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 پیشگفتار

در بیش از دو دهه کار در صنعت و دانشگاه، همواره به دنبال جواب یک  گریکاشمرکز تحقیقات فرآوری مواد 

ویکرد جواب این سؤال، ر تر است؟های ایران نسبت به مشابه خارجی خود پایینچرا کارایی کارخانه سؤال بوده است.

اصل از ح جاافتادههای ها، تکنولوژیاگر بپذیریم که در کارخانه د.کنما را برای حل مشکالت موجود مشخص می

 گردد.ن میخوبی روششود، نحوه مواجهه با مسئله افزایش کارایی واحدهای صنعتی بهعلوم مختلف بکار گرفته می

ها انهکارخگر، جواب به این سؤال را عدم رعایت استانداردهای الزم در راهبری مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی

ای و حتی های موجود، نیاز به تحقیقات وسیع بنیادی، توسعهبا این رویکرد، برای افزایش کارایی کارخانه داند.می

حاصل  باشد. دهششناختهکاربردی در دانشگاه و صنعت ایران نیست، بلکه شیوه راهبری باید مطابق با استانداردهای 

استانداردسازی ” کارکنان با هدف نزدیک شدن به راهبری استاندارد است.این کار، تغییر فرهنگ و تغییر رفتار 

در مجتمع سرچشمه با کمک مدیران، روسا،  1394از سال  ”راهبری کارخانه از طریق بازرسی فرایند

در این مدت به جای پرداختن به تحقیقاتی که نقش  سرپرستان و کارکنان زحمتکش به اجرا گذاشته شده است.

دهه گذشته در دنیا است، عوامل  ۵در  شدهانجامکارهای  تأییدر تولید نداشته و نتایج آن در بهترین حالت مستقیمی د

عالوه  رگکاشی تحقیقات مرکز دوری از راهبری استاندارد مورد بررسی قرار گرفت. در طی این مدت، کارشناسان

با ایجاد  های عملیاتی جدیدل این تالش، اتخاذ شیوهحاص اند.زندگی کرده هاآنبر کار در کنار کارکنان عملیاتی با 

نه کردن ، نهادیدرازمدتاین رویکرد، در  تغییرات تدریجی در فرایند، تجهیزات و رفتار نیروی انسانی بوده است.

های مرکز، های متداول، در این گزارشگزارش برخالف روش صحیح راهبری کارخانه را به دنبال خواهد داشت.

ان ذکر شای شوند.های رفع مشکالت ارائه میگیرند و راهقرار می لیوتحلهیتجزملموس کارخانه مورد  الًکاممسائل 

ی مستمر ارزیاب طوربهی شغلی هاردهنیز در جلسات هفتگی با حضور همه  جادشدهیااصالحات  تأثیراست که 

 گردند.می

 برای واحدهای مختلف شدههیتههای کتابچه است. جدید رویکرد این هایخروجی از یکی نیز رو پیش کتابچه

شرح تجهیزات به همراه  شود.در فصل اول به شرح مدار و اهداف واحد پرداخته می کارخانه شامل چهار فصل است.

کالت در فصل سوم به مش نکات کلیدی مکانیکی، ابزار دقیقی، برقی و عملیاتی در فصل دوم آورده شده است.

بایدها و نبایدهای راهبری هر واحد نیز در فصل چهارم گنجانده شده  شود.اهکارها پرداخته میفرایند، پیشنهادها و ر

 است.

امید است که این شیوه بومی، منجر به افزایش کارایی واحدهای صنعتی شود و راه جدیدی پیش روی دانشگاه و 

بگشاید. مؤثربرای برقراری ارتباط پویا، مستمر و  صنعت
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 1 یارکنیپرعهدف مدار فلوتاسیون کارخانه -1 -1

دریافت دوغابی با تناژ جامد خشک  منظوربهمجتمع مس سرچشمه  1عیارکنی مدار فلوتاسیون کارخانه پر

درصد  32عیار  وتن در ساعت  60تناژ  باای درصد مس و تولید کنسانتره 17/1تن درساعت با عیار  1026

تن در ساعت با  27۵) 2090جامد خشک ورودی به مدار فلوتاسیون  ،مس طراحی شده است. در حال حاضر

تن در ساعت با  ۵0تا  40متوسط کنسانتره با تناژ  طوربهکه  است 6۵/0٪متوسط  اریبا عرصد( د ۵رطوبت 

 کند.تولید می 24٪عیار مس متوسط 

 1 یارکنیپرعمدار فلوتاسیون کارخانه  -2 -1 

 خوراک مدار ،مش( 200) میکرون 74درصد عبوری از سرند  70 یبنددانهبا  ی اولیههاسرریز هیدروسیکلون

مدار فلوتاسیون از دو ضلع مشابه شمال و جنوب تشکیل شده است که در هر  .دهدیمتشکیل فلوتاسیون را 

، سلولی ۵ ردیفسلولی و دو  4 ردیفشامل یک  (Rougher) سلولی پرعیارکنی اولیه 14ضلع، چهار ردیف 

 در مرحله شستشوسلولی  8، دو ردیف لیسلو ۵ ردیف( شامل دو Scavenger) ریگسلولی رمق 10دو ردیف 

(Cleaner شامل دو )شستشوی مجدد سلولی  2و دو ردیف سلولی  4 ردیفسلولی و یک  2 ردیف

(Recleaner)  ها از نوع مکانیکی با مقطع قرار دارد. سلولبخش نهایی  عنوانبهسلولی  2 ردیفشامل یک

 و مرحله شستشو و هر سلول m3 ۵/8گیریه و رمقپرعیارکنی اول باشند و حجم هر سلولمستطیل شکل می

 .است m3 2/4شستشوی مجدد

ای دو آسیای گلوله ،گیر در هر ضلعهای پرعیارکنی اولیه و رمقبرای خردایش مجدد کنسانتره سلول

(mm۵790×30۵0از نوع سرریزشونده به ).تایی 6 با یک خوشه هر آسیا در مدار بسته کار گرفته شده است 

انویه با های ثکند. سرریز هیدروسیکلون( هیدروسیکلون ثانویه کار میکاربهآمادهدر هر خوشه  )یک عدد

 است.شستشو میکرون خوراک مدار  44درصد عبوری از سرند  86 یبنددانه

 .خوراک مدار پرعیارکنی اولیه است جداگانه در هر ضلع( صورتبه)های اولیه سرریز هیدروسیکلون

شود. گیر وارد پمپ شده و به سمت مدار خردایش مجدد پمپ میه بخش پرعیارکنی اولیه و رمقکنسانتر

ه معنی است که کنسانتر کند. این بدینهای ثانویه کار میبسته با هیدروسیکلون صورتبهمدار خردایش مجدد 

ی آسیای سال شده و با خروجهای ثانویه ارهای هیدروسیکلونگیر، ابتدا به مخزن پمپرمق -پرعیارکنی اولیه 

ت بندی شود )ذرات ریز به سرریز و ذراهای ثانویه طبقهشود تا ابتدا توسط هیدروسیکلونمجدد مخلوط می

ف انرژی خردایش تنها صرعالوه بر جلوگیری از تولید نرمه،  ،بیترتنیابه .(کندیمریز راه پیدا درشت به ته

شو به . کنسانتره مدار شستاستهای ثانویه خوراک مدار شستشو شود. سرریز هیدروسیکلونذرات درشت می

. کنسانتره بخش شودیمگیر شود و باطله آن خوراک بخش رمقهای شستشوی مجدد پمپ میسمت سلول
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مت و به س استکه حاوی مس و مولیبدن  استشستشوی مجدد نیز محصول نهایی کارخانه پرعیارکنی 

لوتاسیون گیر باطله نهایی مدار فمجموع باطله پرعیارکنی اولیه و رمق شود.مولیبدن ارسال می -تیکنرهای مس

 .دهند( تشکیل می1شکل )

افزایش پیدا  t/h 270 تن به t/h 225 چرا تناژ ورودی به آسیاهای اولیه به نسبت طراحی از :1 سؤال 

 کرده است؟

تغییر کرده است لذا  به مدار فلوتاسیون عیار مس خوراک ورودیدرصد و  یشناسیکان ،مرورزمانبه کهییازآنجا

های مختلف مدار دچار تغییر شده است. همچنین به دلیل کاهش عیار خوراک، میزان مس عیار و بازیابی جریان

 احی تغییر کرده است.های پرعیارکنی اولیه، با تناژ و عیار فعلی نسبت به طرمحتوی موجود در سلول

مس محتوی  =  عیار مس خوراک× آسیاهای اولیه تناژ 

∎ = طبق طراحی   225 ×  17/1 = مس 63/2  t/h 

=حال حاضر∎  270 ×  65/0 = مس 75/1  t/h 

∎ با تناژ طراحی(حاضر )ال ح  =  225 ×  65/0 = مس 46/1  t/h 

ار فلوتاسیون، منجر به کاهش آید، کاهش عیار مس در خوراک ورودی به مدکه از محاسبات باال برمی طورهمان

صول افزایش مح منظوربههای تولیدی و های فلوتاسیون شده است که با توجه به سیاستمس محتوی در سلول

رودی با افزایش تناژ و درواقع مس تولیدی در این بخش تناژ ورودی به بخش آسیاکنی افزایش پیدا کرده است.

 کنی اولیه تا حدی جبران شده است.های پرعیاردر ردیفبه آسیاهای اولیه میزان کمبود مس محتوی 

منفی افزایش تناژ به دلیل خردایش نامطلوب در آسیاکنی اولیه، محدودیت در افزایش تعداد  تأثیربا توجه به 

دبی ورودی به مدار پرعیارکنی اولیه، نباید تناژ آسیاهای اولیه  ازاندازهشیبهای اولیه و افزایش هیدروسیکلون

و  های اولیههیدروسیکلون سرریز بندیگیری دانهنیاز به اندازه شدهگفتهحد تعیین افزایش پیدا کند.  ازحدشیب

 ارد.د افزایش یا کاهش توقفات آسیاهای اولیه در اثر افزایش تناژ و...، آن در بازیابی مدار فلوتاسیون تأثیر

عیار و بازیابی  در تغییر موجبای اولیه خوراک ورودی به آسیاه یشناسیکانو تغییرات  افزایش تناژ

 طبق مهم مدار فلوتاسیونهای میزان عیار جریان 1جدول شده است. فلوتاسیون های مختلف مدار بخش

و  2های مختلف مدار در شرایط حاضر و طراحی در جدول جریان یهادادهمقایسه  دهد.طراحی را نشان می

 ه شده است.نشان داد 3
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 یارکنیپرع کارخانه ونیفلوتاس مدار -1شکل 

 طبق طراحی اولیه کارخانه 1 یارکنیپرعدر مدار فلوتاسیون کارخانه  های مهمعیار جریان -1جدول 

 نام جریان شماره
مس  اریع %

 )طراحی(
17/1 خوراک ورودی به فلوتاسیون 1  

6/7 کنسانتره پرعیارکنی اولیه 2  

0۵4/0 باطله پرعیارکنی اولیه 3  

گیرکنسانتره رمق 4  19/9  

گیرباطله رمق ۵  ۵7/0  

11/0 باطله نهایی 6  

۵/7 خوراک مرحله شستشو 7  

07/19 کنسانتره مرحله شستشو 8  

 32 کنسانتره نهایی 9

معمول کارخانه )متوسط سال  در شرایط 1ضلع شمال مدار فلوتاسیون کارخانه پرعیارکنی  موازنه کلی مس برای - 2جدول 
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94) 

 جریان
 تناژ
 (ی)طراح

DMT/H 

 تناژ
 (یفعل یط)شرا

DMT/H 

 % مس عیار
 (ی)طراح

 % مس عیار
 یط)شرا
 (یفعل

درصد جامد 
 دوغاب )%(

 28 68/0 17/1 1026 2/903 (ردیف 4)مجموع  اولیه پرعیارکنی خوراک

 16 6۵/6 6/7 60/91 8/133 (ردیف 4)مجموع  اولیه پرعیارکنی کنسانتره
 26 10/0 0۵4/0 39/934 4/769 (ردیف 4)مجموع  اولیه پرعیارکنی باطله

 1۵ 30/6 86/7 63/۵0 3/80 خوشه( یک) ثانویه هایهیدروسیکلون سرریز
 کی) -( شستشو مرحله)باطله  گیررمق خوراک

 (یفرد
3/6۵ 08/38 23/1 ۵0/0 - 

 11 04/3 19/9 83/4 3/13 (یفرد یک) گیررمق کنسانتره
 11 12/0 ۵7/0 2۵/33 ۵2 (یفرد یک) گیررمق باطله
 ۵/22 10/0 11/0 89/1000 ۵/873 (ضلع یک)مجموع  فلوتاسیون نهایی باطله

 1۵ ۵3/6 ۵/7 41/۵۵ 3/9۵ (یفرد یک) شستشو مرحله خوراک
ی شوکنسانتره مرحله شستشو )خوراک شست

 )یک ردیف( –مجدد( 
30 3/17 07/19 81/19 1۵ 

 – (یفرد یک) شستشوی مجدد کنسانتره
 )کنسانتره نهایی(

1۵ ۵/12 32 94/23 13 

 - 99/8 97/۵ 77/4 1۵ (یفرد یک) شستشوی مجدد باطله

، ماندزمانییر تغها به دلیل ها در مقایسه با طراحی و ثابت ماندن تعداد و حجم سلولبا تغییر تناژ و عیار جریان

 (.3جدول بازیابی هر بخش نیز تغییر کرده است )

 1های مختلف مدار فلوتاسیون کارخانه پرعیارکنی بازیابی بخش -3جدول 

 بازیابی )%(

مرحله شستشوی 
 مجدد

(Recleaner) 

 مرحله شستشو

(Cleaner) 
 گیرمرحله رمق

(Scavenger) 
 کلی

(Total) 

 مدار ثانویه

(Recleaner-
Cleaner-

Scavenger) 

 ی اولیهکنپرعیار

(Rougher) 

 
 محل 

 شرایط
 در حال حاضر 60/86 ۵9/98 6۵/8۵ 12/79 36/89 44/84
 طبق طراحی 96 94 24/90 20/۵7 73/94 46/87

 

 یابیباز ارائه شده است مشخص است، 3جدول و 2جدول که از موازنه جرم مدار و عیارهایی که در  طورهمان

یشتر بودن اصلی ب لیدل در مدار ثانویه بیشتر از طراحی و در قسمت پرعیارکنی اولیه کمتر از طراحی است.

غم کاهش علیر درواقع. استمواد در این بخش  ماندزمانبازیابی در مدار ثانویه نسبت به طراحی افزایش زیاد 

 با جهیدرنتها ثابت مانده است و خوراک ورودی به مدار، تعداد و حجم سلول یشناسیکانعیار و تغییر در 
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رین دالیل تارزش به کنسانتره افزایش پیدا کرده است. از مهمذرات بی یابیراه، شناوری و ماندزمانافزایش 

به مدار  ورودی بندیدانهتوان به درشت شدن به ترتیب اهمیت می افت بازیابی در مدار پرعیارکنی اولیه

گیری و بار ، توزیع نامناسب مواد شیمیایی، خرابی تجهیزاتی مثل پارو و همزنpHفلوتاسیون، باال بودن میزان 

 اشاره کرد. نامناسب از سلول

( Recovery) یابیبازهای فلوتاسیون و ( در سلولResident timeمواد ) ماندزمان رابطه میان: 2 سؤال 

 ؟درا بیان کنی

 :رابطه زیر است هاآنترین روابط زیادی وجود دارد. یکی از سادهبازیابی  بینیپیشو  سازیشبیه منظوربه

𝐾 
1

𝑚𝑖𝑛
 ∎= ثابت سینتیک 

 = 𝑉 𝑚3حجم,   
3

ℎ
𝜏    ,= دبی = 𝑉/𝑄  =ماندزمان∎ 

𝑅 % ازیابی= ب∎ 

𝑅 = 1 − 𝑒(−𝐾×𝜏)  

 ند.کمی ، بازیابی فلوتاسیون افزایش پیداماندزماندهد با افزایش ثابت سینتیک و افزایش رابطه باال نشان می

 
 

 (Cleaner) پرعیارکنی ثانویه فلوتاسیون هایسلول ورودی به دبی اولیه طراحی نسبت بهاگر : 3 سؤال 

𝑚3از

ℎ
𝑚3به  7/556 

ℎ
1و ثابت سینتیک شناوری ذرات از 78/330 

𝑚𝑖𝑛
1به 61/0 

𝑚𝑖𝑛
کاهش پیدا  48/0 

یارکنی )حجم هر سلول پرعبازیابی این بخش نسبت به طراحی اولیه چه تغییری کرده است  کرده باشد،

  ؟(استعدد  8و تعداد آن  𝑚3 2/4ثانویه
 

𝜏طراحی =
8 × 4.2

556.7
= 3.62 𝑚𝑖𝑛 

𝑅طراحی = 1 − 𝑒(−0.61×3.62) = 89.36 

𝜏فعلی =
8 × 4.2

330.78
= 6.09 𝑚𝑖𝑛 

𝑅فعلی = 1 − 𝑒(−0.48×6.09) = 94.73 

که  ماندزمانعلیرغم کاهش ثابت سینتیک شناوری، به دلیل افزایش شود که نتیجه می شدهانجاماز محاسبات 

 یطورکلهب، بازیابی نسبت به طرح افزایش داشته است. استشستشو  هایناشی از کاهش دبی ورودی به سلول

 ثابت سینتیک شناوری ذرات منجر به افزایش بازیابی خواهد شد.یا و  ماندزمانافزایش 

نین با شود. همچو ثابت سینتیک، بازیابی بیشتر می ماندزماندهد با افزایش که نمودار زیر نشان می طورهمان

 بازیابی فلوتاسیون بیشتر خواهد شد.، ماندزمانبه دلیل افزایش  nتا  1های یک ردیف از ولافزایش تعداد سل
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 های یک ردیفتعداد سلول -و ثابت سینتیک، بازیابی ماندزمان –رابطه میان بازیابی  -2شکل 

 شدهتهگرفآن انجام شود و اعداد در نظر های مربوط به توجه: برای محاسبه ثابت سینتیک الزم است تا آزمایش

ونی اعداد وضعیت طراحی اولیه و وضعیت کن و ثابت سینتیک بر بازیابی است. ماندزمان تأثیرتنها برای انتقال 

 هستند.

ن را ( و بازیابی فلوتاسیوRougherبندی ورودی به مدار پرعیارکنی اولیه )رابطه میان دانه: 4 سؤال 

 توضیح دهید؟

با  عتاًیطبهای فلوتاسیون توانایی حمل یک ابعاد بخصوصی را دارند، در سلول جادشدهیاهای حباب کهازآنجایی

د داشت. لذا انتظار اهو صعود به سطح سلول را نخو هاآنقدرت حمل باارزش، حباب درشت شدن اندازه ذرات 

نسبت به اندازه بهینه برای فلوتاسیون افزایش یابد،  ،ارکنی اولیهابعاد ذرات ورودی به مدار پرعی هرچقدررود می

 .(3شکل ) بازیابی کاهش پیدا کندثابت سینتیک و 

ی ذراتتنها  کند، لذاحباب هنگام صعود به سطح سلول به ذرات اطراف خود نیرو وارد می کهازآنجاییهمچنین 

نند. به توسط حباب غلبه ک واردشدهکنند که بتوانند با توجه به وزن خود به نیروی توانند به حباب برخورد می

رود تا با کاهش ابعاد ذرات از اندازه بهینه برای فلوتاسیون، همانند درشت شدن ذرات این همین دلیل انتظار می

 .(3شکل ) بار هم بازیابی به دلیل عدم برخورد به حباب کاهش پیدا کند

میکرون  70تا  20از  ،بندی با توجه به بازیابینشان داده شده است، بهترین محدوده دانه 3شکل که در  طورهمان

میکرون( با سرعت  150از  تربزرگو ذرات درشت ) (میکرون 10از  ترکوچکو بازیابی در ذرات ریز ) است

 ند.کزیادی کاهش پیدا می
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 اندازه ذرات در مدار فلوتاسیون –بازیابیابطه میان ر-3شکل 

 

 رابطه میان عیار و بازیابی به چه شکل است؟ :5 سؤال 

 شدهتهرفگعکس با هم رابطه دارند. افزایش بازیابی از مدار منجر به کاهش عیار کنسانتره  صورتبهعیار و بازیابی 

 کهجاییازآناست.  و حتی باطله شدهقفل ،بازیابی بیشتر به معنی شناوری همه ذرات اعم از آزاد درواقعخواهد شد. 

ذرات آزاد است، لذا بازیابی این ذرات منجر به تر از عیار کم و باطله بسیار شدهقفلدر ذرات ماده باارزش عیار 

 کاهش عیار خواهد شد.

با باطله،  دهشقفل باارزشذرات آزاد شناور شده باشند، بدین معنی است که بازیابی ذرات  اًصرفاگر در کنسانتره 

مشهود است.  کامالً 4شکل در  شدهگفتهصورت نگرفته است لذا عیار کنسانتره افزایش پیدا خواهد کرد. موارد 

اگر از محور عیار خطی  حرکت کنیم عیار در حال افزایش است، در همین حین جلوروبهاگر روی محور عیار 

عمودی موازی با محور بازیابی رسم شود، نقطه برخورد به نمودار محلی خواهد بود که عیار و بازیابی را نشان 

 دهد.می
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 بازیابی -نمودار عیار  -4شکل 

های بین عیار و بازیابی ن ترکیببازیابی بهتری -های عیار( روی نمودار3سبز )( و 2(، نارنجی )1قرمز )سه نقطه 

( بهترین ترکیب است که با شرایط بهینه عملیاتی نشان داده 3سبز )دهد. نقطه نشان میدر سه منحنی موجود، را 

تنظیم درصد جامد آسیاها، تنظیم درصد جامد  ازجملهشده است. رسیدن به این شرایط با کنترل متغیرهای مدار 

های اولیه و ثانویه، تنظیم درصد جامد ورودی به ه، کنترل فشار هیدروسیکلونهای اولیخوراک هیدروسیکلون

ورودی به مدار پرعیارکنی اولیه و شستشو، تنظیم مواد شیمیایی بر اساس میزان  بندیدانهمدار فلوتاسیون، کنترل 

... است. به همان  مدار پرعیارکنی اولیه و شستشو و pHدر خوراک، توزیع مواد شیمیایی، تنظیم  باارزشماده 

 شود.تر می( نزدیک1فاصله گرفته شود، منحنی عیار و بازیابی به منحنی قرمز ) رهایمتغمیزان که از کنترل این 

 ( را بیان کنید؟Recoveryهای محاسبه بازیابی )و روش جرم موازنه مفهوم یطورکلبه: 6 سؤال 

𝑓  =  راک ورودیخودر  باارزشماده یار∎  𝐹      تناژ خوراک ورودی =∎ 

𝑡   نهایی در باطله باارزشماده =  عیار∎            𝑇  تناژ باطله نهایی =∎  

𝑐  نهایی در کنسانتره باارزشماده =  عیار∎      𝐶  = تناژ کنسانتره نهایی∎  

𝐶 × 𝑐  در کنسانتره نهایی کارخانه باارزش= وزن ماده 

 𝐹 ×  𝑓 در خوراک ورودی به کارخانه باارزشماده  = وزن 

   → 𝐹 = 𝐶 + 𝑇قانون پایستگی جرم → تناژ کنسانتره + تناژ باطله = تناژ خوراک ورودی 

→ (𝐹 × 𝑓) = (𝐶 × 𝑐) + (𝑇 × 𝑡)  باارزشقانون پایستگی جرم برای ماده 

نسانتره ک عنوانبهناور شده )مس یا مولیبدن( ش در فلوتاسیون به زبان ساده یعنی وزن ماده باارزش (%R) بازیابی

 در خوراک ورودی به کارخانه باارزشنهایی نسبت به وزن ماده 
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𝑅(%) =
𝐶 × 𝑐

𝐹 × 𝑓
× 100 

شود. در یم نتیجه بازیابی از رابطه زیر، جرم موازنهروابط سترس نباشد، از در د تناژ کنسانتره نهایی کهیدرصورت

در سه جریان خوراک، باطله نهایی و  موردنظرت تا عیار ماده این رابطه برای به دست آوردن بازیابی الزم اس

 کنسانتره نهایی مشخص باشد.

𝑅(%) =
𝑐 × (𝑓 − 𝑡)

𝑓 × (𝑐 − 𝑡)
× 100 

 

و عیار مس خوراک ورودی به آن  t/h 8/225ورودی به هر آسیای اولیه  خشک اگر تناژ: 7 سؤال 

 هر ردیف آن باطلهو تناژ  054/0% پرعیارکنی اولیه طلهباعیار مس  کهیدرصورتباشد.  %17/1

t/h3/192 .باشد 

 ؟شناور شده استمس  6/7کنسانتره با عیار%  مقدارچه الف( 

 ؟محاسبه کنید شدهگفتهبازیابی مدار پرعیارکنی اولیه را با استفاده از هر دو روش  ب(

اعداد بر اساس طراحی اولیه کارخانه ) کنید.ردیف پرعیارکنی اولیه را محاسبه  8از  هدررفتهتناژ مس  ج(

 هستند(.

 الف(

𝐹 = 𝐶 + 𝑇 → 𝐶 = 𝐹 − 𝑇 → 𝐶 = 225.8 − 192.3 = 33.5 𝑡/ℎ  

 ب(

𝑅(%) =
𝐶 × 𝑐

𝐹 × 𝑓
× 100 =

33.5 × 7.6

225.8 × 1.17
× 100 = 96% 

𝑅(%) =
𝑐 × (𝑓 − 𝑡)

𝑓 × (𝑐 − 𝑡)
× 100 =

7.6 × (1.17 − 0.054)

1.17 × (7.6 − 0.054)
× 100 = 96% 

 ج(

𝑇 × 𝑡 × 8 = 192.3 × 0.054 × 8 = 830.73
𝑘𝑔

ℎ
 در هر ساعت هدررفتهمس  لوگرمیک=  

 

در نظر  5با رطوبت % 𝑡/ℎ  70)تناژ t/h 5/256ورودی به هر آسیای اولیه خشک اگر تناژ : 8 سؤال 

 باطلهعیار مس  کهیدرصورتباشد.  68/0%و عیار مس خوراک ورودی به آن گرفته شده است( 

 . باشد 𝑡/ℎ  6/233و تناژ باطله هر ردیف آن 10/0 % پرعیارکنی اولیه

 ؟شناور شده استمس  65/6%عیار مقدار کنسانتره با چه الف ( 

 .محاسبه کنید شدهگفتهبازیابی مدار پرعیارکنی اولیه را با استفاده از هر دو روش ب( 

ارخانه ک وضعیت کنونیر اساس )اعداد ب ردیف پرعیارکنی اولیه را محاسبه کنید. 8از  هدررفتهتناژ مس ج( 
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 هستند(.

 الف(

𝐹 = 𝐶 + 𝑇 → 𝐶 = 𝐹 − 𝑇 → 𝐶 = 256.5 − 233.6 = 22.9 𝑡/ℎ  

 ب(

𝑅(%) =
𝐶 × 𝑐

𝐹 × 𝑓
× 100 =

22.9 × 6.65

256.5 × 0.68
× 100 = 87% 

𝑅(%) =
𝑐 × (𝑓 − 𝑡)

𝑓 × (𝑐 − 𝑡)
× 100 =

6.65 × (0.65 − 0.10)

0.65 × (6.65 − 0.10)
× 100 = 87% 

 ج(

𝑇 × 𝑡 × 8 = 233.6 × 0.10 × 8 = 1.86
𝑡

ℎ
 در هر ساعت هدررفتهمس  تن = 

 

عیار مس  کهیدرصورتباشد.  68/0% به آسیاهای اولیه اگر عیار مس خوراک ورودی: 9 سؤال 

 باشد، 10/0% و 24% به ترتیب نهاییو باطله کنسانتره 

 مدار فلوتاسیون را محاسبه کنید؟ مس در نهایی بازیابیالف ( 

 توان گرفت؟ای میو قسمت الف چه نتیجه 8 سؤالاز  آمدهدستبه با توجه به اعدادب( 

 الف(

𝑓= عیار خوراک ورودی به مدار فلوتاسیون = 0.68% 

عیار باطله نهایی=   𝑡 = 0.10% 

عیار کنسانتره نهایی=   𝑐 = 24% 

𝑅(%) =
𝑐 × (𝑓 − 𝑡)

𝑓 × (𝑐 − 𝑡)
× 100 =

24 × (0.68 − 0.10)

0.68 × (24 − 0.10)
× 100 = 85.65% 

 ب(

. همچنین بازیابی کلی مدار است 87بازیابی مدار پرعیارکنی اولیه در حال حاضر در وضعیت عادی کارخانه %

 Recleaner – Cleanerخوراک ورودی به مدار پرعیارکنی ثانویه ) کهازآنجاییاست.  65/85فلوتاسیون برابر با %

- Scavenger تر لذا بازیابی نهایی مدار از بازیابی بخش پرعیارکنی اولیه کم ودشمی تأمین( از پرعیارکنی اولیه

رعیارکنی دهد که بازیابی در مدار پنشان می و بازیابی پرعیارکنی اولیه،بازیابی نهایی مدار تفاوت اندک بین  است.

 12/0، %ویهخوراک ورودی به مدار پرعیارکنی ثانعیار مس کنسانتره  65/6ثانویه بسیار زیاد است. با فرض %

 برای کنسانتره نهایی بازیابی مدار پرعیارکنی ثانویه برابر است با: 24گیر و%مس باطله رمق اریع

𝑅(%) =
𝑐 × (𝑓 − 𝑡)

𝑓 × (𝑐 − 𝑡)
× 100 =

24 × (6.65 − 0.12)

6.65 × (24 − 0.12)
× 100 = 98.68% 

 از روش دیگر داریم:
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𝑅نهایی = 𝑅پرعیارکنی اولیه × 𝑅پرعیارکنی ثانویه → 𝑅پرعیارکنی ثانویه =

𝑅نهایی

𝑅پرعیارکنی اولیه
→ 𝑅پرعیارکنی ثانویه =

85.65

87

= 98.5%  

کاهش  درواقع آورده شده است. 3جدول در های مختلف مدار طبق طراحی و وضعیت کنونی بازیابی قسمت

درصد است.  87به % 96به دلیل کاهش بازیابی بخش پرعیارکنی اولیه از % بازیابی نهایی نسبت به طراحی اولیه

های شستشو( نسبت به طراحی اولیه زیاد مواد در مدار پرعیارکنی ثانویه )بخصوص سلول ماندزمانبا توجه به 

ر حال د طورکلیبهدر حال حاضر افزایش پیدا کرده است.  5/98طراحی به % 94بازیابی این بخش از مدار از %

اد در زیاد مو ماندزمانو به دلیل  حاضر، به دلیل کاهش بازیابی در پرعیارکنی اولیه بازیابی نهایی مدار کاهش

 های شستشو عیار نهایی مدار کاهش پیدا کرده است.سلول

𝑅نهایی = 𝑅پرعیارکنی اولیه × 𝑅پرعیارکنی ثانویه 

𝑅نهایی طراحی = 96 × 94 = 90.24% 

𝑅نهایی فعلی = 87 × 98.5 = 85.65% 

 

 را توضیح دهید؟ (𝑚) شزعیار کانی باار: 10 سؤال 

های مس دار یعنی چه درصدی از کانی را مس تشکیل داده است. این کار با برای مثال عیار کانی باارزش در کانی

یمیایی ش رای کالکوپیریت با فرمولشود. باستفاده از وزن اتمی هر عنصر در فرمول شیمیایی کانی محاسبه می

(𝐶𝑢𝐹𝑒𝑆2)  ( و کالکوسیت با فرمول شیمیایی𝐶𝑢2𝑆: داریم ) 

63.5 + 55.8 + (32.06 × 2) =  = وزن اتمی کالکوپیریت  183.42

63.5

183.42
× 100 =   ○( در کانی کالکوپیریت𝐶𝑢) = درصد ماده باارزش 34.6%

(63.5 × 2) + 32.06 =  ی کالکوسیت= وزن اتمی کان 159.06

63.5×2

159.06
× 100 =   ○( در کانی کالکوسیت𝐶𝑢) = درصد ماده باارزش 79.8%

با توجه به اینکه در حال حاضر کانی اصلی خوراک ورودی به مدار فلوتاسیون کالکوپیریت است، درصد ماده 

فقط و فقط حاوی نشان دهنده این است که اگر در مدار فلوتاسیون کنسانتره نهایی  ( 𝑚باارزش در کانی )

های دیگر از قبیل پیریت، سیلیس و... همراه نداشته باشد عیار کنسانتره نهایی کالکوپیریت باشد و ناخالصی

خواهد بود. هر چه مقدار ناخالصی در کنسانتره بیشتر باشد، عیار کنسانتره  6/34کارخانه فلوتاسیون حداکثر %

 کند.کاهش پیدا می 6/34از % نهایی نیز

 ؟را توضیح دهید (.N.S.Rو بازده خالص از کارخانه ذوب ) (.S.Eکارایی جدایش ): 11 سؤال 

برتری متالورژیکی یک فرآیند  دهندهنشانتوان به دو صورت زیر مورد تعریف کرد و کارایی جدایش را می

 نسبت به فرآیند دیگر است.



