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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 کند.ما 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 انهرخگر، جواب به این سؤال را عدم رعایت استانداردهای الزم در راهبری کامرکز 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 ” رکنان با هدف نزدیک شدن به راهبری استاندارد است.این کار، تغییر فرهنگ و تغییر رفتار کا

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  شدهانجامتولید نداشته و نتایج آن در بهترین حالت تأیید کارهای مستقیمی در 

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

با ایجاد  های عملیاتی جدیداین تالش، اتخاذ شیوهحاصل  اند.زندگی کرده هاآنبر کار در کنار کارکنان عملیاتی با 

ن این رویکرد، در دراز مدت، نهادینه کرد 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  کامالًمسائل 

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

 گردند.می

 برای واحدهای مختلف شدههیتههای کتابچهاست.  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.هکارها پرداخته میفرایند، پیشنهادها و را

 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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 کارخانه فلوتاسیون مولیبدن

 هدف کارخانه مولیبدن -1 -1

شووود که به عنوان یک محصووول مولیبدن یکی از محصوووالت باارزش مجتمع مس سوورچشوومه محسوووب می

ست،  شود.جنبی در این مجتمع تولید می سانتره مس و مولیبدن ا شامل کن سانتره کارخانه پرعیارکنی که  کن

درصوود  ۵/0درصوود و عیار مولیبدن آن  24 شووود. عیار مس در این جریانمولیبدن می -وارد تیکنرهای مس

شود. محصول کارخانه مولیبدن است. برای جدایش مس از مولیبدن این محصول وارد کارخانه مولیبدن می

صد  ۵۵با عیار  حاوی مولیبدن ستدر ه شود. کارخان. باطله کارخانه مولیبدن نیز به تیکنرهای مس وارد میا

 (.1 شکلساعته تشکیل شده است ) 7ساعته و  24مولیبدن از دو بخش 

 

 نمای کلی مدار مولیبدن -1 شکل

 ساعته 24شرح مدار  -2 -1

ه محصووول ک تیکنر چهار ریز اینته. شووودیم تأمین یبدنمول -مس یکنراز چهار ت یبدنخوراک کارخانه مول

. بخش شودارسال  یبدنمول مداربه  %۵0با درصد جامد حداقل  باید ،استو دو  یک یکنیارپرع هایکارخانه

 یفبه چهار رد یدهخوراک یفهساز که وظتانک آماده 4 ازنشان داده شده است،  2 شکلکه در ساعته  24

شروع م یهاسلول شامل  یهاسلولاز  یفهر رد .شودیپرعیارکنی اولیه را دارند  عدد  8پرعیارکنی اولیه 

و باطله  رودیم یهاول شستشوی یهاپرعیارکنی اولیه به سلول یهاکنسانتره سلول است. مترمکعبی 8/2سلول 
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 ارسوووال یکنرهای مست خارج و به نهایی )کنسوووانتره نهایی مس( از کارخانهباطله به عنوان پرعیارکنی اولیه 

و  ودشووگشووت داده میقبل بر مرحلهبهمرحلهباطله هر  یبدن. الزم به ذکر اسووت که در کارخانه مولشووودیم

به  یودخوراک ور ،. کنسانتره مرحله اول شستشودهدیم یلشککنسانتره هر مرحله خوراک مرحله بعد را ت

 یشستشو . مرحلهشودیم اضافهپرعیارکنی اولیه ورودی و باطله آن به  دهدیم یلمرحله دوم شستشو را تشک

مرحله شوسوتشوو شوامل چهار . دومین اسوت مترمکعبی 4/1سولول  7 در هر ردیف و یفاول شوامل چهار رد

ورت دوم به ص مرحله شستشوی. باطله ستشده ا یلتشک مترمکعبی 4/1سلول  ۵از  یفو هر رد است یفرد

با  میانی یکنربه دو ت یریگآب یدوم برا مرحله شستشوی کنسانترهو شودیاول م مرحله شستشویوارد  یثقل

ستاده مم 2/12قطر  صد جامد  یکنرت ریزتهو  شودیتر فر س 60با در صد به دو آ ر با قط مداربازگلوله  یایدر

ستاده میمتر سانتی 244و طول  1۵2 سشودفر صول آ  ۵/۵متر و ارتفاع  6/4قطر با  یرهتانک ذخ 2به  یاها. مح

های کنند. مشووخصووات جریانیم تأمینسوواعته کارخانه را  7دو تانک خوراک مدار  این. شووودیمتر پمپ م

 .ستخالصه شده ا 2 شکل ساعته در 24اصلی در مدار 
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 ساعته کارخانه مولیبدن 24مدار  -2 شکل
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 ساعته کارخانه مولیبدن 24مدار  هایخالصه مشخصات جریان -1جدول 

 توزیع مولیبدن )%( T/M)3دانسیته پالپ ) (L/Secنرخ پالپ ) اسم جریان - شماره جریان

Cu CL2 C-1 136 1/11 100 

Thk.UF-2 25 1/62 100 

RF-3 60 1 118 

RT-4 51 5/0 16 

RC-5 11 1 102 

CL1C-6 15 1/13 129 

CL1T-7 19 1/10 18 

CL2C-8 10 1/08 259 

CL2T-9 18 1/09 46 

Cl2C Thk UF-10 1 1/88 259 

Cl2C Thk OF-11 11 - - 

Cu-Mo Thk OF-12 145 - - 

Water CT-13 16 - - 

Water RC-14 3 - - 

Water CL1C-15 4 - - 

Water CL2C-16 1 - - 

Spw.Cl2C.thk-17 2 - - 

Spw.Cu-Mo.Thk-18 22 - - 

Cl3T-19 13 1 176 

Cl2F-20-20 28 09/1 305 

 ساعته 7شرح مدار  -3 -1

شان ۵ شکل ساعته در 7مدار  ست شده داده ن سلول این. ا شو هایمدار با  شروع م یشست  ینا شود،یسوم 

شامل دو ردسلول سلول  شامل یفو هر رد یفها  سلول است مترمکعبی 4/1هفت   یهاکه محصول آن به 

شو شبه چهارم و باطله آن  یشست شست ضافه میدوم  یوخوراک  شوشوندا شست  4/1سلول  4چهارم از  ی. 

اه به همر ازآنجا رود ویکه محصووول آن به مخزن پمپ هیدروسوویکلون م تشووده اسوو یلتشووک مترمکعبی

از سووه  هرکدام. دو خوشووه هیدروسوویکلون که شووودیهیدروسوویکلون پمپ مخوشووه به  یامحصووول آسوو

شک سیکلون ت سیکلون یناز ا یکهر  قطرعهده دارند. را بر  یشجدا یفهاند وظشده یلهیدرو  2/1۵ها هیدرو

ها با هیدروسیکلون ریزته. کندیکار م یهبر ثان یترل 8/14 یتاست و هر خوشه هیدروسیکلون با ظرف متریسانت

پنجم  های شستشویابتدای سلول صورت ثقلی به آن به یزو سرر گرددیم رب یابه داخل آس 70درصد جامد 

 100خود را تا  یمتر خوراک ورودسوووانتی 183و طول  122با قطر  یااز دو آسووو یکهر کند. انتقال پیدا می
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 درو  شوووودیم دهیخوراکطبلکی خوراک دهنده  یکبا  یاهر آسووو کنند.یم نرم یکرونم 37 یردرصووود ز

 قرار گرفته است. سرند گردان یک یاهر آس یجلو

شو مرحله شامل دو رد یشست ست. هر رد یفپنجم  سلول از چ یفا شک یمترمکعب 4/1هار  ست.  یلت شده ا

رحله چهارم م یعنیو باطله آن به مرحله قبل  شودارسال میشستشو  مپنجم به مرحله شش یمحصول شستشو

 .شودبرگشت داده میشستشو 

سلول  حجمکه  یسلول چهار یفرد 2در امتداد مرحله پنجم قرار دارد که از  یزنم شش یشستشو مرحله هر 

پنجم  یشستشو یهابه سلول یبه صورت ثقل شمش یهاشده است. باطله سلول یلاست، تشک مترمکعب 7/0

ل حجم هر سلو) یدو سلول یف. مرحله هفتم از دو ردشودیمارسال به مرحله هفتم شستشو  هاآنو محصول 

 شمشبه مرحله  یباطله آن به صورت ثقل تشکیل شده است که شستشو شمدر امتداد مرحله ش (مترمکعب 7/0

شو برم شک ییو محصول آن محصول نها گرددیشست  کنرهاییبه تدهد. محصول نهایی یم یلکارخانه را ت

ستاده م( 3 شکل) یینها ست.  2/12 میانی یکنرهایهمانند ت هاآنشود که قطر یفر با این تیکنرها  ریزتهمتر ا

 .شودیارسال م یچینگو ل یکنیلتررحله فمدرصد به  6۵درصد جامد 

 

تیکنر نهایی مولیبدن -3 شکل  

و  شووودیم یلتراسوویونمرحله ف یکوارد  ییدر حد مجاز باشوود، کنسووانتره نها ییمقدار مس کنسووانتره نها اگر

 شدهاستفاده (4 شکل) ترلیف. شودیم یوارد مرحله بشکه پرکن درنهایتو  کنخشک پس از فیلتر شدن وارد

سکیاز نوع د یبدندر کارخانه مول ست ی شامل  ا ست و ۵که  سک ا شک متر قطر 1/2 دی  از یزکن ندارد. خ

 یسووتمبه سوو وقطر دارد  یمترسووانت ۵/30متر طول و  1/9و  کندینوع گردان اسووت که با حرارت رو ن کار م
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ست. نیز طوب مر یر بارگ شده ا سال می 1۵به دو مخزن  شدهخشک  محصولمجهز  سپستنی ار  گردد و 

 .شوندیها ممتر وارد بشکه 3 طولو  مترمیلی 2۵4با قطر  یچمارپ یک توسطمواد 

 

فیلتر دیسکی کارخانه مولیبدن -4 شکل  

 ه مولیبدنشرح مدار لیچینگ کارخان -4 -1

به یک مقسوم  تیکنر نهایی ریزته)شووسووتشوووی نهایی( از  پالپ کنسووانتره فلوتاسوویون مرحله شووسووتشوووی هفتم

توان تمام یا بخشی از پالپ را دوباره به تیکنر برگشت داد و یا شود. از طریق این مقسم میراهه منتقل میسه

باشد، پالپ دوباره به  6۵د جامد پالپ کمتر از آن را جهت ادامه فرآیند به قسمت بعد ارسال نمود. اگر درص

ینگ مجاز باشد به واحد لیچ ازحدشیب، اگر عیار مس صورت نیاشود. در  یر تیکنر نهایی برگشت داده می

 شود.و در صورت مناسب بودن عیار مس کنسانتره نهایی به واحد فیلتراسیون ارسال می

درجه سلسیوس انجام  80متر، مجهز به همزن و در دمای  80/1 چینگ در دو تانک با قطر و ارتفاعفرآیند لی 

 80های لیچینگ مجهز به سیستم گرمایش الکتریکی هستند که دمای پالپ درون تانک را در شود. تانکمی

ری و در گیدارند. یک دسووتگاه سووطح سوونج، سووطح پالپ در تانک را اندازهگراد ثابت نگه میدرجه سووانتی

دهد و در صووورت باال بودن سووطح پالپ از حد تعیین مجاز، هشوودار کنترل نمایش می تابلوی محلی و اتاق

سنج یک اقدام احتیاطی است  نصب سطح شود. تانک لیچینگ از نوع سربسته با تخلیه سرریز است.داده می

شده از داخل  صاعد  سرریز نکند. بخارات مت شدن لوله خروجی تانک، مواد از تانک  صورت مسدود  تا در 

خلیه ساختمان هدایت و در هوای آزاد ت سقفیک مکنده از طریق کانالی به باالترین نقطه  وسیلهبهها نکتا



 

 
Kashigar Mineral Processing Research Center 

 

8 

 کارخانه فلوتاسیون مولیبدن

است که  اینهگوبهو نسبت به یکدیگر  هاآنهای لیچینگ نسبت به مقسم خوراک شوند. موقعیت تانکمی

 از آن دو استفاده کرد.توان به صورت سری یا موازی و یا در صورت لزوم فقط از یکی از دو تانک می

های روزانه مواد شوویمیایی به هر یک از دو خط لوله از تانک وسوویلهبهماده شوویمیایی محلول سوویانید سوودیم 

لیتر در دقیقه محلول سویانید سودیم با  4/3شوود. در شورایط عادی به هر تانک های لیچینگ افزوده میتانک

 شود. لظت ده درصد وزنی افزوده می

سرریز وارد مخزن فیلتر مرحله اول میخروجی تانک  صورت  سکی  و خألشود. فیلتر از نوع لیچینگ به  دی

درصووود وزنی به داخل تانک  18متر اسوووت. کیک فیلتر با رطوبت  1/2دیسوووک با قطر  ۵اسوووت که دارای 

شووود. در این تانک با اضووافه کردن آب و همزدن، کیک سووازی که مجهز به همزن اسووت تخلیه میدو اب

 سیلهوبهشود. برای کنترل درصد جامد، دانسیته پالپ درون تانک می ۵0ر تبدیل به پالپی با درصد جامد %فیلت

سیته سنج  ه به صورت خودکار توسط یک شیر کنترلی اضاف ازیموردنگیری و آب ای اندازهلحظه طوربهدان

 شود.می

ر این پمپ پالپ را به مخزن خوراک فیلت شود.از تانک به داخل مخزن پمپ انتقال سرریز می شدههیتهپالپ 

دهد. فیلتر مرحله دوم مشووابه فیلتر مرحله اول اسووت. کیک فیلتر دوم که دارای رطوبت مرحله دوم انتقال می

