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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 انهخگر، جواب به این سؤال را عدم رعایت استانداردهای الزم در راهبری کارمرکز 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 ” کنان با هدف نزدیک شدن به راهبری استاندارد است.این کار، تغییر فرهنگ و تغییر رفتار کار

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

قش پرداختن به تحقیقاتی که ن جایبهدر این مدت  سرپرستان و کارکنان زحمتکش به اجرا گذاشته شده است.

دهه گذشته در دنیا است، عوامل  ۵در  شدهانجامولید نداشته و نتایج آن در بهترین حالت تأیید کارهای مستقیمی در ت

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

با ایجاد  های عملیاتی جدیدن تالش، اتخاذ شیوهحاصل ای 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 ابچهکتاست.  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.

 شدههگنجاندبایدها و نبایدهای راهبری هر واحد نیز در فصل چهارم  شود.ارها پرداخته میفرایند، پیشنهادها و راهک

 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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 2 یارکنیپرعهدف مدار فلوتاسیون کارخانه -1 -1

که هر  است شدهلیتشک 2و  1دو فاز موازی  از مجتمع مس سرچشمه 2مدار فلوتاسیون کارخانه پرعیارکنی  

تن بر  103۵و  900 های اسمی و طراحیظرفیتبه ترتیب با  و 28 درصدجامد با پالپیدریافت  رمنظوبهفاز، 

مشخصات کلی مربوط به طراحی اولیه کارخانه و مقایسه آن با وضعیت  1جدول .است شدهیطراحساعت 

 دهد.را نشان می (9۵ماه اول سال  10)متوسط  فعلی

 کارخانه فلوتاسیون برای هر فاز و مقایسه آن با وضعیت فعلیمدار فلوتاسیون  طراحی اولیه – 1جدول

 بازیابی کلی

)%( 

عیار کنسانتره 

 نهایی )%(

 تناژ کنسانتره

 (t/hنهایی )

عیار مس 

 (%خوراک )

 تناژ خوراک

(t/h) 
 

 ظرفیت اسمی 900 81/0 22 28 86

 ظرفیت طراحی 103۵ 9۵/0 34 2۵ 3/87

 وضعیت فعلی 900 6۵/0 2۵-1۵ ۵/2۵ 8۵

 

 2 یارکنیپرعمدار فلوتاسیون کارخانه  -2 -1

مدار خوراک  میکرون 90از  ترکوچک 80% بندیدانهبا  ی اولیههاسرریز هیدروسیکلون ،بق طراحی اولیهط

 شدهلیتشک 2و  1فاز مشابه از دو  به مدار آسیاکنی اولیهنیز مشا مدار فلوتاسیونکند. می تأمینرا  ونیفلوتاس

 سلول شستشو 3، (Scavenger)گیر سلول رمق ۵، (Rougher) سلول پرعیارکنی اولیه 8، فازاست که در هر 

(Cleaner ) بخش شستشوی مجدد  عنوانبهو یک سلول ستونی(Recleaner)  .های سلولقرار دارد

گیر از های بخش شستشو و رمق(، سلولRCS130مدل ) m3 130نیکی، با حجمپرعیارکنی اولیه از نوع مکا

 CISAمدل متر ) 12متر و ارتفاع  4به قطر  ستونی سلول ( وRCS50مدل ) m3 ۵0نوع مکانیکی با حجم

خردایش مجدد مجموع کنسانتره پرعیارکنی  منظوربهد. ندهعملیات فلوتاسیون را انجام می (1200×400

یای هر دو است. آس شدهگرفته به کار از نوع سرریز شوندهای گیر، در هر فاز یک آسیای گلولهرمق – اولیه

 kW به ترتیب توانبا  64/۵و  متر 79/۵به ترتیب  2و فاز  1آسیای فاز  و طولباشد متر می 96/3قطر فاز دارای 

 هیدروسیکلون 10مجهز به  دو خوشه با در مدار بسته ی خردایش مجدد. هر آسیاباشندمی kW1400 و 12۵0

سرریز کند. کار می (کاربهآمادهعدد  2هیدروسیکلون در مدار و  8 در هر خوشه – کاربهآماده)یک خوشه 

 .باشدمیشستشو میکرون خوراک مدار  38از  ترکوچکدرصد  80 بندیدانههای ثانویه با هیدروسیکلون
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بخش پرعیارکنی اولیه و  کنسانتره .ار پرعیارکنی اولیه استهای اولیه خوراک مدسرریز هیدروسیکلون

ه بست صورتبهشود. مدار خردایش مجدد گیر وارد پمپ شده و به سمت مدار خردایش مجدد پمپ میرمق

گیر، ابتدا مقر –معنی است که کنسانتره پرعیارکنی اولیه  کند. این بدینهای ثانویه کار میبا هیدروسیکلون

دا شود تا ابتو با خروجی آسیای مجدد مخلوط می شدهارسالهای ثانویه های هیدروسیکلونپبه مخزن پم

یمپیدا  ریز راهبندی شود )ذرات ریز به سرریز و ذرات درشت به تههای ثانویه طبقهتوسط هیدروسیکلون

شود. سرریز درشت میانرژی خردایش تنها صرف ذرات عالوه بر جلوگیری از تولید نرمه،  بیترتنیابه .(کند

پمپ  ستونی های. کنسانتره مدار شستشو به سمت سلولاستهای ثانویه خوراک مدار شستشو هیدروسیکلون

انه محصول نهایی کارخهای ستونی سلولگیر خواهد بود. کنسانتره شود و باطله آن خوراک بخش رمقمی

 شود.مولیبدن ارسال می -نرهای مسو به سمت تیک استباشد که حاوی مس و مولیبدن پرعیارکنی می

 .دهندتشکیل می راگیر باطله نهایی مدار فلوتاسیون مجموع باطله پرعیارکنی اولیه و رمق

 دهد.را نشان می 2مدار کارخانه پرعیارکنی  1شکل 

 

 2 یارکنیپرع هکارخان ونیفلوتاس مدار -1شکل 

 هایخوراک ورودی به آسیاهای اولیه موجب تغییر در عیار و بازیابی بخش یشناسیکانتغییرات تناژ و 

 شدهارائه 2جدول که از موازنه جرم مدار و عیارهایی که در  طورهمانمختلف مدار فلوتاسیون شده است. 

بخش پرعیارکنی اولیه بیشتر از مقدار طراحی  جزبههای مدار قسمت است مشخص است، بازیابی در تمام
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ظیفه گیر که وو رمق شستشوی مجدد. این افزایش بازیابی در مدار ثانویه شامل شستشو، (3جدول ) است

های لولمواد در س زیاد شود. دلیل اصلی این پدیده زمان مانداصلی آن افزایش عیار کنسانتره است مشاهده می

مدار، تعداد و حجم  خوراک ورودی به شناسیکانییر در علیرغم کاهش عیار و تغی درواقعفلوتاسیون است. 

ره افزایش ارزش به کنسانتذرات بی یابیراهبا افزایش زمان ماند، شناوری و  درنتیجهها ثابت مانده است و سلول

توان به درشت بازیابی در مدار پرعیارکنی اولیه به ترتیب اهمیت می دالیل افت ترینمهماست. از  داکردهیپ

 هاخرابی همزنو  ، توزیع نامناسب مواد شیمیاییpHورودی به مدار فلوتاسیون، باال بودن میزان  بندیدانهشدن 

 اشاره کرد.

 معمول در شرایط 2ارکنی مدار فلوتاسیون کارخانه پرعی 1فاز موازنه کلی مس  - 2جدول 

 جریان
 خشک تناژ

 (ی)طراح
DMT/H 

 تناژ خشک
 (یفعل یط)شرا

DMT/H 

 % مس عیار
 (ی)طراح

 % مس عیار
 (یفعل یط)شرا

 درصدجامد
 پالپ

 28 6۵/0 81/0 900 900  اولیه پرعیارکنی خوراک
 17 ۵/4 ۵ 1۵/114 129  اولیه پرعیارکنی کنسانتره

 26 09/0 11/0 84/78۵ 771  اولیه پرعیارکنی باطله
 1۵ 6/4 8/۵ 2/132 161  ثانویه هایهیدروسیکلون سرریز

 مرحله)باطله  گیررمق خوراک
 (شستشو

139 97/111 22/2 1 12 

 10 ۵0/۵ 9 06/18 32  گیررمق کنسانتره
 11 14/0 17/0 90/93 107  گیررمق باطله
 ۵/22 10/0 12/0 7۵/879 878 (ازبرای یک ف) فلوتاسیون نهایی باطله

 1۵ 6۵/4 9۵/۵ 42/140 167  شستشو مرحله خوراک
کنسانتره مرحله شستشو )خوراک 

 (ستونی سلول
29 4۵/28 24 19 1۵ 

تره )کنسان شستشوی مجدد کنسانتره
 نهایی(

22 24/20 28 66/24 28 

 ۵/3 ۵ 98/9 20/8 6 ()سلول ستونی شستشوی مجدد باطله
 ۵/3 ۵ 98/9 26 26 باطله برگشتی سلول ستونی

ر بخش در ه ماند زمانها ماندن تعداد و حجم سلول ثابت اما یبا طراح سهیدر مقا هاانیجر اریتناژ و ع رییتغ با

 (.3جدول ) است کرده رییتغ زین بخش هر یابیباز درنتیجهکرده است و  رییتغ



 

 مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر 

 فصل اول

 

5 

 با طراحی 2های مختلف مدار فلوتاسیون کارخانه پرعیارکنی بازیابی بخش مقایسه -3جدول 

مرحله شستشوی 
 مجدد

(Recleaner) 

 مرحله شستشو

(Cleaner) 
 گیرمرحله رمق

(Scavenger) 
 کلی

(Total) 
 ی اولیهکنپرعیار

(Rougher) 

 
 محل               

 شرایط

 139۵-96سال  9/87 8۵ 8۵/88 40/83 4/92

 طراحی ۵/88 ۵/8۵ 1/94 69 98

های در سلولرا ( Recovery) یابیباز( و Resident timeزمان ماند مواد ) رابطه میانالف( : 1 سؤال 

 ؟دبیان کنیفلوتاسیون 

 صورتبهدقیقه باشد.  24برابر با  پرعیارکنی اولیهدر مدار  اگر زمان ماند یک فرآیند فلوتاسیونب(  

فلوتاسیون، به ترتیب چه مقدار  نهاییدقیقه  6و  دومدقیقه  6 ،دقیقه اول 12دودی بیان کنید در ح

 باشد؟ 88از مواد بازیابی خواهد شد تا بازیابی نهایی برابر با %

 الف(

 :رابطه زیر است هاآنترین روابط زیادی وجود دارد. یکی از سادهبازیابی  ینیبشیپو  یسازهیشب منظوربه

𝑅 = 1 − 𝑒(−𝐾×𝜏)  

 که در آن:

𝐾 
1

𝑚𝑖𝑛
 ∎= ثابت سینتیک 

  = 𝑉 𝑚3حجم,    𝑄 
𝑚3

ℎ
𝑚𝑖𝑛 𝜏  ,= دبی = 𝑉/𝑄 زمان ماند =∎ 

𝑅 % بازیابی =∎ 

 کند.یم ، بازیابی فلوتاسیون افزایش پیدادهد با افزایش ثابت سینتیک و افزایش زمان ماندرابطه باال نشان می

 ب(

، به کنسانتره راه شدن از کل مواد قابل شناور 85% حدوداً نیمه ابتدایی زمان مانددر  س اصول فلوتاسیون،بر اسا

قابل ذرات کل از  5تنها % ،یک چهارم نهایی زمان ماندو در  10% حدود یک چهارم بعدی، . در پیدا خواهد کرد

 .شودمیبازیابی های انتهایی ، در سلولشدن شناور

 4)در اینجا برابر با  بازیابی خواهد شد ذرات قابل شناور 8/74دقیقه ابتدایی %  12این مورد، در  به عبارتی در

 داکردهیپافزایش  8/8کلی % بازیابی ،دقیقه افزایش پیدا کند 18. اگر زمان ماند به (پرعیارکنی اولیهسلول ابتدایی 

 4/4% ،دقیقه افزایش پیدا کند 24به  فلوتاسیونزمان  اگر(. پرعیارکنی اولیه 6و  5)سلول  رسدمی 6/83% و به

 .(پرعیارکنی اولیه 8و  7)سلول  خواهد رسید 88%به  نهایی بازیابیو  شدهافزودهبه بازیابی کلی 
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 را بیان فلوتاسیونهای در افزایش و یا کاهش زمان ماند در سلول تأثیرگذارعوامل  الف( :2 سؤال 

 کنید؟

( و شستشو Scavengerگیر )(، رمقRougherهای پرعیارکنی اولیه )فاوت زمان ماند در سلولتب(  

(Cleaner را )مقایسه کنید؟ باهم 

 الف(

   = 𝑉 𝑚3حجم,    𝑄 
𝑚3

ℎ
 = دبی

  𝑚𝑖𝑛 𝜏 =
𝑉

𝑄
 = زمان ماند 

 ست.ا تأثیرگذارهای فلوتاسیون ر سلولبا توجه به رابطه زمان ماند دو عامل حجم و دبی در تعیین زمان ماند د

کند و  تنها به دلیل رسوب گرفتگی کاهش اندازی افزایش پیدا نمیهای فلوتاسیون پس از راهحجم سلول -1

 خواهد شد. شدهیطراحکند. کاهش حجم سلول فلوتاسیون منجر به کاهش زمان ماند از اندازه پیدا می

 مؤلفه دو به ماند، زمان در تأثیرگذار املوعاز  گرید یکی وانعنبه ونیفلوتاس یهابه سلول یدوور یدب -2

 :دارد یبستگ

  ان که با فرض تولید مقدار یکس)تلفیقی از تناژ و عیار خوراک ورودی(  باارزشکانی تغییر مقدار محتوی

 دجامددرصدر  بیترتنیابههای فلوتاسیون خواهد شد. منجر به تغییر جامد خشک ورودی به سلول فلز،

 .داشتخواهد ساوی برای دو جریان، جریانی که تناژ خشک بیشتری دارد، زمان ماند بیشتری م

  موجب نوسان در دبی حجمی دوغاب  ،تناژ خشک مساویخوراک ورودی که تغییر آن در دانسیته

تر( دارد، دبی بیشتری داشته و برعکس. کم درصدجامدتری )جریانی که دانسیته دوغاب کمشود. می

 گذارد.می تأثیرنیز در زمان ماند  درصدجامدیم لذا تنظ

  ،ار به مد شدهاضافههای باید منبع آب مراقبتکاربا توجه به نقش مهم دانسیته دوغاب در زمان ماند

ناوهای به مخزن پمپ هیدروسیکلون، آب  شدهاضافهای، آب و گلوله خودشکننیمه)ورودی آسیاهای 

یطراحدوغاب هر بخش را با توجه به مقدار  درصدجامدا پایش و های کف شوی و...( رکنسانتره، پمپ

 ییزدارسوبهای فلوتاسیون تمامی سلول بارکیسال  2تنظیم کند. همچنین الزم است تا حداقل هر  شده

 شوند.

 ب(

ا ذرات تگیر، زمان ماند فلوتاسیون باید زیاد باشد با توجه به هدف کسب بازیابی در مرحله پرعیارکنی اولیه و رمق

 ( فرصت شناوری را داشته باشند.شدهقفلآزاد و اعم از ) باارزش
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ذا گیر بازیابی شده است. لپرعیارکنی دوغابی است که در مرحله پرعیارکنی اولیه و رمق ،هدف مرحله شستشو

ناوری فرصت ش شدهقفلتر باشد تا تنها ذرات باارزش و آزاد شناور شوند و ذرات باید کمدر این مرحله زمان ماند 

 پیدا نکنند.

𝑚3 برابر با (Rougher) پرعیارکنی اولیه فلوتاسیون هایورودی به سلول اگر دبی: 3 سؤال 

ℎ
 7/2635 

1برابر با  ثابت سینتیک شناوری ذراتباشد و 

𝑚𝑖𝑛
  ،فرض شود 08/0 

 بازیابی مدار پرعیارکنی را محاسبه کنید.الف(  

زیابی باشد، با شدهاشغالحجم هر سلول پرعیارکنی اولیه در اثر رسوب گرفتگی  %5 کهیدرصورت ب( 

 چه تغییری خواهد کرد؟

 باشد( عدد می 8و تعداد آن  𝑚3 130اولیه)حجم هر سلول پرعیارکنی   

 

 الف(

𝜏 =
𝑉

𝑄
=

8 × 130

2635.7
= 23.6 𝑚𝑖𝑛 

𝑅 = 1 − 𝑒(−0.08×23.6) = 85.5% 

 ب(

𝜏 =
𝑉

𝑄
=

8 × 130 × 0.95

2635.7
= 22.49 𝑚𝑖𝑛 

𝑅 = 1 − 𝑒(−0.08×22.49) = 84% 

های فلوتاسیون در اثر رسوب گرفتگی کاهش پیدا حجم سلول کهیدرصورت ،دهدنشان می شدهانجام تمحاسبا

. منجر به کاهش بازیابی خواهد شدو  داکردهیپهای پرعیارکنی اولیه کاهش کند، زمان ماند مواد در سلول

 ثابت سینتیک شناوری ذرات منجر به افزایش بازیابی خواهد شد. یا افزایش زمان ماند و  ،طورکلیبه

نین با شود. همچدهد با افزایش زمان ماند و ثابت سینتیک، بازیابی بیشتر میکه نمودار زیر نشان می طورهمان

 فلوتاسیون بیشتر خواهد شد. بازیابیبه دلیل افزایش زمان ماند، های یک ردیف افزایش تعداد سلول
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 های یک ردیفتعداد سلول -زمان ماند و ثابت سینتیک، بازیابی –رابطه میان بازیابی  -2شکل 

 شدههگرفتاعداد در نظر  .های مربوط به آن انجام شودالزم است تا آزمایش ،توجه: برای محاسبه ثابت سینتیک

وضعیت ه در این مثال مربوط ب شدهارائهاعداد  زمان ماند و ثابت سینتیک بر بازیابی است. یرتأثتنها برای انتقال 

 طراحی اولیه و وضعیت کنونی هستند.

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

 توضیح دهید؟

 داهنخو را سلول سطح به صعود وذرات  آن حمل قدرت های هواحباب باارزش،ن اندازه ذرات با درشت شد

 یبرا نهیبه اندازهبهنسبت  ،هیاول یارکنیپرع مدار به یورود ذرات ابعاد هرچقدر رودیم انتظار لذا. داشت

 .(3شکل ) کند دایپ کاهش یابیبازو  کینتیس ثابت ابد،ی شیافزا ونیفلوتاس

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

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

 دا کندبازیابی کاهش پی بازهمذرات از اندازه بهینه برای فلوتاسیون،  ریزتر شدنتا با  رودهمین دلیل انتظار می

 .(3شکل ) استبرخورد ذره به حباب  که به دلیل کاهش احتمال

 استمیکرون  70تا  20از  ،به بازیابی بندی با توجه، بهترین محدوده دانهشدهدادهنشان  3شکل که در  طورهمان

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

 کند.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 

رابطه دارند. افزایش بازیابی از مدار منجر به کاهش عیار کنسانتره خواهد  باهمعکس  صورتبهعیار و بازیابی 

عیار  کهازآنجاییاست.  و حتی باطله شدهقفل ،بازیابی بیشتر به معنی شناوری همه ذرات اعم از آزاد درواقعشد. 

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

 عیار خواهد شد.

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

مشهود  کامالً 4شکل  در شدهگفتهافزایش پیدا خواهد کرد. موارد  عیار کنسانتره درنتیجه .صورت نگرفته است

اگر از محور عیار خطی عمودی موازی با محور بازیابی رسم شود، نقطه برخورد به نمودار محلی در این شکل است. 

 دهد.نشان می شدهمشخصعیار بازیابی را برای خواهد بود که 
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 بازیابی –نمودار عیار  -4شکل 

های بین عیار و بازیابی را بازیابی بهترین ترکیب -های عیار( روی نمودار3سبز )( و 2(، نارنجی )1قرمز ) نقطهسه

( بهترین ترکیب است که با شرایط بهینه عملیاتی نشان 3سبز )دهد. نقطه نشان می شدهارائهدر سه منحنی 

آسیاها، تنظیم  درصدجامدتنظیم  ازجمله. رسیدن به این شرایط با کنترل متغیرهای مدار است شدهداده

 امددرصدجهای اولیه و ثانویه، تنظیم های اولیه، کنترل فشار هیدروسیکلونخوراک هیدروسیکلون درصدجامد

میایی بر تنظیم مواد شیورودی به مدار پرعیارکنی اولیه و شستشو،  بندیدانهورودی به مدار فلوتاسیون، کنترل 

مدار پرعیارکنی اولیه و شستشو و ... است.  pHدر خوراک، توزیع مواد شیمیایی، تنظیم  باارزشاساس میزان ماده 

تر ( نزدیک1رها فاصله گرفته شود، منحنی عیار و بازیابی به منحنی قرمز )همان میزان که از کنترل این متغیبه 

 شود.می

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

𝑓  =  خوراک ورودی / در  باارزشماده یار𝐹  تناژ خوراک ورودی =∎ 

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

𝑐  =  نهایی در کنسانتره باارزشماده یار  /𝐶  = تناژ کنسانتره نهایی∎  

𝐶 × 𝑐  در کنسانتره نهایی کارخانه باارزش= وزن ماده 

 𝐹 ×  𝑓  در خوراک ورودی به کارخانه باارزش= وزن ماده 

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

→ (𝐹 × 𝑓) = (𝐶 × 𝑐) + (𝑇 × 𝑡) باارزشی جرم برای ماده قانون پایستگ 
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 عنوانهب)مس یا مولیبدن( شناور شده  وزن ماده باارزشنسبت در فلوتاسیون به زبان ساده یعنی  (%R) بازیابی

 در خوراک ورودی به کارخانه  باارزشکنسانتره به وزن ماده 

𝑅(%) =
𝐶 × 𝑐

𝐹 × 𝑓
× 100 

 ی از رابطه زیربازیابو  شدهاستفاده پایستگی جرمط روابسترس نباشد، از دتناژ کنسانتره نهایی در  کهدرصورتی

، در سه جریان خوراک موردنظرشود. در این رابطه برای به دست آوردن بازیابی الزم است تا عیار ماده میمحاسبه 

 باطله نهایی و کنسانتره نهایی مشخص باشد.

𝑅(%) =
𝑐 × (𝑓 − 𝑡)

𝑓 × (𝑐 − 𝑡)
× 100 

 

و عیار مس خوراک ورودی  t/h 900 خودشکننیمهورودی به هر آسیای  خشک اگر تناژ: 7 سؤال 

 t/h 771 آن باطلهو تناژ  11/0 پرعیارکنی اولیه باطلهعیار مس  کهدرصورتیباشد.  81/0به آن %

 باشد.

 ؟شناور شده استمس  5کنسانتره با عیار%  مقدارچه الف(  

 ؟محاسبه کنید شدهگفتهبا استفاده از هر دو روش بازیابی مدار پرعیارکنی اولیه را  ب( 

اعداد بر اساس طراحی اولیه تمامی ) پرعیارکنی اولیه را محاسبه کنیدردیف از  تناژ مس هدر رفته ج( 

 کارخانه هستند(.

 الف(

𝐹 = 𝐶 + 𝑇 → 𝐶 = 𝐹 − 𝑇 → 𝐶 = 900 − 771 = 129 𝑡/ℎ  

 ب(

𝑅(%) =
𝐶 × 𝑐

𝐹 × 𝑓
× 100 =

129 × 5

900 × 0.81
× 100 = 88.5% 

𝑅(%) =
𝑐 × (𝑓 − 𝑡)

𝑓 × (𝑐 − 𝑡)
× 100 =

5 × (0.81 − 0.11)

0.81 × (5 − 0.11)
× 100 = 88.4% 

 ج(

𝑇 × 𝑡 = 771 × 0.11 = 848.1
𝑘𝑔

ℎ
 رم مس هدر رفته در هر ساعت= کیلوگ 

و عیار مس خوراک ورودی به آن  t/h 900 خودشکننیمهورودی به آسیای خشک اگر تناژ : 8 سؤال 

  𝑡/ℎو تناژ باطله هر ردیف آن 09/0 % پرعیارکنی اولیه باطلهعیار مس  کهصورتیدرباشد.  %65/0
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 ؟ شناور شده استمس  5/4%عیار مقدار کنسانتره با چه الف ( . باشد 8/785

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

 وضعیت کنونی)اعداد بر اساس  ارکنی اولیه را محاسبه کنید.ردیف پرعی تناژ مس هدر رفته ازج(  

 کارخانه هستند(.

 الف(

𝐹 = 𝐶 + 𝑇 → 𝐶 = 𝐹 − 𝑇 → 𝐶 = 900 − 785.8 = 114.2 𝑡/ℎ  

 ب(

𝑅(%) =
𝐶 × 𝑐

𝐹 × 𝑓
× 100 =

114.2 × 4.5

900 × 0.65
× 100 = 87.8% 

𝑅(%) =
𝑐 × (𝑓 − 𝑡)

𝑓 × (𝑐 − 𝑡)
× 100 =

4.5 × (0.65 − 0.09)

0.65 × (4.5 − 0.09)
× 100 = 87.9% 

 (ج

𝑇 × 𝑡 = 900 × 0.09 = 0.81
𝑡

ℎ
 مس هدر رفته در هر ساعت تن=  

 

عیار مس  کهدرصورتیباشد.  65/0% به آسیاهای اولیه اگر عیار مس خوراک ورودی: 9 سؤال 

 باشد، 10/0% و 6/24% به ترتیب نهاییو باطله کنسانتره 

 محاسبه کنید؟مدار فلوتاسیون را  مس در نهایی بازیابیالف (  

 توان گرفت؟ای میو قسمت الف چه نتیجه 8 سؤالاز  آمدهدستبهبا توجه به اعداد ب(  

 الف(

𝑓= عیار خوراک ورودی به مدار فلوتاسیون = 0.65% 

عیار باطله نهایی=   𝑡 = 0.10% 

عیار کنسانتره نهایی=   𝑐 = 24.6% 

𝑅(%) =
𝑐 × (𝑓 − 𝑡)

𝑓 × (𝑐 − 𝑡)
× 100 =

24.6 × (0.65 − 0.10)

0.65 × (24.6 − 0.10)
× 100 = 85% 

 ب(

. همچنین بازیابی کلی مدار است 9/87ل حاضر در وضعیت عادی کارخانه %بازیابی مدار پرعیارکنی اولیه در حا

 - Recleaner – Cleaner) بخش شستشوخوراک ورودی به مدار  کهازآنجاییاست.  85فلوتاسیون برابر با %
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Scavenger تر ی بخش پرعیارکنی اولیه کملذا بازیابی نهایی مدار از بازیاب ،شودمی تأمین( از پرعیارکنی اولیه

 .کندمستقیم از بازیابی مدار پرعیارکنی اولیه پیروی می طوربهاین بدین معنی است که بازیابی کلی مدار  است.

 را توضیح دهید؟ (𝑚) شزاارکانی بحد عیار : 10 سؤال 

تشکیل داده است. این دار را  کانی مسمعادل مقدار مسی است که کل های مس دار انی باارزش در کانیحد ک

 شود. برای کالکوپیریت با فرمولکار با استفاده از وزن اتمی هر عنصر در فرمول شیمیایی کانی محاسبه می

 ( داریم :𝐶𝑢2𝑆ا فرمول شیمیایی )بو کالکوسیت   (𝐶𝑢𝐹𝑒𝑆2شیمیایی )

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

63.5

183.42
× 100 =   ○( در کانی کالکوپیریت𝐶𝑢) عیار حد مس=  34.6%

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

63.5×2

159.06
× 100 =   ○کوسیت( در کانی کال𝐶𝑢) عیار حد مس=  79.8%

در مس  دعیار حبا توجه به اینکه در حال حاضر کانی اصلی خوراک ورودی به مدار فلوتاسیون کالکوپیریت است، 

اگر در مدار فلوتاسیون کنسانتره نهایی فقط و فقط حاوی کالکوپیریت باشد کهاین است ک دهندهنشان (𝑚کانی )

ه نداشته باشد عیار کنسانتره نهایی کارخانه فلوتاسیون های دیگر از قبیل پیریت، سیلیس و... همراو ناخالصی

ه نهایی عیار کنسانتربه همان نسبت خواهد بود. هر چه مقدار ناخالصی در کنسانتره بیشتر باشد،  6/34حداکثر %

 د.شومیکمتر  6/34نیز از %

 ؟را توضیح دهید (.N.S.Rوب )و بازده خالص از کارخانه ذ (.S.Eکارایی جدایش ): 11 سؤال 

د برتری متالورژیکی یک فرآین دهندهنشان. این شاخص توان به دو صورت زیر تعریف کردکارایی جدایش را می

 نسبت به فرآیند دیگر است.

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 

 ساده خواهد شد.به روابط زیر به ترتیب دو روش هریک از  یسازسادهبعد از 

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 = = ، عیار خوراک   عیار کنسانتره
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 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  4به دلیل بازیابی بیشتر )در عیار برابر( و حالت  2، واضح است که حالت شدهدادهطبق جدول نشان 

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

 گیرد.را در نظر نمیاقتصادی های شاخصکارایی متالورژیکی یک فرآیند است و  دهندهنشانکارایی جدایش تنها 

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

های ذوب کنسانتره و هزینه ونقلحملهای ینهبه قیمت جهانی مس، هز طورکلیبهاین سودآوری . همراه دارد

و از رابطه  استاقتصادی  شدهشناختههای شاخصیکی از ( .N.S.Rبازده خالص از کارخانه ذوب ) .بستگی دارد

 :شودزیر محاسبه می

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

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

 کند.( افزایش پیدا می.N.S.R( بازده خالص از ذوب ).S.Eافزایش کارایی جدایش )

 

 اگر در کارخانه مس دو حالت زیر فرض شود، کارایی جدایش در کدام مورد بیشتر است؟: 12 سؤال 

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

 (5/86)بازیابی %

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

 (88)بازیابی % 

 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)
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 :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 آکار 1تر ولی بازیابی بیشتر نسبت به حالت با عیار کم 2ار محاسبات نشان داد که حالت برخالف انتظ

 بیشتری دارد.

ت. حالت اول بیشتر شده اس نسبت به پرعیارکنی اولیهدر حالت دوم بازیابی به دلیل کاهش عیار باطله توجه: 

ابی مناسب زمانی حاصل خواهد شد که عیار مس در به این نکته اشاره شود که بازی مجدداًالزم است تا  درواقع

 کاهش پیدا کند. در پرعیارکنی اولیهباطله 

 ت.اس شدهپرداختهگیر در بازیابی نهایی و رمق پرعیارکنی اولیهباطله  تأثیرمفصل به  طوربه 19 سؤال

 (Rougherارکنی اولیه )مدار پرعی-3 -1

ازیابی نهایی مستقیمی در ب تأثیرو  بخش برای کسب بازیابی مطلوب است ترینمهممدار پرعیارکنی اولیه، 

ذا ل ،خواهد رفتبه سمت تیکنرهای باطله بازیابی آب  منظوربهباطله این بخش  که یآنجائاز  .کارخانه دارد

 دیگر قابل استحصال نیست. ،خارج شودار پرعیارکنی اولیه طریق این جریان از مددار از مس که از قآن م

مس با پیریت و سیلیس است.  شدهقفلهای کانیآزاد مس و های کانیدر این بخش شامل  باارزشذرات 

(، یشدگلقفآزاد مس )بدون  هایکانی، الزم است تا عالوه بر برای کسب بیشترین بازیابی در این بخش

 ند.مس تا اندازه ممکن کاهش پیدا ک یهدرروپیریت و سیلیس نیز شناور شوند تا  با شدهقفلهای مس کانی

 خوراک کارخانه حاوی مقدار مناسبی از مولیبدن است، لذا بازیابی مولیبدن و تولید کنسانتره کهازآنجایی

ت قرار اهمی ازنظرنهایی حاوی مس و مولیبدن با عیار مناسب مولیبدن برای کارخانه مولیبدن در مرحله دوم 

 80 یبنددانههای اولیه است که دوغابی با نگیرد. خوراک ورودی به این قسمت سرریز هیدروسیکلومی

فلوتاسیون ارسال  مدار بهثقلی  صورتبهباشد. خوراک ورودی می میکرون 90از  ترکوچکذرات درصد 

یم شود. همچنین برای تنظاضافه میدر مدار آسیاکنی مواد شیمیایی برای شناوری مس و مولیبدن  .دشومی

pH،  ط همزن توس هامواد ورودی به سلولد. شومیای اضافه و گلوله خودشکننیمهشیرآهک نیز به آسیاهای

ور از بین تا با عب شدهقیتزر، هوا به سلول فلوتاسیون باارزش شود. برای شناوری ذراتمی داشتهنگهمعلق 

 لهیوسهب هاآنها با برخورد به ذرات معلقی که سطح د کند تا حبابهمزن ثابت و متحرک حباب ریز تولی

 شدهدادهنشان  ۵شکل که در  طورهمانشود.  باارزشمواد شیمیایی پوشیده شده است، منجر به شناوری ذرات 
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ه به وابست شدهقفلذرات شناوری  و شناور شدن را دارند.به حباب  امکان اتصال نیز شدهقفلاست، ذرات 

ی، کنترل سطح ه، میزان مصرف و توزیع مواد شیمیایی، نرخ هوادpH ذرات، میزانآن عواملی همچون ابعاد 

 سلول )ارتفاع کف( و... است.

 

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

(، طبق طراحی %28) دوغاب ورودی درصدجامدتوان به ترتیب اهمیت یدر بازیابی را م تأثیرگذارعوامل 

های های سلول(، سالمت همزنمیکرون 90از  ترکوچکذرات  80)% 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.ای فلوتاسیون )میزان بارکشی از سلولهسطح دوغاب در سلول

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

و  تاسیون(ای فلوههای فلوتاسیون )عدم کنترل سطح دوغاب در سلولاز سلول ازحدشیببرای مثال بارکشی 

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

ملی ااز عو یاهچندنقط صورتبهشود. توزیع مواد شیمیایی کاهش عیار کنسانتره این بخش میباعث  درنتیجه

عیارکنی های پرکنسانتره سلول .خواهد شد بازیابی و هم منجر به افزایش عیار شیافزااست که هم منجر به 

به  1۵% درصدجامدمخلوط شده و با  10% درصدجامدگیر با با کنسانتره بخش رمق 17% درصدجامداولیه با 

 شود.مدار خردایش مجدد ارسال می
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 8/11 حداکثر تا 3/11در مدار پرعیارکنی اولیه در محدوده  pHچرا الزم است تا میزان : 13 سؤال 

 باشد؟

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

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

 خصوصاً  شدهقفلعیارکنی اولیه طوری تنظیم شود تا ذرات الزم است تا شرایط شناوری در مدار پر

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

گرفتن مقدار  بافاصلهاست  شدهدادهکه نشان  طورهمان. شوداستنتاج 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. ترسریعتر شوند روند کاهش بازیابی نزدیک 12خواهد شد. هر چه این مقدار به 

 
 و بازیابی برای دو کانی کالکوپیریت و پیریت pH نمودار -6شکل 
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 نمای کلی از مدار پرعیارکنی اولیه در ضلع شمال کارخانه فلوتاسیون-7شکل 

 لی است؟کتوزیع مواد شیمیایی در مدار پرعیارکنی اولیه بر عیار و بازیابی به چه ش 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 شدهانجامدر این آزمایش که در مجتمع مس سرچشمه  است. شدهرفتهیپذدنیا امری 

( انجام شد. 100-0-0ای مواد شیمیایی )ه کردن تک نقطهمقایسه اضاف منظوربهصنعتی نیمهآزمایش در بخش 

ابتدای  -پرعیارکنی اولیهسلول انتهای  5درصد اضافه شدن ماده شیمیایی در )ابتدای  دهندهنشاناعداد به ترتیب 

، (75-25-0) ازجملهها درصدهای مختلف توزیع آسیاکنی( است. در این آزمایش -پرعیارکنی اولیهسلول اول  5

توزیع  درنهایتبررسی شدند که  (50-25-25)، (0-75-25)، (25-25-50)، (25-50-25)، (25-0-75)

ین مقدار ا بازیابی( را از خود نشان داد. -در کارایی جدایش )عیار  تأثیربیشترین  سازکف( کلکتور و 0-25-75)

در ضلع  1 یارکنیپرعرخانه کا سپس این توزیع در کارخانه فلوتاسیون در افزایش کارایی جدایش بوده است. %2

 شدهنجاماگیری نتیجه شش نمونه ای در ضلع جنوب مقایسه شود.با توزیع تک نقطه تا نتایج آن شمال انجام شد

-25-0) یاچندنقطهدهد توزیع است که نشان می 8شکل در  شدهارائهبازیابی -طبق نمودار عیار دو ضلعدر هر 

 یاندنقطهچگذاشته است. نتایج کلی نشان داد بازیابی با توزیع  جابهآزمون صنعتی نیز نتایج خوبی ( در 75
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با  29/2% هاآنمیانگین اختالف که  است)ضلع جنوب(  34/89ای %)ضلع شمال( و با توزیع تک نقطه %62/91

بر روی عیار در اثر  شدههدهمشانتایج مثبت  برخالف باشد. در آزمون صنعتیمی 93/0انحراف از میانگین %

 محسوسی از خود نشان نداده است. تأثیرمرزی بوده و  تقریباًافزایش عیار  توزیع مواد شیمیایی،

 
 نمودار بازیابی و عیار برای دو توزیع مواد شیمیایی -8شکل 

ها ردیفکنسانتره این  پرعیارکنی اولیه،دوم و سوم مدار  -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 پرعیارکنی اولیه و نحوه راهبری مدار )مانند توزیع مواد شیمیایی، میزان

 محسوب اریپر عاست که ذرات آزاد مس که بخش  یاگونهبهاما روند کلی، ؛ کندها تغییر میشعیار این بخ

تدایی، اب ردیفدر  شدهقفلشود، با سرعت شناوری بیشتر نسبت به سایر ذرات به همراه حجم کمی از ذرات می

ه مس به همراه حجم بیشتری میانی و باقیماند ردیفدر  عموماًارزش به همراه بخشی از ذرات بی شدهقفلذرات 

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

های ابتدایی دارای کف پربار با رنگ زرد هستند که این وضعیت تا مشخص است. سلول کامالً های مختلف بخش

آورده شده  9ل شکدر شدهگفتهشود. ترتیب میتبدیل سفید  تقریباً نگ بار با ربه کف کم مروربهسلول چهاردهم 

نگ س ازنظرهای مختلف مدار پرعیارکنی اولیه در شرایط معمول کارخانه ردیفکه مربوط به موازنه مس در  است

 باشد.معدن و شرایط راهبری می
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 در وضعیت طراحی و حال حاضر های مختلف مدار پرعیارکنی اولیهردیفموازنه مس در  -9شکل 

ابتدایی و  هایسلول در های حاوی مس است و بیشترین حجم پیریتشبیه کانی کامالًروند شناوری پیریت 

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

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

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

 ونه قابل توجیه است؟چگ

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

رای مثال ب وابسته است.عواملی دیگر و  میزان و توزیع مواد شیمیایینوع، و  ارتفاع کف فلوتاسیون، هوای سلول

رعت شناوری کنند که سارتفاع کف زیاد منجر به کاهش ثابت سینتیک شده و تنها ذراتی به کنسانتره راه پیدا می

در مورد دبی هوای  شدهگفتهشود. عکس مورد کنسانتره میزیاد باشد. همین امر منجر به افزایش عیار  هاآن

 منظوربه 𝑧11فی کارخانه بخصوص با توجه به اینکه کلکتورهای مصر ورودی به سلول فلوتاسیون صادق است.