 

 
 مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

13 

 فصل اول

𝑆. 𝐸.1 = بازیابی کانی باارزش به کنسانتره −  بازیابی گانگ به کنسانتره

𝑆. 𝐸.2 = بازیابی کانی باارزش به کنسانتره × بازیابی گانگ به کنسانتره × 100 

 به روابط زیر خواهند رسید. تیدرنهاهر دو روش 

𝑆. 𝐸.1 = 100 × 𝐶
𝑚 × (𝑐 − 𝑓)

𝑓(𝑚 − 𝑓)
 

𝑆. 𝐸.2 =
𝑐 × (𝑓 − 𝑡) × (𝑐 − 𝑓) × (100 − 𝑡)

𝑓 × (𝑐 − 𝑡)2 × (100 − 𝑓)
 

 𝐶 =  وزن کنسانتره

𝑚 = 𝑡  عیار ماده باارزش = 𝑓  عیار باطله = 𝑐، عیار خوراک =   عیار کنسانتره

 طبق جدول زیر باشد. فلوتاسیون مس فرآیند چهارفرض کنید بازیابی و عیار 

 حالت عیار )%( بازیابی )%(
84 26 1 
86 26 2 
87 22 3 
87 24 4 

به دلیل عیار  4ه دلیل بازیابی بیشتر )در عیار برابر( و حالت ب 2طبق جدول نشان داده شده، واضح است که حالت 

اما اگر بخواهیم مقایسه را ؛ کارایی جدایش بهتری دارند 3و  1های در بازیابی برابر(، به ترتیب از حالت) شتریب

 گونهنیاتشخیص این مسئله، در  منظوربه بررسی کنیم، فرآیند برتر چگونه انتخاب خواهد شد؟ 3و  1بین حالت 

 شود.موارد از کارایی جدایش استفاده می

به د. اقتصادی مالک باش ازنظرتواند کارایی متالورژیکی یک فرآیند است و نمی دهندهنشانکارایی جدایش تنها 

الزم است تا ترکیبی از عیار و بازیابی انتخاب شود که بیشترین سود را در فرآوری هر تن کنسانتره به عبارتی 

های به قیمت جهانی مس، هزینه طورکلیبه ؛ کهها بستگی دارداین سودآوری به درآمدها و هزینه رد.همراه دا

شود و ( شناخته می.N.S.Rو با بازده خالص از کارخانه ذوب ) های ذوب بستگی داردکنسانتره و هزینه ونقلحمل

 شود.از رابطه زیر محاسبه می

𝑁. 𝑆. 𝑅. = ارزش فلز تولید شده − ینههز ذوب −  هزینه حمل و نقل

 

ا کنسانتره تا کارخانه ذوب ناچیز است، لذا ب ونقلحملبا توجه به اینکه در مجتمع مس سرچشمه، هزینه عملیاتی 

 کند.( افزایش پیدا می.N.S.R( بازده خالص از ذوب ).S.Eافزایش کارایی جدایش )
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 یر فرض شود، کارایی جدایش در کدام مورد بیشتر است؟اگر در کارخانه مس دو حالت ز: 12 سؤال 

)بازیابی  28% ، عیار کنسانتره نهایی09/0 %، عیار مس باطله نهایی65/0عیار مس خوراک %: 1حالت 

%5/86) 

)بازیابی %  24، عیار کنسانتره نهایی %08/0، عیار مس باطله نهایی %65/0عیار مس خوراک %: 2حالت 

88) 

 شود:های مسئله از رابطه زیر کارایی جدایش محاسبه میبا توجه به داده

𝑆. 𝐸. =
𝑐 × (𝑓 − 𝑡) × (𝑐 − 𝑓) × (100 − 𝑡)

𝑓 × (𝑐 − 𝑡)2 × (100 − 𝑓)
 

 :1حالت 

𝑆. 𝐸.1 =
28 × (0.65 − 0.09) × (28 − 0.65) × (100 − 0.09)

0.65 × (28 − 0.09)2 × (100 − 0.65)
× 100 = 85.2%  

 :2حالت 

𝑆. 𝐸.1 =
24 × (0.65 − 0.08) × (24 − 0.65) × (100 − 0.08)

0.65 × (24 − 0.08)2 × (100 − 0.65)
× 100 = 86.5% 

یی جدایش اکار 1تر ولی بازیابی بیشتر نسبت به حالت با عیار کم 2برخالف انتظار محاسبات نشان داد که حالت 

 بیشتری دارد.

الزم  عقدرواحالت اول بیشتر شده است.  در حالت دوم بازیابی به دلیل کاهش عیار باطله رافر نسبت بهتوجه: 

به این نکته اشاره شود که بازیابی مناسب زمانی حاصل خواهد شد که عیار مس در باطله رافر  مجدداً است تا 

 گیر در بازیابی نهایی پرداخته شده است.باطله رافر و رمق تأثیرمفصل به  طوربه 18 سؤالدر  کاهش پیدا کند.
 

 (Rougherمدار پرعیارکنی اولیه )-3 -1

ازیابی نهایی مستقیمی در ب تأثیرو  ترین بخش برای کسب بازیابی مطلوب استمدار پرعیارکنی اولیه، مهم

دار قلذا آن م .بازیابی آب خواهد رفت منظوربهباطله این بخش به سمت تیکنرهای باطله کارخانه دارد زیرا 

خارج شود دیگر قابل استحصال نیست. به همین دلیل، الزم است تا عالوه بر ذرات  این بخش از مس که از

 یدرروهبا پیریت و سیلیس نیز شناور شوند تا میزان  شدهقفلهای مس (، کانییشدگقفلآزاد مس )بدون 

ت، ولیبدن اسخوراک کارخانه حاوی مقدار مناسبی از م کهازآنجایی مس تا اندازه ممکن کاهش پیدا کند.

نهایی حاوی مس و مولیبدن با عیار مناسب مولیبدن برای کارخانه مولیبدن  لذا بازیابی مولیبدن و تولید کنسانتره

های اولیه ن. خوراک ورودی به این قسمت سرریز هیدروسیکلوگیردمیاهمیت قرار  ازنظردر مرحله دوم 

فرآیند فلوتاسیون به  میکرون( برای 74مش ) 200د درصد عبوری از سرن 70 بندیدانهاست که دوغابی با 

نیز  شدهقفلنشان داده شده است، ذرات  ۵شکل که در  طورهمانشود. ثقلی ارسال می صورتبهمرحله اول 
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عواملی ه به وابست شدهقفلشناوری ذرات  به حباب متصل است و باید در مدار پرعیارکنی اولیه شناور شوند.

ی، کنترل سطح ه، میزان مصرف و توزیع مواد شیمیایی، نرخ هوادpH ، میزانشدهقفلهمچون ابعاد ذرات 

 سلول )ارتفاع کف( و... است.

 
 نمایی از یک سلول فلوتاسیون و ذرات متصل شده به حباب -۵شکل 

(، طبق طراحی %28) میت درصد جامد دوغاب ورودیتوان به ترتیب اهدر بازیابی را می تأثیرگذارعوامل 

های های سلولمش(، سالمت همزن 200وزنی عبوری از سرند  70)% ذرات جامد دوغاب بندیدانه

(، نرخ هوادهی و کنترل ۵/11 – 8/11) pH)توزیع در چند نقطه(، مقدار  فلوتاسیون، توزیع مواد شیمیایی

 شدهگفتهل عوام های فلوتاسیون( معرفی کرد.ان بارکشی از سلولهای فلوتاسیون )میزسطح دوغاب در سلول

 بسزایی دارند. أثیرتدر میزان بازیابی بخش پرعیارکنی اولیه، بر میزان عیار کنسانتره این بخش  تأثیرعالوه بر 

تاسیون(، های فلوهای فلوتاسیون )عدم کنترل سطح دوغاب در سلولاز سلول ازحدبیشبرای مثال بارکشی 

جه که نتی ارزش در این بخش خواهد شدمنجر به شناوری ذرات بی )اغتشاش در کف(، ازاندازهبیشهوادهی 

است که  یعواملاز  یاچندنقطه صورتبهشود. توزیع مواد شیمیایی آن کاهش عیار کنسانتره این بخش می

لیه با های پرعیارکنی اوسلولکنسانتره  .بازیابی و هم منجر به افزایش عیار خواهد شد شیافزاهم منجر به 

به مدار  1۵مخلوط شده و با درصد جامد  11گیر با درصد جامد با کنسانتره بخش رمق 16درصد جامد 

 بخش پرعیارکنی اولیه در ضلع شمال، نشان داده شده است. 7شکل در  شود.خردایش مجدد ارسال می
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 باشد؟ 8/11تا  3/11در مدار پرعیارکنی اولیه در محدوده  pHچرا الزم است تا میزان : 13 سؤال 

با توجه به اینکه کانی اصلی مس خوراک ورودی به فلوتاسیون در حال حاضر کالکوپیریت است، وجود پیریت 

پیریت/پیریت ولکبین کا یدگشقفلطبیعی است. با توجه به وجود  ژِنــِز(کانی کانی همراه کالکوپیریت ) عنوانبه

 خصوصاً  شدهقفلالزم است تا شرایط شناوری در مدار پرعیارکنی اولیه طوری تنظیم شود تا ذرات 

توضیح داده شد، بازیابی در مدار پرعیارکنی اولیه  قبالًکه  طورهمان( فراهم شود تا 11شکل کالکوپیریت/پیریت )

که نشان داده شده است با فاصله گرفتن مقدار  طورهمانشود. استنتاج می 6شکل مورد دوم از . کاهش پیدا نکند

pH  کانی اصلی مس در خوراک کارخانه در حال حاضر با کاهش روبرو  عنوانبه، بازیابی کالکوپیریت 3/11از

 خواهد شد. ترسریعوند کاهش بازیابی تر شوند رنزدیک 12خواهد شد. هر چه این مقدار به 

 
 و بازیابی برای دو کانی کالکوپیریت و پیریت pH نمودار -6شکل 
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 ،JB = Junction Box، = Second nd2نمای کلی از مدار پرعیارکنی اولیه در ضلع شمال کارخانه فلوتاسیون -7شکل 

= first st1 

 توزیع مواد شیمیایی در مدار پرعیارکنی اولیه بر عیار و بازیابی به چه شکلی است؟ تأثیر: 14 سؤال 

های نهلیه در بازیابی کلی مدار، در کارخاپرعیارکنی اومدار ی بازیابی ویژه تأثیرتوزیع مواد شیمیایی با توجه به 

 42ماه  6در مدت  ،است شدهانجامآزمایش که در مجتمع مس سرچشمه  در این دنیا امری پذیرفته شده است.
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( انجام شد. 100-0-0ای مواد شیمیایی )مقایسه اضافه کردن تک نقطه منظوربهصنعتی نیمهآزمایش در بخش 

 سلول اول 5ابتدای  -رافر دومسلول  5درصد اضافه شدن ماده شیمیایی در )ابتدای  دهندهنشاناعداد به ترتیب 

-25)، (75-0-25)، (75-25-0) ازجملهها درصدهای مختلف توزیع آسیاکنی( است. در این آزمایش -رافر

( کلکتور و 75-25-0توزیع ) تیدرنهابررسی شدند که  (50-25-25)، (0-75-25)، (25-25-50)، (50-25

در افزایش کارایی  2ن مقدار %ای بازیابی( را از خود نشان داد. -در کارایی جدایش )عیار  تأثیربیشترین  سازکف

وزیع تک با ت تا نتایج آن سپس این توزیع در کارخانه فلوتاسیون و در ضلع شمال انجام شد جدایش بوده است.

ازیابی ب-طبق نمودار عیار دو ضلعدر هر  شدهانجامگیری نتیجه شش نمونه ای در ضلع جنوب مقایسه شود.نقطه

گذاشته  جابه( در آزمون صنعتی نیز نتایج خوبی 75-25-0) یاچندنقطهع دهد توزیاست که نشان می (8 )شکل

 34/89ای %)ضلع شمال( و با توزیع تک نقطه 62/91% یاچندنقطهاست. نتایج کلی نشان داد بازیابی با توزیع 

 . در آزمون صنعتیاست 93/0با انحراف از میانگین % 29/2% هاآنمیانگین اختالف که  است)ضلع جنوب( 

 تأثیروده و مرزی ب تقریباًافزایش عیار  بر روی عیار در اثر توزیع مواد شیمیایی، شدهمشاهدهنتایج مثبت  برخالف

 دهد.، منحنی عیار بازیابی هر دو توزیع را نشان می8شکل محسوسی از خود نشان نداده است. 

 
 ازیابی و عیار برای دو توزیع مواد شیمیایینمودار ب -8شکل 

ها ردیفاین  کنسانتره دوم و سوم مدار پرعیارکنی اولیه، -های اولردیفبا توجه به شناوری ذرات مختلف در 

 ها در خوراک ورودی به مدارعیار مس با یکدیگر متفاوت است که با توجه به عواملی مانند ترکیب کانی ازنظر

ها و ...( میزان ، نحوه بارکشی از سلولpH مانند توزیع مواد شیمیایی، میزان)نحوه راهبری مدار  پرعیارکنی اولیه و

است که ذرات آزاد مس که بخش پرعیار محسوب  یاگونهبهاما روند کلی، ؛ کندها تغییر میعیار این بخش

 تداییاب ردیفدر  شدهقفلت شود، با سرعت شناوری بیشتر نسبت به سایر ذرات به همراه حجم کمی از ذرامی

میانی و باقیمانده مس به همراه  ردیفدر  عموماًارزش به همراه بخشی از ذرات بی شدهقفلذرات  .شوندیمشناور 

شوند. این تغییر عیار مس، از رنگ و وضعیت کف انتهایی شناور می ردیفارزش در حجم بیشتری از ذرات بی

های ابتدایی دارای کف پربار با رنگ زرد هستند که مشخص است. سلول کامالًهای مختلف شناور شده در بخش

شکل در شدهفتهگشود. ترتیب سفید می تقریباًبار با رنگ تبدیل به کف کم مروربهاین وضعیت تا سلول چهاردهم 
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ی مختلف مدار پرعیارکنی اولیه در شرایط معمول کارخانه هاردیفکه مربوط به موازنه مس در  آورده شده است 9

 .استسنگ معدن و شرایط راهبری  ازنظر

 

 در وضعیت طراحی و حال حاضر های مختلف مدار پرعیارکنی اولیهردیفموازنه مس در  -9شکل 

ابتدایی و  هایسلول در م پیریتهای حاوی مس است و بیشترین حجشبیه کانی کامالًروند شناوری پیریت 

پیریت  برخالف سیلیسو  های رسیشناوری کانیاما ؛ شودهای انتهایی شناور میترین بخش آن در سلولکم

 رسد.تا سلول چهاردهم به بیشترین مقدار خود می مروربهاست و  های ابتدایی کمو مس در سلول

یک کنی اولیه بر اساس ثابت سینتپرعیار مدارپیریت و سیلیس در  ولیبدن،م شناوری مس،: 15 سؤال 

 ونه قابل توجیه است؟چگ

بندی، مقدار دانه شناسی،سرعت شناوری بیشتر است و به عواملی از قبیل کانی دهندهنشانثابت سینتیک بیشتر 

اع کف برای مثال ارتف ... وابسته است. و میزان و توزیع مواد شیمیاییانواع،  ارتفاع کف، فلوتاسیون، هوای سلول

زیاد  هاآن که سرعت شناوری کنندمیزیاد منجر به کاهش ثابت سینتیک شده و تنها ذراتی به کنسانتره راه پیدا 

وای در مورد دبی ه شدهگفتهشود. عکس مورد می شدهگرفتهکنسانتره باشد. همین امر منجر به افزایش عیار 

 منظوربه  𝑧11فی کارخانه بخصوصبا توجه به اینکه کلکتورهای مصر یون صادق است.ورودی به سلول فلوتاس

های سولفیدی نظیر کالکوپیریت )باارزش( و پیریت های سولفیدی است، لذا سرعت شناوری کانیشناوری کانی

 هآزادشدذرات  خصوصبه مسسولفیدی های کانی ای ازسهم عمدهلذا  ها است.سایر کانی از ارزش( بیشتر)بی

ربوط ماست که افزودن کلکتور باارزش های سولفیدی مولیبدن نیز از کانی شوند.های ابتدایی شناور میدر سلول

د ثابت سینتیک( این کانی خواهد ش) یشناور)گازوئیل( در مدار پرعیارکنی اولیه منجر به افزایش سرعت  به آن

 کند. آن به باطله جلوگیری می یابیراهو از 
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ی فرصت شناورسرعت شناوری )بازداشت( پیریت، است لذا  دهندهکاهشمدار پرعیارکنی اولیه  pH کهازآنجایی

 شود.یم مهیاهای میانی در سلولهای ابتدایی بجای سلولپیریت -کالکوپیریت شدهقفلپیریت و ذرات  برای

ی مکانیک یرودنبالهبه افزایش  جوشیدن سلول به دلیل سایش همزن و دبی هوای زیاد ورودی به سلول منجر

هایی های انتدر سلول عموماًشوند. بخش زیادی از این ذرات که ذراتی خواهد شد که باطله فلوتاسیون محسوب می

 شدهقفلذرات  عموماً) های انتهاییمقدار مس سلول هرچندد. نباشسیلیس می ،کنندمیبه کنسانتره راه پیدا 

 فراهم اییبا توزیع مواد شیمی هاآنناوری نیست اما الزم است تا شرایط ش یپوشچشمقابل (سیلیس-کالکوپیریت

 .ستین یارزش کار صحیحهای بابازیابی هر چه بیشتر کانی منظوربهشود و افزایش دبی هوا 

 (Regrind) مدار خردایش مجدد-4 -1

 یالزم است تا سنگ معدن تا رسیدن ذرات حاو ،نفرآوری مس از سنگ معدن به روش فلوتاسیو منظوربه

اولیه شروع و تا آسیاهای خردایش مجدد  یشکنسنگد. این اقدام از خرد شو ،مس به درجه آزادی مطلوب

 تروچکک( ذرات بندیدانهکند و در هر بخش با توجه به تجهیزات و نیاز فرآیند، دامنه ابعاد )ادامه پیدا می

 خواهد شد.

ثانویه  هیدروسیکلون دو پمپ مجدد در هر ضلع از مدار فلوتاسیون متشکل از دو آسیای ثانویه، مدار خردایش

ا درصد جامد بگیر رمق-مجموع کنسانتره پرعیارکنی اولیه .های ثانویه استتایی هیدروسیکلون 6و دو خوشه 

های زن پمپشود و از طریق مقسمی بین دو مختوسط پمپ به مدار خردایش مجدد ارسال می 1۵

ترکیب  6۵با درصد جامد  شود و با دوغاب خروجی از آسیاهای ثانویههای ثانویه تقسیم میهیدروسیکلون

 .نندکمیهای ثانویه پمپ ، دوغاب را به سمت هیدروسیکلونهای ثانویههای هیدروسیکلونپمپشود. می

با درصد ثانویه )ذرات درشت( های ریز هیدروسیکلونته .است 39درصد جامد خوراک ورودی به پمپ 

با  ( خوراک مدار شستشو راآزادشده)ذرات ریز و  هاآنشود و سرریز وارد آسیاهای ثانویه می 6۵جامد 

 .کندمی تأمین 1۵درصد جامد 
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 نمایی از مدار خردایش مجدد -10شکل 

آن  های مختلف و به دنبالبندیآزاد با دانه ارزشباگیرحاوی ذرات کنسانتره مدار پرعیارکنی اولیه و رمق

س کانی اصلی م عنوانبهکالکوپیریت  یشدگقفل عمدتاًاست.  ارزشیبهای با کانی شدهقفل باارزشذرات 

نظیر پیریت، سیلیس و... است.  یارزشیبهای کالکوسیت، کوولیت، بورنیت و... و کانی باارزشهای با کانی

درصد عبوری از سرند  70(، Rougher) رای خوراک ورودی به مرحله پرعیارکنی اولیهب بندیدانهبهترین 

های مربوط به کانی یشدگقفلتصویر میکروسکوپی از  11شکل  ( تعیین شده است.مش 200میکرون ) 74

اندازه  کهییازآنجاهد. دنشان می پیریت و کالکوپیریت، در کنسانتره بخش پرعیارکنی اولیه کارخانه تغلیظ را

ای که در پرعیارکنی اولیه به شدهقفلاست، لذا الزم است تا ذرات  تردرشت، از ذرات آزاد، شدهقفلذرات 

از یکدیگر  ارزشیبو  باارزشپیدا کرده است، در بخش خردایش مجدد، خرد شوند تا بخش کنسانتره راه

قابل برداشت  12شکل و  11شکل و آزاد، از مقایسه دو  شدهقفلت جدا شوند. تفاوت در اندازه میان ذرا

 است.
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 در کنسانتره بخش پرعیارکنی اولیه(، Py( و پیریت )Cp) کالکوپیریت هایکانی یشدگقفل -11شکل 

 کردن احتمالکم به دلیل، (ارزش از یکدیگردا شدن ذره باارزش و بیج)رسیدن به درجه آزادی مطلوب 

سانتره و به دنبال آن عیار کنبخش  این دهد تا عیار کنسانترهاجازه میارزش در مدار شستشو شناوری ذرات بی

نهایی  رهدر افزایش عیار کنسانت زیادی تأثیر ،مدار خردایش مجدد مناسب لذا عملکرد افزایش پیدا کند.نهایی 

خوراک ورودی به مدار شستشو است که پس از خردایش مجدد تصویر میکروسکوپی  12شکل . گذاردمی

لوب به مدار مط بندیدانهخوراک با  تحویلبه درجه آزادی مطلوب بین کالکوپیریت و پیریت رسیده است. 

 44درصد عبوری از سرند  86 ،ایش مجدد استاز کارایی مدار خرد هدف اصلی و معیاریشستشو که 

 مش( تعیین شده است. 32۵میکرون )

 
 بخش شستشو )پس از خردایش مجدد( (، در خوراکPy( و پیریت )Cp) کالکوپیریت هایکانی یآزادشدگ -12شکل 
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 ورودی به مدار خردایش مجددها، خوراک با توجه کارکردن آسیای ثانویه در مدار بسته با هیدروسیکلون

شود )خارج کردن ذرات با ابعاد ریز از مدار( تا عالوه بر می یبندطبقههای ثانویه ابتدا توسط هیدروسیکلون

 استفاده بهینه از انرژی خردایش، از تولید نرمه نیز جلوگیری شود.

ثانویه وابسته است که در های کارایی مدار خردایش مجدد به عملکرد آسیاهای ثانویه و هیدروسیکلون

 .است تأثیرگذارعوامل زیادی  هرکدام

شود و چه مشکالتی در فرآیند فلوتاسیون به چه ذراتی گفته می )ذرات فوق نرم( نرمه: 16 سؤال 

 ؟کنندمیایجاد 

ویژه باال و زیاد بودن انرژی  میکرون هستند و با توجه به جرم کم، سطح 20از  ترکوچکها ذراتی با ابعاد نرمه

خشکی ، ییایمیمواد شتر به حباب، جذب مقدار زیادی از ، احتمال برخورد کمیرودنبالهسطحی، مشکالتی از قبیل 

های مواد شیمیایی، واکنش یرانتخابیغ، ویسکوزیته باالی دوغاب، جذب و استحکام کف( یریناپذانعطافکف )

خواهد. لذا باید تا حد امکان با  باارزشمنجر به کاهش بازیابی ذرات  طورکلیبهکه  سطحی سریع و... اشاره کرد

 گلوله، تنظیم درصد جامد و... از تشکیل صحیح ها، شارژروسیکلونعملیاتی نظیر کنترل هید یهامؤلفهکنترل 

 جلوگیری کرد. هاآن

بین ذرات در چه ابعادی فراهم  یادشدگآز هدف اصلی مدار خردایش مجدد چیست؟: 17 سؤال 

 شود؟می

 و باارزشذرات درشتی )ذره  یشدگقفلهدف مدار خردایش مجدد افزایش عیار کنسانتره نهایی با جدا کردن 

و  باارزشگیر شناور شده است. آزادشدگی مناسب بین ذرات باطله( است که در مدار پرعیارکنی اولیه و رمق

میکرون  44وزنی عبوری از سرند  86های ثانویه %سرریز هیدروسیکلون بندیدانهتد که افباطله زمانی اتفاق می

 (12شکل و  11شکل ) مش( باشد. 325)

 (Recleaner – Cleaner - Scavengerمدار پرعیارکنی ثانویه )-5 -1

 32۵میکرون ) 44درصد عبوری از سرند  86بندی دانهبا  های شستشو()سلول به این مدار خوراک ورودی

یق کنسانتره بخش شستشو از طر شود.می تأمینهای ثانویه از سرریز هیدروسیکلون ،1۵مش( با درصد جامد 

لول شستشوی مجدد به ابتدای س، 1۵در  هاآنبا تنظیم درصد جامد شده و  ناوهای انتقال کنسانتره وارد پمپ

به  13و با درصد جامد  های شستشوی مجدد محصول نهایی کارخانه استشود. کنسانتره سلولارسال می

این سانتره کن. استگیر . باطله بخش شستشو خوراک قسمت رمقشودمولیبدن ارسال می –تیکنرهای مس 

و باطله به  گرددیبازمعیارکنی ثانویه به مدار پر مجدداًقسمت با کنسانتره پرعیارکنی اولیه مخلوط شده و 

 یریقرارگرتیب ت شود.ثقلی سمت تیکنرهای باطله فرستاده می صورتبههمراه باطله بخش پرعیارکنی اولیه 

، شستشوی مجددسلول  2های فلوتاسیون در هر ردیف از مدار پرعیارکنی ثانویه به ترتیب از ابتدا تا انتها، سلول
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 ۵ ردیفگیر )دو سلول رمق 10سلولی( و  4 ردیفسلولی و یک  2 ردیفو سلول شستشوی مجدد )د 8

است. ه رافزایش عیار کنسانتهای شستشوی مجدد و شستشوی نهایی سلولهدف در این مدار سلولی( است. 

بازیابی نهایی مس  و جلوگیری از هدرروی و کاهش باارزشبازیابی ذرات  منظوربهگیر های رمقسلول

گیر در مقایسه با باطله مجموع های رمقبا توجه به دبی کمتر باطله مجموع ردیف. طراحی شده است

با توجه  .دگذارکمتری در کاهش بازیابی مس در مدار می تأثیرگیر های پرعیارکنی اولیه، بخش رمقردیف

همانند  ،جادشدهیااز باطله در مدار خردایش مجدد، الزم است تا سطوح جدید  باارزشذرات  یآزادشدگبه 

و اضافه کردن مواد  pHشامل افزایش  یسازآمادهشود این  یسازآمادهشیمیایی  ازنظرمدار آسیاکنی اولیه 

 شیمیایی است.

 
 گیرهای شستشوی مجدد، شستشو و رمقنمای کلی از مدار پرعیارکنی ثانویه شامل سلول -13شکل 

 pHقدار مبه آسیاهای ثانویه قابل تنظیم است.  آهکریشویه با اضافه کردن در مدار پرعیارکنی ثان pHمیزان 

خالصه در حال حاضر وضعیت  طوربهدر نظر گرفته شده است.  3/12مدار پرعیارکنی ثانویه طبق طراحی 

 و بازیابی در مدار پرعیارکنی ثانویه باالتر از مقدار طراحی است. این امر به دلیل کاهش دبی ورودی به مدار

منجر به شناوری ذرات باطله و  نهایتاًکه  استهای فلوتاسیون این قسمت مواد در سلول ماندزمانافزایش 

دار های مختلف مو کاهش عیار کنسانتره نهایی خواهد شد. وضعیت عیار و بازیابی بخش شدهقفلذرات 
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مجتمع مس  1عیارکنی مدار فلوتاسیون کارخانه پرپرعیارکنی ثانویه و مقایسه آن با طراحی اولیه در قسمت 

درصد مس و تولید  17/1تن درساعت با عیار  1026دریافت دوغابی با تناژ جامد خشک  منظوربهسرچشمه 

جامد خشک  ،درصد مس طراحی شده است. در حال حاضر 32عیار  وتن در ساعت  60تناژ  باای کنسانتره

که  است 6۵/0٪ متوسط اریبا عرصد( د ۵تن در ساعت با رطوبت  27۵) 2090ورودی به مدار فلوتاسیون 

 کند.تولید می 24٪ متوسط تن در ساعت با عیار مس ۵0تا  40متوسط کنسانتره با تناژ  طوربه

که در شکل نشان  طورهمانآورده شده است.  14شکل وضعیت موازنه جرم مدار پرعیارکنی ثانویه در 2 -1 

و در حال حاضر  21/4و  94داده شده است، بازیابی و نسبت غنی شوندگی این مدار طبق طراحی به ترتیب 

و به دنبال آن کاهش عیار کنسانتره نهایی  ازاندازهبیشبازیابی  دهندهنشاناست. این مقادیر  7۵/3و  ۵/98

و کاهش عیار خوراک ورودی به کارخانه را در کاهش عیار کنسانتره  یشناسیکانتغییر  تأثیرالبته نباید   است

نهایی نادیده گرفت، اما کاهش بازیابی در مدار پرعیارکنی اولیه و افزایش بازیابی در مدار پرعیارکنی ثانویه 

 به ترتیب دلیل کاهش بازیابی و عیار نهایی مدار فلوتاسیون هستند.

 

 مدار پرعیارکنی ثانویه، در وضعیت طراحی و حال حاضردر موازنه مس  -14شکل 

است  سانترههای انتقال کنو پمپ های فلوتاسیونمتشکل از سلول ثانویهتجهیزات مدار در بخش پرعیارکنی 

 آورده شده است. هرکدامکه در ادامه مشخصات عمومی و وظایف 
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کلی  ، بازیابیشدهدادهتوسط اطالعات  های زیر با محاسبه عیار باطله نهاییدر حالت: 18 سؤال 

ار ها عیدر تمام حالت شود؟ای حاصل میچه نتیجه شدهانجام. از محاسبات را محاسبه کنید کارخانه

تناژ باطله و  𝑡/ℎ 65گیر یک ضلع ، تناژ باطله رمق24، کنسانتره نهایی%65/0مس خوراک ورودی%

 شدهدادهاعداد  :)توجه در نظر گرفته شود. 𝑡/ℎ  5/934 ( یک ضلعRougherپرعیارکنی اولیه )

 وضعیت فعلی و واقعی کارخانه است(

 .باشد 12/0گیر برابر با %و عیار مس باطله رمق 09/0عیار مس باطله پرعیارکنی اولیه برابر با %الف( 

 باشد. 25/0گیر برابر با %و عیار مس باطله رمق 08/0رابر با %عیار مس باطله پرعیارکنی اولیه ب ب(

 باشد. 10/0گیر برابر با %و عیار مس باطله رمق 10/0عیار مس باطله پرعیارکنی اولیه برابر با % (ج

رای بتدا بشود، الزم است در ابا توجه به آنکه در رابطه محاسبه بازیابی توسط عیارها باطله نهایی در نظر گرفته می

ه نهایی گیر باطلترکیب باطله پرعیارکنی اولیه و رمق کهازآنجاییهر سه حالت عیار باطله نهایی محاسبه شود. 