ست، جهت کاهش رطوبت تا  18 صد ا شک ۵در صد، وارد خ ساب خروجی هر دو فیلتر کن میدر شود. پ

 شود.ستاده و سپس به مخزن خوراک تیکنر نهایی پمپ میابتدا به یک مخزن در طبقه همکف ساختمان فر

صورت محلی و هم از داخل اتاق کنترل مرکزی راه اندازی، توقف و راهبری کلیه تجهیزات لیچینگ هم به 

. وضووعیت توقف و یا در حال کار بودن کلیه تجهیزات، سووطح پالپ در اسووت ریپذامکانکارخانه مولیبدن 

، فشوووار هوای خألهای لیچینگ، درجه مکش فشوووار در پمپ لپ داخل تانکهای لیچینگ، دمای پاتانک

دمش تخلیه کیک فیلتر و درصووود جامد پالپ تانک دو اب سوووازی در تابلو محلی و اتاق کنترل مرکزی 

 شود.نمایش داده می
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 ساعته و لیچینگ کارخانه مولیبدن 7مدار  -۵ شکل
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 ساعته کارخانه مولیبدن 7مدار  هایمشخصات جریان خالصه -2جدول 

t) 3دانسیته پالپ ) (lit/Secنرخ پالپ ) اسم جریان - شماره جریان /m ( توزیع مولیبدن%) 
Cl6C-9 7/1 1/04 142 
Cl7T-10 4 1/03 58/49 
Cl7C-11 3/7 1/04 83/50 
CL5T-12 6/2 1/03 48/44 

Thk Uf-13 0/2 1/90 83/50 
Water Cl3F-14 9/5 - - 
Water Cl3C-15 0/9 - - 
Water Cl4C-16 1/7 - - 
Water CycF-17 1/7 - - 
Water Cl5C-18 0/7 - - 
Water Cl6C-19 0/5 - - 
Water Cl7C-20 1/7 - - 
W.Fth.Spray 21 7/1 1/04 142 

Filtrate 22 4 1/03 58/49 
Fc-TOF 23 3/7 1/04 83/50 

W-fth-dilution-24 6/2 1/03 48/44 
Cyc-UF-25 0/2 1/90 83/50 

CycF-26 9/5 - - 
F cake-27 0/9 - - 
Cyc OF-28 1/7 - - 



 

 

دوم      فصل   

 

 
 دومفصل 

ر  شرح تجهیزات  ن مولیبدنیوفلواتس کارخاهن مدا
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 مولیبدن -مستیکنرهای  -1 -2

به دلیل اینکه  شووود. این تیکنرها( می6 شووکل) مولیبدن -مسکنسووانتره کارخانه پرعیارکنی وارد تیکنرهای 

دهند، دارای اهمیت زیادی هسووتند. درصوود انجام میرا ی از کنسووانتره کارخانه پرعیارکنی گیرفرآیند آب

این  ریزتهدرصووود جامد در  ۵0درصووود جامد به  30کارخانه پرعیارکنی در این تیکنرها از  جامد کنسوووانتره

شیمیایی مانند تیکنرها افزایش می سانتره کارخانه پرعیارکنی حاوی مواد  ست.  و سازکفیابد. کن کلکتور ا

؛ دکننهای مس و آهن در کارخانه مولیبدن اخالل ایجاد میاین مواد شووویمیایی در فرآیند بازداشوووت کانی

بنابراین این تیکنرها همچنین در حذف مواد شووویمیایی مزاحم از خوراک فرآیند فلوتاسووویون در کارخانه 

 مولیبدن دارای نقش هستند.

 کنند. درواقع اینسوووت که برای خوراک کارخانه مولیبدن محیا میی اماندزماندومین نقش این تیکنرها 

ه عنوان شود و هم بهم باعث کم شدن اثر مواد شیمیایی مضر برای فلوتاسیون کارخانه مولیبدن می ماندزمان

 شوند.کارخانه مولیبدن تلقی می در خوراکیک مخزن نگهدارنده برای جلوگیری از نوسان 

 

مولیبدن -مستیکنر  -6 شکل  

 مخزن تقسیم خوراک ورودی-2 -2

شده معموالً( 7 شکل) مخازن تقسیم خوراک  شکیل  سمت ت سمت اول از دو ق مخصوص ورود  هاآناند. ق

ه تقسیم خوراک ورودی را آن است. قسمت دوم نیز وظیف خوراک، گرفته شدن ا تشاش آن و همگن شدن

یکنرهای ت ریزتهخوراک کارخانه مولیبدن در ابتدای کارخانه قرار گرفته اسوووت.  کنندهمیتقسووودارد. مخزن 
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سمت اول این مخزن وارد می سمت دوم این مخزن نیز خوراک کارخانه را بین دو مس مولیبدن به ق شوند. ق

 کند.تقسیم می گردانمقسم

 

 مخزن تقسیم خوراک ورودی -7 شکل

 گردانمقسم-3 -2

 3(. این مقسووم از 8 شووکل) دارد بر عهدهسوواز را های آمادهگردان وظیفه تقسوویم خوراک بین تانکمقسووم

رژی شود که انرد میقسمت تشکیل شده است. ابتدا خوراک به صورت مماسی به قسمت اول این مقسم وا

ین شووود. اپالپ به قسوومت گردان این مقسووم وارد می بعدازآنشووود. پالپ ورودی در این قسوومت گرفته می

 کند.دهنه تقسیم می 4چرخش بین  وسیلهبهقسمت خوراک را 

 

 مخزن تقسیم خوراک گردان -8 شکل
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 کارخانه فلوتاسیون مولیبدن

 سازآمادهتانک -4 -2

های پرعیارکنی اولیه قرار دارند. هر تانک ( در ورودی هر یک از ردیف9 شکل ) سازآمادهچهار تانک  

های رافر را بر عهده دهی به یکی از ردیفسووازی پالپ با مواد شوویمیایی و خوراکسوواز وظیفه آمادهآماده

سووواز وظیفه همزدن و مخلوط کردن پالپ ورودی را با مواد های آمادهتانک دارد. یک همزن در هر یک از

سدیم، سولفید آلومینیم، گازوئیل( بر عهده دارد. درصد جامد در این تانک) شیمیایی ها باید هیدروسولفید 

ها به هغاند. این تیهایی به صووورت عمود بر دیواره تانک از کف تا لبه تانک باال آمدهدرصوود باشوود. تیغه ۵0

اند. چرخش منظور ممانعت از چرخش پالپ به صوووورت دورانی درون تانک در دیواره مخزن تعبیه شوووده

نمای داخلی یکی از  9 شووکل با پالپ مخلوط نشوووند. خوبیبهشووود مواد شوویمیایی دورانی پالپ باعث می

 دهد.ی را نشان میسازآمادههای مخزن

 کند.سازی بهتر پالپ با مواد شیمیایی کمک میدرصد جامد باالتر به آمادهنکته مهم: 

 

سازنمای داخلی تانک آماده -9 شکل   

 شود، چه نقشیساز در نظر گرفته میهای آمادهسازی مواد شیمیایی که در تانکزمان آماده: 1 سؤال 

 د شناورسازی دارد؟در کارایی فرآین

ز ها نیدهد تا بعد از مخلوط شدن کامل در پالپ با سطح کانیسازی فرصت را به مواد شیمیایی میزمان آماده

ها توانند خود را به سطح کانیسازی کم باشد، بازدارنده و کمک کلکتور نمیتماس پیدا کنند. اگر زمان آماده

 دارند.نلیات عم مناسب را در تأثیر درنتیجهبرسانند و 
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 سازمخزن رقیق -5 -2

اضووافه کردن آب  یبرا نچیا 3لوله آب تازه  کیسوواز قرار گرفته اسووت. بعد از تانک آماده سووازقیرق مخزن

 زیمخزن سوورر نیداخل ا بهسوواز آمادهشووده از لبه تانک  یسووازمخزن قرار دارد. پالپ آماده نیتازه داخل ا

 ی)درصد جامد مناسب برا 29 به ۵0 از پالپ جامد درصد و شودیم اضافه آن به تازه آب آنبعداز. دشویم

 .کندیم دایرافر( کاهش پ یهاسلول

 های فلوتاسیونماشین -6 -2

 های زیر تشکیل شده است:های فلوتاسیون از قسمتماشین

 سلول فلوتاسیون -

 (Rotorهمزن ) -

 (Statorه )متوقف کنند -

ا سهولت و ای شکل بهای استوانهمستطیل شکل هستند. هرچند در سلولمکعب معموالًهای فلوتاسیون سلول

هووای آوری کف در سووولولتوان مواد جوواموود را بووه تعلیق درآورد، لیکن جمعیکنواختی بیشوووتری می

 شود.ه میرایج از این نوع سلول استفاد طوربهتر است و لذا مستطیل شکل عملیمکعب

 زدن پالپ در داخل سلول است. شکلدهد که وظیفه آن همهمزن بخشی از ماشین فلوتاسیون را تشکیل می

شین ست که دارای تنوع زیادی همزن یکی از اجزاء ما سیون ا ستهای فلوتا ستاتور. متوقف کننده ا نیز ( )ا

. ستاحیط در قسمت فوقانی سلول فلوتاسیون است که نقش آن جلوگیری از تالطم زیاد م بخشی از ماشین

در توزیع مناسب می، استاتور نقش مهعالوهبهطراحی و ساخته شده است.  همزنشکل آن متناسب با شکل 

شین های هوا به داخل پالپ دارد.حباب سیون در کارخانه مولیبدن از نوع ما ( 10 شکل) Denverهای فلوتا

مسووتطیل شووکل هسووتند. در ها شووامل یک همزن و متوقف کننده و یک سوولول مکعبهسووتند. این ماشووین

هوای الزم برای شووناور شوودن مواد در نظر گرفته شووده  تأمینهای ابتدایی یک ورودی هوا نیز برای سوولول

 است.

عث اها، نیتروژن اسووت. به این دلیل که اکسووی ن ببه سوولول شوودهقیتزردر کارخانه مولیبدن هوای  نکته مهم:

 های مس و آهن دارد.منفی بر عمل بازداشت کردن سولفید تأثیرشود و اکسیدی شدن محیط می
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 همزن، متوقف کننده، ورودی هوا() بدنیمولهای فلوتاسیون در کارخانه مختلف ماشین هایقسمت -10 شکل

 

 های کارخانه مولیبدناز سلول نمای خالی و اجزای یکی -11 شکل

ستفادههای فلوتاسیون سلول سلولطرفه هستند. برای همهدر کارخانه مولیبدن از نوع یک شدها ها از پارو ی 

ستفاده سلول  شدها شت  سمت پرعیارکنی اولیه در هر ردیف ه ست. برای ق شدهقرار  مترمکعبی 8/2ا  داده 

 .(11 شکلاست )
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 ای بین دور همزن سلول فلوتاسیون و بازیابی وجود دارد؟آیا رابطه :2 سؤال 

بیشتری را انتقال  باارزشتوان ذرات می درنتیجهشود و می ترکوچکها اندازه حباب ،با زیاد کردن دور همزن

 دور همزن موجب ازحدبیشالبته افزایش  ود.شافزایش بازیابی در صورت افزایش دور همزن دیده می معموالًداد. 

 آوری و کاهش بازیابی خواهد شد.افزایش اغتشاش در ناحیه جمع

 پارو-7 -2

ست شدهمنتقلوظیفه پارو انتقال ذرات  سانتره ا صورتی(. 11 شکل) به کف به کانال کن این ذرات به  کهدر

گردند. در این صوووورت بازیابی کاهش پیدا سوووانتره راه پیدا نکنند، دوباره به داخل سووولول برمیکانال کن

کند. هر پارو از دو تیغه که با بسووط به هم متصوول هسووتند، تشووکیل شووده اسووت. یک محور وظیفه متصوول می

 کردن تعداد پاروها برای یک بخش سلول را بر عهده دارد.

