

جايي كه دانسيته جريان از همه جا بيشتر است مجددا نزديكترين نواحي به آند يعني گره ها)نودل ها( 

حل شوند در نتيجه نودل هاي چسبيده به سطح كاتد حل شده و مس رسوب كرده بر سطح كاتد از 

 حالت معمولي هموارتر و خالص تر مي شود.

 رفتار ناخالصی هاي موجود در آند در حین فرایند الکترولیز:

 الكتروموتوري عناصر كه در ادامه آمده است: با توجه به جدول پتانسيل

 Electronegativeفلزات الكترونگاتيو)دافع الكترون(:  -1

اين فلزات شامل نيكل، آهن، روي و ... مي باشند كه در اسيد سولفوريك )الكتروليت ( محلول بوده و در 

 كاتد شوند.الكتروليت انباشته مي شوند، فقط به صورت مكانيكي مي توانند موجب آلودگي 
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 جاذب الكترون( -)الكترون دوست  Electropositiveفلزات الكتروپوزيتيو )نادر يا نجيب(:  -2

اين فلزات شامل طال، نقره، پالتين، پاالديوم و ... مي باشند كه در الكتروليت نامحلول بوده و وارد لجن آندي 

 ميشوند يعني تشكيل دهنده لجن آندي مي باشند.

عادي در اسيد سولفوريك محلولند ولي بدليل تركيب با عناصر ديگر به شكلي در  فلزاتي كه در حالت -3

,𝑁𝑖𝑂آند وجود دارند كه در اشيد حل نميشوند مثل  𝐶𝑢2𝑂 

فلزاتي كه حالليت كمي در اسيد سولفوريك دارند مثل سرب و قلع. اين فلزات پس از انحالل ضمن  -9

 آندي ميشوند.مصرف اسيد به صورت نمكهاي سولفاتي وارد لجن 

فلزاتي كه پتانسيل نزديك به مس  دارند و همراه مس يا زودتر از آن از آند جدا مي شوند و مضرترين  -3

ناخالصي هاي آند را تشكيل ميدهند شامل ارسنيك، آنتيموان، بيسموت و ... كه در مجاورت هم 

 را نموده و بصورت لجن شناور در مي آيند. Bi.Asو As.Sbتركيباتي چون 

 As 𝐸0 =0.248انسيل ارسنيك پت

 Sb 𝐸0 =0.212پتانسيل آنتيموان 

 Bi 𝐸0 =0.32 پتانسيل بيسموت

 لجن شناور ضمن آلودگي كاتد به داليل زير باعث كاهش راندمان جريان ميگردد:

 درشت و باز شدن ساختار كريستالي كاتد توليدي -1

 افزايش تعداد اتصاالت كوتاه بين آند و كاتد و افزايش زحمت پرسنل عملياتي  -2

 نودل دار شدن لبه هاي بااليي و سطح كاتد -3

 افزايش هزينه هاي توليدي -9

 كاهش تناژ كاتد توليدي -3
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 ( برخی از عناصر )به ولت(E0جدول پتانسیل استاندارد)

ب ميشوند
ت غير فعال يا نجي

فلزا
 

=
=

=
=

=
=

=
=

=
=

=
=

=
=

=
=

>
>
>

 

 نام عنصر پتانسیل الکترود نسبت به هیدروژن

1.9.0+ Au
Au3+⁄  

1.2+ Pt
Pt2+⁄  

1..00+ Pd
Pd2+⁄  

1.0..+ Ag
Ag+⁄  

1.039+ Hg
Hg2+⁄  

1.391+ Cu
Cu2+⁄  

 1.1 𝐻2
𝐻+
⁄  

وند
يش

ر م
ي ت

ند
ا آ

ر ي
عالت

ت ف
لزا

ف
 

=
=

=
=

=
=

=
=

=
=

=
=

=
=

=
=

>
>
>

 
1.110- Pb

Pb2+⁄  

1.130- Sn
Sn2+⁄  

1.23- Ni
Ni2+⁄  

1.200- Co
Co2+⁄  

1.913- Cd
Cd2+⁄  

1.99- Fe
Fe2+⁄  
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 در جدول فوق: نکته:

هر چه به سمت پتانسيل هاي منفي تر پيش ميرويم فلزات تمايل بيشتري به از دست دادن الكترون و  -1

 اكسيد شدن پيدا ميكنند يعني فلز فعال تر شده و سريعتر خورده يا حل ميشود.

ميرويم فلز تمايل به اكسيد شدن يا انحالل كمتري دارد در هرچه به سمت پتانسيل هاي مثبت تر پيش  -2

 واقع غير فعال شده و حفظ ميشود.

 سالن الکترولیز:

 سلولهاي تولید كاتد تجاري: -1

سكشن و هر سكشن از دو نيم سكشن تشكيل شده است. جهت قطع و وصل برق هر سكشن  21اين قسمت از 

است. سكشن هاي بخش تجاري شامل كليه سكشنها به جز يك كليد مستقل براي هر سكشن پيش بيني شده 

( مي باشند. )البته در حال حاضر سكشنهاي 00/00و  00/03و  09/03و  02/01يعني ) 01سكشن هاي رديف 

واقع در شرق سالن شروع شده و  12/11نيز كاتد تجاري توليد ميگردد(.اين سكشنها از سكشن  00/00و  00/03

ط كاتدشويي ادامه مي يابد. چرخه گردش الكتروليت در اين سولها به دو قسمت كنار خطو 30/30تا سكشن 

و  30/33و دو سكشن  21و  11شامل سكشنهاي رديف  1گردش الكتروليت تقسيم ميرددكه مدار  2و  1مدار 

 مي باشد. 39/33و  32/31بعالوه دو سكشن  31و  91شامل سكشن هاي رديف  2و مدار 30/30

ي ميشوند. جنس سلول تشكيل شده است كه بترتيب از سمت كليد سكشن شماره گذار 21هر نيم سكشن از 

ن مسلح پيش ساخته با روكش سربي بوده كه با رنگ ضد اسيد مجهز شده بود و لي در حال سلولها قبال از بت

 حاضربا سلولهاي پلي كانكريت ساخت كشور شيلي جايگزين شده اند.
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ي بتوني رنگ آميزي شده قرار گرفته اند.در زير سلولها يك ورق پالستيكي آنها كليه اين سلولها بر روي پايه ها

 PVCرا از زمين عايق كرده و همچنين كليه قسمتهاي نشيمن گاه سلولها عايق كاري شده است. عايق كاري از 

 سخت و نرم مقاوم در برابر خوردگي و تركيب الكتروليت است.

از  inletدقيقه از طريق شلنگ هاي متصل به خط لوله اصلي و از طريق لوله ليتر در  23-31الكتروليت به ميزان 

قسمت كف سل وارد هر يك از سلولها و بعد از طي نمودن طول سل به صورت سرريز وارد جعبه 

در قسمت خروجي سلول ميگردد و از آنجا وارد خطوط برگشت الكتروليت و در نهايت به  (Overflow)اورفلو

تانك آماده سازي الكتروليت ( مي ريزد. مواد شيميايي كه در قسمت تهيه مواد شيميايي ساخته كانديشن تانك )

 شده اند بهمراه اسيد كلريدريك به كانديشن تانك اضافه مي شود.

−170غلظت اسييد سولفوريك الكتروليت معموال 
گرم در ليتر كنترل ميگردد اما به علت تبخير و همچنين  2+

تركيب با عناصري همچون روي و سرب و تشكيل سولفات آنها كاهش مي يابد كه كمبود  مصرف اسيد به دليل

غلظت اسيد در الكتروليت با افزايش مخلوطي از اسيد سولفوريك غليظ و آب ديمن به چرخه گردش 

 گرم در ليتر كنترل ميگردد. براي نگه داشتن 30-92الكتروليت جبران ميگردد. غلظت مس الكتروليت نيز بين 

مس زدايي شده و مجددا به چرخه گردش  Diبخشي از الكتروليت در سلولهاي  ،غلظت مس در محدوده مجاز

كاتد اوليه قرار ميگرفت اما در حال حاضر اين  .9آند و  90الكتروليت برگشت داده ميشود. سابقا در هر سلول 

 23الي  10وزن آن  و دانسيته جريان بين كاتد افزايش يافته است.عمر هر آند با توجه به  31آند و  31تعداد به 

روز از  11الي  .روز مي باشد. در طول اين مدت طي دو دوره از هر آند دو كاتد برداشته ميشود يعني بعد از هر 

( عمل كاتد برداري )پولينگ كاتدي( انجام ميگيرد و مجددا كاتدهاي New=Nعمر آند نو)به اصطالح آند 

 ين مي گردند.اوليه جديد در سلول جايگز
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 10( ميگردد و بعد از برداشت دوم كاتد كه حدودا Used=U( در اين دوره تبديل به آند استفاده شده )Nآند نو )

روز از عمر آند گذشته است تبديل به قراضه مي شوند كه قراضه جهت جداسازي لجن از بدنه با آب  23الي 

 گري مجدد فرستاده مي سوند.كندانس گرم شستشو شده و به كارخانه ذوب جهت ريخته 

الكتروليت به طور دائم در درون سلولهاي الكتروليز در چرخش مي باشد. دماي الكتروليت ورودي به سلولها 

درجه سانتيگراد نگهداري شود ولي دما در طول مسير چرخش الكتروليت و خصوصا در سطح  01-03بايد بين 

 لهاي حرارتي جبران ميگردد.سلولها كاهش مي يابد كه اين كاهش دما در مبد

 سلولهاي تولید ورق اولیه)استریپینگ(: -2

است كه تحت عنوان مدار استريپينگ شناخته ميشود. در اين سولها  09/03و  02/01اين قسمت شامل سكشنهاي 

آند مس ناخالص و كاتد بالنك تيتانيم مي باشد كه كاتد در قطب منفي قرار ميگيرد. آندهاي مصرفي در اين 

قسمت فقط از نظر ابعاد و اندازه با آندهاي بخش تجاري تفاوت دارند ولي از نظر تركيب شيميايي همانند 

 آندهاي بخش تجاري مي باشند.

 21الي  10شرايط الكتروليت نيز مشابه سلولهاي كامرشيال)تجاري( مي باشد. جريان مصرفي در اين بخش 

ساعت با در نظر گرفتن ميزان  29ولت مي باشد. در مدت زمان  1.23كيلوآمپر و ولتاژ بين آند و كاتد حدودا 

ميلي متر از آند جدا و بر روي سطح تيتانيم)كاتد( مينشيند كه هر روز به  1.0-1.0رسوبي به ضخامت  ،آمپراژ

صورت دستي و با كمك ديلم اين ورق نازك مسي از دو طرف بالنك تيتانيم جدا گرديده و تحت عنوان ورق 

 ره ميگردند.اوليه ذخي
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قسمتي از ورقهاي مسي اوليه جهت تهيه لوپ به دستگاه تهيه لوپ انتقال و مابقي پس از برش لبه هاي ناصاف در 

( )دستگاه تهيه St.Shتايي ذخيره و در نهايت بهمراه بين هاي لوپ به قسمت استارتينگ شيت) 931( Binبينهاي)

 فاده در سلولهاي بخش تجاري فرستاده ميشوند.كاتد اوليه( به منظور تهيه كاتد اوليه براي است

 توزیع جریان در سلولهاي الکترولیز: -3

در الكتروليز، آند روي خط جريان مثبت و كاتد روي خط جريان منفي قرار ميگيرد. هميشه جريان از طريق آند 

( Walkerاكر)وارد سلول شده و از طريق كاتد خارج ميگردد .سيستم آرايش الكترودها در هر سلول سيستم و

مي باشد. يعني قرار قرار گرفتن كاتد يك سل و آند سل مجاور بر روي ميله مسي انتقال نيرو)كنتاكت يا باس بار 

مياني(. يعني آند در يك سمت سلول بر روي خط جريان مثبت قرار ميگيرد و در سمت ديگر بر روي 

ل بر روي خط منفي جريان قرار ميگيرد و در برد( قرار دارد در حاليكه كاتد در سمت ديگر سلو گعايق)كپين

سمت مقابل بر روي عايق قرار ميگيرد. عبور جريان از الكتروليت باعث انحالل مس آندي و رسوب مس 

 كاتدي روي سطح كاتد مي شود.