 کارخانه است لذا داریم:

عیار باطله نهایی =
عیار باطله رافر)] × (تناژ باطله رافر + عیار باطله رمقگیر) × [(تناژ باطله رمقگیر

تناژ باطله رافر + ژتنا باطله رمقگیر
 

 الف(

𝑡 =
(0/09 × 934/5 + 0/12 × 65)

934/5 + 65
= 0/092 

𝑅 =
𝑐 × (𝑓 − 𝑡)

𝑓 × (𝑐 − 𝑡)
× 100 =

24 × (0/65 − 0/092)

0/65 × (24 − 0/092)
× 100 = 86/18%  

که بیانگر بازیابی کم در رافر و بازیابی زیاد در مدار پرعیارکنی ثانویه  در این قسمت وضعیت کنونی کارخانه

 ، مطرح شده است.است

 ب(

𝑡 =
(0/08 × 934/5 + 0/25 × 65)

934/5 + 65
= 0.091 

𝑅 =
𝑐 × (𝑓 − 𝑡)

𝑓 × (𝑐 − 𝑡)
× 100 =

24 × (0/65 − 0/091)

0/65 × (24 − 0/091)
× 100 = 86/27% 

بازیابی در هر دو مدار پرعیارکنی اولیه و ثانویه )این وضعیت در صورت کنترل  ازنظرمناسب  تقریباًوضعیت 

محدوده استاندارد نسبت به وضعیت فعلی در مدار رافر و در  pHبندی ورودی به مدار رافر، تنظیم مقدار دانه

یاری تواند معگیر در این مرحله میتوزیع صحیح مواد شیمیایی دور از دسترس نخواهد بود(، باال بودن عیار رمق

 به مدار پرعیارکنی ثانویه باشد. واردشدهاز پرعیار شدن خوراک 

 ج(
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𝑡 =
(0/10 × 934/5 + 0/12 × 65)

934/5 + 65
= 0.101 

𝑅 =
𝑐 × (𝑓 − 𝑡)

𝑓 × (𝑐 − 𝑡)
× 100 =

24 × (0/65 − 0/101)

0/65 × (24 − 0/101)
× 100 = 84/77% 

ترین دالیل بروز آن در این قسمت فرض شده است که بازیابی در مدار رافر کاهش پیدا کرده است که از مهم

مواد شیمیایی و  ، عدم توزیع صحیحpHبندی ورودی به مدار رافر، باال بودن مقدار توان به درشت شدن دانهمی

 ... اشاره کرد.

 تحلیل:

تری نسبت بسیار بیش تأثیرشود که عیار مس باطله رافر در هر سه قسمت، نتیجه می شدهانجامدر ابتدا از مقایسه محاسبات 

گیر طله رمقادلیل این اتفاق تناژ بسیار بیشتر باطله رافر نسبت به بگذارد. کارخانه میمس گیر در بازیابی نهایی به باطله رمق

 ( کاهشنسبت به وضعیت فعلی کارخانه )الف 01/0عیار مس باطله رافر را  % دهد که اگر بتواناست. قسمت )ب( نشان می

 بازیابی نهایی از وضعیت فعلی کارخانه )الف( بهتر خواهد بود. بازهمگیر، مس در باطله رمق 13/0داد در عوض افزایش %

 حدوداًوضعیت فعلی افزایش پیدا کند، بازیابی مدار  به نسبت 01/0ر عیار باطله رافر %دهد که اگمی قسمت )ج( نشان

، بازیابی نهایی مس بازهمشود  0گیر برابر با %تر از وضعیت فعلی خواهد شد. در این مورد حتی اگر باطله رمقکم %5/1

 تر از وضعیت فعلی )الف( خواهد بود.کم

با محوریت بازیابی و هدف مدار پرعیارکنی  پرعیار کردناست که هدف مدار رافر،  توجهقابلدر قدم دوم این موضوع 

و بازیابی مدار پرعیارکنی ثانویه  96با محوریت عیار است. در طراحی اولیه بازیابی بخش رافر برابر با % پرعیارکردنثانویه، 

. اعداد گفته شده در دهدمیرا نتیجه  90عدد %و  بوده است. ضرب این دو مقدار برابر با بازیابی نهایی است 94برابر با %

هر در حال حاضر  دهد،نشان می که هستند 7/85و% 5/98، %87به ترتیب برابر با % )شرایط عادی( کارخانه فعلیوضعیت 

 بحث شده است. های قبل در مورد دالیل آنر قسمتکارخانه با مشکل مواجه است که د محصولبازیابی  عیار و مؤلفهدو 

را  هاآن ( را تعریف و رابطه.E.R) یشوندگ( و نسبت غنی.C.Rنسبت پرعیارشوندگی ): 19 سؤال 

 بنویسید؟

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 = 𝐶. 𝑅. =
وزن خوراک

وزن کنسانتره
 

𝐸𝑛𝑟𝑖𝑐ℎ𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 = 𝐸. 𝑅. =
عیار کنسانتره

عیار خوراک
  

 Alternative Circuit) 1های دیگر مدار فلوتاسیون کارخانه پرعیارکنی ترکیب -6 -1

Arrangement) 

ر در دو تواند تغییر کند. این تغییهای مختلف میبا توجه به آنچه در طراحی اولیه آمده است، ترکیب جریان
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 زیر آمده است. صورتهبقسمت پرعیارکنی اولیه و مدار پرعیارکنی ثانویه 

 (Rougherمدار پرعیارکنی اولیه )

، در عوض (Rougher) های پرعیارکنی اولیهبه ردیف یدهخوراکدر صورت نیاز این امکان وجود دارد تا 

دو  هب وارد دو ردیف پرعیارکنی اولیه شود. سپس باطله این دو ردیف توسط پمپ، توزیع به چهار ردیف

 شود. این کار با اضافه کردن پمپ و مخازن مربوط به آن قابل اجرا است.ردیف باقیمانده ارسال 

در نظر خوراک ورودی به کارخانه در طراحی اولیه، این امکان  یشناسیکانعیار مس و ترکیب  با توجه به

ستقیم به های رافر متا کنسانتره چهار سلول اول هر ردیف از پرعیارکنی اولیه توسط پمپ گرفته شده است

این اقدام به این دلیل است که با توجه به احتمال بیشتر شناوری ذرات ریز و نسانتره نهایی اضافه شود. ک

 شدهفلقها سهم کمتری از ذرات های ابتدایی، کنسانتره این چهار سلول نسبت به سایر سلولدر سلول آزادشده

ا توجه های شستشو نزدیک است. همچنین برا دارد لذا عیار مس این بخش به کنسانتره نهایی و کنسانتره سلول

است، انتقال آن به مدار خردایش  آزادشدهبه اینکه سهم زیادی از کنسانتره این بخش حاوی ذرات ریز و 

اسیون مدار فلوتکند. جزئیات بیشتر در این مورد در بخش مجدد احتمال تولید نرمه در مدار را بیشتر می

تن درساعت  1026دریافت دوغابی با تناژ جامد خشک  منظوربهمجتمع مس سرچشمه  1عیارکنی کارخانه پر

درصد مس طراحی شده است.  32عیار  وتن در ساعت  60تناژ  باای درصد مس و تولید کنسانتره 17/1با عیار 

با رصد( د ۵تن در ساعت با رطوبت  27۵) 2090جامد خشک ورودی به مدار فلوتاسیون  ،در حال حاضر

 24٪ متوسط تن در ساعت با عیار مس ۵0تا  40متوسط کنسانتره با تناژ  طوربهکه  است 6۵/0٪ متوسط اریع

 کند.تولید می

 ( آورده شده است.2جدول ) موازنه مربوط به مدار پرعیارکنی اولیه و موازنه کلی مدار 2 -1 

از  هدایی بخش پرعیارکنی اولیهای ابتهای بزرگ و مطرح فرآوری کنسانتره سلولدر اغلب کارخانهامروزه 

پرعیارکنی  اییدکنسانتره چهار سلول ابت درواقعشود. میوارد مدار شستشو  مستقیماً ها جدا شده وسایر سلول

ه کارخانه فلوتاسیون در نظر گرفت مسیر مربوط به اجرای این کار در. زندمدار خردایش مجدد را دور می اولیه

شده است. مسیر مربوطه با یک شیر از مسیر ارسال کنسانتره چهار سلول ابتدایی به کنسانتره نهایی جدا شده 

 های رافر مستقیم، مدار خردایشهای ثانویه از طریق پمپتواند با وارد شدن به سرریز هیدروسیکلونو می

 مجدد را دور بزند.

عد توان کنسانتره پنج سلول بنچه در دستورالعمل کارخانه آورده شده است، در صورت نیاز میبا توجه به آ

 را نیز به پمپ رافر مستقیم ارسال کرد.

 (Recleaner - Cleaner - Scavenger) مدار پرعیارکنی ثانویه

ه نهایی اضافه شود ترتواند به کنساندر این بخش در صورت نیاز کنسانتره چهار سلول ابتدایی مدار شستشو می
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را تشکیل دهد. در این  (Recleaner)به جای دو سلول، بخش شستشوی نهایی  m3 2/4با حجم و شش سلول

و  4 صورتبه (Cleanerشستشو )های سلول ،2-2-2 صورتبههای شستشوی نهایی وضعیت ترکیب سلول

در مدار های شستشو ورودی به سلولخواهد بود. خوراک  ۵-۵ صورتبه (Scavenger) ریگهای رمقسلول

شستشو  به سلول پنجم (Second Junction Boxورود به سلول اول شستشو ) به جایپرعیارکنی ثانویه 

(Third Junction Boxارسال می ).شود 

به  گیرتواند با انتقال کنسانتره سه سلول اول مدار رمقهای مدار شستشو میهمچنین افزایش تعداد سلول

 تره مدار شستشو حاصل شود.کنسان

تواند با ترکیب کنسانتره چهار سلول آخر مدار شستشو و کنسانتره گیر میهای رمقافزایش تعداد سلول

( حاصل شود. Regrindمجدد )خوراک ورودی به مدار خردایش  عنوانبهگیر رمق
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 مدار پرعیارکنی اولیه -1 -2

 (Four-Way Rotating Distributorمقسم گردان )-2-1-1

و  شود. این مقسم وظیفه توزیع همگنثقلی وارد مقسم گردان می صورتبههای اولیه سرریز هیدروسیکلون

 (.1۵شکل ) های پرعیارکنی اولیه را داردیکنواخت به سلول یدهخوراک

 

 های پرعیارکنی اولیهمقسم گردان سلول -1۵شکل 

کند. می یدهخوراکدر هر ضلع فلوتاسیون یک مقسم گردان وجود دارد که به چهار ردیف پرعیارکنی اولیه 

 یدهخوراک( Rougherاولیه ) خروجی دارد که هر دو لوله به یک ردیف پرعیارکنی 8مقسم گردان 

آن الزم است تا  pHهای فلوتاسیون و میزان کند. برای اطالع از درصد جامد دوغاب ورودی به سلولمی

های کند. با توجه مکش باالی دوغاب در باالی خروجی از مقسم )محل یریگنمونهها از این محل کارمراقبت

تا عالوه بر راحتی کار  (16شکل ی شکل مقسم گرفته شود )های مربعنمونه باید از محل شکل( یارهیدا

در محدوده  pHدرصد و  28رها نشود. میزان مطلوب درصد جامد این بخش  کارمراقبتاز دست  ریگنمونه

بهترین  رمعمولطوهباست اما  رییتغقابلها کارمراقبتاست. این مقادیر با توجه به شرایط و تجربه  8/11تا  3/11

 نتیجه در این مقادیر به دست خواهد آمد.
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 گیری )بخش مربع شکل(برای نمونه شدههیتعبشکل( و محل  یارهیداخروجی از مقسم گردان )بخش  -16شکل 

 (Rougher Flotation Cellsهای پرعیارکنی اولیه )سلول -2-1-2

ها سلول یریقرارگسلولی است که ترکیب  14دار پرعیارکنی اولیه در هر ضلع متشکل از چهار ردیف م

است که هر سلول به یک همزن  m3 ۵/8های این بخشسلولی است. حجم سلول 4-۵-۵های ردیف صورتبه

اینچ است که در  10هایی به قطر های فلوتاسیون در این بخش از لولهسلول ازیموردنمجهز شده است. هوای 

اینچ برای  10اینچ از لوله  2های فرعی به قطر شود. انشعابمی تأمین ،سلول قرار گرفته است 14امتداد 

های ( از طریق انشعابpsi3/2های فلوتاسیون در نظر گرفته شده است. هوا با فشار مطلوب )هوادهی به سلول

های شود. بخشکف سلول فلوتاسیون( وارد سلول میترین بخش )رفته و از پایین فرعی به درون همزن

آورده شده در ادامه توضیح داده  17شکل مختلف یک سلول فلوتاسیون در قسمت پرعیارکنی اولیه که در 

 شده است.

  همزن(Agitator) 

ورودی به بخش های فلوتاسیون معلق نگه داشتن مواد است. دوغاب وظیفه اصلی همزن در سلول

شود تا هوایی که از همزن خارج می داشتهنگههای مجزا در هر بخش معلق همزن لهیوسبهفلوتاسیون 

ها از همزن طورکلیبه(. 17شکل شود ) هاآنبرخورد کرده و باعث شناوری  باارزششود به ذرات می

، کمک به همزن متحرک همچنین تولید حباب ریز منظوربهکه  اندشدهلیکتشدو بخش ثابت و متحرک 

(. همزن 18شکل ) شده استهر سلول یک همزن ثابت نیز دارد که در اطراف همزن متحرک نصب 

 



 

 
Kashigar Mineral Processing Research Center 

 

1فلوتاسیون کارخانه پرعیارکنی   

34 

 ای شکل است.های پرعیارکنی اولیه دایرهثابت در سلول

 

 شمای کلی همزن فلوتاسیون -17شکل 

 

 های پرعیارکنی اولیههمزن ثابت و متحرک در سلول -18شکل 

با سایر  تر در مرحله پرعیارکنی اولیه در مقایسهبا توجه به دانسیته باالتر و ذرات با میانگین ابعاد درشت

این قسمت بیشتر است. به همین دلیل الزم است در ها در ها، نرخ سایش بخش متحرک همزنقسمت

ها عوض شود. این اقدام باعث روز(، جهت چرخش همزن 14تا  7های زمانی ثابت )بین طول دوره

جه همزن، مدت بیشتری کار کند. با تو های همزن سایش برابری داشته باشد وشود تا هر دو طرف تیغهمی

ه شده است، این اقدام منجر به دو برابر شدن عمر همزن متحرک ها آوردبه آنچه در دستورالعمل همزن
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عالوه بر این شرایط دینامیکی سلول به نرخ  دارد.موتور همزن را در حد کمینه نگه می کشیتوانشده و 

سایش وابسته است. شرایط  ازنظرهای همزن و سالم بودن پره شدن ذرات در سلول نشینته، هوادهی

های دوغاب را در همه قسمت ،شود که همزنیک سلول فلوتاسیون زمانی حاصل میدینامیکی مناسب در 

های هوا و ذرات را برای برخورد حباب های منظم چرخشی پخش کندیکسان توسط جریان طوربهسلول 

توان با چرخاندن می (Stabilazerافزایش عمر همزن ثابت ) منظوربههمچنین  .(19شکل ) معلق نگه دارد

ها بوده است را به جهت مخالف انتقال جریان دوغاب در سلول در جهتآن، سمتی از همزن ثابت که 

 انجام شود. دو سالتواند هر یک یا داد. این اقدام می

 

 های فلوتاسیونشرایط دینامیکی مناسب در سلول -19شکل 

در مدار  تأثیری آنچههای فلوتاسیون چیست و توقف وظیفه اصلی همزن در سلول: 20 سؤال 

 فلوتاسیون خواهد گذاشت؟

 یابیراهبه سلول فلوتاسیون است تا احتمال  واردشدهذرات جامد در دوغاب  داشتننگهوظیفه اصلی همزن معلق 

نشین شدن ذرات در سلول ن منجر به تهذرات باارزش به کنسانتره افزایش پیدا کند. خاموش بودن همز

از ری عالوه بر جلوگی ی به سلول را افزایش دهد تامجبور است تا دبی هوای ورود کارمراقبتفلوتاسیون شده لذا 

ذرات  ییابراهمنجر به  ،اغتشاش ایجادمقداری کنسانتره از سلول بگیرد. این امر به دلیل  ،نشین شدن ذراتته

گام کند. لذا الزم است تا هنهای قبل و بعد خود نیز اخالل ایجاد میو در عملکرد سلول شودمیباطله به کنسانتره 

خراب شدن یک همزن بخصوص در مدار پرعیارکنی اولیه با هدف جلوگیری از کاهش بازیابی مدار، همزن خراب 

های ت درشت به سلولو وارد مدار شود. جلوگیری از ورود ذراشده  اندازیراه مجدداًشده در اسرع وقت 

های اولیه و بازدید منظم از سرند ترومل آسیاهای اولیه میسر پرعیارکنی اولیه که با راهبری صحیح سیکلون

 ارد.ذگها در مدار پرعیارکنی اولیه میرا در کاهش توقفات همزن تأثیرشود، بیشترین می

ف همزن ثابت و متحرک تولید حباب ریز است. توضیح دهید دانیم یکی از وظایمی: الف( 21 سؤال 
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 که چرا تولید حباب ریز اهمیت دارد؟

 توسط همزن را ریز نگه داشت؟ دشدهیتولتوان حباب چگونه میب( 

 الف(

تر باشد، سرعت صعود بیشتری دارد. این بدین معنی است که حباب درشت هرچقدربدیهی است که  -1

تر کند و احتمال برخورد آن به ذرات کمسیدن به سطح سلول سپری میحباب زمان کمتری را برای ر

 تواند در این زمانتر زمان اقامت بیشتری در سلول دارد و میشود. لذا حباب ریز به دلیل سرعت کممی

 بیشتر به تعداد ذرات بیشتری برخورد کند.

های سطح ویژه بیشتر حبابفرض کنید حجم یک حباب درشت برابر با پنج حباب ریز است. به دلیل  -2

تواند حمل شود بیشتر از یک حباب درشت، با حجم برابر ای که توسط این پنج حباب میریز، مقدار ماده

 است.

راند و کند، ذرات ریز را به عقب میحباب درشت به دلیل اینکه نیروی زیادی به اطراف خود وارد می -3

 دهد.احتمال شناوری ذرات ریز را کاهش می

 ب(

و درشت شدن حباب شود. لذا برای ریز  باهم هاآنمنجر به ترکیب تواند ها به یکدیگر میرخورد حبابب

 شود.استفاده می سازهاکفتوسط همزن، از  دشدهیتولو تقویت حباب  داشتننگه

 پارو (Froth removal - Paddle) 

ت. امنه ابعادی مختلف اسبا د یشدگقفلو  یآزادشدگ ازنظرخوراک فلوتاسیون حاوی ذرات مختلفی 

ذرات  عموماًگفته شد، در دو سلول ابتدایی در مدار پرعیارکنی اولیه،  3 -1که در بخش طورهمان

از  باالتراین دو سلول در  مس عیارشوند به همین دلیل شناور می شدهقفلمس زودتر از ذرات  آزادشده

شده ارو مجهز پ به دو سلول، این بازیابی بهتر کف شناور شده منظوربهدلیل، به همین  .ها استسایر سلول

های ولمواد در سل ماندزمانبا توجه به افزایش تناژ ورودی به این بخش در مقایسه با طراحی اولیه،  است.

ول لپرعیارکنی اولیه کاهش پیدا کرده است. لذا اهمیت همیشه کار کردن و سالم بودن پاروها در دو س

های مجهز به ولبازیابی از سل طورکلیبه. استهای پرعیارکنی اولیه، بسیار بیشتر از قبل ابتدایی ردیف

بازیابی  اهشکپاروها منجر به  ازکارافتادنهای بدون پارو است. بدیهی است برابر بیشتر از سلول ۵/2پارو 

یاتاقان   (،Shaftپارو )(، محور Motorپارو )های مختلف پارو شامل موتور قسمت کلی مدار خواهد شد.

(Bearing)  ( و پدال پاروPedal )ای و یا گیربکسی، تواند از نوع زنجیری، تسمه. موتور پارو میاست

( و پدال دار )پیلوبالکمحور پارو از نوع توپر و یا توخالی، یاتاقان از نوع ساده )دو کَپه( و یا بلبرینگ

 نشان داده شده است.   20شکل در باشد. اجزای مختلف پارو  PVCپارو از نوع الستیکی و یا 
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 پارو دهندهلیتشکاجزای  – 20شکل 

در فرآیند  تأثیریوجود پارو چه های مدار باید به پارو مجهز باشد؟ کدام قسمت: 22 سؤال 

 ارد؟گذفلوتاسیون می

است.  ها زیادهایی به کار گرفته شده است که عیار کنسانتره آن بخشهای قدیمی پارو در مکاندر طراحی سلول

های ها شامل دو سلول ابتدایی پرعیارکنی اولیه و تمامی سلولدهد. این قسمتاین امر اهمیت پارو را نشان می

 مدار پرعیارکنی ثانویه است.

برابر بیشتر از سلولی  5/2مشخص شد که بازیابی کنسانتره از سلول با پارو  شدهانجامهای گیریبا توجه به اندازه

 عنوانهبپیوسته و هر بار عمق مشخصی از کف را  طوربهاست که پارو ندارد. همچنین انتخابیت پارو به دلیل اینکه 

ها هز به پارو راحت از سایر سلولهای مجکند بیشتر است. همچنین راهبری سلولکنسانتره وارد ناو انتقال می

 است.

 دام قسمت از مدار پارو بیشترین اهمیت را دارد؟در ک: 23 سؤال 

ین اهمیت را بیشتر کنندمیهای شستشوی مجدد به دلیل اینکه کنسانتره نهایی کارخانه را تولید پاروهای سلول

 دارند.

 های فلوتاسیون سلول کنترل سطح(Flotation Cell Level Control) 

اند. وظیفه اصلی این سلول قرار گرفته ردیفشیرهای کنترل سطح شیرهایی هستند که در انتهای هر 

 عنوانهب این شیرهاتوان از می گریدانیببه. های فلوتاسیون استشیرها کنترل سطح دوغاب در سلول

. همچنین خروجی از این شیرها که به شکل کرداستفاده ها تنظیم ارتفاع کف در سلول رایبابزاری 

نشین شدن و تجمع ذرات قی هستند وظیفه عبور دادن مواد درشت را دارند. این ویژگی امکان تهـپُـچُ
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این محل، عبور دهنده ذرات  دهد به همین دلیل اسمها را تا حد زیادی کاهش میدرشت اطراف همزن

 انتخاب شده است. (Sand relief)درشت 

دبی هوای  تنظیم روش،های فلوتاسیون به دو طریق قابل انجام است. اولین نظیم ارتفاع کف در سلولت

های فلوتاسیون از حد مشخصی، منجر به افزایش دبی هوا به سلول کهازآنجاییورودی به سلول است. 

 شامل روشین شود. ااستفاده می ،دوم که دقت بیشتری دارد روشکاهش عیار کنسانتره خواهد شد، از 

ست. تنظیم ای اهای فلوتاسیون با استفاده از شیرهای کنترل سطح یا نیزهتنظیم سطح دوغاب در سلول

کنترل سطح دوغاب در  دنیا سیستم روزبههای تانکی اهمیت دارد که در سلول یااندازهبهارتفاع کف 

ین شیرها، جابجایی ا درواقعشده است. ای تعریف شیرهای نیزه ایلحظههای فلوتاسیون با جابجایی سلول

زیاد شود )وضعیت  ردیفدهد. زمانی که دبی خروجی از ها را تغییر میسلول ردیفدبی خروجی از 

 شود وسلول پایین آمده و ارتفاع کف زیاد می ردیفای در حالت باز( ارتفاع دوغاب در شیر نیزه

کف  های فلوتاسیون دارد. هر چه ارتفاعسلول عکس. ارتفاع کف رابطه مستقیمی با عیار کنسانترهرب

لذا عیار  ،به کنسانتره پشت سر بگذارند یابیراهتری برای ارزش باید راه طوالنیبیشتر باشد ذرات بی

 کنسانتره بیشتر خواهد شد.

مکانیکی  -ای، طبق طراحی اولیه قابلیت تنظیم خودکار ارتفاع کف توسط سیستم برقی شیرهای نیزه

صفحه  طریقکار از توسط مراقبت موردنظره شناور را دارا بوده است. امکان تنظیم ارتفاع کف مجهز ب

بوده است. سیستم  ریپذامکان قرار داردهای فلوتاسیون در محل سلولکه انتخاب نقطه مطلوب 

را ای یر نیزهش، موقعیت ارتفاع کفدر نوسانات ارتفاع کف، برای مقابله با تخاب نقطه بهینه ازآنپس

همچنین وجود  .شود داشتهنگهتا ارتفاع کف در مقدار مطلوب ثابت  (20شکل ) کرده استتنظیم می

ستی برای د صورتبهرا  یازهینهیدرولیکی، امکان تغییر محل شیر  –اهرم دستی روی جابجاکننده برقی 

در حال حاضر به دلیل مشکالت  ایشیرهای نیزه لهیوسبهتنظیم ارتفاع کف  کند.فراهم می کارمراقبت

تنها مجهز به شیرهای ساده  وشده است  تغییر داده خودکار ریغبه وضعیت تنظیم دستی و  ،موجود

 .(22شکل ) استمکانیکی 
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پرعیارکنی  هایاحی اولیه( از سه نمای باال، مقابل و کنار )سلولای )طرسیستم کنترل ارتفاع کف توسط شیر نیزه -21شکل 
 گیر(یه و رمقلاو

 

 ای تنظیم سطح )وضعیت کنونی(شیر نیزه -22شکل 

ه بوده ها در دستور کار قرار گرفتهای پرعیارکنی اولیه، بازسازی این سلولبا توجه به فرسودگی سلول

ها حذف شده است. از سلول 21شکل  های زنجیری نشان داده شده درازی دریچهاست. در این بازس

 ردیفبه  ردیفها همچنین عبور آب از هر ها عبور دادن ذرات درشت از سلولوظیفه اصلی این دریچه

 دیگر در مواقع شستشو بوده است.
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زم است تا در کنار تنظیم هوا، سطح دوغاب در سلول یا به عبارتی ارتفاع کف چرا الالف( : 24 سؤال 

 ظیم شود؟ننیز ت

 های فلوتاسیون جدید چگونه است؟سلول در گرفتن کنسانترهاصول ب( 

 الف(

ها تنها با افزایش و کاهش دبی هوای بارکشی از سلول منظوربههای فلوتاسیون در شرایط فعلی تنظیم سلول

اسیون انجام فرآیند فلوت منظوربه. نیستاستاندارد اقدامی شود که این کار ه سلول فلوتاسیون انجام میورودی ب

ح ها الیه کف را در سطالزم است تا دبی هوای مشخصی به سلول دمیده شود تا حباب هوا تشکیل و تجمع حباب

خواهد شد که عالوه بر از بین بردن  سلول ایجاد کند. افزایش دبی هوا منجر به افزایش اغتشاش در سطح سلول

یکی  عنوانهباین عامل از بیشتر ذرات باطله به کنسانتره خواهد شد.  یابیراهمنجر به  ،الیه کف به دلیل اغتشاش

 شود.یاد می یرانتخابیغاز موارد فلوتاسیون 

 کاربتمراقها توسط لولتک سراهبری استاندارد این بخش به این صورت است که در ابتدا هوای تک طورکلیبه

به نحوی تنظیم شود که در سلول فلوتاسیون اغتشاش دیده نشود. سپس برای انتقال الیه کف تجربی  صورتبه

( استفاده کند تا به ارتفاع کف Gate Valveبه ناو انتقال کنسانتره از شیرهای تنظیم سطح سلول ) شدهلیتشک

فت کاری در مواجهه با نوسانات مدار، باید هوای سلول فلوتاسیون در طول یک شی درواقعمطلوب دست پیدا کند. 

 ولی شیر تنظیم سطح چندین بار تنظیم شود. باریک

 ب(

 شدههیتعب های کنترلیسیستمو  استدبی هوای ورودی به سلول فلوتاسیون ثابت  ،های فلوتاسیون جدیددر سلول

ا انتخاب این عمل ب کند.از سلول را فراهم می ارتفاع کف تغییربا تغییر سطح دوغاب در سلول فلوتاسیون امکان 

های مختلف نظیر های کنترلی به روششود. سیستمکار انجام میتنقطه مطلوب ارتفاع کف توسط مراقب

وسط ت فشار در نواحی مختلف سلول گیریهای اولتراسونیک و یا اندازهگیری توسط شناور و سطح سنجاندازه

ای ف را محاسبه کرده و با تغییر دبی خروجی از سلول به دو روش جابجا کردن شیرهای نیزهارتفاع ک فشارسنج

در  شدهفتهگمبنای کنترلی  .کنندمیارتفاع کف را به نقطه مطلوب نزدیک  ،تغییر دور پمپ خروجی از سلول یا و

 نیز وجود داشته است. 1 یارکنیپرعهای کارخانه طراحی اولیه سلول

 30از  ایجابجایی شیر نیزه لهیوسبه ارتفاع کف سلول پرعیارکنی نهایی کهیدرصورت: الف( 25 سؤال 

 رود تا عیار کنسانتره نهایی چه تغییری کند؟متر افزایش پیدا کند، انتظار میسانتی 40به 

 طیکف را  زباید فاصله بیشتری او باطله برای رساندن خود به سطح سلول  اریعکمبا افزایش ارتفاع کف ذرات 

 این ذرات به سطح سلول کم است و عیار کنسانتره نهایی بیشتر خواهد شد. یابیراهکنند. لذا احتمال 
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 ( ناوهای انتقال کنسانترهLaunders) 

ی اولیه ناوهای در طراح .گیردمیهای انتقال توسط ناو انجام های فلوتاسیون به پمپانتقال کنسانتره سلول

ین ناوها های فلوتاسیون، اشکل الستیکی با قاب فلزی بوده است اما در بازسازی سلول U صورتبهنتقال ا

ی چهار (. در داخل ناوها23شکل فلز با روکش الستیک درآمده است ) ای از جنسبه شکل ذوزنقه

های انتقال از مسیرها کنسانتره را به سمت پمپیکی  دو مسیر وجود دارد. اولیه یارکنیپرع سلول ابتدایی

ای مسدود شده هشیرهای نیز وسیلهبهکند. مسیر دیگر که گیر هدایت میرمق-کنسانتره پرعیارکنی اولیه

ریق طکند. از این می را فراهمهای انتقال مستقیم کنسانتره است، امکان انتقال کنسانتره این بخش به پمپ

به سرریز  مستقیماًکنسانتره مسیر خردایش مجدد را دور زده و  ازیدنمورتوان در موارد می

های ثانویه راه پیدا کند. در طراحی اولیه به دلیل عیار مس باالی کنسانتره چهار سلول هیدروسیکلون

ته است که بخش به کنسانتره نهایی نیز وجود داش اولیه امکان انتقال کنسانتره اینابتدایی مدار پرعیارکنی 

 گسترده خوراک ورودی به کارخانه فلوتاسیون، استفاده از شناسیکانیر حال حاضر به دلیل تغییرات د

کف به ناوهای انتقال کنسانتره، مسیرهای آبی در ناوها برای  یابیراه. با توجه به این مسیر ممکن نیست

ویه( و عدم تجمع یا های ثانتنظیم درصد جامد خوراک ورودی به مرحله بعد )در اینجا هیدروسیکلون

ف ن ذرات در نظر گرفته شده است. این دو هدتها و به حرکت انداخگرفتگی ناو با از بین بردن کفگل

 تنظیم درصد جامد خوراک منظوربهنشان از اهمیت اضافه شدن آب به ناوهای انتقال کنسانتره است. 