 (نکته مهم

 ها، باید یکسان باشد.پارو تا لبه سلول برای هر بخش از سلولهای فاصله لبه تیغه 

 (نکته مهم

صورتپاروها  صد مراقبت درهر شد. برای مثال زمانی که ق ان کاران کم کردن میزباید در حال کار کردن با

 هاست، باید این کار توسط مقدار هوای وارده به سلول و کنترل سطح سلول انجام شود.بارکشی از سلول

 (Junction boxها )ردیف سلول دهندهاتصال -8 -2

ردیف  هدهنداتصالها توسط شود. این بخشهای فلوتاسیون به تعدادی بخش تقسیم میهر ردیف از سلول

 (.12شکل شوند )( به هم متصل میjunction boxها )سلول

کردن مواد  ها و همچنین اضووافهبهتر سووطح سوولول های فلوتاسوویون به دلیل تنظیمم تعداد سوولولیاین تقسوو 

سلول ردیف  دهندهاتصالهای رافر دو شیمیایی برای عملکرد بهتر فرآیند فلوتاسیون است. در هر ردیف از 

 شوند.تقسیم می 3-3-2رافر به سه بخش به ترتیب  هایسلول وجود دارد. سلول
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هاف سلولردی دهندهاتصال -12 شکل  

 را در نظر هاآنبر کارایی فلوتاسیون که مسئول کارخانه مولیبدن باید  مؤثرعامل چهار  :3 سؤال 

 ؟کدامند داشته باشد

، مقدار بازدارنده، مقدار در هر ردیف سلول Eh ها، مقدارورودی، دبی مواد ورودی به سلول بندی خوراکدانه

 گازوئیل(کلکتور )

 های فلوتاسیونسیستم کنترل سطح اتوماتیک سلول -9 -2

 های نهایی برایدر سلول معموالًهای فلوتاسیون است. عمق کف زیاد عمق کف یک پارامتر مهم در سلول

سانتره ستفاده میکن برای تنظیم  شود.شود. عمق کف کم نیز برای بازیابی باالتر بکار برده میای با عیار باال ا

. در کارخانه شودهای کنترلی استفاده میهای فلوتاسیون از دو پارامتر کنترلی هوا و شیرعمق کف در سلول

ارد ها وجود دهای سلولدهندهاتصالاز  هرکدامای که در ها توسط شیرهای نیزهمولیبدن تنظیم سطح سلول

شیرهای نیزهانجام می ستم کنترلشود. این  سی سلول را تنظیم  ای با یک  سطح  صورت خودکار  سطح به 

شانمی سطح پالپ قرار دارد که به یک ن شناور حبابی روی  سگر متکند. یک  سطح  ست. حسگر  نج صل ا
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، رگشووتوبرفت زمانمدتگیری میانگین فرسووتادن موج و اندازه وسوویلهبهگر قرار گرفته اسووت. باالی نشووان

 (.13 شکل) دهدو سطح پالپ داخل سلول را نشان می کندگیری میگر اندازهفاصله را تا نشان

 

هاتجهیزات کنترل سطح سلول -13 شکل  

ست. می شاهده ا سلول، این اطالعات در اتاق کنترل قابل م سطح پالپ  توان با تعیین یک نقطه مطلوب برای 

شووووند میکاران تنظیم ای به صوووورت محلی توسوووط مراقبتکرد. شووویرهای نیزهعمق کف را مشوووخص 

 (.14 شکل)

 

ایمحلی شیرهای نیزه گرکنترل -14 شکل  

 های فلوتاسیونظرفیت ماشین-10 -2

سیون  شین فلوتا سیون یک  طوربهتوان را نمیظرفیت یک ما سینتیک فلوتا که انه )کمطلق تعیین کرد، زیرا 

مواد  ارامترهای متعددی وابسوووته به نوع کانه وپمسوووتقیم بر روی ظرفیت ماشوووین فلوتاسووویون دارد( به  تأثیر
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شناور شونده، توزیع دانه ، بافت دهای جامبندی بار اولیه، شکل دانهشیمیایی مورد مصرف، مانند عیار کانی 

ر و آب، مقدا جامد یحجمها، ویسوووکوزیته پالپ، دبی کانه، چگالی جامد، چگالی پالپ ورودی به سووولول

رفیت توان حدود ظمی باوجوداینبستگی دارد.  ساز(کننده، کفکلکتور، تنظیمشده )مصرفمواد شیمیایی 

ا ع کانه و در شووورایط مشوووابه بهایی با ابعاد مختلف را برای یک نوها را تعیین کرد و ظرفیت سووولولسووولول

 های فلوتاسیون وجود دارد:ای که برای محاسبه ظرفیت ماشینمعادله یکدیگر مقایسه نمود.

𝑄 = (
𝑉𝑠

𝑘𝑡
) ∗ 105 

Q( ظرفیت :t/h) 

V( 3: حجم سلولm) 

s: وزنی جامد در پالپ  لظت)%( 

t ونیفلوتاس: زمان (sec) 

k(1۵و  44)بین  : مقدار ثابت 

 )مثال

صورتی، %2۵و در  لظت وزنی جامد  kg/m 2700 3ای با چگالی کانه برای سیون معادل  کهدر  8زمان فلوتا

 تن است. 3تا  1حجم سلول بین  مترمکعبدقیقه باشد، ظرفیت فلوتاسیون آن برای هر 

 سینتیک فلوتاسیون -11 -2

د، شوووای که در پالپ شووناور میبت به درصوود مادهدر حال حاضوور، به نظر همه دانشوومندان، فلوتاسوویون نسوو

صورت معادله زیر  سته به  سبت به زمان در یک رآکتور  یر پیو ست. تغییرات  لظت ن فرآیندی درجه اول ا

 است:
𝑑𝐶

𝑑𝑇
=  −𝑘𝐶 

نیز ثابت سووینتیک اسووت. در این  kبوده،  tشووود، در زمان  لظت وزنی جامدی که شووناور می Cکه در آن 

سایر پارامترهای  معادله، شیمیایی و  ست که  لظت هوا، مواد  شده ا سیون ثابت بود مؤثرفرض  ه و در فلوتا

ست. در  یر این هاآنکلیه  تأثیر سینتیک منظور گردیده ا وق صورت جمالت دیگری به فرمول ف در مقدار 

 شوند.افزوده می

صورتی سینتیک همه دانه کهدر شودهای مادهثابت  شناور  شد،  لظت وزنی آای که باید  ن ، مقدار ثابتی با

 برابر است با: tماده در پالپ در زمان 
𝐶 = 𝐶0𝑒−𝑘𝑡  

 ( است.t=0 لظت وزنی آن ماده در شروع فلوتاسیون ) 𝑪𝟎که در آن
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 ماندزمان-12 -2

سلولزمان توقف دانه سلولها در  سیون، به حجم  ستگی دارد. در حالت ها و ظرفیت بهای فلوتا ار ورودی ب

 شود، زمان توقف ظاهری برابر است با:تغذیه می Qکه توسط مایعی با دبی  Vیک سلول با حجم 

𝜃 =
𝑉

𝑄
 

 درصد جامد -13 -2

 بیابد. دلیل این امر کاهش ذرات همراه آبا کاهش درصد جامد پالپ، عیار افزایش می معموالًدر عملیات  

. ا لب در قسمت نهایی فلوتاسیون درصد جامد پالپ کمتر از مرحله پرعیار کردن اولیه استها دنباله حباب

 یابد.یکاهش م ازحدبیشدرصد جامد، عیار کنسانتره  ازحدبیشاست. البته باید توجه داشت با افزایش 

 نکته مهم(

درصد در  ۵های پرعیارکنی اولیه به در سلول درصد 29در فرآیند فلوتاسیون مدار مولیبدن، درصد جامد از  

 یابد.های شستشوی هفتم کاهش میسلول

)کنسانتره مرحله اول خوراک  ای استمرحله 2فرض کنید مدار فلوتاسیون کارخانه مولیبدن  :4 سؤال 

(، با فرض اینکه بازیابی شوداست و باطله مرحله دوم به خوراک مرحله اول برگردانده میمرحله دوم 

درصد باشد، بازیابی کل مدار را محاسبه کنید )باطله سلول اول باطله نهایی  75در هر دو مرحله 

 (.است

واحد و  Aکنسانتره سلول اولی  مقدار A واحد فرض شود، با فرض بازیابی 1اگر مقدار ماده باارزش قابل شناور 

 مدار برابر است با: ازیابی کلب درنتیجهشود. واحد می A-1مقدار باطله 

 

بازیابی کلی   =  
A2 

1−A+A2 × 100 =  
(0.75)2

1−0.75+(0.75)2 × 100 = 

69/23% 

 

 اندازه ذرات -14 -2

ی بازیاب معموالًتر شووودن وزن ذرات، ارزش و سووونگینبا افزایش اندازه ذرات، به دلیل آزاد نشووودن کانی با

ندازه ذرات ش میکاه بد. از طرف دیگر اگر ا باشووود، عیار کنسوووانتره را کاهش  ازحدبیشیا معینی ریز 

در کارخانه مولیبدن دو مرحله آسووویاکنی برای کاهش ابعاد ذرات وجود دارد. آسووویای اولیه به  دهد.می

صورت  مداربازصورت  سیای ثانویه به  ست. آ ستها سیکلون قرار دارد. مدارب ذرات خوراک  ابعاد با هیدرو
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میکرون  44درصد زیر  100میکرون است. در آسیاکنی اولیه این ابعاد به  44درصد زیر  86کارخانه مولیبدن 

 کند.کاهش پیدا می

 طوربه کارخانه مولیبدن مورد از عوامل عملیاتی دخیل در کارایی فلوتاسیون پنجبا ذکر : 5 سؤال 

 را بررسی کنید. هاآن تأثیرخالصه 

 دبی خوراک

ی را کاهش بازیاب درنتیجهها کاهش یافته و در سلول ماندزماناگر در شرایط معمولی کارخانه دبی افزایش یابد، 

 به همراه خواهد داشت.

 اندازه ذرات

ی کاهش اببازی معموالًتر شدن وزن ذرات، با افزایش اندازه ذرات، به دلیل آزاد نشدن کامل کانی باارزش و سنگین

عیار کنسانتره روی، به دلیل افزایش دنبالهباشد،  ترمعینی ریز ازحدبیشیابد. از طرف دیگر، اگر اندازه ذرات می

 .دیابمیکاهش 

 دانسیته پالپ

ها بابآب دنباله ح در افتاده ریگیابد. دلیل این امر کاهش ذرات با کاهش دانسیته پالپ عیار افزایش می معموالً

د توجه اولیه است. البته بای نیدر قسمت نهایی فلوتاسیون درصد جامد پالپ کمتر از مرحله پرعیارک . اغلباست

 یابد.درصد جامد، عیار کنسانتره کاهش می ازحدبیشداشت که با افزایش 

 های رسیوجود کانی

لیل به د عمدتاً شود کهاگر در سنگ معدن ورودی مقدار رس از حد معینی بیشتر شود، باعث کاهش بازیابی می

 شود.مواد شیمیایی نیز میمصرف پوشیده شدن ذرات باارزش با ذرات رس است. وجود رس باعث افزایش 

 های اکسیدهکانی

ش کاه شدیداًهای سولفوری در سنگ خصوصاًبازیابی  درنتیجهاگر سنگ معدن ورودی اکسیده شده باشد،  

 یابد.می

 مجددآسیاکنی -15 -2

سیکلون در یک  سیاکنی مجدد همراه با هیدرو ستهآ صورت معکوس قرار دارد.  مدارب که  صورتنیبدبه 

 تاییپالپ به یک خوشووه سووه ازآنجاشووود. کنسووانتره شووسووتشوووی چهارم وارد مخزن هیدروسوویکلون می

ردد گبه داخل آسووویا برمی ها برای آسووویاکنی مجددریز هیدروسووویکلونشوووود. تهروسووویکلون پمپ میهید

دهد. در آسیاکنی های شستشوی پنجم را تشکیل میها نیز خوراک سلولسرریز هیدروسیکلون (.1۵ شکل)

 یابد.میکرون کاهش می 37درصد زیر  100مجدد ابعاد ذرات به 
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 (نکته مهم

یش درجه آزادی، به وجود آوردن سوووطح تازه در کارخانه مولیبدن هدف از آسووویاکنی مجدد عالوه بر افزا

 بیشتر مواد شیمیایی نیز است. تأثیرجهت 

 

آن مداربستهآسیاکنی مجدد به همراه خوشه هیدروسیکلون  -1۵ شکل  

 پنجم، ششم و هفتمهای شستشوی سلول -16 -2

ه با استفاده ک ترتیباینبه .کنندتم به صورت خود هواده کار میششم و هف ،نهایی پنجم یهای شستشوسلول

در  و واردشوودهبه این محل  خودخودبهگردش آب، هوا  در اثردر اطراف روتور،  جادشوودهیاجزئی  خألاز 

سلولداخل پالپ متفرق می شوی پنجم شود. حجم  ست ش سلول مترمکعب 4/1های  شوی و برای  ست ش های 

 است. عبمترمک 7/0ششم و هفتم 

شووود. این شوویرها با ای انجام میهای صووفحهها به صووورت دسووتی و توسووط شوویرکنترل سووطح در این سوولول

ن ی قسووومت پاییای که در قسووومت انتهایی خود دارند قادر به کنترل مقدار پالپ خروجی از دریچهصوووفحه

 (.16 شکل) سلول هستند
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7 و 6، ۵های شستشوی کنترل سطح دستی و ردیف سلول -16 شکل  

ظر از ن کنندبا هوای فشرده کار میهایی که با سلول خودمکشهای فلوتاسیون آیا سلول: 6 سؤال 

 در مدار متفاوت است؟ هاآن کارگیریبهد؟ آیا محل نباشکارایی متفاوت می

بیشتر از  هاآنشود، زیرا کارایی گیر استفاده مید در مرحله رمقکننمیبا هوای فشرده کار هایی که ز سلولا بله

 است. خودمکشهای سلول

 مواد شیمیایی -17 -2

( و Na2S) میدسوودیسووولفاکنون در کارخانه مولیبدن مورد اسووتفاده قرار دارند شووامل مواد شوویمیایی که هم

( بازداشت کننده Na2Sهستند. سولفید سدیم ) exfoam 636 ( وNaCN) میدسدیانیس(، fueloil) لیگازوئ

سوووازی مولیبدن اسوووت. همچنین های مس و آهن اسوووت. گازوئیل کمک کلکتور برای شوووناورسوووولفید

نیز ضد کف  exfoam 636یک بازداشت کننده قوی سولفیدهای مس و آهن است.  (NaCN) سیانیدسدیم

 ت.اس
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 ساعته 24تزریق مواد شیمیایی در مدار  هایمحل -18 -2

شیمیایی  سدیم مواد  سولفید  ستفادهگازوئیل و  شامل می 24در بخش  موردا شوند. ساعته مدار مولیبدن را 

سولفی 17شکل طور که در همان ست،  شده ا شان داده  سدیم در تانکن سلولهای آمادهد  های ساز، ابتدای 

ساز مورد دههای آماشود. گازوئیل نیز در تانکهای شستشوی دوم اضافه میپرعیارکنی اولیه و ابتدای سلول

 گیرد.استفاده قرار می

 