های سولفیدی نظیر کالکوپیریت )باارزش( و پیریت ناوری کانی، لذا سرعت شاستسولفیدی های شناوری کانی

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

  شوند.های ابتدایی شناور میدر سلول
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 یارکنی( در مدار پرعلی)گازوئ آن رایمناسب بکه افزودن کلکتور  است باارزش یدیسولف یهایاز کان زین بدنیمول

یم یریآن به باطله جلوگ یابیراهخواهد شد و از  یکان نی( اکینتی)ثابت س یسرعت شناور شیمنجر به افزا هیاول

  .کند

لذا  ،استسرعت شناوری )بازداشت( پیریت  دهندهکاهشمدار پرعیارکنی اولیه در   pH افزایش کهازآنجایی

های میانی در سلولهای ابتدایی بجای سلولپیریت -کالکوپیریت شدهقفلیریت و ذرات پ فرصت شناوری برای

 شود.می مهیامرحله پرعیارکنی اولیه 

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

هایی های انتدر سلول عموماًخش زیادی از این ذرات که شوند. بذراتی خواهد شد که باطله فلوتاسیون محسوب می

 شدهفلقذرات  عموماً) های انتهاییسلولدر مقدار مس  هرچندد. نباشسیلیس می کنند،به کنسانتره راه پیدا می

 مواد شیمیایی مناسببا توزیع  هاآنناوری اما الزم است تا شرایط ش ،نیست یپوشچشمقابل  (سیلیس-کالکوپیریت

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

 (Regrind) مدار خردایش مجدد-4 -1

 یالزم است تا سنگ معدن تا رسیدن ذرات حاو ،فرآوری مس از سنگ معدن به روش فلوتاسیون منظوربه

شکنی اولیه شروع و تا آسیاهای خردایش مجدد سنگد. این اقدام از د شومس به درجه آزادی مطلوب خر

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

 خواهد شد. 

ش مجدد ارسال توسط پمپ به مدار خردای 1۵% درصدجامدبا گیر رمقو  مجموع کنسانتره پرعیارکنی اولیه

شود و با های ثانویه تقسیم میهای هیدروسیکلونبین دو مخزن پمپ ،کنندهمیتقسیک شود و از طریق می

 ،های ثانویههای هیدروسیکلونپمپشود. ترکیب می 6۵% درصدجامدبا  دوغاب خروجی از آسیاهای ثانویه

 .است 3۵خوراک ورودی به پمپ % امددرصدج کنند.های ثانویه پمپ میدوغاب را به سمت هیدروسیکلون

شود و سرریز وارد آسیاهای ثانویه می 6۵% درصدجامدبا های ثانویه )ذرات درشت( ریز هیدروسیکلونته

مدار خردایش مجدد  .کندمی تأمین 1۵% درصدجامدبا  ( خوراک مدار شستشو راآزادشده)ذرات ریز و  هاآن

تایی  10ثانویه و دو خوشه  هیدروسیکلون یک آسیای ثانویه، دو پمپدر هر فاز از مدار فلوتاسیون متشکل از 

 های ثانویه است.هیدروسیکلون
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 نمایی از مدار خردایش مجدد  -10شکل 

 باارزش ذرات و مختلف یهایبنددانه با آزاد باارزش ذرات یحاو ریگرمق و هیاول یارکنیپرع مدار کنسانتره

 یهاینکا با عمدتاً مس یاصل یکان عنوانبه تیریکالکوپ یشدگقفل. است ارزشیب یهایکان با هشدقفل

 ندیبدانه نیبهتر. است سیلیس و تیریپ رینظ یارزشیب یهایکان و تیبورن و تیکوول ت،یکالکوس باارزش

 شدهنییتع کرونیم 90 از ترکوچکدرصد  80(، Rougher) هیاول یارکنیپرع مرحله به یورود خوراک یبرا

در کنسانتره  ت،یریو کالکوپ تیریپ یهایمربوط به کان شدگیقفلاز  یکروسکوپیم ریتصو 11شکل  است.

، از ذرات شدهقفلاندازه ذرات  کهییازآنجا. دهدیرا نشان م یارکنیپرعکارخانه  هیاول یارکنیبخش پرع

 داکردهیپ به کنسانتره راه هیاول یارکنیکه در پرع یاشدهقفلتر است، لذا الزم است تا ذرات آزاد، درشت

از تاسیون له فلورا در مرحارزش یبارزش و بابتوان ذرات مجدد خرد شوند تا  شیاست، در بخش خردا

 . دکرجدا  گریکدی
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 در کنسانتره بخش پرعیارکنی اولیه(، Py( و پیریت )Cp) تیریکالکوپ هایکانی شدگیقفل -11شکل 

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

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

 یادیز تأثیر ،در آزادسازی ذرات باارزش مدار خردایش مجدد مناسب لذا عملکرد پیدا کند.افزایش نهایی 

خوراک ورودی به مدار شستشو تصویر میکروسکوپی  12شکل . گذاردمیدر افزایش عیار کنسانتره نهایی 

 بندیانهدو پیریت رسیده است.  است که پس از خردایش مجدد به درجه آزادی مطلوب بین کالکوپیریت

درصد  80 ،از کارایی مدار خردایش مجدد است هدف اصلی و معیاریمدار شستشو که  خوراک مطلوب

 است. شدهتعیینمیکرون   38از  ترکوچک

 
 ز خردایش مجدد((، در خوراک  بخش شستشو )پس اPy( و پیریت )Cp) تیریکالکوپ هایکانی یآزادشدگ -12شکل 
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ها، خوراک ورودی به مدار خردایش مجدد 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

 ز جلوگیری شود. استفاده بهینه از انرژی خردایش، از تولید نرمه نی

های ثانویه وابسته است که در 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 

 کنند؟می ایجاد

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

، ییایمیمواد شتر به حباب، جذب مقدار زیادی از ، احتمال برخورد کمیرودنبالهانرژی سطحی، مشکالتی از قبیل 

و  یمواد شیمیای یرانتخابیغویسکوزیته باالی دوغاب، جذب ، و استحکام کف( یریناپذانعطافخشکی کف )

لذا  .شد خواهد باارزشمنجر به کاهش بازیابی ذرات  طورکلیبهکه کنند را ایجاد میهای سطحی سریع واکنش

 درصدجامدم گلوله، تنظی صحیح ها، شارژروسیکلونعملیاتی نظیر کنترل هید یهامؤلفهباید تا حد امکان با کنترل 

 جلوگیری کرد. هاآن.. از تشکیل و.

 

 

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

 شود؟می

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

و  باارزشگیر شناور شده است. آزادشدگی مناسب بین ذرات ر پرعیارکنی اولیه و رمقباطله( است که در مدا

میکرون  38از  ترکوچکوزنی  80های ثانویه %سرریز هیدروسیکلون بندیدانهافتد که باطله زمانی اتفاق می

 (12شکل و  11شکل ) باشد.

ای )در اینجا آسیای خردایش مجدد( بیانگر خارج شدن بخار از خروجی آسیاهای گلوله: 18 سؤال 

 ای است؟چه نشانه

است و برخورد مناسب  دوغاب درون آسیا درصدجامد اگر از خروجی آسیا، بخار خارج شود به این معنی است که

ایش ای از خردخارج شدن بخار از آسیا نشانه درواقعکند. ا )بخار( میبوده و تولید گرم مؤثرها و ذرات بین گلوله

ین معنی است که یا درصد پرشدگی گلوله آن ه اب ،نشدخارج اگر آسیا بخار اما ؛ ای استخوب در آسیای گلوله

 های ثانویه( خیلی رقیق است.ریز هیدروسیکلونخوراک ورودی به آسیا )در اینجا تهیا اینکه و کم است 
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 (Recleaner – Cleaner - Scavenger) بخش شستشومدار -5 -1

میکرون با  38از  ترکوچکدرصد  80بندی دانهبا  های شستشو()سلول خوراک ورودی به این مدار

 کنسانتره بخش شستشو از طریق ناوهای شود.می تأمینهای ثانویه از سرریز هیدروسیکلون ،1۵ درصدجامد

به ابتدای سلول شستشوی مجدد ارسال ، 1۵در % هاآن درصدجامدبا تنظیم شده و  نتقال کنسانتره وارد پمپا

که برای  محصول نهایی کارخانه است 28% درصدجامدبا  های شستشوی مجددشود. کنسانتره سلولمی

باشد. گیر میرمقخوراک قسمت  ،. باطله بخش شستشوشودمولیبدن ارسال می –به تیکنرهای مس  آبگیری

و  گرددیازمب بخش شستشوبه مدار  مجدداًاین قسمت با کنسانتره پرعیارکنی اولیه مخلوط شده و کنسانتره 

ترتیب  شود.سمت تیکنرهای باطله فرستاده میبه ثقلی  صورتبهباطله به همراه باطله بخش پرعیارکنی اولیه 

سلول  کیبه ترتیب از ابتدا تا انتها،  بخش شستشور های فلوتاسیون در هر ردیف از مداسلول یریقرارگ

( Scavengerگیر )سلول رمق ۵( و Cleanerسلول شستشوی مجدد ) 3، (Recleaner) ستونینهایی شستشوی 

های لولاست. سه رافزایش عیار کنسانتهای شستشوی مجدد و شستشوی نهایی سلولهدف در این مدار است. 

 شدهیطراحبازیابی نهایی مس  و جلوگیری از هدرروی و کاهش باارزشرات بازیابی ذ منظوربهگیر رمق

پرعیارکنی  هایگیر در مقایسه با باطله مجموع ردیفهای رمقدبی باطله مجموع ردیفاینکه با توجه به است. 

جدید  یجاد سطحابا توجه  .داردمس مدار کلی کمتری در بازیابی  تأثیرگیر ، بخش رمقاستبسیار کمتر  اولیه

 .دنشو یسازآمادهشیمیایی  ازنظر جادشدهیادر مدار خردایش مجدد، الزم است تا سطوح جدید  در ذرات

  و اضافه کردن مواد شیمیایی است. pHشامل افزایش  یسازآمادهاین 

مدار  pHقدار مبا اضافه کردن شیرآهک به آسیاهای ثانویه قابل تنظیم است.  بخش شستشودر مدار  pHمیزان 

خالصه در حال حاضر وضعیت بازیابی در مدار  طوربهاست.  شدهگرفتهنظر  در 12 طبق طراحی خش شستشوب

باالتر از مقدار طراحی است. این امر به دلیل کاهش دبی ورودی به مدار و افزایش زمان ماند  بخش شستشو

و  شدهقفلباطله و ذرات  منجر به شناوری ذرات تاًینهاکه  استهای فلوتاسیون این قسمت مواد در سلول

و  شوبخش شستهای مختلف مدار کاهش عیار کنسانتره نهایی خواهد شد. وضعیت عیار و بازیابی بخش

شکل در  بخش شستشواست. وضعیت موازنه جرم مدار  شدهعنوان 2 -1مقایسه آن با طراحی اولیه در قسمت 

است، بازیابی و نسبت غنی شوندگی این مدار  شدهدادهکه در شکل نشان  طورهمانآورده شده است.  13

بازیابی  دهندهنشاناست. این مقادیر  7۵/3و  ۵/98و در حال حاضر  21/4و  94طبق طراحی به ترتیب 

و کاهش عیار  شناسیکانیتغییر  تأثیرالبته نباید . ه نهایی استو به دنبال آن کاهش عیار کنسانتر ازاندازهشیب

خوراک ورودی به کارخانه را در کاهش عیار کنسانتره نهایی نادیده گرفت، اما کاهش بازیابی در مدار 
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ی مدار به ترتیب دلیل کاهش بازیابی و عیار نهای بخش شستشوپرعیارکنی اولیه و افزایش بازیابی در مدار 

 ن هستند.فلوتاسیو

ست که در ادامه ا های انتقال کنسانترهو پمپ های فلوتاسیونمتشکل از سلول شستشوتجهیزات مدار در بخش 

 آورده شده است. هرکداممشخصات عمومی و وظایف 

 

 ، در وضعیت طراحی و حال حاضربخش شستشومدار در موازنه مس  -13شکل 
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. از یدرا محاسبه کن کلی کارخانه ، بازیابیشدهدادهتوسط اطالعات  های زیر با محاسبه عیار باطله نهاییدر حالت: 19 سؤال

، 24، کنسانتره نهایی%6۵/0ها عیار مس خوراک ورودی%در تمام حالت شود؟ای حاصل میچه نتیجه شدهانجاممحاسبات 

 در نظر گرفته شود. 𝑡/ℎ ۵/934 ( یک ضلعRougherتناژ باطله پرعیارکنی اولیه )و  𝑡/ℎ 6۵گیر یک ضلع تناژ باطله رمق

 وضعیت فعلی و واقعی کارخانه است( شدهادهاعداد )توجه :

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

 .باشد

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

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

ای بتدا برشود، 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 + تناژ 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%  

خش بو بازیابی زیاد در مدار  پرعیارکنی اولیهکه بیانگر بازیابی کم در  در این قسمت وضعیت کنونی کارخانه

 است. شدهمطرحباشد، می شستشو

  (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 

در محدوده استاندارد نسبت به وضعیت فعلی در مدار  pH، تنظیم مقدار هپرعیارکنی اولیبندی ورودی به مدار دانه
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ن مرحله گیر در ایو توزیع صحیح مواد شیمیایی دور از دسترس نخواهد بود(، باال بودن عیار رمق پرعیارکنی اولیه

 باشد. بخش شستشوبه مدار  واردشدهشدن خوراک  پر عیارتواند معیاری از می

𝑡                                                                                                          (                ج =
(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% 

دالیل  ترینمهماست که از  داکردهیپکاهش  پرعیارکنی اولیهی در مدار در این قسمت فرض شده است که بازیاب

، عدم توزیع صحیح pH، باال بودن مقدار پرعیارکنی اولیهبندی ورودی به مدار توان به درشت شدن دانهبروز آن می

 مواد شیمیایی و ... اشاره کرد.

ارکنی پرعیشود که عیار مس باطله ت، نتیجه میدر هر سه قسم شدهانجامابتدا از مقایسه محاسبات  در تحلیل :

این اتفاق تناژ  دلیلگذارد. کارخانه میمس گیر در بازیابی نهایی بسیار بیشتری نسبت به باطله رمق تأثیر اولیه

ر بتوان عیار دهد که اگگیر است. قسمت )ب( نشان مینسبت به باطله رمق پرعیارکنی اولیهبسیار بیشتر باطله 

 13/0داد در عوض افزایش % ( کاهشنسبت به وضعیت فعلی کارخانه )الف 01/0را% پرعیارکنی اولیه مس باطله

 انقسمت )ج( نش بازیابی نهایی از وضعیت فعلی کارخانه )الف( بهتر خواهد بود. بازهمگیر، مس در باطله رمق

 دوداًحزایش پیدا کند، بازیابی مدار وضعیت فعلی اف به نسبت 01/0% پرعیارکنی اولیهدهد که اگر عیار باطله می

، بازیابی 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.نهایی مس کم

 با محوریت بازیابی و هدف نکرد پر عیار، پرعیارکنی اولیهاست که هدف مدار  توجهقابلدر قدم دوم این موضوع 

رابر با ب پرعیارکنی اولیهبا محوریت عیار است. در طراحی اولیه بازیابی بخش  پرعیارکردن، بخش شستشومدار 

د عدو  بوده است. ضرب این دو مقدار برابر با بازیابی نهایی است 94برابر با % بخش شستشوو بازیابی مدار  %96

 5/98، %87به ترتیب برابر با % )شرایط عادی( کارخانه فعلیدر وضعیت  شدهتهگف. اعداد دهدمیرا نتیجه  %90

با مشکل مواجه  مدار فلوتاسیونبازیابی  عیار و مؤلفههر دو در حال حاضر  دهد،نشان می که هستند 7/85و%

 بحث شده است. های قبل در مورد دالیل آنر قسمتد .است

 Enrichment) یشوندگ( و نسبت غنیConcentration Ratioپرعیارشوندگی )نسبت : 20 سؤال 

Ratioرا بنویسید؟ هاآن ( را تعریف و رابطه 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 = 𝐶. 𝑅. =
وزن خوراک

وزن کنسانتره
 

𝐸𝑛𝑟𝑖𝑐ℎ𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 = 𝐸. 𝑅. =
عیار کنسانتره

عیار خوراک
  



 

 

دومفصل   
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 ناتسیومدار فلو شرح تجهیزات



 

 
Kashigar Mineral Processing Research Center 

 

2لوتاسیون کارخانه پرعیارکنی ف  

30 

 مدار پرعیارکنی اولیه -1 -2

 (RougherDistributor) های پرعیارکنی اولیهسلول کنندهمیتقس-2-1-1

د. این شوهای پرعیارکنی اولیه میسلول کنندهمیتقسثقلی وارد  صورتبههای اولیه سرریز هیدروسیکلون

کند. دهی میخوراک( Rougherبه یک ردیف پرعیارکنی اولیه ) هرکدامدو خروجی دارد که  کنندهتقسیم

 ایناز  ،مولیبدنو از خوراک ورودی به مدار فلوتاسیون برای اطالع از عیار مس  یریگنمونهدستگاه 

 X-Rayده تا به اتاق آنالیز پیوسته وارد یک مخزن ش شدهگرفتههای د. نمونهکنبرداری مینمونه کنندهتقسیم

زان های فلوتاسیون و میدوغاب ورودی به سلول درصدجامدتواند برای اطالع از پمپ شود. لذا مراقبتکار می

pH  درصد و  28این بخش  درصدجامدکند. میزان مطلوب  گیرینمونهدستی  صورتبهآن از این محلpH 

ها مراقبتکار(. این مقادیر با توجه به شرایط و تجربه ۵/11طراحی  pHاست ) 8/11تا  3/11در محدوده 

شکل )بهترین نتیجه در کارایی فلوتاسیون در این مقادیر به دست خواهد آمد  طورمعمولبهاما ؛ است رییتغقابل

14.) 

 
 های پرعیارکنی اولیهسلول کنندهتقسیم -14شکل 

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

 رتصوبهها سلولی است که ترکیب قرارگیری سلول 8ردیف  یکمتشکل از  فازمدار پرعیارکنی اولیه در هر 

شده  است که هر سلول به یک همزن مجهز m3 130های این بخشاست. حجم سلول یدوسلولواحدهای 

اصلی هوا وارد همزن شده تا عملیات ی هافلوتاسیون در این بخش از لولههای سلول ازیموردناست. هوای 
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 های فرعی به درون همزن( از طریق انشعابkPa۵1)هوا با فشار مطلوب تولید حباب توسط همزن انجام شود. 

ول های مختلف یک سل. بخششودترین بخش )کف سلول فلوتاسیون( وارد سلول میرفته و از پایین

 است. شدهدادهآورده شده در ادامه توضیح  1۵شکل فلوتاسیون در قسمت پرعیارکنی اولیه که در 

 ( همزنAgitator) 

 مواد است. دوغاب ورودی به بخش فلوتاسیون داشتننگههای فلوتاسیون معلق وظیفه اصلی همزن در سلول

شود به ذرات شود تا هوایی که از همزن خارج میمی داشتهنگههای مجزا در هر بخش معلق نهمز لهیوسبه

ها از دو بخش ثابت و همزن طورکلیبه(. 1۵شکل شود ) هاآنبرخورد کرده و باعث شناوری  باارزش

ا ت است شدهنصبارد که در اطراف همزن متحرک هر سلول یک همزن ثابت د .اندشدهمتحرک تشکیل 

 (.16شکل ) تولید شود ریز هایحباب

 
 به همراه همزن RCS فلوتاسیون هایسلولشمای کلی  -1۵شکل 
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 پرعیارکنی اولیه هایهمزن ثابت و متحرک در سلول -16شکل 

مراحل ایر تر در مرحله پرعیارکنی اولیه در مقایسه با سبا توجه به دانسیته باالتر و ذرات با میانگین ابعاد درشت

ا با پایش تها در این قسمت بیشتر است. به همین دلیل الزم است همزن همچنین خرابی ، نرخ سایشفلوتاسیون

 .ذرات درشت به مدار فلوتاسیون جلوگیری به عمل آید یابیراهه، از های اولیو کنترل عملکرد هیدروسیکلون

مام ، در تشدهلیتشکطراحی هندسی شکل همزن متحرک و همزن ثابت به نحوی است که خطوط جریان 

 یطورکلبهها که یک حالت چرخشی را در سلول ایجاد کند. این جریان حجم سلول وجود داشته باشد و

 کندکمک می ذرات در سلول فلوتاسیون داشتننگهی سلول فلوتاسیون است، به معلق بیانگر شرایط دینامیک

را  دوغاب ،شود که همزنشرایط دینامیکی مناسب در یک سلول فلوتاسیون زمانی حاصل می(. 17شکل )

را  و ذرات ی پخش کندچرخش صورتبهو های منظم یکسان توسط جریان طوربههای سلول در همه قسمت

 های هوا معلق نگه دارد.برای برخورد حباب
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 های فلوتاسیونشرایط دینامیکی مناسب در سلول -17شکل 

های لولگرفتگی س، رسوبشدن ذرات در سلول نینشته، شرایط دینامیکی سلول به نرخ هوادهیتغییر در 

 سایش وابسته است. ازنظرهمزن ای هو سالم بودن پره فلوتاسیون

در مدار  یریتأثهای فلوتاسیون چیست و توقف آن چه وظیفه اصلی همزن در سلول: 21 سؤال 

 فلوتاسیون خواهد گذاشت؟

رات ذبرخورد سلول فلوتاسیون است تا احتمال  اب دردر فاز دوغذرات جامد  داشتننگهوظیفه اصلی همزن معلق 

رات در نشین شدن ذافزایش پیدا کند. خاموش بودن همزن منجر به تهبه کنسانتره  یابیراهها و حبابزش به باار

 مجبور است تا دبی هوای وردی به سلول را افزایش دهد تا مراقبتکار . به همین دلیلشد خواهد سلول فلوتاسیون

شاش اغتایجاد لول بگیرد. این امر به دلیل مقداری کنسانتره از س ،نشین شدن ذراتتهمیزان عالوه بر کاهش 

کند. نیز اخالل ایجاد می یهای قبل و بعدذرات باطله به کنسانتره خواهد شد و در عملکرد سلول یابیراهمنجر به 

 یاندازراه مجدداًدر اسرع وقت  ،بخصوص در مدار پرعیارکنی اولیه ،لذا الزم است تا هنگام خراب شدن یک همزن

نی های پرعیارک. جلوگیری از ورود ذرات درشت به سلولجلوگیری شود تا از کاهش بازیابی مدار ر شودو وارد مدا

بیشترین  شود،آسیاهای اولیه میسر می گردانهای اولیه و بازدید منظم از سرند اولیه که با راهبری صحیح سیکلون

 ارد.ذگها در مدار پرعیارکنی اولیه میرا در کاهش توقفات همزن تأثیر
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دانیم یکی از وظایف همزن ثابت و متحرک تولید حباب ریز است. توضیح دهید می: الف( 22 سؤال 

 که چرا تولید حباب ریز اهمیت دارد؟

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

 الف(

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

تر کند و احتمال برخورد آن به ذرات کمحباب زمان کمتری را برای رسیدن به سطح سلول سپری می

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

 د کند.به تعداد ذرات بیشتری برخورتر طوالنی

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

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

 است.

راند و رات ریز را به عقب میکند، ذحباب 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 میبرخورد حباب

 شود.استفاده می سازهاکفتوسط همزن، از  دشدهیتولحباب پوسته و تقویت  داشتننگه

  ای فلوتاسیون هسلولکنترل سطح(Flotation Cell Level Control) 

بی هوای د افزایش روش،های فلوتاسیون به دو طریق قابل انجام است. اولین تنظیم ارتفاع کف در سلول

نجر به مشخصی، م ازحدشیبهای فلوتاسیون افزایش دبی هوا به سلول کهازآنجاییورودی به سلول است. 

کاهش عیار  وبه کنسانتره  ارزشذرات بی یابیراهاحتمال افزایش به و منجر  اغتشاش در سلول فلوتاسیون شده

های سطح دوغاب در سلولروش این  در شود.دوم که دقت بیشتری دارد استفاده می روش، از خواهد شد

های لولتنظیم ارتفاع کف در س. شودتنظیم می ایفلوتاسیون با استفاده از شیرهای کنترل سطح یا نیزه

تم کنترلی با سیس درواقعشود. با تغییر میزان دبی خروجی از سلول فلوتاسیون تنظیم می 2لوتاسیون کارخانه ف

یب، منجر به که به ترتکند میکم یا زیاد را ای دبی خروجی از سلول فلوتاسیون جابجایی مکان شیرهای نیزه

لول سو لبه صله میان سطح دوغاب باال یا پایین رفتن سطح دوغاب در سلول فلوتاسیون خواهد شد. فا

که ت دارد ای اهمیاندازهبهتنظیم ارتفاع کف کف تشکیل خواهد شد.  در آن است کهارتفاعی  ،فلوتاسیون

کنترل سطح دوغاب در  با هاآناست که تمامی  شدهفیتعرهای کنترلی مختلفی سیستم برای تنظیم آن
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 RCSهای شمای کلی سیستم کنترل سطح در سلول. ندکمی ارتفاع کف را تنظیمهای فلوتاسیون سلول

 آورده شده است. 18شکل کارخانه فلوتاسیون، در 

 

 RCSهای سلولسیستم کنترل ارتفاع کف  -18شکل 

 یون با استفاده ازتاسبه این شکل است که در ابتدا ارتفاع کف سلول فلو تنظیم ارتفاع کف،منطق کنترلی 

 سپس شود.گیری شده به منطق کنترلی ارسال میارتفاع اندازه و شودفراصوت محاسبه می سنجسطحشناور و 

خیص داده و با ای را تشای موقعیت شیر نیزهپتانسیل مترهای شیرهای نیزه پنوماتیکی توسط یهاکنندهفعال

کند ای اقدام مینسبت به جابجایی شیر نیزه، (19شکل ) ارتفاع کفتوجه به ارتفاع کف و نقطه مطلوب 

 شدهثبت است و در سیستم کنترلی مراقبتکارارتفاع کف واقعی برابر با عددی باشد که دلخواه  کهیطوربه

 است.

 
 هر واحد دو تایی های فلوتاسیونسلول ارتفاع کف تنظیم دبی هواصفحه  -19شکل 
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و عدد ارتفاع  باشد متریسانت 20اگر نقطه مطلوب ارتفاع کف سلول فلوتاسیون برابر با : 23 سؤال 

 ؟برای تنظیم ارتفاع کف چگونه است ایشیر نیزه العملعکسباشد،  متریسانت 15کف واقعی 

رکت کند به سمت باال حباید ای شیر نیزه ،بت به مقدار مطلوببا توجه به کمتر بودن مقدار ارتفاع کف واقعی نس

تر بیاید. پایین پایین مترسانتی 5 اندازهبهتا دبی خروجی از سلول فلوتاسیون بیشتر شده و سطح دوغاب در سلول 

 کند.متر را فراهم میسانتی 5 اندازهبهکف افزایش ارتفاع آمدن سطح دوغاب امکان 

 10از  ایجابجایی شیر نیزه وسیلهبه ارتفاع کف سلول پرعیارکنی نهایی کهدرصورتی: الف( 24 سؤال 

 رود تا عیار کنسانتره نهایی چه تغییری کند؟متر افزایش پیدا کند، انتظار میسانتی 20به 

کنند. لذا ی طفاصله بیشتری را و باطله برای رساندن خود به سطح سلول باید  اریعکمبا افزایش ارتفاع کف ذرات 

 شد. عیار کنسانتره نهایی بیشتر خواهد درنتیجهکم است و و کنسانتره این ذرات به سطح سلول  یابیراهاحتمال 

 شیر کنترلی هوا (Air Control Valve) 

ای روانهای اتوماتیک و شیر پهوا، شیر پروانه سنجیدبهای فلوتاسیون یک عدد تزریق هوا به سلول منظوربه

 هایتواند دبی هوای ورودی به سلولاست. کنترل هوا در دو وضعیت دستی و خودکار می شدهدادهدستی قرار 

ین تنظیم کند. اای خودکار گیری کرده و با شیر پروانهسنج اندازهدبیتوسط را  (Unitیک واحد )فلوتاسیون 

به  Autoو  Localو با انتخاب دو وضعیت  شدهانتخاب (19شکل ) از روی صفحه مراقبتکارمقدار توسط 

ا شود. در وضعیت دستی مقدار دبی هوا برابر بخودکار بودن شیر هوا تعیین می وضعیت دستی یا ترتیب

م نهایی هوا و توان تنظیبا استفاده از شیرهای دستی نیز میکند. انتخاب می آن را مراقبتکارمقداری است که 

در وضعیت خودکار، کنترل و تغییر دبی هوا و ارتفاع  را انجام داد.حد تقسیم آن بین دو سلول یک وا درواقع

 های فلوتاسیون از اتاق کنترل قابل انجام است.کف سلول

 ( ناو انتقال کنسانترهLaunder) 

ه هدایت ال کنسانترهای انتقهای فلوتاسیون از طریق ناوهایی به سمت پمپکنسانتره شناور شده از سلول

آب  بخشی ازتا های ثانویه الزم است خوراک هیدروسیکلون درصدجامدشود. برای تنظیم مقدار می

 تأثیر ،شودکه به ناو انتقال کنسانتره اضافه می هاییآب شود. تأمین، از مسیرهای شستشوی ناو کنندهمیتنظ

 سرریز ،و از بین بردن کف درصدجامدهش گذارد و با کاهای مجموع میبسیار زیادی در عملکرد پمپ

 .کندپیدا میچشمگیری کاهش  صورتبهدوغاب از این بخش 
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 های انتقالناو انتقال کنسانتره به سمت پمپ -20شکل 

 (Rougher-Scavenger Pumpsگیر )رمق _های انتقال کنسانتره پرعیارکنی اولیهپمپ -3 -2-1

 ،فلوتاسیون مدار دو فازبرای مجموع گیر، های پرعیارکنی اولیه و رمقبخش کنسانترهانتقال مجموع  منظوربه

ز ا هرکدامدور  .های مجموع()پمپ است شدهگرفتهپمپ از نوع گریز از مرکز با محور قائم در نظر  عدد ۵

 کنند.مجدد ارسال میها ثابت است و دوغاب را به سمت مدار خردایش این پمپ

گیرد. همچنین در محل ورود دوغاب به پمپ تسمه و پولی انجام می لهیوسبهانتقال نیروی محرکه موتور پمپ 

ها، جلوگیری از ورود ذرات درشت و ضایعات به پروانه و است. وظیفه این توری شدهنصبهایی توری

جلوگیری از سایش سریع حلزونی و پروانه پمپ ناشی از  منظوربه(. 21شکل ) آسیب رساندن به آن است

 شوند.بخش پمپ با پوشش الستیکی محافظت مییافته به کنسانتره، دو لیس راهورود ذرات درشت و سی
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 های با محور قائمنمایی از پمپ -21شکل 

های که پمپاین با در نظر گرفتن،پمپ و  کارآییها در عمر و منفی خالی کار کردن پمپ تأثیربا توجه به 

 بسیار مهم است. مورداستفادههای تعداد پمپلذا  ،های قدرتمندی هستندمجموع پمپ

 مجدد شیخردا مدار -2 -2

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

 96/3 آسیای فاز یکابعاد . از نوع سرریز شونده هستند 2کارخانه پرعیارکنی  در خردایش مجدد آسیاهای

باشد. توان اسمی دو آسیا متر طول می 64/۵متر قطر و  96/3طول و ابعاد آسیای فاز دو متر  79/۵و  متر قطر

های هیدروسیکلونریز خوراک ورودی به آسیای خردایش مجدد ته .است kW1400و  kW 12۵0 به ترتیب

شارژ  mm 2۵قطر فوالدی به  هایگلوله بابر اساس طراحی  هاآسیا. است 6۵دوغاب % درصدجامدثانویه با 

ام انجگیری مستقیم میزان پرشدگی گلوله و یا اندازهکشی هر آسیا توانبر اساس  . شارژ گلولهدونشمی

ردن لوله درون آسیا کم است و نیاز به اضافه کآسیا به این معنی است که میزان گ یکشتوانکاهش  .شودمی

گیری ارتفاع گلوله در چند نقطه درون آسیا بر اساس حجم کلی آسیا پرشدگی چنین با اندازهگلوله دارد. هم

جنس  آستر آسیاهای ثانویه از شود.گیری میو برای اضافه کردن گلوله تصمیم آمدهدستبهگلوله حجمی 
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قیم با زمان تعویض آستر رابطه مست .سال نیاز به تعویض داردبیشتر از یک ندکیا معموالًاست و الستیک 

 آستر دارد.و کیفیت جنس 

 
 ی ثانویههایاز آسیا( Panoramaسراسری )نمای  -22شکل 

 یاز به شارژ مجدد دارد؟ای خردایش مجدد نتوان متوجه شد که آسیای گلولهمی چگونه :25 سؤال 

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

موتور آسیای خردایش مجدد در اتاق کنترل است. اگر آسیا  یکشتوانتر است استفاده از عدد راه دوم که ساده

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

، 2فاز و برای آسیای  kW1125 ،1حد کمینه این مقدار برای آسیای فاز  تر باشد نیاز به شارژ گلوله دارد.آن کم

kW 1260 .است 

فه کردن شیرآهک و مواد شیمیایی پس از خردایش اضا و pHتنظیم مجدد  دلیلالف(  :26 سؤال 

 مجدد چیست؟

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

 مجدد چیست؟

 الف(

سطوح برای ، لذا کندسطوح جدید ایجاد میاز باطله  باارزشآزاد کردن ذرات با خردایش مجدد  کهازآنجایی

 . همچنین با توجه به جدا شدن پیریتاستنیاز به مواد شیمیایی برای شناوری در مدار شستشو  جادشدهیاجدید 

و آزاد شدن آهن از واسطه خردایش حین آسیاکنی، اضافه کردن شیرآهک در آسیای خردایش  از کالکوپیریت

 از واسطه خردایش آزادشده منجر به بازداشت پیریت و از بین بردن اثر منفی آهن ضروری است. این کار مجدد

 خواهد شد.

 ب(
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مواد شیمیایی عالوه بر  سازیآمادهدارد.  یسازآمادههر ماده شیمیایی برای فعال شدن نیاز به یک زمان  -1

 أمینتبا اضافه کردن مواد شیمیایی در آسیاها  شدهگفتهزمان به اختالط کافی نیز نیاز دارد. هر دو ویژگی 

رورت ضرای مواد شیمیایی روغنی نظیر گازوئیل بیشتر از سایر مواد شیمیایی د. اختالط کافی بشخواهد 

 .دارد

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

 شدهزادآمنفی پیریت و آهن  براثرکافی،  سازیآمادهاضافه کردن شیرآهک به آسیا، عالوه بر اختالط و 

 کند.از واسطه خردایش در فرآیند فلوتاسیون غلبه می

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

های مجموع، به همراه خروجی از آسیای خردایش مجدد وارد مخزن پمپ توسط پمپ شدهارسالدوغاب 

های ثانویه دوغاب را به سمت های هیدروسیکلونشود. سپس پمپهای ثانویه میهیدروسیکلون

ک عدد یطبق طراحی اولیه کارخانه کند. جدایش ذرات درشت ارسال می منظوربههای ثانویه هیدروسیکلون

آن به  کند و برای تنظیمگیری می، دانسیته دوغاب خوراک ورودی به هیدروسیکلون را اندازهسنجتهیدانس

های شود. پمپکنترل می سنجیدب. اضافه شدن آب از طریق یک دوشمیمپ آب اضافه ورودی مخزن پ

یا سرریز  جلوگیری از هواکشی و منظوربههای ثانویه از نوع گریز از مرکز با دور متغیر هستند. هیدروسیکلون

جه به با تو .کندحلقه کنترل سطح مخزن و دور پمپ عمل می ،های ثانویههای هیدروسیکلوناز مخازن پمپ

و ممکن است  گذاردمی تأثیرهای ثانویه مستقیم روی فشار هیدروسیکلون طوربهاینکه تغییرات دور پمپ 

هر  های ثانویه درلذا الزم است تا دور پمپ هیدروسیکلون ،جدایش هیدروسیکلون را با اخالل روبرو کند

 طورهبافتد که دوغاب ورودی به مخزن پمپ می قترین نوسان را داشته باشد. این امر زمانی اتفادو فاز کم

های ثانویه دور پمپ هیدروسیکلون ،طورکلیبهپیوسته و بدون قطع و وصل به این بخش از مدار اضافه شود. 