تد ژ بين آند و كاآند و كاتد در هر سل به صورت موازي قرار گرفته اند در نتيجه جريان توزيع ميگردد ولي ولتا

 ولت ميباشد. 1.23-1.33همان ولتاژ سل و بين 

سل ها به طور سري نسبت به هم قرار گرفته اند در نتيجه جريان براي تمام سل ها ثابت ولي ولتاژ سل ها به هم 

 جمع ميگردد در نتيجه:

 ولتاژ هر سكشن

 ولتاژ هر سكشن =91(*1.23-1.33=)11-19 ولت
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 همديگر به طور سري قرار گرفته اند در نتيجه:سكشن ها نيز همانند سل ها نسبت به 

 ولتاژ اعمالي از سوي ركتيفايرها )ولتاژ كل( =21(*11-19=)211-201 ولت

( به جريان مستقيم ACنوع ركتيفاير )يكسو كننده( جهت تبديل جريان متناوب شهر) 9در پااليشگاه معموال 

(DC.به مشخصات زير وجود دارد ) 

 ولتاژ آمپر نام ركتی فایر 

 (27RD100A,Bركتي فاير هاي كامرشيال)  1
18 KA 400 V DC 

 (27RD200ركتي فاير استريپينگ) 2
25 KA 85 V DC 

 (27RD300ركتي فاير اكسپريمنتال) 3
32 KA 20 V DC 

 Decopperizing(27RD400) ركتي فاير  9
5.5 KA 170 V DC 

   

جهت تغذيه مدارات كامرشيال)تجاري( مي باشند. ركتي فاير استريپينگ  27RD100A,Bركتي فايرهاي 

27RD200  را تغذيه نمايد اما  00/00و  00/03و  09/03و  02/01در يك حالت مي تواند چهار سكشن

كيلو آمپر نمي توان از آن گرفت و در يك حالت ديگري  21.3محدوديت جريان)آمپراژ( داردو بيش از 

 كيلو آمپر تغذيه نمايد. 21.3را با حد اكثر جريان   00/03و  09/03و  02/01ميتواند سه سكشن  

را به تنهايي تغذيه نمايد در حالت  00/00عالوه بر اينكه مي تواند سكشن  27RD300ركتي فاير اكسپريمنتال 

را تغذيه نمايد و لي محدوديت ولتاژ دارد و در اين   00/03و  09/03و  02/01ديگري نيز مي تواند سه سكشن  

 گردد.ولت ن 21صورت بايد آمپراژ پايين باشد تا ولتاژ خروجي بيش از 
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27RD300 27RD200

                                      

                               

را تغذيه ميكنند.  00/00سكشن  expو  00/03و  09/03و  02/01ركتي فاير استريپينگ سكشن هاي  - 1حالت 

 در حالت بسته و بقيه باز مي باشند. 0و9و3و2و1كليدهاي 

غذيه مي كند. را ت 00/00و  00/03و  09/03و  02/01ركتي فاير استريپينگ هر چهار سكشن  -2حالت 

 در حالت بسته و بقيه باز مي باشند. 0و0و9و3كليدهاي 

و  3را تغذيه مي كند. كليدهاي شماره  00/03و  09/03و  02/01ركتي فاير اكسپريمنتال سكشن هاي -3حالت 

 بسته و بقيه باز مي باشند. .

 expركتي فاير  →exp →00→00ركتي فاير 

 expركتي فاير  →exp →01→02→03→09→03→00ركتي فاير 

 stركتي فاير  st →01→02→03→09→03→00→76→76ركتي فاير 

 stركتي فاير  →st →01→02→03→09→03→00ركتي فاير 

 

 Decopperizingركتي فاير  -شكل
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 ركتي فاير تجاري -شكل
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-38/37-48-47-58-57-56-55-46-45-44-43-54-53-52-51-42-41→ ركتي فاير تجاري

28-27-26/25-36/35-34/33-24/23-22-21-32/31-11/12-13/14-

15/16-17/18→ 

 ركتي فاير تجاري

 

 قطع و وصل ركتي فاير ها:

براي تعمير كليد سكشن يا باز كردن باس بارها يا هر كار اساسي ديگر ابتدا ورنيه ركتي  kv21جهت قطع برق 

فاير ها را در جهت صفر چرخانده تا حدي كه درجه ورنيه عدد صفر را نشان دهد. سپس شروع به كم كردن 

هر دو ركتي  kv21يد نموده تا آنها نيز صفر شوند. بعد از انجام مراحل فوق كل Bو Aتپ چنجر ركتي فاير هاي 

 فاير را قطع ميكنيم در اين صورت هيچ جرياني روي باس بارها و كليد سكشن ها اعمال نميشود. 

را وصل كرده و شروع به باال بردن ورنيه و تپ چنجر  Bو  Aركتي فاير هاي  kv21براي وصل مجدد ابتدا كليد 

 مينماييم تا به آمپراژ مورد نظر برسيم.

 در پاالیشگاه: گردش الکترولیت  -4

 گردش الكتروليت در پااليشگاه به دو شكل مدار باز و مدار بسته انجام ميشود.

 مدار باز گردش الكتروليت :
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پس از برداشت دوم كاتد و قراضه شدن آند ، قامه )پالك( كف هر يك از سل ها برداشته ميشود و 

ها)سامپ ها( كه در قسمت زير سلول ها الكتروليت و لجن ته نشين شده در كف سلول ها به داخل چاهك 

قرار د ارند هدايت ميشوند. هر يك از چاهك ها داراي دو پمپ و يك همزن مي باشد كه همزن خصوصا 

در زمان تخليه سلول ها در حال كار ميباشد تا لجن ها در كف سامپ ته نشين نگردند. الكتروليت و لجن 

تيكنر ها )مخازن ته نشين كننده لجن( فرستاده ميشوند. تيكنر از سامپ ها به  2.1همراه آن توسط پمپ هاي 

ها مخروطي شكل بوده و در نتيجه لجن در قسمت مخروطي شكل تحتاني ته نشين ميگردد و الكتروليت 

بهمراه مقداري از لجن معلق به صورت سرريز در تانك هاي سرريز تيكنر جمع آوري و توسط پمپ هاي 

سيون بمنظور گرفته شدن باقيمانده ذرات لجن به فيلترهاي كيسه اي يا شيبلر جهت انجام عمل فيلترا 3.1

عدد كيسه مي باشد. الكتروليت خروجي از شيبلر فيلترها  92فيلتر ها فرستاده ميشوند. هر شيبلر فيلتر داراي 

ك هاي جهت تامين كمبود الكتروليت مدار بسته الكتروليت كه ناشي از تبخير الكتروليت ميباشد به تان

( وارد Condition Tankذخيره الكتروليت فرستاده شده و از آنجا بسته  به سطح كانديشن تانك ها)

عدد پمپ ديافراگمي بنام پمپ هاي  2كانديشن تانك مي گردد. لجن هاي ته نشين شده در تيكنر توسط 

O.D.S .جهت تصفيه به واحد لجن فرستاده ميشوند 

 مدار بسته گردش الكتروليت: 

ن مدار شامل كانديشن تانك، فيلتر استوانه اي، پمپ هاي عمودي گردش الكتروليت و مبدل حرارتي اي

ميباشد كه در اين مدار الكتروليت به طور دائم و پيوسته از طريق لوله ورودي الكتروليت وارد سلولها 

 ميگردد و از طريق سر ريز سلولها مجددا به كانديشن تانك برگشت داده ميشود.

كانديشن تانك ها بدليل تبخير الكتروليت مرتبا كاهش مي يابد كه اين كاهش سطح از طريق افزايش سطح 

 الكتروليت از تانك هاي ذخيره الكتروليت به كانديشن تانك بسته به سطح كانديشن تانك جبران ميگردد.
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اي سامپها را مي دهد و ( سطح مي باشد كه اولي فرمان قطع به پمپهLevelتوضيح: هر تيكنر مجهز به دو لول)

 لول دوم فرمان آژير و آالرم را ميدهد.

در سالن الكتروليز وجود دارد كه هر يك مجهز به دو پمپ و يك  Dو  C,B,Aسامپ بنام هاي  9مجموعا 

 همزن مي باشند.

يك دستگاه كنترل سطح براي هر كدام از كانديشن تانك ها تهيه شده است و به شير تخليه اتوماتيك 

( متصل است كه به طور دائم باز و بسته شدن شير Storage Tankك ذخيره الكتروليت )استورج تانك=تان

را تنظيم مينمايد. هر تانك ذخيره معموال كانديشن تانك مربوط به خود را تغذيه ميكند. سيستم كنترل به 

 وسيله عالمت هشدار سطح باال و پايين تكميل مي شود.

درجه در هنگام عبور از سلولهاي الكتروليز صورت ميگيرد  9تا  2ت در حدود افت درجه حرارت الكترولي

 كه با عبور از مبدل حرارتي اين كاهش درجه حرارت جبران ميشود.

مقدار اسيد عمدتا به دليل تبخير الكتروليت و مصرف آن به صورت تركيب با عناصر نيكل و سرب و 

اهش ميباشد كه با افزايش اسيد سولفوريك به مدار اين تشكيل سولفات آن ها متغير و معموال رو به ك

 كاهش غلظت جبران خواهد شد.

اسيد سولفوريك غليظ توسط پمپ از تانك ذخيره آن و آب كندانس از تانك ذخيره آب كندانس براي 

 جبران كاهش حجم الكتروليت يا تنظيم غلظت مس و اسيد به الكتروليت افزوده ميشود.

 2و  1فيلترشبانه و همچنين ونتهاي خطوط لوله  مدارات  كانديشن تانك ها بعالوهتخليه و  هاي سرريزمسير

 ميريزند كه در دياگرام صفحه بعد نشان داده شده اند.Dبه سامپ 
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 مسيرهاي ورودي و خروجي الكتروليت به كانديشن تانك هاي تجاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راندمان جریان و قانون فاراده: -5

از نظر تعريف استفاده بهينه و مناسب از جريان اعمالي در جهت انحالل مس آندي و رسوب آن راندمان جريان 

 بر روي سطح كاتد مي باشدو از نظر فرمولي بر اساس فرمول زير قابل محاسبه مي باشد.
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راندمان =
مقدار مس توليد شده عملي

مقدار مس توليد شده تئوري
∗ 100 

 نداريم. %111ميگردد اما بداليل مختلفي هيچ زمان راندمان راندمان هميشه به صورت درصد اعالم 

تمام واكنشهاي انجام شده در االكتروليز مس بر اساس قوانين فاراده انجام ميگيرند و بر اساس اين قوانين ميتوان 

 مس توليدي را به صورت تئوري محاسبه نمود.

 قوانين فاراده: 

د( حل ميشود و يا رسوب ميكند متناسب با مقدار الكتريسيته مقدار ماده اي كه در الكترودها )آند و كات .1

 اي است كه از محلول عبور ميكند.

 0311.براي حل شدن يا رسوب دادن يك اكي واالن گرم از هر ماده مقدار الكترسيته اي معادل  .2

 (=C.0311F) ( مي گويند.Fكولمب الزم ميباشد كه به اين مقدار عدد فاراده)

 جرياني معادل يك آمپر در مدت زمان يك ثانيه مي باشد()توضيح: يك كولمب 

جرم مولكولي يون

ظرفيت يون
 (eq=اكي واالن گرم) 

 
𝟔𝟑.𝟓

𝟐
= 𝟑𝟏.  اكي واالن گرم مس =𝟐

 1eq كولمب0311.