ساعته 24های اضافه شدن مواد شیمیایی در مدار محل -17شکل   

 ساعته 7تزریق مواد شیمیایی در مدار  هایمحل -19 -2

ستفاده  7در مدار  سولفیدهای مس و آهن ا شت کردن  سدیم برای بازدا سیانید  سدیم و  سولفید  ساعته از 

 .(18شکل ) شودمی

 

ساعته 7شدن مواد شیمیایی در مدار های اضافه محل -18شکل   
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شده طبق طراحی اولیه کارخانه از هیدروسولفیدسدیم به عنوان بازدارنده اصلی استفاده می: 7 سؤال 

 شود. آیا این دو از لحاظ کارایی باهم تفاوتی دارند؟اکنون از سولفید سدیم استفاده میولی هم

کند. وجود در پالپ آزاد می OH-و  HS ،-2S-های رولیز و سپس تجزیه شدن، یونسولفیدسدیم در اثر هید

کند که باعث فراهم شدن سولفوری ایجاد می حلرقابلیغ هیالکیهای اکسید شده، در سطح یون 2S-های یون

افزایش  پالپ pHگردد. به دلیل هیدرولیز شدن سولفید سدیم، شرایط الزم برای جذب کلکتور سولفیدریلی می

شود و وجود بار منفی تا حدی از جذب کلکتور آنیونی سولفیدریلی بیشتر می HS-غلظت  درنتیجهکند و پیدا می

بر سولفید سدیم  معموالًدهد، محلول را خیلی افزایش نمی pHکند. ولی چون هیدروسولفید سدیم، جلوگیری می

 شود.ترجیح داده می

 های ساخت سولفید سدیمذخیره، تانک مدوار و تانک تانک -20 -2

ستفاده قرار می صورت مایع و جامد مورد ا سدیم به دو  سولفید  سدیمگیرد. در مدار مولیبدن  مایع  سولفید 

ساخته می شمه قرار دارد،  سرچ سط کارخانه مدوار که خارج از مجتمع مس  شود و به کارخانه مولیبدن تو

 (.19کل شکند )فید سدیم مایع ابتدا به تانک موسوم به مدوار انتقال پیدا میکند. سولانتقال پیدا می

 

 تانک سولفید سدیم مدوار -19شکل 

 (.20شکل شود )سولفید سدیم مایع از تانک مدوار به صورت ثقلی وارد دو عدد تانک ساخت می
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تانک ساخت سولفید سدیم -20شکل   

 .(21شکل ) شودهای ساخت به تانک ذخیره سولفید سدیم پمپ میسولفید سدیم مایع از تانک

 

ه سولفید سدیمتانک ذخیر -21شکل   

سدیم   سولفید  ست.  44حجم تانک ذخیره  سط دو پمپ که یکی از بعدازآنهزار لیتر ا سدیم تو سولفید   ،

 (.22شکل کند )های روزانه تزریق سولفید سدیم راه پیدا میاست به تانک کاربهآماده هاآن
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های روزانه تزریق سولفید سدیمتانک -22شکل   

پس سازی شود. سهای ساخت سولفید سدیم با آب مخلوط و آمادهسولفید سدیم جامد باید ابتدا در تانک

سدیم در بخش مواد  به تانک ازآنجاباید  سولفید  ساخت  شود. دو عدد تانک  سدیم پمپ  سولفید  ذخیره 

ن هسوووتند و برای اینکه سوووولفید سووودیم ها مجهز به همزاین تانک شووویمیایی کارخانه مولیبدن وجود دارد.

سازی ساعت زمان آماده 2های مس و آهن را داشته باشد، نیاز به اکتیویته الزم برای بازداشت کردن سولفید

 (.23شکل ) ها دارددر این تانک

 

مدار تزریق سولفید سدیم -23شکل   

در کارخانه پرعیارکنی بر عملکرد سیانید سدیم  شدهاستفادهکلکتور نوع و غلظت  تأثیر :8 سؤال 

 برای بازدارندگی مس چگونه است؟
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کند. ر میتبلند بودن زنجیر و زیاد بودن غلظت کلکتور، مقاومت آن را در مقابل بازدارندگی سولفید سدیم بیش

ازدارندگی ب تأثیر. استفلز تشکیل شده روی سطح ذرات در آب  -دلیل این امر کاهش حاللیت ترکیب کلکتور

 سیانور در کلکتور با زنجیر کوتاه و غلظت کم، بیشتر است.

 تره نهایی مولیبدننهای لیچینگ کنساتانک -21 -2

 استفاده از سیانید سدیم برای لیچینگ کنسانتره مولیبدن -1 -2-21

ستفادههای یکی از روش سانتره برای حذف کانی شدها سیانیدی کن سانتره مولیبدن، لیچینگ  های مس از کن

دار، مس به صوووورت دار در دو تانک همزنهای مسمولیبدن اسوووت. در این روش بعد از حل کردن کانی

 شود.کنسانتره مولیبدن خارج می محلول و در فاز آبی از

عیار مس در کنسووانتره نهایی باالتر از حد مجاز باشوود، کنسووانتره مولیبدن وارد  کهدرصووورتیدر این روش 

سدیم دار اول میتانک همزن سیانید  شدن مس توسط   (NaCN)شود. در تانک اول و در دمای محیط حل 

درجه  80نرسوود، در تانک دوم با فراهم کردن دمای  عیار مس به حد مطلوب کهدرصووورتیشووود. انجام می

ج هستند سنهای لیچینگ مجهز به همزن و سطحکند. تانکحل شدن مس از کنسانتره مولیبدن ادامه پیدا می

ندازه نگ دوم ا نک لیچی تا جه حرارت صوووورت میو در  جه حرارت  تأمینگیرد. گیری در جه  80در در

 گیرد.های ژاکتی( صورت میاند )گرمکنهایی که محیط تانک را پوشش دادهگراد توسط گرمکنسانتی
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 تانک لیچینگ سیانیدی کنسانتره نهایی مولیبدن -24شکل 



 

 

سوم     فصل   

 

 

سوم فصل  

مشکل
 کاراهاهی فرآیند، پیشنهاداه و راه
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 تقسیم نامناسب خوراک در کارخانه مولیبدن -1 -3

. ها از این مخازن زیاد استهای محصول پرعیارکنی اولیه مشخص شد که ریزشاز مخزن پمپ شدهانجامهای با توجه به پایش

های پرعیارکنی اولیه متفاوت است و در طول یک شیفت نوسان زیادی چهار ردیف سلولدانسیته ورودی به 

ود نوسان در عیار مولیبدن و دانسیته خوراک ورودی باعث کاهش بازیابی کنسانتره مدار پرعیارکنی دارد. وج

ن با این عامل شود، بنابراین باید تا حد ممکاولیه و درنتیجه کاهش بازیابی کنسانتره نهایی کارخانه مولیبدن می

سعه در ابتدای ورود به کارخانه مولیبدن تو 2و  1مولیبدن قدیم و فازهای  -ریز تیکنرهای مسمقابله شود. ته

ست شوند. این جعبه دو قسمتی ا، میجادشدهیاکه پس از اجرای طرح توسعه مولیبدن  تقسیمجعبهوارد یک 

 و آرام شدن جریان ، کاهش انرژی اولیهیسازهمگنو مواد ابتدا وارد قسمت اول جعبه شده تا ضمن اختالط، 

این جعبه،  هایاز خروجی هرکدامکننده دو راهه است، سرریز شوند و به قسمت دوم جعبه که یک تقسیم

کنی گردان برای تقسیم خوراک بین دو ردیف پرعیار کنندهمیتقسشوند. هر کننده گردان میوارد یک تقسیم

قسیم گردان پالپ را به دو بخش ت هایکنندهتقسیماز  هرکدام دیگرعبارتبهاولیه درنظر گرفته شده است. 

 (.2۵شکل ) نمایندمی( بخش پرعیارکنی اولیه منتقل دهندهحالتسازی )آماده هایکنند و به تانکمی

 

 تقسیم خوراک در کارخانه مولیبدن -2۵شکل 

پرعیارکنی اولیه  خط 2کارخانه تنها  اندازیراهاین روش تقسووویم خوراک به این دلیل اسوووت که در ابتدای 

 کنندهیمتقس، برای این دو خط جدید نیز یک است. پس از اضافه شدن دو خط توسعه مولیبدنوجود داشته 

راهه )برای تقسووویم  4 گردانمقسووومدر طرح اولیه از یک  کهدرحالیشوووده اسوووت.  اندازیراهگردان جدید 

ستفادهخوراک به چهار ردیف(  ست. شدها شرایط کنونی فقط ا ا سیمز دو دریچه این در  ستفاده ا کنندهتق
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در زمان تعمیرات یک ردیف  ؛ کهاسوووتشوووود. یکی از اشوووکاالت روش تقسووویم خوراک فعلی مدار می

یه نوسوووان زیادی در مدار ایجاد می به هرکدام از ردیف؛ شوووودپرعیارکنی اول های زیرا در حالت عادی 

درصووود  ۵0لی در حالت توقف یک ردیف، شوووود ودرصووود خوراک اولیه منتقل می 2۵پرعیارکنی اولیه 

که باعث بروز مشوووکالت زیادی از قبیل سووورریز پالپ به  خوراک اولیه به ردیف مجاور آن منتقل شوووده

، به دلیل 2کارخانه تغلیظ  2اندازی فاز در این ردیف خواهد شوود. با راه ماندزمانکنسووانتره و کاهش شوودید 

اصالح  درنتیجهتر شده و و بحرانی ترحساستقسیم خوراک  قشنافزایش دبی ورودی به کارخانه مولیبدن، 

 رسد.نحوه تقسیم خوراک ضروری به نظر می

ته پایش دانسوووی لپ در ردیف برای  به پا لپ ورودی  پا ته  یه، دانسوووی یارکنی اول  3 فیردهای مختلف پرع

شروز اندازه 14پرعیارکنی اولیه طی  سیته (26شکل ) دگیری  ( کیلوگرم 128۵)طراحی:  14۵0. میانگین دان

بود. این نتایج نشان از نوسان باالی دانسیته ورودی  مترمکعبکیلوگرم بر  164با انحراف معیار  مترمکعببر 

ت ی تقسیم خوراک ورودی به کارخانه مولیبدن جهبنابراین باید نحوه؛ های پرعیارکنی اولیه داشتبه سلول

 اصالح شود. ،وراکسازی بهتر خهمگن

 

 (3 فیرد)1های پرعیارکنی تغییرات دانسیته ورودی به سلول -26شکل 

نه روش  هایمتعددی وجود دارد. یکی از روش هایبرای اصوووالح روش تقسووویم خوراک در این کارخا

 ودی در آن پالپو پس از مخلوط سازی خوراک ور شدهنصباین است که یک تانک جدید  شنهادشدهیپ

گذاری و فضای زیادی دارد. ساز موجود تقسیم شود. این روش نیاز به سرمایهورودی بین چهار تانک آماده

گردان موجود قابلیت تقسوویم خوراک بین  هایکنندهتقسوویمروش دیگر اسووتفاده از امکانات موجود اسووت. 

ردان، گ کنندهتقسوویمکردن دو مسوویر جدید به هر توان با اضووافه سوواز را دارند، بنابراین میچهار تانک آماده
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دی به بار ورو ترتیباینبهدهی نمود. به هر چهار ردیف پرعیارکنی اولیه خوراک کنندهتقسووویماز هر  عمالً

ین (. یک مزیت دیگر این تغییر ا27شووکل ) شووودتر میعیار و هم دانسوویته همگن ازنظرم هر چهار ردیف ه

 طوربهر، بار ورودی های پرعیارکنی اولیه از مدااسووت که در صووورت خارج شوودن یک ردیف از سوولول

 شود.ردیف دیگر تقسیم می 3مساوی بین 

 

 (.دهندمسیرهای پیشنهادی را نمایش می چیننقطهطرح تقسیم خوراک پیشنهادی )خطوط  -27شکل 

 اصالح تقسیم خوراک در کارخانه مولیبدن -1 -3-1

د، مسوویر اضووافه شوو دو گردانمقسوومبرای اصووالح تقسوویم خوراک بین چهار ردیف پرعیارکنی اولیه، به هر 

در این روش  دیگرعبارتبهانتقال داده شووود.  سوووازآمادهپالپ به چهار تانک  گردانمقسوووماز هر  درنتیجه

 (.27شکل )خوراک انجام گرفت  کنندهتقسیماز از هر دو سبه هر تانک آماده دهیخوراک

تر بار ورودی به هر چهار ردیف هم از نظر عیار و هم دانسووویته نسوووبت به حالت قبلی همگن ترتیباینبه

ی ارکنهای پرعیگردید. یک مزیت دیگر این تغییر این است که در صورت خارج شدن یک ردیف از سلول

سایر دالیل از مدار، بار ورودی  ساوی بین  طوربهاولیه به دالیل تعمیراتی و  شود. ردیف دیگر تقسیم می 3م

 اند.های جدید نشان داده شدهمسیر 28شکل در
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 گردانمقسمبه  شدهاضافهجدید  هایمسیر -28شکل 

 نتایج حاصل از اصالح تقسیم خوراک -2 -3-1

شخص  سلول شدم سیته ورودی به این  سان دان ست، که بعد از تغییرات نو شده ا سیار کمتر   کهیطورهبها ب

 کاهش یافته است. مترمکعبسانتیگرم بر  2۵به  مترمکعبسانتیگرم بر  164انحراف معیار دانسیته از 

g/cm خشک با دانسیته  مولیبدن -مسکنسانتره  t/h 435تناژ ورودی به مدار فلوتاسیون  :9 سؤال 