ت. های ثانویه و بار در گردش مدار اسفشار هیدروسیکلون کنندهنییتع ،و تعداد هیدروسیکلون باز در مدار

تایی هیدروسیکلون ثانویه در وضعیت  10هیدروسیکلون ثانویه و یک خوشه  در هر فاز یک عدد پمپ

 است.  شدهگرفتهدر نظر  کاربهآماده

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

یه هستند. ولیه و ثانوهای اهیدروسیکلون ،تجهیزات در کارایی مدار فلوتاسیون نیرگذارتریتأثو  ترینمهم

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

( جدا شدهقفلشود تا ذرات ریز )آزاد( را از ذرات درشت )ذرات پمپ می به هیدروسیکلون یبندطبقهبرای 

 انجام شود. تربزرگا ابعاد ب شدهقفلکند و عملیات خردایش تنها بر روی بخش 
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بعادی ا بندیطبقهمانند سرندها  هاآنوظیفه  درواقعها تجهیزات مخروطی شکل هستند که هیدروسیکلون

دهند. اجزای مختلف هیدروسیکلون در ذارت است اما کار جدایش را در ابعاد بسیار ریزتر از سرند انجام می

 است. شدهادهدنمایش  23شکل 

 
 هیدروسیکلون دهندهلیتشکاجزای  -23شکل 

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 حهای ثانویه حاوی ذرات ریز و سرریز هیدروسیکلونریز هیدروسیکلونته معموالًیست، ن

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

در  تأثیرگذار هایمؤلفهیم است. کنترل و پایش وضعیت هیدروسیکلون و تنظ تأثیرگذارمدار فلوتاسیون 

دهد. یرا کاهش م شدهتقسیم اشتباهبهکارایی هیدروسیکلون، عملکرد جدایش را بهتر کرده و سهم مواد 

 دهندهاننشدهد. تصویر سمت چپ آل و واقعی را نشان میتوسط دو هیدروسیکلون ایده بندیطبقه 24شکل 

در عملکرد  مؤثرزیاد  هایمؤلفهآل بین ذرات درشت و ریز است. در عمل با توجه به ایش ایدهجد

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

 است. شدهمشخص نیچخطتوسط  شدهتقسیم اشتباهبهواقعی است که سهم مواد 
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 آلتوسط هیدروسیکلون واقعی و ایده بندیطبقه -24شکل 

گردابی  صورتبهبه هیدروسیکلون، ذرات  ها و همچنین مسیر ورود خوراکبا توجه به هندسه هیدروسیکلون

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

 شود تا ذرات درشت که وزن بیشتری دارند، به دیواره هیدروسیکلونل نیروی گریز از مرکز، باعث میاعما

تر یزر هاآنتر و به دنبال آن اندازه هیدروسیکلون، وزن ذرات سبک نزدیک شود. از دیواره به سمت مرکز

ریز کند. این مغزه هوا از تهد میایجا ای از هوا در وسط هیدروسیکلون. همچنین جریان گردابی، مغزه1شودمی

رات ریز ذ یابیراهمغزه هوا منجر به  کند.گرداب و سرریز ادامه پیدا می داکنندهیپایجاد و مسیر آن به سمت 

ها مخروطی تو خالی هیدروسیکلون زیرته(. در شرایط راهبری صحیح، شکل 2۵شکل شود )به سرریز می

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

                                                 
در  درواقعکند. یپیدا مهیدروسیکلون راه  زیرتهبه  های فرآوری، ذرات باارزش نظیر طال به دلیل چگالی بیشتر، حتی در ابعاد ریزدر برخی از کارخانه1 

الی نیز اهمیت دارد. در کارخانه فرآوری مس سرچشمه، با توجه به نزدیک بودن بندی نبوده و چگدر طبقه مؤثربندی تنها عامل اصلی این موارد دانه

 تر وجود دارد.چگالی ذرات مختلف این مشکل کم
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 طبق طراحی هاآن درصدجامدبه همراه  در هیدروسیکلون های مختلفجریان -2۵شکل 

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

به این معنی است که ذرات  تر باشد،حد جدایش کم هرچقدرریز و سرریز دارند. در تهدرصد(  ۵0سهم برابر )

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

سزایی دارند. ب تأثیرروسیکلون ریز در عملکرد هیدگرداب و دهانه ته پیداکنندهاز میان اجزای هیدروسیکلون، 

 یداکنندهپبه سرریز را دارد. ارتفاع  یابیراهزدن ذرات درشت و  برانیمگرداب وظیفه جلوگیری از  پیداکننده

بر زدن ذرات بین ذرات ریز و درشت و جلوگیری از میان شیحد جداگرداب اهمیت زیادی در تعیین 

رودی از دهانه خوراک و ترنییپاگرداب  پیداکنندهانتهای دلیل به هیدروسیکلون را دارد. به همین  واردشده

 ریزاست. با سایش دهانه ته شدهیطراحریز هیدروسیکلون در محدوده اندازه خاصی است. دهانه ته قرارگرفته

یز راه رز به تهری بندیدانهتر شده و به دنبال آن ذرات با هیدروسیکلون رقیق زیرتهریز( )افزایش قطر دهانه ته

تواند به دلیل ریز که میاست. تنگ شدن دهانه ته شدهشناختهریز چتری ته عنوانکنند. این وضعیت بهپیدا می

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

 شدتبهفتن مغزه هوا کارایی هیدروسیکلون را شود. از بین ررفتن مغزه هوا در محور هیدروسیکلون می

ت. ریز معروف اسبندی سرریز هیدروسیکلون(. این پدید به طنابی شدن تهدانه)درشت شدن  دهدکاهش می

 ریزهتدهد و باعث از بین رفتن مغزه هوا از ریز رخ میریز به دلیل افزایش و تجمع ذرات در تهطنابی شدن ته
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 رصدجامددافتد. در این وضعیت ریز چتری اتفاق میضعیت نامناسب دیگر در حالت تهبه سرریز خواهد شد. و

ه زیاد ریز هیدروسیکلون با زاویاز ته شدهخارجریز بسیار کم خواهد بود. این اتفاق منجر به پاشش دوغاب ته

دهد. دالیل رخ دادن این ریز را نشان میهای مختلف خروج دوغاب از تهحالت 26شکل افتد. اتفاق می

 جزئی مطرح خواهد شد. طوربههای آینده ها در فصلحالت

 
 ها )وضعیت مطلوب تصویر وسط(ریز هیدروسیکلونهای معمول تهحالت -26شکل 

بود وضعیت جدایش موجود برای به هایمؤلفه ترینمهم ازجملهخوراک ورودی و فشار  درصدجامدتنظیم 

ایش سرعت، شود. این افزبیشتر می جادشدهیا، سرعت گرداب بین ذرات است. با افزایش فشار هیدروسیکلون

به سمت  نیز ترکوچکلذا ذرات با ابعاد  .شودمنجر به وارد شدن نیروی گریز از مرکز بیشتر به ذرات می

به سرریز ابعاد  افتهیراهذرات  درنهایتل شوند و ریز منتقد تا به تهنشونزدیک می دیواره هیدروسیکلون

خوراک  درصدجامدکند. اضافه کردن آب و تنظیم و حد جدایش کاهش پیدا میخواهند داشت تری ریز

 خواهد شد. نیز منجر به کاهش ابعاد سرریز هیدروسیکلون ورودی به هیدروسیکلون

ریز ته زیر تشتک شدهنصبای هسته سنجتهیدانساست،  شدهگرفتهکه در طراحی اولیه در نظر  طورهمان

، دانسیته دوغاب ورودی به های ثانویه و روی لوله خوراک ورودی به هیدروسیکلونهیدروسیکلون

، سپس برای تنظیم دانسیته دوغاب خوراک ورودی به هیدروسیکلون، کردهگیری ها را اندازههیدروسیکلون

 درصدجامدبرای تنظیم  ازیموردنو شیر کنترلی مقدار آب گیری اندازه سنجیدبآب از طریق یک 

م آب تنظیو  ای از مدار خارج بودههای هستهدانسیته سنج. در حال حاضر ندکتنظیم می هیدروسیکلون را
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ه تنها بر اساس تجرب های ثانویه()خوراک ورودی به هیدروسیکلون به مخزن پمپ هیدروسیکلون ورودی

خوراک ورودی به منجر به رقیق شدن  آب ازاندازهشیباضافه کردن . گیردصورت می مراقبتکار

به اخالل در کار آن خواهد شد. با توجه به اینکه خوراک ورودی به منجر  شده و هیدروسیکلون

جموع ماز ریز را پیش رو دارند، لذا اگر دبی خوراک بیشتر برای خروج، دو مسیر سرریز و ته هیدروسیکلون

ها ونکند و الزم است تا تعداد هیدروسیکلخروجی شود کارایی هیدروسیکلون کاهش پیدا میظرفیت این دو 

همچنین در مواقعی که دبی ورودی به خوشه هیدروسیکلون کم  بیشتر شود.فشار میزان افزایش بر اساس 

 ود.ش الزم است تا تعداد هیدروسیکلون کاهش داده ،فشار هیدروسیکلونمیزان کاهش باشد، با توجه به 

   
 های ثانویهخوراک هیدروسیکلون بر روی لوله شدهنصب سنجتهیدانس -27شکل 

 6۵ و 1۵، 39های ثانویه طبق طراحی به ترتیب ریز هیدروسیکلونخوراک ورودی، سرریز و ته درصدجامد

 هایسلولناو های شستشوی توان از آبمیها، ورودی به هیدروسیکلون درصدجامداست. برای تنظیم 

 های ثانویه استفاده کرد.های هیدروسیکلونقبل از مخزن پمپ شدههیتعبفلوتاسیون و یا آب 

در عملکرد  تأثیرگذارخوراک ورودی به هیدروسیکلون دومین عامل  درصدجامدعالوه بر تنظیم 

ر بازه د سیکلون تنظیم است کهتوان ادعا کرد که فشار هیدروزمانی می درواقعهیدروسیکلون فشار است. 

تر ترین نوسان و تغییرات را داشته باشد و هر چه نمودار آن به خط صاف نزدیکیک شیفت مقدار فشار، کم

های ثانویه باشد بهتر است. عامل تغییر و نوسان در فشار هیدروسیکلون، تغییرات دور پمپ هیدروسیکلون

ن نوسان و تریهای ثانویه کمهای هیدروسیکلونست تا دور پمپاست. لذا برای ثابت نه داشتن فشار الزم ا

های مجموع هواکشی نداشته و از پمپ کدامچیهشود که تغییرات را داشته باشند. این امر زمانی محقق می



 

 
Kashigar Mineral Processing Research Center 

 

2لوتاسیون کارخانه پرعیارکنی ف  

46 

 نهیارسال کنند. مقدار به هیثانو یهاکلونیدروسیه یهاپمپیکنواخت به سمت مخازن  صورتبهدوغاب را 

است. در حال حاضر با  شدهگرفتهدر نظر  kPa11۵-100 یطبق طراح هیثانو یهاکلونیدروسیه یفشار برا

فشار  میتنظ یبرا ر،یگرمق- هیاول یارکنیپرعکنسانتره مجموع  یخوراک و کاهش دب اریتوجه به کاهش ع

است.  ازیموردناز در هر ف t/h 900تناژ  یبه ازا هیثانو کلونیدروسیعدد ه ۵ یال 4تعداد  کلون،یدروسیخوشه ه

خودکار صورت  صورتبه 2و در فاز  یدست صورتبه 1در مدار در فاز  هایکلونیدروسیتعداد ه میتنظ

ند. لذا سیستم کاتاق کنترل تعداد هیدروسیکلون دائم باز و خودکار را تعیین می مراقبتکار 2گیرد. در فاز می

ر دهد تا های در مدار را تغییر، مجموع هیدروسیکلونر تعداد هیدروسیکلون خودکایتواند با تغیکنترلی می

 فشار خوشه به عدد مطلوب نزدیک شود.

  
 مجهز به شیر کنترلی 2های ثانویه فاز هیدروسیکلون -28شکل 

لکرد اگر بخواهید عمها در کارایی فلوتاسیون، چشمگیر هیدروسیکلون تأثیربا توجه به : 27 سؤال 

خود را برای رفع مشکالت  یهاحلراهکنید؟ چه مواردی را بررسی می ،را پایش کنید هیدروسیکلون

 احتمالی بیان کنید.

 را بررسی کرد:( 4جدول )توان موارد زیر می برای پایش وضعیت هیدروسیکلون طورکلیبه
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 هاجدول نحوه پایش عملکرد هیدروسیکلون-4جدول 

 مشکل دلیل )به ترتیب الویت( حلراه

 بررسی انسداد یا عدم انسداد هیدروسیکلون

 افزایش تعداد سیکلون با توجه به فشار

 ورودی درصدجامدتنظیم 

 کاهش دور پمپ سیکلون در صورت باال بودن فشار

 )در وضعیت غیر خودکار دور پمپ(

 رفیت کار کردن هیدروسیکلونبیش از ظ

 خوراک ورودی زیاد باشد درصدجامد

ریز و تنگ شدن جسمی در ته رکردنیگ

 ریزخروجی ته

 ریز طنابیته

 کاهش تعداد هیدروسیکلون با توجه به فشار 

 خوراک درصدجامدتنظیم 

 ریز در صورت ساییده شدنتعویض ته

در صورت سوراخ بودن  Vortex finderتعویض 

 ده شدنیا سایی

 کمتر از ظرفیت کار کردن هیدروسیکلون

 پایین خوراک ورودی درصدجامد

 ریزساییده شدن ته

 Vortex finderسایش یا از بین رفتن 

کم  درصدجامد

 ریزته

 ریز چتری()ته

 ریزبررسی انسداد یا عدم انسداد ته

 خوراک ورودی درصدجامدتنظیم 

 ریزطنابی شدن ته

 ک ورودیخورا درصدجامدباال بودن 

درشت شدن 

 سرریز سیکلون

 ریزبررسی انسداد یا عدم انسداد ته

 کاهش تعداد سیکلون با توجه به فشار سیکلون

 کاهش دور پمپ با توجه به فشار سیکلون

 و تعویض در صورت نیاز Vortex finderبررسی 

 ریزمسدود بودن ته

 هواکشی سیکلون

 باال بودن تناژ خوراک ورودی

 یزرطنابی شدن ته

 Vortexساییده شدن یا از بین رفتن 

finder 

 لرزش سیکلون

کرد  توان ادعامی ،سرریز مناسب باشد درصدجامدریز، فشار هیدروسیکلون و اگر وضعیت ظاهری ته طورکلیبه

 سرریز( وضعیت مطلوبی دارد. بندیدانهکه عملکرد جدایش هیدروسیکلون )

عدد  5تعداد  2فاز های ثانویه کنترل فشار هیدروسیکلون منظوربهید فرض کن: 28 سؤال 

م اتاق کنترل باشید، چه تعداد هیدروسیکلون دائ مراقبتکارباشد. اگر بجای  ازیموردنهیدروسیکلون 

 کنید؟باز و خودکار را انتخاب می

 عدد 4و خودکار  1تعداد هیدروسیکلون دائم باز الف(  

 عدد 2و خودکار  3دائم باز تعداد هیدروسیکلون ب(  

ده های ثانویه شریز هیدروسیکلونالزم به ذکر است که کاهش فشار و افزایش فشار هر دو منجر به افزایش ته

 ورمنظبههای ثانویه شده و منجر به تغییر در دور پمپ خواهد شد. ای هیدروسیکلونهوارد مخزن پمپ ماًیمستقکه 

سته شدن تری در اثر باز و ببهتر است و نوسان کم ،یکلون دائم باز بیشتر باشدکنترل فشار، هرچه تعداد هیدروس
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های ثانویه منتقل خواهد شد. همچنین کاهش تعداد باز ها به آسیای ثانویه و پمپ هیدروسیکلونهیدروسیکلون

شت. شروع را نیز در پی خواهد دا هاآنها، افزایش عمر شیرهای خوراک ورودی و بسته شدن هیدروسیکلون

رل انجام شود. برای کنت ازیموردنهای ثانویه باید با تعیین حداقل تعداد هیدروسیکلون کنترل فشار هیدروسیکلون

های ثانویه تعداد هیدروسیکلون خودکار انتخاب سپس با توجه به نوسانات مربوط به دور پمپ هیدروسیکلون

 تری است.لذا گزینه )ب( گزینه مناسب .شود

است. فشار هیدروسیکلون خارج  قبولقابل پاسکال لویک 100الی  80موجود نوسان فشار در محدوده در وضعیت 

های یی جدایش در هیدروسیکلون شده و نوسان زیادی را به مخزن پمپآاز این محدوده منجر به کاهش کار

 های ثانویه منتقل خواهد کرد.هیدروسیکلون

 ستشوبخش شمدار  -3 -2

 (Cleaner – Scavenger Cells) گیرهای فلوتاسیون شستشو و رمقسلول -1 -2-3

برای فلوتاسیون از وسط  ازیموردناست. هوای  m3 ۵0 (RCS50)گیررمقو  شستشوهای بخش حجم سلول

مشابه آنچه در بخش  کامالًگیر های شستشو و رمقاجزای مختلف سلول. شودهمزن وارد سلول فلوتاسیون می

کاهش حجم سلول ابعاد این تجهیزات نیز  اندازهبه، با این تفاوت که باشداست می شدهگفته 2-1-2

 .های پرعیارکنی اولیه استاز سلول ترکوچک

 (Cleaner Pumpsهای انتقال کنسانتره بخش شستشو )پمپ -2 -2-3

 شدهرفتهگخوراک سلول ستونی، سه عدد پمپ در نظر  کنندهتقسیمبرای انتقال کنسانتره بخش شستشو به 

و هر دو های شستشهستند. کنسانتره سلول کاربهآماده صورتبهاست که دو پمپ در مدار و یک عدد پمپ 

وظیفه تقسیم  دهکننتقسیمشود. می نندهکتقسیمفاز فلوتاسیون از طریق ناوهای انتقال کنسانتره وارد یک 

 ود.شای انجام میهای در مدار را دارد. عمل تقسیم بار توسط شیرهای نیزهدوغاب بین پمپ

 صورتهبهای انتقال کنسانتره بخش شستشو مخروطی شکل هستند که خوراک ورودی به آن مخازن پمپ

ر مدار بسته داست که  ریمتغنوع گریز از مرکز با دور  های انتقال کنسانتره از. پمپشودمماسی وارد مخزن می

 است. قرارگرفتهمخزن  سنجسطحبا 

 (Column Flotation Cell) سلول فلوتاسیون ستونی -3 -2-3

یک  در هر فاز ازمرحله پرعیارکنی نهایی  نهایی کارخانه در هربرای تولید کنسانت 2 یارکنیپرعدر کارخانه 

و ارتفاع  4برابر با  هاآنقطر  بوده و CISA400×1200ها از نوع است. این سلول شدهاستفادهعدد سلول ستونی 

توان به میهای فلوتاسیون نسبت به سایر سلولهای ستونی های اصلی سلولاز مشخصه متر است. 12 هاآن
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نسبت
ارتفاع

قطر
ف کف زیاد و سیستم کنترلی ارتفاع کی، آب شستشوی کف، ارتفاع سازحباب، سیستم زیاد 

وتاسیون های معمول فلبا سلولتواند جایگزین چند مرحله شستشو می یک سلول ستونی معموالً د.اشاره کر

آن نظیر  های ثابتلذا بخش .های معمول فلوتاسیون بخش متحرکی نداردسلول برخالفسلول ستونی  .دشو

 لول ستونیسمواد ایفا خواهد کرد.  داشتننگهاصلی در معلق نقش  سازحبابپمپ باطله برگشتی و سیستم 

. هرکدام اندشدهنصب همیرواست که  شدهلیتشکمتری  3قسمت  4از  ،2 یارکنیپرعدر کارخانه  قرارگرفته

 است. شدهدادهدر ادامه توضیح  ها از پایین به باالاز این بخش

 
 های مختلف آنو بخش ستونینمای کلی سلول  -29شکل 

 های باطله خروجی و پمپ باطله برگشتی(بخش اول )پمپ -1 -2-3-3

 عدد( 2) یبرگشتو باطله  (عدد 2) های باطله خروجیپمپ یریقرارگترین بخش سلول ستونی، محل پایین

ه ک طورهمان باشند.از نوع گریز از مرکز می دو هرای دارند اما ها وظیفه جداگانهاز این پمپ هرکداماست. 

های باطله برگشتی و خروجی شیب دارد. کف سلول ستونی به سمت پمپ ،است شدهدادهنشان  30شکل در 

به سلول ستونی در تعمیرات ساالنه، یک عدد ورودی بزرگ در بخش  مراقبتکاربرای ورود و خروج ایمن 

های باطله از پمپ هرکدامدر راهبری سلول ستونی از  (.30شکل است ) شدهگرفتهول ستونی نظر اول سل

 گیرد.قرار می کاربهآمادهبرگشتی و خروجی یک عدد در وضعیت 
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 نمای کلی بخش اول و دوم سلول ستونی -30شکل 

 
 ی از داخلننمای بخش اول سلول ستو -31شکل 

 پمپ باطله خروجی از سلول ستونی 
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 متغییر( است. دور این پمپ Cleanerوظیفه این پمپ خارج کردن بخشی از دوغاب به سمت مدار شستشو )

کند که ن مییستونی، سیستم کنترلی با تغییر دور پمپ باطله تعی و در وضعیت کارکرد خودکار سلولاست 

تاق کنترل ا مراقبتکارتوسط  شدهتعیینمقدار دبی خروجی از سلول ستونی چه مقدار باشد تا ارتفاع کف 

محسوب ی سلول ستونهای مهم یکی از بخش ،حاصل شود. با توجه به نقش این پمپ در کنترل سلول ستونی

 شود.می

  از سلول ستونی برگشتیپمپ باطله 

برابر باطله خروجی( را از سلول ستونی خارج و  4 تقریباًز دوغاب )دور این پمپ ثابت است و حجم زیادی ا

دوغاب  کند. قبل از وارد شدنوارد سلول ستونی می مجدداًبازیابی بیشتر  در اختیار قرار دادن زمان ماند و برای

و ه در دور تا دور سلول ستونی شدبرگشتی  باطلهی وارد حلقهها دوغاب به سلول ستونی توسط این پمپ

در  فشار دوغابشود. میوارد  دور تا دور سلول ستونی( سازحبابعدد  12) یسازحباببه سیستم  ازآنجا

 .است bar2 و مقدار آن بر اساس طراحی برابر با کنددر تولید حباب ایفا می حلقه باطله برگشتی نقش بسزایی

ی گاز ثابت، در دب .ساز وجود داردحباببه  واردشدهو فشار پالپ  دشدهیتولرابطه مستقیمی بین اندازه حباب 

فزایش باعث ا درنتیجهو  ترکوچکهای ساز منجر به تولید حبابباال بودن فشار دوغاب ورودی به حباب

شتری برای بی مؤثرو سطح بوده تعداد بیشتری  ترکوچکهای حباب شود.می شدهلیتشکهای تعداد حباب

. همچنین سرعت صعود حباب ریز به سطح سلول نسبت به حباب های درشت دارندجذب مواد نسبت به حباب

ماند گاز  زمان اصطالحبهشود و فراهم می باارزشلذا فرصت بیشتری برای اتصال ذرات  .تر استدرشت کم

 کند.در سلول ستونی افزایش پیدا می

 ی(سازحباببخش دوم )سیستم  -2 -2-3-3

شود. سلول ستونی تقسیم می 6به  ترین قسمت، سلول ستونی از طریق سه صفحه متقاطعباالییاز این بخش تا 

لذا در هر  ،وجود دارد (Spargerیا  Static Mixerساز )حبابعدد  12با توجه به آنکه در هر سلول ستونی 

 بسزایی تأثیراز سحبابدهد. عملکرد ساز کار تزریق هوا را انجام میحبابیک از این شش قسمت دو عدد 

، حلقه ی از اجزای مختلفی نظیر حلقه باطله برگشتیسازحبابسیستم  در کنترل وضعیت سلول ستونی دارد.

 است. شدهلیتشک سازحبابو  طرفهیک(، شیرهای Pinch Valveهوا، شیرهای ویشکونی )
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نمای بخش دوم سلول ستونی از باال -32شکل   

را وارد  دوغابحباب و مخلوطی از  ساز،حبابهوا و دوغاب در  ترکیبی سلول ستونی با سازبابحسیستم 

سمت ز ا حلقه باطله برگشتی دوغاب وسمت از  ی به این شکل است کهسازحبابروند  کند.سلول ستونی می

عدد  12سلول ستونی دور تا دور  شود.می سازحبابوارد  (bar 4طبق طراحی ) ، هوا با فشار مناسبحلقه هوا

ه کصفحات متقاطعی وجود دارد  سازحبابداخل  و حلقه هوا وجود دارد. حلقه باطله برگشتی بین سازحباب

 ازسحبابهر شود. ریز می هایاعمال کرده و منجر به تولید حبابمخلوط دوغاب و هوا، نیروی برشی به 

 دارد. cm 43و طولی برابر با  cm 10قطری معادل با 
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 ی سلول ستونیسازحباباجزای سیستم  -33کل ش

 
 ( سلول ستونیSpargerیا  Static Mixer) سازحباب درونینمای بیرونی و  -34شکل 
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ر است تا در مواقعی که نیاز است، شی قرارگرفته سازحباب( ذر باال و پایین Pinch Valveشیرهای ویشکونی )

عی با سلول ستونی قطع شود. این کار بیشتر در مواق سازحبابو ارتباط  شدهبسته سازحبابورودی و خروجی 

قرار  یاتکهکیالستیک  ،درون شیرهای ویشکونی. شودنیاز به تعویض دارد به کار گرفته می سازحبابکه 

یل جلوگیری از سایش الستیک درون دل به. شوددارد که عمل باز و بسته شدن توسط این الستیک انجام می

 بسته باشند. کامالًو یا  باز کامالًیا در حالت ها باید این شیرویشکونی،  شیر

 
 (Pinch Valveنمایی از شیر ویشکونی ) -3۵شکل 

ه برگشتی دوغاب باطل یابیراهاست تا از  شدهگرفتهقرار  طرفهیکدو عدد شیر  سازحبابدر مسیر ورود هوا به 

 شدهبستهرعکس ب طرفهیکدر صورتی شیر به حلقه هوا جلوگیری کند و تنها مسیر برای عبور هوا فراهم باشد. 

دود اصلی هوا مسو ممکن است حلقه  داکردهیپراه  هوای سلول ستونی تأمینباشد، دوغاب به حلقه اصلی 

 .دبا اخالل روبرو شو یکلبهو عملکرد سلول ستونی  شود

 
 (Check Valve) طرفهیکنمایی از شیر  -36شکل 
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دبی هوای ورودی به  که حداقل مقدارباشد می h3m900-800/ ی هر سلول ستونیادبی هوای مناسب بر

 سازحباباست. دبی هوای ورودی به سیستم  شدهگرفتهنظر  در h3m1200/و حداکثر  h3m200/ سلول ستونی

گیری شده و در وضعیت خودکار شیر کنترلی مقدار دبی ورودی به سلول سنج اندازهدبیا توسط در ابتد

وضعیت غیر خودکار  کند. دراتاق کنترل تنظیم می مراقبتکارط توس شدهتعیینر اساس نقطه مطلوب ستونی را ب

 داشتنهنگبرای  غییر داد.توان دبی هوای ورودی به سلول ستونی را هم از اتاق کنترل و هم از محل تنیز می

اجزای سیستم کنترل است.  شدهنصب( Regulatorفشار هوا ) کنندهمیتنظ(، bar 4فشار هوا در مقدار مطلوب )

 است. شدهدادهنشان  37شکل در  است قرارگرفتههوای سلول ستونی که در کنار سلول ستونی 

 

 سیستم کنترل هوای سلول ستونی -37شکل 

 (سازحباببخش سوم )بخش باالیی سیستم  -3 -2-3-3

سلول ستونی مجزا  6سه صفحه متقاطع به  وسیلهبهدرون سلول ستونی  سازحباببخش  ،که گفته شد طورهمان

بخش سوم تجهیز خاصی ندارد و تنها  است. شدهتقسیم ،گیردقرار می سازحبابدو عدد  هرکدامدر که 

 است. داکردهیپاز داخل سلول ستونی در این بخش ادامه  کنندهتقسیمصفحات 
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 نمایی از بخش سوم سلول ستونی -38شکل 

 (و آب شستشو سیستم کنترل سطحخوراک ورودی،  لوله) چهارمبخش  -4 -2-3-3

های خوراک ورودی به سلول ترین قسمت آن است. در این بخش لولهش چهارم سلول ستونی باالییبخ

و ناوهای  گیری محلی ارتفاع کفسیستم اندازه ،های سیستم کنترل سطح، آب شستشوفشارسنجستونی، 

 ست.ها آورده شده ااز این بخش هرکدامدر ادامه وظایف و مشخصات  قرار دارند.انتقال کنسانتره 

 های خوراک ورودیلوله 

ها از این لوله هرکدامشود. روی به سلول ستونی توسط دو عدد لوله خوراک انجام می یدهخوراکوظیفه 

برای هر یک از شش قسمت  درواقعکند. سه خروجی دوتایی قرار دارد که دوغاب را وارد سلول ستونی می

دوغاب از مجراهای قرار گرفته روی لوله  د دارد.وجو یدهخوراکمجرای و دو  سازحبابسلول ستونی دو 

 شود و پس از آرام شدنبا فشار زیاد و رو به باال وارد سلول ستونی می ،آبشاری صورتبهخوراک ورودی 

های در کند تا هنگام حرکت رو به پایین با حبابنیروی وزن به سمت کف سلول ستونی حرکت می براثر

نشان  39شکل که در  طورهمانشناور شوند.  باارزشرخورد کرده و ذرات حال صعود به سمت سطح سلول، ب

اینچ تا قبل از ورود به سلول  14ای به قطر خوراک سلول ستونی، لوله کنندهتقسیماست، از زیر  شدهداده

اینچ تبدیل کرده و به لوله  6 اینچ را به 14قطر  ،یک عدد کاهنده ازآنپساست.  شدهگرفتهستونی انشعاب 

 شود.خوراک ورودی به سلول ستونی وصل می
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 های خوراک ورودی به سلول ستونیلوله بخش اول و نما از باالی -39شکل 

 
 سلول ستونی 6و  ۵به دو قسمت  یدهخوراکمجراهای  -40شکل 

 یهای سلول ستونفشارسنج 
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 شارسنجفمشخص از سطح سلول ستونی است. ارتفاع  دونقطهگیری فشار دوغاب در ها اندازهفشارسنجوظیفه 

ز فاها در سلول ستونی فشارسنج یریقرارگاست. محل  m 4/2پایین  فشارسنجو  m 4/1باالیی از سطح سلول 

ها با توجه به فشارسنجاست.  1در قسمت شماره  2نی فاز ( و در سلول ستو39شکل ) 2، در قسمت شماره 1

𝑃)قانون فشار  = 𝜌𝑔ℎ ) کنند. فشار گیری میاندازه ،فشار دوغاب را در ارتفاع مشخصی که قرار دارند

توجه به آن  شود و باگیری ارتفاع کف ارسال میبه منطق کنترلی اندازه فشارسنجگیری شده توسط اندازه

عملکرد سیستم کنترل سطح سلول فلوتاسیون در  نحوه شود.گیری میل ستونی اندازهارتفاع کف در سلو

 است. شدهگفته ۵ -3-3-2بخش 

 
 آن روی دیوار سلول ستونی یریقرارگو محل  فشارسنج -41شکل 

 آب شستشوی کف 

یری ارزش به کنسانتره نهایی جلوگذرات بی یابیراهن است که از افزایش عیار کنسانتره نهایی زمانی ممک

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

آن در خوراک ورودی به کارخانه  مقدارارزش موجود در خوراک فلوتاسیون سیلیس است که از ذرات بی

 ؛یار سیلیس در مقایسه با مس و آهن در خوراک ورودی به فلوتاسیون بسیار بیشتر استاست. ع ۵۵% حدوداً 

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

بارکشی زیاد  و ، اغتشاشنهای فلوتاسیوبه سلول ازاندازهشیبخواهد بود. نتیجه هوادهی  یرانتخابیغ صورتبه

(، افزایش میزان سیلیس در کنسانتره Rougher) هیاولهای انتهایی بخش پرعیارکنی از سلول خصوصبه
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های شستشوی مجدد وابستگی زیادی به های مختلف است. میزان سیلیس خوراک ورودی به سلولبخش

های ر سیلیس در خوراک ورودی به سلولعیا های شستشو دارد.های پرعیارکنی اولیه و سلولراهبری سلول

 20تا  10در خوراک مدار پرعیارکنی اولیه به حدود  ۵۵شستشوی مجدد با دو مرحله شستشو از حدود %

 صورتهبجلوگیری از شناوری سیلیس  منظوربههای نهایی فلوتاسیون کند. در سلولدرصد کاهش پیدا می

عیار و باطله به ذرات کم یابیراهظیفه آب شستشو جلوگیری از شود. واز آب شستشو استفاده می یرودنباله

ها انجام کنسانتره نهایی است و این کار با افزودن آب با دبی و فشار مناسب در جهت عکس شناوری حباب

از شناوری ذرات  ثانیهو  جداشدهتری به حباب دارد ذرات با عیار کم که اتصال ضعیف امالشود تا می

 4از  سیستم آب شستشوی کف سلول ستونی جلوگیری شود. رویدنباله صورتبهسیلیس  ارزش نظیربی

فشار آب در هر حلقه، دو انشعاب آب  داشتننگهکه برای ثابت  است شدهلیتشکضلعی  8 مرکزهمحلقه 

 (.42شکل ) است شدهگرفتهمتصل به هر حلقه در نظر 

 
 نمای کلی از آب شستشوی کف سلول ستونی )طراحی اولیه( -42شکل 

مستقیمی با ارتفاع کف دارد. هر چه ارتفاع کف رابطه افزایش و کاهش فشار و دبی آب شستشوی کف 

ین اگر عیار سیلیس همچن است. ازیموردنبیشتر باشد، فشار و دبی آب بیشتری برای شستشوی کف از ناخالصی 

ست. ا ازیموردنباشد، دبی و فشار بیشتری از آب شستشوی کف  (۵نهایی بیشتر از حد مجاز )% در کنسانتره

ب شستشوی آ دبی و فشار ،در محل تواندمی مراقبتکارو مجهز به شیر دستی است سیستم آب شستشوی کف 

ف را ک شستشوی ،بدر محل و هم در اتاق کنترل دبی آ دبی نیز همنمایشگر کف را تغییر دهد. یک عدد 
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مقدار دبی آب مناسب طبق  است. شدهدادهنشان  43شکل دهد. اجزای مختلف این سیستم در نمایش می

 است. h3m 70-4۵/طراحی 

 
 شستشوی کف سلول ستونی آبسیستم  دهندهلیتشکاجزای  -43شکل 

 یریأثتآب شستشو چه  را بیان کنید؟ رویدنبالهمکانیزم شناوری سیلیس بر اساس الف(  :29 سؤال 

 گذارد؟میو افزایش عیار کنسانتره نهایی بر کاهش شناوری سیلیس 

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

 الف(

( Dragباب )کشش حنیروی  ،پست سر حباب شدهلیتشک خألت کنسانتره به دلیل هنگام صعود حباب هوا به قسم

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

ن و خالف اییعیار کنسانتره نهایی خواهد شد. آب شستشو با ایجاد جریان آب رو به پکاهش  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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 یش عیار کفآب شستشو در افزا تأثیر -44شکل 

 ب(

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

رود عیار کنسانتره نهایی به دلیل جدا شدن اتصال ذرات انتظار می ،دبی آب شستشو شیافزالذا با  .دارندحباب

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

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

امری بسیار مشکل است.  مدتکوتاهها در پایش آب شستشو در کارخانه واسطهبهافزایش عیار مشاهده  توجه:

ه کند و برای اینکاین افزایش عیار را مشکل میمشاهده  کهزیاد است  یرقدبهها کارخانههای نوسان طورمعمولبه

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

ن موارد ای یرتأثو اثبات آزمون رود تا کارکنان جهت . لذا انتظار میاندکردهموارد  گونهنیاصنعتی صرف اثبات 

ها، ممکن است با عدم مشاهده تغییر موجود در کارخانههای نوسانبه دلیل  چراکهدر صنعت اقدام نکنند 

 برود. سؤالمحسوس، اعتبار این کارها زیر 
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بر پایداری و حرکت کف به سمت ناو  یریتأثآیا پاشش یکنواخت آب شستشوی کف : 30 سؤال 

 دارد یا خیر؟کنسانتره 

راه  به منطقه کف رویدنبالهکه از طریق  دوستآبذرات  یابیراهبله. آب شستشوی کف عالوه بر جلوگیری از 

، منجر به پایداری کف همچنین حرکت اندازهبهر منطقه کف در دبی و فشار است، با افزایش حجم آب د داکردهیپ

 نتقال کنسانتره خواهد شد.اروان کنسانتره به ناو 

و حرکت  شدهخشکآب شستشو یکنواخت نباشد و یا فشار و دبی آب شستشو کم باشد، کف  پاشش کهدرصورتی

شکل ) است داکردهیپای خواهد شد که به ناو انتقال کنسانتره راه کند. این امر موجب کاهش حجم کنسانترهنمی

45.) 

 
 ، فشار و دبی کم آب شستشوکنواختیریغشک شدن کف به دلیل پاشش خ -4۵شکل 

 گیری محلی ارتفاع کفاندازه 

گیری ارتفاع فلوتاسیون سیستم اندازه مراقبتکارسلول ستونی، برای اطالع در با توجه به اهمیت ارتفاع کف 

ت و ارخانه نیساست. این تجهیزات جزو طراحی ک شدهنصبمحلی روی هر دو سلول ستونی  صورتبهکف 

گیری ارتفاع کف محلی سلول اندازه دهندهلیتشکاندازی شده است. اجزای تحویل کارخانه راهپس از 

 .(46شکل ) است شدهیبنددرجهستونی شامل شناور و شاخص 
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 ونینمای کلی از نمایشگر محلی ارتفاع کف سلول ست -46شکل 

قرائت  شدهیبنددرجهارتفاع کف از طریق شاخص  ،شودبا توجه به آنکه شناور روی سطح دوغاب شناور می

خواهد شد. دقت این سیستم به دو عامل بستگی دارد. عامل اول مربوط به رسوب گرفتگی و سنگین شدن 

رد شود. مو ییزدارسوبر باای حداقل هر دو ماه یکدوره صورتبهکه الزم است  استشناور سلول ستونی 

یله متصل )همانند م از میله نازک و توخالی حتماًشود دوم مربوط به میله متصل به شناور است که توصیه می

 به دلیل سبک بودن و دقت بیشتر استفاده شود. (RCSهای به شناور سلول

 ستونی های انتقال کنسانتره سلولناو 

ناوهای  ،عالوه بر ناوهای کناری سلول ستونی ،از سلول ستونی شدهتهگرفافزایش میزان کنسانتره  منظوربه

و انتقال است. کنسانتره نهایی سلول ستونی پس از انتقال به نا شدهگرفتهمیانی نیز برای سلول ستونی در نظر 

 شود.تیکنرهای کنسانتره مس مولیبدن منتقل می کنندهمیتقسثقلی به سمت  صورتبه
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 نمای کلی از ناو انتقال کنسانتره نهایی -47شکل 

ه آب کنسانتره، حلق درصدجامدروان کردن حرکت کنسانتره نهایی، از بین بردن کف و کاهش  منظوربه

 است. شدهنصبشستشوی ناو دور تا دور محیط سلول ستونی 

 سیستم کنترل سطح سلول ستونی -5 -2-3-3

توان به سه بخش کنترل سطح سلول ستونی، کنترل هوای ورودی اهمیت می ازنظربزار دقیق سلول ستونی را ا

 و دبی آب شستشوی سلول ستونی تقسیم کرد. سازحباببه سیستم 

ی آب شستشوی و نمایشگر دب ، نمایشگر فشار حلقه باطله برگشتیسازحبابکنترل هوای ورودی به سیستم 

 کامل توضیح داده شد. طوربهی قبل هادر قسمتورودی 

را روی  خودکار فشار هوا، فشار کنندهمیتنظ، سازحبابخالصه برای کنترل هوای ورودی به سیستم  طوربه

در  یکنترل ریشگیری کرده و سنج مقدار هوای عبوری را اندازهدبیکند، ( تنظیم میbar 4مقدار مطلوب )

را  سازبابح، میزان دبی هوای ورودی به سیستم مراقبتکارانتخاب  ساسبر ا مقایسه با نقطه مطلوب دبی هوا

روی حلقه  شارسنجفیک عدد  سازحبابنمایش محلی فشار باطله برگشتی به سیستم  منظوربهکند. تنظیم می

 (.48شکل ) است شدهدادهباطله برگشتی قرار 

و را های آب شستشکف سلول ستونی، دبی آب ورودی به حلقه برای آب شستشوی شدهنصب سنجیدب 

تواند از عدد نمایشگر دبی آب شستشو در محل و اتاق کنترل استفاده کرده و می مراقبتکاردهد و نمایش می

 (.48شکل ) را در شرایط مختلف تغییر دهد مؤلفهاین 
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ت. این سیستم با ( سلول ستونی اسکف نی، سیستم کنترل سطح )ارتفاعبخش کنترلی سلول ستو ترینمهماما 

متر( از سطح  4/2و  4/1معلوم )روی بدنه سلول ستونی در ارتفاع  شدهنصبهای فشارسنجاستفاده از اعداد 

 انسیته کف،برای مقدار د شدهگرفتهعدد در نظر  با توجه به و کند، دانسیته دوغاب را محاسبه میسلول ستونی

برای  شدهگرفتهبا نقطه مطلوب در نظر  شدهمحاسبه. مقدار آوردمی به دستارتفاع کف سلول ستونی را 

ده توسط گیری شمقایسه شده و در صورت اختالف بین ارتفاع کف اندازه مراقبتکارارتفاع کف توسط 

ستونی سطح دوغاب  لولسیستم کنترلی و نقطه مطلوب، سیستم کنترلی با تغییر دور پمپ باطله خروجی از س

دهی یکنواخت به سلول ستونی، خوراک (.48شکل دهد تا ارتفاع کف تنظیم گردد )یر مییدر سلول را تغ

 أثیرتی و پمپ باطله خروجی عواملی هستند که در عملکرد سیستم کنترل سطح سازحبابسالمت سیستم 

 گذارند.زیادی می

 

 تجهیزات ابزار دقیقی سلول ستونی -48شکل 

 انسیته کف،ق کنترلی و عدد دها به منطفشارسنجتوسط  شدهارسالارتفاع کف سلول ستونی با توجه به اعداد 

 شود.زیر محاسبه می صورتبهو قانون فشار در سیاالت،  49شکل با توجه به 

 
ارتفاع کف 

............................................................ .........𝐻𝑓 

(1)  

(2)  

P1 = 𝜌𝑠𝑔𝐿1 +  𝜌𝑓𝑔𝐻𝑓 

P2 = 𝜌𝑠𝑔𝐿2 + 𝜌𝑓𝑔𝐻𝑓  
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 mm. 1400................باال تا سطح سلول. فشارسنجارتفاع 
=𝐻1  

 mm. 2400.......پایین تا سطح سلول...... فشارسنجارتفاع 
 =𝐻2 

 مجهول......………باال تا سطح دوغاب فشارسنجارتفاع 
 =𝐿1 

 مجهول.............…پایین تا سطح دوغاب فشارسنجارتفاع 
 =𝐿2 

.معلوم ........…باال فشارسنجگیری شده توسط فشار اندازه
 =𝑃1 

....معلوم ....پایین... فشارسنجگیری شده توسط فشار اندازه
 =𝑃2 

 =  اسبهمحقابل..... .دانسیته دوغاب....................................