It x 

X=
𝑒𝑞 ∗ 𝐼.𝑡

96500
=
31.8 ∗ 𝐼 ∗ 𝑡 ∗ 3600

96500
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X=1.186 * I.t  به ازاي يك سلمقدار مس توليدي به صورت تئوري بر حسب گرم 

 

Iشدت جريان بر حسب آمپر : 

tزمان عمليات بر حسب ساعت : 

گرم مس آندي  1.100يعني در زمان الكتروليز، عبور يك آمپر ساعت جريان از محلول باعث انحالل 

 و رسوب همين ميزان مسس خالص بر سطح كاتد مي شود.

 
1.186 ∗ 𝐼 ∗ 24 ∗ 40

1000000
= 

تئوري براي يك سكشن مقدار مس توليدي بصورت 

 شبانه روز بر حسب تن در طول يك

 

 
𝑄(𝑡𝑜𝑛)

𝑖 ∗ 𝑡 ∗ 𝑛∗ 1.186 ∗10−6
 =راندمان 

Qمس توليد شده عملي : 

iشدت جريان برحسب آمپر : 

tزمان عمليات بر حسب ساعت : 

n تعداد سلولهاي زير بار در سكشن : 

 عوامل موثر در راندمان جريان:

 راندمان جريان ميگردند عبارتند از :عواملي كه باعث كاهش 
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 اتصال كوتاه بين آند و كاتد كه عامل اصلي افت راندمان جريان مي باشد. .1

 هدر رفتن جريان .2

 حل شدن شيميايي مس رسوب داده شده)كاتد( .3

 آهن موجود در الكتروليت  .9

 پسيو شدن آند به دليل باال رفتن دانسيته جريان .3

 ارسنيك، آنتيموان و بيسموت در آند مي باشد. تشكيل لجن شناور كه ناشي از عناصر .0

 واكنش هايي كه در سطح كاتد صورت ميگيرد و شامل رسوب مس نميشود. .0

 اتصال كوتاه بين آند و كاتد:

اتصال كوتاه شدن بين آند و كاتد عامل اصلي كاهش راندمان جريان ميباشد و در صورت بروز بايد سريعا 

آند و كاتد به هم متصل ميشوند و در اثر اين تماس فرايند الكتروليز مختل برطرف گردد. در اثر اتصال كوتاه 

 ميگردد و انرژي مصرف شده صرف باالرفتن دماي آند و خصوصا كاتد ميشود. 

عوامل ديگري غير از اتصال كوتاه بين آند و كاتد در كاهش راندمان جريان موثر مي باشند كه اثرات آنها در 

 ناچيز ميباشد. مقايسه با اتصال كوتاه

 عوامل ايجاد اتصال كوتاه بين آند و كاتد:

اگر از آندهاي تابدار يا از كاتد هاي اوليه ناصاف با لبه شكل فيزيكي و كيفيت الكترودها)آند و كاتد(:  .1

هاي كج در سلولها استفاده شود آمار اتصاالت كوتاه بيشتر خواهد شد لذا در زمان راه اندازي اوليه 
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ز پرسنل بازرسي حداكثر دقت را در تنظيم آندي و كاتدي بعمل آورند تا از افزايش بايد هر يك ا

 اتصاالت در طول عمر كاتد جلوگيري گردد.

 ابعاد الكترودها )آند و كاتد(:

ابعاد الكترودها بايد صحيح باشد در غير اينصورت شدت جريان به طور موضعي افزايش يافته كه منجر به 

 و كاتد ميگردد.اتصال كوتاه بين آند 

 كاتد اوليه

a= 980 mm 

b= 963 mm 

C1, C2=190 mm 

𝑑1, 𝑑2=112 mm 
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 آند

 

  كامرشيال استريپينگ

.31 0.0 a 

.33 .91  b 

1139 1139 c 

111 120 d 

113 110 e 
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 ابعاد آند استريپينگ بيشتر از آند تجاري مي باشد. -

 قراضه ميرود.تفاوت زياد وزن آندها منجر به باال رفتن ضريب  -

اگر مواد شيميايي به الكتروليت افزوده نشود چون مس مستعد  مواد شيميايي افزودني به الكتروليت : .2

رشد سوزني مي باشد بنابراين كاتد به دست آمده نرم و داراي سطح ناهموار است كه اين ناهمواريها 

 يكي از عوامل ايجاد اتصال كوتاه مي باشند.

از جمله غلظت مس و اسيد الكتروليت، دما و فلوي الكتروليت و ناخالصي يت : تركيب و شرايط الكترول

 هاي موجود در الكتروليت 

 مواد افزودني به الكتروليت عبارتند از:مواد افزودني به الكتروليت :

 ( :HClالف( اسيد كلريدريك)

كلريدريك استفاده  با توجه به انحالل كامل نقره در اسيد سولفوريك جهت رسوب دادن نقره از اسيد

 ميشود.

Ag+ + 𝐻𝐶𝑙 ⟶ 𝐴𝑔𝐶𝑙 + 𝐻+ 

 به اين ترتيب يونهاي نقره رسوب كرده و وارد لجن آندي مي شوند.

 ب( چسب ژالتين يا گلو يا سريشم حيواني:

در نقاطي كه دانسيته جريان باال ميباشد و كاتد مستعد رشد سوزني مي باشد بهمراه يون مس جذب كاتد 

مسدود شدن آن نقطه شده و از رشد سوزني كاتد جلوگيري مي كند و در نهايت مانع  شده و باعث گرد يا

 خشن شدن سطح كاتد ميشود.
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 ج( تيواوره:

اين ماده به صورت سولفيد مس جذب كاتد شده و ضمن افزايش مراكز كريستالي در سطح كاتد باعث  

به اصطالح رشد سوزني سطح كاتد ريزترشدن بافت كاتد و در نهايت جلوگيري از رشد هاي ناموزون يا 

 ميشود.

مازاد در  −𝐶𝑙در حال حاضر اسيدكلريدريك به صورت روزانه طوري به مدار اضافه ميشود كه غلظت 

نگهداري شود. ميزان گلو و تيواوره بر اساس تناژ مس توليدي كه مطابق  ppm 31-91الكتروليت  بين 

 گردش الكتروليت افزوده ميشود.  قانون فاراده قابل پيش بيني مي باشد به مدار

گرم  21-23مقدار اين مواد بر اساس تجربه و ميزان دانسيته جريان اعمالي تعيين و معموال به صورت محلول 

در ليتر ساخته شده و سپس توسط پمپ به كانديشن تانكها)تانكهاي آماده سازي الكتروليت ( تزريق 

 ميگردد.

لو و تيواوره مورد نياز و همچنين نحوه ساخت و تزريق اين مواد به جهت تسريع و دقت بيشتر در ميزان گ

مدارات گردش الكتروليت بسته به ميزان دانسيته جريان و تعداد سكشن هاي زير بار در دو قسمت تجاري يا 

جداولي كه نمونه هاي آن پيوست مي باشد تهيه گرديده و در اختيار  stتعداد سلولهاي زير بار در قسمت 

 مواد شيميايي قرار گرفته است. پرسنل

 مواد شيميايي گلو و تيواوره بايد بصورت روزانه ساخته و به طور پيوسته به مدار افزوده شود.

در زمان وصل برق سكشن و در طول عمر كاتد بايد دماي الكتروليت تحت كنترل  دماي الكتروليت : -3

الكتروليت بيشتر شده و منجر به لجن زدن باشد چون با كاهش دماي الكتروليت انحالل اكسيژن هوا در 

 الكتروليت و در نتيجه باعث افزايش اتصال كوتاه بين آند و كاتد ميگردد.
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 نقش دما در كيفيت كاتد توليدي:

چنانچه دماي الكتروليت هنگام راه اندازي سكشن يا هنگام زير بار بودن سكشن كمتر از رنج تعريف شده 

الكتروليت كم ميشود بطوريكه يونهاي انتقال جريان براحتي نميتوانند جريان را در باال باشد، ابتدا هدايت 

مبادله نمايند، آنگاه مقداري از جريان اعمال شده به سكشن به دليل پسيو شدن آند باعث افزايش ولتاژ 

د و سكشن و گرم شدن الكترودها و مقداري نيز بدليل لجن شناور و پيرو آن اتصال كوتاه بين آند و كات

 ندولهاي سطحي كاتد باعث كاهش راندمان جريان ميشود.

 نقش دما در پسيو شدن آند: 

چنانچه دماي الكتروليت هنگام راه اندازي سكشن يا هنگام زير بار بودن سكشن كمتر از رنج تعريف شده در 

نميتوانند جريان را مبادله باال باشد، ابتدا هدايت الكتروليت كم ميشود بطوريكه يونهاي انتقال جريان براحتي 

نمايند، اين مسئله باعث ميشود يونهاي مس حل شده از سطح آند روي سطح آند تجمع نموده و ابتدا سولفات 

مس روي سطح آند نشسته و بعد طي فرايندي با كاهش اسيد سطح آند به كاپريت)اكسيد مس غير قابل حل 

 ود.در فرايند الكتروليز (تبديل شده و آند پسيو ميش

 نقش دما در تشكيل لجن شناور:

چنانچه دماي الكتروليت هنگام راه اندازي سكشن يا هنگام زير بار بودن سكشن كمتر از رنج تعريف شده در 

باال باشد، ابتدا هدايت الكتروليت كم ميشود بطوريكه يونهاي انتقال جريان براحتي نميتوانند جريان را مبادله 

در الكتروليت افزايش يافته و از طرفي كاپريت روي سطح آند تشكيل ميشود و  نمايند،آنگاه اكسيژن محلول

ظرفيتي( موجود در الكتروليت شده و لجن  3ظرفيتي به  3اين دو عامل باعث اكسيد شدن آنتيموان )از حالت 

 شناور تشكيل ميشود.
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 علت گرم كردن الكتروليت :

 كاهش حالليت اكسيژن در الكتروليت  -1

 ب نفوذ يونهاي مس در الكتروليت باال بردن ضري -2

 اكسيژن به طرق زير به الكتروليت وارد ميشود:

 در معرض هوا بودن الكتروليت  .1

 پمپهاي گردش الكتروليت  .2

 آبي كه به الكتروليت اضافه ميشود مقداري اكسيژن محلول دارد. .3

 درصد اكسيژن مي باشد.2/1آند ذوب به طور متوسط شامل   .9

𝐶𝑢2+ +  Cu ⟶ 2𝐶𝑢+        در سطح كاتد 

به علت مجاورت هوا با الكتروليت و حل شدن 

 مقداري اكسيژن در الكتروليت 
2𝐶𝑢+ + 

1

2
O2 +  2𝐻

+ ⟶ 2𝐶𝑢2+ + H2𝑂⟹ 

اين واكنش ها باعث مصرف انرژي و در نتيجه كاهش راندمان جريان مي شوند . جهت جلوگيري از انجام 

الكتروليت به حداقل برسد به اين دليل الكتروليت را گرم اين واكنش ها بايد مقدار اكسيژن حل شده در 

ميكنيم زيرا با افزايش دما حالليت گازها )اكسيژن( در محلول ها )الكتروليت ( كاهش مي يابد و از سوي 

 ديگر افزايش دما باعث زياد شدن ضريب نفوذ يونهاي مس در الكتروليت مي گردد.

ليت باعث تسريع در خروج گازهاي اكسيژن از داخل الكتروليت وجود اكسيژن در آند و گرم كردن الكترو

به صورت حباب مي گردد و لجن الكتروليت كه در حال ته نشين شدن است به اين حباب ها چسبيده و 
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شناور ميگردند و موجب آلوده شدن سطح ميشوند. توليد حباب زماني كه هوا از طريق بد كاركردن پمپ 

 شاهده مي شود.ها وارد  الكتروليت شود م

 

فلو يا جريان الكتروليت ورودي به هر سل بايد كنترل گردد زيرا يكي  (:Flowفلو يا جريان الكتروليت ) -9

از عوامل مهم تامين درجه حرارت سلول و همچنين توزيع صحيح عوامل شيميايي در سلول ميباشد. در 

 اين مورد دو عامل مهم بايستي بررسي و كنترل شود.