حجم سلول و ثابت  %25ها و مقدار حجم حباب 30. درصد جامد برای پرعیارکنی اولیه است 2/4 3

نیاز  مترمکعبی 8/2چند سلول فلوتاسیون  %85. برای رسیدن به بازیابی استبر دقیقه  1واکنش 

 های پرعیارکنی اولیه(؟)حجم هر یک از سلول ستا

مس مولیبدن کنسانتره یحجمدبی   (Qs) = 
435 t/h

4.2 𝑡/𝑚3
=103.57 

 = نسبت رقت
100−30

30
آب یحجمدبی              2.33 =   = 435*2.33 = 1013.55 

به کارخانه واردشده یحجمدبی   (QSL) = 103.57+1013.55= 1117.12 

جریان ) یشگاهیآزمامخلوط و در یک سلول  کامالًدرصد در یک سلول  85ی رسیدن به بازیابی زمان الزم برا

 پیستونی( برابر است با:

0.85 = 
kτ

1+kτ
 → τ = 5.67min 

0.85 = 1-e−kτ → τ =1.9min 

ن توایم درنتیجهمخلوط و جریان پیستونی است،  کامالً های کارخانه بین الگوی سلول چون الگوی اختالط سلول

 را در نظر گرفت: ماندزمانمتوسط 

 = زمان متوسط
5.67+1.9

2
= 3.8 𝑚𝑖𝑛 

ازیموردنحجم   = 1117.12 × (
3/8

60
) = 70.74 m  3     
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 88.43 = 1.25 × 70.74 = حجم کل با در نظر گرفتن مقدار هوا

 = تعداد سلول
88.43

2.8
 = 31.58 = 32 

 سلول باشد به چند ردیف سلول نیاز است؟ 8شامل های فلوتاسیون ب( اگر هر ردیف از سلول 

32 : تعداد ردیف

8
 = 4 

کارخانه به جریان پیستونی شبیه است، اگر تقسیم بار مساوی انجام  هایج( اگر فرض کنیم الگوی اختالط سلول

 رد؟ابر بازیابی آن ردیف د تأثیریمترمکعب بر ساعت بیشتر خوراک داده شود چه  100نشود و به یک ردیف 

 m3 /h 349 =4/(1/25×1117) :حجم واردشده به هر ردیف با احتساب هوای موجود در سلولها

در هر ردیف در حالت فعلی ماندزمان  = 
22.4

349
× 60 = 3.8m  in 

 e−kτ = 1-e−3.8 = 97.76%-1 = بازیابی در حالت فعلی

ردیف در صورت تقسیم اشتباه در هر ماندزمان  = 
22.4

449
 × 60 = 2.99 

 e−kτ = 1-e−2.99= 94.97%-1 = بازیابی در حالت فعلی

 

 ایم؟از مولیبدن را در این ردیف نسبت به قبل از دست داده مید( با این فرض چه حج

در حالت اول رفتهازدستمقدار مولیبدن   = 349-(349×0.9776)= 

8 m3 /h × 0.007=0.056 m3/h×4700 kg/m3 = 263.2 kg/h  

 m3/h= 756 kg/h 23=(449×0.9497)-449 :مقدار مولیبدن ازدسترفته در حالت دوم

در حالت اول و دوم رفتهازدستاختالف مولیبدن  : 756-263= 493kg/h 

 ی خوراک کارخانه مولیبدن سازآماده-2 -3

شروع می -فرآیند فرآوری مولیبدن از تیکنرهای مس زی برای سایرا که اولین مرحله آمادهشود، زمولیبدن 

جام می ها ان بازداشووووت مس در این تیکنر بدن و  یابی مولی ها عالوه بر ذخیره و باز شوووود. در این تیکنر

 کهنآمولیبدن، بخشی از آب همراه  -خوراک کارخانه مولیبدن، با  لیظ نمودن کنسانتره مس سازیهمگن

شیمیایی  ستفادهحاوی مواد  شناو شدها شیمیایی رسازی مس است، جدا میبرای  ستفادهشود. مواد  در  دهشا

 هاآنروند و برای خنثی کردن اثر میمدار فلوتاسوویون مس در کارخانه جداسووازی مولیبدن مزاحم به شوومار 

شووود. مواد شوویمیایی که به عنوان بازداشووت کننده در مدار بازداشووت کننده اسووتفاده می توجهیقابلمقدار 

ستفاد صرفی مجتمع میه میمولیبدن ا شیمیایی م شنشوند یکی از اقالم پرهزینه در بین مواد  بنابراین هر ؛ دبا
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ستقیم م طوربهعملیاتی که اثر مواد شیمیایی مزاحم را کاهش دهد در کاهش مصرف مواد بازداشت کننده و 

 در کاهش هزینه فرآوری مولیبدن مؤثر است.

باالیی که در  أثیرته کردن آب تازه در کارخانه مولیبدن به دلیل آبگیری هر چه بیشتر توسط تیکنرها و اضاف

افزایش بازیابی و کاهش مصوورف بازداشووت کننده دارد، ضووروری اسووت. در مجتمع مس سوورچشوومه از 

ریز ه تههر چ درنتیجهاسووت.  شوودهاسووتفادهگیری و حذف مواد شوویمیایی برای آب مولیبدن -مستیکنرهای 

لیبدن و سووازی مومصوورف بازداشووت کننده در کارخانه مولیبدن کمتر شووده و شووناور تر باشوود،ها  لیظتیکنر

های گردان، سمو مق تقسیمجعبهریز این تیکنرها بعد از تقسیم شدن در گیرد. تهبازداشت مس بهتر انجام می

ی سووازآمادهها برای ه در این تانک. مواد شوویمیایی ک(29شووکل ) شووودسووازی ارسووال میهای آمادهبه تانک

 )طبق طراحی( به شرح زیر است: شونداضافه می

 سولفید آمونیومگرم بر تن  1400 -1 

 گرم بر تن هیدروسولفید سدیم 2۵6۵ -2

 گرم بر تن گازوئیل 19۵ -3

ا آب شده و بساز های پرعیارکنی اولیه وارد مخازن رقیقی قبل از ورود به سلولسازآمادههای سرریز تانک

ست. در این تازه رقیق می ضافه کردن آب در این مرحله باال بودن درصد جامد پالپ خوراک ا شود. دلیل ا

های پرعیارکنی اولیه( )ورودی سووولول 30سووواز( به )خروجی تانک آماده ۵0مخازن باید درصووود جامد از 

 کاهش داده شود.

 

 سازمختلف به تانک آماده هایطبق طرح و ورودی به تانک و درصد جامد داخل تانک اردشدهومواد شیمیایی  -29شکل 
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( قرار کنندهرقیقها )مخازن سوواز و سوولولهای آمادهکاهش درصوود جامد خوراک در مخازنی که بین تانک

شود، ولی به دلیل  سیدههای آب رقیقکه لولهایندارد باید طبق طراحی انجام  س مالًعاند، ساز پو  تفادهموردا

خوراک کارخانه قبل از ورود به کارخانه مولیبدن  عمالًبرای جبران این مشکل،  .(30شکل گیرند )قرار نمی

ضافه  تیکنرها، ریزتهشود. برای انجام این کار درصد جامد ( رقیق میمولیبدن -مسریز تیکنرهای )در ته با ا

سعه، کاهش داده می 2و  1تیکنرهای فاز  ریزتهکردن آب به  سی زیر را در تو سا شکالت ا شود. این کار م

 آورد.میکارخانه به وجود 

های ها و تانککنندهکه باعث ریزش مواد از تقسووویم شوووودحجم خوراک ورودی به کارخانه زیاد می -

 شود.ساز میآماده

ه مولیبدن، آب برگشووتی اسووت، حاوی مقداری مواد ی قبل از کارخانسووازرقیقبرای  شوودهاضووافهچون آب 

 دهد.مصرف بازداشت کننده در کارخانه مولیبدن را افزایش می درنتیجهشیمیایی است و 

، سووازآمادههای اما با ارسووال پالپ رقیق به تانک؛ تر اسووتباالتر مناسووب هایی در درصوود جامدسووازآماده

 گیرد.ناسب انجام نمیها به شکل مسازی مواد در این تانکآماده

 

 های پرعیارکنی اولیهو عدم امکان اضافه کردن آب تازه به خوراک سلول سازرقیقلوله آب  -30شکل 

سوواز مورد تعمیر و بازسووازی قرار گیرند و همچنین باید درصوود آب رقیق هایبنابراین پیشوونهاد شوود که لوله

 افزایش داده شود. 60و در صورت امکان تا  ۵0طبق طراحی تا  مولیبدن -مسریزهای تیکنرهای جامد ته
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شود قبل از آماده می هاآنپالپ کنسانتره مس و مولیبدن که برای جداسازی  معموالً :10 سؤال 

 این کار در عملیات چیست؟ تأثیرشود. جدایش حرارت داده می

آن  یابیراهاز شناور شدن مس و  درنتیجهاز مرحله قبل شده و  ماندهیباقکلکتور  حرارت دادن باعث تجزیه شدن

 کند.به کنسانتره مولیبدن جلوگیری می

 در ورودی مدار پرعیارکنی اولیه شدهانجاماصالحات -1 -3-2

آب تازه به  ، امکان اضوووافه کردن(31شوووکل سووواز )آب رقیقهای در این کارخانه با تعمیر و اصوووالح لوله

ریز های پرعیارکنی اولیه به وجود آمد. با این کار امکان دریافت درصوود جامدهای باال از تهخوراک سوولول

 آمد. به وجود مولیبدن -مسهای تیکنر

 

 عیارکنی اولیههای پردر ورودی سلول سازرقیقهای آب لوله-31شکل 

 در ورودی مدار پرعیارکنی اولیه شدهانجامنتایج حاصل از اصالحات -2 -3-2

)قبل  مترمکعبکیلوگرم بر  1406از  1فاز  2تیکنر تغلیظ  ریزتههایی که انجام شوود دانسوویته گیریطی اندازه 

ضافه کردن آب رقیق افزایش یافت )بعد از  مترمکعبکیلوگرم بر  149۵ سازی( بهاز به وجود آمدن امکان ا

 سازی(.به وجود آمدن امکان رقیق

 سولفید سدیمکنترل مصرف  -3 -3-2

سولفید شت کننده  سدیم )بازدا سولفید  صرف  شترین مقدار م انه های مس و آهن در کارخطبق طراحی بی

 سووولفید سوودیمهای کنترل مصوورف یکی از راهگرم بر تن(.  2۵6۵) اسووت سووازآمادههای مولیبدن( در تانک

سیستم آنالیز پیوسته عیار باطله است که در کارخانه مولیبدن وجود ندارد. یکی دیگر از راه ستفاده از  هایی ا
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( ORP) ایحاگیری پتانسیل اکسیداسیون و را کنترل کرد، اندازه سولفید سدیمتوان توسط آن مصرف که می

 سازی پالپ است.ها برای پایش آمادهترین راهروش جزء ارزاناست. این 
 گیری پتانسیل اکسیداسیون و احیااندازه -4 -3-2

شت کانی شرایط بازدا سولفیدی مس و آهن نیاز به برای به وجود آوردن   محیط احیایی وجود آوردنهای 

 بازداشوووت یمناسوووب برا Eh یزانمآید. می به دسوووت Ehری گیاسوووت. میزان احیایی بودن محیط با اندازه

س هایکانی ست  -3۵2تا  -302 یبدنمول های پرعیارکنی اولیهسلولدر  یبدنمول یونمس و فلوتا میلی ولت ا

در داخل  یمسووود یدسوووولف یبا افزودن مقدار کاف یدبا این مقدار .(یدروژنمرجع اسوووتاندارد ه یاسدر مق)

 گردد. ینتأمساز آماده هایتانک

سیون و احیا در یک دوره اندازه سیدا سیل اک سلول دوم مدار پرعیارکنی اولیه ماههکیگیری پتان  در ابتدای 

شووکل آمد ) به دسووتمیلی ولت  11ر میلی ولت با انحراف معیا -393در این مدت  Ehانجام شوود. میانگین 

سووولفید سوودیم در مدار پرعیارکنی اولیه کارخانه مولیبدن  ازاندازهشیبمصوورف  دهندهننشووا(. این مقدار 32

 است.

 

 متر Ehبه همراه  Ehگیری الکترود آزمایشگاهی برای اندازه-32شکل 

 پیشنهاد برای کنترل مصرف سولفید سدیم -5 -3-2

سولف صرف  سته برای کنترل م صورت پیو سیل پالپ به  سدیم باید میزان پتان شود و با توجه  یگیراندازهید 

بهینه پتانسوویل، مقدار مصوورف سووولفید سوودیم تنظیم گردد. با توجه به قیمت باالی سووولفید سوودیم و  اندازهبه

مصووورف باالی آن در ابتدای مدار پرعیارکنی اولیه، کنترل کردن مصووورف آن کمک شوووایانی به کاهش 

 کند.ها در کارخانه مولیبدن مینههزی
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( صنعتی خریداری ORP) ایاحگردد چهار دستگاه سنجش پیوسته پتانسیل اکسیداسیون و بنابراین پیشنهاد می

 و در ابتدای بخش دوم از چهار ردیف هشت سلولی مدار پرعیارکنی اولیه نصب گردند.