𝜌
𝑠

 

دانسیته کف................................................... عدد ثابت= 

𝜌
𝑓

 

𝑚................. .نیروی جاذبه.....................................

𝑆2 81/9 
 =𝑔 

(3)  

 

(4)  

 

(۵)  

→  𝜌𝑠 =
(𝑃2 − 𝑃1)

𝑔(𝐿2 − 𝐿1)
 

𝐿2 − 𝐿1 = 𝐻2 − 𝐻1 

→  𝜌𝑠 =
(𝑃2 − 𝑃1)

𝑔(𝐻2 − 𝐻1)
 

 2و  1با توجه به معادالت 
 :داریم

→ 𝐻𝑓 =

(𝑃2 − 𝑃1)𝐻1

(𝐻2 − 𝐻1)
− 𝑃1

𝑃2 − 𝑃1

𝐻2 − 𝐻1
− 𝑔𝜌𝑓

 

 

 راهنمای محاسبه ارتفاع کف -49شکل 
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ال در دوغاب قرار داشته باشند. اگر فشارسنج با فشارسنجزمانی صادق است که هر دو  شدهگفتهتمامی موارد 

با نقطه مطلوب  نفی رادر کف قرار داشته باشد عدد ارتفاع کف سلول ستونی منفی شده و منطق کنترلی عدد م

تر از ی( کمکنترلی )عدد منفسیستم توسط  شدهمحاسبهکند. با توجه به اینکه عدد ارتفاع کف مقایسه می

دوم نیز  نجفشارس مروربهکند. نقطه مطلوب است، سیستم کنترلی دستور افزایش دور را به پمپ ارسال می

جر به تخلیه دوغاب از ستونی خواهد شد و ارتفاع پس از گذشت مدت کوتاهی من درنهایتوارد کف شده و 

ی عدد ارتفاع کف را با شناور محل مراقبتکارکند. لذا الزم است تا همیشه کف در سلول افزایش پیدا می

 در سلول ستونی پایش کند.  شدهنصب

𝜌عدد مربوط به دانسیته کف ) ،که گفته شد طورهمان
𝑓

 م کنترلی فرض( عددی ثابت است که باید در سیست

محاسبه عدد برای  ( محاسبه کرد.𝐻𝑓و با استفاده از فرمول ارتفاع کف ) یراحتبهتوان شود. اما این عدد را می

اال و پایین های بفشارسنجگیری شده و اعداد محلی توسط شناور اندازه صورتبهدانسیته کف، ارتفاع کف 

، عدد مجهول که در اینجا دانسیته کف (۵)رابطه  مول ارتفاع کفگردد. با قرار دادن این اعداد در فرثبت می

های مختلف و در شرایط مختلف عیار برای دقت بیشتر باید این کار در ارتفاع است محاسبه خواهد شد.

 روزبه. عدد ارتفاع کف در نظر گرفته شود عنوانبه آمدهدستبهکنسانتره نهایی تکرار شود و میانگین اعداد 

تواند دقت کار سیستم کنترل سطح سلول ستونی را افزایش های زمانی مختلف میین عدد در دورهکردن ا

 دهد.

(6) 
→ 𝜌𝑓 =

[𝐻𝑓
𝑃2 − 𝑃1

𝐻2 − 𝐻1
 ] − [ 

(𝑃2 − 𝑃1)𝐻1

(𝐻2 − 𝐻1)
− 𝑃1 ]

𝐻𝑓𝑔
 

 

جود است یکی از عوامل و شدهدادهمنطق کنترلی قرار اختالف زیاد عدد دانسیته کف واقعی با عددی که در 

برای ارتفاع کف در اتاق کنترل است. البته این مورد در الویت  شدهثبتاختالف ارتفاع کف واقعی و عدد 

در  سازحباببه سلول ستونی و سالمت سیستم  یدهخوراکوضعیت ها، فشارسنجآخر قرار دارد و بررسی 

  اول هستند. یهاتیاولو
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 های با توجه به دادهالف( : 31 سؤال 

ها اعدادی است دانسیته دوغاب درون سلول ستونی را محاسبه کنید )داده شماره، برای هر 5جدول  

 .است( شدهثبتکه در اتاق کنترل 

𝑔𝑟رابر با دانیم دانسیته خوراک سلول ستونی بمی ب( 

𝑐𝑚3 13/1 (𝐾𝑔

𝑚3 1130 است. با توجه به اعداد )

در قسمت )الف(، چرا دانسیته دوغاب درون سلول ستونی کمتر از دانسیته دوغاب  آمدهدستبه

 خوراک است؟
 

 های فشار و ارتفاع کف سلول ستونیداده -۵جدول 

 شماره
فشارسنج باال 

(𝑚𝑚 𝐻2𝑂) 

 پایینفشارسنج 
(𝑚𝑚 𝐻2𝑂) 

ارتفاع کف  
(𝑚𝑚) 

1 981.50 1955.50 493.67 

2 996.60 1970.40 473.92 

3 988.80 1965.90 487.89 

4 989.70 1960.50 479.27 

5 983.40 1956.20 489.80 

6 989.20 1965.20 486.08 

7 985.10 1957.80 487.49 

8 962.20 1932.90 514.83 

9 980.00 1953.30 494.79 

10 937.90 1909.20 547.02 

11 925.80 1901.90 567.89 

12 957.40 1929.70 522.88 

13 953.90 1928.30 529.78 

14 925.30 1895.20 561.84 

15 928.20 1904.30 564.80 

دانسیته دوغاب الزم است از رابطه باال توجه به چند نکته ضروری است. اول برای به دست آوردن  سؤالبرای حل 

 مربوط به آن استفاده کرد.

𝜌𝑠 =
(𝑃2 − 𝑃1)

𝑔(𝐻2 − 𝐻1)
 

 𝑚𝑚 𝐻2𝑂 برحسب. اعداد اتاق کنترل فشاری است که استواحدهای فشار در رابطه باال مربوط به دومین مورد 

اعداد فشار در عدد شتاب  باید 𝑝𝑎تغییر واحد فشار به  تغییر واحد داده شوند. برای 𝑝𝑎که باید به شود ثبت می
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𝑔گرانش ) = 9/8
𝑚

𝑠2.مربوط به سطر اول جدول، در زیر آورده شده است. برای سرعت محاسبات ( ضرب شوند 

 .استفاده کرد اکسل افزارنرم ازتوان به انجام محاسبات می دادن

𝑃𝑝𝑎 = 𝑃𝑚𝑚 𝐻2𝑂 × 9/8 = 981/5 × 9/8 → 𝑃
𝑝𝑎باال =  9618/7 

𝑃𝑝𝑎 = 𝑃𝑚𝑚 𝐻2𝑂 × 9/8 = 1955/50 × 9/8 → 𝑃
𝑝𝑎پایین =  19163.9 

𝜌𝑠 =
(𝑃2 − 𝑃1)

𝑔(𝐻2 − 𝐻1)
=

(19163/9 − 9618/7)

9/8 × (2400 − 1400)
→ 𝜌𝑠 = 0/97 

 شماره
فشارسنج 

باال 

(𝒎𝒎 𝑯𝟐𝑶 ) 

فشارسنج  

 پایین

(𝒎𝒎 𝑯𝟐𝑶) 

اع کف  ارتف

(𝒎𝒎) 

فشارسنج 

 باال 

(𝒑𝒂) 

فشارسنج 

 پایین

 (𝒑𝒂) 

دانسیته 

 دوغاب

 (𝒈𝒓/𝒄𝒎𝟑) 

1 981.50 1955.50 493.67 9618.70 19163.90 0.97 

2 996.60 1970.40 473.92 9766.68 19309.92 0.97 

3 988.80 1965.90 487.89 9690.24 19265.82 0.98 

4 989.70 1960.50 479.27 9699.06 19212.90 0.97 

5 983.40 1956.20 489.80 9637.32 19170.76 0.97 

6 989.20 1965.20 486.08 9694.16 19258.96 0.98 

7 985.10 1957.80 487.49 9653.98 19186.44 0.97 

8 962.20 1932.90 514.83 9429.56 18942.42 0.97 

9 980.00 1953.30 494.79 9604.00 19142.34 0.97 

10 937.90 1909.20 547.02 9191.42 18710.16 0.97 

11 925.80 1901.90 567.89 9072.84 18638.62 0.98 

12 957.40 1929.70 522.88 9382.52 18911.06 0.97 

13 953.90 1928.30 529.78 9348.22 18897.34 0.97 

14 925.30 1895.20 561.84 9067.94 18572.96 0.97 

15 928.20 1904.30 564.80 9096.36 18662.14 0.98 

 ب(

𝑔𝑟برابر با  تقریباًمحاسبات باال نشان داد که دانسیته دوغاب درون سلول ستونی 

𝑐𝑚3 1 که  است. این در حالی است

𝑔𝑟برابر با  حدوداًدانسیته دوغاب ورودی به سلول ستونی 

𝑐𝑚3 13/1 (𝐾𝑔

𝑚3 1130کاهش دانسیته باشد. دلیل ( می

 شود.وارد سلول ستونی می سازحبابدوغاب خوراک پس از ورود به سلول ستونی، اختالط آن با هوایی است که از 

توسط فشارسنج باال در اتاق کنترل برابر با  شدهدادهفرض کنید فشار نشان الف( : 32 سؤال 

𝑚𝑚 𝐻2𝑂 90/937  برابر با پایین  فشارسنجو𝑚𝑚 𝐻2𝑂 20/1923  باشد. با در نظر گرفتن چگالی

𝑔𝑟کف 

𝑐𝑚32/0 لول در منطق کنترلی س شدهاستفاده، ارتفاع کف سلول ستونی را با استفاده از رابطه
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 ستونی محاسبه کنید.

 𝑚𝑚 𝐻2𝑂 90/937در اتاق کنترل برابر با  (𝑃1) توسط فشارسنج باال شدهدادهاگر فشار نشان ( ب 

 اد؟نظری د با استفاده از عدد یک فشارسنج توان در مورد ارتفاع کف سلول ستونیآیا می ،باشد

باشد. ارتفاع کف سلول ستونی  𝑚𝑚 𝐻2𝑂 20/1923برابر با  (𝑃2) پایین فشارسنجاگر فشار  (ج 

 چقدر است؟ حدوداً

 الف( 

د. برای این کار اعداد فشار که در سیستم باشن( 𝑃𝑎) پاسکال رحسبباعداد فشار در فرمول ارتفاع کف باید 

.𝑚𝑚 برحسبکنترلی  𝐻2𝑂 شوند را درثبت می ( شتاب گرانش𝑔)  .ضرب کرد 

𝑔 = 9/8
𝑚

𝑠2
 

𝑃1 = 937/90 × 9/8 = 9191/42 𝑝𝑎 

𝑃2 = 1923/20 × 9/8 = 18847/36 𝑝𝑎 

→ 𝐻𝑓 =

(𝑃2 − 𝑃1)𝐻1

(𝐻2 − 𝐻1)
− 𝑃1

𝑃2 − 𝑃1
𝐻2 − 𝐻1

− 𝑔𝜌𝑓

=

(18847/36 − 9191/42) × 1400
(2400 − 1400)

− 9191/42

(18847/36 − 9191/42)
(2400 − 1400)

− 0/2 × 9/81
= 562/6 𝑚𝑚

= 56/26 𝑐𝑚 

 ب و ج(

 mmابر با به ترتیب بر ارتفاع فشارسنج باال و پایین از سطح سلول ستونیدانیم می. کرد اظهارنظرتوان می بله

𝑔𝑟با فرض دانسیته  ،49شکل با توجه به قانون فشار مایعات و است.  mm 2400 و 1400

𝑐𝑚3 1  برای دوغاب درون

𝑔𝑟سلول ستونی )مخلوط دوغاب با چگالی حدودی 

𝑐𝑚313/1  )برحسبفشاری که و هوا  𝑚𝑚 𝐻2𝑂ارسنج وارد به فش

 شود برابر است با:می

→ 𝐻کف =

(𝜌دوغاب𝐻فشارسنج) − 𝑃فشارسنج

𝜌دوغاب − 𝜌کف
 

𝑃فشارسنج = 𝜌کف𝐻کف + 𝜌دوغاب𝐻دوغاب 

𝐻دوغاب = 𝐻فشارسنج − 𝐻کف 

→ 𝑃فشارسنج = 𝜌کف𝐻کف + 𝜌دوغاب(𝐻فشارسنج

− 𝐻کف) 

(7) 

 

(8) 

𝐻کف =

(𝜌دوغاب𝐻1) − 𝑃1

𝜌دوغاب − 𝜌کف
=

1400 − 𝑃1

1 − 𝜌کف
=

(1 × 1400) − 937/90

1 − 0/2
= 577/62 𝑚𝑚

= 57.76 𝑐𝑚 
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𝐻کف =

(𝜌دوغاب𝐻2) − 𝑃2

𝜌دوغاب − 𝜌کف
=

2400 − 𝑃2

1 − 𝜌کف
=

(1 × 2400) − 1923/20

1 − 0/2
= 596 𝑚𝑚

= 59/6 𝑐𝑚 

در قسمت )الف( بیانگر این است که خطای محاسبات در بخش  آمدهدستبهبا عدد  آمدهدستبهداد مقایسه اع

𝑔𝑟به دلیل فرض عدد )ب و ج( 

𝑐𝑚3 1 ، کم استبرای چگالی دوغاب (±5 𝑐𝑚 .)تواند با اتاق کنترل می مراقبتکار

لول و از وضعیت س ده از عدد هر فشارسنج محاسبه کندارتفاع کف را با استفا یراحتبه 8و  7ی استفاده از دو رابطه

 شناور() در محل سلول ستونی . همچنین این امکان وجود دارد که با مقایسه ارتفاع کفستونی در محل مطلع شود

 .های سلول ستونی آگاه شدفشارسنجاز وضعیت آید، اتاق کنترل به دست می مراقبتکارو اعدادی که توسط 

𝑔𝑟طبق طراحی اولیه برابر با  شدهگرفتهدانسیته کف در نظر : الف( 33 سؤال 

𝑐𝑚3
است. اگر عدد  07/0

ی که منطق باشد، ارتفاع کف 𝑚𝑚 𝐻2𝑂 7/1632 و فشارسنج پایین 𝑚𝑚 𝐻2𝑂  1/658باال  فشارسنج

 را به دست آورید. دهدکنترل در اتاق کنترل نمایش می

، ارتفاع کف تقریبی را با اعداد هر دو فشارسنج 31 سؤالدر  شدهگفتها استفاده از رابطه تقریبی ب ب( 

 در بخش )الف( مقایسه کنید. آمدهدستبهبه دست آورده و با عدد 

ف برابر ع کگیری ارتفاع کف با استفاده از شناور در محل سلول ستونی نشان داد که ارتفااندازه (ج 

ز ا کهدرصورتیاست. با مقایسه این عدد با جواب بخش )الف(، دلیل احتمالی اختالف را  𝑐𝑚 90با 

 بیان کنید.ی مطمئن باشیم، سازحبابها و سالمت سیستم کالیبره بودن فشارسنج

 الف(

𝑔 = 9.8
𝑚

𝑠2
 

𝑃1 = 658/1 × 9/8 = 6449/38 𝑝𝑎 

𝑃2 = 1632/7 × 9/8 = 16000/46 𝑝𝑎 

→ 𝐻𝑓 =

(𝑃2 − 𝑃1)𝐻1

(𝐻2 − 𝐻1)
− 𝑃1

𝑃2 − 𝑃1
𝐻2 − 𝐻1

− 𝑔𝜌𝑓

=

(16000/46 − 6449/38) × 1400
(2400 − 1400)

− 6449/38

(16000/46 − 6449/38)
(2400 − 1400)

− 0/07 × 9/81
= 780/7 𝑚𝑚

= 78/07 𝑐𝑚 

 ب(

𝐻کف =
1400 − 𝑃1

1 − 𝜌کف
=

1400 − 658.1

1 − 0/07
= 797/74 𝑚𝑚 = 79/7 𝑐𝑚 

𝐻کف =
2400 − 𝑃2

1 − 𝜌کف
=

2400 − 1632/7

1 − 0/07
= 825/05 𝑚𝑚 =  82/5 𝑐𝑚 



 

 
Kashigar Mineral Processing Research Center 

 

2لوتاسیون کارخانه پرعیارکنی ف  

72 

 شود، نزدیک است.یش داده میبه عددی که در اتاق کنترل نما 𝑐𝑚 5±با در نظر گرفتن خطای  آمدهدستبهاعدا 

 ج(

وجود دارد. دلیل این اختالف  𝑐𝑚 11در اتاق کنترل، اختالفی  شدهثبتارتفاع کف واقعی )شناور( و عدد  بین

ی که های مختلف نشان داد که دانسیته کفگیریدر سیستم کنترلی است. اندازه شدهگرفتهدانسیته کف در نظر 

𝑔𝑟باید در سیستم کنترلی در وضعیت فعلی لحاظ شود 

𝑐𝑚32/0 شناسیکانی است. دلیل این امر به دو عامل تغییرات 

ر که د طورهماناست. وابسته خوراک ورودی و کاهش حجم هوای ورودی به سلول ستونی نسبت به طراحی اولیه 

𝑚3دبی هوای ورودی به سلول ستونی طبق طراحی اولیه  ،گفته شد 2 -3-3-2بخش 

ℎ
. این مقدار است 900-800

𝑚3رابر با ب تقریباًدر وضعیت فعلی 

ℎ
بوده و منجر به افزایش دانسیته دوغاب درون سلول ستونی و دانسیته  200

ها به وجود آید، عالوه بر ایجاد سازحبابمسدود شدن الزم به ذکر است که در مواقعی که مشکل  کف شده است.

ه بین شود کاقع مشاهده میدر سلول ستونی، منجر به تغییر دانسیته کف نیز خواهد شد. لذا در این مواغتشاش 

 عدد اتاق کنترل اختالف وجود دارد.کف سلول ستونی و واقعی ارتفاع 

𝑔𝑟با فرض دانسیته کف  

𝑐𝑚32/0 :و استفاده از عدد هر فشارسنج داریم 

𝐻کف =
1400 − 𝑃1

1 − 𝜌کف
=

1400 − 658/1

1 − 0/2
= 927/37 𝑚𝑚 = 92/7 𝑐𝑚 

𝐻کف =
2400 − 𝑃2

1 − 𝜌کف
=

2400 − 1632.7

1 − 0/2
= 959/12 𝑚𝑚 =  95/9 𝑐𝑚 

 گیریاندازهبه عددی که توسط شناور  𝑐𝑚 5±شود که اعداد به دست آمدن با در نظر گرفتن خطای مشاهده می

 شده است، نزدیک است.

 تی الزم است؟ برای به دست آوردن دانسیته کف سلول ستونی چه اقداماالف( : 34 سؤال 

  های  دانسیته کف سلول ستونی را در وضعیت فعلی به دست آورید.با توجه به داده ب( 

 الف(

 ،ختلفهای مبرای به دست آوردن دانسیته کف مطلوب برای منطق کنترلی سلول ستونی باید در ارتفاع کف

نظر گرفت.  دردانسیته کف  عنوانبهسیستم کنترل سطح دانسیته کف را محاسبه و میانگین این اعداد را برای 

ل ی اطمینان حاصسازحبابها و عملکرد صحیح سیستم قبل از شروع هر کاری الزم است تا از سالمت فشارسنج

هستند. با توجه به اینکه بازه  تأثیرگذاراز محاسبات  آمدهدستبهاین دو عامل در میزان دقت عدد  زیرا؛ کرد

لذا بهتر است تا محدوده تغییر ارتفاع کف در این بازه قرار گیرد.  ،است مترلیمی 900تا  300منطقی ارتفاع کف 

شرایط خوراک ورودی به سلول ستونی مشابه حالت عادی باشد و برای هر سلول ستونی یک که توجه شود باید 

 در مدار باشد. خودشکننیمهعدد آسیای 

 های اولیه به ترتیب زیر است:روند ثبت داده
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  ار )در اینجا شروع ک موردنظرگیری ارتفاع کف از محل( سیستم کنترلی در ارتفاع کف )اندازهقرار دادن

 (مترمیلی 550از 

  خارج کردن پمپ باطله سلول ستونی از وضعیت اتوماتیک به دستی )نقطه مطلوب دور پمپ عددی است

 است( شدهمیتنظکه در آن ارتفاع کف روی عدد دلخواه 

 مثالً) بسته به شرایط خوراک ورودی به سلول ستونی درصدی 1تا  5/0ییرات افزایش دور پمپ با تغ 

 (76به % 75از % تغییر دور پمپ باطله

 3  دقیقه صبر برای پایدار شدن ارتفاع کف در سلول ستونی 4تا 

 ذا ل .گیردنصف شناور در دوغاب قرار می معموالً)از شناور در محل  استفادهگیری ارتفاع کف با اندازه

 (دارد. قبولقابلگیری از وسط شناور به باال دقت ندازها

 تر )برای دقت بیشگیری ارتفاع کف در محل با هر اندازه زمانهمهای باال و پایین ثبت اعداد فشارسنج

 گیری ارتفاع کف دراندازه ،حداقل دو الی سه بار ،بهتر است تا قبل از اعمال تغییر در دور پمپ باطله

گیری ثبت ها متناظر با هر اندازهفشارسنج عددو  شدهانجام بارکیدقیقه  1ی زمانی هامحل در بازه

 (.شوند

  مترمیلی 900تا رسیدن به ارتفاع کف  شدهگفتهتکرار مراحل 

با توجه . مدبه دست خواهد آ 6جدول های مربوط به آن، جدولی مشابه و ثبت داده شدهگفتهپس از انجام مراحل 

 700تا  500به محدودیت اضافه کردن اعداد با حجم زیاد، در اینجا محاسبات مربوط به عدد ارتفاع کف از 

  آورده شده است. مترمیلی
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 برای به دست آوردن دانسیته کف های فشار و ارتفاع کف سلول ستونیداده -6جدول 

ماره ش

 گیریاندازه

اال فشارسنج ب

(𝒎𝒎 𝑯𝟐𝑶) 

فشارسنج پایین 

(𝒎𝒎 𝑯𝟐𝑶) 

ارتفاع کف محل 

 (𝒎𝒎)شناور(  )

1 981.5 1955.5 495.00 

2 989.7 1960.5 500.00 

3 989.2 1965.2 520.00 

4 988.8 1965.9 500.00 

5 980 1953.3 530.00 

6 996.6 1970.4 500.00 

7 962.2 1932.9 530.00 

8 953.9 1928.3 555.00 

9 937.9 1909.2 545.00 

10 957.4 1929.7 555.00 

11 925.3 1895.2 565.00 

12 912.2 1883.7 590.00 

13 925.8 1901.9 550.00 

14 889.1 1861.5 610.00 

15 890 1863.7 595.00 

16 882.2 1852.1 605.00 

17 895.8 1866.8 605.00 

18 875.2 1846.2 625.00 

19 851.6 1825.3 650.00 

20 854.8 1826.9 640.00 

21 835.5 1801.4 650.00 

22 829.3 1802 660.00 

23 835 1815 670.00 

24 848 1821.6 680.00 

25 795.5 1764.6 705.00 

 ب(

،  𝑃𝑎 برحسبفشار  در این رابطه کرد. استفادهمحاسبه دانسیته کف الزم است از رابطه مربوط به آن  منظوربه

𝑔𝑟 برحسب و دانسیته کف 𝑚𝑚برحسب ارتفاع کف 

𝑐𝑚3 .های فشار تبدیل واحد شوند. برای تبدیل لذا باید داده است

𝑔عدد شتاب گرانش )در  آن را 𝑃𝑎به  𝑚𝑚 𝐻2𝑂 فشار از  = 9.8
𝑚

𝑠2کنیم.( ضرب می 

→ 𝜌𝑓 =
[𝐻𝑓

𝑃2 − 𝑃1
𝐻2 − 𝐻1

 ] − [ 
(𝑃2 − 𝑃1)𝐻1

(𝐻2 − 𝐻1)
− 𝑃1 ]

𝐻𝑓𝑔
 

 شود.و با سرعت انجام می راحتیبهاکسل محاسبات  افزارنرمبا استفاده از 
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شماره 

 گیریاندازه

باال فشارسنج 

(𝑷𝒂) 

فشارسنج پایین 

(𝑷𝒂) 

ارتفاع کف محل 

 (𝒎𝒎)شناور(  )
𝒈𝒓دانسیته کف )

𝒄𝒎𝟑) 

1 9618.7 19163.9 495.00 0.20 

2 9699.06 19212.9 500.00 0.23 

3 9694.16 19258.96 520.00 0.25 

4 9690.24 19265.82 500.00 0.22 

5 9604 19142.34 530.00 0.25 

6 9766.68 19309.92 500.00 0.24 

7 9429.56 18942.42 530.00 0.22 

8 9348.22 18897.34 555.00 0.24 

9 9191.42 18710.16 545.00 0.20 

10 9382.52 18911.06 555.00 0.24 

11 9067.94 18572.96 565.00 0.20 

12 8939.56 18460.26 590.00 0.21 

13 9072.84 18638.62 550.00 0.17 

14 8713.18 18242.7 610.00 0.20 

15 8722 18264.26 595.00 0.18 

16 8645.56 18150.58 605.00 0.18 

17 8778.84 18294.64 605.00 0.20 

18 8576.96 18092.76 625.00 0.20 

19 8345.68 17887.94 650.00 0.19 

20 8377.04 17903.62 640.00 0.18 

21 8187.9 17653.72 650.00 0.17 

22  8127.14 17659.6 660.00 0.17 

23 8183 17787 670.00 0.18 

24 8310.4 17851.68 680.00 0.22 

25 7795.9 17293.08 705.00 0.17 

دانسیته کف در سیستم کنترل ارتفاع کف سلول ستونی قرار  عنوانبهعددی است که  آمدهدستبهمیانگین اعداد 

د ،شدهارائه یهاشود. بر اساس دادهداده می 𝑔𝑟این مقدار برابر با عد

𝑐𝑚3  2/0 .بدیهی است تکرار  است

را  برای دانسیته کف آمدهدستبهدقت عدد  متفاوت،ها در روزهای مختلف با عیار کنسانتره نهایی گیریاندازه

 افزایش خواهد داد.

در  .تندهسعدد فشارسنج مجهز  سه به دو یاصنعتی، برای کنترل ارتفاع کف،  های ستونیسلول معموالًه: نکتـ

در صورت قرار گرفتن . باید در دوغاب قرار بگیرند فشارسنجهردو  های ستونی مجهز به دو عدد فشارسنج،سلول

 دانسیته دوغاب هاد. در این سلولشوکار سیستم کنترل ارتفاع کف مختل می ،در ناحیه کف یک یا هر دو فشارسنج
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از رابطه ارتفاع کف حذف می مؤلفهو این  شدهمحاسبه هاشده از طریق فشارسنجگیری توسط فشارهای اندازه

 ماند.یباقی م که باید توسط ابزار دقیق لحاظ شود به عدد دانسیته کفارتفاع کف  رابطه اما وابستگی شود،

ه کف قرار در ناحیه دوغاب و یک فشارسنج در ناحی ، دو فشارسنجهای ستونی مجهز به سه فشارسنجدر سلول

از  هرکدامه ها و ارتفاعی کرفته و ارتفاع کف تنها با عدد فشارسنج نیاز بها کلیه وابستگی صورتنیبدگیرد. می

 شدهذفحها خطای نیروی انسانی توسط تجهیزات در این سلول درواقعلبه سلول ستونی دارند محاسبه خواهد شد. 

 است. محاسبهقابلق رابطه زیر طب فشارسنجارتفاع کف با استفاده از سه  است.

 𝐻𝑓 =مجهول …………… ارتفاع کف سلول ستونی

 𝐻1=معلوم ......... باال تا سطح سلول فشارسنجارتفاع 

 𝐻2=  معلوم .…میانی تا سطح سلول فشارسنجارتفاع 
 𝐻3=  معلوم … پایین تا سطح سلول فشارسنجارتفاع 

 

 𝑃1=  لوممع  ..……………باال فشارسنجفشار، 

 

 𝑃2=  معلوم ...………… میانی فشارسنجفشار، 
 

=  معلوم  ……………پایین فشارسنجفشار، 
𝑃3 

→ 𝐻𝑓 =
𝐻1[𝐻3(𝑃3 − 𝑃2) − 𝑃3(𝐻3 − 𝐻2)]

[𝐻1(𝑃3 − 𝑃2) − 𝑃1(𝐻3 − 𝐻2)]
 

 

فلوتاسیون بخواهد بدون پرسش از واحد ابزار دقیق، از دانسیته کف  کارمراقبتاگر : 35 سؤال 

 باید انجام دهد؟ یکارچهدر منطق کنترلی مطلع شود،  شدهثبت

ت کرده در اتاق کنترل را برداش شدهثبتبرای این کار الزم است تا اعداد فشارسنج باال و پایین و عدد ارتفاع کف 

 مربوط به کارخانه در وضعیت فعلی هستند. شدهاستفادهاعداد  .عمل کند 34 سؤالقسمت )ب( و مشابه 

 

 

 

 

 

 

 

 1سلول ستونی فاز 

 فشارسنج

باالیی 

(𝒎𝒎 𝑯𝟐𝑶) 

 فشارسنج

پایینی 

(𝒎𝒎 𝑯𝟐𝑶) 

 فشارسنج

 (𝑷𝒂باالیی )

 فشارسنج

 (𝑷𝒂)پایینی 

ارتفاع کف 

 اتاق کنترل

(𝒎𝒎) 

دانسیته 

 کف

(𝒎𝒎) 

871 1918 8541.59 18809.15 700 0.20 

910 1956 8924.05 19181.81 659 0.20 



 

 مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر 

 فصل دوم

 

77 

926 1980 9080.96 19417.17 645 0.20 

911 1960 8933.86 19221.03 655 0.20 

901 1951 8835.79 19132.77 666 0.20 

915 1970 8973.08 19319.10 654 0.20 

920 1967 9022.12 19289.68 646 0.20 

915 1961 8973.08 19230.84 650 0.20 

916 1957 8982.89 19191.61 644 0.20 

918 1967 9002.50 19289.68 645 0.20 

 2سلول ستونی فاز 

 فشارسنج

باالیی 

(𝒎𝒎 𝑯𝟐𝑶) 

 فشارسنج

پایینی 

(𝒎𝒎 𝑯𝟐𝑶) 

 فشارسنج

 (𝑷𝒂باالیی )

 فشارسنج

 (𝑷𝒂)پایینی 

ارتفاع کف 

 کنترلاتاق 

(𝒎𝒎) 

دانسیته 

 کف

(𝒎𝒎) 

1146 2369 11238.42 23231.95 554 0.20 

1135 2358 11130.55 23124.08 563 0.20 

1175 2395 11522.81 23486.93 525 0.20 

1222 2447 11983.73 23996.87 482 0.20 

1261 2490 12366.19 24418.56 445 0.20 

1296 2524 1228.00 12709.42 410 0.20 

1178 2402 1224.00 11552.23 523 0.20 

1116 2335 1219.00 10944.22 581 0.20 

1114 2345 1231.00 10924.61 591 0.20 

1177 2403 1226.00 11542.43 526 0.20 

𝑔𝑟دهد که دانسیته کف در منطق کنترلی برای هر دو سلول ستونی، عددمحاسبات نشان می

𝑐𝑚3 2/0 .است 

 

 

 

در روزهای مختلف نشان داد که بین ارتفاع سلول ستونی در اتاق کنترل با عدد  هابررسی: 36 السؤ 

های پیشنهادی خود را برای پیدا کردن مشکل حلواقعی آن در محل )شناور( اختالف وجود دارد. راه

 ارائه کنید.

است. در غیر این  یپوشچشمقابلکف در اتاق کنترل و در محل  ارتفاع دبین اعدا  𝑐𝑚 5±وجود اختالف  معموالً

 به ترتیب الویت به ترتیب زیر است: هاحلراهصورت، 

 بررسی هوای سلول ستونی 
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حلقه هوای سلول ستونی با  احتماالًکفی خشک و دور از حالت عادی است،  ظاهری ازنظر اگر کف سلول ستونی 

ا بازدید هو طرفهیکشدن شیرهای  نصبنحوه  ابتداباید  ،نان از این مشکلمشکل انسداد روبرو است. برای اطمی

ت ، الزم اسبعدازآناست. شده هوا مسدود  حلقه احتماالً ،طرفهیکی عکس بسته شدن شیرهابرشود. در صورت 

از حلقه هوا باز شود. در صورت وجود مشکل بعد و شیر هوای  جداشده سازحبابتا شیلنگ هوای ورودی به 

شود و یا هوا با دبی کم از حلقه هوای سلول ستونی خارج نسداد، یا هوا با مخلوط دوغاب از شیلنگ خارج میا

د، بازرسی شوند. اگر حلقه هوا مسدود شده باش شدهگفتهها به ترتیب حداقل نصف شیلنگ ،شود. برای اطمینانمی

د حلقه هوا، باید سلول ستونی از مدار است. در صورت انسدا سازحبابسر راه  طرفهیکمشکل از شیرهای 

ها و سازحبابشسته شود. همچنین شیرهای معیوب ویشکونی باال و پایین  یوالگلاز  کامالًو حلقه هوا  شدهخارج

ند هوا باید در جهتی بسته شو طرفهیکمعیوب تعویض و هنگام نصب بازدید شوند. شیرهای  طرفهیکشیرهای 

 ه حلقه هوای سلول ستونی شود.دوغاب ب یابیراهکه مانع 

  یسازحباببررسی سیستم 

ی سازبابحوجود داشته باشد، مشکل اصلی مربوط به سیستم  اغتشاشهای مختلف سلول ستونی اگر در بخش

ها مسدود هستند و یا دبی هوای ورودی به سلول ستونی نوسان زیادی دارد. سازحبابیا برخی از  درواقعاست. 

آن است  دهندهنشانباشد، 𝑚𝑚 𝐻2𝑂 1100ها بیش از فشارسنجم بررسی اختالف فشار بین دو حلراههمچنین 

ل شود کم است. دلیی با مشکل مواجه شده است و مقدار هوایی که وارد سلول ستونی میسازحبابکه سیستم 

 ها مربوط باشد.زساحبابو یا انسداد  یسازحبابسیستم تواند به دبی کم هوای ورودی به این اتفاق می

عیت وضو از مدار خارج  سازحبابو  شدهبسته سازحبابها باید شیرهای باال و پایین سازحباببرای بازدید از  

هم در محل  تواندمی مراقبتکار ،شود. اگر دبی هوای ورودی به سلول ستونی نوسان داشته باشد ساز بررسیحباب

 مشکلی بخش ابزار دقیق را مطلع کند. هرگونهو در صورت وجود و هم از اتاق کنترل این موضوع را بررسی 

 هابررسی فشارسنج 

ها ها بازدید شوند. برای بازدید از فشارسنجمشکل اصلی نبودند، باید فشارسنج شدهگفتهاز موارد  کدامچیهاگر 

و از صحت عدد ارسالی  شدهخواندهها در محل عدد ارسالی به اتاق کنترل در ابتدا باید از روی نمایشگر فشارسنج

به اتاق کنترل اطمینان حاصل کرد. اگر مشکلی وجود نداشت به اتاق کنترل رفته و از روی نمایشگر اتاق کنترل 

 𝑚𝑚 𝐻2𝑂بین  بایدباال و پایین اختالف فشار بین دو فشارسنج  امال کنیم.ها را بررسی میاعداد مربوط به فشارسنج

گیری اشتباه دارند و ارتفاع کف محل با ها اندازهدر غیر این صورت فشارسنج باشد. 𝑚𝑚 𝐻2𝑂 1000تا  940

 ارتفاع کف نمایشگر اتاق کنترل اختالف دارد. برای تشخیص فشارسنج معیوب دو راه وجود دارد. 

 ط شناورتوس وضعیتی است که سلول ستونی در حال کار است. در این حالت باید ارتفاع کف در محل برای راه اول

ارتفاع کف بر اساس عدد یک فشارسنج، ارتفاع کف محاسبه  ابطه محاسبهبا توجه به ر ازآنپسشود. گیری اندازه

ددی با ع ،با ارتفاع کف واقعی )شناور( تفاوت زیادی داشت آن فشارسنج آمدهدستبهشود. اگر ارتفاع کف می

 .شودارسال میکنترل  برای اتاقگیری کرده و اندازهخطای زیاد 
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)قبل از  گیری سلول ستونی تمام شدآب کهیهنگامزمانی است که سلول ستونی در حال آبگیری است.  راه دوم

 𝑚𝑚 𝐻2𝑂دهند به ترتیب باید برابر با  ، عددی که فشارسنج باال و پایین نشان میی(سازحبابسیستم  یاندازراه

معیوب بوده و نیاز به کالیبراسیون یا تعویض مربوطه صورت فشارسنج  در غیر این  𝑚𝑚 𝐻2𝑂 2400و  1400

 دارد.