 ميزان جريان الكتروليت ورودي به يك سكشن  –الف 

 ميزان جريان الكتروليت ورودي به هر سل –ب 

اگر از آندهاي داراي اكسيژن و سولفور باال و همچنين ارسنيك پايين استفاده تركيب شيميايي آند:   -5

 گردد احتمال بوجود آمدن اتصاالت كوتاه بين آند و كاتد باال ميرود.

  دانسيته جريان عبارت است از ميزان جريان عبوري از واحد سطحدانسيته جريان:  -6

𝐷 =
𝐼

𝐴
                 , 𝐴 = 0.963 ∗ 0.98 ∗ 2 ∗ 50 = 94.374 (𝑚2) 

 I=25000               D=264.9~265آمپر

مقدور  -آمپر بر متر مربع 201معموال  -( افزايش دانسيته جريان تا حد مشخصيDCدر روش جريان مستقيم)

( تمايل پيدا Passiveدر شدت جريانهاي باالتر از آن آندها به اثر ناپذيري و به اصطالح پسيو شدن)ميباشد و 

 ميكنند و درجه خلوص كاتد كم ميشود.

 كار تيم بازرسي:
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 (و كاتدهاي اوليه:Nبازرسي آندهاي جديد) (1

ميباشد. در ابتداي راه بازرسي كاتدهاي اوليه خصوصا شكل فيزيكي آنها با صاف كردن يك به يك آنها عملي 

اندازي عمود بودن آندها توسط بازرس كنترل ميشود و با استفاده از قطعات چوبي شيبدار بنام وودن 

( كه در زير دسته آند و در طرف عايق )كپينگ برد( قرار ميگيرد سعي ميشود حتي Wooden Pieceپيس)

( كه در شكل آمده است Crow Barبنام كروبار)االمكان آند عمود قرار گيرد. با استفاده از ابزار مخصوصي 

بازرس كاتدهاي اوليه را در صورتي كه خميدگي يا ايراد داشته باشد صاف و مسطح مي نمايد تا فاصله بين آند 

 ميليمتر تنظيم گردد. 113و كاتد به اندازه 

 مشخص كردن اتصاالت كوتاه بين آند و كاتد: (2

 و كاتد معموال از سه روش زير استفاده ميشود: جهت مشخص كردن اتصاالت كوتاه بين آند

الف( استفاده از دستگاه عكس برداري مادون قرمز : افزايش درجه حرارت، كه مربوط به اتصال كوتاه بين آند 

و كاتد مي باشد به آساني توسط اين دستگاه قابل مشاهده و تشخيص مي باشد. با استفاده از اين سيستم نه تنها 

موجود شناسايي ميگردند بلكه نقاطي كه در حال ايجاد اتصال كوتاه هم ميباشند  مشخص  اتصاالت كوتاه

ميشود در نتيجه اتصال را مي توان قبل از ايجاد برطرف نموده و توليد را افزايش داد ولي كار كردن با اين 

 د.دستگاه زمان بر بوده و تفسير عكسهاي گرفته شده توسط آن سخت و باعث اتالف وقت ميشو

 ب( استفاده از دستگاه گوس متر

ج( تشخيص دستي : با توجه به اينكه در هر محل كه اتصال كوتاه بين آند و كاتد رخ ميدهد درجه حرارت باال 

مي رود،لذا با لمس كردن تك تك سوسپانسيون بارها )دسته شمش ها( مي توان اتصاالت كوتاه بين آند و 

روليز پااليشگاه مس سرچشمه به خاطر زياد بودن جريان الكتريسيته در سلولهاي الكت كاتد را تشخيص داد.
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آمپر( كاتدهاي اتصال شده به حدي داغ مي شوند كه ميتوان با پاشيدن مقدار كمي آب 20111اعمالي)حدود 

 كندانس روي دسته هاي كاتد و مشاهده بخار آب كاتدهاي اتصال شده را شناسايي و اقدام به رفع آنها نمود.

 پي گيري و رفع اتصال كوتاه بين آند و كاتد: (  3 

 بعد از مشخص شدن، اتصاالت كوتاه با گچ عالكت گذاري مي شود و به صورت شرح زير رفع اتصال ميگردد:

در روز اول عمر كاتد معموال اتصال كوتاه ناشي از فاصله كم بين آند و كاتدو خصوصا خميدگي يا برجستگي 

كاتدها در اين روز در صورت اتصال بودن بيرون كشيده شده و اصالح گردند و بعد  كاتد مي باشد كه بايد تمام

از قرار گرفتن در محل اوليه فاصله آند با آندهاي مجاور تنظيم شود و در صورتي كه اتصال كوتاه ناشي از تاب 

 گردد. آند باشد با قرار دادن مجدد قطعات چوبي وودن پيس زير دسته آند عموديت آند بايد تنظيم

از روز دوم عمر كاتد به بعد به دليل بار گرفتن كاتد ها امكان باال آوردن كاتدها و اصالح آنها بيرون از سل 

وجود ندارد لذا از اين زمان به بعد رفع اتصاالت بدون باال آوردن كاتدها و با استفاده از از يك قطعه فوالد ضد 

 ه شده است انجام ميگيرد.زنگ )استنلس استيل( كه شكل آن در ادامه آورد

 شستشوي هر روزه اتصاالت با آب كندانس گرم: (4

اين عمل به منظور تميز شدن لوپها و كنتاكتها و باس بارهاي ابتدايي و انتهايي صورت ميگيرد. در هنگام 

جابجايي كاتد و قراضه از روي سكشنهاي زير بار، الكتروليت بر روي اتصاالت فوق ريخته و موجب كثيف 

آنها ميشود لذا بالفاصله بعد از اتمام هر پولينگ اتصاالت واقع در مسير انتقال كاتد و قراضه بايد با آب  شدن

 داغ تميز شستشو شود.

 دوره عمر كاتد: 
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 دوره عمر هر كاتد را مي توان به سه بخش تقسيم كرد:

 دوره شروع: روزهاي اول تا سوم عمر كاتد -1

 عمر كاتددوره پايداري: روزهاي سوم تا هفتم  -2

 دوره پاياني يا انتهايي: روزهاي هفتم تا پايان عمر كاتد -3

شكل ايده  3تعداد اتصاالت در طول عمر كاتد: تعداد اتصاالت در طول عمر كاتد متغير ميباشد. شكل شماره 

 به دست ميدهد. Uو  Nآلي از تعداد اتصاالت بر حسب طول عمر كاتد براي بخش هاي 

سوم عمر كاتد كه به دوره شروع معروف ميباشد كاهش شديد اتصاالت كوتاه انتظار  معموال در روزهاي اول تا

ميرود. در اين دوره اتصاالت كوتاه عمدتا بدليل آندهاي تابدار ،كاتدهاي اوليه ناصاف كه لبه آنها كج شده اند 

الت ميباشد برطرف و آندهايي كه عمود نميباشند ايجاد مي شوند.از روز سوم به بعد كه دوره پايداري اتصا

نمودن بيشتر اتصاالت در دوره شروع موجب ميشود كه در اين دوره اتصاالت كاهش يابد . در دوره انتهايي كه 

 از روز هفتم به بعد ميباشد به دليل ضخيم شدن كاتدها و رشد سوزني كاتدها تعداد اتصاالت زياد ميشود.

  Uدرصد و در نيمه  13نبايستي بيش از Nسكشن در اوايل راه اندازي تعدا اتصاالت كوتاه در نيم  -

 اتصال ميباشد. 91درصد باشد. آمار اتصاالت در حالت عادي  0نبايستي بيشتر از 

 نحوه رفع اتصاالت در طول عمر كاتد:

دو دوره شروع رفع اتصال كوتاه با بيرون كشيدن كاتد و تسطيع كاتد صورت ميگيرد در اين دوره اتصال 

 زديكي بيش از حد آند به كاتد و رشد سوزني كاتد و خميدگي و برجستگي كاتد ميباشد.كوتاه ناشي از ن
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اگر در دوره شروع، تسطيع كاتدهاي جوان به دقت انجام گرفته باشد نبايستي در دوره پايداري تغيير قابل 

ميباشد.  توجهي در تعداد اتصاالت مشاهده گردد. عمده اتصاالت در اين دوره به دليل رشد سوزني كاتد

رفع اتصاالت در اين دوره بدون برداشتن كاتد و با استفاده از يه قطعه فوالد ضد زنگ )استنلس استيل( 

انجام ميگيرد چون اغلب ندول ها در طرفي از كاتد بوجود مي آيند كه به آند نزديكتر است. بازرس بايد 

 Uو در نيمه  91بايستي كمتر از  Nر نيمه كنترل كند كه فاصله آند و كاتد تنظيم باشد. ميانگين اتصاالت د

 باشد. 31كمتر از 

 

 (Crow Barشكل كروبار)
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 (Stainless Steel Stickشكل قطعه استنلس استيل)
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 نمودار تغييرات تعداد اتصاالت در طول عمر كاتد

افزايش راندمان لذا بر اساس مطالبي كه تا بحال گفته شد به طور خالصه مي توان در مورد عواملي كه در 

 جريان توليد و كيفيت كاتد موثر ميباشند به موارد زير اشاره كرد:

 عموديت و ابعاد فيزيكي آند و تنظيم فاصله آند و كاتد -1

 عموديت كاتدهاي اوليه -2

 باال بودن آرسنيك آند و بدنبال آن نسبت مولي آند -3

 درجه سانتيگراد( 01-03مناسب بودن دماي الكتروليت ) -9

 ليتردر دقيقه( 30تا  20فلوريت الكتروليت سلولها)تنظيم بودن  -3

 درجه سانتيگراد بودن دماي الكتروليت هنگام وصل برق سكشن  33باالي  -0
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 كنترل سيستم گردش الكتروليت و پايين نگه داشتن ذرات معلق درون الكتروليت  -0

 وليت گرم در ليتر آنتيموان الكتر 1.3كنترل ناخالصيهاي الكتروليت با نگه داشتن زير  -0

 كنترل و تنظيم ميزان تزريق مواد شيميايي -.

 شستشوي دقيق و تميز باس بارها -11

 نكته:

ولتاژ باال به دليل جريان بد الكتروليت ، اتصاالت بد و كثيف و قراضه شدن آندها در روزهاي انتهاي  -1

 عمر كاتد مشاهده ميشود.