 ود.ش تأمین، از مسیرهای شستشوی ناو کنندهمیتنظدرصد آب  ۵0های ثانویه الزم است تا هیدروسیکلون

 
 های انتقالناو انتقال کنسانتره به سمت پمپ -23شکل 

 (Rougher-Scavenger Pumpsگیر )رمق-اولیههای انتقال کنسانتره پرعیارکنی پمپ -3 -2-1
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ن سه گیر، در هر ضلع مدار فلوتاسیوپرعیارکنی اولیه و رمق هایهای بخشانتقال مجموع کنسانتره منظوربه

قرار  ارکبهآمادهپمپ از نوع گریز از مرکز با محور قائم در نظر گرفته شده است که یک پمپ در حالت 

جدد ارسال ها ثابت است و دوغاب را به سمت مدار خردایش ماز این پمپ هرکدام(. دور 24شکل ) دارد

 .کنندمی

 
 گیررمق-های انتقال کنسانتره پرعیارکنی اولیهپمپ -24شکل 

مپ . همچنین در محل ورود دوغاب به پگیردمیتسمه و پولی انجام  وسیلهبهانتقال نیروی محرکه موتور پمپ 

ات درشت و ضایعات به پروانه و ها، جلوگیری از ورود ذرهایی نصب شده است. وظیفه این توریتوری

جلوگیری از سایش سریع حلزونی و پروانه پمپ ناشی از  منظوربه(. 2۵شکل ) آسیب رساندن به آن است

 شوند.پمپ با پوشش الستیکی محافظت می دو بخش هریافته به کنسانتره، ورود ذرات درشت و سیلیس راه
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 های با محور قائمنمایی از پمپ -2۵شکل 

 مدار خردایش مجدد -2 -2

 (Regrind Ball Mills) خردایش مجددی هاآسیا -1 -2-2

( kW 671اسب بخار ) 900توان با  mm 30۵0و قطر  mm ۵790آسیاهای ثانویه از نوع سرریز شونده به طول 

 6۵های ثانویه با درصد جامد دوغاب ریز هیدروسیکلونخوراک ورودی به آسیای خردایش مجدد ته است.

. آستر آسیاهای ثانویه از جنس است mm 2۵قطر گلوله فوالدی به  ton80 شارژ کلی گلوله هر آسیا. است

. تصمیم بر تسیاهای ثانویه بر اساس میزان پرشدگی گلوله در آسیا اسآ کشیتوانالستیک ضخیم است. 

آسیا و یا  کشیتوانتواند بر اساس پس از گذشت چند روز از کارکرد آسیا می آسیا اضافه کردن گلوله در

عنی است که آسیا به این م کشیتوانکاهش  گیری سطح گلوله در آسیا باشد.میزان پرشدگی گلوله با اندازه

لوله در گیری ارتفاع گچنین با اندازهله دارد. همکردن گلو اضافهبهمیزان گلوله درون آسیا کم است و نیاز 

ن گلوله و برای اضافه کرد آمدهدستبهچند نقطه درون آسیا بر اساس حجم کلی آسیا پرشدگی حجمی آسیا 

 شود.گیری میتصمیم

 ریگرمق -شستشو -شستشوی مجدد  مدار فلوتاسیون دارای چهار آسیای ثانویه و چهار ردیف درمجموع

(Recleaner – Cleaner - Scavenger است. لذا هر آسیای ثانویه برای یک ردیف شستشوی مجدد )- 

 در نظر گرفته شده است. 6۵گیر طراحی شده است. درصد جامد آسیای ثانویه رمق -شستشو
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 نمای کلی از آسیای ثانویه -26شکل 

 ای خردایش مجدد نیاز به شارژ مجدد دارد؟ان متوجه شد که آسیای گلولهتومی چگونه :26 سؤال 

 ؛توان متوجه شد که آسیا نیاز به چه مقداری شارژ داردگیری پرشدگی گلوله میاگر آسیا متوقف باشد، با اندازه

ل است. اگر موتور آسیای خردایش مجدد در اتاق کنتر کشیتوانتر است استفاده از عدد اما راه دوم که ساده

میزان  90کند نیازی به شارژ گلوله ندارد اما اگر مقدار توان آسیا از %آسیا با توانی نزدیک به توان اسمی کار می

 تر باشد نیاز به شارژ گلوله دارد.اسمی آن کم

 یست؟دلیل اضافه کردن شیرآهک و مواد شیمیایی پس از خردایش مجدد چالف(  :27 سؤال 

ای اولیه و آسیاهای خردایش مجدد مزیت اضافه کردن مواد شیمیایی و شیرآهک در آسیاهای گلولهب( 

 چیست؟

 الف(

 جادشدهیااز باطله است، لذا سطوح جدید  باارزشذرات  یشدگقفلهدف خردایش مجدد آزاد کردن  کهازآنجایی

مدار شستشو دارند. همچنین با توجه به جدا شدن در اثر خردایش مجدد نیاز به مواد شیمیایی برای شناوری در 

و آزاد شدن آهن از واسطه خردایش، حین عمل آسیاکنی، اضافه کردن شیرآهک درون  پیریت از کالکوپیریت

از واسطه خردایش  آزادشدهآسیای خردایش مجدد، منجر به بازداشت پیریت و از بین بردن اثر منفی آهن 

 خواهد شد.

 ب(

مواد شیمیایی عالوه بر زمان  سازیآمادهدارد.  سازیآمادهبرای فعال شدن نیاز به یک زمان  هر ماده شیمیایی -1

با اضافه کردن مواد شیمیایی در آسیاها وجود خواهد  شدهگفتهبه اختالط کافی نیز نیاز دارد. هر دو ویژگی 

 شود.یاد شیمیایی احساس مداشت. اختالط کافی برای مواد شیمیایی روغنی نظیر گازوئیل بیشتر از سایر مو

 واسطه خردایش، اضافه عنوانبههای فوالدی با توجه به وجود پیریت در خوراک کارخانه و استفاده از گلوله -2

سطه از وا آزادشدهکافی، بر اثر منفی پیریت و آهن  سازیآمادهکردن شیرآهک به آسیا، عالوه بر اختالط و 
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 ند.کخردایش در فرآیند فلوتاسیون غلبه می

 (Regrind Hydrocyclone Pumps) های ثانویههای هیدروسیکلونپمپ -2 -2-2

های ثانویه توسط گیر و خروجی از آسیای ثانویه به هیدروسیکلونرمق-انتقال کنسانتره پرعیارکنی اولیه

ند. دور هست ریمتغیز از مرکز با دور ها از نوع گرشود. این پمپهای ثانویه انجام مینهای هیدروسیکلوپمپ

 های ثانویهونفشار هیدروسیکل کنندهنییتعهای ثانویه و تعداد هیدروسیکلون باز در مدار پمپ هیدروسیکلون

 است. و بار در گردش مدار

 (Regrind Hydrocyclones) های ثانویههیدروسیکلون -3 -2-2

ده و گیر با خروجی آسیای ثانویه مخلوط شکنسانتره بخش پرعیارکنی اولیه و رمق که گفته شد، طورهمان

( جدا شدهقفلتا ذرات ریز )آزاد( را از ذرات درشت )ذرات  شودپمپ می بندی به هیدروسیکلونبرای طبقه

 انجام شود. تربزرگبا ابعاد  شدهقفلکند و عملیات خردایش تنها بر روی بخش 

 

 هیدروسیکلون دهندهلیتشکاجزای  -27شکل 

ایش شبیه به سرند است اما کار جد هاآنوظیفه  درواقعها تجهیزات مخروطی شکل هستند که هیدروسیکلون 

اده شده نمایش د 27شکل دهند. اجزای مختلف هیدروسیکلون در را در ابعاد بسیار ریزتر از سرند انجام می

 است.

ابتدا وارد  بندیطبقه منظوربهکه گفته شد، خوراک ورودی به مدار خردایش مجدد  طورهمان

 100%بندی با نقص روبرو بوده و کارایی آن عملیات طبقه کهازآنجاییشود. های ثانویه میهیدروسیکلون

اوی های ثانویه حهیدروسیکلون های ثانویه حاوی ذرات ریز و سرریزریز هیدروسیکلونته معموالًنیست، 

ملکرد شود، در عگذاری مینام شدهمیتقس اشتباهبهمواد  معموالًشده است. این بخش که ذرات درشت و قفل

در  تأثیرگذار هایمؤلفهاست. کنترل و پایش وضعیت هیدروسیکلون و تنظیم  تأثیرگذارمدار فلوتاسیون 
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دهد. یرا کاهش م شدهتقسیم اشتباهبهتر کرده و سهم مواد کارایی هیدروسیکلون، عملکرد جدایش را به

 دهندهاننشدهد. تصویر سمت چپ آل و واقعی را نشان میتوسط دو هیدروسیکلون ایده بندیطبقه 28شکل 

در عملکرد  مؤثرزیاد  هایمؤلفهآل بین ذرات درشت و ریز است. در عمل با توجه به جدایش ایده

کلون رات توسط هیدروسیذ بندیطبقهگیرد. تصویر سمت راست آل انجام نمیهیدروسیکلون، جدایش ایده

 مشخص شده است. نیچخطتوسط  شدهتقسیم اشتباهبهواقعی است که سهم مواد 

 

 آلتوسط هیدروسیکلون واقعی و ایده بندیطبقه -28شکل 

گردابی  صورتبهبه هیدروسیکلون، ذرات  ها و همچنین مسیر ورود خوراکتوجه به هندسه هیدروسیکلون با

ریز وجود دارد و با . این جریان گردابی از محل ورود خوراک تا تهکنندمیجریان پیدا  در هیدروسیکلون

 ونند، به دیواره هیدروسیکلشود تا ذرات درشت که وزن بیشتری داراعمال نیروی گریز از مرکز، باعث می

ری تتر و به دنبال آن اندازه ریزهیدروسیکلون، وزن ذرات سبک نزدیک شود. از دیواره به سمت مرکز

ریز کند. این مغزه هوا از تهایجاد می ای از هوا در وسط هیدروسیکلون. همچنین جریان گردابی، مغزه1دارند

                                                 

 

 

 درواقعکند. می پیدابه ته ریز هیدروسیکلون راه  های فرآوری، ذرات باارزش نظیر طال به دلیل چگالی بیشتر، حتی در ابعاد ریزدر برخی از کارخانه 1

ک بودن با توجه به نزدیبندی نبوده و چگالی نیز اهمیت دارد. در کارخانه فرآوری مس سرچشمه، در طبقه مؤثربندی تنها عامل اصلی در این موارد دانه

 تر وجود دارد.چگالی ذرات مختلف این مشکل کم
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رات ریز ذ یابیراهمغزه هوا منجر به  کند.اب و سرریز ادامه پیدا میایجاد و مسیر آن به سمت پیدا کننده گرد

 یتوخالها مخروطی (. در شرایط راهبری صحیح، شکل ته ریز هیدروسیکلون29شکل ) شودبه سرریز می

 درجه است. 20-30ای در حدود اویه)محل ایجاد مغزه هوا( با ز

 
 طبق طراحی هاآنبه همراه درصد جامد  در هیدروسیکلون های مختلفجریان -29شکل 

حد جدایش ابعاد ذراتی است که  شود.( بررسی می50d) شیجداها با حد بررسی عملکرد هیدروسیکلون

رات ه ذبه این معنی است ک تر باشد،حد جدایش کم هرچقدرریز و سرریز دارند. درصد( در ته ۵0سهم برابر )

 ریزتر است. لونهیدروسیک سرریز بندیدانه ریز دارند لذابه سرریز و ته یابیراهتری شانس برابر در با ابعاد ریز

سزایی دارند. ب تأثیرریز در عملکرد هیدروسیکلون از میان اجزای هیدروسیکلون، پیدا کننده گرداب و دهانه ته

دا کننده به سرریز را دارد. ارتفاع پی یابیراهزدن ذرات درشت و  ربانیمپیدا کننده گرداب وظیفه جلوگیری از 

 دشدهواربر زدن ذرات و جلوگیری از میان زودرشتیرگرداب اهمیت زیادی در تعیین حد جدایش بین ذرات 

رفته از دهانه خوراک ورودی قرار گ ترپایینبه هیدروسیکلون را دارد. به همین دلیل طول پیدا کننده گرداب 

)افزایش  ریزریز هیدروسیکلون در محدوده اندازه خاصی طراحی شده است. با سایش دهانه تهت. دهانه تهاس

ریز راه پیدا ریز به ته بندیدانهتر شده و به دنبال آن ذرات با ریز( ته ریز هیدروسیکلون رقیققطر دهانه ته

اند به دلیل توریز که میگ شدن دهانه تهریز چتری شناخته شده است. تنته عنوان. این وضعیت بهکنندمی

ریز، افزایش ویسکوزیته دوغاب، افزایش دبی ورودی به هیدروسیکلون و... باشد، منجر به از بین انسداد ته

 شدتبهشود. از بین رفتن مغزه هوا کارایی هیدروسیکلون را رفتن مغزه هوا در محور هیدروسیکلون می

است.  ریز معروفبه طنابی شدن ته هسرریز هیدروسیکلون(. این پدید ندیبدانه)درشت شدن  دهدکاهش می

ز دهد و باعث از بین رفتن مغزه هوا از ته ریریز رخ میریز به دلیل افزایش و تجمع ذرات در تهطنابی شدن ته
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د افتد. در این وضعیت درصریز چتری اتفاق میبه سرریز خواهد شد. وضعیت نامناسب دیگر در حالت ته

با  ریز هیدروسیکلونریز بسیار کم خواهد بود. این اتفاق منجر به پاشش دوغاب خارج شده از تهجامد ته

دهد. دالیل رخ ریز را نشان میهای مختلف خروج دوغاب از تهحالت 30شکل افتد. زاویه زیاد اتفاق می

 جزئی مطرح خواهد شد. رطوبههای آینده ها در فصلدادن این حالت

 

 ها )وضعیت مطلوب تصویر وسط(ریز هیدروسیکلونهای معمول تهحالت -30شکل 

موجود برای بهبود وضعیت جدایش  هایمؤلفهترین مهم ازجملهتنظیم درصد جامد خوراک ورودی و فشار 

زایش سرعت، شود. این افاب ایجاد شده بیشتر می، سرعت گردبین ذرات است. با افزایش فشار هیدروسیکلون

ه سمت نیز ب ترکوچکشود لذا ذرات با ابعاد منجر به وارد شدن نیروی گریز از مرکز بیشتر به ذرات می

تری زذرات راه یافته به سرریز ابعاد ری درنهایتو  ریز منتقل شوندشود تا به تهنزدیک می دیواره هیدروسیکلون

کند. اضافه کردن آب و تنظیم درصد جامد خوراک ورودی به ایش کاهش پیدا میدارند و حد جد

آب با  ازاندازهبیشخواهد شد. اضافه کردن  نیز منجر به کاهش ابعاد سرریز هیدروسیکلون هیدروسیکلون

به اخالل در کار آن خواهد شد. با توجه به اینکه افزایش دبی خوراک ورودی به هیدروسیکلون منجر 

ریز را پیش رو دارند، لذا اگر دبی برای خروج، دو مسیر سرریز و ته راک ورودی به هیدروسیکلونخو

الزم  کند وخوراک بیشتر از مجموع ظرفیت این دو خروجی شود کارایی هیدروسیکلون کاهش پیدا می

باز در هر  یهانکلویدروسیهاین کاهش باعث شده است تا تعداد  ها بیشتر شود.است تا تعداد هیدروسیکلون

در مواقع  در حال حاضر کاهش پیدا کند. برای جایگزین کردن هیدروسیکلون 3در طراحی به  ۵خوشه از 

درصد در  400در نظر گرفته شده است. همچنین نسبت بار در گردش از  کاربهآمادهاضطراری یک سیکلون 

ریز صلی این امر درصد جامد پایین تهدلیل ا درصد در حال حاضر کاهش یافته است. 200حدود طراحی به 

طبق  های ثانویهریز هیدروسیکلوندرصد جامد خوراک ورودی، سرریز و ته های ثانویه است.هیدروسیکلون
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درصد آب از  ۵0ها، است. برای تنظیم درصد جامد ورودی به هیدروسیکلون 6۵ و 1۵، 39طراحی به ترتیب 

درصد دیگر آن از  ۵0گیر و رمق_های پرعیارکنی اولیهه بخشمسیرهای شستشوی ناوهای انتقال کنسانتر

کنترل میزان درصد جامد  شود.می تأمینهای ثانویه طریق اضافه شدن آب به مخزن پمپ هیدروسیکلون

ر از سرریز گیقرار داده شده در مسیر نمونه ایهای ثانویه از طریق دانسیته سنج هستهسرریز هیدروسیکلون

 خوراک هیدروسیکلون به شدهاضافهتغییر آب  تنظیم درصد جامد سرریز با وهای ثانویه هیدروسیکلون

بوده است. این سیستم کنترلی در حال حاضر از کار  ریپذامکان (های ثانویههای هیدروسیکلونمخازن پمپ)

 در نظر گرفته شده است. psi1۵ ها طبق طراحیفشار هیدروسیکلون افتاده است.

ک ی عنوانبهها در کارایی فلوتاسیون، اگر چشمگیر هیدروسیکلون تأثیربا توجه به : 28 سؤال 

 هایحلراهکنید؟ را پایش کنید چه مواردی را بررسی می مهندس بخواهید عملکرد هیدروسیکلون

 خود را برای رفع مشکالت احتمالی بیان کنید.

 توان موارد زیر را بررسی کرد:می یکلونبرای پایش وضعیت هیدروس طورکلیبه

 )به ترتیب الویت( حلراه دلیل مشکل

 ریز طنابیته

 بیش از ظرفیت کار کردن هیدروسیکلون

 درصد جامد خوراک ورودی زیاد باشد

ریز و تنگ شدن جسمی در ته گیرکردن

 ریزخروجی ته

 بررسی انسداد یا عدم انسداد هیدروسیکلون -1

 ن با توجه به فشارافزایش تعداد سیکلو -2

 تنظیم درصد جامد ورودی -3

کاهش دور پمپ سیکلون در صورت باال بودن  -4

 فشار )در وضعیت غیر خودکار دور پمپ(

درصد جامد کم 

 ریزته

 ریز چتری()ته

 کمتر از ظرفیت کار کردن هیدروسیکلون

 درصد جامد پایین خوراک ورودی

 ریزساییده شدن ته

 Vortex finderسایش یا از بین رفتن 

 کاهش تعداد هیدروسیکلون با توجه به فشار -1

 تنظیم درصد جامد خوراک -2

 ریز در صورت ساییده شدنتعویض ته -3

در صورت سوراخ بودن  Vortex finderتعویض  -4

 یا ساییده شدن

درشت شدن 

 سرریز سیکلون

 ریزطنابی شدن ته

 باال بودن درصد جامد خوراک ورودی

 یزربررسی انسداد یا عدم انسداد ته -1

 تنظیم درصد جامد خوراک ورودی -2

 لرزش سیکلون

 ریزمسدود بودن ته

 هواکشی سیکلون

 باال بودن تناژ خوراک ورودی

 ریزطنابی شدن ته

 Vortexساییده شدن یا از بین رفتن 

finder 

 ریزبررسی انسداد یا عدم انسداد ته -1

 کاهش تعداد سیکلون با توجه به فشار سیکلون -2

 به فشار سیکلونکاهش دور پمپ با توجه  -3

 و تعویض در صورت نیاز Vortex finderبررسی  -4
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کرد  توان ادعاریز، فشار هیدروسیکلون و درصد جامد سرریز مناسب باشد میاگر وضعیت ظاهری ته طورکلیبه

 سرریز( وضعیت مطلوبی دارد. بندیدانهکه عملکرد جدایش هیدروسیکلون )

نویه های ثاهای هیدروسیکلونشود که مخزن پمپاتاق کنترل اطالع داده می کارراقبتمبه : 29 سؤال 

دهد. به نظر شما این راه برای کنترل ثانویه را افزایش می سرریز دارد. وی دور پمپ هیدروسیکلون

 سرریز تا چه اندازه اصولی است؟

ها لوناگر فشار هیدروسیک درواقعاصولی است. اگر تغییر دور پمپ با پایش فشار سیکلون همراه باشد این کار 

 شود و سرریز از مخزن پمپ نیز قطع خواهد شد.ها هم تنظیم میکم باشد با این کار فشار هیدروسیکلون

( تجاوز کند، به دلیل افزایش بار در psi15اما اگر با افزایش دور پمپ سیکلون، فشار سیکلون از حد طراحی )

ها، مشکل سرریز از مخزن پمپ برطرف نخواهد شد. برای رفع این مشکل الزم است تا گردش هیدروسیکلون

 ها تغییر کند.تعداد هیدروسیکلون باز در مدار با توجه به فشار هیدروسیکلون

ن کار کند. نتیجه ایباز نمی کامالًکلون، آن را به دلیل سفت بودن شیر هیدروسی کارمراقبتگاهی اوقات  توجه:

سایش تیغه شیر خوراک ورودی به هیدروسیکلون خواهد بود که پس از چند روز منجر به سایش آن خواهد شد. 

 بسته شده، اما به دلیل ساییده شدن شیر کامالًبه همین دلیل بارها مشاهده شده است که شیر هیدروسیکلونی 

 ز داردیرته خوراک ورودی سیکلون

 

 مدار پرعیارکنی ثانویه -3 -2

 – Recleaner – Cleaner) گیرهای فلوتاسیون شستشوی مجدد، شستشو و رمقسلول -1 -2-3

Scavenger Cells) 

های شستشوی سلول یازموردناست. هوای  m3 ۵/8گیرو رمق m3 2/4های بخش نهایی و شستشوحجم سلول

های فلوتاسیون قرار گرفته است. شود که در وسط سلولمی تأمیناینچی  8های مجدد و شستشو از طریق لوله

اینچ و محل قرارگیری آن کنار  10های پرعیارکنی اولیه قطر لوله هوا گیر همانند سلولدر بخش رمق

رفته و از  های فرعی به درون همزن( از طریق انشعابpsi3/2های فلوتاسیون است. هوا با فشار مطلوب )سلول

نی اولیه گیر و پرعیارکهای بخش رمقشود. سلولترین بخش )کف سلول فلوتاسیون( وارد سلول میپایین

ای جزئی با ههای فلوتاسیون بخش شستشوی مجدد و شستشو تفاوتاما سلول؛ شبیه به هم هستند کامالً

 توضیح داده شده است. هاآنرعیارکنی اولیه دارند که در ادامه در مورد های فلوتاسیون بخش پسلول
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  همزن(Agitator) 

ه است، های پرعیارکنی اولیاز سلول ترکوچکهای شستشو و شستشوی مجدد با توجه به اینکه حجم سلول

ت تور متصل اسها هر دو همزن به یک الکترومواست. در این سلول ترکوچکها نیز های این سلوللذا همزن

 فبرخالها شود. بخش ثابت متحرک در این سلولهای دوقلو نیز گفته میهمزن هاآنبه همین دلیل به 

های این بخش روی شاسی همزن یریقرارگ. محل (31شکل ) های پرعیارکنی اولیه مستطیل شکل استسلول

همزن ممکن است منجر به شکستگی شافت دوسرفلنج و یا لوله  هوا است، لذا عدم باالنس در چرخش لوله

های پرعیارکنی ثانویه، احتمال خرابی ذرات ورودی به ردیف ترکوچک بندیدانهبا توجه به  هوا شود.

 های بخش پرعیارکنی اولیه است.کمتر از همزن هاآنها و سایش همزن

 

 شستشوی مجدد و شستشوهای سلول همزن -31شکل 

 پارو (Froth removal - Paddle) 

های ردیف پرعیارکنی ثانویه همانند دو سلول ابتدایی در پرعیارکنی اولیه مجهز به پارو است. تعداد همه سلول

یشتر ب هاآنزیاد پارو در مدار فلوتاسیون نشان از اهمیت آن است، لذا الزم است تا عمر پاروها با نگهداری از 

عنوان شده  1قسمت شرح تجهیزات مدار فلوتاسیون کارخانه پرعیارکنی پاروها در  دهندهلیتشکد. اجزای شو

 است.

 (Flotation Cell Level Controlشیرهای کنترل سطح )

شیرهای کنترل سطح در ردیف پرعیارکنی ثانویه  دهندهیلتشکبا توجه به طراحی اولیه عملکرد و اجزای 

گفته شده است. با این  1 یارکنیپرعکارخانه  یونمدار فلوتاس یزاتت شرح تجهقسمهمانند آنچه در 
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شکل ) تفاوت که سلول دوم شستشوی مجدد، مجهز به یک شیر کنترل سطح و یک دریچه زنجیری است

 ه زنجیریهای دوم، چهارم و هشتم بخش شستشو مجهز به دو شیر کنترل سطح و یک دریچ( و سلول32

(. شیرهای کنترل سطح 33شکل ) استای دریچه زنجیری بین دو شیر نیزه یریقرارگهستند که محل 

 (.21شکل ) استهای پرعیارکنی اولیه گیر مشابه سلولهای رمقسلول

 

شستشوی  هایای )طراحی اولیه( از سه نمای باال، مقابل و کنار )سلولاع کف توسط شیر نیزهسیستم کنترل ارتف -32شکل 
 مجدد(
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 شستشو( هایای )طراحی اولیه( از سه نمای باال، مقابل و کنار )سلولسیستم کنترل ارتفاع کف توسط شیر نیزه -33شکل 

ای شستشوی هاحی اولیه کارخانه، تنها شیرهای کنترل سطح سلولاز بین شیرهای کنترل سطح همانند طر

تنظیم خودکار ارتفاع کف،  ازکارافتادنمجدد در حال حاضر در مدار وجود دارند که با توجه به 

ای در سه وضعیت جابجایی با دکمه توسط نیروی برق، جابجایی با اهرم دستی موجود جابجایی شیر نیزه

 ای مشاهده شده است.ایی شیر نیزههیدرولیکی و عدم امکان جابج -روی جابجا کننده برقی 
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 های شستشوی مجددای سلولهیدرولیکی شیرهای نیزه -برقی  جابجا کنندهنمایی از  -34شکل 

 (Laundersناوهای انتقال کنسانتره )

شدن  د، است. با این تفاوت که اهمیت اضافهوظیفه این ناوها همانند آنچه در بخش پرعیارکنی اولیه گفته ش

ه بخش شستشو به کنسانتر شدهاضافهزیرا آب ؛ تر استها مهمآب به کنسانتره در بخش شستشو از سایر قسمت

 ( است.1۵تنظیم درصد جامد خوراک ورودی به بخش پرعیارکنی نهایی )% منظوربه

 (Froth Washing Waterآب شستشوی کف )

یری ارزش به کنسانتره نهایی جلوگذرات بی یابیراهنهایی زمانی ممکن است که از  هرسانتافزایش عیار کن

ارزش منجر به خالص شدن کنسانتره نهایی و افزایش عیار آن خواهد شد. یکی کاهش سهم ذرات بیشود. 

نه اارزش موجود در خوراک فلوتاسیون سیلیس است که درصد آن در خوراک ورودی به کارخاز ذرات بی

 ؛است. عیار سیلیس در مقایسه با مس و آهن در خوراک ورودی به فلوتاسیون بسیار بیشتر است ۵۵% حدوداً 

و  روینبالهدآن به کنسانتره در مدار فلوتاسیون تنها از طریق  یابیراهبودن سیلیس،  دوستآباما با توجه به 

های فلوتاسیون و بارکشی زیاد به سلول ازاندازهبیشنتیجه هوادهی خواهد بود.  غیرانتخابی صورتبه

 های مختلفخشب افزایش میزان سیلیس در کنسانترههای انتهایی بخش پرعیارکنی اولیه، از سلول خصوصبه

های های شستشوی مجدد وابستگی زیادی به راهبری سلولمیزان سیلیس خوراک ورودی به سلول است.

جدد با های شستشوی معیار سیلیس در خوراک ورودی به سلول های شستشو دارد.پرعیارکنی اولیه و سلول

کند. درصد کاهش پیدا می 20تا  10در خوراک مدار پرعیارکنی اولیه به حدود  ۵۵جدایش از حدود % دو بار
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شود. وظیفه از آب شستشو استفاده می رویدنباله صورتبهجلوگیری از شناوری سیلیس  منظوربه درنهایت

عیار و باطله به کنسانتره نهایی است و این کار با افزودن آب با ذرات کم یابیراهری از آب شستشو جلوگی

 شود.ها انجام میدبی و فشار مناسب در جهت عکس شناوری حباب

 

 

 نمایی از سیستم آب شستشوی کف سلول شستشوی مجدد -3۵شکل 

 أثیریتآب شستشو چه  را بیان کنید؟ رویدنبالهمکانیزم شناوری سیلیس بر اساس الف(  :30 سؤال 

 گذارد؟میو افزایش عیار کنسانتره نهایی بر کاهش شناوری سیلیس 

 ؟رود تا عیار کنسانتره نهایی چه تغییری کندانتظار می ،اگر دبی آب شستشوی کف بیشتر شودب( 

 الف(

( Dragباب )کشش حپست سر حباب نیروی  شدهلیتشک خألانتره به دلیل هنگام صعود حباب هوا به قسمت کنس

و  ت به سطح سلولاین ذرا یابیراه مسلماً کند. عیار را به دنبال خود به سطح سلول منتقل میذرات باطله و کم

الف خ عیار کنسانتره نهایی خواهد شد. آب شستشو با ایجاد جریان آب رو به پایین وکاهش  کنسانتره منجر به

کند. ذرات باطله به کنسانتره جلوگیری می یابیراهها منجر به شستشوی حباب شده و از جهت صعود حباب

 عیار کنسانتره نهایی را افزایش دهد. 2تواند تا %دهد که آب شستشوی کف مینشان می شدهانجامتحقیقات 
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 ر کفآب شستشو در افزایش عیا تأثیر -36شکل 

 ب(

باب با ح باارزشتر از ذرات اتصالی ضعیف شدهقفلبا حباب اتصالی محکم است اما ذرات  باارزشاتصال ذرات 

 شدهفلقرود عیار کنسانتره نهایی به دلیل جدا شدن اتصال ذرات دبی آب شستشو انتظار می شیافزادارند لذا با 

این نکته ضروری است که اگر دبی آب شستشوی کف  با حباب، افزایش پیدا کند. البته توجه به عیار()کم

 زیاد شود منجر به از بین رفتن کف و کاهش بازیابی خواهد شد. ازاندازهبیش

امری بسیار مشکل است.  مدتکوتاهها در پایش آب شستشو در کارخانه واسطهبهاحساس افزایش عیار  توجه:

 شدهتهگفکند و برای اینکه موارد افزایش عیار را مشکل میلمس این  کهزیاد است  یقدربهها نوسانات کارخانه

های آزمایشگاهی و صنعتی صرف اثبات شود، محققین فرآوری مواد معدنی در کل دنیا زمان خود را در محیط

 این موارد در صنعت تأثیرو اثبات  آزمایش رود تا کارکنان جهت. لذا انتظار میاندکردهموارد  گونهنیااثبات 

ها، ممکن است با عدم مشاهده تغییر محسوس، اعتبار این به دلیل نوسانات موجود در کارخانه چراکهم نکنند اقدا

 برود. سؤالکارها زیر 

 (Cleaner, Recleaner Pumpsهای انتقال کنسانتره بخش شستشو و شستشوی مجدد )پمپ -2 -2-3

ش شستشوی و برای انتقال کنسانتره بخ تشو به ازای هر ردیف دو عدد پمپانتقال کنسانتره بخش شس منظوربه

ها مجدد به ازای هر ردیف یک عدد پمپ گریز از مرکز با دور ثابت در نظر گرفته شده است. نوع این پمپ

 (.24ل شک) است ترکوچکگیر ولی با اندازه رمق-انتقال کنسانتره پرعیارکنی اولیههای همانند پمپ

 (Flotation Air Control) های فلوتاسیونکنترل هوای سلول -4 -2
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های هوای مربوط به تمام سلول psi 3/2فشار با  m3/ℎ 24890با دبی هرکدامچهار دمنده هوای فلوتاسیون 

رار ق کاربهآمادهکار و یک عدد در حالت کند. در حالت معمول سه دمنده در حالت می تأمینفلوتاسیون را 

ای یر پروانههای فلوتاسیون، یک شثابت نگه داشتن فشار هوای سلول منظوربهدارد. در طراحی اولیه این سیستم 

ای یر وضعیت شیر پروانه(. سیستم کنترلی با تغیDamper) در مسیر ورود هوا به دمنده قرار داده شده است

، کر شده استذاست. با توجه به آنچه در دستورالعمل  کرده( تنظیم میpsi 3/2مطلوب ) را در نقطه فشار هوا

، ای به حالت بسته بسیار نزدیک استهای در مدار زیاد باشد، موقعیت شیر پروانهدر مواردی که تعداد دمنده

از آسیب  جلوگیری منظوربهها کارایی نداشته و کنترل آن بسیار سخت است. در این شرایط کارکرد دمنده

( Jointهای هوا یا ترکیدگی اتصاالت الستیکی )های فلوتاسیون )شکستن لولهرسیدن به خطوط هوای سلول

ها در مدار هستند الزم است تا سیستم نمایش دهنده هوا(، هنگام اضافه کردن یک دمنده زمانی که سایر دمنده

رین جریان تدهد تا دمنده را با کماجازه می کارمراقبتبه و کنترلی فشار هوا در حالت دستی باشد. این اقدام 

ای در مسیر هوای ورودی به دمنده( به مدار اضافه کند و از بروز ضربات ناگهانی و هوا )موقعیت شیر پروانه

کند. همچنین هنگام از مدار خارج کردن های فلوتاسیون جلوگیری آسیب رسیدن به خطوط هوای سلول

ای هوا در کنترل در وضعیت دستی، از وارد شدن شوک به دمنده ن تدریجی شیر پروانهیک دمنده، بست

 دهد.های هوای کارخانه فلوتاسیون را نمایش میمایی از دمندهن 34شکل جلوگیری خواهد کرد. 