ف فشار د. اگر اختالنهای سلول ستونی مشکلی نداشته باشفرض کنید که فشارسنجالف( : 37 سؤال 

ل کهکنید که،  باشد. با ذکر دلیل بیان 𝑚𝑚 𝐻2𝑂 1000تر از باال و پایین بیش فشارسنجبین دو 

 احتمالی چیست؟

باد. دانسیته دوغاب   𝑚𝑚 𝐻2𝑂 3/976های باال و پایین برابر با  اگر اختالف فشار بین فشارسنج ب( 

شان از آیا این مقدار ن ها مشکلی نداشته باشد(؟که فشارسنجاینفرض با )درون سلول ستونی چقدر است 

 ی است؟سازحبابسالمت سیستم 

 الف(

𝑔یم دانسیته دوغاب ورودی به سلول ستونی برابر با دانمی

𝑐𝑚3 13/1  است. دوغاب ورودی با هوایی که از سیستم

𝑔  تر ازکمستونی  لودوغاب درون سل شود مخلوط شده و دانسیتهی وارد سلول ستونی میسازحباب

𝑐𝑚3 1 خواهد

وارد سلول ستونی کند، دانسیته دوغاب درون سلول  تریی مقدار هوای کمسازحبابکه سیستم  هرچقدرشد. 

تر از های کمفبرای ارتفاع ک ،شود. طبق رابطه زیرها بیشتر میفشارسنجبین  ستونی بیشتر شده و اختالف فشار

𝑚𝑚 1400فشاری  49شکل کند. با توجه به ها تنها از دانسیته دوغاب پیروی مین فشارسنجاختالف اختالف ف

  شود برابر است با:وارد می 𝑚𝑚 𝐻2𝑂بر حسب  هااز فشارسنج هرکدامکه به 
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∆𝑃 = 𝑃2 − 𝑃1 = (𝐿2 − 𝐿1)𝜌𝑠 = ∆𝐻𝜌𝑠 → ∆𝑃 = 1000𝜌𝑠  𝑚𝑚𝐻2𝑂 

𝐏𝟏 = 𝝆𝒔𝑳𝟏 +  𝝆𝒇𝑯𝒇  

𝒎𝒎 𝑯𝟐𝑶 

 P2 = 𝜌𝑠𝐿2 + 𝜌𝑓𝐻𝑓  
𝑚𝑚 𝐻2𝑂 

𝐿2 − 𝐿1 = ∆𝐻 = 1000  
𝑚𝑚 

رد. ها تنها به دانسیته دوغاب درون سلول ستونی بستگی دادهد که اختالف فشار بین فشارسنجرابطه باال نشان می

𝑔  بیشتر ازدرون سلول ستونی  لذا اگر دوغاب با مقدار کمی هوا مخلوط شود، دانسیته دوغاب

𝑐𝑚3 1 ه و اختالف شد

𝑔دانسیته دوغاب از مقدار  هرچقدربدیهی است که  خواهد شد. 𝑚𝑚 𝐻2𝑂 1000 فشار بیشتر از 

𝑐𝑚3 1  بیشتر

 .خواهد شد با مشکل بیشتری روبرو سازحبابفاصله بگیرد، عملکرد سیستم 

 ب(

 با توجه به قسمت الف داریم: 

∆𝑃 = 1000𝜌𝑠 → 976/3 = 1000 𝜌𝑠 → 𝜌𝑠 = 0/97
𝑔𝑟

𝑐𝑚3
 

𝑔دانسیته حدودی دارای با توجه به اینکه دوغاب ورودی به سلول ستونی 

𝑐𝑚3  13/1  است، دانسیته دوغاب

 .مناسب است  شدهقیتزردهنده این است که مقدار هوایی که به سلول ستونی نشان آمدهدستبه

 𝑚𝑚 𝐻2𝑂و فشارسنج پایین برابر با  𝑚𝑚 𝐻2𝑂 5/981ج باال برابر با اگر عدد فشارسن: 38 سؤال 

𝑔𝑟باشد. با فرض دانسیته کف  3/2143

𝑐𝑚3 2/0  زیر پاسخ دهید. سؤاالتبه 

اور دهد را به دست آورید )ارتفاع کف شنارتفاع کفی که سلول ستونی در اتاق کنترل نمایش می الف( 

 .(است 𝑐𝑚 5/49 در محل برابر با

در سمت الف و مقایسه آن با ارتفاع کف واقعی، در  آمدهدستبهبا توجه به عدد ارتفاع کف  (ب 

چرا ارتفاع کف اتاق کنترل و محل ی سلول ستونی، سازحبابصورت اطمینان از دبی هوا و سیستم 

 ؟اختالف دارند

 الف(

𝑃𝑝𝑎 = 𝑃𝑚𝑚 𝐻2𝑂 × 9/8 = 981.5 × 9/8 → 𝑃
𝑝𝑎باال =  9618/7 

𝑃𝑝𝑎 = 𝑃𝑚𝑚 𝐻2𝑂 × 9/8 = 2143/3 × 9/8 → 𝑃
𝑝𝑎پایین = 21004/34 

→ 𝐻𝑓 =

(𝑃2 − 𝑃1)𝐻1

(𝐻2 − 𝐻1)
− 𝑃1

𝑃2 − 𝑃1
𝐻2 − 𝐻1

− 𝑔𝜌𝑓

=

(21004/34 − 9618/7) × 1400
(2400 − 1400)

− 9618/7

(21004/34 − 9618/7)
(2400 − 1400)

− 0/2 × 9/81
= 672/9 𝑚𝑚

= 67/2 𝑐𝑚 
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 تفاوت دارد. )شناور( عدد واقعی ارتفاع کفمتر با سانتی 18توسط منطق کنترلی حدود  شدهمحاسبهعدد 

 ب(

 آوریم:ها را به دست میاختالف بین فشارسنج ازهمهاول دلیل این اختالف،برای بررسی 

𝑃2 − 𝑃1 = 2143/3 − 981/5 = 1164/80 𝑚𝑚 𝐻2𝑂 

است. به همین دلیل احتمال  (1000تا  𝑚𝑚 𝐻2𝑂940) شدهگفتهها خارج از محدوده اختالف فشار بین فشارسنج

محاسبه ارتفاع کف بر اساس  برای اطمینان از این موضوع، با استفاده از رابطه ها وجود دارد.خطا در فشارسنج

 کنیم:عدد یک فشارسنج، ارتفاع کف را محاسبه می

𝐻کف =
1400 − 𝑃1

1 − 𝜌کف
=

1400 − 981/5

1 − 0/2
= 523/1 𝑚𝑚 = 52/3 𝑐𝑚 

𝐻کف =
2400 − 𝑃2

1 − 𝜌کف
=

2400 − 2143/3

1 − 0/2
= 320/8 𝑚𝑚 = 32/08 𝑐𝑚 

 مربوط به فشارسنج پایین است.  جادشدهیادهد که خطای نشان می آمدهدستبهمقایسه اعداد 

اما هر  ،باشد شدهگفتهدر محدوده های باال و پایین ت اختالف فشار فشارسنجتوجه: در برخی از موارد ممکن اس

ینان باید لذا برای اطم دو فشارسنج معیوب باشند و بین ارتفاع کف اتاق کنترل و محل اختالف وجود داشته باشد.

 محاسبات را تا انتها انجام داد.

و زمانی  ها استیت فشارسنجموقعبهقیق سیستم کنترلی وابسته دانیم که عملکرد دمی: 39 سؤال 

. با توجه به باشند قرارگرفتهکند که هر دو فشارسنج در ناحیه دوغاب سیستم کنترلی صحیح کار می

 زیر پاسخ دهید. سؤاالتاین اصل به 

 ؟ودواکنش منطق کنترلی چگونه خواهد ب ،در ناحیه کف قرار بگیرد فشارسنج باالاگر  الف( 

 قبتکارمرافلوتاسیون و  مراقبتکار العملعکسها در ناحیه کف باشند، در مواقعی که فشارسنج ب( 

 اتاق کنترل باید چگونه باشد؟

 ؟است قرارگرفتهدر ناحیه کف  باال اتاق کنترل از کجا متوجه شود که فشارسنج مراقبتکار ج( 

 الف(

است. اگر به هر دلیل و نوسانی، فشارسنج  𝑚𝑚 450ابر با فرض کنید نقطه مطلوب ارتفاع کف در اتاق کنترل بر

در فرمول ها فشارسنجگیری شده توسط اندازهعدد فشار  شدید، باال در منطقه کف قرار بگیرد، منجر به کاهش

ب از نقطه مطلو ترکوچککند عددی ارتفاع کف خواهد شد. به همین دلیل عددی که منطق کنترلی محاسبه می

عددی کمتر از نقطه مطلوب است، لذا منطق  شدهمحاسبهشود. با توجه به اینکه عدد ارتفاع کف میارتفاع کف 

ا ؛دهد تا با کاهش سطح دوغاب در سلول ستونی ارتفاع کف جبران شود. کنترلی دستور افزایش دور پمپ را می
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 فشارسنج پایین هم در ناحیهرود که در عمل سلول ستونی در حال تخلیه شدن است. این عمل تا زمانی پیش می

رعت تخلیه تر شود. با این اتفاق ستوسط منطق کنترلی، به صفر نزدیک شدهمحاسبهکف قرار بگیرد و ارتفاع کف 

 شود.سلول ستونی بیشتر و بیشتر می

بدون اطالع از ارتفاع کف سلول ستونی در محل،  مراقبتکار کههمچنین این اتفاق ممکن است زمانی رخ دهد 

نی دهد. در این حالت اگر ارتفاع کف محلی سلول ستوعیت کنترل سلول را از دستی به کنترل خودکار تغییر میوض

 سلول ستونی رو به تخلیه شدن خواهد رفت.باشد 𝑚𝑚 1400بیشتر از 

 ب(

کنترل  اتاق مراقبتکارو از  قرارگرفتهفلوتاسیون، در محل سلول ستونی  مراقبتکاردر این مواقع الزم است تا 

دقیقه، دور پمپ  3درخواست کند تا کنترل سلول ستونی را به حالت دستی تغییر دهد. سپس در فواصل زمانی 

ارتفاع کف سلول ستونی در محل به مقدار دلخواه  ازآنکهپسدرصد کم کند.  5باطله خروجی از سلول ستونی را 

تونی کار وضعیت کنترل سلول س نیازاپسته(. رسید، نقطه مطلوب ارتفاع کف برابر با عدد ارتفاع کف شود )نک

 به حالت خودکار برگردانده شود. مجدداً

عیین اختالف وجود دارد، تمقدار واقعی و در اتاق کنترل  شدهدادهنمایش نکته: اگر میان ارتفاع کف سلول ستونی 

 انجام شود.مقدار واقعی  بر اساسباید عدد نقطه مطلوب ارتفاع کف 

به ترتیب برابر با  2و فاز  1فاز اگر در وضعیت اتوماتیک، دور پمپ باطله سلول ستونی : 40 سؤال 

 باشد. این تفاوت بیانگر چیست؟ 65و  % %76

دبی هوای ورودی به سلول ستونی، دبی خوراک سلول ستونی و دبی خروجی از سلول ستونی  مؤلفهدانیم سه می

یرهای سلول ستونی برای کنترل هستند. اگر هر دو سلول ستونی در وضعیت جی( متغپمپ باطله خرو)درصد دور 

بیشتر است که با درصد دور پمپ باطله بیشتری سلول  یایستوناتوماتیک باشند، دبی خوراک ورودی به سلول 

 کند. ستونی را تنظیم می

نی دو سلول ستوبین تا خوراک ورودی برای یکسان بودن مقدار عیار و بازیابی هر دو سلول ستونی، الزم است 

 مساوی تقسیم شود.  صورتبه

توجه: تفاوت در درصد دور پمپ باطله خروجی به مقدار ارتفاع کف هر سلول ستونی وابسته نبوده و فقط به دبی 

 خوراک ورودی به سلول ستونی بستگی دارد.

اگر عدد  قرار دهد. 𝑚𝑚450  کف سلول ستونی را رویخواهد ارتفاع ی میمراقبتکار: 41 سؤال 

شود ولی در محل و با استفاده از شناور  تنظیم، 𝑚𝑚 450ارتفاع کف سلول ستونی در اتاق کنترل 

کار تری برای مراقبترا گزینه مناسب از اقدامات زیر کیدباشد باشد. 𝑚𝑚 150این مقدار برابر با 
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 دانید؟اتاق کنترل می

کردن سلول ستونی از وضعیت اتوماتیک، افزایش دور پمپ باطله خروجی در وضعیت  خارج -1 

 دستی و افزایش ارتفاع کف سلول ستونی

و خارج نکردن سیستم کنترلی از  750به  450افزایش نقطه مطلوب ارتفاع کف اتاق کنترل از  -2 

 حالت اتوماتیک

ی اتاق کنترل با مقایسه ارتفاع کف واقع مراقبتکار درواقع تری است.بهتر و بسیار منطقی حلراه (2)شماره گزینه 

ا ارتفاع ت کنداختالف موجود را به عدد نقطه مطلوب ارتفاع کف اتاق کنترل اضافه  می ،)شناور( و عدد اتاق کنترل

 کند.و کار  ماندهیباقو همچنان سلول ستونی در وضعیت اتوماتیک  کف در محل به نقطه مطلوب برسد

های انتقال کنسانتره مرحله شستشو و سطح مخازن حلقه کنترل سطح مخازن با توجه به اینکه دور پمپتوجه: 

هستند، خوراک ورودی به سلول ستونی با نوسان همراه است. قرار دادن دور پمپ پرعیارکنی ثانویه های پمپ

ا به منطقه همنتقل شدن نوسانمنجر به  ،به دلیل نوسان خوراک ورودی به سلول ستونی ،باطله در وضعیت دستی

 .قراردادموارد ضروری نباید دور پمپ باطله را در وضعیت دستی  جزبهشود. لذا کف می

 X-Ray (Flotation Sampling X-Rayو آنالیز  از مدار فلوتاسیون یبردارنمونه -4 -2

Analysis) 

 ،(Cuمس ) هگیری و آنالیز عیاری پیوستپیوسته تجهیزات نمونه طوربهکنترل و پایش وضعیت مدار  منظوربه

نقطه  4گیری، های نمونهاست. محل شدهگرفتهدر نقاط مختلفی از مدار در نظر  (Moو مولیبدن ) (Fe) آهن

اطله ، بپرعیارکنی اولیهنقطه مجزا برای هر فاز، باطله  4. هستندو یک نقطه مشترک بین دو فاز  هر فازدر  مجزا

فاز  ین دونقطه مشترک بهر فاز و کنسانتره نهایی هستند.  ییباطله نهاگیر، رمق-های شستشوسلولردیف 

یا در محل آنالیز شده  و یا از طریق پمپ به دستگاه  شدهگرفتههای نمونه خوراک ورودی به کارخانه است.

ند. این دستگاه قابلیت آنالیز چند شوپمپ شده و آنالیز می MSA (Multi Stream Analyser) آنالیز پیوسته 

 (.۵1شکل دارد )پیوسته را  طوربهجریان 

 گیری و آنالیز پیوسته طبق طراحی اولیه کارخانهنقاط نمونه – 7جدول 

 محل آنالیز پیوسته نمونه گیریمحل نمونه یبردارنمونهجریان مورد  شماره

 گیرینمونهدر محل  و فازد پرعیارکنی اولیههای سلول کنندهتقسیم خوراک ورودی به مدار فلوتاسیون 1

 MSAارسال به دستگاه آنالیز  هر فاز پرعیارکنی اولیهسلول آخر  هر فاز پرعیارکنی اولیهباطله  2

 MSA ارسال به دستگاه آنالیز گیر هر فازسلول آخر رمق گیر هر فاز باطله رمق 3

 گیرینمونهدر محل  گیر در کف کارخانهبین دو فاز رمق باطله نهایی کارخانه 4
 MSAارسال به دستگاه آنالیز  لوله انتقال کنسانتره سلول ستونی هر فاز کنسانتره نهایی کارخانه ۵
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یک مخزن  برای هر جریانشوند. ارسال می MSAپمپ به محل دستگاه  وسیلهبهگیری شده های نمونهجریان

دقیقه دوغاب هر مخزن را  1( به مدت ۵0شکل ) Xاست که ردیاب اشعه  شدهگرفتهمجهز به همزن در نظر 

 کندو به سمت مخزن دیگر حرکت می شدهخارجکند، سپس ردیاب از مخزن می و آهن آنالیز عیار مس

 .گرددیبازمبه مدار  مجدداًپیوسته وارد و  طوربهر هر مخزن دوغاب د .(۵1شکل )

 
  X ردیاب اشعه -۵0شکل 

 

  MSAنمای کلی از دستگاه آنالیز پیوسته  -۵1شکل 

نمونه از جریان  ( یکبارکیدقیقه  20هر  معموالًزمانی مشخص ) هایدستگاه در دوره ،مراقبتکاربا انتخاب 

ها، در انتهای هر شیفت برای آنالیز کند. این نمونهخروجی از هر مخزن را جدا کرده و وارد یک سطل می
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(. اطالعات دستگاه ۵2شکل شود )تر )مس، مولیبدن، آهن، سیلیس و...( به آزمایشگاه ارسال میعیار جزئی

داده  شیماو نپیوسته در طول شیفت در یک کامپیوتر مجزا در اتاق کنترل ارسال  ورطبه X آنالیز کننده اشعه

 شود.می

 
  X از مدار و ردیاب اشعه شدهگرفتهمخازن دوغاب نمونه  -۵2شکل 

ها الزم کارمراقبتفعال است. اکثر مواقع  در 2باطله نهایی فاز  جزبهگیری در وضعیت فعلی تمام نقاط نمونه

ر دها اطالع پیدا کنند تا بتوانند ای کارخانه و عیار تمام جریانها از وضعیت لحظهاست تا با پایش داده

اهی آن در آگ تأثیرگیری کنند. با توجه به اهمیت این سیستم و خصوص بهترین شیوه راهبری مدار تصمیم

های گاهگیرها و دستالیبراسیون و نگهداری نمونههای مختلف مدار، الزم است تا کاز عیار جریان مراقبتکار

لیز پیوسته های آناآنالیز با نظم و ترتیب خاصی پیوسته در حال انجام باشد. همچنین در مدار بودن تمام جریان

مواجهه با شرایط  ها درمراقبتکارتواند تجربه می ،مثبت در عیار و بازیابی هر شیفت تأثیر)هر دو فاز( عالوه بر 

ای هلف خوراک ورودی به کارخانه، رژیم تزریق و توزیع مواد شیمیایی، میزان بارکشی از سلولمخت

 افزایش دهد.را فلوتاسیون و... 

توان تشخیص چگونه می (X-Rayای آنالیز لحظه)با توجه به اعداد آنالیز هر شیفت الف(  :42 سؤال 

 مدار فلوتاسیون زیاد است یا خیر؟ هاییکنسانتره نداد که میزان پیریت 

 کند. اگر عیار آهن و مس کنسانترهمسئول شیفت اعداد مربوط به شیفت گذشته را بررسی میب(  

درصد باشد. آیا مقدار پیریت کنسانتره نهایی مجاز است؟  24و  5/29برابر با به ترتیب نهایی 

 واکنش شما نسبت به این وضعیت چیست؟
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 الف(

 ترینمهماست. یکی از  𝐶𝑢𝐹𝑒𝑆2کالکوپیریت با فرمول شیمیایی  منبع اصلی مس کانیعلی کارخانه در وضعیت ف

که  است  𝐹𝑒𝑆2های سولفیدی مس، پیریت با فرمول شیمیایی های مزاحم در فرآیند فلوتاسیون کانیکانی

ی هر عنصر مس به ازا ،میایی کالکوپیریت. با توجه به فرمول شیباشدترین منبع آهن در کنسانتره نهایی میاصلی

 یک واحد است.برابر با  کانی پیریت و کالکوپیریتدر آهن عنصر . همچنین مقدار یک عنصر آهن وجود دارد

 مدهآدستبهنشان از این است که کنسانتره نهایی  ،باشد 1برابر با  قاًیدقاگر عدد نسبت آهن/مس کنسانتره نهایی 

سبت اگر این ن طورمعمولبه. جود در کنسانتره آهنی است که در کانی کالکوپیریت استو آهن مو پیریت ندارد

قاط رسم ن دهنده این است که مقدار پیریت کنسانتره نهایی بیشتر از حد نرمال است.نشان ،بیشتر باشد 2/1از 

 صورتبهعیار مس کنسانتره نهایی در آن ه است ک 2کارخانه پرعیارکنی  94اعداد سال  ،53شکل  شده در

 رفتهقرارگمحدوده مس متناظر با هر نقطه رسم شده است.  به است. سپس نمودار نسبت آهن شدهمرتبصعودی 

روند نمودار نیز بیانگر این نکته است که افزایش پیریت در متوسط مقدار هر نمودار است.  دهندهنشاندر بیضی 

 کاهش عیار مس کنسانتره نهایی خواهد شد. کنسانتره نهایی منجر به

 
  نمودار عیار مس کنسانتره نهایی در برابر نسبت آهن / مس  -۵3شکل 

 ب(

 کنیم.در ابتدا نسبت آهن / مس را محاسبه می

%𝐹𝑒

%𝐶𝑢
=

29/5

24
= 1/22 

ست. تر از حد مجاز افته به کنسانتره نهایی بیشیااین است که مقدار پیریت راه دهندهنشان آمدهدستبهعدد 

پیریت زیادی است و یا شرایط  زیاد بودن مقدار پیریت در کنسانتره نهایی یعنی یا خوراک کارخانه محتوی
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در  pHاستاندارد فاصله دارد. اضافه کردن شیرآهک به آسیاهای ثانویه و افزایش مقدار  باحالتراهبری مدار 

 .شود( Cleanerتواند مانع از شناوری پیریت در مرحله شستشو )یم 12 – 2/12محدوده 

,𝑍200) مس ( به انتخابی𝑍11) یرانتخابیغهمچنین تغییر کلکتور مصرفی از نوع  𝑇𝑐15 ر به کاهش شناوری (( م

 پیریت خواهد شد. 

 (Reagent Distribution)  توزیع مواد شیمیایی -5 -2 

 شده است.مواد شیمیایی زیر به مدار فلوتاسیون اضافه می ،در طراحی اولیه کارخانه

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

  سولفیدی نظیر پیریت، کالکوپیریت و...(

  3477AP  کلکتور انتخابی سولفید مس  عنوانبه، %100محلول  صورتبهها از خانواده دی تیوفسفات

 15Tcمعادل فعلی  –

 )407Areoflot (AP معادل فعلی  - های اکسیدی مسکلکتور کانی عنوانبه ،%1۵محلول  صورتبه
407R  

 65A  وMIBC دهدشیتولهای برای افزایش پایداری حباب سازکف عنوانبه، %100محلول  صورتبه 

 MIBCو Df 250معادل فعلی  –

 Fuel Oil )مولیبدن سازکفکلکتور و  عنوانبه، %100محلول  صورتبه )گازوئیل  

 مدار فلوتاسیون را بیان کنید؟ وظیفه کلکتور الف( : 43 سؤال 

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

 کنید؟اق را چگونه توجیه میاست. دلیل این اتف داکردهیپ

 الف(

لوتاسیون ها است تا بتوانند در سلول فآبران کردن سطح کانی هاآناد شیمیایی هستند که وظیفه اصلی کلکتورها مو

طبیعی آبران هستند مثل  طوربه عموماًگوگرد که حاوی به حباب هوا متصل شده و شناور شوند. برای ذرات 

تر شناور تا بتوانند راحت است را دارا ریت و ... کلکتور نقش تقویت آبرانی ذراتکالکوپیریت، مولیبدنیت، پی

روه غیر و گ دوستآب شدتبهکه گروه قطبی  اندشدهلیتشکشوند. کلکتورها از دو بخش قطبی و غیر قطبی 

گیرد رار میقدر محیط آبی  یقطب ریغقطبی خواص آبرانی قوی دارد. گروه قطبی به سطح کانی متصل شده و گروه 

. تعداد کلکتورهایی که به سطح کانی (54شکل شود )تا سطح 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
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 صال کلکتور به سطح کانینحوه ات -۵4شکل 

 ب(

رات ذبازیابی  ،کلکتور شود و با افزایش غلظتکاهش مصرف کلکتور منجر به از دست رفتن ماده باارزش می

. (56)شکل  شودمی گویند، شناوری ذرات کمای که به آن غلظت بحرانی میکند ولی بعد از نقطهافزایش پیدا می

م به سمت محلول را ک یقطب ریغوی سطح کانی است که تعداد گروه کلکتور ر هیچندالعلت این امر تشکیل 

 (.55شکل ) کندمی

 
 (CMCغلظت بحرانی کلکتور )گروه قطبی روی سطح کانی در  هیچندالتشکیل  -۵۵شکل 

 

 (CMCحرانی کلکتور )رابطه میان بازیابی و غلظت ب-۵6شکل 
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 د؟ کنی در مدار فلوتاسیون را بیانساز افزایش میزان کف تأثیر و سازکف وظیفه: 44 سؤال 

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

ساز اجازه . همچنین کف(57شکل دهد )اب هوا، مقاومت حباب را افزایش مینازک دور حب هیالکیبا تشکیل 

 را دهند.  تربزرگها به هم برخورد کرده و تشکیل یک حباب دهد تا حبابنمی

 
 به حباب هوا سازکفاتصال -۵7شکل 

تواند می و شودبیشتر می هاآنحباب، تعداد  تر شده و به دلیل ریز ماندنها مقاومحباب سازکفبا افزایش مصرف 

 . حجم بیشتری از مواد قابل شناور را شناور کنند

میزان مصرف هر ماده است. همچنین  شدهدادهنشان  ۵6۵8شکل نقاط توزیع مواد شیمیایی طبق طراحی در 

𝑡شیمیایی طراحی بر اساس ظرفیت اسمی کارخانه )

ℎ
 در  (900

 آورده شده است. 8جدول 
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 نقاط توزیع مواد شیمیایی طبق طراحی اولیه-۵8شکل 
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 میزان مصرف مواد شیمیایی در هر نقطه طبق طراحی اولیه – 8جدول 

 100 100 100 1۵ 1۵ 1۵ غلظت محلول )%(

1 12/1 (g/lدانسیته محلول )  17/1  9/0  98/0  82/0  

 نوع ماده شیمیایی

 محل تزریق

کلکتور 
(Z11) 

کلکتور 

انتخابی 
(AP3477) 

کلکتور 
(AP407) 

 سازکف

(MIBC) 

 سازکف

(AF65) 

 گازوئیل

(F.O.) 

ایآسیای گلوله  
 ۵ 11 ۵ 2۵ 1۵ 20 (g/t)مقدار 

۵00 1082 489 417 230 663 (ml/minدبی )  

ابتدای سلول سوم 

 پرعیارکنی اولیه

 ۵ 7 ۵ 10 ۵ 10 (g/t)مقدار 

 ۵00 689 489 167 77 183 (ml/minدبی )

ابتدای سلول پنجم 

 پرعیارکنی اولیه

 ۵ ۵ ۵ 3 2 ۵ (g/t)مقدار 

 ۵00 492 489 ۵0 31 91 (ml/minدبی )

آسیای خردایش 

 مجدد

 2 ۵ ۵ 7 ۵ 3 (g/t)مقدار 

 200 492 489 117 77 ۵۵ (ml/minدبی )

گیرابتدای رمق  
 3 6 3 3 2 2 (g/t)مقدار 

 300 ۵90 293 ۵0 31 37 (ml/minدبی )
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درصد  5و رطوبت خاک  𝑡/ℎ  900برابر با 1خودشکن نیمهاگر تناژ ورودی به آسیای : 45 سؤال 

به را با توجه به جدول زیر محاس ایی گلولهبه آسیا شدهقیتزر باشد. مقدار گرم بر تن مواد شیمیایی

 .کنید

 

 100 100 100 1۵ 100 1۵ غلظت محلول )%(

1 1 1 9/0 (g/lدانسیته محلول )  98/0  82/0  

 نوع ماده شیمیایی 

 محل تزریق                  

کلکتور 
(11Z) 

کلکتور انتخابی 
(15TC) 

کلکتور 
(407R) 

 سازکف

(MIBC) 

 سازکف

(250DF) 

 لیگازوئ

(F.O.) 

ایآسیای گلوله  120 - 40 10 10 10 (ml/5sدبی ) 

 شود.با توجه به رابطه زیر محاسبه می هر تن خوراک یازامیزان مواد شیمیایی به 

دانسیته محلول × غلظت محلول × دبی مواد شیمیایی

(رطوبت−𝟏)× تناژ
 = 

گرم

تن
  

 خوراک برابر است با: تنکی یاازمیزان مواد شیمیایی به  های زیرواحدبا توجه به 

𝑍11

𝑔

𝑡
 = 

(120×12×60)×0.15×1

900×(0.95)
= 15 𝑚𝑙/ℎ دبی مواد شیمیایی 

𝑅407
𝑔

𝑡
 = 

(40×12×60)×0.15×1

900×(0.95)
 غلظت محلول % 5 =

𝑀𝐼𝐵𝐶
𝑔

𝑡
 = 

(10×12×60)×1×0.9

900×(0.95)
= 8 𝑔/𝑙 دانسیته محلول 

𝐷. 𝐹.250
𝑔

𝑡
 = 

(10×12×60)×1×0.98

900×(0.95)
= 8 𝑡/ℎ تناژ 

𝐹. 𝑂.
𝑔

𝑡
 = 

(10×12×60)×1×0.82

900×(0.95)
 رطوبت % 7 =

 به ترتیب برابر 2 خودشکننیمهو آسیای  1خودشکن مهیناگر تناژ ورودی به آسیای : 46 سؤال 

درصد باشد. مقدار گرم بر تن مواد شیمیایی  5 عدنسنگ مو رطوبت  ℎ  800/و 𝑡/ℎ  900با

یک آسیای خردایش مجدد و یک )توجه:  ؟چقدر استبا توجه به جدول زیر ، هر فازبه  شدهقیتزر

 (گیر خارج از مدار استرمق-پرعیارکنی ثانویهردیف 
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گیر رمق

 1فاز 

 شیخرداآسیای 

 1 مجدد

پرعیارکنی 

 2فاز  اولیه

پرعیارکنی 

 1فاز  اولیه

آسیای 

 2 یاگلوله

آسیای 

 1 یاگلوله

نقطه تزریق 

 مواد شیمیایی

ور 
کت

کل
(

1
1

Z) 

 (ml/5sدبی ) 100 90 1۵ 2۵ 10 30

های فلوتاسیون است که بیانگر مقدار ماده قراردادی یکسانی برای کارخانه ماده شیمیایی واحد "گرم بر تن"

مصرف  کند تا بتواناین واحد کمک می .کارخانه استتن خوراک به  1به ازای  شدهاضافه )برحسب گرم( شیمیایی

تن ماده  نکته در محاسبه گرم بر ترینمهمرا با یکدیگر مقایسه کرد. لذا  مختلفهای مواد شیمیایی در کارخانه

نی در مدار فلوتاسیون کارخانه پرعیارکبخش است.  تناژ ورودی به هربه مدار، در نظر گرفتن  شدهاضافهشیمیایی 

 مع مس سرچشمه:مجت 2

  شود. ای به ازای تناژ خوراک آسیا محاسبه میبه آسیاهای گلوله شدهاضافهگرم بر تن مواد شیمیایی 

 قسیم تبا توجه به در مدار باشد،  خودشکننیمهو هر دو آسیای  پرعیارکنی اولیههر دو فاز  کهدرصورتی

، تناژ ورودی به هر ردیف ارکنی اولیهپرعیهای بین ردیف های هر دو فازمجموع سرریز هیدروسیکلون

 است.  خودشکننیمهتناژ آسیاهای  برابر با میانگین پرعیارکنی اولیه

  ین گیر نیز میانگهای خردایش مجدد، شستشو و رمقبه بخش شدهقیتزربرای محاسبه مواد شیمیایی

 شود.تناژ دو فاز در نظر گرفته می

 (Z11)کلکتور 

 نقطه تزریق مواد شیمیایی
دبی  

(ml/5s) 

تناژ در نظر 

در  شدهگرفته

 محاسبات

 (g/tمقدار )

𝟏×𝟎.𝟏𝟓×(𝟔𝟎×𝟏𝟐×𝟏𝟎𝟎) 900 100 1 یاآسیای گلوله

𝟗𝟎𝟎×(𝟎.𝟗𝟓)
= 𝟏𝟐. 𝟔𝟑 

𝟏×𝟎.𝟏𝟓×(𝟔𝟎×𝟏𝟐×𝟗𝟎) 800 90 2 یاآسیای گلوله

𝟖𝟎𝟎×(𝟎.𝟗𝟓)
= 𝟏𝟐. 𝟕𝟗 

09۵ 1۵ 1فاز  پرعیارکنی اولیه  (𝟏𝟓×𝟏𝟐×𝟔𝟎)×𝟎.𝟏𝟓×𝟏

𝟖𝟓𝟎×(𝟎.𝟗𝟓)
= 𝟐. 𝟎𝟏  

𝟏×𝟎.𝟏𝟓×(𝟔𝟎×𝟏𝟐×𝟐𝟓) 9۵0 2۵ 2فاز  پرعیارکنی اولیه

𝟖𝟓𝟎×(𝟎.𝟗𝟓)
= 𝟑. 𝟑𝟒 

𝟏×𝟎.𝟏𝟓×(𝟔𝟎×𝟏𝟐×𝟏𝟎) 1700 10 1مجدد آسیای خردایش 

𝟏𝟕𝟎𝟎×(𝟎.𝟗𝟓)
= 𝟎. 𝟔𝟕 

𝟏×𝟎.𝟏𝟓×(𝟔𝟎×𝟏𝟐×𝟑𝟎) 1700 30 1فاز گیر رمق

𝟏𝟕𝟎𝟎×(𝟎.𝟗𝟓)
= 𝟐. 𝟎𝟏 

از  گیررمق-به دلیل اینکه یک آسیای خردایش مجدد و یک ردیف کلینر ،دهدکه محاسبات نشان می طورهمان

 لحاظ شده است. میزان مواد شیمیاییاست، لذا تناژ مجموع دو فاز در محاسبه  شدهخارجمدار 

17.32به ترتیب برابر با  2و فاز  1به فاز  شدهاضافه 𝑍11میزان کلکتور 
𝑔

𝑡
16.13و  

𝑔

𝑡
 است. 
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را به ازای تناژ مجموع  شدهقیتزرروش معمول محاسبه در کارخانه به این شکل است که مجموع ماده شیمیایی 

 :شودنتیجه می ه همین دلیل. بکنندمیدو فاز در محاسبات لحاظ 

 (Z11)کلکتور 

مواد  افه شدنمحل اض

 شیمیایی

دبی  

(ml/5s) 

تناژ در نظر 

در  شدهگرفته

 محاسبات

 (g/tمقدار )

𝟏×𝟎.𝟏𝟓×(𝟔𝟎×𝟏𝟐×𝟐𝟕𝟎) 1700 270 کل مدار

𝟏𝟕𝟎𝟎×(𝟎.𝟗𝟓)
= 𝟏𝟖. 𝟎𝟔 

هر در   𝑍11محاسبه گرم بر تن مواد شیمیایی در کارخانه است. مصرف کلکتور  برای تقریبی یحلراهروش باال، 

16.72صحیح برابر با  درروشمیانگین  طوربهفاز 
𝑔

𝑡
دوم  درروشو (  1فاز به فاز شدهقیتزر)میانگین کلکتور  

18.06برابر با 
𝑔

𝑡
ول محاسبه گرم بر تن ماده شیمیایی در کارخانه را نشان ماست. این اختالف دقت پایین روش مع 

20هر فاز در طراحی اولیه برابر با  𝑧11کلکتور الزم به ذکر است که میزان مصرف  دهد.می
𝑔

𝑡
 است. 