 كاتد مي باشد. تيرگي رنگ كاتدها نشانه اي از احتمال رسوب ارسنيك بهمراه مس در -2

 ميباشد. Nبيشتر از نيمه  %2معموال  Uبه دليل فضاي بيشتر بين آند و كاتد راندمان جريان نيمه  -3

 چند مثال و تمرين از نحوه محاسبه تناژ سكشن و نحوه ساخت و تزريق مواد شيميايي گلو و تيواوره:

 :1مثال 

ساعت  29ال ميزان تناژ يك سكشن را در طول آمپر بر متر مربع باشد او 201در صورتي كه دانسيته جريان 

آمپر بر متر مربع(  201سكشن در بخش تجاري با همين دانسيته جريان) 21محاسبه نماييد. ثانيا در صورتي كه 

افزوده گردد ميزان پودر گلو و  gr/ton01و  gr/ton00زير بار باشد و گلو و تيو اوره به ترتيب به ميزان 

 بر حسب گرمبراي يك روز حساب كنيد؟تيواوره مورد نياز را 

به مدارات گردش الكتروليت  gr/lit21ثالثا: در صورتي كه قرار باشد گلو و تيواوره هر دو به صورت محلول 

 اضافه شود ميزان تزريق گلو و تيواوره بر حسب سي سي در دقيقه را محاسبه نماييد.
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 ب(

 

 

 ج(

 

 

 

 

ساعت در صورتي  201آمپر و ساعت كار  10111اي دو سكشن زير بار با آمپراژ ( ميزان مس توليدي به از2مثال 

 فرض شود چند تن خواهد بود؟ %1.كه راندمان جريان 
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افزايش يابد به ازاي يك  %2.به  %00( ميزان كاتد توليدي اضافي در صورتي كه راندمان جريان از 3مثال 

 ساعت محاسبه نماييد. 231كار  و ساعت A/m2201سكشن زير بار با دانسيته جريان 

 

 

 

گرم  91گرم در تن و تيواوره به ميزان  231( در مورد مدار استريپينگ )قسمت ورق كني( گلو به ميزان  9مثال 

و  BوAآن در زمان ورق كني يعني شيفتهاي  %31در تن اضافه ميگردد. تزريق محلول گلو بايد طوري باشد كه 

به مدار افزوده گردد. براي مثال در  CوBوAساعت يعني شيفت  29باقيمانده در طول  %31مابقي آن يعني 

 11باشد ميزان تزريق محلول گلو كه  10111سلول در قسمت استريپينگ زير بار باشد و آمپراژ  01صورتي كه 

 گرم در ليتر ساخته شده است به صورت زير محاسبه ميگردد:
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ريع و دقت بيشتر در مورد ميزان گلو و تيو اوره مورد نياز و همچنين نحوه ساخت محلول آنها و ميزان جهت تس

تزريق به هر يك از مدارات تجاري و اوليه بسته به ميزان دانسيته جريان و تعداد سلول يا سكشن زير بار جداولي 

 گرفته است كه در ادامه ضميمه شده است. تهيه شده و در اختيار پرسنل تهيه و ساخت محلولهاي شيميايي قرار

 واحد تصفيه و عمل آوري لجن: -6

و  لجن آندي در تيكنر ها از الكتروليت جدا شده و در قسمت مخروطي تيكنر)ته تيكنر( ته نشين ميگردد

به حوضچه هاي در يافت كننده لجن واقع در سمت  Bو    Aسپس از ته تيكنر توسط پمپ هاي ديافراگمي 

لجن باريم -بي پااليشگاه )كنار برج ليچينگ(  فرستاده ميشود.در اين حوضچه قسمتي از سولفاتشمالي غر

 Recivingميشود و پس از آن وارد تانك دريافت كننده ) B2.1مپ از لجن جدا شده و لجن وارد پ

Tank گرم در ليتر ميباشد با افزايش اسيد  21-+101( مي شود. در اين تانك بسته به غلظت لجن كه معموال

−170)سولفوريك غلظت اسيد به ميزان 
گرم در ليتر تنظيم ميگردد و سپس لجن به برج ليچينگ (20+

 فرستاده ميشود.

 01توسط بخار دماي برج روي وارد نموده و  bar1.9به لجن ارسالي به برج ليچينگ هواي فشرده حدود 

مطابق  ساعت انجام ميشود. مس درون لجن 0درجه سانتي گراد تنظيم ميگردد. عمل ليچينگ به مدت 

 رت سولفات مس محلول در مي آيد.واكنش زير حل شده و به صو

2𝐶𝑢 + 2𝐻2𝑆𝑂4 + 2𝑂2⟶ 2𝐶𝑢𝑆𝑂4 + 2𝐻2𝑂 

 الكتروليت وارد لجن ميگردد.موجود در آند توسط  Cu2Oاين مقدار مس از طريق حل شدن 

𝐶𝑢2𝑂 + 𝐻2𝑆𝑂4⟶ 𝐶𝑢𝑆𝑂4 + 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑢 
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كاهش مي يابد. بعد از عمل ليچينگ لجن وارد تانك  9به % 10مس لجن آندي توسط عمل ليچينگ از %

 مي شود و از اين تانك وارد پرس فيلتر مي گردد. Repulping Tankجمع آوري يا 

خشك ميگردد و سپس وارد بشكه هاي  bar3لجن در پرس فيلتر با آب كندانس شستشو و توسط هواي 

 جمع آوري لجن شده و جهت فروش و سلنيم زدايي در انبار ذخيره ميگردد.

 دياگرام فرايند تصفيه لجن
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 پولينگ و ماشين كاتد شويي: -7

روز عمر آند انجام ميگيرد پولينگ كاتدي مي گويند. برنامه  12الي  111به عمل كاتد برداري كه بعد از هر 

( نباشد. پولينگ نيمه Bay2يا  Bay1پولينگ معموال بايد طوري باشد كه دو كاتد برداري در يك بخش )

U اول انجام ميشود تا الكتروليت كامال تخليه و قراضه ها بهمراه كف سل ها كامال شستشو گردند 

 CW1,2 (Cathode washing)ماشين كاتد شويي       

شامل دو ماشين شستشوي مجزا با پمپ ها و تانك آب شستشوي مشترك مي باشد. سيستم شستشو براي 

( و با دو تونل شستشو بهمراه سيستم توزين كاتدها در يك 2و1دريافت كاتدها از دو كرن در هر دو بخش )

 زمان طراحي شده است.

روي تيرآهن هاي دريافت كننده قرار گرفته و واگن شستشو آنها را مجموعه اي از كاتدها توسط كرن بر 

 برداشته و به آهستگي از ميان تونل هاي شستشو عبور داده و سپس بر روي زنجير اصلي انتقال قرار ميدهد.

كاتدها توسط اين زنجير به قسمت صندلي منتقل و سوسپانسيون بارها به صورت دستي خارج ميگردند. توسط 

اتدها بر روي زنجير ايستگاههاي انتقال دهنده قرار گرفته و به واحد توزين منتقل و در نهايت جهت صندلي ك

 انتقال به انبار توسط ليفتراك به انتهاي ايستگاه هاي انتقال فرستاده ميشوند.

در اين قسمت ريل هاي حركت واگن و همچنين سيستم هاي مرتب و  تيرآهن هاي دريافت كننده كاتد:

كننده كاتدها قرار گرفته اند كه داراي جك هاي متصل به سيلندرهاي هيدروليك هستند. وظيفه اين رديف 

 جك ها رديف نمودن سوسپانسيون بارها مي باشد و با مواد ضد اسيد پوشش داده شده اند.

 چرخ لبه دار مي باشد كه توسط يك موتور به حركت در مي آيد. 9شامل  واگن شستشو:



54 

 

شامل لوله هاي انتقال آب و نازل هاي اسپري ميباشند كه وظيفه شستشوي كاتدها از ستشو: تانك يا تونل ش

 اطراف و قسمتهاي باال را دارد.نازل هاي اسپري براي شستشوي نواحي لوپها نيز پيش بيني شده اند.

كاتدها از واگن شستشو از ميان تونل شستشو عبور ميكند . يك دستگاه بلند كننده واگن شستشو را بهمراه 

مرحله شستشو و يك مرحله آبكشي دارد.  3قسمت بااليي و از ميان تونل شستشو عبور ميدهد. تونل شستشو 

مرحله شستشو براي  3نازل اسپري ميباشد. سه پمپ آب شستشو براي  0و  19و  10و  10تعداد نازل ها به ترتيب 

 هر دو ماشين شستشو مشترك مي باشند.

واحد توزين شامل يك سيلندر هيدروليك با يك صفحه صلي ،صندلي و واحد توزين: زنجير انتقال دهنده ا

توزين ميباشد كه بر روي سيلندر نصب شده است. وقتي يك دسته كاتد برروي صفحه توزين قرار ميگيرد، 

رديد سيلندر دسته كاتد را به سمت باال بلند ميكند و به محض اينكه اين مجموعه در محل خود تثبيت و ثابت گ

وزن دسته بر روي كاغذ واحد پرينت شده و به بيرون دستگاه فرستاده ميشود. وزن دسته بر روي تابلوي كنترل 

 نيز نشان داده ميشود.

زنجير انتقال دهنده مي باشد كه هر زنجير توسط يك موتور الكتريكي   9ايستگاههاي انتقال دهنده: شامل 

رها انتقال دسته كاتد از صندلي به واحد توزين و سپس به انتهاي مخصوص به حركت در مي آيد. كار اين زنجي

 خط مي باشد.

سيستم هيدروليك ماشين كاتد شويي شامل پمپ هاي هيدروليك، مخزن و شيرهاي مسير ميباشد. مخزن 

هيدروليك براي هر دو ماشين مشترك و شامل سيستم هاي گرم كننده و خنك كننده مي باشد. حجم روغن 

درجه  31ليتر ميباشد . اگر سطح روغن در مخزن خيلي پايين باشد يا اگر درجه حرارت كمتر از  331اين مخزن 

 درجه سانتيگراد باشد پمپ هيدروليك روشن نخواهد شد. 01سانتي گراد يا بيشتر از 
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 قبل از انجام پولينگ و شروع بكار ماشين كاتد شويي بايد موارد زير چك گردند:

 باز كردن شير آب تازه به تانك يا تونل شستشو  -

دقيقه قبل از شروع شستشو باز ميگردد تا دماي آب  21باز كردن شير بخار مورد استفاده .معموال بخار  -

 درجه سانتيگراد برسد. 31-01شستشو به 

 اطمينان از خالي بودن جعبه هاي سوسپانسون بار  -

 باز شود. شير آب خنك كننده به واحد هيدروليك بايد -

 روشن كردن پمپ هيدروليك بعد از وصل برق ماشين. -

 نماي شماتيك ماشين كاتد شويي

heater heater heater

pump

1'st step

pump

pump

2'nd step3'rd step

14 16 16
Fresh 

condensate

6

Waste 
water
Outlet

Desludge Outlet

Condensate
outlet
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  سيستم تهويه پااليشگاه  -8

فن سقفي استفاده  01در پااليشگاه جهت تهويه هواي سالن الكتروليز از دو ونتيالتو شمالي و شرقي بهمراه 

هوا را از بيرون سالن گرفته و از طريق كانالهاي مربوطه به زير سلولها مي فرستند و شده است. ونتيالتورها 

فن هاي سقفي هواي آلوده سالن را گرفته و به بيرون هدايت ميكنند. در فصل سرما هواي ورودي توسط 

ويه هواي كويل هاي بخار گرم شده و سپس به زير سلولها فرستاده ميشود. اين عمل عالوه بر اينكه باعث ته

 سالن ميشود مانع سرد شدن كف سلولها و الكتروليت ميگردد.

 ونتيالتور:

سيستم ونتيالتور )هواساز( جهت تهويه و گرمايش سلولهاي الكتروليز مورد استفاده قرار گرفته و در ضلع 

پرهاي كنترل شمالي و شرقي پااليشگاه قرار دارد. اين سيستم شامل فن ها، فيلترها، گرم كننده هاي هوا و دم

هواي ورودي و غيره ميباشد. فن هاي ونتيالتور هوا را از طريق دمپرها، فيلترها و در نهايت گرم كننده ها يا 

كويل هاي بخار )در فصل سرما( به داخل سالن ميفرستند. كويل هاي بخار جهت گرم كردن هواي ورودي 

درجه سانتي گراد نصب گرديده اند . بخار  193 بار و دماي 9به سالن الكتروليز توسط بخار اشباع با فشار 

( كه در كف اتاق ونتيالتور تعبيه شده است به سامپهاي Drainكندانس شده از طريق يك خط لوله درين )

B  وC  انتقال مي يابد. سيستم لوله كشي الزم جهت انتقال هوا از فن ها به سالن الكتروليز شامل كانال هاي

ي باشد كه در زير سلولهاي الكتروليز به طور مجزا نصب شده اند. از آنجائيكه بتني و استينلس استيل م

كيفيت انجام فرايندهاي شيميايي وابستگي مستقيم به درجه حرارت دارد لذا الزم است اين سيستم توانايي 

 كنترل درجه حرارت را دارا باشد.

 ونتيالتور شمالي:
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تر كعب بر ساعت ،چهار عدد كويل بخار هر يك به م 111111داراي دو فن هر فن حجم هوايي حدود 

درجه سانتي  13-10و با هواي ورودي  𝑚3/hr 221111و يك فيلتر به ظرفيت  𝑚3/hr 33111 ظرفيت

 گراد مي باشد.