 

 سیونهای هوای کارخانه فلوتانمایی از دمنده -37شکل 

 (Flotation Sampling X-Ray Analysis)از مدار فلوتاسیون  بردارینمونه -5 -2

 جریان 16پیوسته از  بردارینمونه منظوربههای مختلف در مدار فلوتاسیون در طراحی اولیه کارخانه، بخش

 Xای با اشعه لحظه آنالیز عدد توسط 7یان جر 8جریان در هر ضلع(، در نظر گرفته شده است. از این  8مدار )

شود و در های زمانی مشخص قسمتی جدا میدر دوره X-Rayهای گرفته شده شود. از نمونهآنالیز عیار می
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ت های مربوط در طول یک روز، شیفهای جامد جمع شده توسط فیلتر معرف جریانشوند. نمونهفیلتر جمع می

 هد بود.خوا شدهمشخصو یا دوره زمانی 

طراحی شده است. یک کامپیوتر  X کار در حالت خودکار توسط آنالیز اشعه صورتبه بردارینمونهسیستم 

سه  کنندهثبتکند. همچنین یک های عملیاتی مربوط به هر روز یا هر شیفت را چاپ میهای دادهگزارش

وری در ف صورتبهو آهن را  بدنیلمو کامپیوتر آنالیز درصد عیار مس، باریکدقیقه  7های قلمی و گزارش

های تواند هشدارهای مربوط به بدکار کردن سیستم یا انحرافدهد. بعالوه کامپیوتر میدسترس قرار می

رآیند را در تنها اطالعات مربوط به ف بردارینمونهاحتمالی از عیار مربوط به فرآیند را فعال کند. البته سیستم 

 ی کنترل عیارهای مختلف فرآیند را ندارد.دهد و توانایاختیار قرار می

 اند از:در هر ضلع مدار فلوتاسیون عبارت X-Ray بردارنمونهتوسط سیستم  بردارینمونهنقاط 

 های اولیهخوراک ورودی به مدار فلوتاسیون از سرریز هیدروسیکلون .1

A1مقسم خوراک ورودی به فلوتاسیون مسیر جایگزین . 

 هکنسانتره پرعیارکنی اولی .2

 گیرکنسانتره رمق .3

 کنسانتره نهایی کارخانه فلوتاسیون .4

 باطله پرعیارکنی اولیه .۵

 گیرباطله رمق .6

 گیر(باطله نهایی )مجموع باطله پرعیارکنی اولیه و رمق .7

ای توسط آنالیز کننده اشعه لحظه صورتبهنقطه  14نقطه هستند که هر  14شامل  بردارنمونهنقاط  طورکلیبه

X ای برای آنالیز درصد عیار مس، مولیبدن پیوسته بردارینمونهها از جریان هرکدامد. از شونعیارسنجی می

زمان  شده نیز مشخص خواهد شد. بردارینمونههای آید. همچنین درصد جامد جریانو آهن به عمل می

نجی خواهند دقیقه عیارس 7جریان گفته شده در مدت  14ثانیه است لذا همه  20گیری عیار هر جریان اندازه

 روند گفته شده تکرار خواهد شد. ازآنپسشد. 

خوراک ورودی به مدار فلوتاسیون در  جریان ۵سیستم توضیح داده شده در حال حاضر وجود ندارد و تنها 

از هر  مقداری .گیردمیضلع شمال، باطله نهایی هر دو ضلع و کنسانتره نهایی هر دو ضلع مورد آنالیز قرار 

منتقل  X و توسط پمپ به اتاق آنالیز توسط اشعه جداشدهدر مدار،  شدههیتعب گیرهایمونهنجریان توسط 

 شود.می
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 )خوراک ورودی به مدار پرعیارکنی اولیه( X-Rayگیر پمپ نمونه -38شکل 

( به مدت 39شکل ) Xبرای هر جریان یک مخزن مجهز به همزن در نظر گرفته شده است که ردیاب اشعه  

کند، سپس ردیاب از مخزن خارج شده و به سمت مخزن دقیقه دوغاب هر مخزن را آنالیز عیار مس می 1

 .گرددیبازمبه مدار  مجدداًپیوسته وارد و  طوربهدوغاب در هر مخزن ( 40شکل ) کنددیگر حرکت می

 

 X ردیاب اشعه -39شکل 
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 X مخازن دوغاب نمونه گرفته شده از مدار و ردیاب اشعه -40شکل 

( یک نمونه از جریان باریکدقیقه  20هر  معموالًدستگاه در دوره زمانی مشخص ) ،کارمراقبتبا انتخاب 

ها، در انتهای هر شیفت برای آنالیز کند. این نمونهیخروجی از هر مخزن را جدا کرده و وارد یک سطل م

(. اطالعات دستگاه 41شکل ) شودتر )مس، مولیبدن، آهن، سیلیس و...( به آزمایشگاه ارسال میعیار جزئی

داده  شیماو نل پیوسته در طول شیفت در یک کامپیوتر مجزا در اتاق کنترل ارسا طوربه X آنالیز کننده اشعه

 شود.می

 
 X مخازن دوغاب نمونه گرفته شده از مدار و ردیاب اشعه -41شکل 

 (Reagent Distribution) توزیع مواد شیمیایی -6 -2 
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ع پنج نوع ماده های روزانه، توزیاز تانک 1در طراحی ابتدایی توزیع مواد شیمیایی کارخانه پرعیارکنی 

نقطه در هر ضلع از مدار فلوتاسیون توسط اتاق توزیع مواد شیمیایی )یک اتاق در هر ضلع(  120شیمیایی در 

 اند از:پذیر بوده است. این مواد شیمیایی عبارتامکان

 11Z های تمام کانی شناورسازیهای سولفیدی )کلکتور کانی عنوانبه، 1۵محلول% صورتبه

 پیریت، کالکوپیریت و...( سولفیدی نظیر

 407R  های اکسیدی مسکلکتور کانی عنوانبه ،%1۵محلول  صورتبه 

 250Dowfroth سازکف عنوانبه، %100محلول  صورتبه 

 Fuel Oil مولیبدن سازکفکلکتور و  عنوانبه، %100محلول  صورت( به)گازوئیل 

 200Z لفید مسکلکتور انتخابی سو عنوانبه، %100محلول  صورتبه 

 مدار فلوتاسیون را بیان کنید؟ در وظیفه کلکتورالف( : 31 سؤال 

شود که بازیابی کاهش دهد ولی متوجه میافزایش می 50مهندسی میزان کلکتور مصرفی را %ب( 

 کنید؟پیدا کرده است. دلیل این اتفاق را چگونه توجیه می

 الف(

لوتاسیون ها است تا بتوانند در سلول فآبران کردن سطح کانی هاآنتند که وظیفه اصلی کلکتورها مواد شیمیایی هس

طبیعی آبران هستند مثل  طوربه عموماًکه  گوگردداربه حباب هوا متصل شده و شناور شوند. برای ذرات 

ر شناور شوند. تتا بتوانند راحت کالکوپیریت، مولیبدنیت، پیریت و ... کلکتور نقش تقویت آبرانی ذرات است

طبی و گروه غیر ق دوستآب شدتبهاند که گروه قطبی کلکتورها از دو بخش قطبی و غیر قطبی تشکیل شده

تا  یردگمیخواص آبرانی قوی دارد. گروه قطبی به سطح کانی متصل شده و گروه غیرقطبی در محیط آبی قرار 

. تعداد کلکتورهایی که به سطح کانی (42شکل د )شوسطح کانی آبران شده و با برخورد به حباب هوا شناور 

 شود.ای آبران روی سطح کانی تشکیل میزیاد است )صدها هزار( که الیه قدرآنچسبد می

 
 نحوه اتصال کلکتور به سطح کانی -42شکل 

 ب(
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رات ذکلکتور بازیابی  غلظت شیافزاو با  شودباارزش می کاهش مصرف کلکتور منجر به از دست رفتن ماده

شود. علت این می گویند، شناوری ذرات کمای که به آن غلظت بحرانی میکند ولی بعد از نقطهافزایش پیدا می

شکل ) کندکلکتور روی سطح کانی است که تعداد گروه غیرقطبی به سمت محلول را کم می هیچندالامر تشکیل 

43.) 

 
 (CMCغلظت بحرانی کلکتور )گروه قطبی روی سطح کانی در  هیچندالتشکیل  -43شکل 

 

 (CMCرابطه میان بازیابی و غلظت بحرانی کلکتور )-44شکل 

 د؟کنی در مدار فلوتاسیون را بیانساز میزان کف افزایش نتیجه و سازکف وظیفه: 32 سؤال 

ها سازکفند. شوپایداری حباب هوا در فرآیند فلوتاسیون استفاده می منظوربهها مواد شیمیایی هستند که سازکف

دهد تا ساز اجازه نمیدهد. همچنین کفنازک دور حباب هوا، مقاومت حباب را افزایش می هیالکیبا تشکیل 

 را دهند. تربزرگهم برخورد کرده و تشکیل یک حباب  ها بهحباب

 
 به حباب هوا سازکفاتصال -4۵شکل 
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 شود.بیشتر می هاآنتر شده و به دلیل ریز ماندن حباب، تعداد ها مقاومحباب سازکفبا افزایش مصرف 

نشان داده  شده است. همچنین میزان مصرف هر ماده  جدول تعداد نقاط توزیع مواد شیمیایی طبق طراحی در 

 آورده شده است. جدول شیمیایی طراحی در 

 نقاط توزیع مواد شیمیایی طبق طراحی اولیه –4جدول 

تعداد 
 نقاط

 شناسه نقطه محل اضافه شدن مواد شیمیایی

 PCO های اولیهسرریز هیدروسیکلون 8

 R1JB (Junction Box st1های رافر )محل اتصال اول سلول 8
 R2JB (Junction Box nd2های رافر )محل اتصال دوم سلول 8
 CS2JB (Junction Box st1های شستشو )محل اتصال اول در سلول 4
 CS3JB (Junction Box nd2های شستشو )محل اتصال دوم سلول 4
 CS4JB رگیخوراک ورودی به رمق 4
 CS5JB (Junction Box st1گیر )های رمقمحل اتصال اول سلول 4

 RCO های ثانویهسرریز هیدروسیکلون 4
 RCFPB های شستشوی مجدد(های شستشوی مجدد )ورودی به سلولمخزن پمپ سلول 4
 BMF خوراک ورودی به آسیاکنی اولیه 8
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 طبق طراحی اولیه میزان مصرف مواد شیمیایی در هر نقطه – ۵جدول 

 نقطه اضافه شدن مواد شیمیایی
کلکتور 

(Z11) 
 سازکف

کلکتور 

(R404) 

 گازوئیل

 (سازکف)
 کلکتور انتخابی

(Z200) 
 100 100 1۵ 100 1۵ غلظت محلول )%(

PCO 

۵/37 (g/DMTمقدار )  8 ۵/12  8 - 

 - 984 31 316 31 (ml/minدبی )

0-1۵00 محدوده دبی سنج  60-0  600-0  60-0  - 

)%( مقیاس  63 ۵2 ۵3 ۵2 - 

R1JB 

۵/12 (g/DMTمقدار )  4 17/4  4 4 

 316 16 10۵ 16 16 (ml/minدبی )

0-600 محدوده دبی سنج  30-0  200-0  30-0  30-0  

 ۵3 ۵3 ۵3 ۵3 ۵3 مقیاس )%(

R2JB 

 6 1 2 1 1 (g/DMTمقدار )

 1۵2 4 ۵1 4 4 (ml/minدبی )

0-300 محدوده دبی سنج  10-0  001-0  10-0  10-0  

 40 40 ۵1 40 ۵1 مقیاس )%(

CS2JB 

1 ۵/0 (g/DMTمقدار )  33/0  ۵/0  ۵/0  

 ۵1 4 17 4 4 (ml/minدبی )

0-100 محدوده دبی سنج  10-0  30-0  10-0  10-0  

 40 40 ۵6 40 ۵1 مقیاس )%(

Cs3JB 

۵/0 (g/DMTمقدار )  ۵/0  17/0  ۵/0  ۵/0  

 26 4 8 4 4 (ml/minدبی )

0-۵0 دبی سنجمحدوده   10-0  1۵-0  10-0  10-0  

 40 40 ۵3 40 ۵2 مقیاس )%(

CS4JB 

2 2 67/0 (g/DMTمقدار )  2 2 

 101 16 34 16 16 (ml/minدبی )

0-200 محدوده دبی سنج  30-0  70-0  30-0  30-0  

 ۵3 ۵3 49 ۵3 ۵1 مقیاس )%(

CS5JB 

۵/0 (g/DMTمقدار )  ۵/0  17/0  ۵/0  ۵/0  

 26 4 8 4 4 (ml/minدبی )

0-۵0 محدوده دبی سنج  10-0  1۵-0  10-0  10-0  

 40 40 ۵3 40 ۵2 مقیاس )%(
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RCO 

۵ 2 67/1 (g/DMTمقدار )  2 2 

 2۵3 16 84 16 16 (ml/minدبی )

0-۵00 محدوده دبی سنج  30-0  17۵-0  30-0  30-0  

 ۵3 ۵3 48 ۵3 ۵1 مقیاس )%(

RCFPB 

۵/0 (g/DMTمقدار )  ۵/0  17/0  ۵/0  ۵/0  

 26 4 8 4 4 (ml/minی )دب

0-۵0 محدوده دبی سنج  10-0  1۵-0  10-0  10-0  

 40 40 ۵3 40 ۵2 مقیاس )%(

BMF 

 8 - - - - (g/DMTمقدار )

 31 - - - - (ml/minدبی )

0-60 - - - - محدوده دبی سنج  

 ۵2 - - - - مقیاس )%(

۵/6۵ (g/DMTمجموع مقدار )  19 22 19 19 

 

ط دبی سنج با تنظیم دبی مواد شیمیایی توس شدههیتعببرای مدار فلوتاسیون در هر نقطه  نیازموردمواد شیمیایی 

شده است. صفحه توزیع مواد شیمیایی در هر ضلع ( به مدار پمپ میPanelروی صفحه توزیع مواد شیمیایی )

دیگر است. هر مانده در طرف عدد باقی 48در یک سمت و  هاآنعدد  72دبی سنج است که  120مجهز به 

شیر  گیری دبی خروجی از مسیربوده تا در مواقع نیاز دبی سنج با اندازه یدوراهدبی سنج مجهز به یک شیر 

 رکدامهپمپاژ هر نوع از ماده شیمیایی دو پمپ در نظر گرفته شده است که برای  منظوربهکالیبره شود.  دوراهی

پمپ خروج مواد شیمیایی از دبی سنج را در فشار ثابت  در نظر گرفته شده است. کاربهآمادهیک عدد پمپ 

که فشار  شده است. زمانیگالتور تنظیم میر وسیلهبهر هر خط از مواد شیمیایی کند. فشار زیاد، دتنظیم می

تا کاهش فشار را جبران کند.  شده استخودکار روشن می صورتبهمواد شیمیایی کم باشد، پمپ دوم 

کند. در ورودی یایی را از تانک مصرف روزانه به سیستم توزیع مواد شیمیایی منتقل میجریان ثقلی مواد شیم

از این پنج نوع ماده شیمیایی یک عدد فیلتر قرار داده شده است تا تنها مایع بدون رسوب و ضایعات  هرکدام

یلتر هشدار ففشار، هنگام رسوب گرفتگی  دهندهصیتشخشود. یک کلید  ییایمیشوارد سیستم توزیع مواد 

کرده است سپس عنصر عملیاتی فیلتر به وضعیت تمیز کردن خودکار/ راهبری را فعال می مربوط به آن

درجه  33کرده است. سیستم گرمایشی توزیع مواد شیمیایی نیز، دمای مواد شیمیایی را در خودکار تغییر می

مک خواهد ک موردنظرن دبی سنج در فشار داشته است. این اقدام به کالیبره ماندسانتی گراد ثابت نگه می

 دهد.نمایی از پنل توزیع مواد شیمیایی در طراحی اولیه را نمایش می 46شکل کرد. 
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 نمایی از پنل توزیع مواد شیمیایی و اجزای اصلی آن )طراحی( -46شکل 

کارخانه ذکر شده است، رسیدن به بازیابی مطلوب زمانی حاصل خواهد شد  دستورالعملبا توجه به آنچه در 

 مس گر عیاراصحیح تناسب داشته باشد.  صورتبهکه توزیع و میزان مواد شیمیایی با عیار مس و مولیبدن 

 ،الزم است به دلیل افزایش میزان مس محتوی خوراک ورودیرودی به کارخانه افزایش پیدا کند، خوراک و

تر با انتخابیت کم Z11در این مواقع استفاده از کلکتور معموالًمصرف مواد شیمیایی افزایش پیدا کند. میزان 

زایش خود را در اف تأثیرشود. افزایش عیار خوراک ورودی ممکن است و قدرت شناوری بیشتر توصیه می

ورودی، میزان مصرف مواد میزان عیار مس باطله نهایی نشان دهد. اگر متناسب با افزایش عیار خوراک 

( افزایش داده نشود، نتیجه افزایش عیار باطله نهایی خواهد بود. در این موارد، سازکفشیمیایی )کلکتور و 

ست که ا نشان دهنده آن ،پیدا نکرد باطله نهایی کاهشمس اگر با افزایش میزان مصرف مواد شیمیایی، عیار 

ولیه و ثانویه درشت شده و نیاز است تا با پایش عملکرد مدار دی به مدارهای پرعیارکنی اوور بندیدانه

یار شود. در مواردی که عداده مدار فلوتاسیون  تحویلمطلوب  بندیدانه( بندیطبقهخردایش )آسیاکنی و 

خوراک ورودی نسبت به وضعیت معمول کاهش پیدا کرده باشد، الزم است تا با پایش عیار باطله نهایی، 

دام به این دلیل است که کاهش مصرف مواد شیمیایی د شیمیایی کاهش پیدا کند. این اقمیزان مصرف موا

 کهست ا یااندازهبهاهمیت مواد شیمیایی در مدارهای فلوتاسیون  منجر به افزایش عیار باطله نهایی نشود.

ا مس محتوی( )در اینج باارزشروز در دنیا میزان توزیع مواد شیمیایی را با تناژ ماده سیستم توزیع صحیح و به

 .(49شکل کند )خودکار تنظیم می صورتبه
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وراک ورودی به خ مس محتویتناژ با تغییر متناسب تزریق کلکتور  تنظیم خودکار افزایش و کاهشعدم کنترل و  -47شکل 

 در آفریقا Kansanshiدر کارخانه فرآوری مس  ب(مدار فلوتاسیون به ترتیب در تصویر )الف( و )

ون )عیار ای در افزایش کارایی فلوتاسیهمچنین توزیع مواد شیمیایی در چند نقطه جایگزین توزیع تک نقطه

های پرعیارکنی در سلول است. با توجه به تحقیقات گذشته درصد توزیع مواد شیمیایی مؤثربازیابی( بسیار  -

درصد بعد از چهار سلولی اول پرعیارکنی اولیه منجر به افزایش  2۵رصد در ابتدای مدار و د 7۵ صورتبهاولیه 

 (.۵2شکل شود )می سازکفای کلکتور و بازیابی به نسبت توزیع تک نقطه

 
 بر مقدار بازیابیتوزیع مواد شیمیایی در مرحله پرعیارکنی اولیه  تأثیر -48شکل 
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(. با 49شکل ) گیردمیثقلی و تنظیم توسط شیر دستی صورت  صورتبهمواد شیمیایی  تزریقدر حال حاضر 

کند و اضافه  باید در محل حضور پیدا کارمراقبتتوجه به اینکه در وضعیت کنونی، برای تزریق مواد شیمیایی 

 شود، به همین دلیل تعداد نقاط توزیع مواد شیمیایی نیز کاهشمیشیر تنظیم  سیلهوبهکردن ماده شیمیایی 

(. یکی از نقاط قوت تزریق مواد شیمیایی در ۵1شکل و  ۵0شکل است )چشمگیری به نسبت طراحی داشته 

شان در مجتمع مس سرچشمه ن شدهانجاممدار است. تحقیقات به  سازکفوضعیت فعلی اضافه کردن دو نوع 

 250Dow Froth سازکفمنجر به افزایش بازیابی ذرات ریز و  MIBC سازکفداده است که اضافه کردن 

یون ورودی به مدار فلوتاس بندیدانهباعث افزایش بازیابی ذرات درشت خواهد شد. با توجه به درشت شدن 

 رسد.ی منطقی برای افزایش ذرات درشت به نظر میحلراه 250w FrothDo سازکفافزایش مصرف 

 
 اضافه کردن مواد شیمیایی با استفاده از شیر دستی )وضعیت کنونی( -49شکل 
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 (مجهز به پمپ و دبی سنج) نقاط توزیع مواد شیمیایی طبق طراحی -۵0شکل 
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 (تزریق مواد شیمیایی در محل و شیر دستی) نقاط توزیع مواد شیمیایی در وضعیت فعلی -۵1شکل 

 ؟در بازیابی ذرات درشت دارد تأثیریافزایش میزان مصرف کلکتور چه : 33 سؤال 

ه عبارتی ببه یک بازیابی معین بیشتر است. باشد، مقدار کلکتور الزم برای رسیدن  تربزرگاندازه ذرات  هرچقدر

میکرون، میزان کلکتور مصرفی برای ابعاد  120میکرون و  70برای رسیدن به بازیابی برابر در دو دامنه ابعادی 

 میکرون باشد. 70میکرون باید بیشتر از  120

 
 کتور مصرفیرابطه بازیابی اندازه ذرات مختلف و مقدار کل -۵2شکل 
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تغییر کند. اگر  70/0به % 6/0خوراک ورودی به کارخانه از %عیار مس فرض کنید : 34 سؤال 

گرم بر تن باشد. با تغییر عیار خوراک ورودی مصرف  16 سازکفو  20میزان کلکتور مصرفی 

 (؟است t/h 275به هر آسیا  تناژ ورودی) مواد شیمیایی چه تغییری خواهد کرد

 میزان مصرف مواد شیمیایی باید بر اساس مس محتوی خوراک ورودی تغییر کند. برای این منظور داریم:

=
275×0.6

100
= 1.65

𝑡

ℎ
 1 یمحتومس  

=  
275×0.7

100
= 1.92

𝑡

ℎ
 2مس محتوی  

 =
(20×1.92)

1.65
= 23.2

g

𝑡
 مصرف کلکتور   

=
(16×1.92)

1.65
= 18.6

g

𝑡
  سازفکمصرف   

سی را نیز قرار داد. برای مثال در سی برحسب هاآنتوان مقدار دبی بجای مقدار گرم بر تن مواد شیمیایی می

ثانیه باشد، با تغییر عیار  5 سی در مدتسی 410، برابر با 6/0سی کلکتور برای عیار %باال اگر مقدار سی سؤال

 کند.زیر تغییر می صورتبهاین 

=
(410×1.92)

1.65
= 477

cc

5𝑠
 مصرف کلکتور   

 pH (pH Control)سیستم کنترل  -7 -2

مدار فلوتاسیون با اضافه شدن در مدار آسیاکنی  pHتنظیم میزان  منظوربه 10%شیر آهک با درصد جامد وزنی 

لیه و ثانویه مدار آسیاکنی او اضافه کردن شیر آهک به منظوربهشود. و مدار آسیاکنی ثانویه استفاده می اولیه

همواره در  هاآنوجود دارد که یکی از  1دو خط موازی از کارخانه مواد شیمیایی در کارخانه پرعیارکنی 

از آهک مصرفی کارخانه در آسیاهای اولیه اضافه  %64بق طراحی اولیه حدود طاست.  کاربهآمادهحالت 

. میزان نهایی باشد ۵/10تا  10خروجی از آسیا حدود  pHتی میزان گیری دسبا اندازه کهطوریبهاست شده می

 و های اولیه )خوراک ورودی به مدار فلوتاسیون(اضافه شدن شیرآهک به مدار به سرریز هیدروسیکلون

 شود.اضافه می pHآسیاکنی ثانویه )خوراک ورودی به مدار شستشو( با کنترل خودکار 

( وجود دارد. در وضعیت Solenoid Valveبرقی ) مدار آسیاکنی دو شیر در هر نقطه از اضافه شدن آهک به

هوا  ندهکنفراهممحل عبور آب شستشو و دیگری  عادی هر دو شیر در حالت باز هستند. یکی از این شیرها

عبور دهنده  شیر کند،( است. زمانی که شیر برقی عمل میPinch Valveبرای بسته نگه داشتن شیر نیشکونی )

یر باز شود. شیرآهک به نسبت زمانی که شستشو بسته شده و شیر نیشکونی عبور دهنده آهک باز میآب ش

کند عمل می عکس صورتبهشود. زمانی که شیر برقی بسته شود، مراحل گفته شده باشد به مدار اضافه می

یا ا تناژ ورودی هر آسبه هر آسیا ب شدهاضافهکند. مقدار آهک و جریان آهک قطع شده و آب جریان پیدا می

به  شدههاضافکند که این سیگنال برای کنترل میزان آهک سیگنالی تولید می 13نسبت دارد. ترازوی نوار 
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کند، )قابل تنظیم( عمل می سنجزمانکنترل خواهد شد. زمانی که  سنجزمانمدار آسیاکنی از طریق یک 

ثانیه را خواهد داد. حلقه کنترلی گفته شده  10 زمانمدتیشکونی در لیتر شیرآهک از شیر ن 70ازه عبور اج

 تواند در وضعیتی که ترازویمی خودکارنیمهعمل کند. در حالت  خودکارنیمهتواند در حالت خودکار و می

یرآهک یشکونی شدر این شرایط دوره زمانی که شیر نقرار گیرد.  مورداستفادهمشکل داشته باشد،  13نوار 

دقیقه قابل تنظیم  ۵تا  0از  کارمراقبت، توسط 13گزین سیگنال ارسالی توسط ترازوی نوار باید باز باشد جای

تجاوز  10 – ۵/10خروجی از آسیا از مقدار  pHمیزان  کهطوریبهاست. تنظیم دوره زمانی بسیار مهم است 

 گیری شود.تراسیون اندازهمتر همراه یا تی pH وسیلهبه کارمراقبتپیوسته توسط  طوربهنکند. این مقدار باید 

یر برقی های اولیه یک شاضافه کردن شیرآهک به سرریز هیدروسیکلون منظوربهدر هر ضلع مدار آسیاکنی، 

و  1 های اولیه آسیاهایقرار دارد. این شیرها در ضلع جنوب و شمال به ترتیب در محل سرریز هیدروسیکلون

. زمان اضافه شودمدار توسط این شیرها به مدار اضافه می درصد از آهک مصرفی 30قرار داده شده است.  8

های متر قرار داده شده در مقسم گردان خوراک ورودی به ردیف pHکردن شیر آهک توسط شیر توسط 

زیاد  pHکم باشد، زمان باز بودن شیر بیشتر و اگر  pHاگر مقدار  کهیطوربه شودیمپرعیارکنی اولیه تعیین 

یز یشکونی سررین و بیشترین زمان باز بودن شیر نترشود. کمتر میدن شیر کمباشد زمان باز بو

دهد. محدوده مناسب را پوشش می 13تا  9از  pHثانیه است که محدوده  120تا  0های اولیه هیدروسیکلون

pH ( ورودی به مدار فلوتاسیونRougher) 3/11 است. 

از شیرآهک  درصد 6 تقریباً های ثانویه است.لونسومین بخش اضافه شدن شیرآهک به مدار، هیدروسیک

عدد در هر ضلع، دو عدد سرریز و دو  4) یبرقعدد شیر  8شود. این بخش به مصرفی در این قسمت اضافه می

متر )دو عدد در هر ضلع( مجهز است. سیستم نمایش  pH چهار عددهای ثانویه( و ریز هیدروسیکلونعدد ته

دهد. اضافه شدن شیرآهک ( نمایش میCleanerی به هر چهار ردیف شستشو )ورود pH، مقدار pHدهنده 

باشد. در این  3/12ورودی به مدار شستشو  pHشود که مقدار مترها جوری تنظیم می pHبه مدار توسط 

ریز )آسیای خردایش مجدد( تواند هم به سرریز )ورودی مدار شستشو( و هم به تهقسمت شیرآهک می

ی ثانویه اضافه شود. در تمامی موارد گفته شده در صورت بسته بودن شیر جریان آب مسیر هاهیدروسیکلون

های توضیح داده شده اضافه شدن شیر آهک را شستشو خواهد داد. برای اضافه کردن آهک به قسمت

ه و ابتدا در حالت دستی تنظیم شد pH)ورودی مدار پرعیارکنی اولیه و شستشو( الزم است تا سیستم تنظیم 

به حالت خودکار تغییر وضعیت داده شود. تصویری از شیرهای برقی  کارمراقبتپس از تنظیم توسط 

 دهد.از قبل را نشان می جاماندهبه

پیریت در سیستم را خواهد داد. با توجه به نوسانات موجود  بازداشتباال امکان  pHبا توجه به دستورالعمل، 

 صورتبهتواند در مدار پرعیارکنی اولیه و مدار شستشو، می pHکثر در خوراک ورودی میزان حداقل و حدا
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منجر به تشکیل کف آبکی شده و بازیابی  pHتعیین شود. برای مثال مقدار باالی  کارمراقبتتجربی توسط 

 عکس با مصرف مواد شیمیایی رابطه دارد. طوربه pHرا کاهش خواهد داد. میزان 

 

شیرهای برقی اضافه شدن شیرآهک به مدار فلوتاسیون -۵3شکل 
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 کاراهاهی فرآیند، پیشنهاداه و راه
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 مقدمه -1 -3

در کارایی  رمؤثبا توجه به اهمیت و حساسیت مدار فلوتاسیون به تغییرات و مشکالت کارخانه، پارامترهای 

 یاستانداردساز منظوربه 1 یارکنیپرعهای کارخانه فلوتاسیون گلوگاهمدار و مشکالت موجود پایش شدند و 

کالت مشبرخی از جهت برطرف کردن  مؤثرکارهای راه شدهانجامهای فرآیند شناسایی شد. پس از بررسی

 و کنترل بهتر فرآیند پیشنهاد و اجرا گردید.

 نورودی به مدار فلوتاسیو بندیدانه -2 -3

ن بازیابی کلی مدار است، لذا کاهش بازیابی در ای محدودکنندهبازیابی مدار پرعیارکنی اولیه  کهازآنجایی

وان عنکامل  طوربههای قبل که در قسمت طورهمانقسمت منجر به کاهش بازیابی نهایی مدار خواهد شد. 