 2 خودشکننیمهآسیای  و 𝑡/ℎ  900با برابر 1خودشکن مهیناگر تناژ ورودی به آسیای : 47 سؤال 

 درصدی سنگ معدن ورودی به کارخانه، مقدار گرم 5خارج از مدار باشد. با در نظر گرفتن رطوبت 

کنی پرعیار)هر دو ردیف  ؟به مدار، با توجه به جدول زیر چقدر است شدهاضافهبر تن مواد شیمیایی 

 در مدار است( اولیه

 
پرعیارکنی 

 2فاز  اولیه

پرعیارکنی 

 1فاز  اولیه

 یاآسیای گلوله

2 

آسیای 

 1 یاگلوله

نقطه تزریق 

 مواد شیمیایی

ور 
کت

کل
(

1
1

Z) 2۵ 20 100 خارج از مدار ( دبیml/5s) 

ین ، تناژ ورودی به هر ردیف برابر با میانگپرعیارکنی اولیهکه گفته شد، با توجه به در مدار بودن دو فاز  طورهمان

  هر دو فاز است.
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 (Z11)کلکتور 

 نقطه تزریق مواد شیمیایی
دبی  

(ml/5s) 

تناژ در نظر 

در  شدهگرفته

 محاسبات

 (g/tمقدار )

𝟏×𝟎.𝟏𝟓×(𝟔𝟎×𝟏𝟐×𝟏𝟎𝟎) 900 100 1 یاآسیای گلوله

𝟗𝟎𝟎×(𝟎.𝟗𝟓)
= 𝟏𝟐. 𝟔𝟑 

𝟏×𝟎.𝟏𝟓×(𝟔𝟎×𝟏𝟐×𝟐𝟎) 4۵0 20 1فاز  پرعیارکنی اولیه

𝟒𝟓𝟎×(𝟎.𝟗𝟓)
= 𝟓. 𝟎𝟓 

𝟏×𝟎.𝟏𝟓×(𝟔𝟎×𝟏𝟐×𝟐𝟓) 4۵0 2۵ 2فاز  پرعیارکنی اولیه

𝟒𝟓𝟎×(𝟎.𝟗𝟓)
= 𝟔. 𝟑𝟐  

 برابر است با: سؤالدر این  𝑍11مصرف کلی کلکتور 

𝑍11 مصرف = 12.63 + (
5.05 + 6.32

2
) = 18.31

𝑔

𝑡
 

ود. شهای ذخیره روزانه پمپ میدر کارخانه مواد شیمیایی به محل تانک سازیآمادهمواد شیمیایی پس از 

ن زهایی هستند که هم در محل و هم در اتاق کنترل سطح مخهای روزانه مجهز به سطح سنجتمامی تانک

 2مواد شیمیایی به مدار آسیاکنی و فلوتاسیون در کارخانه پرعیارکنی  اضافه کردندهند. روزانه را نمایش می

 . شود(، انجام می۵9جابجایی مثبت هستند )شکل  هایهای دیافراگمی که از نوع پمپتوسط پمپ
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 1فاز های دیافراگمی نمایی از پمپ -۵9شکل 

در  های دیافراگمی. عملیات پمپاژ در پمپدهدرا نمایش میپمپ دیافراگمی  دهندهلیتشکاجزای  ۵9شکل 

شود. در هر کورس پیستون متصل به شفت گریز از مرکز، یک حرکت رو به عقب یک کورس انجام می
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ماده شیمیایی از تانک ذخیره روزانه به داخل  رو به عقبِ پیستون، درحرکتدهد. را انجام می جلوروبهسپس 

ه ورودی باال رفته و اجازه ورود مایع ب طرفهکیشود. در هنگام مکش مایع، شیر محفظه دیافراگم مکش می

خروجی توسط نیروی وزن مایع پمپاژ شده رو به پایین  طرفهکیدهد. از طرفی شیر محفظه دیافراگم را می

یستون، مایع پ یجلوروبهحرکت با شود. ایع پمپ شده به محفظه دیافراگم میحرکت کرده و مانع برگشت م

رودی و طرفهیکدر این لحظه شیر  گردد.در محفظه متراکم شده و به دنبال راهی برای خروج از محفظه می

و وارد  هشدخارجباالیی از محفظه دیافراگم  طرفهیکو مایع با باز کردن شیر  شدهبستهتوسط ساچمه 

ضربه خفیف  یک کورس،یک کورس یا یک ضربه است. در هر  شدهگفتهشود. روند می شدههیتعبکشی ولهل

المت است. این ضربه، عالمت سقابل حس بعد از خروجی پمپ  شدههیتعب یکشلولهشود که با لمس ایجاد می

ود دارد. راه د دو راه وجپمپ دیافراگمی است. برای آنکه دبی ماده شیمیایی پمپاژ شده در خروجی بیشتر شو

کند، افزایش پیدا می 100به % ۵0اول افزایش سرعت پمپ است. برای مثال زمانی که سرعت پمپ از %

 .گریز از مرکز نیز با سرعت بیشتری حرکت خواهد کردمحور سرعت چرخش محور مارپیچ بیشتر شده و 

ت. د شد. راه دوم تغییر طول هر کورس اسلذا سرعت انجام هر کورس بیشتر شده و تعداد ضربات بیشتر خواه

و به توان مقدار جابجایی پیستون را تغییر داد. زمانی که پیستون طول بیشتری رمیتنظیم کورس شیر  وسیلهبه

 60کل شدر هر کورس در  شدهگفتهعکس. روند رشود و بعقب و جلو حرکت کند مایع بیشتری پمپاژ می

 است. شدهدادهنشان 
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 (پیستون )ب یجلوروبهحرکت رو به عقب پیستون )الف( حرکت  -نمایی از یک کورس پمپ دیافراگمی  -60شکل 

باشند می 1های فاز تر از پمپجدید 2های فاز اما پمپهستند مشابه  2و  1های دو فاز پمپکارکرد  طورکلیبه

ور که با جابجایی مح شدههیتعبیک شاسی  صورتبهها (. شیر تنظیم طول کورس در این پمپ61شکل )

د. زمانی که شاسی تغییر طول کورس رو به عقب شوزیاد مییا طول هر کورس )شدت ضربه( کم  ،مارپیچی

شود. می تعیینون پمپ ای فلزی در درطول کورس توسط تیغه ادشدنیزیا جلو فشار داده شود، کم شدن یا 

دهد. شکل ارگیری تیغه را نمایش میو محل قر شدهیبنددرجهباالی این تیغه  شدهنصبای صفحه شیشه

مجهز به  2فاز های . پمپشده استدادهنشان  61شکل  در 1های فاز پمپشیر تنظیم طول کورس شماتیک 

یر زمانی که در محفظه دیافراگمی آشغال گ. انددیافراگمی متصل شدهحه هایی هستند که به صففشارسنج

 .دادخواهد از صفر را نشان  تربزرگعدد  فشارسنجافتاده و یا رسوب گرفته باشد، 
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 2 یارکنیپرع ( کارخانه)ب 2)الف( و فاز  1های دیافراگمی فاز نمایی از پمپ -61شکل 

. همچنین کورس دیافراگم استفاده کند تغییرتواند برای تنظیم دبی تزریق مواد شیمیایی از اهرم می مراقبتکار

و افزایش یا  پمپ سرعتدور متغیر بوده و از اتاق کنترل امکان تغییر از نوع های تزریق مواد شیمیایی، پمپ

موازی به یک موتور متصل  صورتبه 61شکل همانند  واحدهر پنج کاهش دبی مواد شیمیایی وجود دارد. 

 یکشلولهبه قسمت مشخصی از مدار  پمپ هر خروجی و دهندو در حقیقت یک پمپ را تشکیل می اندشده

های مپپ کند.پیدا می تغییرپمپ  هایدر همه خروجیلذا با تغییر دور پمپ دبی مواد شیمیایی  .شده است

 حسببر  مواد شیمیایی اضافه شدنسنج بوده است و دبی حی اولیه مجهز به دبیدر طرا 2فاز مواد شیمیایی 

 .(62شکل ) ه استشدلیتر در هر دقیقه در محل و در اتاق کنترل نمایش داده میمیلی
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 2فاز ای های عقربهدبی سنج -62شکل 

ار خاموش خودک طوربهسیستم توزیع مواد شیمیایی مربوطه  ،هر فاز خودشکنمهنیبا خاموش شدن آسیاهای  

در  است که یک پمپ شدهگرفتهروزانه و دو پمپ در نظر  رهیذخبرای هر ماده شیمیایی یک مخزن شود. می

محل  اندازی ازها امکان راههای مواد شیمیایی نیز همانند سایر پمپپمپ قرار دارد. کاربهآمادهوضعیت 

(Local و یا )طوربه ( خودکارRemote .از اتاق کنترل را دارند ) 

 یمیاییه دبی مواد شک است این صورتبه  مواد شیمیایی استاندارد اضافه کردنهای فرآوری مدرن در کارخانه

الزم انه افزایش پیدا کند، رودی به کارخو مس اگر عیار. (64شکل ) استتناسب مبا عیار مس و مولیبدن 

در این  الًمعموافزایش پیدا کند.  نیز میزان مصرف مواد شیمیایی ،است به دلیل افزایش میزان مس محتوی

ب با افزایش اگر متناسشود. تر و قدرت شناوری بیشتر توصیه میبا انتخابیت کم 𝑍11 مواقع استفاده از کلکتور

ش عیار افزای آن ( افزایش داده نشود، نتیجهسازکفمیایی )کلکتور و ، میزان مصرف مواد شیعیار خوراک

 ی کاهشباطله نهایمس باطله نهایی خواهد بود. در این موارد، اگر با افزایش میزان مصرف مواد شیمیایی، عیار 

از و نی دی به مدارهای پرعیارکنی اولیه و ثانویه درشت شدهوبندی وردانهکه  آن است دهندهنشان ،پیدا نکرد

شود. در  رساندهمطلوب به حد بندی دانه( بندیطبقهاست تا با پایش عملکرد مدار خردایش )آسیاکنی و 

باطله  است تا با پایش عیار بهترباشد،  داکردهیپمواردی که عیار خوراک نسبت به وضعیت معمول کاهش 

اهش کهایی به این دلیل است که پایش عیار باطله ننهایی، میزان مصرف مواد شیمیایی کاهش پیدا کند. 

 مصرف مواد شیمیایی منجر به افزایش عیار باطله نهایی نشود.
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 در بازیابی ذرات درشت دارد. یریتأثافزایش میزان مصرف کلکتور چه : 48 سؤال 

. (63شکل ) ین بیشتر استباشد، مقدار کلکتور الزم برای رسیدن به یک بازیابی مع تربزرگاندازه ذرات  هر چه

میکرون، میزان کلکتور مصرفی  100میکرون و  70برای رسیدن به بازیابی برابر در دو دامنه ابعادی  ،درنتیجه

 میکرون باشد. 70میکرون باید بیشتر از  100برای ابعاد 

 

 فیرابطه بازیابی اندازه ذرات مختلف و مقدار کلکتور مصر -63شکل 

تغییر کند. اگر میزان  70/0به % 6/0ورودی به کارخانه از %عیار مس فرض کنید : 49 سؤال 

مصرف مواد شیمیایی چه  ،گرم بر تن باشد. با تغییر عیار خوراک 16 سازکفو  20کلکتور 

 (؟است t/h 275تناژ ورودی  به هر آسیا )کند  بایدتغییری 

 شیمیایی باید بر اساس مس محتوی خوراک ورودی تغییر کند. برای این منظور داریم: میزان مصرف مواد

=  
265×0.6

100
= 1.65

𝑡

ℎ
 اولیه مس محتوی 

=  
265×0.7

100
= 1.92

𝑡

ℎ
 ثانویهمس محتوی  

 صورتهببر اساس مس محتوی و مقدار مصرف اولیه، همچنین مس محتوی ثانویه  سازکفمقدار مصرف کلکتور و 

 :باید تغییر کندزیر 

 =
(20×1.92)

1.65
= 23.2

g

𝑡
 مصرف کلکتور   

=
(16×1.92)

1.65
= 18.6

g

𝑡
  سازکفمصرف   

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 410برابر با ، 6/0سی کلکتور برای عیار %باال اگر مقدار سی سؤال

 کند.زیر تغییر  صورتبهباید میزان مواد شیمیایی 

=
(410×1.92)

1.65
= 477

cc

5𝑠
 مصرف کلکتور   



 

 
Kashigar Mineral Processing Research Center 

 

2لوتاسیون کارخانه پرعیارکنی ف  

102 

 
محتوی  مس به با توجهکلکتور  اضافه کردنعدم تناسب تزریق کلکتور و مس محتوی خوراک )الف( کنترل  -64شکل 

 )ب( 

 pH (pH Control)سیستم کنترل  -6 -2

پیریت و کالکوکانی پیریت یا بازداشت شناوری  کنندهنییتع pH ، مقداردر مدارهای فرآوری مس سولفیدی

تقسیم ته به سه دس طورکلیبهشوند ذراتی که پس از گذراندن مرحله خردایش وارد مدار فلوتاسیون می. است

 شدهفلقکالکوپیریت( هستند. دسته دوم ذرات  عمدتاًدر اینجا های آزاد و باارزش )شوند. دسته اول کانیمی

 آزاد ارزشسیلیس( هستند. دسته سوم ذرات بی-پیریت و کالکوپیریت-کالکوپیریت عمدتاًبا ذره باارزش )

خوراک  عنوانبهو کالکوپیریت  ۵/10 از ترباال pHپیریت در د. نباشمی ها و...()پیریت آزاد، سیلیس، رس

شود. منظور از بازداشت کانی، عدم جذب بازداشت می 12االتر از ب pHمدار فلوتاسیون نیز از در غالب 

بیشتر شود به ترتیب درصد بیشتری از پیریت  12و  ۵/10از  pHکلکتور در سطح ذرات است. هر چه مقدار 

دهند. بر این اساس و با توجه به هدف بازیابی در مرحله ست میو کالکوپیریت فرصت شناوری را از د

اوری را پیریت فرصت شن-کالکوپیریت شدهقفلباید روی عددی تنظیم شود که ذرات  pH پرعیارکنی اولیه

گذراندن مرحله  . با(6شکل ) است شدهگرفتهدر نظر  ۵/11برابر با  pH  از دست ندهند. لذا در این مرحله

ناور لکوپیریت بتواند شاشود که تنها کهای شستشو روی مقداری تنظیم میدر سلول pH ،خردایش مجدد

 است. شدهگرفتهدر نظر  12 برابراین مرحله  pHطراحی کارخانه  در اسناد شود.
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 متر pH توسط دهشارسالبا توجه به سیگنال به مدار آسیاکنی  شدهاضافهدر طراحی اولیه مقدار شیرآهک 

ق نقاط تزری .مدار پرعیارکنی اولیه تنظیم شود pHتا مقدار  قابل تنظیم بوده استبه سیستم کنترلی،  (6۵شکل )

اضافه  اولین محل است. شدهدادهنشان  ۵8شکل شیرآهک به مدار خردایش و فلوتاسیون طبق طراحی اولیه در 

ه در کنار آب برگشتی ورودی بدر این نقطه شیرآهک  .است خودشکننیمهآسیای  ،شدن شیرآهک به مدار

اولیه مدار را  pH خودشکننیمهاین مقدار تزریق شیرآهک به آسیای  .دشواضافه می خودشکننیمهآسیای 

ریز و سریز ، تهپرعیارکنی اولیهمدار  pHهای بعدی تزریق شیرآهک به مدار برای تنظیم محل. کندتنظیم می

ی های اولیه، با شیر دستتزریق شیرآهک به سرریز هیدروسیکلون های اولیه بوده است.هیدروسیکلون

ای یای گلولهآس مقدار شیرآهکی که باید به باشد.می مراقبتکاربوده و مقدار آن بر اساس تجربه  ریپذانجام

 .وده استب رییتغقابل پرعیارکنی اولیهدر سلول ابتدایی مدار  شدهدهدامتر قرار  pHاضافه شود بر اساس عدد 

کند که منجر به ورودی آسیا را تنظیم می شدهاضافهمقدار شیرآهک  بودنباز  زمانمدت تنظیمشیر کنترلی با 

 .شودمیدر مدار فلوتاسیون  (Set Pointنقطه مطلوب ) روی pHمقدار به تنظیم 

باالتر  pHهایی که مقدار است تا در زمان شدهگرفتهدر نظر  Lowو  High یشدارهاه pHبرای سیستم کنترل 

 اتاق کنترل فعال شود. مراقبتکارتر از مقدار مطلوب باشد، هشدار برای و یا پایین

pH  با توجه به مقدار تزریق شیرآهک به آسیای خردایش مجدد و سرریز پرعیارکنی ثانویه مدار

 یه قابل تنظیم بوده است.های ثانوهیدروسیکلون

متری  pHنیز از مدار خارج است. تنها  pHهای کنترل و حلقه ازکارافتادهمترها  pHتمامی در وضعیت فعلی 

است که نیاز به تعمیر اساسی دارد. تمامی شیرهای  1متر فاز  pH ،دهدرا در محل نمایش می pHکه مقدار 

ابلیت قطع و است. تنها شیر کنترلی که ق داکردهیپی تغییر کنترلی تزریق شیرآهک به مدار به شیرهای دست

وصل جریان شیرآهک را دارد و از مدار خارج نشده است، شیر مربوط به تزریق شیرآهک به آسیای 

 است. 2فاز  خودشکننیمه
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 مترهای مدار فلوتاسیون  pH -6۵شکل 



 

 

سومفصل   
 

 

 
سومفصل   

  

 کاراه   را اهاهی فرآیند، پیشنهادمشکل
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 مقدمه -1 -3

پارامترهای  ،در کارآیی مدار فلوتاسیون هاآنبه دلیل نقش  با توجه به اهمیت تغییرات و مشکالت کارخانه

 منظوربه 2 یارکنیپرعهای کارخانه فلوتاسیون در کارایی مدار و مشکالت موجود پایش شدند و گلوگاه مؤثر

جهت برطرف کردن  مؤثرکارهای راه شدهانجامهای ی فرآیند شناسایی شد. پس از بررسیاستانداردساز

 اجرا گردید.نیز  هاآنبرخی از  مشکالت و کنترل بهتر فرآیند پیشنهاد وبرخی از 

 مدار فلوتاسیون خوراک بندیدانه -2 -3

ن بازیابی کلی مدار است، لذا کاهش بازیابی در ای دکنندهمحدوبازیابی مدار پرعیارکنی اولیه  کهازآنجایی

است،  شدهعنوانهای قبل که در قسمت طورهمانقسمت منجر به کاهش بازیابی نهایی مدار خواهد شد. 

 ارد.د تأثیرمستقیم در بازیابی مدار پرعیارکنی اولیه  طوربهورودی به مدار فلوتاسیون  بندیدانه

 ترینمهماز  .پذیردمی تأثیر بندیطبقهاز وضعیت خردایش و  ماًیمستقار فلوتاسیون ورودی به مد بندیدانه

شارژ ، خودشکننیمهلرزان آسیاهای  سرند هایتوری تعویض منظمتوان به می تأثیرگذارخردایشی  هایمؤلفه

ی آسیا صدجامددردرصد(، تنظیم دقیق  38-3۵) ایی گلولهحفظ پرشدگی آسیا منظوربهمنظم و دقیق گلوله 

ش وضعیت پایعالوه بر این، اشاره کرد. و... ، وضعیت آسترهای آسیا )زاویه برخورد گلوله و سایش( ایگلوله

تواند محصولی مناسب با بندی توسط هیدروسیکلون میطبقهدر  تأثیرگذارهیدروسیکلون و بررسی عوامل 

این عوامل  موردوتاسیون فراهم کند. در میکرون( برای فل 90 از ترکوچکدرصد  80مطلوب ) بندیدانه

برای بررسی وضعیت هیدروسیکلون  ازیموردناست. اقدامات  شدهدادهتوضیح  3 -2-2مفصل در بخش  طوربه

مقدار  یکلون و تنظیم آن رویپایش فشار هیدروسریز هیدروسیکلون، ش تهپایش زاویه پاشخالصه  طوربه

ریز در محدوده هستند. اگر قطر ته (49خوراک هیدروسیکلون )% درصدجامدتنظیم  و (Kpa 93)مطلوب 

بندی سرریز و دانه درصدجامد ،شدهگفته هایمؤلفهگرداب سالم باشد، با تنظیم  پیداکنندهمناسب باشد و 

 های اولیه مناسب خواهد بود. هیدروسیکلون

لذا  ،باشدمی ریمتغهای اولیه با توجه به سطح مخزن سیکلوندر وضعیت فعلی به دلیل آنکه دور پمپ هیدرو

متفاوت است و الزم است تا با تغییر تعداد  هرلحظههای اولیه در دبی پمپاژ شده به هیدروسیکلون

 صورتبه 1در فاز  نزدیک شود. تغییر تعداد هیدروسیکلون (Kpa 93ها، فشار به حد مطلوب )هیدروسیکلون

از اهمیت  1های فاز لذا پایش فشار و وضعیت هیدروسیکلونخودکار است.  صورتبه 2دستی و در فاز 

سباتی عدد محا صورتبهورودی به هیدروسیکلون نیز  درصدجامدتنظیم  منظوربهبیشتری برخوردار است. 

ستم سیهایی که است. این عدد در زمان شدهدادهدانسیته دوغاب خوراک سیکلون در اتاق کنترل نمایش 
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بوده و  اداعتمقابلمدار  هنگام پایدار بودناما ؛ ها( اختالف داردبا واقعیت )محل هیدروسیکلوناپایدار است ن

وضعیت  ها در کنار پایشورودی به هیدروسیکلون پالپخطایی جزئی دارد. بدیهی است که کنترل دانسیته 

است.  ثرمؤبه مدار فلوتاسیون بسیار  مطلوب و تحویل آن بندیدانهدر فراهم نمودن خوراکی با  هاآنفشار 

 PSI3002گاه ورودی به مدار فلوتاسیون توسط دست بندیدانهو سیستم آنالیز پیوسته  بارهنیدراجزئیات بیشتر 

 است. شدهدادهبخش آسیاکنی توضیح  در

 ورودین ریاکه در وضعیت فعلی تنها ج سه جریان را دارد بندیدانهقابلیت آنالیز و نمایش  PSI300دستگاه 

اسیون ورودی به مدار فلوت بندیدانههای اولیه است. زمانی که به این دستگاه، مجموع سرریز هیدروسیکلون

ابتدا در حالت خودکار است، لذا  2فاز های با توجه به اینکه حلقه کنترل فشار هیدروسیکلوننامناسب باشد، 

بندی مشخص کرد که عامل درشت شدن دانه توانمی ،2فاز های پایش وضعیت فشار هیدروسیکلون با

الزم است نسبت به تنظیم فشار،  . در این حالت1باشد یا فاز می 2فاز های خوراک فلوتاسیون سرریز سیکلون

 ، اقدام کرد.هاهیدروسیکلونریز و بررسی انسداد یا عدم انسداد ته درصدجامد

 زیسرر یهاانیجر ،PSI300به دستگاه  گرید انیبا توجه به امکان اضافه کردن دو جر شودیم شنهادیپ

 یگاهآتا عالوه بر  کرددستگاه اضافه  نیرا به ا هیثانو یهاکلونیدروسیو مجموع ه 1فاز  یهانکلویسدرویه

 شیپا زین هیثانو یهاکلونیدروسیه زیمجموع سرر یبنددانه ه،یاول یهاکلونیدروسیه یبنددانه تیوضع از

 شود.

شار ه، فهای اولیسرریز هیدروسیکلون بندیدانهدر  تأثیرگذارفته شد، یکی از موارد مهم و که گ طورهمان

. بدیهی استه وابستها دور پمپ هیدروسیکلونبا مستقیم  طوربهها هیدروسیکلون است. فشار هیدروسیکلون

ها لونروسیکای کوچک باشد، نوسان فشار هیداست که اگر بازه نوسان دور پمپ هیدروسیکلون محدوده

، به همین دلیل تری وارد مدار فلوتاسیون خواهند شد.یکنواخت بندیدانهکمتر شده و مجموعه ذرات با 

 ای برخوردار است.ها از اهمیت ویژهکاهش نوسان دور پمپ هیدروسیکلون

میزان پ و ور پمد کنندهکنترل یضرایب کنترلتنظیم ، به و ثانویه های اولیهنوسان دور پمپ هیدروسیکلون

طح دوغاب در س داشتننگهسیستم کنترلی بر مبنای ثابت  درواقع سطح مخزن پمپ بستگی دارد. هاینوسان

موجب  تیجهدرنو کند تغییر می های سطحبا توجه به نوساندور پمپ هیدروسیکلون  .است شدهفیتعرمخزن 

دور پمپ،  کنندهرلکنت یضرایب کنترلاینکه با توجه به ، . عالوه بر اینشدها خواهد تغییر فشار هیدروسیکلون

را  و شدت افزایش یا کاهش دور پمپاست پمپ نسبت به تغییرات سطح مخزن  العملعکس کنندهنییتع

 ازاندازهشیبدور پمپ تنظیم نباشند، دور پمپ شروع به نوسان  یاگر ضرایب کنترللذا کند، مشخص می

                                                 
2 Particle Size Analyzer 
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مدار آسیاکنی  1فاز بیشتر در مسئله این  .ها منتقل خواهد شدلونبه هیدروسیک ماًیمستقاین نوسان  .کندمی

ودکار خ طوربه ،های در مدار در این فاززیرا تعداد هیدروسیکلون؛ کنداولیه و خردایش مجدد اهمیت پیدا می

جدد مدار آسیاکنی اولیه و خردایش مدهد. در نشان نمی یالعملعکسکند و نسبت به تغییرات فشار تغییر نمی

ها ایش تعداد باز و بسته شدن شیرهای هیدروسیکلونتنها منجر به افزهای سطح مخزن افزایش نوسان ،2فاز 

 ذاشت.ها خواهد گمحصول هیدروسیکلون بندیدانهکمتری در  تأثیرشده و سایش شیرها را به دنبال دارد و 

( برای سطح Dead Bandمحدوده مرده ) با افزایشبا توجه به وجود اخالل در سیستم، شود، لذا پیشنهاد می

 جزئی سطح مخزن پمپ منجر به تغییر دور پمپ نشود.های مخزن پمپ، نوسان

 (Cleaner( و ثانویه )Rougherهای پرعیارکنی اولیه )در سلول pHتنظیم  -3 -3

با  شدهلقفذرات کالکوپیریت و  عدم شناوری ،یکی از دالیل بازیابی پایین در مدار پرعیارکنی اولیه 

پس  شدهقفل( در مدار پرعیارکنی اولیه است. مواد 8/11بیشتر از ) pHبه دلیل باال بودن مقدار  ،کالکوپیریت

شده و با  شستشوهای باارزش وارد مدار کانیشوند و پس از آزادسازی از شناوری راهی آسیاکنی ثانویه می

ذرات آزاد نشده برای کند. افزایش پیدا می 12به حدود  pHمقدار ویه اضافه کردن شیرآهک به آسیای ثان

در مدار پرعیارکنی اولیه و عدم شناوری  pHشوند. با توجه به باال بودن مقدار کنترل عیار نهایی، بازداشت می

 pHش لزوم کاهتنظیم شود.  8/11در مدار پرعیارکنی اولیه حداکثر در مقدار  pH الزم است، شدهقفلذرات 

یار . در برخی از موارد که عدر مدار پرعیارکنی اولیه، افزایش در مصرف و توزیع مناسب مواد شیمیایی است

 ریناپذاجتنابامری  pHافزایش  ،دآهن و مقدار پیریت در خاک ورودی به کارخانه از مقدار معمول بیشتر باش

 ۵/11 – 8/11در محدوده  pHمقدار  ،سازکفمواقع با توزیع و افزایش مصرف کلکتور و  بیشتراما در ؛ است

 در مدار پرعیارکنی اولیه جوابگو خواهد بود.

 ترینمهم. است pHتنظیم برای در هر دو مدار پرعیارکنی اولیه و ثانویه از مشکالت اصلی  pHنوسانات   

 ،هطراحی اولی های دوقلو است. درعدم ذخیره کافی شیرآهک در تانک ،در مدار فلوتاسیون pHدلیل نوسان 

شده استفاده می 1تغلیظ  ذخیره شیرآهک مصرفی کارخانه منظوربه زمانهم طوربهها از هر دو این تانک

ها وظیفه ذخیره نگهداری شیرآهک را انجام است. هنگام پایش مدار مشخص شد که تنها یکی از این تانک

م نسبت به طراحی اولیه، استفاده از یک تانک به کارخانه قدی 2 با اضافه شدن کارخانه پرعیارکنی .دهدمی

با کمبود  2و  1جوابگوی نیاز دو کارخانه نبوده و در اغلب موارد هر دو کارخانه  وجهچیهبهذخیره شیرآهک 

. دلیل از مدار خارج شدن یک تانک، گیر کردن همزن آن در شن و ماسه همراه ندشدشیرآهک روبرو می

این  یساز رآهکیشدر استانداردسازی مدار کارخانه  شدهانجامقدامات . ابوده استشیرآهک در تانک 

 طورهببه دلیل کم شدن حجم شن و ماسه همراه شیرآهک، بتوان از هر دو تانک ذخیره  تاامکان را فراهم کرد 
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ل ر دالیسایاز مربوط به عدم وجود شیرآهک بود.  هاینوسان کاهشاین تغییر، نتیجه  .استفاده کرد زمانهم

یاردیخردر کارخانه به آهک  شدهپختهمصرفی  آهکسنگتوان به تغییر را می pHبروز نوسان در مقدار 

 شیرآهک ارسالی درصدجامد های(، نوسانآهکسنگهای موجود در )تفاوت در اکتیویته و ناخالصی شده

های ها در کارخانهت و پمپبه کارخانه پرعیارکنی به دلیل عدم کنترل دقیق و توقفات ناشی از خرابی تجهیزا

سازی شیرآهک و ارسال به خطوط مصرفی، اشاره کرد. آمادهو مواد شیمیایی جهت  یساز رآهکیش

متری به تنظیم کند و نیاز ک ظاهربهتواند شرایط سلول را باال به دلیل تولید کف پایدار می pH کهازآنجایی

؛ ، تنظیم کنند12مدار پرعیارکنی اولیه را باالتر از  pH معموالًها عالقه دارند که مراقبتکارمراقبت داشته باشد، 

 و شناور نخواهد شد. شدهبازداشت، کالکوپیریت 6شکل طبق  ،pHبا افزایش  درواقعاما 

از  کامالًو تزریق شیرآهک به مدار فلوتاسیون،  pHبرای کنترل  در طرح اولیه شدهگرفتهدر نظر ابزارهای 

به  منیا ریغبستگی دارد. دسترسی سخت و  مراقبتکارتنها به سلیقه شیرآهک است و تزریق  شدهخارجمدار 

گیری بر بودن اندازهمترها و زمان pH ازکارافتادنشیرهای تزریق شیرآهک به مدار خردایش اولیه و ثانویه، 

pH ه مدار و باال بودن دستی نیز از دالیل مهم عدم کنترل تزریق شیرآهک ب صورتبهpH .هستند 

برقی بوده و امکان باز و بسته  2فاز  خودشکننیمهتنها شیرهای تزریق شیرآهک به آسیای  ،در وضعیت فعلی

برای  ،ر محلد مراقبتکارکردن از اتاق کنترل را دارند. سایر شیرها، شیرهای دستی هستند که نیاز به حضور 

 2فاز ای عدم وجود مسیر مشخص برای تزریق شیرآهک به آسیای گلوله تنظیم و یا باز و بسته کردن دارند.

، پرعیارکنی اولیههای در سلول pHبا توجه به مصرف زیاد شیرآهک و باال بودن  .نیز از دیگر مشکالت است

 شود.نیاز ضروری محسوب نمیاین 
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  2فاز  خودشکننیمهآسیای  شیر برقی باز / بسته تزریق شیرآهک به -66شکل 

شود تا از شیر برقی برای کنترل اضافه شدن شیرآهک به مدار برای رفع این مشکل در ابتدا پیشنهاد می

در بخش پرعیارکنی اولیه برای مشاهده  pHمتر و نمایشگر  pHنصب فلوتاسیون استفاده کرد. در ادامه کار، 

حلقه کنترلی اضافه شدن شیرآهک به مدار پرعیارکنی  الزم است تا درنهایتضروری است.  pHای لحظه

 مربوط به آن را نیز کنترل کرد. ها، بتوان نوسانpHشود تا عالوه بر تنظیم صحیح  یاندازراه مجدداًاولیه 

 یهپرعیارکنی اولعدم تزریق شیرآهک به مدار خردایش مجدد، باعث شده بود تا شیرآهک زیادی به مدار 

 بخشدلیل عدم تزریق شیرآهک به مدار  ترینمهمدوغاب باال باشد.  pHنیز شستشو رحله تزریق شود تا در م

نحوه انشعاب شیرآهک ثانویه از خط اصلی و مسیرهای فرعی آن بودند. برای تزریق شیرآهک به  ،شستشو

به س و سپ واردشدهکه هر دو انشعاب ابتدا به یک قیف  آسیاهای ثانویه چهار انشعاب فرعی وجود داشت

 شد.سمت آسیای ثانویه مربوط راهی می
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  مسیرهای تزریق شیرآهک به آسیاهای ثانویه  -67شکل 

ترک به مدار، یک قیف مش رآهکیشبرای تزریق  زاتیتجهو  شدهگرفتههای کاهش تعداد انشعاب منظوربه

امکان  ،گرفته شد. با توجه به این اقدام یک انشعاب برای تزریق شیرآهک به مدار ،نصب شد و از هر خط

 شد. ریپذامکانتزریق شیرآهک به هر دو آسیای ثانویه با یک مسیر فرعی 
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  قیف مشترک تزریق شیرآهک به آسیاهای ثانویه هر دو فاز  -68شکل 

، سرعت زیاد آن در مسیر اصلی عمود بر لوله بوده و با توجه به مسیر شیرآهک و شدهگرفتههای انشعاب 

هوا از مسیر  و جادشدهیا خألدر مسیر  ،کرد بلکهجریان پیدا نمی شدهگرفتهاز مسیر انشعاب  تنهانهشیرآهک 

وقتی همه فلزی بودند و رفع انسداد م شدهگرفتهشد. بعالوه انشعابات فرعی به درون لوله اصلی کشیده می

نجر به مسدود م بوده و درنتیجه برزمان هاآنو باز و بسته شدن سخت  فرعی به دلیل دسترسی مشکل هایمسیر

 شد. مسیر میهمیشگی شدن 

 
  برای تزریق شیرآهک به مدار آسیاکنی ثانویه  شدهگرفتهانشعاب نادرست -69شکل 
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شترک، یه از طریق قیف مبا توجه به در نظر گرفتن یک مسیر برای تزریق شیرآهک به هر دو آسیای ثانو

مایل روی لوله نصب شد تا از مشکل هواکشی شیرآهک  صورتبهاینچ(  2انشعاب فرعی با قطر بیشتر )

جلوگیری شود. با حذف مسیرهای فلزی از بعد از شیر و نصب شیلنگ، امکان بازو بسته کردن آسان و رفع 

 مسیر در صورت انسداد فراهم شد. ترسریع یگرفتگ

 
  به مدار آسیاکنی ثانویه  رآهکیشبرای تزریق  شدهگرفتهاصالح مسیرهای انشعاب  -70شکل 

نشین شدن و ته، دلیل اصلی 2فاز شیرآهک به آسیای ثانویه  اضافه کردنشیب کم مسیر فرعی  ،عالوه بر این

 ای ثانویههتزریق شیرآهک به آسیا مسیر شیرآهک به آسیای ثانویه بود. اصالح این شیب در یجیتدرانسداد 

 مسیرهای تزریق شیرآهک از قیف مشترک بهباید ها ابتدای هر شیفت مراقبتکار. استهر دو فاز ضروری 

رفع انسداد از مسیرها برای ( را با آب شستشو دهند تا از زحمت زیاد 2فاز آسیاهای دو فاز )بخصوص 

 جلوگیری شود.

 
  2اصالح شیب مسیر تزریق شیرآهک به آسیای ثانویه فاز  -71شکل 

ن تزریق شیرآهک به آسیای ثانویه شد. دسترسی سخت و غیر ایمامکان نتایج اقدامات صورت گرفته منجر به 

ک به شیرآه اضافه کردنشیرآهک به آسیاهای ثانویه از مواردی است که تداوم  اضافه کردنبه شیرهای 

 کند.های شستشو را با مشکل مواجه میلسلو pHمدار و تنظیم 
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   شدهانجاممدار شستشو پس از تغییرات  pHتنظیم زمان  -72شکل 

های مختلف، در طول شیفت pHهمچنین ثبت و ها مراقبتکاربا مسئولین شیفت و  شدهانجامهای پس از صحبت

 کاهش یافت.  9۵در آذر  8/11به  94در آذر  2/12از  پرعیارکنی اولیههای سلول pHمقدار 

 

 شدهانجامپس از تغییرات در مدار پرعیارکنی اولیه  pHمیزان  تنظیمروند  -73شکل 

اما  ،است شدهحذفاز مدار  کامالً مدار فلوتاسیون در طرح اولیه  شدهگرفتهدر نظر  pH حلقه کنترل هرچند

 شدهنصبمترهای  pHمدار بسیار ضروری است.  pHای و پایش وضعیت رائت لحظهمترها جهت ق pHوجود 

د. همچنین نشوخارج می تنظیممتر از  pH درونبه  پالپ یابیراه( و 74شکل ) O-Ringبه دلیل نشتی مواد از 

متر در آب مقطر گذاشته شود. عدم  pH حسگرالزم است تا  ،زمانی که سلول فلوتاسیون از مدار خارج باشد

 .باشندها میمتر pH ایجاد خطا درمتر نیز از عوامل  pH حسگروجود برنامه منظم برای شستشوی 
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 O-Ringمتر از  pHبه درون  پالپنشتی  -74شکل 

در مدار فلوتاسیون   pH هایجهت تنظیم و کنترل بهتر نوسان 2 در مدار فلوتاسیون کارخانه پرعیارکنی

 شود:کارخانه پرعیارکنی موارد زیر پیشنهاد می

  کالیبراسیونpH  ای هر هآسیای گلولاستفاده از شیر کنترلی برای اضافه شدن شیرآهک به مترها و

 pHو پیوسته  ایجهت قرائت لحظههمانند طراحی اولیه کارخانه  pHاندازی حلقه کنترل فاز و راه

 pHاضافه شدن شیرآهک با مقدار  ، کنترل دقیق و آسانهاکاهش نوسان منظوربهن در مدار فلوتاسیو
 مدار پرعیارکنی اولیه به

  مرحلهبهمرحلهکاهش  درنتیجهمصرف شیرآهک در مدار پرعیارکنی اولیه و  مرحلهبهمرحلهکاهش 

pH  و )درون آسیاهای و اضافه کردن شیرآهک به مدار شستش 8/11در مدار پرعیارکنی اولیه تا مقدار

 12تا  pHافزایش  منظوربهمجدد( 

 مصرف و توزیع مواد شیمیایی -4 -3

ازیابی مستقیم در عیار و ب تأثیراست، مصرف مواد شیمیایی  شدهعنوانکارخانه  دستورالعملکه در  طورهمان

 در همه موارد این توافقاست.  شدهانجام مورد مواد شیمیاییمدار خواهد گذاشت. تحقیقات بسیار زیادی در 

شتری دارد بی یرگذاریتأث مصرفاز  الگویینظر وجود دارد که در مقدار ثابتی از مصرف مواد شیمیایی، آن 
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 زودرشتیرتقسیم صحیح مواد شیمیایی برای ذرات  ،دلیل این امر که توزیع مواد شیمیایی در آن بهتر باشد.

فه اضاهای مختلف مدار در قسمت مرحلهبهمرحلهجداگانه و  طوربهشیمیایی الزم است مواد  درواقع .است

 (.۵ -2)بخش شود

، Z11 ،R407حاوی مس(، از سه نوع کلکتور ) یهایکاندر کارخانه فلوتاسیون، برای شناوری کانی باارزش )
TC15)،  ساز کفدو نوع(MIBC ،Dowfroth250و برای شناوری ذرات حاوی مولیبدن از گازوئیل ) (F.O) 

شود که میاز دو نوع کلکتور استفاده  معموالًشود. با توجه به شرایط مختلف سنگ معدن ورودی استفاده می

ت را به دلیل قدرت باال، شرایط شناوری همه ذرا  Z11. کلکتوراست هاآنهمواره یکی از   Z11کلکتور 

گیرد که هدف افزایش بازیابی باشد. در برخی قرار می مورداستفادهزمانی  معموالًکند و فراهم می راحتیبه

های پایش شود.( به دلیل نیاز به انتخابیت با هدف افزایش عیار استفاده میTC15کلکتور )از موارد نیز تنها یک 

 .باشد، میدهشگرفتهراحی در نظر در ط ازآنچهیار کمتر انجام داده نشان داد، مصرف کلکتور و گازوئیل بس

صحیح راحی ط فعلی نسبت بهی طراحی اولیه بدون در نظر گرفتن مس محتو مطابق مواد شیمیایی اضافه کردن

و عیار  t/h 900 تناژ خشکطراحی اولیه به ازای  بر اساس یی ایمیمواد شمصرف  مقدار 9جدول  . درنیست

ر کند که اگبیان می جدول این درواقعاست.  شدهمحاسبهعیارهای مختلف مس خوراک برای و  81/0مس %

ه شیمیایی هر مادرا برای وضعیت فعلی اعمال کنیم،  اولیه طراحیمشابه مصرف مواد شیمیایی میزان بخواهیم 

 باید مصرف شود.چه مقدار به ازای خوراک ورودی متفاوت، 

با در نظر گرفتن متوسط عیار است.  شدهداده 11در جدول  9۵و  94سال ن مصرف مواد شیمیایی در میانگی 

واد شود که مصرف مخوراک این سه ماه و محاسبه مصرف مواد شیمیایی بر اساس الگوی طراحی، نتیجه می

 .استتر ( کم9جدول مس ) 69/0شیمیایی در مقایسه با طراحی با عیار خوراک متوسط% 

 

 خوراک ورودی  مصرف مواد شیمیایی با الگوی طراحی در وضعیت فعلی با عیارهای مختلف -9جدول 

عیار مس 
 خوراک )%(

مس محتوی 
(t/h) 

 (g/tمصرف ماده شیمیایی )

11Z 407R 15Tc MIBC 250 Df F.O. 