 ونتيالتور شرقي:

متر كعب بر ساعت ،چهار عدد كويل بخار هر يك به  1111.داراي دو فن هر كدام حجم هوايي حدود 

 مي باشد. 𝑚3/hr 101111 و يك فيلتر به ظرفيت  𝑚3/hr 93111 ظرفيت

هر فن مجهز به يك موتور ميباشد كه كل هواي مورد نياز سالن الكتروليز را از بيرون ضمن عبور از 

 دمپرها،فيلتر و كويل هاي بخار تامين ميكند. دمپرها شامل دمپرهاي ورودي ،باي پس و خروجي مي باشند.

كنترل درجه حرارت بكار مي روند و توسط ترموستات محيطي باز و بسته ميشوند.  دمپرهاي باي پس جهت

اين دمپرها در صورتي كه درجه حرارت از حد معين افزايش يابد باز شده و اجازه مي دهند هوا بدون عبور 

 از كويل بخار وارد كانال هوا شود.

كويل بخار كه  9بطور كامل از ميان درجه سانتيگراد باشد هوا  21وقتي دماي هواي بيرون كمتر از  -

 توسط بخار اشباع توليدي بويلر ها تغذيه ميشود عبور كرده و به زير سلها دميده ميشود.

درجه باشد دمپرهاي باي پس باز شده و هر دو فن، كل هواي مورد نياز را از  21وقتي دماي هوا بيش از  -

سالن بوسيله درجه حرارت هواي بيرون طريق باي پس دريافت ميكنند. در اين حالت درجه هواي 

كنترل ميگردد.علت وجود دمپرهاي خروجي كه در دهانه خروجي فن نصب شده اند آن است كه هر 

يك اتز فن ها بتوانند مستقل روشن شوند زيرا در صورت عدم وجود اين دمپرها، روشن شدن يكي از 

 و وارد كانال نگردد.فن ها باعث ميشود هوا از مجراي خروجي فن ديگر خارج شده 



58 

 

 2نصب شده است و از روي آن مي توان هر  MCCتابلوي كنترل براي هر دو ونتيالتور در اتاق 

 ونتيالتور را به صورت دستي و اتوماتيك استارت كرد.

وضعيتي مستقل وجود  3براي هريك از دمپرهاي ورودي ، باي پس و خروجي وابسته به هر فن، كليد 

 ضعيتها كار خاصي را به صورت زير انجام ميدهند:دارد كه هر يك از و

 :1وضعيت 
⟵ 

 دمپر باز ميشود

 ⟵ : 2وضعيت 
 دمپر در حالت اتوماتيك قرار ميگيرد

 ⟵ : 3وضعيت 
 دمپر بسته ميشود

 پيش بيني شده است. stopو   startبراي هريك از فن ها دكمه هاي 

 

 عمليات اتومات:

قبل از قرار دادن دستگاه در حالت اتومات بايد چك شود كه شيرهاي ورودي بخار به كويل هاي بخار 

باز باشند و كليه كليدها در حالت اتومات باشند و سپس دكمه استارت را فشار داد و با فشار دادن دكمه 

باي پس توسط استارت تمام دمپرهاي ورودي و خروجي باز شده و فن ها استارت ميشوند.دمپرهاي 

 بسته ميشوند. C∘20باز و زير  C∘20ترموستات محيطي باز و بسته ميشود. باالي 

 وظايف پرسنل گردش الكتروليت :

 نظارت بر اتاق كنترل پااليشگاه  -

 BوAاندازه گيري ولتاژ سكشن ها در شيفتهاي  -

 ازرسيناتصال كوتاه كردن قسمتهايي كه آند آنها بيش از حد قراضه شده اند در غياب ب -
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 2كنترل كار ركتي فايرها و ثبت اطالعات مربوط به محاسبه راندمان جريان و مصرف برق در هر  -

 ساعت و هنگامي كه سكشن قطع يا وصل ميگردد.

 در هنگام پولينگ uكنترل چرخش الكتروليت و دستگاههاي مربوطه بعالوه تخليه الكتروليت سمت  -

 ه پمپهاي عمودي گردش الكتروليت از مدار خارج ميشوند.تميز كردن فيلتر استوانه اي در مواقعي ك -

انجام كارهاي الزمه در زمان قطع برق از شبكه)بستن شيرهاي بخار مبدلهاي حرارتي، كشيدن شلنگهاي  -

 الكتروليت ورودي به سلها در غياب بازرسين و ...(

 كنترل ميزان جريان الكتروليت ورودي به هر سلول  -

 در زمان پولينگ و راه اندازي مجدد سكشن قطع و وصل برق يك سكشن  -

 بررسي ميزان نشتي الكتروليت خطوط لوله و گزارش به مسئول مربوطه -

كنترل سطح الكتروليت در سلول با استفاده از خط كش كه در محل خروجي الكتروليت از سلول قرار  -

ها)لوپها( مستحكم رروز و انتهاي عمر كاتد خط كش گذاشته ميشود تا هم گوشواره  2ميگيرد. در 

 شوند و هم كريستالهاي سولفات در لبه بااليي كاتدو آند حل شوند.

 محاسبه حجم الكتروليت در گردش  -
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 حجم تانكها و مخازن موجود در پااليشگاه :

 تانكهاي ذخيره الكتروليت كامرشيال متر مكعب 211 سلهاي خالي متر مكعب 0.0

 تانكهاي ذخيره الكتروليت استريپينگ  متر مكعب  31  سلهاي پر با آند متر مكعب 9.0

 كانديشن تانكهاي كامرشيال متر مكعب 101 تجاري 2و  1خط لوله مدارات  متر مكعب 11

 كانديشن تانكهاي استريپينگ  متر مكعب 33 خط لوله مدار استريپينگ  متر مكعب 3

 هر كدام D,C,B,Aسامپهاي  متر مكعب 23 تانكهاي سر ريز تيكنر هر كدام متر مكعب 11

 تيكنرها هر كدام متر مكعب 391  

 

 ابعاد كانديشن تانك:

25.4*4.4*2.054   𝑚3 كامرشيال 

12.4*2.4*1.625   𝑚3  استريپينگ 

 واحد تصفيه آب:

 مقدمه

آب به  آب به خاطر ظرفيت حرارتي بااليي كه داردبه عنوان مهمترين عامل انتقال حرارت در صنايع بكار ميرود.

خاطر قدرت حالليت باال به طور خالص در طبيعت وجود ندارد و هميشه داراي ناخالصي هايي مي باشد كه اين 

ناخالصي ها شامل مواد معلق)گل و الي، روغن، ميكروارگانيزم و ...( و امالح محلول مي باشد كه خود امالح 

 محلول شامل كاتيون ها، آنيون ها و مواد آلي مي باشد.
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 همترين اثرات زيانبخشي كه اين ناخالصي ها در صنايع دارند مي توان به موارد زير اشاره كرد:از م

توليد رسوب در دستگاههاي حرارتي و ديگ هاي بخار كه باعث كاهش انتقال حرارت و كاهش عمر  -1

 مفيد دستگاهها ميشود.

 توليد بخار با كيفيت پايين، خصوصا سيليس بهمراه بخار در توربين ها -2

 خوردگي بويلر ها و ديگر سيستم هاي حرارتي و لوله ها -3

لذا با توجه به موارد فوق تصفيه آب خصوصا در صنايع كامال الزم و ضروري مي باشد كه در اين مورد 

روش هاي كلي تصفيه آب شامل رزين هاي تعويض يوني، گاززدايي، فيلتراسيون و ته نششيني مي باشد. در 

تصفيه آب از رزين هاي تعويض يوني استفاده ميگردد. اين رزين هاي  پااليشگاه مس سرچشمه جهت

تعويض يوني يا مبادله يوني نظير محلولهاي الكتروليت داراي بار مثبت كاتيوني و بار منفي آنيوني هستند به 

ند طوري كه از نظر بار الكتريكي خنثي مي باشند اما تعويض كننده ها با محلول الكتروليت اين فرق را دار

مايع سر و  -كه فقط يكي از دو يون متحرك است يعني مي تواند تعويض شود. در واقع با يك تعادل جامد

 حل شود. -يعني آب -در محلول -يعني رزين -كار داريم بدون اينكه جامد

رزين ها حالت جامد داشته و غير قابل حل در محلول مي باشند و فضاي كافي در شبكه تعويض كننده آن 

 دارد تا يونها بتوانند به شبكه جامد رزين وارد يا خارج شوند.وجود 

 شرح واحد تصفيه آب:

اين واحد شامل يك ستون مبادله كاتيوني، دگازور و يك ستون مبادله آنيوني بهمراه ساير تجهيزات متعلقه 

 مي باشد كه در زير نمايي از خود واحد تصفيه آب نشان داده شده است.

 صفيه آبنماي شماتيك واحد ت
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 (:CEستون مبادله كاتيوني )

مي باشد. وقتي آب وارد اين ستون ميگردد كليه  +Hاين ستون داراي رزين تعويض كننده كاتيوني از نوع 

)يون مشترك( رزين شده و  +H(، پتاسيم، سديم و ... جايگزين +Ca2يونهاي مثبت محلول از جمله كلسيم)

H+ آزاد ميگردد كه منجر به كاهش  رزينPH  آب خروجي از اين ستون ميگردد. اگر اين نوع تعويض

نشان دهيم واكنشهايي كه براي جذب كاتيونهاي آب توسط رزين انجام ميگيرد به  RHكننده را به صورت 

 صورت زير است:

واكنش 

شماره 

 يك

+𝟐𝑯+ 

Ca 

𝑅2 

 زمان سرويس

+2𝑅−H+ 

𝐶𝑎2+ 

Mg 𝑀𝑔2+ 

𝐾2 ⇌ 2𝐾+ 

𝑁𝑎2 2 زمان بازيابي𝑁𝑎+ 
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 دگازور: 

( ناشي از تجزيه كربنات ها و بيكربنات ها 𝐶𝑂2ر اصلي اين ستون خارج كردن گاز دي اكسيد كربن )كا

مي باشد و برجي است كه از باال آب به سمت پايين برج جريان مي يابد در حالي كه از پايين هوا به ستون 

دميده ميشود. جهت افزايش سطح تماس آب و هوا اوال آب از باال از طريق نازل يا افشانك وارد ستون شده 

يك سري صفحات مشبك نصب گرديده است در نتيجه آب به صورت  و ثانيا در داخل ستون)برج(

قطرات ريزي در آمده و در طول سطح برج توزيع گرديده و در سطح بيشتري با آب در تماس خواهد بود. 