 یدروسیکلونبا ه مداربستهبررسی آسیاهای -3 -3

 ی آنمشکالت پمپ هیدروسیکلون و خوشه-1 -3-3

آسوویاکنی با هیدروسوویکلون در کارخانه مولیبدن نشووان داد که در اکثر اوقات  مداربسووتههای روزانه پایش

 یکیکشند. هوا کشیدن، های هیدروسیکلون هوا میباشند و پمپمی های هیدروسیکلون خالیمخازن پمپ

ود. شهای فرآوری است و باعث اختالل در عمل پمپ کردن پالپ میها در کارخانهاز مشکالت اصلی پمپ

و بعد  ادهدازدستهای هیدروسیکلون کارایی مناسب خود را در کارخانه مولیبدن به دلیل هوا کشیدن، پمپ

شوووود. موتور ها آ از میپها به صوووورت خالی، ریزش بار از لبه مخازن این پماز مدتی کار کردن پمپ

شوووود و های این هیدروسووویکلون قابلیت تنظیم دور را دارند ولی در عمل از این قابلیت اسوووتفاده نمیپمپ

و درنتیجه این عامل باعث خالی شدن مخزن این  شدهمیتنظدرصد  100ها روی همواره دور موتور این پمپ

 شود.ها میکشیدن پمپ هوا درنتیجهها و پمپ

این  ریزتهها یکی دیگر از مشوووکالت اسوووت. دانسووویته سووورریز و کارایی مناسوووب هیدروسووویکلونعدم 

ها باشوود. پایش مترمکعبگرم بر سووانتی 2200و  10۵0ها طبق طراحی باید به ترتیب برابر با هیدروسوویکلون

سرریز  سیته  شان داد که دان بر گرم  30ار با انحراف معی مترمکعبسانتیبر  ( گرم10۵0)طبق طراحی  11۵0ن

گرم  70با انحراف معیار  مترمکعبسانتی( گرم بر 2200)طبق طراحی:14۵0ریز و دانسیته ته مترمکعبیسانت

 کنندهتقسیمی های روفشارسنجیکی دیگر از مشکالت از کار افتادن  ،است. عالوه بر این مترمکعبسانتیبر 

ها نجفشووارسووها نیاز اسووت که سوویکلونی هیدروها اسووت. برای پی بردن به دلیل عدم کارایهیدروسوویکلون

، به هانآها، تجمع رسوب در مسیر سنجو فشار را به درستی نشان دهند. دلیل معیوب شدن فشار شدهاصالح

 (.33شکل هیدروسیکلون است )دلیل فاصله زیاد بین فشارسنج و مقسم 
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 از مقسم هیدروسیکلون فشارسنجاصله زیاد ف-33شکل 

 مداربستهآسیاهای -2 -3-3

سیاهای  شدهانجامهای طی پایش ستهاز آ شدن و  مدارب سیاها به دلیل کنده  شد که توقفات این آ شخص  م

سترهای  ست. آ سیاها زیاد ا ستر آ ستفادهافتادن آ شر شدها ستیک ف سیاها از جنس پال شند یده مدر این آ با

 (.34شکل )

 

 ای با کشویی آلومینیومیهای آسیای گلولهآستر-34شکل 

شود و در کشویی این آسترها فلزی و از جنس آلومینیوم است. سولفید سدیم باعث خوردگی آلومینیوم می

خورده شده و آسترها به  یراحتبهآسترها میاالی سولفید سدیم، کشویی آلومینیواین آسیاها به دلیل  لظت ب

 .(3۵شکل )افتادند داخل آسیا می
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 ای و افتادن آن داخل آسیاهای آسیای گلولهرده شدن کشویی آستروخ -3۵شکل 

های سوورند گردان بعد از آسوویا اسووت. این ها وجود دارد، گرفتگی چشوومهاین آسوویا مشووکل دیگری که در

ستفاده ا مؤثر طوربهآب فشار آب دوش کم است و از  گرفتگی به علت عدم کارایی دوش سرند است، زیرا

ی د. گرفتگشونمی هاآنهای سرند چسبیده و باعث گرفتگی ، ذرات ریز مولیبدن به چشمهدرنتیجهشود. نمی

کل شبخشی از محصول آسیا از سرند عبور نکرده و به کف کارخانه بریزند ) که شودیمها نیز باعث چشمه

36). 

 

 های سرند گردان جلوی آسیااستفاده نامناسب از آب برای شستشوی سرند و گرفتن چشمه-36شکل 

 در مدارهای بسته آسیا و هیدروسیکلون شدهانجاماصالحات  -3 -3-3

های هیدروسووویکلون، حلقه کنترلی بین سوووطح مخزن و دور موتور پمپ برای جلوگیری از هواکشوووی پمپ

سطح مخزن راه شدهاندازی گردید. در این حلقه نقطه مطلوب  سیلهبهو  وارد سطح و  تغییر دور موتور پمپ 

له بین فاصوو فشووارسوونجشووود. همچنین برای جلوگیری از رسوووب گرفتن مسوویر مخزن ثابت نگه داشووته می

 .(37شکل )نه( حذف گردید ها )طبق طرح اولیه کارخافشارسنج و مقسم هیدروسیکلون
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 هیدروسیکلون و نصب آن روی مقسم فشارسنجاصالح محل نصب -37شکل 

سوویسووتم کنترلی نشووان داد نوسووان سووطح مخزن و درنتیجه هواکشووی  اندازیراهبعد از  شوودهانجامهای پایش

درصوود تنظیم  60سووطح مخزن در  معموالًاندازی حلقه کنترلی ها، بسوویار کاهش پیدا کردند. بعد از راهپمپ

ر کارخانه دور موتور پمپ کمت عادیرایط کنند. از طرفی در شها نیز بدون هواکشی کار میشود و پمپمی

ها نیز از اندازی حلقه کنترلی، میانگین فشار هیدروسیکلونبعد از راهنین چهم (.38شکل درصد است ) 6۵از 

با  11۵0ز به ترتیب از ها نیسوورریز هیدروسوویکلون عالوه بر این دانسوویته جریان افزایش پیدا کرد. psi 8به  3

گرم بر سانتی 10با انحراف معیار  مترمکعبگرم بر سانتی 1090به  مترمکعبگرم بر سانتی 30انحراف معیار 

سیته جریان ته مترمکعب سانتی 30با انحراف معیار  14۵0ریز از کاهش و دان گرم  1470به  مترمکعبگرم بر 

سانتی سانتیگرم  60با انحراف معیار  مترمکعببر  شانکه  افزایش یافت مترمکعببر  افزایش کارایی  دهندهن

 .استها هیدروسیکلون

 

 حلقه کنترل سطح و نمایش آن از اتاق کنترل اندازیراه-38شکل 
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 مداربستهتغییرات اعمال شده در روی سرند گردان خروجی آسیاهای -4 -3-3

 ا دارندرآب با فشار زیاد  مؤثرشان قابلیت پخش کردن با طرح اردکی به دلیل نوع خاص طراحی هایدوش

صرفهکمک این دوش (. همچنین با39شکل ) صل می جویی زیادیها  بنابراین در ؛ شوددر مصرف آب حا

ها باعث شدند آب با فشار ردکی جایگزین شد. این دوشهای اردان آسیاها طرح فعلی با دوشسرندهای گ

های سرند گردان و ریختن مواد از روی زیادی به سطح سرند گردان برخورد کرده و مانع از گرفتگی چشمه

یل به دل ،هاآندن آسووتر ها به واسووطه افتا(. عالوه بر این برای جلوگیری از توقف آسوویا40شووکل ) آن شووود

 های با کشویی فوالدی استفاده شود.مقاومت فوالد در برابر سولفید سدیم، پیشنهاد شد از آستر

 

 های اردکیدوش -39شکل 
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 نصب دوش با طرح اردکی داخل سرند گردان آسیا-40شکل 

 مدار فلوتاسیون کارخانه مولیبدن -4 -3

فلوتاسیون  هایعملکرد صحیح مدار فلوتاسیون در درجه اول به سالم بودن اجزای مکانیکی و کنترلی ماشین

ه، سیستم تخلیه باطل هایوابسته است. اجزای ماشین فلوتاسیون شامل همزن، سیستم کنترل هوادهی، دریچه

ستم انتقال فاز کف )پار و کنترل سطح شان داد که خوشبختانهسی  وها( هستند. بازرسی فرآیندی این واحد ن

ح و های تخلیه و کنترل سطاما پاروها، دریچه؛ های فلوتاسیون مولیبدن مشکل زیادی ندارندسلول هایهمزن

ها و ها مشووکالتی دارند که بایسووتی برای رسوویدن به بهترین عملکرد سوولولشوویرهای کنترل هوادهی سوولول

 ازی فرآیندها، این مشکالت رفع گردند.استانداردس
 های فلوتاسیونپاروهای سلول-1 -3-4

به فاز کف به کانال کنسانتره سلول دارند.  افتهیراهانتقال ذرات کنسانتره شناور شده و  در یمهمپاروها نقش 

توقف ه علت اشکال مکانیکی یا برقی مب هاآنهای مولیبدن، بیش از بیست درصد دستگاه پاروی سلول 48از 

ستگاهمی ساً د سا ست که پاروها ا شند. این در حالی ا سبا سیار  ستند که هیچ قطعه پیچیدهادههای ب ای ای ه

ها، از تنظیم از فرسووودگی یاتاقان هاآنبسوویار آسووان اسووت. عمده خرابی  هاآنندارند و تعمیر و نگهداری 
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شدن تیغه شی  درنهایتوها و پار رکردنیگ، هاخارج  شار آمدن به موتور محرک و توقف پارو نا شود. میف

 هایی از خرابی پاروها نمایش داده شده است.نمونه 43شکل تا 41شکل در 

 

 های موتور و لرزش دستگاه()جدا شدن محور پارو از محور محرکه به دلیل شل و باز شدن پیچخرابی پارو  -41شکل 

 

های اتصال محور به محور محرکه و خرابی پارو )جدا شدن محور پارو از محور محرکه به دلیل خوردگی پیچ -42شکل 

 افتادن پارو در سلول(
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 خرابی پارو )افتادن زنجیر محرک( -43شکل 

ری زیرا راهب؛ گردندمتوقف می کارهامراقبتباشووند، اما توسووط عالوه بر این، گاهی اوقات پاروها سووالم می

ستم  سی سلول ایگونهبهفعلی  شکاالتی در  ست که در برخی از مواقع به دلیل ا چه کنترل ها نظیر خرابی دریا

در  شود که بایستی با انجام اصالحاتارکشی از سلول، پاروی آن متوقف میسطح و  یره برای کم کردن ب

 های مدار و تجهیزات از این عمل اجتناب کرد.سایر قسمت

 های فلوتاسیونروی پاروهای سلول شدهانجاماصالحات -2 -3-4

سلول سیون کلیه پاروهای  شد پرعیارکنی اولیههای فلوتا سایر پاروهای  9۵ند. عالوه بر این تعمیر  صد از  در

 (.44شکل ها نیز تعمیر و اصالح شدند )سلول
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 های فلوتاسیونقطعه و تعمیر پاروهای سلول تأمین -44شکل 

 یبدنهای فلوتاسیون مولکنترل سطح پالپ در سلول-3 -3-4

ست زیرا مواردی مانند عیار ورودی، مقدار  سیون یک امر عادی ا سان دبی بار ورودی در مدارهای فلوتا نو

ضافهآب  سان های انتقال و ... همواره در تغییر میها و پمپدر ناوها، کانال شدها شند و این تغییرات به نو با

سطح در دبی بار ورودی منجر می شرایطی کنترل   ها از طریق تغییر در میزان باز بودنسلولشود. در چنین 

 ل باید کنترل سطح سلول )تغییرات میزان بازآشود. در حالت ایدهلول انجام میهای تخلیه باطله در سدریچه

، صووورت نیابودن دریچه تخلیه باطله با توجه به سووطح پالپ در سوولول( به صووورت خودکار باشوود. در  یر 

ستی  هاحداقل باید تنظیم دریچه سطح یراحتبهبا کنترل د شد. کنترل  در  شدهگرفتهر های به کاقابل انجام با

 باشند.های کارخانه مولیبدن از دو نوع برقی و دستی میسلول
 کنترل سطح برقی-4 -3-4

سلول سطح در  شو اکنترل  شست شیرهای نیزههای پرعیارکنی اولیه و  ی با کنترل برقی اول الی چهارم از نوع 

باشند. در این نوع، سطح هر ردیف سلول که ممکن است شامل دو یا چند سلول باشد، با استفاده از یک می

سطح برقی  30شود. از تعداد میشیر برقی کنترل  ستگاه از  26شیر کنترل  شیرهای سالم می هاآند شند.  با

ستن در شند، قابلیت باز یا ب سالم با سطح که  سلولیچهبرقی کنترل  را  هاآنتوان یمها را دارند و های تخلیه 
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ها تغییرات (. در این سوولول4۵شووکل تنظیم نمود )در یک موقعیت دلخواه )از نظر درصوود باز بودن دریچه( 

ان شناور حبابی ته مکسطح پالپ باعث تغییر مکان شناور حبابی شده و حسگر فراصوت نیز به صورت پیوس

شووده را به  یگیراندازهنیز با تغییر مکان دریچه سووطح  کنندهفعالکند و گیری میسووطح را اندازه درنتیجهو 

ستفاده نمی (. البته در46شکل کند )نزدیک می میتنظیسطح  ستم کنترلی ا سی ضر از این  ه شود کحال حا

 گردد از آن استفاده شود.نهاد میپیش

 

 های فلوتاسیون مولیبدناجزای سیستم کنترل سطح برقی در سلول -4۵شکل 

 

 های فلوتاسیون مولیبدنمکانیزم کنترل سطح برقی در سلول -46شکل 
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ز وجود کار نیلیه به صووورت دسووتی توسووط مراقبتها، امکان تنظیم شوویرهای تخعالوه بر این در این سوولول

( را تغییر داد و 47شووکل موقعیت شوویرها )های کنترلی توان در محل و توسووط دکمهمی راحتیبهدارد، زیرا 

 سطح را کنترل کرد.