 دارد. أثیرتیابی مدار پرعیارکنی اولیه مستقیم در باز طوربهورودی به مدار فلوتاسیون  بندیدانهشده است، 

 ترینمهماز  .پذیردمی تأثیر بندیطبقهاز وضعیت خردایش و  مستقیماًورودی به مدار فلوتاسیون  بندیدانه

 38-3۵حفظ پرشدگی آسیا ) منظوربهشارژ منظم و دقیق گلوله توان به می تأثیرگذارخردایشی  هایمؤلفه

(، وضعیت آسترهای آسیا )زاویه برخورد گلوله و سایش( و 70مد آسیا )%درصد(، تنظیم دقیق درصد جا

ایش پکننده محصول آسیا )عدم پارگی و سوراخ شدگی( اشاره کرد.  بندیطبقه عنوانبهسالمت سرند ترومل 

لون بین ریز و درشت توسط هیدروسیک بندیطبقهدر  تأثیرگذاروضعیت هیدروسیکلون و بررسی عوامل 

میکرون( برای فلوتاسیون فراهم  74درصد عبوری از سرند  70مطلوب ) بندیدانهصولی مناسب با تواند محمی

برای  موردنیازتوضیح داده شده است. اقدامات  3 -2-2مفصل در بخش  طوربهاین عوامل  موردکند. در 

فشار  پایشریز هیدروسیکلون، هت ششپایش زاویه پا خالصه طوربهبررسی وضعیت هیدروسیکلون 

تنظیم درصد جامد خوراک ورودی به  و (psi 6) یکلون و تنظیم آن روی مقدار مطلوبهیدروس

پیدا کننده گرداب سالم باشد، با  ریز در محدوده مناسب باشد وهستند. اگر قطر ته (۵4هیدروسیکلون )%

 های اولیه مناسب خواهد بود.هیدروسیکلون بندی سرریزگفته شده درصد جامد و دانه هایمؤلفهتنظیم 

ه شده اعداد اضاف وسیلهبههای اولیه را تواند درصد جامد سرریز هیدروسیکلونکار میدر حال حاضر مراقبت

بندی سرریز ها هنوز دانهاما به دلیل عدم پایش فشار هیدروسیکلون؛ به نمایشگرهای اتاق کنترل، پایش کند

ت نسب اتغییر طرح آسترهای آسی ازجملهالبته عواملی ه به مقدار مطلوب نرسیده است. های اولیهیدروسیکلون

رریز س بندیدانهطراحی اولیه، پارگی سرند ترومل و فاصله زمانی تا تعویض آن نیز در درشت شدن  به

داده شده است، بیشترین درصد  اننش ۵4شکل  که در گونههمان است. تأثیرگذارهای اولیه هیدروسیکلون

در نظر گرفته  بندیدانه. این در حالی است که استصد رد 2/63، 94میکرون در سال  74عبوری از سرند 

 .استدرصد  70 آزادشدگیذرات با بیشترین درصد  بندیطبقه منظوربهشده طبق طراحی 



 

 
 مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

77 

 فصل سوم

 

 و مقایسه با طراحی اولیه 9۵سال  اول ماه 7های اولیه در روسیکلونسرریز هید بندیدانهمتوسط  -۵4شکل 

 (Cleaner( و ثانویه )Rougherهای پرعیارکنی اولیه )در سلول pHتنظیم  -3 -3

( در مدار پرعیارکنی اولیه %87یکی از دالیل بازیابی پایین )های قبل توضیح داده شد، که در فصل طورهمان 

( در 8/11بیشتر از ) pHبه دلیل باال بودن مقدار  ،کالکوپیریتبا  شدهقفلذرات کالکوپیریت و عدم شناوری 

 زادسازیآشوند و پس از پس از شناوری راهی آسیاکنی ثانویه می شدهقفلمدار پرعیارکنی اولیه است. مواد 

به  pHقدار من شیرآهک به آسیای ثانویه اضافه کردباارزش وارد مدار پرعیارکنی ثانویه شده و با  هایکانی

ه باال شوند. با توجه بمی بازداشتذرات آزاد نشده برای کنترل عیار نهایی، کند. افزایش پیدا می 12حدود 

در مدار پرعیارکنی  pH الزم است، شدهقفلدر مدار پرعیارکنی اولیه و عدم شناوری ذرات  pHبودن مقدار 

در مدار پرعیارکنی اولیه، افزایش در مصرف و  pHلزوم کاهش تنظیم شود.  8/11اولیه حداکثر در مقدار 

. در برخی از موارد که عیار آهن و مقدار پیریت در خاک ورودی به توزیع مناسب مواد شیمیایی است

ایش زاما در اکثر مواقع با توزیع و اف؛ است ناپذیراجتنابامری  pHافزایش  دکارخانه از مقدار معمول بیشتر باش

در مدار پرعیارکنی اولیه جوابگو خواهد  ۵/11 – 8/11در محدوده  pHاگر مقدار  سازکفمصرف کلکتور و 

 دهد.میرا نشان  9۵تا خرداد  93 مردادماهمدار پرعیارکنی اولیه را از  pH روند کاهش ،۵۵شکل  بود.
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 9۵تا ماه چهارم از سال  93در مدار پرعیارکنی اولیه از سال  pHکاهش میزان روند  -۵۵شکل 

 

 ماه 14 مدتمدار پرعیارکنی اولیه و ثانویه در  pHنوسان و متوسط  -۵6شکل 

همواره بیشتر از مدار ( 94-08) 94در مدار پرعیارکنی اولیه تا آبان ماه  pHمقدار ، ۵6شکل  توجه بهبا  

به بعد با رفع مشکل اضافه شدن آهک به سرریز  94بوده است. از آبان ماه سال  پرعیارکنی ثانویه

در مدار پرعیارکنی ثانویه به استاندارد نزدیک شده است. همچنین   pHثانویه، مقدار  هایهیدروسیکلون

 .شد اندازیراهبه آسیاهای ثانویه  مسیرهایی با شیب مناسب برای اضافه کردن شیرآهک

ترین مهم .است pHدر هر دو مدار پرعیارکنی اولیه و ثانویه از مشکالت اصلی در بخش تنظیم  pHنوسانات  

های دوقلو است. در در مدار فلوتاسیون مربوط به عدم ذخیره کافی شیرآهک در تانک pHدلیل نوسان 
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شده ذخیره شیرآهک مصرفی کارخانه استفاده می منظوربههمزمان  ورطبهها طراحی اولیه از هر دو این تانک

ها وظیفه ذخیره نگهداری شیرآهک را انجام است. هنگام پایش مدار مشخص شد که تنها یکی از این تانک

 استفاده از یک نسبت به طراحی اولیه، به کارخانه قدیم 2 یارکنیپرعاضافه شدن کارخانه  باوجود کهدهد می

با  2و  1جوابگوی نیاز دو کارخانه نبوده و در اغلب موارد هر دو کارخانه  وجههیچبهذخیره شیرآهک تانک 

همزن آن در شن و ماسه  گیرکردنشد. دلیل از مدار خارج شدن یک تانک، کمبود شیرآهک روبرو می

 اندازیراهبعد از  به گفته کارکنان این اتفاق دو الی سه روز درواقعهمراه شیرآهک در تانک بوده است. 

مدار کارخانه شیرآهک سازی این  استانداردسازیدر  شدهانجامبوده است. اقدامات  مشاهدهقابلتانک دوم 

 طورهببه دلیل کم شدن حجم شن و ماسه همراه شیرآهک، بتوان از هر دو تانک ذخیره  تاامکان را فراهم کرد 

 ربوط به عدم وجود شیرآهک ذخیره بود.همزمان استفاده کرد که نتیجه آن حذف نوسانات م

 در کارخانه به آهک شدهپختهمصرفی  آهکسنگتغییر توان به را می pHسایر دالیل بروز نوسان در مقدار  

(، نوسانات درصد جامد شیرآهک آهکسنگهای موجود در )تفاوت در اکتیویته و ناخالصی شدهخریداری

 ها درناشی از خرابی تجهیزات و پمپ و توقفات عدم کنترل دقیقبه دلیل  ارسالی به کارخانه پرعیارکنی

اره اش شیرآهک و ارسال به خطوط مصرفی، سازیآمادهمواد شیمیایی جهت  و شیرآهک سازی هایکارخانه

در  .شیرهای کنترلی قابل تنظیم بوده است وسیلهبهضافه شدن شیرآهک به مدار طبق طراحی اولیه ا .کرد

ها وابستگی دارد. کارمراقبتتنها به  pHلیل تغییر شیرها به شیر ساده امکان تنظیم به د وضعیت فعلی

متری به تنظیم کند و نیاز ک ظاهربهتواند شرایط سلول را باال به دلیل تولید کف پایدار می pH کهازآنجایی

، تنظیم 12ه را باالتر از مدار پرعیارکنی اولی pH معموالً  عالقه دارند کهها کارمراقبتمراقبت داشته باشد، 

 و شناور نخواهد شد. شدهبازداشت، کالکوپیریت 6شکل طبق  pHبا افزایش  درواقعاما ؛ (۵7شکل ) کنند

مدار  هشود تا از شیر برقی برای کنترل اضافه شدن شیرآهک ببرای رفع این مشکل در ابتدا پیشنهاد می 

در بخش پرعیارکنی اولیه برای مشاهده  pHمتر و نمایشگر  pH فلوتاسیون استفاده کرد. در ادامه کار، نصب

الزم است تا حلقه کنترلی اضافه شدن شیرآهک به مدار پرعیارکنی  درنهایتضروری است.  pHای لحظه

 انات مربوط به آن را نیز کنترل کرد.، بتوان نوسpHشود تا عالوه بر تنظیم صحیح  اندازیراه مجدداًاولیه 
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 1ضلع شمال و جنوب، مدار فلوتاسیون کارخانه پرعیارکنی  pH تغییرات -۵7شکل 

ط اصلی از خ هاانشعابی گرفتن یکی از مشکالت دیگر اضافه شدن آهک )بخصوص در مدار ثانویه( نحوه

یر و اضافه و به ترتیب به دلیل مسدود شدن مس اندشدهگرفتهیا باالی لوله  از پایین و معموالًاست. این انشعابات 

شیرهای  گیرند. بسته بودنقرار نمی مورداستفادهلوله اصلی از شیرآهک  پر نبودننشدن شیرآهک به دلیل 

یک شیفت باعث مسدود شدن موقتی )تشکیل خمیری از آهک در مقابل  تقریباًفرعی شیرآهک به مدت 

مسیر خواهد شد. برای رفع این مشکل مسیرهای مربوط با گرفتن انشعاب از کنار خط اصلی و در نظر مسیر( 

های ثانویه هیدروسیکلون سرریزگرفتن مسیرهای جداگانه برای اضافه شدن شیرآهک به آسیاهای ثانویه و 

آهک به این شدن شیر گرفته شدند. در ادامه با توضیح اهمیت اضافه شدن شیرآهک به آسیای ثانویه، اضافه

یه الزم است در مدار ثانو بینیپیشغیرقابلهای قسمت در دستور کار قرار گرفت. همچنین با توجه به توقف

ریز ک تهو رو به پایین به تشتقسمت، در تمام مسیر با شیب منفی تا مسیر فرعی شیرآهک مربوط به این 

شده  اندازیجدد( منتقل شود که مسیرهای جدید راههای ثانویه )ورودی به آسیای خردایش مهیدروسیکلون

 با این ویژگی نصب شدند.
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 ( شیرآهک در مدار ثانویهب) شدهاصالح( و الف) نشدهاصالحمسیر  -۵8شکل 

 در مدار فلوتاسیون کارخانه pHدر مدار فلوتاسیون کارخانه پرعیارکنی جهت تنظیم و کنترل بهتر نوسانات 

 شود:پرعیارکنی موارد زیر پیشنهاد می

 های اولیه در شیر کنترلی برای اضافه شدن شیرآهک به سرریز هیدروسیکلون عدد استفاده از یک

متر جهت  pHنصب  به همراه ضافه شدن شیرآهک در مداراکنترل مقدار  منظوربهآسیاکنی  هر ضلع

 ،کاهش نوسانات، کنترل دقیق و آسان ظورمنبهدر مدار فلوتاسیون  pH و پیوسته ایقرائت لحظه

 در مدار پرعیارکنی اولیه pHمجدد حلقه کنترل اضافه شدن شیرآهک با مقدار  اندازیراه

  مرحلهبهمرحلهکاهش مصرف شیرآهک در مدار پرعیارکنی اولیه و کاهش pH  در مدار پرعیارکنی

ایش افز منظوربهدرون آسیاهای مجدد( و اضافه کردن شیرآهک به مدار شستشو ) 8/11اولیه تا مقدار 

pH  12 – 3/12در محدوده 

 های فلوتاسیوننحوه بارگیری از سلول -4 -3

 .ستاهای فلوتاسیون ، نحوه بارگیری از سلولشودمیتوجه  به آنکه کمتر  مشکالتترین یکی از مهم

از  وزنی کنسانتره بازیابی سانتره از سلول فلوتاسیون است.مقدار بازیابی وزنی کن بابارگیری از سلول برابر 

بط با فلوتاسیون های مرت. در کتابگذاردمیزیادی بر تعیین عیار و بازیابی یک مدار  تأثیر فلوتاسیون، سلول

ها با هم برابر باشد، شرایط راهبری و بارگیری عنوان شده است که اگر در یک ردیف بازیابی تمامی سلول

این جمله  .به شرطی که عیار کنسانتره سلول آخر برابر با خوراک ورودی ردیف باشد ،ول مطلوب استاز سل

به این معنی است که در کنار روند افزایشی بازیابی از سلول ابتدایی به سلول انتهایی نباید اجازه داد که عیار 

با توجه به اینکه کاهش پیدا کند.  ارزشبیهای فلوتاسیون، با شناور شدن ذرات کنسانتره گرفته شده از سلول

های انتهایی شناوری ذرات درشت است، شوند و سهم سلولهای ابتدایی ذرات ریز و آزاد شناور میدر سلول

های می سلولبرای تما ،بازیابی برابر رسیدن به بنابراین؛ شودکم می مروربههای یک ردیف در سلوللذا عیار 
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 مروربهده وزن کنسانتره گرفته ش ،این معنی است که از سلول ابتدایی تا انتهایی یک ردیف به زبان ساده به

رعیارکنی هنگام بازرسی و پایش مدار پ است. مشاهدهقابلبیشتر شود. این گفته در وضعیت راهبری استاندارد 

سلول میانی  ۵ز کنسانتره )بارگیری( به نحوی است که ا وزنی ( مشاهده شد که روند بازیابیRougherاولیه )

 3شود. حجم کنسانتره بازیابی شده از سلول انتهایی گرفته می ۵از کنسانتره در مقایسه با  حجم بسیار ناچیزی

های لرسید که عیار مس کنسانتره سلوزیاد بود که در نگاه اول این نکته به نظر می قدریبهسلول انتهایی 

نشان دهنده آنالیز کنسانتره شناور شده  ۵9شکل  ترین مقدار است.بیش هاآنانتهایی بسیار ناچیز و عیار سیلیس 

د به دلیل که گفته ش طورهمانهای پرعیارکنی اولیه، به ترتیب از سلول ابتدایی تا انتهایی است. از سلول

های مقدار مس در سلول با سرعت شناوری باال در ابتدای مدار، بیشترین آزادشدهو  شناوری ذرات باارزش

د. از ترین مقدار را داراست، کم دوستآبطبیعی  طوربهسیلیس که  طورهمینابتدایی شناور شده است. 

کاهش پیدا کرده است. این امر نشان دهنده  بارهیکبههای شناور شده سلول پنجم تا نهم، میزان تمامی کانی

سلول  ۵ترین مقدار را دارد. نکته جالب در این بخش کماین است که کنسانتره گرفته شده )بارکشی( از 

ن بخش بیشترین حجم کنسانتره را در ایباطله  مس در به دلیل ترس از افزایش عیار کارمراقبتانتهایی است. 

 در سه سلول انتهایی به بیشترین مقدار خود رسیده است. خصوصبهگرفته است لذا عیار سیلیس 

 
 از سلول اول تا چهاردهم پرعیارکنی اولیه کارمراقبتحجم شناوری ذرات مختلف با توجه به بارکشی  -۵9شکل 

روش بارگیری گفته شده صحیح نیست و الزم است تا از حجم کنسانتره  آنالیز عیاری برای بارکشی طبق

شود ه میهای میانی گرفتز سلولای که اهای انتهایی کاسته شده و به مقدار کنسانترهگرفته شده از سلول

اهش پیدا ک از سلول ابتدایی تا سلول انتهایی با روند مالیمیمقدار مس شناور شده  ترتیباینبهافزوده شود. 

انتره الزم به ذکر است، افزایش بازیابی وزنی کنس شود.تر میکند و کنترل مقدار سیلیس شناور شده راحتمی
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مک افزایش دبی هوا و شیرهای کنترل سطح تا حدی در کاهش عیار مس در های فلوتاسیون به کاز سلول

است و بیشتر از آن ذرات شناور شده تنها باطله هستند. به همین منظور توزیع مواد شیمیایی،  تأثیرگذارباطله 

 شوند.یو... مطرح م pHاستفاده ترکیبی از چند نوع ماده شیمیایی با توجه به گوناگونی ذرات، تنظیم و پایش 

 مصرف و توزیع مواد شیمیایی -5 -3

ازیابی مستقیم در عیار و ب تأثیرکارخانه عنوان شده است، مصرف مواد شیمیایی  دستورالعملکه در  طورهمان

در همه موارد است.  شدهانجاممورد مواد شیمیایی مدار خواهد گذاشت. تحقیقات بسیار زیادی در دنیا در 

ی رگذارتأثی مصرفاز  الگویین توافق نظر وجود دارد که در مقدار ثابتی از مصرف مواد شیمیایی، آن ای

ذرات  دلیل این امر تقسیم صحیح مواد شیمیایی برای که توزیع مواد شیمیایی در آن بهتر باشد. بیشتری دارد

های ذرات، برای هر قسمت ژگیالزم است با توجه به وی درواقع است. شدهقفلریز و درشت همچنین آزاد و 

 (. 6 -2بخششود )اضافه  مرحلهبهمرحلهجداگانه و  طوربهمواد شیمیایی 

حاوی مس(، از سه نوع کلکتور  هایکانی) باارزشدر کارخانه فلوتاسیون، برای شناوری کانی 

(Z11،R407،TC15 دو نوع )زساکف (MIBC،Dow Froth250 و برای شناوری ذرات حاوی مولیبدن از )

از دو نوع  معموالًشود. با توجه به شرایط مختلف سنگ معدن ورودی استفاده می ( Fuel Oil) لیگازوئ

 .است هاآنهمواره یکی از  Z11شود که کلکتورمیکلکتور استفاده 

زمانی  معموالًکند و فراهم می راحتیبهوری همه ذرات را به دلیل قدرت باال، شرایط شنا  Z11کلکتور 

( به TC15ور )کلکتکه هدف افزایش بازیابی باشد. در برخی از موارد نیز تنها یک  گیردمیقرار  مورداستفاده

تور های انجام داده نشان داد، مصرف کلکشود. پایشدلیل نیاز به انتخابیت با هدف افزایش عیار استفاده می

 .استراحی در نظر گرفته شده، گازوئیل بسیار کمتر از آنچه در ط و

بررسی مصرف مواد شیمیایی طراحی اولیه بدون در نظر گرفتن مس محتوی فعلی و مقایسه آن با طراحی  

اژ تنه ازای طراحی اولیه ب بر اساسمصرف مواد شیمیایی  مقدار جدول  . درای درست نخواهد بودمقایسه

(  t/h27۵  )تناژ مرطوب t/h ۵/2۵6وضعیت فعلی به ازای تناژ خشک  برای 17/1و عیار مس % t/h 22۵ خشک

کند که اگر بخواهیم بیان می جدول این درواقع و عیارهای مختلف مس خوراک ورودی محاسبه شده است.

اده شیمیایی به ازای خوراک ورودی هر ممصرف مواد شیمیایی طراحی را برای وضعیت فعلی اعمال کنیم، 

  چه مقدار کاهش پیدا کرده است.متفاوت، 
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 خوراک ورودی مصرف مواد شیمیایی با الگوی طراحی در وضعیت فعلی با عیارهای مختلف -6جدول 

 عیار مس خوراک )%(
 (g/tمصرف ماده شیمیایی )

11Z 407R 15Tc MIBC 250 Df F.O. 

17/1 ۵/6۵ 22 19 19 19 19 

70/0 4۵ 1۵ 13 13 13 13 

6۵/0 41 14 12 12 12 12 

60/0 38 13 11 11 11 11 

۵۵/0 3۵ 12 10 10 10 10 

 این دو جدولاز مقایسه داده شده است.  نشان 8جدول در  94و  93سال مصرف مواد شیمیایی در  میانگین

.استتر کم 6۵/0توسط شود که مصرف مواد شیمیایی در مقایسه با طراحی در عیار خوراک منتیجه می  

 6۵/0برای عیار مس خوراک % 94و  93مقایسه مصرف مواد شیمیایی طراحی با متوسط مصرف در سال  -7جدول 

 وضعیت
 (g/tمصرف ماده شیمیایی )

11Z 407R 15Tc MIBC 250 Df F.O. 

 12 12 12 12 14 41 طراحی

 ۵/3 9 9 13 ۵/6 ۵/10 94و  93متوسط سال 

از ابتدای سال افزایش مصرف مواد شیمیایی است.  pHگفته شد، الزمه کاهش  3 -3بخش که در طورهمان

در مدار پرعیارکنی اولیه میزان مصرف مواد شیمیایی افزایش پیدا  pHبا کاهش ، 9۵تا ماه سوم از سال  93

در هر دو شکل مشاهده  . ( 61و  60کل )ش نشان داده شده است pH روند در برابراین روند که  کرده است

افزایش پیدا کرده  سازکفکم شده است،  میزان مصرف کلکتور و مدار  pHشود که  زمانی که مقدار می

 وسیلههبهای فلوتاسیون وضعیت استاندارد راهبری مدار به این شکل است که وضعیت سلول درواقعاست. 

مرز  عنوانبه pHایی،  هوا، دریچه تنظیم سطح و... تنظیم شود و نظیر مصرف و توزیع مواد شیمی هاییمؤلفه

 انتخایت استفاده شود. کنندهتعیین

 
 pHروند افزایشی مصرف کلکتور، در برابر روند کاهشی -60شکل 
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 pH، در برابر روند کاهشی سازکف روند افزایشی مصرف -61شکل 

اضافه شدن مواد شیمیایی توسط برخی از  ،توجه به از مدار خارج شدن پنل مواد شیمیایی در طراحی اولیه با

شده  کشیولهلشود. کلکتورها نیز توسط پمپ به خطوط دستی تنظیم می صورتبهمخازن مجهز به شیر ساده 

 شود.شیر ساده استفاده می ازنیز  هاآنشوند اما برای تنظیم ارسال می

 
 سیستم توزیع مواد شیمیایی در طراحی اولیه و حال حاضر -62شکل 

رای تنظیم در محل ب کارمراقبتدقت اضافه شدن مواد شیمیایی توسط شیر بسیار کم است و نیاز به حضور 

شود، دبی مواد به مدار ارسال می ازآنجادارد. بعالوه در مواردی که مواد شیمیایی توسط مخازن ذخیره و 

دهد اگر نشان می (63شکل ) پذیرد.زیادی از ارتفاع مایع در مخزن می تأثیرشیمیایی خروجی از مخزن 

 مترمیلی 1000گرم بر تن تنظیم کند و ارتفاع مایع در مخزن برابر با  7/12مقدار ماده شیمیایی را در  کارمراقبت

م بر تن ماده شیمیایی اضافه شده به ، میزان گرمترمیلی 800مخزن به  تفاع ماده شیمیایی درباشد، با رسیدن ار

 کند.کاهش پیدا می 6/9مدار به 
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 ارتفاع ماده شیمیایی بر روی مقدار خروجی از شیر مخزن تأثیر -63شکل 

ی به مدار فلوتاسیون در حال حاضر منجر به این های به کار گرفته شده برای اضافه شدن مواد شیمیایروش 

به  طورکلیهبآسیاکنی و فلوتاسیون در مدار  به نسبت طراحی اولیه،توزیع تمامی مواد شیمیایی  کهشده است 

 جداگانه برای هر ماده شیمیایی مجهز به کشیلولهاستفاده از خطوط  کهدرصورتیتعداد کمی محدود شود. 

کند که مواد شیمیایی از یک نقطه تنظیم ( این امکان را فراهم میDosing Pump) های جابجایی مثبتپمپ

تمام  معموالًر در حال حاضاز مدار با دقت بیشتر قابلیت اضافه شدن را داشته باشد.  و به تعداد نقاط بیشتری

 .(جدول شود )مواد شیمیایی فلوتاسیون در ابتدای فرآیند اضافه می

 مقایسه تعداد نقاط توزیع مواد شیمیایی طراحی با وضعیت فعلی -8جدول 

 گازوئیل سازکف کلکتور ماده شیمیایی

تعداد نقاط 
 توزیع

 24 24 28 طراحی

 1 1 3-۵-10 وضعیت فعلی

 

 معموالً ند، شوها شناور میرین سلولتبا قابلیت شناوری باال در ابتدایی آزادشدهذرات باارزش  کهازآنجایی

جم ارزش با سطح ویژه باال که حوجود ذرات ریز بی طورهمیننیاز به پوشش کمتری از مواد شیمیایی دارند. 

شود. لذا اگر تمام مواد مصرف مواد شیمیایی میجذب و دهند، باعث زیادی از خوراک را تشکیل می

سایر  نیاز خود مصرف کرده و درنتیجه ازحدبیشاد ریز مواد شیمیایی شیمیایی در ابتدای مدار اضافه شود، مو

تری برای شناوری به دلیل کمبود مواد هستند، قدرت کم شدهقفلشامل ذرات درشت و  عموماًذرات که 

 های انتهایی خواهند داشت.شیمیایی در سلول

ار قرار دوم پرعیارکنی اولیه در دستور کاول و  ردیفدر نقطه اتصال بین  مواد شیمیاییبنابراین اضافه شدن  

بر محدودیت  الوهع ،و تنظیم دبی خروجی ماده شیمیایی، توسط شیر دستی اما با توجه به انتقال ثقلی؛ گرفت

ایی الزم توزیع مواد شیمی منظوربهدر اضافه کردن مواد شیمیایی، دقت این اضافه شدن نیز بسیار کم است. 
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مجدد  اندازیراهیا استفاده شود،  2 یارکنیپرعکارخانه  2مواد شیمیایی همانند فاز  از سیستم توزیع است تا یا

اضافه  ه بهدر دستور کار قرار داده شود کتر و ضروری سیستم گذشته مواد شیمیایی کارخانه با تعداد نقاط کم

 منظورهبدبی سنج . در این طرح الزم است از کمک خواهد کردکردن مواد شیمیایی با دقت و راحتی بیشتر 

ه . اهمیت تزریق مواد شیمیایی پس از اجرای سقرائت و تنظیم دقیق مواد شیمیایی در هر نقطه استفاده شود

شود تا تزریق مواد مرحله شستشوی کنسانتره در مدار پرعیارکنی ثانویه بیشتر از پیش است. لذا پیشنهاد می

نشان داده شده است، نسبت به وضعیت فعلی  68شکل ر شیمیایی به مدار آسیاکنی و فلوتاسیون به آنچه د

 تغییر پیدا کند.

 
 نسبت به وضعیت فعلی نقاط توزیع مواد شیمیایی پیشنهادی -64شکل 

 شود:ه میائار ت زیرتر مواد شیمیایی در کنار توزیع دلخواه آن پیشنهاداتر و راحتاضافه کردن دقیق منظوربه

 سیستم  دازیانراههای جابجایی مثبت و دبی سنج و یا سیستم توزیع مواد شیمیایی با پمپ اندازیراه

 گذشته توزیع مواد شیمیایی مجهز به دبی سنج

  درصد( و در ابتدای پنج 7۵و توزیع آن در مدار آسیاکنی اولیه ) طورکلیبهافزایش مصرف کلکتور 

 درصد( 2۵گیر )های ثانویه و ابتدای مدار رمقرکنی اولیه، سرریز سیکلونسلولی اول پرعیا
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  تزریق کلکتور به مدار خردایش مجدد برای جذب در سطوح جدید ایجاد شده توسط خردایش

 مجدد

  درصد در ابتدای پنج سلولی اول پرعیارکنی اولیه 2۵درصد در مدار آسیاکنی و  7۵ سازکفتوزیع 

 ل در مدار آسیاکنی و آسیاهای خردایش مجددتزریق همیشگی گازوئی 

 گیرتزریق کلکتور در ابتدای مدار رمق 

 های فلوتاسیونهای سلولهمزن -6 -3

ه در مرحل بخصوصبر عملکرد مدار،  هاآن تأثیرها در معلق نگه داشتن مواد و با توجه به وظیفه همزن

مند از توقف تجهیزات خودداری گردد. طبیعتاً توقفات کم، نیاز شدیداً ش پرعیارکنی اولیه بایستی در این بخ

مراقبت و نگهداری بیشتری است. در بخش فلوتاسیون کارخانه پرعیارکنی یک، در مجموع در دو ضلع شمال 

 80همزن و سهم بخش ثانویه  112همزن وجود دارد که سهم بخش پرعیارکنی اولیه  192و جنوب، تعداد 

طور که در طراحی کارخانه عنوان شده است با توجه به ورود ذرات درشت به بخش همان همزن است.

 پرعیارکنی اولیه توقفات و به دنبال آن تعمیرات و نگهداری در این بخش بیشتر خواهد بود.

گرفت. ت قرار ها آماده و در اختیار واحد تعمیراها، شناسنامه همزنایجاد حساسیت در تعمیرات همزن منظوربه

پس  ،همزن یرکارتعم(. ۵8شکل ) شده استها آورده در این شناسنامه تمام قطعات مکانیکی مربوط به همزن

این  کند. بامجدد همزن مشکل خرابی آن را یادداشت کرده و در ستون مربوط به همزن ثبت می اندازیراهاز 

د حساسیت در کار تعمیر همزن، آمار خرابی هر همزن و مشکل خرابی آن در طول سال کار عالوه بر ایجا

که از مشکالتی مانند کمبود قطعه و یا نیروی  هاهمزنمشخص خواهد شد. تعداد زیاد و طوالنی بودن توقفات 

حل  ترریعسگردد، یکی از دالیل کاهش کارایی مدار است که باید این مشکل هر چه انسانی و ... ناشی می

 شود.

 

 ها و ثبت قطعات مصرف شده برای تعمیرشناسنامه آماده شده برای ثبت دلیل خرابی همزن -6۵شکل 

پولی
باال وسط پایین باال پایین همزن موتور

تاریخ آدرس همزن
شافت2سر

 فلنج

همزن 

متحرک

همزن 

ثابت

شافت 

حوزینگ
حوزینگ

کاسه نمد بیرینگ
تسمه الکتروموتورتوضیحات تریپ برقی



 

 
 مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

89 

 فصل سوم

ها تعداد توقف زیادی در ، برخی از همزناندازیعالوه بر طوالنی بودن توقف هر همزن معیوب تا زمان راه

 امرغوبن ها جنستوان نتیجه گرفت که از مشکالت این همزنوضوع میاز این ماند. ررسی داشتهمدت مورد ب

قطعات مصرفی و یا عدم دقت در تعمیر تجهیزات است که پس از مدت کوتاه دوباره نیاز به تعمیر دارند. 

مکانیکی و مشخص شدن قطعات پرمصرف  ازنظرها، مشکل همزن برای مشخص شدن آمار خرابی همزن

فرمی با عنوان شناسنامه همزن با همکاری واحد تعمیرات تهیه شد و در اختیار مسئول  ،هابرای تعمیر همزن

 واردکردنصفحه گسترده اکسل برای  افزارنرمهمچنین فایلی در  (.66شکل شد )ها قرار داده تعمیر همزن

ت خرابی هر همزن و محل قرارگیری آن های شناسنامه همزن، جهت مقایسه وضعیدر برگه شدهثبتهای داده

آورده شده  66شکل در  شدهتکمیلای از شناسنامه نمونه تهیه و تحویل سرپرست واحد تعمیرات گردید.

 است.