 بهمراه مقداري از بخارات آب از قسمت باال خارج و به بيرون هدايت ميشود.  𝐶𝑂2به اين طريق گاز 

 (:AEستون مبادله آنيوني)

مي باشد كه قادر است تمام آنيونها)يونهاي  -OHاين ستون داراي رزين تعويض كننده آنيوني قوي از نوع 

نشان دهيم واكنش انجام شده در رزين به  R-OHمنفي( را جذب نمايد. اگر اين نوع رزين را به صورت

 صورت زير خواهد بود:

واكنش شماره 

 دو
{

SO4
Cl2

(HSiO3)2

+ 2R + 2H2O ⇌ +2𝑅+ − 𝑂𝐻− {
𝐻2SO4
2HCl
2H2SiO3

 

 

( كاتيونها حذف شده و آنيونها به صورت اسيد در مي آيند. در ستون CEلذا در ستون مبادله كاتيوني )

به آب اضافه ميشود لذا آب خروجي از  −𝑂𝐻( آنيونهاي اسيدها حذف و بجاي آنها AEمبادله آنيوني)

تعويض كننده ها در صورتي كه جذب كامل باشد مي بايستي بدون يون)ديمن( و با هدايت  الكتريكي 

باشد. بعد  AEبسيار پايين باشد. لذا هدايت الكتريكي مي تواند شاخص خوبي براي كيفيت آب خروجي از 

مبادله كاتيوني از كاتيون و رزين هاي مبادله آنيوني از از مدتي توليد آب ديمن )بدون يون( رزين هاي 
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آنيون اشباع خواهند شد و بعد از آن هر كدام از رزين ها توانايي جذب يون بيشتري را نخواهند 

داشت)چون هر كدام از آنها داراي ظرفيت محدودي مي باشند( در نتيجه كيفيت آب ديمن توليدي خراب 

ين ها بايد بازيابي و يا به طور ساده زنده يا احيا گردند. براي بازيابي رزين شده و لذا در چنين مواقعي رز

( و براي بازيابي رزين مبادله آنيوني از يك باز قوي 𝐻2SO4كاتيوني از يك اسيد قوي )اسيد سولفوريك

 ( استفاده ميگردد.NaOH)سود سوزآور

ه يك به سمت چپ ميل ميكند و دوباره در زمان بازيابي رزين كاتيوني با اسيد سولفوريك واكنش شمار

در نقاط فعال رزين، هيدروژن مي نشيند يعني رزين دوباره آماده جذب كاتيون مي شود و در زمان بازيابي 

رزين آنيوني با سود سوز آور، واكنش  شماره دو به سمت چپ ميل ميكند و دوباره در نقاط فعال رزين، 

OH- جذب آنيون ها مي شود. مي نشيند يعني رزين دوباره آماده 

فوريك(و فقير از يون لزماني كه رزين كاتيوني در تماس با محلول غني از يون هيدروژن )محلول اسيد سو

كلسيم قرار گيرد ضريب گزينش رزين نسبت به كلسيم كاهش و نسبت به هيدروژن افزايش مي يابد كه در 

( را جذب ميكند +𝐻و...كرده و يون هيدروژن) نتيجه آن رزين شروع به رها كردن يونهاي كلسيم ومنيزيم

كه باعث مي شود يون هيدوژن دوباره به نقاط فعال رزين متصل شود كه به اين عمل احيا يا 

 ( رزين گويند.Regenerationبازيابي)

)محلول سود سوز آور(  −𝑂𝐻در مورد رزين مبادله آنيوني نيز وقتي رزين در تماس با محلول غني از يون 

ميكند كه  −𝑂𝐻و... و جذب يون −𝐶𝑙( ، −𝑆𝑂4ر ميگيرد رزين شروع به رها كردن يونهاي سولفات )قرا

دوباره به نقاط فعال رزين متصل شود كه به اين عمل نيز بازيابي رزين آنيوني گفته  −𝑂𝐻باعث ميشود يون 

 ميشود.
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بوده اند كه اخيرا با   AMBERLITE   IR 120رزين هاي مبادله كننده كاتيوني استفاده شده قبال  

   AMBERLITEجايگزين گرديده اند. رزين هاي مبادله كننده آنيوني نيز قبال  PUROLITE C100رزين 

IR 402    بودند كه اكنون با رزين هاي PUROLITE A400  جايگزين شده اند. بازيابي رزين هاي مبادله

 شد:يوني )كاتيوني و آنيوني( داراي مراحل زير مي با

 (:Back washشستشوي معكوس) -1

در اين مرحله آب از قسمت زير بستر از طريق افشانك ها)استرينرها( وارد بستر رزين شده و باعث باز 

 شدن بستر رزين و در نتيجه خارج شدن ذرات معلق چسبيده به رزين ميگردد.

 تراكم: -2

را در بستر رزين جايگزين  آب از باالي ستون وارد ستون شده و باعث ميگردد تا رزين هاي معلق

نمايد. اين مرحله قبل از تزريق مواد شيميايي شروع و تا پايان مرحله شستشوي مقدماتي براي هر دو 

 ستون ادامه مي يابد.

 تزريق مواد شيميايي احيا كننده رزين :  -3

( و به ستون آنيوني محلولي از سود H2SO4به ستون كاتيوني محلولي از اسيد سولفوريك )

 ( اضافه ميشود.NaOHآور) سوز

 شستشوي مقدماتي)آهسته(:  -9

 براي تماس بهتر و تسهيل در تبادل ماده احيا كننده با رزين انجام ميگيرد.

 شستشوي نهايي)سريع(: -3

براي جذب باقيمانده ماده احيا كننده و آماده شدن دوباره دستگاه جهت توليد مجدد آب 

 ديمن.
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 بويلرها:

بار براي قسمتهاي مختلف پااليشگاه و ريخته گريها  9و فشار  c193كار بويلر توليد بخار اشباع شده با دماي 

ميباشد. بيشترين مصرف بخار در مبدلهاي حرارتي جهت گرم كردن الكتروليت مي باشد. عالوه بر گرم كردن 

ي گاز، گرم كردن سالن الكتروليز و الكتروليت ، بخار جهت گرم كردن گاز ريخته گريها در پيش گرم كن ها

 ساير قسمتها از طريق ونتيالتورها و يونيت هيترها و ... مصرف ميشود.

آتش در لوله( وجود دارد كه قسمت مركز  Fire tubeدر پااليشگاه مجموعا چهار عدد بويلر از نوع فايرتيوب)

تن در ساعت  13رها داراي ظرفيت اسمي عدد از اين بويل 3بويلر شعله و مخزن آب در اطراف شعله مي باشد. 

تن در ساعت بخار اشباع ميباشد. سوخت اين بويلر ها  12( داراي ظرفيت 9بخار اشباع و ديگري )بويلر شماره 

عدد از اين بويلر ها در  2در گذشته گازوئيل و مازوت و در حال حاضر گاز طبيعي مي باشد. معموال هر روز 

 ز سرويس روزانه به صورت ذخيره نگهداري مي شوند.عدد ديگر بعد ا 2حال كار و 

آب مصرفي بويلرها جهت توليد بخار، آب بي يون توليدي واحد تصفيه آب پااليشگاه مي باشد كه از تانك 

و تزريق  113ذخيره آب ديمن توسط پمپ به تانك تغذيه آب بويلرها فرستاده شده و بعد از گرم شدن تا دماي 

 ه آن كه در زير شرح داده ميشود و در دياگرام مشخص مي باشد وارد بويلر ميگردد.مواد شيميايي الزمه ب

جهت جلوگيري از شوك حرارتي در اثر ورود آب سرد به بويلرها ابتدا آب ديمن قبل از ورود به بويلرها 

ود. درجه سانتيگراد گرم شده و سپس وارد فيد تانك بويلرها ميش 31نخست در يك مبدل حرارتي تا دماي 

گرمايش در مبدل حرارتي توسط بخار كندانس شده اي كه از فالش تانك تامين ميشود صورت ميگيرد. 

مسيرهاي بلودان بويلرها به فالش تانك آمده و بخار حاصل از آن به دي اريتور و آب كندانس حاصل به مبدل 

 حرارتي ميرود.
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وارد دي اريتور و از آنجا وارد تانك تغذيه كننده درجه سانتيگراد  31آب ديمن از مبدل حرارتي با دماي حدود 

درجه گرم شده و اكسيژن حل شده در آن از قسمت باالي دي اريتور خارج ميگردد.  113ميشود و تا دماي 

گرماي مورد نياز اين مرحله توسط بخشي از بخار بويلر ها تامين مي شود. در مسير بخار شير اتومات نصب 

دي اريتور باز و بسته مي شود. در مسير آب ورودي به فيد تانك يك شير كنترل سطح گرديده و بسته به فشار 

نصب گرديده است كه بسته به سطح فيد تانك باز و بسته ميشود. آب ديمن خروجي از تانك تغذيه 

پمپ كه يكي به صورت رزرو مي باشد به بويلرها فرستاده  3درجه به وسيله  113كننده)فيدتانك( با دماي 

شود. به فيد تانك مواد شيميايي الزم بعد از ساختن مواد به صورت محلول توسط پمپها تزريق ميگردد. مي

 دياگرام مربوطه در شكل در ادامه نشان داده شده است.

 مواد شيميايي مورد استفاده در بويلرها:

 كنترل كيفيت آب بويلر:

 و قليائيت: PHكنترل  -1

تر باشد حالليت آهن در آب بيشتر است و سرعت  ( پايينPH=0خنثي ) PHآب از  PHهرچه 

 خوردگي با افزايش دما افزايش مي يابد.)خوردگي ناشي از اسيدي بودن(

و كنترل قيالئيت از مورفيلين در واحد بويلرها استفاده مي شود براي كليه بويلرهاي  PHبراي افزايش 

 مي باشد. PH=11-11آب بويلر  براي PHفشار پايين از جمله بويلرهاي پااليشگاه مناسب ترين 

 ن محلول:ژكنترل اكسي -2

مي شود . جهت  Pittingن محلول در آب در دماهاي باال باعث خوردگي خصوصا خوردگي ژاكسي

ژن محلول در آب بويلر معموال از سولفيت سديم و هيدرازين استفاده ميشود كه در حذف اكسي

 ود و طبق واكنش زير موجب حذف اكسيژن ميشود.بويلرهاي پااليشگاه از هيدرازين استفاده ميش
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 باشد. ppm31-21سولفيت سديم باقيمانده در آب بويلر بايد در حدود 

 يا ميلي گرم در ليتر باشد. ppm2-1هيدرازين باقيمانده در آب بويلر نيز بايد در حدود 

 كنترل سختي آب بويلر: -3

ت فسفاتي سديم استفاده ميشود تا امالح كلسيم سختي آب بويلر بايد صفر باشد به اين منظور از تركيبا

و منيزيم كه عوامل سختي زا ميباشند را به صورت لجن شناور در آورده و با دادن درين دستي به بويلر 

كه در واحد بويلر -از بويلر خارج گردند. وقتي قليائيت آب بويلر پايين باشد از فسفات تري سديك 

( Sludgeمي شود كه هم سختي هاي آب بويلر را به صورت لجن)استفاده  -پااليشگاه مصرف ميشود

 در آورده و هم باعث افزايش قليائيت آب شود.

 

𝑀𝑔3(𝑃𝑂4)2و𝐶𝑎3(𝑃𝑂4)2  به صورت لجن شناور بوده و در اثر درين دادن بويلر از بويلر خارج

 ميگردند.

( 𝑁𝑎𝐻2𝑃𝑂4 فسفات منو سديك)اگر قليائيت آب موجود در بويلر باال باشد در آن صورت استفاده از 

 توصيه مشيود. 6(𝑁𝑎𝐻𝑃𝑂4)يا هگزا متا فسفات سديم

 كنترل بلودان: -4

(  - Total Dissolved Solids)كل امالح موجود در آب جامدT.D.Sجهت رساندن غلظت سيليكا و 

ن ( و جايگزين كردBlow downبه حد مجاز خارج كردن مقداري از آب غليظ شده بويلر )بلودان=

 ( است.Make upآب تصفيه شده ترميمي )

كنترل هايي كه از آب بويلر در هر شيفت در آزمايشگاه تانك هوس انجام ميگيرد شامل موارد زير 

 ميباشد.
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.-0.3= PH )فيد )آب تغذيه 

(ppm)𝑚𝑔𝑟

𝑙
 فسفات آب بويلرها =21-11

ppm2-1= هيدرازين 

11-11= PH آب بويلر 

ppm111=  بويلرقليائيت آبTAC وTA 

ppm1111< هدايت الكتريكيcon 

0 TH=سختي آب بويلر 

 

 پمپ خانه )پمپ روم(:

عدد پمپ كوجود است .سه پمپ  21در پمپروم كه در كنار كولينگ تاور)برج خنك كننده( قرار گرفته است 

CوBوA901 ،پمپ  2جهت ارسال آب پروسس از مخزن مربوطه به واحد آب و ريخته گريهاBوA911  جهت

پمپ  3ارسال آب آشاميدني از مخزن آب آشاميدني به قسمتهاي مختلف پااليشگاه و ريخته گريها، 

EوDوCوBوA231 ( جهت ارسال آب خنك كننده از كولينگ تاور به ريخته گري پيوستهBوA231  براي خط

ورد و ماشين به صورت رزرو و مشترك براي خط ن c231مربوط به ماشين هزلت و پمپ  D231وEنورد و 

پمپ  9جهت ارسال آب كولينگ از برج خنك كننده به كوره آساركو نيمه پيوسته،  A201وBپمپ  2هزلت(، 

DوCوBوA  جهت ارسال آب كولينگ به خطوط ريخته گري اسلب و پيلت و سه پمپCوBوA331  جهت

ارسال آب خنك كننده از برج خنك كننده به كمپرسورها و محوطه سالن الكتروليز مورد استفاده قرار ميگيرند. 
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آب مورد نياز مجموعا از خاتون آباد تامين ميشود. آب خنك كننده بعد از ارسال به واحدهاي مختلف و انجام 

 ت داده ميشود.تبادل حرارت مجددا جهت خنك شدن به برج خنك كننده برگش

اين آب در يك سيكل بسته حركت كرده و مصرف نميشود ولي بدليل تيخير حجم آن كاهش مي يابد كه 

( پيش بيني شده Make upجهت جبران كمبود حجم آب ،حوضچه هاي كولينك تاور يك مسير آب تاميني )

 است كه مستقيما از آب خاتون آباد تغذيه ميگردد.