 

 در محل اینیزهکننده شیرهای کنترل -47شکل 

 کنترل سطح مکانیکی )دستی(-5 -3-4

 (. در۵1شکل تا  48شکل از نوع مکانیکی است )پنجم، ششم و هفتم  یهای شستشوکنترل سطح در سلول

( فاقد %۵0عدد ) دریچه موجود ده 20سلول یک دریچه کنترل سطح وجود دارد. از  این نوع کنترل برای هر

های ت پیچبه دلیل خوردگی و شکس دارند یمیتنظی نیز که شیر های. عالوه بر این، دریچههستند یمیتنظشیر 

طحی کنترل سو هیچ ابزار عمالًها در این سولول درواقعباشوند. می ییکارانگهدارنده اهرم یا دسوته شویر فاقد 

 .وجود ندارد

 

 های فلوتاسیون مولیبدنکنترل سطح مکانیکی )دستی( سلول -48شکل 
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 فلوتاسیون هایعدم وجود وسیله کنترل سطح در سلول -49شکل 

 

 

 دو اب در سلول محل دریچه تخلیه و شیر کنترل دستی سطح -۵0شکل 
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 تخلیه سلول کنترل یرقابلهای دریچه -۵1شکل 

شنهاد میبا توجه به اهمیت دریچه سطح، پی این با  ها تعمیر گردند. عالوه برگردد که تمام دریچههای کنترل 

ها به د که دریچهگردنزدیک محل چرخش پاروها اسوووت، پیشووونهاد می هاکه محل این دریچهتوجه به این

سلول سطح  شوند زیرا هنگام تنظیم  سلول منتقل  سیلهبهها سمت دیگر  ست ک هااین دریچه و ه پارو الزم ا

 خاموش شود و در این صورت کنترل سطح مشکل است.
 مکانیکی سطح پالپ هایکنندهروی کنترل شدهانجاماصالحات  -6 -3-4

سلولگرکنترل میتما شوی نهایی های مکانیکی  ست ش شدند. بعد از  7و  6 ،۵های  صب  سازی مجدد و ن باز

 .(۵2شکل ها به صورت دستی قابل تنظیم گردید )گرها سطح پالپ در سلولنصب کنترل
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 های شستشوی نهاییدستی سطح پالپ در سلول هایکنندهبازسازی و تعمیر کنترل -۵2شکل 

 های فلوتاسیونکنترل و تنظیم هوا )گاز ازت( در سلول-5 -3

 -مایع -های گاز در محیطی متشووکل از فازهای گازفلوتاسوویون شووناورسووازی انتخابی ذرات به کمک حباب

سیون  ست. فاز گازی در فلوتا ست. در معموالًجامد ا سازی کانی مولیبدنیت از  هوا ا موارد خاصی نظیر جدا

شووود برای پایداری بیشووتر ماده میهای سووولفیدی مس که از مواد بازداشووت کننده سووولفوری اسووتفاده کانی

، مقدار گاز درهرصووورتشوویمیایی بازداشووت کننده، ممکن اسووت به جای هوا از گاز ازت اسووتفاده شووود. 

های کارخانه مولیبدن از نظر نحوه ورود گاز دو نوع باشووود. سووولول ورودی سووولول باید قابل تنظیم و کنترل

 psi 4/1 ارفشتحتهای پرعیارکنی اولیه و شستشو اول الی چهارم با دمش گاز باشند. ورود گاز به سلولمی

مش و تواند با دهای شستشو پنجم، ششم و هفتم که از نوع خودمکشی هستند، هم میو گاز به سلول است

شدهیایق مکش هم از طر شیر تنظیم گاز باید قبل از ورود  جاد صورت  شود. در هر دو  سط همزن، وارد  تو

سلول فلوتاسیون مولیبدنی که  102گاز به هر سلول وجود داشته باشد. بازرسی فرآیندی نشان داد که در بین 

صد  ستند، در نود در صد  هاآناز نوع اول ه ست و در ده در سالم ا شیرهای تنظیم  هاآنشیرهای تنظیم هوا 

سلول گاز ازت قطع  14سلولی که از نوع خودمکشی هستند در  20. عالوه بر این، در بین استهوا معیوب 
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دلیل  قابل تنظیم نیست. اگرچه به هاآناست و همچنین فاقد شیر کنترل هوا بوده و درنتیجه هوای ورودی به 

سلول سلولخودمکشی بودن این  سیون انجام میمکش می ها هوا از محیط به درون  یرد گشود و عمل فلوتا

 باشند. درمی کنترل یرقابلها اما به دلیل نبود شیر تنظیم هوا، سلول

 

 
های شستشو ششم و هفتم نشان داده شده است. قطع بودن نامطلوب شیرهای کنترل گاز در سلول وضعیت

 های شستشوی نهایی مشکالت زیر را در پی دارد:شیر تنظیم هوا در سلول گاز نیتروژن و نبود

 سولفید سدیم هیرویبمصرف ( 1

 ساعته 7های شستشو و کاهش کارایی مدار افزایش بار در گردش سلول( 2

 هاهای فلوتاسیون و درنتیجه کاهش کارایی سلولکاهش قابلیت کنترل سلول( 3

 و عادی شدن رفتارهای اشتباه گیریکلشکاران، مراقبت یتفاوتیب( 4

تواند کمک زیادی به کاهش مصوورف سووولفید ها میعالوه بر این اضووافه کردن گاز نیتروژن به این سوولول

 شود.گی آن میدسدیم کند، زیرا اکسی ن باعث اکسید شدن سولفید سدیم و کاهش خاصیت بازدارن
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 های شستشوی ششم و هفتمورودی در سلول نبود اتصاالت گاز -۵3شکل 

 های شستشوی نهاییدر مسیر ورود گاز به سلول شدهانجاماصالحات  -1 -3-5

سلوللوله ازکارافتادگیبرای اصالح این بخش با توجه به پوسیدگی و  شوهای گاز در  شست ، 7و  6 ،۵ های 

صاالت لولهیک خط لوله جدید برای گاز نیتروژن ن سپس ات سلوگاز  هایصب گردید.  ها نیز لنیتروژن به 

میزان گاز ورودی به سلول قابل تنظیم است. با توجه به اینکه  اکنونهم درنتیجه. (۵4شکل ) یدندگردنصب 

کنترل میزان گاز ورودی به سووولول  هاآنکه یکی از  کنترل مدار فلوتاسووویون نقش دارند عوامل مختلفی در

 و نصب این شیرها کمک بزرگی به کنترل فرآیند کرده است. اندازیراهاست، 
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 ها شستشوی نهاییها و اتصاالت گاز نیتروژن ورودی به سلولاصالح شیر -۵4شکل 

 ار فلوتاسیون مولیبدنها در مدجریان بررسی درصد جامد -6 -3

در کارخانه  های کنترلی بسووویار مهم جهت بهبود فرآیند فلوتاسووویون اسوووت.درصووود جامد یکی از پارامتر

 هایدرصوود اسووت و در سوولول 29های پرعیارکنی اولیه طبق طرح فرآوری مولیبدن درصوود جامد در سوولول

سلول که یصورتیابد به بعدی کاهش می شطبق طرح باید در  ست ش صدکاهش پیدا  4وی نهایی به های  در

 کند.

های شستشوی انتهایی دستیابی به عیار باال اهمیت دارد. با به این دلیل است که در سلول درصد جامدکاهش 

ها در جامدگیری درصوودشووود. اندازهروی کم شووده و عیار باالتری حاصوول میکاهش درصوود جامد دنباله

جدول ) ( انجام گرفته است9۵سال کارخانه )( و متالورژی 90ل سا) قاتیتحقکارخانه مولیبدن توسط واحد 

3- 1 .) 
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 با طراحی اولیه هاآنساعته و مقایسه  24ها در مدار درصد جامد گیریاندازه -1 -3جدول 

 درصد جامد
گیری توسط واحد اندازه

 متالورژی
گیری توسط ندازها

 واحد تحقیقات
طبق طراحی 

 اولیه
 20 17 16 یهاول یارکنیپرعکنسانتره 

 10 14 13 1کنسانتره شستشوی 
 ۵/9 16 14 1باطله شستشوی 

 22 ۵/23 22 2کنسانتره شستشوی 
 

لیه کنی اوگیری شووده با طراحی نشووان داد که درصوود جامد کنسووانتره پرعیارهای اندازهجامدمقایسووه درصوود

سایر قسمت شده باالتر  گیریاندازههای ساعته درصد جامد 24های مدار کمتر از مقدار طراحی است و در 

شوی از مقدار طراحی می ست ش سلول  سانتره  شند. در کن شده حدود درصدجامد اندازه ،2با برابر  ۵/2گیری 

های میانی مولیبدن را یکنرخوراک ت 2که کنسووانتره سوولول شووسووتشوووی مقدار طراحی اسووت. با توجه به این

 شود.ها میبار در این تیکنر مناسبنشین شدن دهد،  لظت باالی آن مانع از تهیتشکیل م

 با طراحی اولیه هاآنساعته و مقایسه  7ها در مدار درصد جامد گیریاندازه -2 -3جدول 

 درصد جامد
گیری توسط اندازه

 واحد متالورژی
گیری توسط اندازه

 واحد تحقیقات
 طبق طراحی اولیه

 8 33 30 3کنسانتره شستشوی 
 2/6 33 30 3باطله شستشوی 

 3/6 32 31 4کنسانتره شستشوی 
 8/4 20 20 4باطله شستشوی 

 ۵ 29 29 ۵کنسانتره شستشوی 
 ۵ 3۵ 32 6کنسانتره شستشوی 
 2/4 24 22 7کنسانتره شستشوی 

 

ساعته نمایش داده شده و با طرح اولیه مقایسه  7در مدار  هادرصد جامد جریان 2 -3جدول عالوه بر این در 

ساعته بسیار زیاد است.  7گیری شده با مقدار طراحی اولیه در مدار های اندازهاند. اختالف درصد جامدشده

برابر مقدار طراحی اولیه نیز  7تا  6به حدود  7و 6 ،۵های شوووهای شووسووتاین اختالف در سوولول خصوووصوواً

سیون مولیبدن به وجود میمی سیار زیادی را در مدار فلوتا ورد که آرسد. باال بودن درصد جامد مشکالت ب

 توان به موارد زیر اشاره کرد:از آن جمله می
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 کاهش عیار کنسانتره نهایی -1

 هاکاهش کارایی پمپ -2
 های مختلفبرای کاهش درصد جامد جریان شدهانجاماصالحات  -1 -3-6

های کنسانتره استفاده کرد. در کارخانه مولیبدن های آب روی کانالتوان از شیربرای تنظیم درصد جامد می

(. عالوه بر کاهش ۵۵شووکل باشووند )از کار افتاده یا خراب می هاآنهای آب این شوویرها و لولهدرصوود  80

ضافه کردن آب در این مسیرها باعث شکستن کف قبل از ورود به مخزن پمپ نیز می ؛ شوددرصد جامد، ا

شووود. در موقع اسووتفاده نیز به دلیل طرح ها اسووتفاده نمیاز این آب معموالًاما در عمل در کارخانه مولیبدن 

الح شدند ها اصها داشتند. برای حل این مشکل، لولهشکستن کف در یکمبسیار  تأثیرها نامناسب، این آب

 (.۵6شکل ) ها استفاده گردیدهای اردکی در محل خروج آب این دوشنیز از دوش مؤثرو برای پاشش 

 

 آب روی کانال کنسانتره و عملکرد نامناسب آب در شکستن کفهای خرابی لوله-۵۵شکل 

 

 های کنسانتره و نصب دوش اردکی برای پاشش بهینههای آب روی کانالها و لولهاصالح شیر -۵6شکل 
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 هابرای کاهش درصد جامد شدهانجامنتایج حاصل از اصالحات  -2 -3-6

های اردکی فشووار آب مناسووبی را برای شووکسووتن کف و جاری شوودن مواد در کانال کنسووانتره محیا شدو

ها این بود که قبل از نصوووب، همواره از مخزن پمپ کنسوووانتره کنند. اولین نتیجه اسوووتفاده از این دوشمی

 واردشدهواد مشد که به دلیل راه یافتن کف و همچنین دانسیته سنگین شستشوی سوم ریزش مواد دیده می

 شد. تمام کامالًها با انجام این تغییرات، سرریز مواد از مخزن این پمپ کهدرحالیبود. به مخزن این پمپ 

 اندازی سیستم لیچینگ کارخانه مولیبدنضرورت راه-7 -3

یبدن محسوب تره مولهای مس )کالکوپیریت، کالکوسیت، کوولیت( به عنوان یک ناخالصی در کنسانکانی

درصد مس در  کهدرصورتیدرصد است.  ۵/0شوند. باالترین حد مجاز مس در کنسانتره نهایی مولیبدن می

سانتره نهایی مولیبدن به کمتر از  ست.  1۵/0کن شمول جایزه ا سانتره م سد، کن صد بر  ندرتبه کهدرحالیدر

 لوص تهیه نمود. عالوه بر این، تولید کنسوووانترهای با این درصووود ختوان با انجام فلوتاسووویون، کنسوووانترهمی

مولیبدن با ناخالصی مس کمتر از یک درصد به دلیل افت بازیابی نهایی کارخانه و هزینه باالی گردش مواد 

 اقتصادی نیست.
 لیچینگ کنسانتره مولیبدن استفاده از سیانید سدیم برای -1 -3-7

ستفادهقابلهای یکی از روش سانتربرای حذف کانی ا سیانیدی کن سانتره مولیبدن، لیچینگ  ه های مس از کن