 

 توسط تعمیرکار تجهیز شدهتکمیلاز شناسنامه همزن  اینمونه - 66شکل 

 أثیرگذارتای بسیار مهم و های پرعیارکنی اولیه، نکتههای اولیه به سلولرشت از سرریز سیکلونورود ذرات د

 افزایش حجم تعمیرات این بخش درنتیجهها و است که باعث افزایش میزان خرابی همزن هاهمزندر توقفات 

ا ههای همزندر تیغهورود ذرات درشت باعث سایش شدید فشار وارده به همزن،  برافزایشعالوه شود. می

 ۵( سلول )Dart Valves) ردیفخروجی از هر  کارمراقبت(. همچنین الزم است تا 67شکل خواهد شد )

مشکل آنرا برطرف کند.  ،سلولی( را در هر توقف بررسی کند و در صورت انسداد 2و  یسلول 4سلولی، 

ها شود که نتیجه آن سایش و توقف همزنات درشت در سلول میانسداد این بخش باعث تجمع ذر چراکه

 خواهد بود.
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 ههای پرعیارکنی اولیهای سایش یافته همزن به دلیل ورود ذرات درشت به سلولهای سالم و تیغهمقایسه تیغه- 67شکل 

های با توقف یک همزن، عملکرد همزناین است که  شودمیها ناشی یکی از مشکالتی که از توقفات همزن

یری از ها نیز مجبور هستند برای جلوگکارمراقبتهمزن متوقف قرار گرفته و  تأثیرقبل و بعد آن نیز تحت 

 و موجب های قبل و بعدجمع شدن مواد در سلول، هوای سلول را زیاد کنند که منجر به اغتشاش در سلول

 واهد شد.به کنسانتره خ ارزشبیذرات  یابیراه

ها پس از های معیوب، تعداد خرابی همزنهمزن ترسریعهر چه  اندازیراهبا همکاری واحد تعمیرات در 

 همزن متوقف در روز کاهش پیدا کرد. 7قف در روز به همزن متو 1۵متوسط از  طوربهماه  8گذشت 

 شود:ها موارد زیر پیشنهاد میبرای کاهش تعداد و مدت توقفات همزن

 های اولیه برای کاهش ورود ذرات درشت یکروفون هشدار دهنده، بر روی سرریز سیکلوننصب م

 های پرعیارکنی اولیهبه سلول

 همزن برای  2گیر و های پرعیارکنی اولیه و رمقعدد همزن برای سلول 4بودن حداقل  کاربهآماده

 های پرعیارکنی ثانویه و پرعیارکنی نهاییسلول

 افت پولی، تسمه، الکتروموتور، شها )عات پرمصرف برای تعمیر همزنی قطدر دسترس بودن همیشگ

 دو سرفلنج، کاسه نمد و...(

  ه از استفاد) افزایش زمان عمر و کاهش حجم تعمیرات منظوربهاستفاده از قطعات با جنس مرغوب

 مدتیوالنطداشته باشد اما در  مدتکوتاهقطعات باکیفیت بیشتر، ممکن است هزینه بیشتری در 
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اری توان در تعمیرات و نگهدها را میبوده و نیروی انسانی مشغول به تعمیر همزن ترصرفهبهمطمئناً 

 (به کار گرفت. مدار هایسایر بخش

  ردیفهای عملیات از خروجی از هر کارمراقبتبازدید ( سلولDart Valves و تمیز کردن )هاآن 

 در صورت انسداد

 های فلوتاسیونکنترل سطح سلول -7 -3

ای یزههای فلوتاسیون از شیرهای ندر کارخانه فلوتاسیون، برای کنترل سطح پالپ )ارتفاع کف( در سلول

(Dart valves( که در انتهای هر واحد )Junction box )استفاده شده است. طبق طراحی کار اندشدهنصب ،

 صورتبهون های فلوتاسیای در تمامی سلولشیرهای نیزه وسیلههبهای فلوتاسیون تنظیم ارتفاع کف سلول

ون کنترل اند و اکن، تجهیزات برقی استفاده شده از بین رفتهمرورزمانبهپذیر بوده است، اما خودکار امکان

به  های اولیهورود ذرات درشت از سرریز سیکلون کهازآنجاییشود. دستی انجام می صورتبهاین شیرها 

ر ای را تا حد امکان دکارهای سلول، شیرهای نیزهمراقبت معموالًهای پرعیارکنی اولیه زیاد است لذا سلول

این  .دهند تا مواد درشت در داخل سلول تجمع نکرده و باعث توقف همزن سلول نشودقرار می وضعیت باز

درشت  ذرات یابیراهد، احتمال اولیه استاندارد باش بندیطبقهمدار خردایش و اگر راهبری  کهدر حالی است 

 و نباید واکنش به مشکالت از کارخانه فلوتاسیون شروع شود و کندهای فلوتاسیون کاهش پیدا میبه سلول

ابجا کردن کار برای ج سختیبهعالوه بر این، با توجه  .مشکل را رفع کرد مبدأالزم است برای مقابله با آن از 

به  العملعکسر د کنندمیها سعی کارمراقبتنامناسب و غیر ایمن( بیشتر  این شیرها )به دلیل مکان دسترسی

درجه برای راحت  90های برای این منظور از گیربکس .تغییرات در مدار از تنظیم سطح سلول استفاده نکنند

که  است 1به  1کارها به اهرم شیرها استفاده شد. نسبت چرخش اهرم و گیربکس کردن دسترسی مراقبت

ها کارراقبتمای با یک دست نیز توسط تر امکان باال و پایین کردن شیرهای نیزهوه بر دسترسی راحتعال

 وجود دارد.



 

 
Kashigar Mineral Processing Research Center 

 

1فلوتاسیون کارخانه پرعیارکنی   

92 

 
 ای به کنار سلول )ب(درجه برای انتقال اهرم جابجایی شیرهای نیزه 90وضعیت کنونی )الف( و گیربکس  -68شکل 

انویه های پرعیارکنی ثای مدار ثانویه برای کنترل ارتفاع کف در سلولهحاضر شیرهای نیز در حالهمچنین 

مدار ثانویه  ایو نهایی معیوب هستند. با توجه به اهمیت ارتفاع کف در مدار ثانویه الزم است تا شیرهای نیزه

 هدسترسی راحت به این شیرهای کنترل سطح منجر ب درنهایتدرجه مجهز شوند.  90تعمیر و به گیربکس 

 ها خواهد شد.ها و بازیابی وزنی بهتر از سلولافزایش کنترل در وضعیت سلول

 های فلوتاسیونوضعیت پاروهای سلول -8 -3

 صورتبه 94در اردیبهشت سال  PVCطرح جدید پاروها شامل موتور گیربکس، پیلوبالک و پدال از جنس 

ه روز تعویض شد. پاروی نصب شده در این مدت، توقف و امتحانی نصب و پس از گذشت یکسال و س

پس از نصب امتحانی پاروها با طرح جدید و رضایت واحد مستمر در حال کار بود.  طوربهتعمیراتی نداشت و 

تعمیرات، پاروهای مربوط به یک ضلع از مدار فلوتاسیون با طرح جدید نصب شد. این طرح شامل استفاده از 

شد.  اندازیاهریلوبالک(، پدال پارو با وزن سبک بود که در ضلع جنوب کارخانه فلوتاسیون یاتاقان غلتشی )پ

همچنین  و هان پیلوبالکوربه د یوالگلز و ساینده همچنین ذرات ری یابیراهجلوگیری از  منظوربههمچنین 

ها استفاده شد. برای ای برای نگهداری گریس، از پوشش الستیکی و فوم اسپری برای تمام پیلوبالکمحفظه

محافظت هرچه بیشتر از موتور پارو نیز طرح جدید محافظ موتور پارو توسط واحد تعمیرات ارائه و نصب 

 شد.
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 استفاده از پوشش محافظ دور یاتاقان )پیلوبالک( -69شکل 

امی رابط مستقیم وجود داشته باشد )تمها که امکان نصب موتور گیربکس با در این طرح در برخی از مکان

جموع های پرعیارکنی نهایی )در مهای رمقگیر، تمامی سلولرکنی اولیه، ابتدا و انتهای سلولاهای پرعیسلول

منجر  اًنهایتنیرو را حذف کرد. حذف زنجیر  دهندهانتقال عنوانبه دندهچرختوان زنجیر و موتور پارو(( می 40

ام محور پارو هنگ ترراحتبوط به خرابی زنجیر و چرخ زنجیر همچنین تراز کردن های مربه کاهش توقف

ها خواهد شد. از شود که مورد دوم منجر به کاهش فشار وارده و تقسیم آن روی همه پیلوبالکنصب می

 دهورداستفامنواقص موجود برای استفاده از موتورگیربکس با رابط مستقیم به محور، رابط )کوپل( نامناسب 

از محور جدا شده و باعث جلوگیری گذشت زمان دو الی سه روز کوپل پس از در برخی از موارد است که 

عدد موتور زنجیری  40توان گردد که با برطرف کردن این نقص میاز انتقال نیرو به محور و چرخیدن پارو می

واحد  توسط شدهانجامهای یریبه همین منظور پیگ را کاهش داد. هاآنرا حذف و کار تعمیرات ناشی از 

آمده است. پس از گذشت  (71شکل )در تعمیرات منجر به استفاده از نوع دیگری از کوپل شد که تصویر آن 

رسد این کوپل ماه از نصب کوپل جدید مشکل آزاد شدن شافت از کوپل مشاهده نشد و به نظر می 1

 ورد قبلی به تراز نبودن محور موتور و محور پارو دارد.نسبت به متری حساسیت کم
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 ضعف کوپل استفاده شده و تقویت آن توسط بست پدال پارو -70شکل 

 

 مقایسه ظاهری دو کوپل اولیه )الف( و جدید )ب( -71شکل 

ه بود های موجود در انبار کارخاندر استفاده از پیلوبالکیکی دیگر از مشکالت پاروها با طرح جدید، اجبار 

نصب شد و ( سبزرنگ) NTNنبود. طرح امتحانی پاروها با پیلوبالک از نوع  تأییدکیفیت مورد  ازنظرکه 

ت مرغوب ها از جنسی با کیفیالزم است تا برای کاهش خرابی پیلوبالک طورکلیبهنتیجه مطلوبی داشت. 

دهد که نصب پاروها را نشان می دهنده دو نوع پیلوبالک استفاده شده درنشان (72شکل )استفاده شود. 

 ( کیفیت بهتری دارد.الفپیلوبالک )
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 مقایسه ظاهری دو پیلوبالک مرغوب )الف( و نامرغوب )ب( -72شکل 

ه و الی سه ماه پس از نصب پاروها، به دلیل تجمع کنسانترمحل تزریق گریس به پیلوبالک پس از گذشت د

شود )واحد عملیات الزم است تا هنگام شستشوی رود و یا با مشکل انسداد روبرو میروی آن یا از بین می

ی با توجه به اهمیت گریس کارنظافت کند(.  حتماًر را را در نظر داشته باشد و گریس خو پاروها این موارد

با طول حدود  راستفاده از رابط گریس خوهای درون یاتاقان، آن در افزایش عمر بلبرینگ تأثیرو  هاپیلوبالک

کند تا محل تزریق گریس به داخل یاتاقان از سطح سلول فاصله بگیرد و احتمال گل متر کمک میسانتی ۵

 (.73شکل ) آن کاهش پیدا کند یگرفتگ

 
 پیلوبالک با رابط تزریق گریس بلند -73شکل 

ت و ترکیب شافها هستند، طرح استفاده از محور پاروها که پیلوبالک گاهبه تکیهکاهش فشار وارده  منظوربه

جایگزین شافت توپر و یک تکه داده شد. در این  عنوانبه، اینچ 1ی از نوع فشار قوی با قطر لوله توخالی آهن

ردیف پرعیارکنی  2، ردیف شماره 2 و 1های شستشوی در سلول متری 10/4ه برای یک پارو با محور طرح ک

کیلوگرم کاهش پیدا  8وزن مجموعه پدال پارو با شرایط یکسان نسبت به محور تو پر،  .نصب گردید ثانویه،

ح به الوه در این طرهای دیگر این طرح هستند. بعتر و راحتی نصب از ویژگیکرد. همچنین زمان نصب کم

ها با هم این قابلیت وجود داردکه اگر جزئی از مجموعه محور و پیلوبالک آسیب دلیل کوپل بودن محور

 تعویض شود. دهیدبیآس ءبدون تعویض تمام مجموعه تنها جز ،دید
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 و محور توپر یتوخال چندتکهنمایی از طرح پارو با محور  -74شکل 

برای شستشو  یزیربرنامهتجهیز مکانیکی برای کارکرد بهتر و عمر بیشتر نیاز به نگهداری دارد،  کهزآنجاییا

 باریکروز  12ها در دستور کار قرار گرفت. به این منظور هر پاروها و گریس کاری یاتاقان ییزدارسوبو 

در این مدت این دو مورد به نحو  .تعیین شد هاآنزمان گریس کاری  روز 20زمان شستشوی پاروها و هر 

ا بسزایی در افزایش عمر پاروه تأثیراین اقدامات  انجام شد. یکارسیسروخوبی توسط دو واحد عملیات و 

 نگهداری از پارو کمرنگ شود. موضوعنباید  وجههیچبهخواهد گذاشت و 
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 توسط واحد عملیات شدهنصبپاروهای  ییزدارسوبشستشو و  -7۵شکل 

نصب محافظ موتور بر روی موتور پاروها بوده که این اقدام از ریزش آب  شدهانجامیکی از دیگر اقدامات 

و دوغاب روی موتور پاروها جلوگیری خواهد کرد که نتیجه آن کاهش توقف پارو به دلیل سوختن موتور 

 پارو است.

 

 
 ( و موتور بدون محافظ که پالپ روی آن پاشیده شده )تصویر چپ(راستموتور پاروها )تصویر  محافظت از -76شکل 
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 شدهانجام( از اقدامات ب( و بعد )الفوضعیت خرابی پاروها قبل ) -77شکل 

بر  کاهش پیدا کرده است که عالوه شدتهب، بیانگر این است که خرابی مربوط به بریدن شافت 77شکل 

ه اقدام ب ترعسریو توقف پارو نسبت به گذشته  ، واحد تعمیرات پس از بریدن هر شافتشدهانجامتغییرات 

دهد برای کاهش هر چه بیشتر همچنین افزایش خرابی موتور پارو نشان می کند.اندازی آن میتعمیر و راه

مجدد موتور پاروها )نصب حفاظ، حذف زنجیر  اندازیراهگفته شده برای  توقف پاروها الزم است تا موارد

درصد  40از  22/08/9۵تا  13/02/94خرابی پاروها از تاریخ  طورکلیبهو...( با جدیت بیشتری پیگیری شود. 

 درصد کاهش پیدا کرد. 22پاروی متوقف به 
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 شود:برای افزایش عمر پاروها پیشنهاد می

  محور توخترکیب از( الیHalo Shaftو ) یک تکه و بجای محور محور توپر ( تو پرShaft ،)

 برای تمامی پاروها استفاده شود.ها کاهش هر چه بیشتر فشار وارده به پیلوبالک منظوربه

 تا امکان گریس کاری منظم  متر نصب شودسانتی ۵ها با طول رابط گریس خور برای پیلوبالک

 .ها فراهم شودپیلوبالک

 تری استفاده شود.یلوبالک مصرفی تقویت شود و از جنس مرغوبجنس پ 

  استفاده شود. قبولقابلدر صورت امکان از بست پدال پارو با وزن کمتر و مقاومت 

 های فلوتاسیونوضعیت هوادهی به سلول -9 -3

فلوتاسیون دارد.  هایبازیابی از سلول شبرافزایمستقیم  تأثیرهای فلوتاسیون عملکرد همزن و هوادهی به سلول

شود. هوا پس از ورود به خط می تأمینهای فلوتاسیون، توسط سه دمنده در حال حاضر هوای مصرفی سلول

کنی های فلوتاسیون پرعیاراز سلول هرکدامشود. برای های فلوتاسیون میاصلی، وارد حلقه هوادهی به سلول

های پرعیارکنی ثانویه و نهایی اینچ و در سلول 10مجزا به قطر استاندارد  گیر، یک لوله هوایاولیه و رمق

اینچ وجود دارد که هر لوله هوا، توسط اتصالی از  8برای هر دو سلول یک لوله هوای مجزا به قطر استاندارد 

 (.78شکل جنس الستیک به لوله بعدی متصل شده است )

 
 های پرعیارکنی نهایی و ثانویههای هوا، سلولهای استفاده شده بین لولهاتصال-78شکل 

 هیالکی، از های هوا(این قطعه )اتصال الستیکی لوله معموالً در بخش فلوتاسیون کارخانه پرعیارکنی یک،  

دور لوله هوا نصب شده و هر طرف  که با استفاده از چسب شودهای موجود در کارخانه تهیه میاز نوار نقاله

ادی و حوصله زی دقتبهنصب این قطعه با روش مرسوم نیاز  کهازآنجاییشود. آن با یک بست محکم می

اهی نشتی هوای های نصب شده کارایی الزم را نداشته و بعد از مدت کوتدارد و در اکثر موارد اتصال

 .(79شکل شود )نمی psi 2ترین حالت بیشتر از در به های هوای دارند، فشار در لولهتوجهقابل
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 (𝐩𝐬𝐢3/2)های هوا نسبت به طراحی فشار کافی لوله تأمینعدم  -79شکل 

و روش نصب آن ارتباط داد. همچنین به دلیل خشک شدن  موردنظرتوان به جنس قطعه دلیل این نشتی را می 

شوند. با ها دچار ترکیدگی نیز میاین اتصال معموالًعه آغشته شده به چسب در حضور محیطی پر از غبار، قط

ها در مدار فلوتاسیون کارخانه پرعیارکنی یک نیاز است برای این اتصال توجهقابلتوجه به تعداد زیاد و 

دو لوله  اتصال عنوانبهاز نوار نقاله  شده برداریالیهای مناسب، بجای استفاده از جزء جایگزین کردن قطعه

ها و شناسایی مشکالت و دالیل هوا، اقدام شد. بررسی الزم شامل پیدا کردن قطعه مشابه در سایر کارخانه

له ای از جنس تیوپ تریلی روی لوبرای نمونه قطعه نهایتاًو  انجام شد مورداستفادهنشتی هوا از قطعه معمول 

متصل  های هوایفشار مناسب در لوله تأمینین باید عالوه بر کاهش نشتی هوا و هوا نصب شد. قطعه جایگز

ماه پس از نصب قطعه نصب  9داشته باشد. در مدت  یتریطوالنهای فلوتاسیون، نصب راحت و عمر به سلول

ودن تکه بترین ویژگی آن یکشده بدون نشتی و مشکل خاصی در مدار همچنان در حال کار است که مهم

اقدامات برای خرید قطعه جایگزین از جنس الستیک با ضخامت بیشتر  درنهایتانعطاف مناسب است. و 

برای پیشگیری از ترکیدگی احتمالی انجام شد. دو نمونه از قطعه سفارش داده شده در محل نصب شد که 

 30 نه تعدادپس از رضایت و کارایی مناسب اقدامات کلی برای خرید قطعه انجام شد و در تعمیرات ساال

 عدد از این قطعات نصب شدند.
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 تکه جدید روی لوله هوانصب اتصال الستیکی یک -80شکل 

 شود:کاهش نشتی و نصب بهتر این قطعات پیشنهاد می منظوربه

 بریدن  مورد(، با ۵0است )حدود  مترسانتی 2هایی که فاصله بین دو لوله هوا کمتر از در همه قسمت

 افزایش پیدا کند. مترسانتی 2لوله این فاصله به بیشتر از 

  با توجه به استفاده از چسب در نصب قطعات گذشته و گل گرفتگی لوله، هنگام نصب قطعه جدید

 برآمدگی عاری شود تا پس از نصب هرگونهالزم است تا دو طرف لوله با استفاده از برس سیمی از 

 نشتی به صفر برسد.

 مولیبدن-به تیکنرهای مس انتقال ثقلی کنسانتره نهایی -10 -3

ر طرح در تغیی هاآنهای انتقال کنسانتره نهایی از مدار فعلی همچنین استفاده مجدد از حذف پمپ منظوربه

ن طرح در یمدار پیشنهاد انتقال ثقلی کنسانتره نهایی به تیکنرهای مس مولیبدن ارائه شد. عملیات نصب ا

ل و انتقال کنسانتره بدون مشکدر این طرح نقصی مشاهده نشد  اندازیراهتعمیرات ساالنه انجام شد. پس از 

مولیبدن انجام شد. با از مدار خارج شدن چهار پمپ انتقال کنسانتره نهایی به تیکنرهای  -به تیکنرهای مس 

ره نهایی برای های انتقال کنسانتاز پمپ شود تاهاد میپیشن تقال ثقلی کنسانترهنازاپسمولیبدن از مدار  -مس 

لینر و های بخش کزیاد مواد در سلول ماندزمانبا توجه به مدار )سه مرحله شستشوی کنسانتره( تغییر طرح 

 استفاده شود. افزایش عیار کنسانتره نهایی، منظوربه گیررمق



 

 
Kashigar Mineral Processing Research Center 

 

1فلوتاسیون کارخانه پرعیارکنی   

102 

 

 
 مولیبدن_انتره نهایی به تیکنرهای مسانتقال ثقلی کنس -81شکل 

 شود:در ادامه پیشنهاد می

  روژه افزایش عیار کنسانتره نهایی پ منظوربههای کنسانتره نهایی، شدن پمپ از مدار خارجبا توجه به

 سه مرحله شستشوی کنسانتره در دستور کار قرار گیرد. اندازیراه

 اب از مخازن کنسانترهبررسی ریزش دوغ -11 -3

ه ک استترین مشکالت های انتقال مواد یکی از اساسیهای فرآوری ریزش مواد از مخازن پمپدر کارخانه

تغییر در مقدار و توزیع مصرف مواد شیمایی، افزایش بارکشی از  ازجملهایجاد تغییرات در مدار فلوتاسیون 

به دالیل اکسید شدن سطحی مواد قابل شناور، مخلوط شدن  دهد. همچنینقرار می تأثیرها و... را تحت سلول

شوی، مصرف های کفها به مدار از طریق پمپپالپ با عیارهای مختلف با اضافه کردن مجدد ریزش

د ها را تا حها و... الزم است تا حجم ریزشآب و هدرروی نیروی انسانی برای شستشوی ریزش ازاندازهبیش

طوری که مشخص شده است، تناژ دهد. همان، موازنه جرم مدار ثانویه را نشان می2جدول امکان کاهش داد. 



 

 
 مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

103 

 فصل سوم

ها کاهش محسوسی نسبت به طراحی داشته است اما مشکل ریزش مواد از مخازن ورودی به تمامی جریان

 است، وجود دارد. ها در مدار ثانویه که حجم اصلی سرریزها را به خود اختصاص دادهتمامی پمپ

های پرعیارکنی ثانویه و خالصه، تجمع کف در مخازن پمپ طوربهها دالیل اصلی سرریز از مخازن پمپ

های خروجی رسوب گرفتگی لولههای پرعیارکنی ثانویه و نهایی، و کاهش مکش پمپ گرفتگینهایی، گل 

های کنسانتره با درصد جامد باال به پمپ یابیراههای ثانویه و های هیدروسیکلونتوقف زیاد پمپاز پمپ، 

 پرعیارکنی اولیه اشاره کرد.

شکن  های کفهای انتقال کنسانتره نهایی و شستشو دوشبرای رفع مشکل تجمع کف درون مخازن پمپ

های کف شکن با مصرف کمتر آب و پخش کردن آب در سطح بیشتر روی اصالح شدند. طرح جدید دوش

ضایعات به مخزن پمپ و کاهش مکش آن  یابیراهکاهش سرریز به دلیل  منظوربهها نصب شد. مخازن پمپ

ین ضایعات که ا یابیراه تأثیرجعبه تخلیه ضایعات در مدار تعبیه شد. همچنین با نیروهای تعمیراتی در مورد 

 12 ورهشود، صحبت شد. بعالوه با هماهنگی با واحد عملیات یک داز کار واحد تعمیرات ناشی می عموماً

ها تعیین شد تا قبل از شروع پمپ به گل گرفتگی و کاهش مکش، مخزن روزه برای تمیز کردن مخازن پمپ

 پمپ تخلیه و شسته شود.

 
 های محور قائم، کارخانه فلوتاسیون پرعیارکنی یکیافته به مخازن پمپقطعات مزاحم راه -82شکل 



 

 
Kashigar Mineral Processing Research Center 

 

1فلوتاسیون کارخانه پرعیارکنی   

104 

 
 ای توری کف پمپ توسط واحد عملیاتتمیز کردن دوره -83شکل 

 
نسانتره نهایی در ضلع جنوب ( و مناسب نصب شده بر روی مخزن پمپ انتقال کالفدوش کف شکن نامناسب ) -84شکل 

 ()ب

 ،باشد اژ کنسانتره فراهمبرای پمپعملیاتی و مربوط به پمپ  هایمؤلفهدر برخی از موارد ممکن است تمامی 

ازن پمپ مشاهده شود. در صورت مشاهده چنین موردی ممکن است ولی باز مشکل سرریز کنسانتره از مخ

مشخص  (8۵ شکل)که در  طورهمانبه دلیل رسوب گرفتگی در لوله باشد.  انتقالیر مشکل از تنگ شدن مس

 هببه دلیل رسوب گرفتگی اینچ  10با قطر مولیبدن  -ره نهایی به تیکنرهای مس شده است، مسیر انتقال کنسانت
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متر از مسیر  1کاهش پیدا کرده است. در این شرایط حتی ممکن است رسوب گرفتگی در  اینچ 3حدود 

 مخازن پمپ را تشدید کند. زها، مسیرهای با شیب کم و...( مشکل سرریز اانتقال )زانویی

 

 
 مولیبدن -های مس رسوب گرفتگی مسیر انتقال کنسانتره نهایی به تیکنر -8۵شکل 

در بخش آسیاکنی ثانویه، مشاهده شد که روی هر چهار سرند مقابل آسیاهای  شدهانجامهای پس از پایش

(. مواد خروجی از آسیاکنی ثانویه به 86شکل سوراخ بزرگی ایجاد شده است ) ،ثانویه در محل ریزش مواد

ز طریق شوند و اهای ثانویه میگیر وارد مخزن پمپ هیدروسیکلونهمراه کنسانتره پرعیارکنی اولیه و رمق

های ونیافته به پمپ هیدروسیکلشود. ذرات درشت راههای ثانویه فرستاده میپمپ، به سمت هیدروسیکلون

های پمپ ازحدبیشرد جدایش هیدروسیکلون، موجب خرابی و تعمیرات ثانویه عالوه بر اخالل در عملک

ی ثانویه، هااز ابعاد و حجم مواد ورودی به پمپ هیدروسیکلون های بیشترشوند. جهت بررسیثانویه نیز می

کیلوگرم  20روز حدود  10متر مقابل آسیای ثانویه دو قرار داده شد. پس از گذشت میلی ۵یک سرند با روزنه 

این مواد بر اساس سهم به  متر( روی این سرند جمع شده بود.سانتی 10متر تا میلی ۵از ابعاد )واد درشت م

متر که سانتی 4تا  1های درشت متر، سنگمیلی 2۵های سالم های تغییر شکل یافته، گلولهترتیب شامل گلوله

روی  های ثانویه بهز هیدروسیکلونریشوی وارد مخزن پمپ شده و سپس از طریق تههای کفاز طریق پمپ

 (.87شکل ) باشندیممثل چوب، شلنگ، الستیک و ...  تربزرگو همچنین قطعات  اندشدهسرند منتقل 
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درشت راه یافته به ته ( و مواد الفسوراخ بزرگ ایجاد شده در محل ریزش دوغاب از خروجی از آسیای ثانویه ) -86شکل 

 (بهای ثانویه )ریز هیدروسیکلون

 
 روز 10پس از  ،متر مقابل آسیای ثانویه دومیلی ۵مواد گیر افتاده در سرند  بندیدانه -87شکل 

یل د به دلمتر مقابل آسیای ثانویه عبور کننسانتی 2نکته مهم این است که اگر این قطعات از سرند با روزنه 

های ثانویه و های ثانویه، هیدروسیکلونهیدروسیکلون مسیر بین پمپ قدرآنعدم خارج شدن از مدار 

ر این این مواد د ازحدبیشتا ساییده شده و از مدار خارج شوند، گردش  کنندمیآسیاکنی ثانویه را تکرار 

ثانویه و  هایوسیکلونهیدر هایپمپ خصوصاًمدار باعث آسیب رساندن به تجهیزات مدار 

ه تناژ ها به این معنی است ک. توقف این پمپشوندمیو باعث توقف مدار  گرددمیثانویه  هایهیدروسیکلون

اندازی پمپ معیوب سرریز از پمپ شود که در این مواقع تا راهبه پمپ کناری فرستاده می هاآنورودی به 
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ابل هر های ثانویه، در مقاین ذرات به پمپ و هیدروسیکلون بییاراهشود. برای جلوگیری از دیگر مشاهده می

 نصب شد. مترسانتی 1گیر با روزنه آسیای ثانویه سرند آشغال 4

 
 قرار داده شده مقابل آسیاهای ثانویه گیرآشغالسرند  -88شکل 

ندن تعداد هنگام افزایش دور پمپ )با ثابت ما های ثانویهوسیکلونربار در گردش هید تأثیرهمچنین با توجه به 

 شود( با ثابت ماندن تعداد سیکلون، حجم بیشتری ازسیکلون و افزایش دور پمپ باردرگردش بیشتر می

سه و در برخی موارد چهار هیدروسیکلون نیاز به شود که در بیشتر موارد ها میدوغاب وارد مخازن پمپ

 های ثانویه به چهار هیدروسیکلونهای هیدروسیکلونمیرات تمامی خوشهاست، لذا با هماهنگی با واحد تع

های ثانویه الزم است تا حلقه مکمل آن یعنی های هیدروسیکلونبرای کنترل سطح مخزن پمپ شدند.مجهز 

ترل سرریز شود. حلقه اول برای کن اندازیراهحلقه کنترل فشار هیدروسیکلون با تغییر تعداد هیدروسیکلون 

ل به دارد، تغییرات دور پمپ تبدیاتاق کنترل نگه می کارمراقبتتوسط  شدهنییتعمخزن را در عدد  سطح

لون، الزم صحیح توسط هیدروسیک بندیطبقهشود. برای های ثانویه منتقل میفشار شده و به هیدروسیکلون

ار توسط حلقه دوم با تغییر شود. این ک داشتهنگهثابت  (psi 1۵)است تا فشار هیدروسیکلون در عدد مطلوب 

شود. به همین منظور الزم است تا از شیرهای کنترلی بجای شیرهای ساده تعداد هیدروسیکلون انجام داده می

 ها استفاده شود.فعلی برای بازو بسته کردن هیدروسیکلون
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 عدد 4به  3ها از افزایش تعداد هیدروسیکلون -89شکل 

دوغاب با  ییابراهگیر رمق –های انتقال کنسانتره پرعیارکنی اولیه رین دلیل سرریز از مخازن پمپتاصلی

 کند. دلیل بروز این مشکل خرابیدرصد جامد باال به پمپ است که عملیات پمپاژ را با مشکل روبرو می

عالوه بر  ه،ب به کنسانترخرابی شیرهای اضافه شدن آشیرهای اضافه شدن آب به ناو انتقال کنسانتره است. 

ها کارمراقبتد. شوگرفتگی ناوهای انتقال کنسانتره نیز میورود دوغاب با درصد جامد باال به پمپ، باعث گل

به پمپ  یوالگلباعث ورود  درنهایتدهند که را با شلنگ شستشو می هاآنبرای شستشوی ناوهای پر از گل 

ل هواکشی شود که مشکتره منجر به کاهش دبی ورودی به پمپ میشود. بعالوه اضافه نشدن آب به کنسانمی

ر ن مجموعه دکند. برای این منظور برنامه تعویض و تعمیر شیرهای ایهای این بخش را دوچندان میپمپ

دستور کار قرار گرفت. به دلیل وجود ضایعات و خاصیت تشکیل رسوب در آب برگشتی الزم است تا این 

ه تنظیم شود تا تجمع ضایعات پشت شیر منجر به انسداد مسیر اضاف مجدداًباز و  کامالً ربایکشیرها هر شیفت 

 شدن آب به ناو انتقال نشود.