دهاي مختلف ضمن اينكه توسط پمپ ها از طريق تانك هاي مربوطه تامين آب پروسس و آشاميدني واح

ل جايگزيني ميباشد. به تانك آب آشاميدني از مسير مستقيم آب خاتون آباد قاب ميگردد در مواقع اضطراري نيز

 هيپوكلريت كلسيم جهت ضد عفوني نمودن آب افزوده ميگردد.

 (:Cooling Towerكولينگ تاور يا برج خنك كننده)

تقريبا در تمام كارخانه ها تعدادي دستگاههاي تبادل حرارت وجود دارد كه در اكثر آنها به داليل زير آب به 

 عنوان بهترين سيال بكار ميرود:

 به مقدار زياد و ارزان در همه جا وجود دارد. -

 به آساني مورد استفاده مي باشد. -

 سياالت دارد.قدرت انتقال حرارت بااليي در مقايسه با ساير  -

كولينگ تاور نيز يك نوع دستگاه تبادل حرارت مي باشد كه آب برگشتي از ساير دستگاههاي تبادل 

حرارت را براي استفاده مجدد خنك مي نمايد. يك نمونه از اين برج ها كه در پااليشگاه مس سرچشمه 

 وجود دارد و از نوع مدار باز ميباشد به صورت زير ميباشد:
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قسمت مجزا با پمپ ها، فن ها و حوضچه هاي مستقل تشكيل شده است كه هر قسمت جهت  3 اين برج از

( و يا ريخته گري C.C( و كمپرسور يا ريخته گري پيوسته )T.Hخنك كردن آب برگشتي از تانك هاوس )

 ( و ارسال مجدد آب خنك شده به اين واحد ها مورد استفاده قرار ميگيرند. S.C.Cنيمه پيوسته )

جبران كمبود آب هر يك از حوضچه هاي برج خنك كننده كه عمدتا ناشي از تبخير مي باشد يك  جهت

مسير آب تاميني مجزا كه مستقيما از آب خاتون آباد تغذيه ميشوند پيش بيني شده است و بر روي هر مسير 

وضچه ها يك شير اتومات نصب گرديده كه نسبت به سطح آب حوضچه باز و بسته مي شوند. دماي آب ح

با به چرخش در آوردن آب گرم برگشتي از قسمت باال يا پايين برج، استارت يا خاموش كردن فن ها و باز  

يا بستن مسير بخار كويل هاي كف حوضچه ها )حوضچه تانك هوس فاقد اين كويل ها ميباشد زيرا آب 

مي باشد( در فصول مختلف  اين حوضچه مرتبا در حال چرخش مي باشد و احتمال يخ زدن آب بسيار پايين

نصب گرديده  311سال قابل تنظيم و كنترل مي باشد. روي برج خنك كننده تانك هوس يك فن به شماره 

كه به صورت دستي از روي تابلوي موجود در پمپروم قابل روشن و خاموش كردن مي باشد. بر روي برج 

ر روي برج خنك كننده ريخته گري نيمه و ب A 200وBوCفن به شماره  3خنك كننده ريخته گري پيوسته 

نصب گرديده است كه هر يك به ترتيب بسته به دماي آب  A 100وBفن بشماره  2( نيز S.C.Cپيوسته )

 حوضچه ها به صورت اتومات با دورهاي كند و تند روشن و خاموش ميگردند.

هيپو كلريت كلسيم: اين ماده جهت از بين بردن جلبك ها و باكتريها به اب حوضچه ها اضافه ميشود.  -1

اين ماده به صورت پودر بوده و بعد از ساخته شدن به صورت محلول توسط پمپ به آب حوضچه ها 

ليتر  يا ميلي گرم در ppm 1-3/1اضافه ميگردد به طوري كه ميزان كلر آزاد در آب حوضچه ها بين 

 باشد.
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مواد ضد رسوب و ضد خوردگي: محتوي پليمرهاي فسفاتي مي باشند كه جهت جلوگيري از رسوب  -2

 آب مانع از خوردگي تاسيسات آب ميشوند. PHنمكهاي كربناتي و سيليكاتي مي باشند و باكتري 

راه كلر بيوسايد: تركيباتي هستند كه در كشتن و كنترل رشد موجودات زنده در سيستم هاي آبي بهم -3

تزريق ميگردد و براي اينكه ميكروارگانيسم هاي يك منطقه نتوانند در برابر بيوسايد مصونيت پيدا كنند 

 مصرف بيوسايدها گاه به گاه تغيير مينمايد.

 

 كمپرسورها و كمپرسورخانه:

ار اما در ب 0عدد از آنها داراي فشار اسمي  9عدد كمپرسور وجود دارد كه  0در كمپرسور خانه پااليشگاه 

بار توليد ميكنند. هواي توليدي اين كمپرسورها به شيرهاي ديافراگمي موجود در سالن الكتروليز  2/0ع واق

از جمله شيرهاي ديافراگمي تانكهاي ذخيره الكتروليت مدارات تجاري و استريپينگ ، مبدلهاي حرارتي 

،شيبلر فيلترها، قسمتهاي مختلف  O.D.Sقسمتهاي كامرشيال و استريپينگ ،ستونهاي تصفيه آب، پمپهاي 

تانك توزيع آب و ... ارسال  ماشين تهيه كاتد اوليه ،ماشين كاتدشويي، حوضچه هاي شستشوي بالنك،

بار ميباشند. هواي توليد شده  2/3بار اما فشار توليدي  9كپرسور ديگر هم داراي فشار اسمي  9ميشود. 

ليچينگ، پرس فيلتر واحد لجن، نيكل سولفات و حوضچه توسط اين توسط اين كمپرسور ها نيز به برج 

 هاي قديمي كنار واحد آب ارسال ميشود.

اين كمپرسورها شامل دو روتور واقع در يك سيلندر مي باشند. موتور گرداننده كمپرسور وصل به روتور 

ي درگير مي باشند. فرورفتگي حلزون 0پرده مارپيچي متقارن است كه با روتور ثانويه شامل  9اوليه مجهز به 

وقتي پره هاي روتور اوليه كامال در فرورفتگي هاي روتور ثانويه در گير ميشوند هوا در بين آنها محبوس 

شده كه در نتيجه حركت و درگيري روتورها، حجم هوا كاهش و در عوض فشار آن افزايش مي يابد تا 



73 

 

از قسمت سيلندر ميگردد. مكش هوا از  اينكه حركت روتورها آن را به جلو رانده و سبب خارج شدن آن

( عبور كرده  تا گرد و غبار و مواد اضافي موجود در آن جدا 6قسمت بااليي كمپرسور ابتدا از يك فيلتر )

( گذشته ، با روغن مخلوط شده و در نهايت مخلوط هوا و روغن تحت فشار 7شود، سپس از دريچه كنترل)

( وارد 12پرسور خارج ميشود و سپس از طريق يك شير يكطرفه )سانتي گراد از كم  C03در درجه حرارت 

( از نوع استيل مشبك 16( مي شود. در داخل تانك يك جدا كننده اوليه )49تانك دريافت كننده روغن )

(مقادير بسيار كم روغن موجود در 17روغن موجود در هوا را ميگيرد. سپس جدا كننده ثانويه) 1.بيش از %

( به 41د. روغني كه در قسمت پايين جدا كننده ثانويه جمع ميشود توسط يك خط لوله )هوا را جدا مي كن

( وارد ميگردد. در اين جدا كننده روغن از هوا جدا شده و سپس هوا بعد از عبور از 42جدا كننده شماره )

كنترل هواي ( دريچه 8( و در نهايت وارد فعال كننده هاي )9( وارد يك كنترل كننده )10يك فيلتر )

( از طريق يك خط لوله 42( ميگردد. روغن جدا شده توسط يك تخليه اتوماتيك )7ورودي كمپرسور)

 ( به كمپرسور بر ميگردد.44)

( كه در مسير خطوط هوا و روغن خروجي از كمپرسور و قبل از تانك دريافت 12شير يكطرفه شماره ) -

تانك به كمپرسور در زمان توقف كمپرسور  كننده روغن نصب گرديده است مانع از برگشت هوا از

 ميگردد.

براي روغن و مبدل  28هوا و روغن پس از جداسازي در دو مبدل حرارتي جداگانه )مبدل شماره  -

براي هوا( با آب كولينگ سرد ميشوند. روغن در يك سيكل بسته حركت كرده و پس از  19شماره 

نهايي خارج شده از كمپرسور از طريق يك شير  خنك شدن مجددا با هواي تازه مخلوط ميشود. هواي

پرسور زير بار است مزماني كه ك bar 3/3( مجهز به يك فنر كاليبره شده كه مينيمم فشار 18يكطرفه )

بب افزايش روغن به ميزان كافي به كمپرسور مي شود. پس سرا تامين ميكند، عبور مي كند. اين فشار 
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( جمع آوري و 22آن كندانس شده و توسط جداكننده شماره)بخار آب موجود در  از سرد شدن هوا،

 ( به خارج از سيستم فرستاده ميشود.65از طريق مسير )

درجه سانتي گراد  3( حدود 19) اختالف درجه حرارت هواي خروجي و آب ورودي به كولر هوا -

خروجي از زماني كه كمپرسور با ظرفيت كامل زير بار است اختالف درجه حرارت بين هواي  است.

 درجه سانتي گراد باشد. 191كولر و آب ورودي به كولر بايد كمتر از 

درجه بيشتر باشد در غير اينصورت لوله هاي خنك  21افزايش درجه حرارت آب در كولر نبايد از  -

 كننده در كولر هوا و به احتمال كم لوله هاي كولر روغن كثيف ميباشند.

قرار ميگيرند. كار كمپرسورها  9تا  1نند و به ترتيب در مدارات كمپرسورها به طور اتوماتيك كار ميك -

بر پايه فشار سيستم هواي فشرده مي باشد. چنانچه نياز به هوا باشد و فشار هوا كاهش يابد كمپرسورها به 

 استارت ميشوند.  9تا مدار  1ترتيب به طور اتوماتيك از مدار 

نترل فشار كه به سيستم هواي فشرده متصل است روشن و خاموش شدن كمپرسورها توسط يك كليد ك -

 صورت ميگيرد.

( مي باشند كه درجه حرارت 61مدار خنك كننده كمپرسور شامل يك شير اتوماتيك ) 2هر يك از  -

دارد. اين شيرها به طور اتوماتيك مصرف آب را زماني كه آب خروجي از كولر را ثابت نگه مي

 كاهش ميدهند.كمپرسور در حالت بي باري كار ميكند 