81/0 3/7 20 23 34 48 29 40 

7۵/0 8/6 ۵/18 3/21 ۵/31 4/44 27 37 

7/0 3/6 3/17 20 ۵/29 ۵/41 2۵ ۵/34 

6۵/0 9/۵ 16 ۵/18 3/27 ۵/38 3/23 32 

60/0 4/۵ 8/14 17 2/2۵ 6/3۵ ۵/21 ۵/29 



 

 مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر 

 فصل سوم

 

117 

 94و سال  9۵های مهر، آبان و آذر شیمیایی طراحی با متوسط مصرف در ماهمقایسه مصرف مواد  -10جدول 

 وضعیت
 pH (g/tمصرف ماده شیمیایی )

11Z 407R 15Tc MIBC 250 Df F.O. Rougher 

طراحی بر اساس عیار % 
 مس 69/0

17 ۵/19 29 41 7/24 34 8/11 

 14/12 2/1 ۵/13 7 61/13 3/۵ 4/12 94سال 

 71/11 3/8 14 6 2/4 7/۵ 3/1۵ مهر

 8/11 9 14 6 0 7 6/20 آبان

 8/11 9 ۵/12 3/6 9 6 ۵/19 آذر

نشان 10جدول است.  افزایش مصرف مواد شیمیایی pHگفته شد، الزمه کاهش  3 -3که در بخش طورهمان

که  است داکردهیپدر مدار پرعیارکنی اولیه میزان مصرف مواد شیمیایی افزایش  pHبا کاهش که  دهدمی

یون های فلوتاسوضعیت سلول بایدمدار استاندارد راهبری  برای .است شدهدادهنشان  pH یسه بامقادر این روند 

فقط  pHنظیر مصرف و توزیع مواد شیمیایی، هوا، دریچه تنظیم سطح و... تنظیم شود و  ییهامؤلفه وسیلهبه

 یت استفاده شود.بانتخا کنندهنییتعمرز  عنوانبه

 ،مرورزمانبهاست.  شدهگرفتهدر نظر  (7۵شکل )نقطه  ۵ای توزیع مواد شیمیایی بر ،در طراحی اولیه کارخانه

ای های گلولهای مواد شیمیایی در آسیافاصله گرفته و به تزریق تک نقطهاولیه تزریق مواد شیمیایی از طراحی 

ای حذف و تنها به آسیاهای خردایش لهرسیده است. این در حالی است که تزریق گازوئیل از آسیای گلو

 مورداستفادهنیز در آسیای خردایش مجدد  TC15 و 𝑍11است. در برخی از موارد کلکتور  شدهمنتقلمجدد 

 گرفت.قرار می

 داکردهیپدر مدار پرعیارکنی اولیه، توزیع مواد شیمیایی نسبت به گذشته اهمیت بیشتری  pHپس از کاهش 

نقاط مواد شیمیایی در دستور کار قرار گرفت. مقایسه وضعیت مناسب توزیع مواد شیمیایی  و افزایش تعداد

تزریق گازوئیل در آسیاهای اولیه و افزایش تعداد نقاط  است. شدهدادهنشان  77شکل با طراحی اولیه در 

مس بگذارد.  بسزایی در بازیابی مولیبدن و تأثیرد توانگیر میتزریق کلکتور در مدار پرعیارکنی اولیه و رمق

 سؤال) دباش هاآنای بر اساس تناژ ورودی به همچنین الزم است تا تزریق مواد شیمیایی به آسیاهای گلوله

۵0 .) 
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 اولیه مقایسه توزیع مواد شیمیایی در وضعیت فعلی با طراحی -7۵شکل 

 معموالً د، شونها شناور میترین سلولشناوری باال در ابتدایی تیباقابل آزادشدهذرات باارزش  کهازآنجایی

 ارزش با سطح ویژه باال که حجموجود ذرات ریز بی طورنیهمکمتری از مواد شیمیایی دارند.  میزاننیاز به 

شود. لذا اگر تمام مواد اد شیمیایی میدهند، باعث جذب و مصرف موزیادی از خوراک را تشکیل می

ه نیاز خود مصرف کرده و درنتیج ازحدشیبریز مواد شیمیایی  ذراتشیمیایی در ابتدای مدار اضافه شود، 

تری برای شناوری به دلیل کمبود مواد هستند، قدرت کم شدهقفلذرات درشت و  عموماًسایر ذرات که 

در یمیایی شدرصد توزیع مواد  ،داشت. با توجه به تحقیقات گذشتههای انتهایی خواهند شیمیایی در سلول

درصد بعد از چهار سلولی اول  2۵درصد در ابتدای مدار و  7۵ صورتبههای پرعیارکنی اولیه سلول

 شود.می ازسکفای کلکتور و پرعیارکنی اولیه منجر به افزایش بازیابی به نسبت توزیع تک نقطه
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 توزیع مواد شیمیایی در مرحله پرعیارکنی اولیه بر مقدار بازیابی تأثیر -76شکل 

 همبابا توجه به جدول زیر میزان مصرف مواد شیمیایی هر فاز را جداگانه محاسبه و  : الف(50 سؤال 

 است. 𝑡/ℎ  800و  𝑡/ℎ  900 به ترتیب برابر با 2و  1فاز  خودشکننیمهی هامقایسه کنید. تناژ آسیا

 با توجه به قسمت الف آیا این روش توزیع مواد شیمیایی صحیح است؟ ب(  

 100 100 100 1۵ 1۵ غلظت محلول )%(

1 1 9/0 (g/lدانسیته محلول )  98/0  82/0  

 ماده شیمیایی 

 محل تزریق                   

 (𝒄𝒄/𝟓𝒔) شدهقیتزردبی ماده شیمیایی 

ور کلکت
(11Z) 

کلکتور 
(407R) 

 سازکف

(MIBC) 

 سازکف

(250D.F) 

 گازوئیل

(F.O.) 

 2فاز 1فاز 2فاز 1فاز 2فاز 1فاز 2فاز 1فاز 2فاز 1فاز

 ۵ 0 12 10 1۵ 10 ۵0 60 120 90 ایآسیای گلوله

ابتدای سلول سوم 

 پرعیارکنی اولیه
20 - - - - - 

- - 
- - 

ابتدای سلول پنجم 

 پرعیارکنی اولیه
- - - - - - 

- - 
- - 

 - 2۵ - - - - - - - 10 آسیای خردایش مجدد

 - - - - - - - - - 1۵ گیرابتدای رمق
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 :الف(

 اده شیمیایی م

 محل تزریق                   

 شدهقیتزرگرم بر تن ماده شیمیایی 

کلکتور 
(11Z) 

کلکتور 
(407R) 

 سازکف

(MIBC) 

 سازکف

(250D.F) 

 گازوئیل

(F.O.) 

 2فاز 1فاز 2فاز 1فاز 2فاز 1فاز 2فاز 1فاز 2فاز 1فاز

۵/11 ایآسیای گلوله  17 8 7 8 13 8 11 0 4 

ابتدای سلول سوم 

 پرعیارکنی اولیه
۵/2  - - - - - 

- - 
- - 

ابتدای سلول پنجم 

 پرعیارکنی اولیه
- - - - - - 

- - 
- - 

۵/1 آسیای خردایش مجدد  - - - - - - - 18 - 

 - - - - - - - - - 2 گیرابتدای رمق

۵/17 مجموع   17 8 7 8 13 8 11 18 4 

 :ب(

 گذارد:نفی میم تأثیربازیابی(  -نیست و در عملکرد مدار )عیار قبولقابلاین نوع توزیع مواد شیمیایی به دالیل زیر 

 دبی مواد اما ؛ بیشتر است 2از  1فاز خودشکننیمهتناژ آسیای  ،شودمشاهده می سؤالکه در  طورهمان

بودن دبی مواد شیمیایی  ادیوزکم درواقعاست.  2فاز کمتر از  1فاز به آسیای  شدهقیتزرشیمیایی 

 باشد. خودشکننیمهبه آسیا باید با پایش تناژ آسیای  شدهقیتزر

  و  خودشکننیمه، یک آسیای پرعیارکنی اولیهدر مدار فلوتاسیون تنها به یک ردیف  شدهقیتزرکلکتور

های تواند منجر به کاهش بازیابی ذرات در بخشاست. این اقدام می شدهاضافهگیر ف رمقیک ردی

 شود. پرعیارکنی اولیهبخصوص در مدار  2فاز مختلف 

  مولیبدن در مدار  یهدرروتزریق گازوئیل در مدار آسیاکنی اولیه امری ضروری برای جلوگیری از

سیای خردایش مجدد مقدار زیادی از گازوئیل در آکه شود است. مشاهده می پرعیارکنی اولیه

ای اولیه و خردایش های گلولهی آسیاهمین مقدار گازوئیل در چهار نقطه کهدرصورتیاست.  شدهتزریق

 بسیار بیشتری در بازیابی مولیبدن در کنسانتره نهایی خواهد گذاشت. تأثیرشود  اضافهمجدد 
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  ش بازیابی در افزای رگذاریتأثاز نکات کلیدی و  کنی اولیهپرعیارتزریق کلکتور در ابتدای سلول پنجم

 از فازها تزریق نشده است. کدامچیهباشد که در مس می

  ای هنیز در کارایی مدار و کنترل بهتر سلول پرعیارکنی اولیههای در سلول سازکفتزریق مقداری

 خواهد گذاشت.  تأثیرفلوتاسیون 

زیع مواد شیمیایی عدم پایش و بررسی تعداد نقاط تزریق مواد شیمیایی و تو اضافه کردنیکی از مشکالت در 

کارخانه بود. مسئولین شیفت پس از پایان هر شیفت تنها میزان تزریق مواد شیمیایی به مدار را  مسئولینتوسط 

در ست، ا شدهتزریقاهمیت تعداد نقاطی که مواد شیمیایی در آن  درواقعکردند. در دفاتر مربوطه ثبت می

ر قسمت ه ،ثبت دقیق تعداد نقاط و میزان مصرف مواد شیمیایی منظوربه ،ازآنپسشود. نظر گرفته نمی

تهیه و در اختیار واحد عملیات قرار  VBA یسینوبرنامهبه زبان  Excelثبت مواد شیمیایی در محیط  افزارنرم

نظیر  ییهاؤلفهم راحتیبهتوانند فت میبسیار ساده است و مدیران و مسئولین شی افزارنرمگرفت. محیط این 

، آسیاهای اولیه و خردایش مجدد در مدار، میزان مصرف هر ماده شیمیایی، نقاطی خودشکننیمهتناژ آسیاهای 

های قبلی را برای شیفتشستشو و  پرعیارکنی اولیه مدار pHاست،  شدهتزریقکه مواد شیمیایی در آن 

ان مصرف هر د. محاسبه میزنمشاهده کن ،ی که در شیفت کاری بوده استبه تفکیک تاریخ و گروه راحتیبه

ک و مقایسه آن با عیار خورا هرماه، مقایسه آسان میزان مصرف مواد شیمیایی در هرماهماده شیمیایی در انتهای 

 . است افزارنرمهای دیگر این و... از ویژگی

 
 مواد شیمیایی ثبت افزارنرممحیط  -77شکل 
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 یشده است، خراب 1بخصوص در فاز  ییایمیمواد ش قیکه منجر به کاهش تعداد نقاط تزر یاز موارد یکی

گروه پمپ و  در دیجد یروهایآموزش ن منظوربه. است 1فاز  ییایمیمواد ش قیتزر یرهایها و مسپمپ

شکل انند هم یستمیشد تا س شنهادیپ ،ریپس از تعم یافراگمید یهاامتحان پمپ نیهمچن 2کارخانه  راتیتعم

از  ییایمیمواد ش یها، همانند محل پمپستمیس نی. در اردیساخته شود و در محل کارگاه پمپ قرار گ 78

در  هشدانجام یکشلولههمانند  گریدلخواه( وارد پمپ شده و از طرف د الیآب )س شدههیتعب رهیمخزن ذخ

 ییایمیمواد ش یهاپمپ کهازآنجایی. شودیخارج م شدهانجام یکشلولهمتر باال رفته سپس از  3محل حدود 

 موتورپمپ یبرایک سیستم تغییر دور ، لذا الزم است هستند( Driveدور پمپ ) رییمجهز به تغ در کارخانه

 واحد توانیم ده،ش ریتعم پمپ امتحان بر عالوه ستمیس نیا قیطر از. شود گرفته نظر در زین یشیآزما ستمیس

 پمپ نیب اتصاالت برداشت و نصب ،یها آشنا کرد و نحوه راهبرپمپ دکارکر نحوه با را راتیتعم و اتیعمل

 .داد آموزش راحتیبه را پمپ عملکرد در آن تأثیر و شده یکشلوله ریمس و

 

 های مواد شیمیایی پس از تعمیرتحان پمپبرای ام شنهادشدهیپسیستم -78شکل 

از  های ورودی و خروجیشیکته کردن اتصاالت بین پمپ و لولهمعمول در باز و بس هایدقتییبیکی از 

هایی است که در هر بار کورسِ پمپاژ، جلوی برگشت مواد شیمیایی از لوله به پمپ مربوط به ساچمه ،پمپ

تنها اجازه پمپاژ مواد شیمیایی را داده و از برگشت آن و د نکنمل میع طرفهیکرا گرفته و همانند شیر 

این شیرهای  .است 79شکل همانند  طرفهیکگیری این شیر (. ترتیب قرار۵9شکل ) دنکنجلوگیری می

از  دامهرکترتیب قرارگیری  کهدرصورتیند. از پنج پمپ قرار دار هرکدامدر ورودی و خروجی  طرفهیک

شود و یا دبی خروجی آن کم است. لذا الزم است تا باشد، یا مواد شیمیایی پمپاژ نمی یختهرهمبهاین اجزا 
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مراقب باشند تا این  ها،از پمپهای ورودی و خروجی و نصب لولهنیروهای تعمیرات هنگام باز کردن 

 اتصاالت از پمپ جدا نشوند.

 
 های مواد شیمیاییگیری و نصب آن روی پمپو ترتیب قرار طرفهکیشیر -79شکل 

نامناسب  نصب مجدد مسیرها از اتصاالت در هنگام ،قطعاتاشتباه  تأمینو ناصحیح به دلیل نگهداری  متأسفانه

قطرهای بیشتر از اندازه استاندارد دارند  معموالًنامناسب که (. این اتصاالت 80شکل ) است شدهاستفاده

 مشاهدهقابل 80شکل که در تصویر الف از  طورهمانهمچنین . باشد هاکاهش دبی پمپ ایبر تواند دلیلیمی

ز پمپ ا بعد از شیر گازی دستی ،دبی پمپاژ شدهو کنترل کاهش  برای یجادشدهااست، به دلیل مشکل 

زریق کاهش و افزایش دبی تدلیل اینکه اما به  استبسیار ساده و عملی  هرچند ،حلراهاین . است شدهاستفاده

میزان مواد اید بنیست. در شیوه استاندارد  قبولقابلکند، نمی یرپذامکاناز اتاق کنترل را مواد شیمیایی به مدار 

موتور  دبی تمام پنج مسیر متصل به صورت یناانجام شود که در  یا از طریق تغییر دور پمپشیمیائی باید 

هر مسیر بی ستفاده شود تا دکند. یا اینکه از طریق شیر تغییر کورس مربوط به پمپ دلخواه اپمپ تغییر پیدا می

 . تغییر کند ییتنهابه
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 1از ف)ب( برای نصب مسیرهای مربوط به انتقال مواد شیمیایی استفاده از اتصاالت نامناسب )الف( و مناسب -80شکل 

ها این است که واحد عملیات باید دلیل نارضایتی خود از هر یکی دیگر از مشکالت مربوط به تعمیرات پمپ

ای پمپ را به سمت آسیای گلوله 𝑍11کند. برای مثال فرض کنید پمپی که  واضح بیان صورتبهپمپ را 

 هایشیری از یکیا اینکه  .و باز کردن کامل شیر تغییر کورس بازهم دبی خیلی کمی دارد 100دور % کند، بامی

شکل تا در جهت رفع م ه شودداناین مشکل باید به اطالع گروه پمپ رس .کندتغییر کورس پمپ عمل نمی

مطلوبی  نصب نتیجه پس از شدهانجامتوان انتظار داشت که تعمیر . در غیر این صورت نمیشودم اقدا مشخص

 به همراه داشته باشد.

ای سیاهای گلوله)آگیری دبی مواد شیمیایی باید از مدار فلوتاسیون ها برای اندازهمراقبتکاردر وضعیت فعلی 

 کهدرصورتیگیری کنند. اندازه گیر و آسیاهای خردایش مجدد(رمق، پرعیارکنی اولیه یهاسلول، 2و  1فاز 

گیری شده و به اتاق کنترل ارسال ، دبی مواد شیمیایی پس از خروج از پمپ، اندازه2در طراحی اولیه فاز 

یمیایی گیری دبی مواد شبرای اندازه مراقبتکارانرژی از سوی  صرفبهدیگر نیازی  ترتیبینابه شود.می

اطالع  شدهیقتزردبی ها و یا اتاق کنترل از از محل استقرار پمپ راحتیبهتوان به مدار نیست و می شدهتزریق

 پیدا کرد. 
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و عدد اشتباه در اتاق کنترل  شدهخارج تنظیماز  2های مواد شیمیایی فاز های پمپدر وضعیت فعلی دبی سنج

یایی گیری دبی مواد شیمتواند کار اندازهمی هاآنها و کالیبراسیون کنند. تعمیر این دبی سنجثبت می

کند. آزاد های مهم و نیروهای واحد عملیات را برای بازرسی از بخشبه مدار را آسان کرده  شدهاضافه

 1های فاز سپس پمپ .در مدار قرار گیرد 2های فاز های مربوط به پمپسنجدبیشود تا در ابتدا پیشنهاد می

 ای دقت بیشتری دارد، مجهز شوند.های دیجیتال که نسبت به نوع عقربهنیز به دبی سنج

 شود:ه میائپیشنهادات زیر ار ،تر مواد شیمیایی در کنار توزیع دلخواه آنتر و راحتردن دقیقاضافه ک منظوربه

 عمیر های تپمپآزمایش  منظوربههای مواد شیمیایی در کارگاه پمپ ساخت سیستم امتحان پمپ

های مواد شده و آموزش واحدهای عملیات و تعمیرات جهت نحوه استفاده استاندارد از پمپ

 ییشیمیا

  7۵شکل در  شدهمشخصتزریق مواد شیمیایی به مدار همانند نقاط 

 رای ب افزار ثبت مواد شیمیایی و نقاط تزریق مواد شیمیایینرمای با استفاده از های دورهتهیه گزارش

 افزارز نرماطمینان از ثبت مداوم اطالعات و استفاده درست ا منظوربهمدیران ارشد کارخانه 

  سلول در ابتدای درصد(،  7۵در مدار آسیاکنی اولیه )و توزیع آن  طورکلیبهافزایش مصرف کلکتور

 درصد( 2۵گیر )پرعیارکنی اولیه و ابتدای مدار رمقسوم و پنجم 

  درصد در ابتدای پنج سلولی اول پرعیارکنی اولیه 2۵درصد در مدار آسیاکنی و  7۵ساز کفتوزیع 

 های مختلفریزش کنسانتره در بخش -5 -3

اهش ها و کهای مختلف مدار مضراتی از قبیل اکسید شدن سطح کانیریزش کنسانتره از مخازن و بخش

احتمال شناوری مجدد، هدرروی بخشی از کنسانتره سرریز شده، کثیف شدن کف کارخانه و کاهش امکان 

ر د ها، ایجاد محدودیت در تعمیرات و... اشاره کرد.نظیر پمپ دسترسی و بازرسی از تجهیزات مختلف

های توسط پمپ در کف کارخانه های مختلفسرریز شده از بخش کنسانتره معموالًهای فرآوری کارخانه

 ؛شاید ریزش کنسانتره موضوع مهمی محسوب نشود . به همین دلیلبه مدار بازخواهد گشت مجدداً شویکف

زیاد است که راهبری مدار از  قدرآنهای مختلف مدار اقع حجم ریزش کنسانتره از بخشاما در برخی از مو

یی، اقداماتی از قبیل کاهش مصرف مواد شیمیا ،برای کنترل شرایط ناچاربهو  شدهخارجها مراقبتکارکنترل 

ی کارخانه بازیاب که در عیار و های فلوتاسیون و... را در پی خواهد داشتکاهش بارگیری کنسانتره از سلول

اهمیت  سیوندر مدار فلوتا . در این موارد است که موضوع کنترل سرریز کنسانترهمنفی خواهند گذاشت تأثیر

به  2های مختلف مدار فلوتاسیون کارخانه پرعیارکنی کنسانتره از بخش سرریز نقاط مهم پیدا خواهد کرد.
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 کنندهتقسیم های مجموع،(، پمپCleanerشو )بخش شست ،های انتقال کنسانترهترتیب حجم سرریز پمپ

های ونهای هیدروسیکلهای ستونی و پمپخوراک سلول کنندهتقسیمهای شستشو، خوراک ورودی به سلول

 .ثانویه هستند

کنسانتره پرعیارکنی اولیه و های انتقال مجموع )پمپهای مجموع پمپ سرریز از مخازن-1 -3-5

 (گیررمق

ارکنی ها کنسانتره مرحله پرعیکنند. این پمپهای قوی هستند که با دور ثابت کار میهای مجموع، پمپپمپ

که  باشدمیعدد  ۵ها کنند. تعداد این پمپگیر را به مخزن پمپ سیکلون ثانویه ارسال میاولیه و رمق

 گونههمان دهد.مجموع را نشان می یهاپمپنمایی از  79شکل گیرند. در مدار قرار می پمپ 3 طورمعمولبه

دالیل سرریز  ترینمهماست.  شدهگرفتهدر نظر  2و دو پمپ برای فاز  1سه پمپ برای فاز  ،شودیمکه مشاهده 

ا، ه، تجمع کف در مخزن پمپهای در مداربین پمپ پالپها به تقسیم نامناسب کنسانتره از مخازن این پمپ

 اشاره کرد. هااین پمپ ازاندازهشیبورودی به پمپ و خرابی  پالپباالی  درصدجامد

 

 گیر(کنسانتره پرعیارکنی اولیه و رمق انتقال هایهای مجموع )پمپنمای باالی پمپ -81شکل 

بین  الپپتوزیع نامناسب  ،اههای این بخش و سرریز کنسانتره از مخازن پمپترین دلیل خرابی پمپاصلی

𝑡با تناژ  خودشکننیمهبرای دو آسیای  معموالً نشان داد که  شدهانجامهای های مدار است. پایشپمپ

ℎ
تا  800

حداکثر سه پمپ مجموع در مدار کافی است. با توجه به عیار استفاده از مس،  6۵/0با عیار متوسط%  900

ه ب های مجموع در مدارتعداد پمپ ،پمپ و یا سرریز کنسانترهبرای جلوگیری از هواکشی  ،خوراکمس 
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الزم است تا زمانی که برای مدت طوالنی یک  نیهمچنتر و یا بیشتر از سه عدد شود. تواند کمترتیب می

 و تقسیم بار های مجموع در مدار کاهش پیدا کندشود، تعداد پمپاز مدار خارج می خودشکننیمهی آسیا

جلوگیری شود. تقسیم بار مناسب  هاپمپدر ا از هواکشی  تنظیم شود، مجدداًجموع در مدار های مبین پمپ

ها ها از هواکشی و سرریز کنسانتره از مخازن پمپیافته به پمپراه پالپهای مجموع با توازن بین پمپ

  جلوگیری خواهد کرد.

وه بر های مجموع عالاکشی پمپآثار هواز های مجموع است. مشکالت پمپ ترینمهمهواکشی یکی از 

، لرزش و (82شکل ترلکس )های لوله یهادارندهنگهشکسته شدن  توان بهمی هاآن ازاندازهشیبخرابی 

ی است. این دلیل هواکش ترینمهمها بین پمپ پالپعدم تقسیم مناسب های ترلکس اشاره کرد. آسیب به لوله

)بخصوص آسیای  خودشکننیمهآسیاهای وارد شدن مدار به  مجدداًار خارج شدن و مشکل با از مد

قسیم های در مدار و تبرای پایش هواکشی پمپ مراقبتکارد. لذا حساسیت شومی( تشدید 2فاز  خودشکننیمه

زایش اف ،باشد. نتیجه کاهش هواکشی مؤثرها بسیار تواند در کاهش هواکشی پمپها میبار مناسب بین پمپ

 ها خواهد بود.کاهش سرریز کنسانتره از مخازن پمپ درنتیجهها و عمر پمپ

 
 لرزش زیاد و هوا کشیدن پمپ براثر 3لوله خروجی پمپ مجموع شماره  یهادارندهنگهشکستن  -82شکل 

)تیفور(  های دستیفی باالبر، عدم وجود تعداد کاهای مجموعدر مورد تقسیم بار بین پمپ توجهقابلنکته 

یرهای نیاز است که به تعداد مس ،هابرای تقسیم بار مناسب بین پمپ .استای برای جابجایی شیرهای نیزه

متر  ۵/2ای باالبر و ریل مناسب در ارتفاع ای تهیه گردد. برای جابجایی شیرهای نیزهها شیر نیزهپمپورودی 

ریل جدید  83شکل  تقسیم بار را انجام دهد. یآسانبهبتواند  اقبتکارمرهای مجموع نصب شد تا از محل پمپ

 .دهدیمبا ارتفاع مناسب را نمایش  شدهنصب
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 ایجایی شیرهای نیزهجابهریل جدید با ارتفاع بیشتر برای آسانی در  -83شکل 

شود. سپس با خروجی از به سمت آسیای خردایش مجدد ارسال می های مجموعطبق طراحی خروجی پمپ

 ازآنپسهای ثانویه خواهد شد. های هیدروسیکلونآسیای خردایش مجدد مخلوط شده و وارد مخزن پمپ

ش های ثانویه پمپاژ کرده تا جدایرا به خوشه هیدروسیکلون پالپهای ثانویه این های هیدروسیکلونپمپ

  هم انجام شود.از  زودرشتیرذرات 

 های مربوط به مدار خردایش مجددجریان درصدجامد – 11جدول 

 نام جریان

کنسانتره 

 پرعیارکنی

 اولیه

کنسانتره 

 گیررمق

خروجی 

 های مجموعپمپ

خروجی 

 آسیای ثانویه

خوراک 

 ثانویه هیدروسیکلون

 3۵ 6۵ 1۵ 10 17 طراحی )%( درصدجامد
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جریان اصلی  عنوانبههای مجموع خروجی پمپ درصدجامداست،  شدهدادهنشان  11جدول ه در طور کهمان

تقریبی توسط  صورتبهاین بخش  درصدجامدتنظیم است.  1۵های ثانویه %ورودی به هیدروسیکلون

ناوها شستشوی  آب قابل انجام است. ،(Launderبا اضافه کردن آب شستشوی ناو انتقال کنسانتره ) مراقبتکار

دوغاب ورودی به پمپ و از بین بردن کف  درصدجامداز اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کاهش 

که به ترتیب  در مدار است ناو انتقال کنسانترهمهم آب  تأثیرهای فلوتاسیون دو کنسانتره شناور شده از سلول

 ا را به همراه دارد.هکف از مخازن این پمپ های مجموع و کاهش سرریزکاهش خرابی پمپ

رقیق گونهچیهانتقال کنسانتره،  هایکانالهای تزریق آب به به دلیل رسوب گرفتگی لوله ،در وضعیت فعلی

با  پالپشود. این امر منجر به پمپاژ های فلوتاسیون انجام نمیکنسانتره شناور شده از سلول درسازی 

شود. همچنین به دلیل از بین نرفتن کف شناور ها میجر به افزایش خرابی پمپباال شده که من درصدجامد

 دهشانجامهای های مجموع از موارد شایع در پایشهای فلوتاسیون، سرریز کف از مخازن پمپشده از سلول

دی یای جدرهمسی ،پرعیارکنی اولیه انتقال کنسانترههای ناوبرای تزریق آب به  ،. به همین دلیلاستدر مدار 

 اندازی شدند. راه مجدداًنصب و مسیرهای قبلی که قابلیت تعمیر داشتند، 

  
 پرعیارکنی اولیههای انتقال کنسانتره کانالمجدد مسیرهای تزریق آب به  یاندازراه -84شکل 
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ر هر د دونقطهو حداقل  اولیهپرعیارکنی ها حداقل چهار نقطه در هر ردیف مراقبتکارشود که پیشنهاد می

آب  أثیرتانتقال کنسانتره در نظر بگیرند. با توجه به اهمیت و  کانالآب به  اضافه کردنگیر برای ردیف رمق

رچه الزم است تا ه شدهمشخصدر مدار فلوتاسیون، در صورت وجود مشکل برای تزریق آب در نقاط  کانال

 شود. یرسانالعاطزودتر به واحد تعمیرات برای رفع مشکل 

 بخش شستشوکنسانتره انتقال های پمپسرریز از مخازن -2 -3-5

های ستونی سه لخوراک سلو کنندهتقسیمانتقال کنسانتره بخش شستشو هر دو فاز فلوتاسیون، به  منظوربه

ازن انتقال مخ باشد.می کاربهمادهآ صورتبهها یکی از این پمپ معموالًکه  است شدهگرفتهعدد پمپ در نظر 

حله شستشو های انتقال کنسانتره مرسرعت پمپ کنسانتره بخش شستشو مجهز به حلقه کنترل سطح هستند.

تغییر ، سنجسطحگیری شده توسط نقطه مطلوب سطح و مقدار اندازهخودکار با توجه به  طوربه)کلینر( 

 . کندمی

الیل مشکل مهمی است که باید دتوجه به وجود حلقه کنترل سطح  ها باسرریز کنسانتره از مخازن این پمپ

از این بخش نشان داد که عدم رقیق کردن  شدهانجامهای قرار گیرد. پایش موردتوجهمربوط به آن پایش و 

یم بار مناسب و عدم تقس )ارتفاع کاذب( ، تجمع کف در مخزن)دانسیته باالی دوغاب( کنسانتره بخش شستشو

 ها هستند. کنسانتره از مخازن این پمپهای در مدار از دالیل مهم سرریز پمپبین 

وده و نیاز با مشکل رسوب گرفتگی مواجه ب طورکلیبهانتقال کنسانتره ناوهای مسیرهای اضافه کردن آب به 

اهش ک منظوربهطلبد. لذا زمان زیادی را می هاآنمجدد  یاندازراهبه تعویض و تعمیر کلی داشت که 

 ها نصب شدند.شکن اردکی شکل بر روی مخازن این پمپکفهای و از بین بردن کف، دوش درصدجامد

1با قطر خروجی  های اردکی شکلنازل بااتصال
1

2
عالوه  ،اینچ 2لوله  درجه متصل به 4۵اینچ بر روی زانویی  

ین ار گرفت. نتیجه نصب ااز مخزن در معرض پاشش آب قر یتوجهقابلمناسب، سطح فشار آب  تأمینبر 

دوغاب قبل از  درصدجامدکف و کاهش  تجمع براثر جادشدهیاارتفاع کاذب  کاهششکن کفهای دوش

 بود.  آن پمپاژ

ها تکارمراقبلذا  .زیاد باشد، مشکل سرریز بیشتر خواهد شدشکن کفهای چنانچه دبی آب خروجی از دوش

این  تفادهمورداسها را تنظیم کنند. با توجه به اینکه آب تجربی دبی آب خروجی از این دوش صورتبهباید 

 ت.ضروری اسنیز های اردکی ماهانه نازل ییزدارسوباست لذا  شدهنیتأمبخش از آب برگشتی کارخانه 
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ره بخش بر روی مخزن انتقال کنسانتشکن کف)الف( و عملکرد دوش شکن کفنازل اردکی شکل دوش  -8۵شکل 

 شستشو )ب(

شو های بخش شستمخازن پمپ سنجسطح، تمیز کردن شکنکفهای دوش ییزدارسوبتنظیم دبی آب و 

های در مدار از موارد ضروری برای کنترل سرریز کنسانتره این بخش است. موارد و تقسیم بار بین پمپ

ها مراقبتکارایمن  واز به دسترسی آسان نیشد. لذا باممکن است در طول شیفت چند بار الزم به پایش  شدهگفته

، در کنترل شرایط این مدار شستشوهای دوغاب بین پمپ کنندهمیقست همچنین ها وپمپ سطح مخازن به

 د.ای داربخش اهمیت ویژه

که در کف  هایی استاستفاده از پلکان ،ها به سطح این مخازنمراقبتکاردر وضعیت فعلی تنها راه دسترسی 

ون سپری های فلوتاسیی که بیشتر وقت خود را روی سلولمراقبتکاربرای  معموالً است. شدهصبنکارخانه 

 (. 86شکل رسی سخت، کاربردی نخواهد داشت )های زیاد و دستبه دلیل تعداد پله موجودکند، مسیر می

 
 بخش شستشوکنسانتره  انتقال هایسیم بار بین پمپدسترسی به مخزن تق پلکان -86شکل 
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های دسترسی آسان به مخازن انتقال کنسانتره بخش شستشو مسیری جایگزین از سطح سلول منظوربه

 است. شدهدادهنمایش  87شکل این مسیر با فلش در  تر پیشنهاد شد.فلوتاسیون با مسیر کمتر و دسترسی آسان

 

 شستشو  های انتقال کنسانتره واحدخازن پمپمسیر پیشنهادی برای دسترسی به م -87شکل 

های در مدار، عدم وجود جرثقیل کافی برای دوغاب بین پمپکننده تقسیمدسترسی سخت به محل  جزبه

ی است. ودی به هر پمپ مشکل دیگرور دوغابای جهت تنظیم و تقسیم میزان گیری شیر نیزهتغییر محل قرار

ه هر پمپ بتوان میزان دبی ورودی ب هاآن وسیلهبهاست تا  ازیموردنبرای این کار تعداد سه عدد جرثقیل دستی 

نامساوی تقسیم خواهد شد. بارها  صورتبههای در مدار بین پمپ. در غیر این صورت دوغاب دادرا تغییر 

پمپ دیگر با دور پمپ  کهدرحالیدر حال سرریز است  100پمپ % است که یک پمپ با دور شدهمشاهده

 ها است.کند. دلیل این اتفاق عدم تقسیم مناسب دوغاب بین پمپسطح مخزن را کنترل می %6۵
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 های انتقال کنسانتره بخش شستشوبین مخازن پمپمخزن تقسیم بار از  نمای باال -88شکل 

ریزشتواند نقش مهمی در کنترل بهتر مدار و جلوگیری از میها نیز پمپبودن  کاربهآمادهو  وقعمبهتعمیرات 

شود تعمیر یک پمپ بسیار طوالنی می ،مواقعبعضی در  متأسفانهها داشته باشد. ولی پمپها در مخازن این 

 گردد.میماه( و باعث هدرروی کنسانتره از این قسمت  4)حدود 

 های شستشو لولس خوراک کنندهتقسیمهای ثانویه و انتقال سرریز هیدروسیکلون کانالسرریز از  -3 -3-5

شستشوی  شستشو و هایخوراک سلول کنندهتقسیمکارخانه  کفدر  کنسانتره ریزش نقاطیکی دیگر از 

رودی و رسوب و تجمع بار در این ها مربوط به نوسان بار ودلیل این بخش از ریزش ترینمهمنهایی است. 

طرح  88شکل شوند.  زداییرسوبتعمیرات سالیانه این مخازن همه بنابراین الزم است که در ؛ استمخازن 

 دهد.میرا نشان  های شستشوبه سلولمخزن ورودی 

 
 های شستشو لخوراک سلو کنندهتقسیمنمای کلی  -89شکل 

اما  ؛در مخزن را دارند ریگنوساننقش  اندشدهدادهشطرنجی نمایش  صورتبهصفحاتی که  در این شکل،

تا نزدیک  کردهرسوبسطح مواد زیرا ؛ دوشمیباعث تجمع مواد در این بخش ها همین صفحه مرورزمانبه
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زیاد  یقدربهبات . همچنین حجم رسوودشمیگیری بار ورودی مختل نوسانلبه خروجی باال آمده و عملکرد 

و از  شدهتیهداهای ثانویه به عقب هیدروسیکلوندر کانال سرریز  پالپاز  یتوجهقابلکه حجم شود می

 .(90شکل )دارد کانال ریزش 

 
 های شستشوخوراک سلول کنندهتقسیمثانویه به های انتقال سرریز هیدروسیکلون کانالسرریز از  -90شکل 

دهد. الزم به ذکر است که این مخزن برای هر میرا نشان  کنندهتقسیماز رسوبات داخل  یانمونه 91شکل 

بخش های باعث تقسیم نابرابر بار در ورودی سلول طرفکیدو فاز مشترک است و تجمع رسوبات در 

 گردد.می شستشو

 
 های شستشوسلول خوراک کنندهتقسیمتجمع رسوبات در  -91شکل 
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 70صفحات کناری مخزن به طول  ،جلوگیری از رسوب گرفتگی و سرریزهای زیاد این بخش منظوربه

و توجه نداشتن  زداییرسوبالیل مهم عدم یکی از د(. 92شکل ) سانتیمتر برش داده شد 30سانتیمتر و عرض 

 است. کنندهتقسیمدرون دسترسی دشوار به  ،به این محل

 
 کناری مخزن یهاصفحهسانتیمتری  30*70برش  -92شکل 

باشد، کف در فازی که شیر  شدهخارجگیر از مدار رمق –های شستشو در مواقعی که یک ردیف از سلول

ین شود. حجم و عیار امی کنندهتقسیماست، تجمع کرده و باعث سرریز از باالی  شدهگذاشتهی آن انیزه

تواند منجر به خرابی های شستشو، میمترهای ردیف pH یریقرارگبوده و با توجه به محل  توجهقابلها ریزش

 نیز شود.  هاآن

 رعیارکنی اولیهپهای انتقال کنسانتره ناورا به  برای کنترل سرریز از این بخش مسیرهایی نصب شدند تا سرریز

 (. 93شکل های مجموع منتقل کند )به پمپ
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پرعیارکنی اولیهکنسانتره انتقال  ناو های شستشو بهخوراک سلول کنندهتقسیممسیر انتقال سرریز  -93شکل   

 ستونی  انتقال کنسانتره سلول کانالهای ستونی و سلول کنندهتقسیمسرریز از  -4 -3-5

. مورد اول سرریز به دلیل افزایش حجم زیاد رسوبات دلیل ارتباط دادتوان به دو سرریز از این مخازن را می

ز در مواقع ورود د و باعث سرریدهمیکه حجم مفید مخزن را کاهش  است کنندهتقسیمدر این  شدهلیتشک

شود. مورد بعدی همخوانی نداشتن دبی پالپ ورودی و خروجی از این نوسان در بار ورودی به این مخزن می

های انتقال . در این مواقع به دلیل عدم توانایی عبور لولهاست شستشومخزن در مواقع افزایش کنسانتره بخش 

 شود.ز از این مخزن دیده مییرهای ستونی، سربه سلول کنندهتقسیمپالپ از مخزن 
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های ستونیخوراک سلول کنندهتقسیمسرریز کنسانتره از  -94شکل   

وبات هایی که بیشترین رسدر محلبا فشار زیاد  در این مخزن نیاز است تا آب شدهلیتشکدر مورد رسوبات 

د جلوگیری کرده و حجم مفید این مخزن تا ح رسوبات ازحدشیبشود اضافه شود تا از تشکیل تشکیل می

وراک خ درصدجامدتواند منجر به از بین رفتن کف و کاهش همچنین این آب میامکان افزایش پیدا کند. 