دار، مس به صوووورت دار در دو تانک همزنهای مسمولیبدن اسوووت. در این روش بعد از حل کردن کانی

 شود.محلول و در فاز آبی از کنسانتره مولیبدن خارج می

نهایی باالتر از حد مجاز باشوود، کنسووانتره مولیبدن وارد عیار مس در کنسووانتره  کهدرصووورتیدر این روش 

سدیم دار اول میتانک همزن سیانید  شدن مس توسط   (NaCN)شود. در تانک اول و در دمای محیط حل 

درجه  80عیار مس به حد مطلوب نرسوود در تانک دوم با فراهم کردن دمای  کهدرصووورتیشووود. انجام می

 کند.ن ادامه پیدا میحل شدن مس از کنسانتره مولیبد
 اندازی مجدد سیستم لیچینگ کارخانه مولیبدنپیشنهاد راه -2 -3-7

درصوود( در کنسووانتره مولیبدن بدون  ۵/0در کارخانه مولیبدن، دسووتیابی به عیار مس بسوویار پایین )کمتر از 

زایش بسیار یار پایین مدار )کاهش بازیابی و افاست و یا با کارایی بس رممکنی استفاده از سیستم لیچینگ یا 

و با  بنابراین، با توجه به این شووورایط؛ و کاهش قابلیت کنترل کارخانه( قابل انجام اسوووت در گردشزیاد بار 

دداً شوود سویسوتم لیچینگ کارخانه مولیبدن مجپیشونهاد می لیچینگ، زاتیتجه یتمامتوجه به موجود بودن 

 اندازی شود.راه
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 مداربازآسیاهای  -8 -3

 -وارد یک مخزن مکعب مداربازدو آسیای محصول شوند. می مداربازهای میانی وارد آسیاهای ریز تیکنرته

شود. دو پمپ به دو طرف این مخزن متصل است. این دو پمپ پالپ جمع شده در این مخزن را ل میمستطی

 (.۵7شکل ) کنندهای ذخیره پمپ میبه تانک

 

 هاگیری پمپآسیاها به مخزن و قرارمحصول نحوه ورود  -۵7شکل 

در حال کار و یکی از ها بنابراین یکی از پمپ؛ ار اسوووتها در مدار و در حال کاکثر اوقات یکی از آسووویا

ست. به علت  کاربهآماده هاآن ست،اینکه مخزن از یا شده ا شکیل  سمت ت شت پمپی که  ک ق  کاربهادهآمپ

 گیرد.است، رسوب می

 تواند خوب کار کند و باعث سرریز پالپ، به دلیل رسوب گرفتگی نمیموردنظردر زمان روشن شدن پمپ 

 (.۵8شکل شود )ی مخزن میاز لبه

 مشکالت مخزن: 

 لپ به ورودی پمپ را ندارد.تر پاشیب الزم برای ورود راحت -1

 قسمتی برای سرریز کردن از مخزن دیده نشده است. -2

 .نشده استگرفته  در نظراست و برای هر پمپ مخزن جداگانه  تکهکیمخزن  -3
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 سرریز از مخزن پمپ -۵8شکل 

 بازی مدارهادر قسمت آسیا شدهانجاماصالحات  -1 -3-8

زن وجود داشت، مخ مداربازهای آوری کنسانتره آسیابا توجه به اشکاالت اساسی که در طراحی مخزن جمع

 (.۵9شکل برای جایگزینی طراحی و ساخته شد )جدیدی 
 

 

 مداربازمخزن جدید آسیاهای  یساخت و اجزا -۵9شکل 

مپ متصوول به آن اسووت. یک قسوومت مجزا نیز برای زمانی که دو قسوومت مجزا برای دو پ این مخزن شووامل

هایی که برای تخلیه کردن مخزن نیاز است نیز برای دو قسمت ریز دارد، طراحی شده است. کانالمخزن سر

 کدامهرها را به از آسیا هرکدامدر طراحی جدید این قابلیت وجود دارد که کنسانتره  آن طراحی شده است.
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ای به صووورت دسووتی توسووط های نیزهشوویر وسوویلهبهاین کار  (.60شووکل ) از دو قسوومت مخزن فرسووتاد

 شود.کاران انجام میمراقبت

 

 کنونی مداربازآسیاهای  محصولنحوه تقسیم  -60شکل 

 و اشکاالت مربوط به آن دیمسولفید ستزریق  -9 -3

شووود. سووولفید سوودیم پرک در سووولفید سوودیم به عنوان بازدارنده به دو صووورت مایع و پرک مصوورف می

شود مایع در کارخانه مدوار ساخته می سولفید سدیمشود. و با اضافه کردن آب ساخته می های ساختتانک

، ذرات توسط مدوار شدهساخته سولفید سدیم. در کندمس سرچشمه انتقال پیدا می به مجتمع توسط تانکر و

های شوند، عامل رسوب گرفتگی در مسیرمیکرونی و معلق زیادی است. این ذرات که با نام لجن شناخته می

ها به وجود یرها و پشت شتزریق سولفید سدیم هستند. این رسوب گرفتگی ا لب در مسیرهای افقی، زانویی

ت زیادی وجود دارد. مشکال سولفید سدیمها نیاز به توقف مصرف گی این مسیرگرفتدر اثر رسوبآید. می

به  ها و قطع مصوورف سووولفید سوودیمگرفتگیکاران و مسووئوالن کارخانه برای رفع این رسوووبتبرای مراقب

 وجود آمده است.

ه باعث ت کاشکال دیگری که مصرف سولفید سدیم مایع )همراه با ذرات ناخالصی بسیار ریز( دارد این اس

ر های تزریق، مقدار مصرف را دکاران برای جلوگیری از قطع شدن سولفید سدیم در مسیرشود، مراقبتمی

یک نقطه زیاد کنند و تعداد نقاط مصووورف را کاهش دهند. کمتر شووودن تعداد نقاط توزیع بازدارنده در 

 شود.رد نظر میهایی که طبق طراحی گفته شده است، باعث کاهش بازیابی مولیبدن مومحل
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 کارخانه فلوتاسیون مولیبدن

 سولفید سدیمنحوه اضافه کردن در  شدهانجاماصالحات -1 -3-9

های شود. بعد از تانکهای ساخت میطور که گفته شد سولفیدسدیم از تانک ذخیره مدوار وارد تانکهمان

های و سووپس از تانک های تزریقبه تانک بعدازآنشووود. سوواخت به تانک ذخیره سووولفید سوودیم پمپ می

 شود.پمپ میسولفید سدیم های تزریق تزریق به محل

هزار لیتری و فاقد همزن است. دو عدد پمپ به آن متصل هستند که سولفید  44تانک ذخیره سولفید سدیم 

نک تا به  مپ میسووودیم را  نه پ مپهای تزریق روزا ند. یکی از این پ کار و یکی از کن حال   هاآنها در 

جمع شده در آن فاقد تالطم است  سولفید سدیم نفاقد همزن است، بنابرای این تانک چون است. کاربهآماده

ی از پایین مخزن متصوول مترسووانتی 40شوووند. دو پمپ به نشووین میذرات ریز جامد در کف این تانک تهو 

این کار  (.61شکل ) ندسوم از پایین تانک ذخیره باال آورده شدبه اندازه یک های تانک ذخیرهپمپهستند. 

های روزانه جمع شوووده در کف تانک ذخیره را به تانک ریز ها ذراتاین پمپ به این دلیل انجام شووود که

 تر شود.مسیرهای تزریق کم رسوب گرفتگی درنهایتمنتقل نکنند و  سولفید سدیممصرف 

 

 ن پمپ مکش سولفید سدیم در تانک ذخیرهباال آورد -61شکل 
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سئول رسد. مهندس مهایی به فروش میکنسانتره مولیبدن کارخانه فلوتاسیونی در بشکه: 11 سؤال 

. اگر مسئولین است %55تا  53کند که عیار مولیبدن در حد مجاز آن یعنی عنوان می %95با اطمینان 

ها به دلیل داشتن مورد بررسی قرار دهند، چه تعداد از بشکه تکتکرا  بشکه 100کارخانه ذوب 

 برگشت داده خواهند شد؟ %53عیار کمتر از 

 = انحراف معیار
55−53

4
 = 0/5 

Z = 
54−53

0.5
 = 2 

P (Z<2) = 0/4772 

باشد %53در محدوده کمتر از  شدهگرفتهاحتمال اینکه عیار مواد   = 0/5-0/4772 = 0/0228 

 بشکه 100بشکه از  2 قریباًت





 

 

چهارمفصل   
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 بایدها -1 -4

 گیری شود.به صورت منظم اندازه مولیبدن -مسهای ریز تیکنردرصد جامد جریان ته 

  ۵0ولیبدن حداقل م -ریز تیکنرهای مسجامد جریان تهدرصد ( دانسیته درصدgr/cm1600) .باشد 

 دانسیته  ۵0ساز حداقل های آمادهدرصد جامد پالپ درون تانک(gr/cm1600 ).درصد باشد 

 ساز اضافه شود.درون تانک آماده سولفید سدیم 

 ساز اضافه شود.گازوئیل درون تانک آماده 

 جامد از ابتدای  چهار ردیف ی درصووودگیرجامد، اندازهبرای اطمینان از یکسوووان بودن درصووود

 د.کنی اولیه به صورت منظم انجام شوهای پرعیارسلول

 کنی اولیه های پرعیارسووواز و ورودی به سووولولهای آمادهسووواز بعد از تانکآب تازه به مخزن رقیق

 برسد.( gr/cm1280)دانسیته  29اضافه شود تا درصد جامد به 

 مرحله پرعیارکنی اولیه باید در حال کار باشد. مخصوصاً ها در همه مراحل،پاروهای سلول 

 کنی اولیه باید خیلی زود اصوووالح شووووند و مورد اسوووتفاده قرار های معیوب در بخش پرعیارهمزن

 گیرند.

 تی یا ای به صووورت دسووها برای تنظیم عمق کف، توسووط شوویرهای کنترلی نیزهکنترل سووطح سوولول

 خودکار، انجام شود.

 زدایی شوند.ها انجام شود و در صورت نیاز رسوبهای سلولای از پاروت دورهبازدید به صور 

 .مسیرهای تزریق سولفید سدیم به صورت منظم بازدید و در صورت انسداد، برطرف شوند 

  نهایی به صورت منظم تزریق شود. شستشویسیانید سدیم در 

 انسداد، برطرف شوند.به صورت منظم بازدید و در صورت  مسیرهای تزریق سیانید سدیم 

  ضافهآب سانتره در مدار به کانال شدها سانتره  مخصوصاً) 24های کن  شستشویآب روی کانال کن

 دوم( باز باشد.

 های کنسانتره استفاده شود.های اردکی برای شکستن کف در کانالاز دوش 

 د درص 9روی  درصد جامد جریان خوراک به تیکنرهای میانی مولیبدن به صورت منظم کنترل و بر

 تنظیم شود. gr/cm3  (1070دانسیته(

 ۵0گیری شوووود و حداقل روی های میانی به صوووورت منظم اندازهریز تیکنرجامد جریان تهدرصووود 

 تنظیم شود. (gr/cm3 16۵0)دانسیته  درصد

 سلول سوم روی درصد جامد ورودی به  شوی  شست  درصد 9آید روی که از تانک ذخیره میهای 

 تنظیم شود. (3gr/cm 0107دانسیته (
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 های شستشوی سوم و چهارم روشن باشند.پاروها در سلول 

 های شستشوی سوم و چهارم مناسب باشد.بارکشی از سلول 

  درصد باشد. 10عیار مولیبدن جریان باطله شستشوی سوم زیر 

 صورتی سط مراقبت کهدر سدیم تو شود، در تانکسولفید  ساخته  ساخت به کاران  ساعت  2های 

 سازی نیاز دارد.ان آمادهزم

 ها به صورت کنترل خودکار با سطح مخزن پمپ هیدروسیکلون، های خوراک هیدروسیکلونپمپ

 کار کند.

 سط واحد متالورژی اندازه سیاها تو سط میزان گلوله در آ صورت نیاز به گلوله، تو شود. در  گیری 

 واحد عملیات شارژ گلوله انجام شود.

 ها باز باشد.ن جلوی آسیاهای گرداآب شستشوی سرند 

 شود. سرریز تیکنر صورت منظم کنترل  صورتیهای میانی و نهایی به  تر یرهاز میزان معمول ت کهدر

صد جامد خوراک تیکنر، پمپ شد، در سرریهای انتقال جریان تهبا سیر انتقال جریان  ز ریز تیکنر، م

 تیکنر کنترل شود.

 یون بررسی شوند که دچار گرفتگی نشده باشند.های فلوتاسهای هوای ورودی به سلولمسیر 

 هانباید -2 -4

  مترمکعبگرم بر سانتی 1600های میانی مولیبدن از و تیکنر مولیبدن -مسهای تیکنر ریزتهدانسیته 

 .کمتر باشد

 نشود. ولیه تزریقکنی اهای پرعیاردر کانال کنسانتره سلول سازهای آمادهبه جای تانک گازوئیل 

 سیر پمپ کف شماره م سلول 2شور  شوی دوم به تیکنربه جای انتقال به خوراک  ست ش های های 

 میانی منتقل نشود.

 ها سرریز شود.ی سلولبه جای کف پالپ از لبه 

 .به جای خاموش کردن پارو با تنظیم هوا، مقدار بارکشی از سلول تنظیم شود 

 ساز سولفید سدیم داده نشود.مادههای آسازی در تانکزمان آماده 

 تر شود.ها از حدی کدرسرریز تیکنر 

 ها رسوب داشته باشند.پارو 