ر گیر عالوه بر صدمات زیاد به پمپ و کاهش عمرمق -های انتقال کنسانتره پرعیارکنی اولیه هواکشی پمپ

ازن به مخ مستقیماً ن قطع و وصل شدن، تجهیزات پمپ، منجر به قطع و وصل شدن پمپاژ پمپ شده و ای

به عبارتی قطع و وصل شدن پمپاژ پمپ نوسان زیادی به  شود.های ثانویه منتقل میهای هیدروسیکلونپمپ

دور پمپ ر تغییر خودکاتر از حلقه کنترل سطح مخزن و برای استفاده راحت کند کهها منتقل میمخازن پمپ

های انتقال ها به حداقل برسد. برای کنترل هواکشی پمپتا این نوسان های ثانویه الزم استهیدروسیکلون

ده ها را به نحوی کاهش داد که سرریز از مخزن مشاهتوان تعداد پمپگیر میرمق –کنسانتره پرعیارکنی اولیه 

 منشود و مخزن هیچ پمپی خالی و پر نشود. اگر با کاهش تعداد پمپ مخزن شروع به سرریز کردن کرد، الز

یک عدد افزایش پیدا کند و در عوض هواکشی و خالی کار کردن پمپ با  های در مداراست تا تعداد پمپ

 های ناو انتقال کنسانتره به حداقل برسد.اضافه کردن و تنظیم آب
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منتقل  نوسانات های ثانویه با سطح مقطع کم مخزن و ارتفاع زیاد،با توجه به هندسه مخازن هیدروسیکلون

دهد. به همین منظور در طرح جدید مخازن را در تغییرات ارتفاع دوغاب در مخزن پمپ نشان می شده خود

ها افزایش سطح مقطع مخزن پمپ در نظر گرفته شد. همچنین برای کاهش تالطم دوغاب، رسوب این پمپ

ییرات غمخروطی شکل ساخته شود. این ت صورتبهو گل گرفتگی در مخزن، پیشنهاد شد تا انتهای مخازن 

ر خود د شدهانجام قبلی شود. برای این منظور از تحقیقات، دو برابر شدن حجم مخزن میتقریباًمنجر به 

زن پمپ تغییر طرح اصالحی جهت مخ"با عنوان  نامهانیپاکمک گرفته شد. در این  کارخانه

 شدهانجامهای ثانویه های هیدروسیکلونکه با هدف کاهش خرابی مربوط به پمپ "های ثانویههیدروسیکلون

رای تغییر مرجع ب عنوانبه. لذا از این تحقیق استدر نظر گرفته شده  انتظار،تمامی موارد مورد  تقریباًبود، 

 های ثانویه استفاده شد.های هیدروسیکلونطرح مخازن پمپ

 
 یههای ثانونمایی از تغییر طرح مخزن پمپ هیدروسیکلون -90شکل 

 مؤثرا یزهتا حد زیادی برای کنترل سرر با همکاری مجموعه عملیات و تعمیرات کارخانه شدهانجاماقدامات 

 کاهش یافت که امکان بازدید و سرکشی قدریبهها در کف کارخانه وضعیت سرریز ،کم زمانمدتبود و در 

 (.91شکل ) شدتر از قبل بسیار راحت هاآنها و مخازن از پمپ
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 وضعیت کف کارخانه قبل و بعد از کنترل سرریزها -91شکل 

هاد موارد زیر پیشن های مدار فلوتاسیون،ات پمپها و کاهش توقفکنترل ریزش منظوربهخالصه  طوربه

 شود:می

 در صورت نیاز هاآنهای پمپ و تعویض بررسی وضعیت تسمه 

  تر پمپدانسیته دوغاب ورودی به پمپ، با اضافه کردن آب به کنسانتره، برای پمپاژ راحتتنظیم 

  ریز سر مشاهده قبل از هاآنتمیز کردن توری  منظوربهها با محور قائم، پمپ ایدورهمنظم و توقف

 هااز مخازن این پمپ مداوم

 اشکال،  و در صورت بروزر مخازن بررسی شوند های کف شکن روی سالزم است تا همواره دوش

 برطرف شود. هاآنمشکل  سریعاً

  در صورت  هاآنبازرسی منظم از سرندهای قرار داده شده در مقابل آسیاهای ثانویه و تعویض

 مشاهده پارگی

 اندازیاهرهای ثانویه و امکان خرید و نصب شیرهای برقی برای تغییر راحت تعداد هیدروسیکلون 

مکمل حلقه کنترلی سطح مخزن  عنوانبهد هیدروسیکلون حلقه کنترل فشار و تعدا

 های ثانویه و سطح مخزنهیدروسیکلون
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 ق به اتا شدهارسالهای های ثانویه و کنترل دادههیدروسیکلون مخازن پمپ یهاسطح سنجاندازی راه

 هاآنای از توسط گروه ابزار دقیق و بازرسی دوره کنترل

 منظوربه هاآنهای ثانویه و افزایش سطح مخزن دروسیکلونهای هیمخروطی کردن مخازن پمپ 

 تغییرات در ارتفاع مخزن خزن بجایپخش نوسانات منتقل شده در سطح م



 

 

 فصل چهارم
  

 

 

 

ردباید ر فلواتسیون م اه و نبایداهی راهبری استاندا دا

 1کارخاهن رپعیارکنی 
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 1نه پرعیارکنی بایدهای راهبری مدار فلوتاسیون کارخا -1 -4

 بندی ورودی به هر ضلع از مدار فلوتاسیون نصب شود تا الزم است تا سیستم آنالیز پیوسته دانه

آگاه باشند و در صورت نیاز اقدامات الزم برای  بندیطبقهها از وضعیت خردایش و کارمراقبت

 خوراک ورودی به فلوتاسیون را انجام دهند. بندیدانهکنترل 

 یریگنمونهبا  درصد جامد ورودی به مدار فلوتاسیون را باریکساعت  2ضلع باید هر  هر کارمراقبت 

 گردان، اندازه گیری کند. کنندهمیتقساز 

 % باشد. 28 - 30درصد جامد ورودی به مدار پرعیارکنی اولیه باید در محدوده 

  هاایی توسط رسمواد شیمی ازاندازهبیشاگر میزان رس خاک زیاد است، برای جلوگیری از جذب ،

 تر از حالت معمول باشد.درصد کم 1-2درصد جامد ورودی به مدار فلوتاسیون %  الزم است تا

 کنترل نوسانات شیرآهک مصرفی در کارخانه پرعیارکنی، باید همیشه دو تانک دوقلوی  منظوربه

ر ی مصرف هذخیره همزمان با هم در مدار باشند. الزم به ذکر است که یک تانک ذخیره پاسخگو

مشکل کمبود شیرآهک و نوسانات آن در مدار  ازآنپسشود. تمام می سریعاًدو کارخانه نیست و 

 فلوتاسیون مشاهده خواهد شد.

 ایلحظهکنترل اضافه شدن شیرآهک و قرائت  منظوربه pH  الزم است تا برای خوراک ورودی به

 نصب شود.متر  pHیک  ( در هر ضلعRougherمدار پرعیارکنی اولیه )

  در صورت نبودنpH  ،باریکباید هر دو ساعت  کارمراقبتمتر pH  ورودی به مدار پرعیارکنی

 ( را اندازه گیری کند.Cleaner) ( و شستشوRougherاولیه )

 pH  3/12 – 12و مدار شستشو در محدوده  8/11 – ۵/11مدار پرعیارکنی اولیه باید در محدوده 

 باشد.

 گازوئیل در هر ضلع از  حتماًیه مولیبدن در مدار پرعیارکنی اولیه باید بازیابی اول منظوربه

 مدارآسیاکنی اولیه اضافه شود.

 انیاًثای اضافه شود. شیرآهک، درون تمامی آسیاهای گلوله اوالًباید بررسی کند که  کارمراقبت 

ه به سرریز مدار پرعیارکنی اولیه، تعداد مسیرهای شیرآهک اضافه شوند pHکنترل  منظوربه

 های اولیه در هر ضلع از مدار آسیاکنی بیشتر از یک جریان نباشد.هیدروسیکلون

 یکسان کردن میزان  منظوربهpH  در هر ردیف از مدار( شستشوCleaner ،)باید توجه  کارمراقبت

 های مدار شستشو با هم برابر باشد.از ردیف هرکدامکند که مقدار اضافه شدن شیرآهک به 

  مواد شیمیایی باید بر اساس تغییرات عیار مس در خوراک ورودی و تناژ آسیاها )مس مصرف

 محتوی ورودی به مدار فلوتاسیون( تنظیم شود.
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  و اختالط در آسیاهای اولیه بهتر است کلکتور نیز درون آسیاها اضافه شود. سازیآمادهبه دلیل زمان 

 باید اهمیت توزیع مواد شیمیایی ن درواقع ام شود.انج ایچندنقطه صورتبهمواد شیمیایی باید  تزریق

باید حداقل کلکتور را در مدار پرعیارکنی اولیه در محل اتصال  کارمراقبت نادیده گرفته شود. لذا

ثانویه در آسیاهای خردایش در مدار پرعیارکنی ( و Junction Box st1های فلوتاسیون )اول سلول

 نویه توزیع کند.های ثامجدد یا سرریز هیدروسیکلون

 وشن های فلوتاسیون در ابتدا اقدام به رعملیات باید در صورت متوقف بودن پاروی سلول کارمراقبت

و برق  راتیتعمدر محل کند. در صورت روشن نشدن باید واحد  شدههیتعبکردن آن از طریق کلید 

 بخش را برای برطرف کردن مشکل در جریان گذاشت.

 کاهش خرابی پاروها الزم  منظوربهداری از تجهیزات را به عهده دارد. لذا واحد عملیات وظیفه نگه

رت کامل شسته در صو طوربهها و شافت پارو پدال پاروها، یاتاقان باریکهفته  2است تا حداکثر هر 

 شوند. ییزدارسوب ،تشکیل رسوب

  ع کند.ها را مطلباید تعمیرکار همزن کارمراقبتدر صورت متوقف بودن یک همزن 

 تنظیم شرایط سلول فلوتاسیون باید از هوای ورودی به سلول و شیرهای کنترل سطح قرار  منظوربه

 مؤلفه درواقعهمزمان استفاده کرد.  طوربه( Junction Boxها )گرفته شده در محل اتصال سلول

شیرهای  یافزایش دبی هوای ورودی به سلول فلوتاسیون، جابجای یجابهاصلی تنظیم شرایط سلول 

دسترسی و راحت کردن این کار الزم است تا تمامی شیرهای قرار گرفته  منظوربه .استکنترل سطح 

 درجه مجهز شوند. 90 دندهجعبهها به  Junction boxشده در 

 نصب شده بر روی شیرهای کنترل سطح سلول در هر  یهادندهجعبهBox و با یک دست  راحتیبه

نیروی بیشتری به نسبت گذشته بخواهد و  جابجا کردن این شیرها کهدرصورتی شوند.جابجا می

جابجا کردن آن سخت شده باشد، باید، نیروهای تعمیراتی را جهت بررسی و برطرف کردن مشکل 

لی را برای جابجا کردن شیر کنترل سطح مشک دندهجعبهاحتمالی مطلع کرد. )اعمال نیروی بیشتر به 

 صدمه بزند و برای تعمیر آن نیاز به توقف ردیف باشد.( دندهجعبهکند و ممکن است به حل نمی

 منظوربهاست لذا  20-2۵گیر در محدوده %های رافر و رمقدرصد جامد کنسانتره گرفته شده از سلول 

، شکستن کف و تمیز کردن ناو انتقال کنسانتره، باید شیرهای اضافه 1۵تنظیم درصد جامد در عدد %

با  اتنظیم شود. سعی کنید این کار ر کارمراقبتانتقال کنسانتره باز و توسط شدن آب به ناوهای 

 شش شیر آب در هر طرف از ردیف فلوتاسیون انجام دهید. چهارتاحداقل 

  ته شوند تا از کامل باز و بس طوربه باریکشیرهای آب شستشوی ناو انتقال کنسانتره باید هر شیفت

 گیری شود.تجمع رسوب و ضایعات پشت شیر جلو



 

 
 مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

115 

 فصل چهارم

  اگر از مسیرهای اضافه شدن آب به ناو انتقال کنسانتره، آب جریان ندارد، ابتدا مسیر ورودی آب به

بررسی شود. سپس مسیرهای مسدود با استفاده از یک  و انتهای سلول شده از ابتدا کشیلولهخط 

 شود. زداییرسوبمیله نازک )مثل سیم جوش و...( 

 تقال های انوو رسوب گرفتگی در مسیرهای اضافه شدن آب به نا کاهش تجمع ضایعات منظوربه

باید شیر آب ورودی به خط از ابتدا و انتهای مسیر باز باشد تا آب در مسیرها چرخش  حتماًکنسانتره، 

 کند.

 رماههبه دلیل کاهش سرریز از پمپ،  ،های شستشوی ناو انتقال کنسانترهبا توجه به اهمیت آب 

 خراب تهیه و برای تعمیر در اختیار واحد تعمیرات داده شود.از شیرهای  فهرستی

 اتصاالت بین لوله یهاجامع از کل نشتیفهرستی  باید هرماه( های هواJoint و اتصاالت بین لوله )

فرعی هوا و همزن، توسط واحد عملیات تهیه و برای تعمیر و کاهش نشتی هوا در اختیار واحد 

 تعمیرات قرار داده شود.

 جهت چرخش  باریکها، هر دو هفته عملیات موظف است با هدف کاهش روند سایش همزن واحد

ای ههای مدار فلوتاسیون را تغییر دهد. در طراحی اولیه زمان تغییر جهت چرخش همزنتمامی همزن

ها هر دو هفته عنوان شده است. این اقدام منجر به های سایر بخشپرعیارکنی اولیه هر هفته و همزن

 ها خواهد شد.برابر شدن عمر همزن دو

 ف ها، باید واحد برق برای برطربرخی از همزن توجه شود در صورت بروز مشکل احتمالی برقی برای

اهش خرابی ک چراکهکردن مشکل اقدام کند. این اقدام نباید به دلیل مشکالت جانبی فراموش شود. 

 به نفع واحد عملیات و هم تعمیرات است. همها، با استفاده از برعکس کردن چرخش همزنها همزن

 افزایشی  تصوربهابتدای، میانی و انتهایی  هایهای فلوتاسیون باید از سلولروند بارکشی از سلول

 باشد.

 کاهش عیار باطله سلول( های پرعیارکنی اولیهRougher با افزایش دبی هوای ورودی و بارکشی ،)

 ر باید از توزیع مواد شیمیایی استفاده کرد.میسر نیست. برای این کا ازاندازهبیش

 ر، شکل وضعیت فشا بندی ورودی به مدار شستشو، حداقل دو بار در هر شیفتکنترل دانه منظوربه

های ثانویه بررسی شود و با های هیدروسیکلونریز، درصد جامد سرریز هر یک از خوشهظاهری ته

 مشکالت احتمالی برطرف شوند. 28 سؤالتوجه به موارد گفته شده در 

 های ثانویه باید های هیدروسیکلونفشار هر یک از خوشهpsi 1۵  باشد. الزم است تا در هر توقف

قرار داده شده روی هر خوشه توسط واحد  فشارسنجبررسی  برای آسیای ثانویه، واحد ابزار دقیق



 

 
Kashigar Mineral Processing Research Center 

 

1فلوتاسیون کارخانه پرعیارکنی   

116 

 شدهلیکتشهای ض یا کالیبره و مسیر آن از رسوبتعوی فشارسنج عملیات مطلع و در صورت نیاز

 شود. پاک

  وب تر باشد احتمال رسهای هیدروسیکلون کوتاهبه کالهک خوشه فشارسنجهر چه مسیر اتصال

تر خواهد شد. واحد عملیات باید نسبت به این قبیل موارد کم فشارسنجگرفتگی و خطا در کار 

 حساس باشد.

 های اضافه شونده به های ثانویه باید با تغییر آبیدروسیکلوندرصد جامد خوراک ورودی به ه

 ناوهای انتقال کنسانتره تنظیم شود.

 انویه های ثهر ضلع باید حداقل دو بار در هر شیفت، درصد جامد سرریز هیدروسیکلون کارمراقبت

 گیری کند.را اندازه

 گلوله در آسیا پس از هر توقف و هم  گیری ارتفاعهم از اندازه آسیاهای ثانویه کنترل شارژ گلوله

آسیا در اتاق کنترل قابل پایش است. شارژ آسیاهای خردایش مجدد باید  کشیتواناز میزان 

 منظم انجام شود. صورتبه

 توان از خروجی آسیاهای های ثانویه میریز هر خوشه از هیدروسیکلونبرای اطالع از درصد جامد ته

نیاز است. در صورت عدم  باریک. این کار در هر شیفت حداقل کرد گیرینمونهخردایش مجدد 

 عمل شود. 28 سؤال طبق موارد گفته شده در 6۵برابر بودن درصد جامد با 

 های ثانویه باید به سیستم بازو بسته کردن خودکار مجهز شوند تا بتوان حلقه شیرهای هیدروسیکلون

ور پمپ را در کنار حلقه کنترل فشار هیدروسیکلون با تغییر تعداد کنترل سطح مخزن و د

 کرد. اندازیراههیدروسیکلون را 

 باید  ارکمراقبتهای ثانویه، هیدروسیکلون جلوگیری از سایش شیرهای دستی خوراک منظوربه

 ریز.ن تهتنها جریا اندازیراهبسته نگه دارد در غیر این صورت پس از  کامالً باز و یا  کامالًیا  شیرها را

 شود.خواهد شد و سرریز حذف می مشاهده

 عدد باشد. ۵و حداکثر  4های استاندارد در هر خوشه باید حداقل تعداد هیدروسیکلون 

  ه ب در آسیاهای خردایش مجدد، الزم است تا یا درون آسیا و یا شدهقفلبا توجه به خرد شدن ذرات

ر اضافه شود تا به سطوح جدید ایجاد شده کلکتور جذب های ثانویه کلکتوسرریز هیدروسیکلون

 شوند.

  ،مولیبدن الزم  افزایش بازیابی و عیار منظوربهبا توجه به قیمت بسیار بیشتر مولیبدن نسبت به مس

 است تا عالوه بر مدارآسیاکنی اولیه در مدار خردایش مجدد نیز گازوئیل به مدار تزریق شود.
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 شی از آن در افزایش عیار کنسانتره نهایی، باید بارک تأثیرعیارکنی ثانویه و با توجه به اهمیت مدار پر

های کلینر به شکلی باشد که پارو کف را به ناو انتقال کنسانتره منتقل کند. این کار باید با سلول

در راهبری  کارمراقبتشیرهای کنترل سطح و دبی هوا انجام شود. در این بخش وجود پارو به 

 ها نیز باید نسبت به نگهداری و توقف پاروها حساسیتکارمراقبتکند لذا سیار کمک میها بسلول

 نشان دهند.

 مستقیمی در کاهش بازیابی سیلیس در تأثیرهای شستشوی مجدد سلول کف در آب شستشوی 

 ثانیاً  اشد.حساس ب هاآننسبت به همیشه در مدار بودن  اوالًباید  کارمراقبتکنسانتره نهایی دارد. لذا 

 زیاد باشد که عمق نفوذ آن زیاد بوده و قدرآنتنظیم شود که نه  ایاندازهبهدبی آب شستشو باید 

کم باشد که عمق نفوذ آب در کف کم باشد و منجر به  قدرآن باعث از بین رفتن کف شود و نه

 نسانتره نهایی شود.کبه  ارزشبیذرات  یابیراه

 ینکه شستشوی مجدد هستند. با توجه به ا هایبه پارو مجهز باشد سلولباید  حتماًترین سلولی که مهم

ایی، و به دلیل چسبندگی زیاد کنسانتره نه کنندمیها کنسانتره نهایی کارخانه را تولید این سلول

باید شافت  اًحتمهای مدار است. لذا بیشتر از بقیه قسمت هارسوب گرفتگی پدال پاروها در این سلول

ی شوند. همچنین شستشو زداییرسوبکامل  طوربه باریکها هر دو هفته وهای این سلولو پدال پار

 ها با آب الزامی است.یاتاقان

 رساندن درصد  منظوربهاست،  2۵-30های شستشو بین %ه درصد جامد کنسانتره سلولکبا توجه به این

های سانتره، الزم است تا آب(، همچنین شکستن کف درون ناو انتقال کن13جامد به مقدار طراحی )%

 برای اضافه شدن به ناو انتقال کنسانتره همیشه باز باشد. شدهتعبیه

 بدن طبق مولی –ورودی به تیکنرهای مس  جامد درصد تأمینتر کنسانتره نهایی و برای انتقال راحت

 ( در ناو انتقال ثقلی باید همیشه آب در ناو انتقال این قسمت باز باشد.13طراحی )%

 رقیق کردن کنسانتره ورودی به پمپ ،های انتقال موادترین دالیل کاهش سرریز از پمپیکی از مهم 

ا حد کند کف کنسانتره تبا استفاده از آب ناو انتقال کنسانتره است. همچنین این آب کمک می

 زیادی شکسته شده و کنسانتره به شکل دوغاب جریان پیدا کند.

 های انتقال مواد را بررسی کند و در صورت های پمپضعیت تسمهباید هر شیفت و کارمراقبت

ل تسمه به محافظ روی پمپ، مسئو گیرکردن، پاره شدن و یا هاآنها، شل بودن بودن تعداد تسمهکم

 ها را مطلع کند و مشکل در اسرع وقت برطرف شود.تعمیر پمپ

 حجم مخزن باشد  40پمپ بیشتر از % ها توجه کند که باید ارتفاع دوغاب در مخزنپمپ کارمراقبت

تا از هواکشی پمپ و قطع و وصل شدن پمپاژ کنسانتره به مرحله بعد مدار، جلوگیری شود. اگر 
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های در مدار باید یک عدد کم شود. است، تعداد پمپ 40تر از %کم ارتفاع دوغاب در مخزن پمپ

ها یک عدد اهده شد، تعداد پمپاگر با از مدار خارج کردن یک پمپ، سرریز از مخازن پمپ مش

افزایش پیدا کند ولی باید، با اضافه کردن آب در ناو انتقال کنسانتره تا حد امکان از هواکشی پمپ 

 جلوگیری کرد.

 شو های انتقال کنسانتره مدار شستگیر و پمپرمق –های انتقال کنسانتره رافر پمپ کهدرصورتی

ها در عدد از این پمپ 2( تمیز شوند، اگر در هر ضلع اربیکهفته  2)حداکثر  ایدوره صورتبه

ر گیرمق –های انتقال کنسانتره رافر عدد از پمپ 1باید در هر ضلع  طورکلیبهمدار باشد، کافی است. 

 باشد. کاربهآمادههای انتقال کنسانتره مدار شستشو در حالت عدد از پمپ 2و 

 تقال های انی انتقال کنسانتره مرحله شستشو و پمپهابا توجه به جمع شدن کف در مخازن پمپ

از ها بکنسانتره نهایی، الزم است تا همواره دوش کف شکن نصب شده بر روی مخازن این پمپ

 است. کارمراقبتتنظیم مقدار فشار دوش کف شکن بر اساس تجربه  باشد.

 های های هیدروسیکلونبا توجه به استفاده نشدن از حلقه کنترل دور پمپ و سطح مخزن در پمپ

الزم  نندکمیها در وضعیت غیر خودکار و دستی کار این پمپ کهدرصورتیثانویه در اکثر مواقع، 

اتاق کنترل بررسی شود و در صورت سرریز،  کارمراقبتهر ساعت توسط  هاآناست تا سطح مخازن 

 افزایش پیدا کند. هاآن دور پمپ

 های ی قرار داده شده بر روی مخازن پمپهاسط سطح سنجدر صورت عدم ارسال عدد معقول تو

زم باید مسئول ابزار دقیق را مطلع کند. همچنین ال اتاق کنترل کارمراقبت های ثانویه،هیدروسیکلون

به ترتیب برای متوجه شدن از  Low -Lowو  High –Highهای مربوط به سطح است تا هشدار

 احد ابزار دقیق فعال شود.وضعیت سرریز و یا هواکشی پمپ توسط و

  اگر یکی از آسیاهای خردایش مجدد از مدار خارج باشد احتمال دارد که به دلیل بیش باردهی به

رداشتن باید با ب کارمراقبتمخزن پمپ دیگر مشکل سرریز از مخزن پمپ مشاهده شود. در این موارد 

از دوغاب را  یر دو ضلع، مقدارصفحه قرار داده شده در ناو متصل بین آسیاهای خردایش مجدد ه

 عدد پمپ ثانویه آن در مدار است. های ضلعی ارسال کند که دوبه پمپ

  ،کاهش سرریز از مخزن پمپ، دور پمپ  منظوربه کهدرصورتیدر ادامه مورد قبلی

وضعیت فشار سیکلون  کارمراقبت، باید (8۵تر %بیشکند )های ثانویه افزایش پیدا هیدروسیکلون

ه را پایش کند و در صورت نیاز تعداد هیدروسیکلون را افزایش دهد. در غیر این صورت ته مربوط

باقی  نشدهحلمشکل سرریز  عمالًها به دلیل افزایش بار در گردش بیشتر شده و ریز هیدروسیکلون

 خواهد ماند.
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 ز مخازن ز اهای ثانویه در وضعیت عادی باشد ولی سرریهای هیدروسیکلوناگر شرایط راهبری پمپ

های های پرعیارکنی اولیه بخصوص سلولها مشاهده شود، الزم است تا میزان بارکشی از سلولپمپ

 انتهایی پایش و در صورت نیاز بارکشی از این بخش کاهش پیدا کند.

  روشن باریکپمپ و  پرشدهها الزم است ابتدا مخازن پمپ با آب تمامی پمپ اندازیراهقبل از 

 توان باردهی به مخزن پمپ را در دستور کار قرار داد.شستشوی مسیر میشود. پس از 

 1بایدهای راهبری مدار فلوتاسیون کارخانه پرعیارکنی ن -2 -4

 تنظیم  منظوربهpH ( شیرآهک اضافه ۵/11 – 8/11مدار پرعیارکنی اولیه در محدوده استاندارد )

 ه در هر ضلع نباید بیشتر از یک جریان باشد.شونده به سرریز آسیاهای اولی

 همانند شرایط عادی باشد.  ،نباید زمانی که مقدار رس خاک باال است درصد جامد ورودی به مدار

ر د سختیبهدر این شرایط با توجه به خاصیت جذب رس مواد شیمیایی جذب رس شده و کف 

این منظور  کند. برایافزایش پیدا می شود و مصرف مواد شیمیاییهای فلوتاسیون تشکیل میسلول

تر باشد تا ذرات رسی ظرفیت جذب خود را با از حالت عادی کم 1-2الزم است تا درصد جامد %

 شود. هاآنتری جذب آب پر کنند و مواد شیمیایی کم

 ر ه قرار داد و باید کاربهآمادههای دوقلوی ذخیره آهک را در حالت نباید یکی از تانک وجههیچبه

 همزمان در مدار باشند. طوربهدو تانک 

 لیل های ابتدایی فلوتاسیون به دخاک ورودی به مدار آسیاکنی رسی باشد، کف در سلولکه  زمانی

ها از بین رفته و یا قوام قبلی را ندارد. در این موارد نباید با افزایش جذب مواد شیمیایی توسط رس

 حلراهی در تنظیم شرایط سلول فلوتاسیون را داشت. سع (pHتزریق شیرآهک به مدار )افزایش 

های پرعیارکنی اولیه و افزایش مصرف عملی در این موارد کاهش درصد جامد ورودی به سلول

 مواد شیمیایی است.

  با توجه به هدف بازیابی در مدار رافر نبایدpH  باشد.  8/11این قسمت بیشتر ازpH  باالتر از این

 شود.کالکوپیریت می –پیریت  شدهقفلبازیابی ذرات  مقدار منجر به کاهش

 نباید  عنوانهیچبهpH تر از مدار شستشو کمpH  .به دلیل کاهش بازیابی  طورکلیبهقسمت رافر باشد

 یپوششمچذرات مزاحم بخصوص پیریت، نباید از اضافه کردن شیرآهک به مدار پرعیارکنی ثانویه 

 کرد.

  با توجه به اثرpH در کاهش بازیابی کالکوپیریت، نباید  12ز بیشتر اpH  3/12مدار شستشو بیشتر از 

 تنظیم شود. 1/12 – 2/12بهتر است این مقدار در محدوده  شود.
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  با توجه به قیمت مولیبدن نسبت به مس، نباید از اضافه کردن گازوئیل به مدار پرعیارکنی اولیه و

 کرد. پوشیچشمآسیاهای خردایش مجدد 

 شود و  شتهدانگهمس خوراک ورودی تغییر کند نباید الگوی مصرف مواد شیمیایی ثابت  اگر عیار

 باید با توجه به مس محتوی ورودی تنظیم شود.

 فقط به مدار آسیاکنی اولیه محدود شود. توزیع مواد شیمیایی نباید 

 ین منظور الزم باشد. برای ا تفاوتیبها و پاروها عملیات نباید نسبت به توقف همزن کارمراقبت

 است تا هر دو واحد عملیات و تعمیرات بیشترین همکاری را با یکدیگر داشته باشند.

  بیشتر به تعویق بیافتد. باریکپاروها نباید از دو هفته  زداییرسوبنظافت و 

  ،عملیات نباید همزن را بدون اطالع و هماهنگی با واحد  کارمراقبتدر صورت توقف یک همزن

 کند. اندازیهراتعمیرات 

 های فلوتاسیون تنها با استفاده از تغییر دبی هوا تنظیم شود. شیرهای کنترل سطح نباید شرایط سلول

های فلوتاسیون هستند. برای تنظیم وضعیت سلول مؤلفهین ترهای فلوتاسیون مهماب در سلولدوغ

شوند تا جابجایی این شیرها  درجه مجهز 90 دندهجعبهبه  ظور الزم است تا تمامی این شیرهااین من

 انجام شود. ترراحت

  به  ازاندازهبیشدرجه، نباید نیروی  90 دندهجعبهدر صورت گیر بودن و جابجایی سخت محور

 وارد کرد. دندهجعبه

 های اضافه شونده به ناوهای انتقال کنسانتره در مدار فلوتاسیون که آب تأثیرینباید از  عنوانهیچبه

 کرد. پوشیمچشگذارند می

 تیاهمیبنباید نسبت به نشتی هوا از اتصاالت بین لوله اصلی هوا و لوله فرعی با همزن،  کارمراقبت 

 باشد.

  فراموش یا به تعویق بیافتد. هاهمزن باریکنباید تغییر جهت چرخش هر دو هفته 

 بارکشی و  د. با تعدیلهای انتهایی زیاد باشهای میانی کم و بارکشی از سلولنباید بارکشی از سلول

 سیلیس جلوگیری خواهد شد. ازاندازهبیشافزایش تدریجی آن از سلول اول تا چهاردهم از شناوری 

 یا نیمه بسته رها کرد. بازمهینهای ثانویه را نباید شیر هیدروسیکلون 

 عدد باشد. 4تر از های ثانویه هر خوشه نباید کمتعداد هیدروسیکلون 

 باید نسبت ارکمراقبتهای بخش پرعیارکنی ثانویه زیاد باشد. ای متوقف در سلولنباید تعداد پاروه 

 به در مدار بودن و نگهداری پاروهای این بخش اهمیت زیادی بدهد.



 

 
 مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

121 

 فصل چهارم

 های شستشوی مجدد قطع باشد. همچنین نباید دبی آب نباید آب شستشوی کف در سلول وجههیچبه

ز این صورت افزایش عیار سیلیس در کنسانتره نهایی محتمل باشد. در غیر ا ازاندازهبیشآن کم و یا 

 است.

  های شستشوی مجدد فراموش شود.و نظافت پاروها بخصوص پاروهای سلول زداییرسوبنباید 

 تر ازآنچه برای پمپ در نظر گرفته شده است کار کند. ها نباید با تعداد تسمه کماز پمپ کدامچیه

 گذارد.ها مید پمپاژ پمپزیادی در عملکر تأثیراین امر 

 کاهش شدتبهها منجر به بروز پدیده کاویتاسیون شده و عمر قطعات پمپ را هواکشی پمپ 

افتد. به همین دلیل ها اتفاق میدهد. هواکشی در اثر پایین بودن سطح دوغاب در مخازن پمپمی

 ها باشد.حجم پمپ 40تر از %ها کمنباید ارتفاع دوغاب در مخازن پمپ

 