ای ، محفظه1فاز ، همانند سرریزهای احتمالیجلوگیری از ریزش های ستونی نیز شود. همچنین برای سلول

هدایت  2فاز های شستشوی را به سمت سلول 2فاز خوراک سلول ستونی  کنندهتقسیمنصب شد تا سرریز از 

 (. 9۵شکل ) کند

 
های شستشوسلول ستونی به سلول خوراک کنندهتقسیمبرای انتقال سرریز  شدهنصبی محفظه -9۵شکل   
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ی محل مترسانتی 60اینچ تا حدود  14قطر  دارای های ستونی ی خوراک سلوللوله اولیه کارخانه، طبق طرح

کرد و به نازل ستون متصل اینچ کاهش پیدا می 6با دو تبدیل قطر لوله به  بعدازآناتصال به نازل ستون انتقال و 

لپ افشار پ کاهشبه  منجرمتر اول لوله اتفاق افتاده است و این موضوع  2اما اکنون این تغییر قطر در ؛ شدمی

زمانی که بار ورودی به مخزن همچنین  شود.پالپ در سلول ستونی می نامناسبهای خوراک و پخش در نازل

در  یامالحظهقابلاین در حالی است که تغییر دور  .دکنمیشود، این مخزن سرریز ها زیاد میخوراک ستون

الپ از ها در انتقال پدم توانایی این لولهع دهندهنشانشود. این موضوع های ستونی دیده نمیپمپ باطله سلول

ها با قطر بنابراین نیاز است که این لوله؛ باشدهای داخل ستون میها به نازلخوراک ستون کنندهتقسیممخزن 

های خوراک آورده شوند و سپس کاهش قطر اتفاق بیفتد. با تا قبل از اتصال به نازل و همانند طرح تربزرگ

مشخص شد که انتقال پالپ توسط لوله  شدهانجامهای سازیو همچنین شبیه شدهانجامی هاتوجه به بررسی

 یرگذارتأثهای خوراک به سرعت پالپ در نازل یتوجهقابل طوربهاینچ تا قبل از ورودی سلول ستونی،  14

 است.

 
و )پ(  2، )ب( طرح کنونی ستون فاز 1کنونی ستون فاز سازی حرکت پالپ با دبی یکسان در )الف( طرح شبیه -96شکل 

 های خوراک سلول ستونیطرح اولیه، لوله انتقال پالپ به سمت نازل

دبی ورودی برابر پالپ به هر سه طرح، سرعت  باوجودواضح مشاهده کرد که  صورتبهتوان می 96شکل در 

جم حدر طرح اولیه لوله انتقال پالپ بسیار بیشتر است و این به معنای عبور های خوراک ورود پالپ به نازل

تقال پالپ از های انبا تغییر طرح لوله درنتیجهباشد. میدر زمان مساوی از لوله بر اساس طرح اولیه مواد بیشتر 

ای افزایش حجم همانتوان در زبه سمت سلول ستونی، به دلیل ظرفیت بیشتر انتقال، می کنندهتقسیممخزن 

ادی های ستونی را نیز تا حد زیخوراک سلول کنندهتقسیم، مشکل سرریز از مخزن شستشوبخش  کنسانتره

 حل کرد.
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 یستونسلول به  ورودیطرح اولیه خوراک طرح جدید یا همان  سلول ستونی )الف( طرح قبلی خوراک ورودی به -97شکل 

 ب()

م دبی رغ، علی کندمیهای ستونی افزایش پیدا هایی که حجم کنسانتره سلولدر زمان و قععضی مواب در

 که مسیر انتقال سئله به این دلیل است. این مدوشمیمشاهده  بخش، سرریز از این کانالمناسب آب شستشوی 

. این موضوع دکنسانتره سلول ستونی به دلیل رسوب گرفتگی توانایی عبور تمامی حجم کنسانتره را ندار

شد. در شتر دیده بیافزایش یافت حجم کنسانتره اصالح شد و مخصوصاً زمانی که کنترل سطح سلول ستونی 

کاری واحد تعمیرات قسمتی از لوله انتقال کنسانتره بریده و این باهمهمین راستا با پیشنهاد واحد عملیات و 

 (98شکل )ی شد. یزدا، رسوبلوله که دارای حجم قابل توجهی رسوبات سیمانی شده بود

 
 رسوبات تشکیل شده در لوله انتقال کنسانتره لوله ستونی -98شکل 
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فضای داخلی این لوله توسط رسوبات اشغال  %۵0شود که بیش از دیده میوضوح با توجه به شکل باال به 

 .(99شکل )ند شد زداییرسوبکامل  طوربهتعمیرات سالیانه این مسیرها شده است. در 

 
 لوله انتقال کنسانتره لوله ستونی زداییرسوب –99شکل 

 های فلوتاسیون رسوب گرفتگی سلول -6 -3

ازیابی در مرحله پرعیارکنی اولیه، زمان ماند مواد است. با توجه به طراحی بر ب تأثیرگذاریکی از عوامل مهم 

1035)با تناژ  مدار
𝑡

ℎ
، مترمکعب 1040ها بر ساعت و مجموع حجم سلول مترمکعب 3007دبی پالپ ورودی  (

اندازی، ها طی این چند سال پس از راهشود. حجم این سلولدقیقه محاسبه می 7/20زمان ماند در این مرحله 

است. حجم هر سلول  افتهیکاهشهای اطراف در دیواره هاآن ینینشبه دلیل ورود ذرات درشت و ته

 طوربهی رسوبات )مترمکعب ۵/6که در حال حاضر با توجه به حجم  باشدمی مترمکعب 130پرعیارکنی اولیه 

دقیقه  1ها ن ماند این سلولاست. این کاهش حجم باعث شده زما افتهیکاهش %۵ هاآنمتوسط( حجم مفید 

 –100شکل گونه که در . همانشودیم هاسلولدقیقه برسد که باعث کاهش بازیابی در این  7/19کاهش و به 

رات ذ یابیراهشود این رسوبات ناشی از مشاهده می های پرعیارکنی اولیهتجمع رسوبات در کف سلول

ی های اولیه است که در کنار یکدیگر به شکل محکم و سیمانشت و قطعات گلوله به سرریز هیدروسیکلوندر

 ها تمیز شود.سلولکف این در هر تعمیرات سالیانه نیاز است که  درنتیجه. اندقرارگرفته
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 های پرعیارکنی اولیهتجمع رسوبات در کف سلول –100شکل 

های دقیق مشخص گردید گیریاندازهبا و زدایی شد رسوبنمونه  عنوانبهپرعیارکنی اولیه  8اره سلول شم

( نسبت 8حجم سلول رسوب گرفته بود. الزم به ذکر است آخرین سلول پرعیارکنی )سلول شماره  %8/4که 

 2شماره  سلولدر  .حجم رسوبات کمتری دارد ،2سلول شماره  خصوصبه ،های ابتدایی مداربه سلول

 شدتبهدارند و در گوشه مقابل حجم رسوبات  90زاویه  باهممحل ورود و خروج مواد  ،پرعیارکنی اولیه

 . که نیاز به اصالح دارد زیاد شده است

 
 1پرعیارکنی اولیه فاز  8سلول  زداییرسوب–101شکل 



 

 
Kashigar Mineral Processing Research Center 

 

2لوتاسیون کارخانه پرعیارکنی ف  

142 

 های ثانویهیکلونبررسی عملکرد هیدروس -7 -3

شار ها بحث شد و فدر عملکرد هیدروسیکلون رگذاریتأث هایمؤلفهمفصل در مورد  طوربه 3 -2-2در بخش 

وب ها یک عامل کلیدی محسفشار در هیدروسیکلونمعرفی شدند.  رگذاریتأثدو عامل  عنوانبه درصدجامدو 

غییرات ها )به دلیل تدر مدار ثانویه به دلیل تغییرات زیاد در دبی خوراک هیدروسیکلون طورکلیبهشود. می

 100شار مطلوب )ف تأمینبرای  موردنیازهای هیدروسیکلونتناژ و بازیابی مدار پرعیارکنی اولیه(، تنظیم تعداد 

 صورتبه 1های ثانویه فاز وسیکلون( از اهمیت باالیی برخوردار است. تنظیم تعداد هیدرپاسکال لویک 11۵ تا

فشار و تعداد هیدروسیکلون و با استفاده از  حلقه کنترل صورتبه کنترل 2از شود، اما در فدستی انجام می

نوسان فشار  2فاز  هایبنابراین هیدروسیکلون؛ گیردهوای فشرده صورت می وسیلهبهشیرهای اتوماتیک و 

 کمتری دارند. 

کاهش نوسان فشار و کنترل بهتر تعداد هیدروسیکلون در مدار و کاهش نوسان  منظوربهشود پیشنهاد می

به فاز  2ز های فاهای پرعیارکنی ثانویه، تعدادی از شیرهای کنترلی هیدروسیکلونخوراک ورودی به سلول

 شود. 2انتقال یابند و عملکرد کنترلی مدار فاز یک نیز مشابه فاز  1

  
ثانویه  یهاکلونیدروسیهتصویر سمت چپ  -با شیر دستی 1فاز ثانویه  یهاکلونیدروسیهتصویر سمت راست –102شکل 

  با شیر کنترلی  2فاز 
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 بررسی طرح استفاده از یک ردیف سلول پرعیارکنی ثانویه در مدار  -8 -3

درصد و برای  81/0تن بر ساعت سنگ معدن با عیار مس  900، هر خط برای فرآوری 2در کارخانه تغلیظ 

سنگ معدن شناسی کانیاست. تغییر در  شدهیطراحدرصد  28تن بر ساعت کنسانتره با عیار  22دستیابی به 

درصد  6/0کارخانه به به ورودی کارخانه با توجه به عمیق شدن معدن باعث شده است که عیار ورودی 

ای هبندی خوراک سلولبه دلیل وجود برخی مشکالت در مدار خردایش، دانهکاهش یابد و عالوه بر این 

. مجموعه این شودمیکرون(  7۵از  ترکوچکدرصد  70تر از طرح )درشتدرصد  1۵پرعیارکنی اولیه حدود 

 4/84به  ۵/8۵درصد و بازیابی کلی مدار از  ۵/24به  28عوامل باعث شده است که عیار کنسانتره نهایی از 

 ش یابد. کاه

مدار  که در این ایهای مختلف مدار از تحقیقات گذشتهها در جریانها، عیارها و بازیابیبرای محاسبه دبی

 بردارینمونهبود، به کمک واحد متالورژی  نشدهانجامبررسی  قبالًاستفاده شد و در مواردی که  شدهانجام

به تناژ  های مختلف و با توجهبا توجه به عیار جریان هاانیجر یتمامها، دبی انجام شد. بعد از تعیین عیار نمونه

( و عیار مس )%( را طبق طراحی و شرایط t/hها و کنسانتره کارخانه محاسبه گردید. دبی جامد )واقعی ورودی

دهد. همچنین بازیابی واحدهای مختلف نیز نشان می 2های مختلف مدار فلوتاسیون تغلیظ فعلی در جریان

جدول ) در طرح کارخانه مقایسه گردید شدهگرفته در نظرهای واقعی با مقادیر عیارها و بازیابی محاسبه و

12.)  
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 2مدار فلوتاسیون تغلیظ  1های مختلف فاز و عیار جریان دبی جرمی-12جدول 

 جریان
 عیار مس )%( ((t/hدبی جامد 

علیف طراحی  فعلی طراحی 

81/0 900 900 خوراک پرعیارکنی اولیه  60/0  

۵/4 ۵ 104 129 کنسانتره پرعیارکنی اولیه  

11/0 796 771 باطله پرعیارکنی اولیه  09/0  

گیرمجموع کنسانتره پرعیارکنی اولیه و رمق  161 6/119  8/۵  48/4  

42 32 29 کنسانتره پرعیارکنی ثانویه )خوراک پرعیارکنی نهایی(  1/1۵  

گیر(باطله پرعیارکنی ثانویه )خوراک رمق  139 101 22/2  79/0  

گیرکنسانتره رمق  32 6/1۵  9 3۵/4  

گیرباطله رمق  107 4/8۵  17/0  14/0  

4/881 878 باطله نهایی  12/0  10/0  

6/18 22 کنسانتره نهایی  28 ۵/24  

 

 )واقعی و طرح( 2مدار فلوتاسیون تغلیظ  1تلف فاز عیار و بازیابی واحدهای مخ -13جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد
 بازیابی )%( عیار کنسانتره )%(

 فعلی طراحی فعلی طراحی

 9/8۵ 4/88 ۵/4 ۵ پرعیارکنی اولیه

 9/86 1/69 1/1۵ 24 پرعیارکنی ثانویه

 1/88 8/90 ۵/24 28 پرعیارکنی نهایی

 0/8۵ 1/94 3۵/4 9 گیررمق

 1/8۵ 0/67 ۵/24 28 ینهایپرعیارکنی ثانویه و 

 4/84 ۵/8۵ ۵/24 28 کل مدار
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درصد نسبت به  17دهد که بازیابی در این مرحله بیش از بررسی بازیابی در مدار پرعیارکنی ثانویه نشان می

اید ب است و با توجه به کاهش شدید عیار این واحد، برای افزایش عیار کنسانتره نهایی افتهیشیافزااولیه طرح 

اند در توان از کاهش زمان معیار واحد پرعیارکنی ثانویه افزایش و بازیابی آن کاهش یابد. به این منظور می

این واحد استفاده کرد. متوسط زمان ماند واقعی در واحد پرعیارکنی ثانویه با توجه به دبی ورودی فعلی و 

 2/30)طبق طرح( به  6/14گیر از و در واحد رمقدقیقه  7/13دقیقه )طبق طرح( به  9/7ها از حجم این سلول

 است.  افتهیشیافزادقیقه 

را با توجه  2و  1توان بار ورودی به دو واحد پرعیارکنی ثانویه فاز می ،برای کاهش زمان ماند در این واحد

بنابراین  ؛ردگیری یکی از فازها ارسال ککرد و به واحد پرعیارکنی ثانویه و رمقجمع پذیری مدار انعطافبه 

یک فاز و از مدار و انتقال به  2 و 1گیر دو فاز بار ورودی به واحدهای پرعیارکنی ثانویه و رمقیکی کردن با 

 به دلیلرود انتظار می شدهانجامگیر فاز دیگر، طبق محاسبات خارج کردن واحدهای پرعیارکنی ثانویه و رمق

بودن یک  کاربهآمادهن ماند به زمان طراحی، عالوه بر ماکاهش زمان ماند در این واحدها و نزدیک شدن ز

گیر و جلوگیری از توقفات این واحد، عیار محصول نهایی در این واحد بیش از یک رمق-شستشوواحد 

 آید.  به وجودزیابی نهایی کارخانه کاهش محسوسی در با کهنیادرصد افزایش یابد بدون 

 ی فلوتاسیون ستونیهاسلول -9 -3

 مقدمه -1 -3-9

ها با توجه به است. این سلول شدهاستفادههای ستونی ، از سلول2در بخش پرعیارکنی نهایی کارخانه تغلیظ 

، روش عملکرد و همچنین موقعیت قرارگیری نیاز به توجه و کنترل بیشتری نسبت به دهندهلیتشکساختار 

این بخش در انتهای مدار فلوتاسیون قرار دارد و محصول آن، کنسانتره  کهازآنجاییانیکی دارد. های مکسلول

خود را  أثیرتدهد، هرگونه ایجاد اشکال مکانیکی یا فرآیندی، به سرعت نهایی کارخانه تغلیظ را تشکیل می

مناسب و  ورتصبهتوان اگر از این بخش ب کهدرصورتیدهد. در کیفیت و کمیت کنسانتره نهایی نشان می

در عیار و بازیابی در باالدست را  جادشدهیاهای توان تا حد زیادی نوسانحتی می ،استاندارد استفاده کرد

 تعدیل کرد. 

 یسازحبابسیستم   -2 -3-9

 باارزشذرات  یشو جدا باارزشسازی به ذره توسط سیستم حباب دشدهیتولمبنای فلوتاسیون برخورد حباب 

رد اول وابسته به عملک مرحلهاست. در همین راستا نیز عملکرد سلول ستونی در حباب ارزش توسط بیو 
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 بنابراین به دلیل اهمیت بسیار باالی این بخش، همواره باید اولین قسمتی که؛ سازی استمناسب سیستم حباب

 . دباشساز ، باید سیستم حبابیردقرار گ موردتوجهدر بازرسی و سنجیدن عملکرد سلول ستونی 

ساز، توزیع ساز، فشار و دبی مناسب هوای وارده به حبابفشار مناسب پالپ وارده به حباب پارامترهایی مانند

. باشندمی ارتأثیرگذاین بخش کارآیی در  سازمناسب حباب سازها و عملکردیکنواخت هوا و پالپ بین حباب

داخته پرسازی های مختلف سیستم حباببرای مطلوب کردن عملکرد بخش هشدانجامدر ادامه به اقدامات 

 .شودمی

 سازفشار مناسب پالپ ورودی به حباب -1 -3-9-2

ود دارد، در ساز وجبه حباب واردشدهو فشار پالپ )دبی پالپ(  دشدهیتولرابطه مستقیمی بین اندازه حباب 

 درنتیجهو  ترکوچکهای ساز منجر به تولید حباببه حباب ورودی بودن دبی پالپ باال ،یک دبی گاز ثابت

 طورهببرای جذب ذرات شده و  مؤثرو همچنین افزایش سطح  شدهلیتشکهای باعث افزایش تعداد حباب

 دارد. تأثیرمستقیم بر بازیابی 

 

  ساز در دو نرخ گازدهیبه حباب افتهیراهعت پالپ بازیابی با تغییرات سرتغییرات  -103شکل 

 افزایش ،شودکه دیده می طورهماندهد. ساز را نشان میبه حباب واردشدهسرعت پالپ  تأثیر 103شکل 

کوچک  ه دلیلبگیر بازیابی شده و این افزایش بازیابی ساز، باعث افزایش چشمسرعت پالپ ورودی به حباب

های ولسازی سلاست. در سیستم حباب هاو افزایش شار سطح ظاهری حباب دشدهیولتهای شدن اندازه حباب

قیقت هدف است که در ح شدهنصبسازها فشارسنجی ستونی این مجتمع روی حلقه پالپ برگشتی به حباب
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در  bar 2فشار  ،شدهانجامهای سازها است. بنا به طراحیاز آن کنترل سرعت مناسب پالپ ورودی به حباب

وجه به اهمیت با ت ،بنابراین؛ ساز استسرعت الزم پالپ ورودی به حباب تأمین منزلهبهلقه پالپ برگشتی ح

های ها باید همیشه کنترل شوند تا عملکرد نامناسب پمپساز این فشارسنجباالی سرعت پالپ ورودی به حباب

 ساز باعث کاهش بازیابی نشود.سرعت پالپ ورودی به حباب درنتیجهفشار و  تأمینبرگشت باطله و عدم 

رای بروی حلقه پالپ برگشتی هر دو سلول ستونی  شدهنصبهای فشارسنجبه دلیل اینکه مجرای قرارگیری 

شتی ستون روی حلقه پالپ برگ شدهنصب. فشارسنج اندازکارافتادهکامل  طوربه، است زنشدهیتم مدت طوالنی

سلول  ،اما فشارسنج مربوط به حلقه پالپ برگشتی؛ ه نصب شدبعد از تمیز کردن مجرای قرارگیری، دوبار 2

 قابل تعمیر نبوده و با فشارسنج جدید جایگزین شد. 1ستونی فاز 

 
 پ(           ب(       الف(  

 1 فشارسنج معیوب حلقه پالپ برگشتی سلول ستونی فاز -104شکل 

نان رتب کنترل شوند تا بتوان از عملکرد صحیح پمپ برگشت باطله اطمیم طوربهباید  شدهنصبهای فشارسنج

نابراین باید ب؛ شوندمی یدچار گرفتگها به دلیل کوچک بودن مجرای قرارگیری، حاصل کرد. این فشارسنج

از  ها بازبینی شود. یکیاین فشارسنج ،های برگشت باطلهدر هنگام توقف ستون و خاموش بودن پمپ

در زمان  توسط فشارسنج شدهدادهرفتگی مجرای  قرارگیری فشارسنج، صفر نبودن عدد نشان گ هاینشانه

 خاموش بودن پمپ برگشت باطله است.

گرفتگی  ،شودهای ستونی این مجتمع دیده میموارد دیگری که در مورد حلقه پالپ برگشتی سلول ازجمله

از، آن سساز یا داشتن نشتی از حبابحباب هایی از این حلقه است. زمانی که به دلیل سوراخ شدنبخش

پالپ  ،رفع و دوباره وارد مدار نشود سریعاً سازمشکل حباب کهیدرصورتد، شومیساز از مدار خارج حباب

گرفتگی موضعی این  باعثفشار باالی پالپ در این حلقه  رغمیعل جیتدربهدر باالی شیر باال سفت شده و 

 شد.خواهد حلقه 
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 گرفتگی در حلقه پالپ برگشتی -10۵شکل 

 شدهجادیاهرچه زودتر مشکل  باید سازساز و از مدار خارج کردن حبابدر صورت بروز اشکال برای حباب

 ساز دوباره وارد مدار گردد تا از گرفتگی در حلقه پالپ برگشتی جلوگیری شود. برطرف شود و حباب

 سازدبی مناسب هوا به حباب -2 -3-9-2

وای ای است که بین میزان همناسب در سلول ستونی، رابطه یدلیل برای تعیین دبی هوا ترینمهماولین و 

ساز و ماندگی گاز وجود دارد. ماندگی گاز نیز پارامتری است که برای سنجیدن نحوه  به حباب واردشده

گاز نیز  ماندگی ،با افزایش دبی هوای ورودی .شودی استفاده میبازیابی سلول ستون خصوصبهعملکرد 

توسط  حملقابلافزایش میزان ذرات  درنتیجهو  کند و این موضوع باعث افزایش تعداد حبابافزایش پیدا می

تا  ی هواافزایش دب موجببهشود. این افزایش ماندگی گاز ها شده و باعث افزایش بازیابی میمجموعه حباب

کند و از یک دبی هوای خاص )بسته به دبی پالپ ورودی، ویسکوزیته پالپ، مشخصی ادامه پیدا میحد 

دگی گاز مان تنهانهبا افزایش دبی هوا،  بعدازآنرسد و ه خود مینساز و ...(، ماندگی گاز به بیشیمیزان کف

گاز در  لیل ناپایداری در ماندگیشود. دکند بلکه باعث ایجاد ناپایداری در ماندگی گاز میافزایش پیدا نمی

های هوای خیلی باال عبور از جریان آرام یا حبابی در داخل سلول ستونی و وارد شدن به جریان آشفته دبی

 هراندازه ،بنابراین؛ استهمراه در داخل ستون است که همراه با ایجاد اغتشاش و جوشش شدید در کف 

 .افتیدستتوان به بازیابی باالتری حبابی کار کرد میبتوان با دبی هوای باال و در رژیم جریان 

ا فراهم رامکان نفوذ هوا درون پالپ که  باشدکافی می اندازهبه فشار هواکه  اطمینان حاصل کرد همچنین باید

 و شدهمفراهنیز  های انتقال هواذ پالپ به لوله، امکان نفودر صورت کم بودن دبی هوا ،. عالوه بر آنکندمی

 .سوء خواهد گذاشت تأثیرروی عملکرد سلول ستونی  شدتبه
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است، اما متوسط دبی هوای  شدهگرفتهبرای هر سلول ستونی در نظر  h3m800/طبق طراحی اولیه، دبی هوای 

فشار الزم جهت ترکیب  تأمینبرای  شدهانجامهای بررسی بر اساساست.  m3/h 190، مورداستفادهکنونی 

. متوسط باشد h3m 200/ حداقل دبی هوا بایدگیری از ورود پالپ به مسیر انتقال هوا، شدن هوا با پالپ و جلو

باشد که نسبت به میزان معمول ماندگی گاز درصد می 1۵ماندگی گاز بدست آمده در شرایط کنونی زیر 

ز پارامترهای یکی ا عنوانبهبرای سلول ستونی، اختالف دارد. به همین دالیل افزایش دبی هوا باید  شدهگزارش

 .اندگی گاز در دستور کار قرار گیردفرایندی مهم در افزایش م

 پخش یکنواخت حباب در ستون -3 -3-9-2

ورودی به سلول ستونی، نوسان و اغتشاش شدید  یدبی کم هوا رغمیعلشود یکی از عواملی که باعث می

بر هم خوردن توازن  درنتیجهسازها و ناسب هوا در بین حبابدر سطح پالپ و کف دیده شود، توزیع نام

ایجاد اغتشاش در ستون شده و مانع افزایش دادن دبی  . این موضوع باعثباشدمی دانسیته پالپ داخل ستون

ل مشاهده شد که به دالی ،برای هر دو سلول ستونی پرعیارکنی نهایی شدهانجامهای شود. در بررسیمیهوا 

 .متوازن نیستسلول ستونی  یسازهاپالپ و هوا در حبابتوزیع ر ادامه بیان خواهد شد، مختلف که د

به  برای جلوگیری از ورود پالپ طرفهیک هایهای ستونی این مجتمع از شیرسازی سلولدر سیستم حباب

گه باز نکه همان جهت عبور هوا است مسیر را  جهتکیاین شیرها در  .است شدهاستفادهمسیر انتقال هوا 

وجود  هانآای که درون دارند و در جهت عکس که مسیر عبور پالپ است مسیر عبور را با استفاده از تیغهمی

 شوند.دارد مانع ورود پالپ به مسیر انتقال هوا می

 
 سلول ستونی یسازهاحبابهوای  طرفهیکشیر  -106شکل   

در جهت صحیح، نوسان در دبی هوای ورودی، معیوب شدن شیرهای  طرفهیکبه نحوه نصب شیر  یتوجهیب

ساز و دقت نکردن به نحوه از ( پایین یا باالی حبابPinch Valve، معیوب شدن شیرهای فشاری )طرفهیک

وارد  یا وشیر فشاری پایین و در انتها شیر هوا بسته شود(  بعدازآنابتدا شیر فشاری باال و ) مدار خارج کردن
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دالیلی  ازجمله ،شیر فشاری باال باز شود( درنهایتساز )ابتدا هوا سپس شیر فشاری پایین و مدار کردن حباب

توزیع نامتوازن حباب در این مشکل،  درنتیجه. دوشمیسازها یع نامناسب هوا بین حباباست که باعث توز

ای نمونه 106. در شکل شودمیایجاد عملکرد سلول ستونی  اخالل در درنهایتسطح مقطع سلول ستونی و 

از ورود  ،ممانعت از ورود پالپ به مسیر انتقال هوا یجابهکنید که را مشاهده می شدهبسته اشتباهبهاز فشارسنج 

 . کندجلوگیری میساز، ورود به حباب درنتیجههوا به مسیر انتقال پالپ و 

ه هوا، مسیر انتقال هوا شده و با ورود پالپ به حلقباعث ورود پالپ به  ،مجموعه مشکالتی که در باال گفته شد

عالوه بر  ،یع غیریکنواختشود. این توزغیریکنواخت می شدتبهتوزیع یکنواخت حباب در سلول ستونی 

توان شود به دلیل ایجاد نوسان و اغتشاش در سطح پالپ، نباعث می ،سوء در عیار و بازیابی سلول ستونی تأثیر

کار کرد و همیشه یک حداقل دبی هوا برای سلول ستونی در نظر گرفته شود. این مشکل  ی هوای مناسببا دب

 107شکل  شود.میسازی هرچه بیشتر پالپ به مسیرها و حلقه هوای سیستم حباب یابیراهباعث نفوذ و 

 دهد.پالپ به مسیر انتقال هوا را نشان می یابیراهاز  یانمونه

 
 سازپالپ به مسیر انتقال هوا به حباب یابیراه -107شکل 

ن آ ازکارافتادنپالپ به مسیر انتقال هوا به معنای  یابیراهشود، نیز دیده می 107شکل در که  طورهمان

 .(108)شکل  گرفتگی حلقه هوا است پدیده نتیجه دیگر این ،ساز است. عالوه بر آنحباب

 
 کامل حلقه هوا تقریباًگرفتگی  –108شکل 
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سازها جزئی نیز باشد به دلیل برهم زدن توازن پخش هوا بین حباب صورتبهگرفتگی حلقه هوا حتی اگر 

 أثیرتق با دانسیته مختلف شده و باعث توزیع غیریکنواخت حباب در داخل ستون و ناپایداری و ایجاد مناط

در باال، به  دهشگفتهمخرب در عملکرد سلول ستونی دارد. گرفتگی حلقه هوا مانند شکل باال عالوه بر موارد 

توان هوای سلول به حلقه هوا عمالً مانع از ورود هوا نیز شده و نمی افتهیراهدلیل حجم بسیار باالی رسوبات 

د یکی از دالیل ایجاد نوسان و تالطم شدی ،عالوه بر اینص بیشتر افزایش داد. ستونی را از یک مقدار مشخ

هوا از  همه ،انددر زمان افزایش دبی هوا این است که چون تعداد زیادی از مسیرهای انتقال هوا مسدود شده

اد تالطم ایجپخش نشده و باعث  ستونیکنواخت در  صورتبه درنتیجهو  افتهیانتقالتعداد معدودی از مسیرها 

 شود.شدید می

گرفتگی حلقه هوا و مسیرهای انتقال هوا رفع شد.  ازجمله شدهگفتهتمامی موارد  ،کارخانههای طی توقفدر 

به  جدید جایگزین شد. برای اطمینان از راه نیافتن پالپ طرفهیکمعیوب با شیرهای  طرفهیکتمامی شیرهای 

 طرفهکیگرفته شد که برای هر مسیر انتقال هوا دو عدد شیر  تصمیم ،نآحلقه هوا و تبعات بسیار مخرب 

 یابیراه ساز ازیک حباب ازکارافتادنو  طرفهیکاستفاده شود تا در صورت معیوب شدن یکی از شیرهای 

 پالپ به حلقه هوا جلوگیری شود.

 
 هوا برای هر مسیر انتقال طرفهیکقرار دادن دو شیر  –109شکل 

فره شود در تمامی توقفات گروهی دو یا سه نسازی توصیه میبا توجه به اهمیت بسیار باالی سیستم حباب

 همیرو نهگونیاها و مشکالت به د. در این صورت میزان خرابینبرای بررسی این بخش  در نظر گرفته شو

 د یافت.آن روی عملکرد نامناسب سلول ستونی کاهش خواه تأثیرانباشته نشده و 

 سلول ستونی یهادر قطاعتقسیم بار مناسب  -3 -3-9

ی ها را در سری چندتای، سلولبر زدن موادمیانهای مکانیکی برای افزایش اختالط و جلوگیری از در سلول

نی بین ه مکادر فاصلجهت حباب و پالپ جریان غیر هم اختالط با توجه بهسازند. در سلول ستونی این می
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که اختالط  ها این استسلول ایندر  توجهقابلشود. نکته فراهم می ورود خوراک و محل ورود هوامحل 

منفی در بازیابی را در پی دارد. با توجه به  تأثیرباعث جدا شدن دوباره ذرات از حباب شده و  ازحدشیب

در سلول ستونی  ازحدشیبیری از اختالط برای جلوگ 10به  1نسبت قطر به ارتفاع  شدهانجامهای بررسی

تونی هایی در سلول سدهد که وجود تیغهاز تحقیقات گذشته نشان می نتایج حاصل ،همچنین .است مناسب

ای ه. در سلولدهدکارایی سیستم را افزایش می درنتیجهشده و که باعث رعایت شدن نسبت بین قطر و ارتفاع 

هایی داخل سلول ستونی به ، توسط تیغه10به  1به نسبت قطر به ارتفاع  ستونی این مجتمع برای نزدیک شدن

سلول ستونی  6ها به توان گفت که هر سلول ستونی توسط این تیغهاست. در حقیقت می شدهتقسیمقسمت  6

ردهی جداگانه با صورتبههای خوراک های ستونی کوچک توسط نازلاین سلول هرکدام .است شدهلیتبد

اسب های داخل ستون بسیار زیاد است. تقسیم بار نامناهمیت تقسیم بار مناسب بین قطاع ،بنابراین؛ شوندمی

های جریانجاد و ای های ستونکاهش عملکرد به دلیل ورود بار بیشتر به بعضی از قطاع باعثها بین این قطاع

های لسیم بار نامناسب در سلوپردازیم که باعث تقد. در ادامه به بررسی عواملی میشوگردشی در ستون می

 اند.ستونی این مجتمع شده

روزنه خروجی پالپ قرار دارد،  6های ستونی این مجتمع بار ورودی توسط دو نازل که روی هر نازل در سلول

روزنه خروجی پالپ، بار ورودی  2است که هر  یاگونهبهها شود. نحوه قرارگیری این روزنهوارد ستون می

 (110شکل کنند. )می تأمینرا  (شدهدادهقطاع داخل ستون )که در قسمت قبل توضیح  6قطاع از  یک

 

 شماتیک از نمای باالی سلول ستونی –110شکل 

 طورهماناست.  شدهمشخصراک توسط نقاط مشکی های خوهای خروجی پالپ از نازلروزنه 110شکل در 

های خوراک باعث بروز عدم توازن در های خروجی نازلکه مشخص است گرفتگی در هرکدام از روزنه

 12یز دارای سازی نشود. با توجه به اینکه سیستم حبابهای مختلف سلول ستونی میتوزیع پالپ در قطاع
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ج پالپ های خروباشند، گرفتگی روزنهحباب یک قطاع می کنندهنیتأمساز ساز است و هر دو حبابحباب

های باعث بر هم خوردن تناسب میزان حباب و پالپ آن قطاع شده و نتیجه آن تغییر دانسیته پالپ در قطاع

های مختلف باعث چرخش پالپ درون سلول شده که خود مختلف است. نابرابری در دانسیته پالپ در بخش

جدا شدن ذرات چسبیده به حباب به دلیل اغتشاش به وجود  مثلالط شدید شده و مشکالتی باعث ایجاد اخت

دبی  کاهش باعثهای خروج پالپ گرفتگی روزنه. عالوه بر ایجاد اختالط در ستون، آمده را به دنبال دارد

باید حجم پالپ های خروجی ها و کاهش تعداد روزنهدر این روزنه . به دلیل گرفتگیشودمیورودی به ستون 

میزان دبی  ها،های باز عبور کند و به دلیل عدم توانایی عبور دادن این حجم توسط این روزنهبیشتری از روزنه

 ود.شو باعث بروز مشکالتی مانند سرریز مخزن خوراک سلول ستونی می افتهیکاهشورودی به ستون 

طعات الستیک، ق)خروج پالپ توسط اشیاء خارجی  هایاز روزنه یتوجهقابلتعداد  ،شدهانجامهای با بررسی

 ازجمله در باال شدهگفتهمسدود شده بودند. این موضوع باعث بروز تمامی موارد مواردی از این قبیل( فلز و 

ایجاد اختالط و اغتشاش در پالپ داخل ستون، کاهش دبی پالپ ورودی به ستون و ایجاد اغتشاش شدید در 

د بشود(، به توانکه باعث ایجاد مشکالتی در سیستم کنترل سطح نیز میهای باز )حل خروج پالپ از روزنهم

های ها در روزنههایی از گرفتگینمونه 111شکل ها شده بود. دلیل افزایش دبی خروجی از این روزنه

 دهد.خروجی پالپ را نشان می

 

 های خوراکی پالپ نازلاز گرفتگی روزنه خروج یانمونه – 111شکل 

روزنه توسط اشیاء خارجی  7، 1های سلول ستونی فاز روزنه خروجی پالپ نازل 12از  شدهانجامهای با بررسی

بار بسیار زیان تأثیرشد. به دلیل می واردمانده روزنه باقی ۵مسدود شده بودند و عمالً بار ورودی به ستون، از 

ها تمیز شده و و عملیات تمامی این روزنه راتیتعمها به کمک واحد این موضوع، در توقفات این ستون

از این اشیاء بیرون آورده شده از  یانمونه 112شکل  .ها تخلیه شددر این روزنه رکردهیگرسوبات و اجسام 

 .دهدها را نشان میروزنه
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 گرفتگی روزنه خروجی پالپ توسط قوطی چسب–112شکل 

 سیستم کنترلی -4 -3-9

ند. کل میبارزی در عملکرد سلول ستونی دارند را کنتر تأثیرکه  را متغیرهای عملیاتی درواقعسیستم کنترلی 

توان سیستم می رگیدعبارتبه. است، کنترل عیار و بازیابی در سلول ستونی درواقعحاصل کنترل این متغیرها 

در سیستم و  اللد نامناسب این قسمت باعث بروز اخکه عملکر تفکر سلول ستونی دانستکنترلی را مغز م

نی این مجتمع از سه های ستوشود. سیستم کنترلی سلولاز سلول ستونی می انتظارقابلدست نیافتن به نتیجه 

 دهشلیتشکازها سهوای ورودی به حباب ح، سیستم آب شستشو و سیستم کنترلبخش سیستم کنترل سط

 است.

 سیستم کنترل سطح -1 -3-9-4

اصلی استفاده از سلول ستونی افزایش  . هدفاستحلقه کنترلی در سلول ستونی، حلقه کنترل سطح  ترینمهم

 کهآنجاییاز ،عالوه بر ایند. شوممکن می زیادارتفاع کف  با داشتنعیار در مدار است و دسترسی به این مهم، 

فاع کف در نیاز است که ارت مشخص، برای دستیابی به عیار یابدکاهش میافزایش ارتفاع کف بازیابی  با

در عیار ازیابی ب حداکثرشود تا  داشتهنگهاست  موردنظرعیار  کنندهنیتأمسلول ستونی در حداقل ارتفاعی که 

 . حاصل شود موردنظر

متری از  4/2و  4/1)مشخصی قرار دارند  یهاارتفاعر ارتفاع کف، از دو فشارسنج که د گیریاندازهبرای 

به  گیری شده توسط این دو فشارسنج با توجهشود، به این صورت که فشار اندازهباالی ستون( استفاده می

. سپس ارتفاع کف شودیماست، محاسبه  شدهگرفتهدانسیته متوسطی که برای کف در سیستم کنترلی در نظر 

دور پمپ  ییرتغبا مقایسه شده و شود، می اعمالمطلوب که در اتاق کنترل توسط اپراتور  با مقدار شدهمحاسبه

 د. شونبه هم نزدیک می( شدهمحاسبهباطله ستون، این دو مقدار )ارتفاع کف مطلوب و 
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سیستم کنترل سطح هر دو سلول ستونی پرعیارکنی نهایی این مجتمع دارای مشکل  شدهانجامهای با بررسی

 .شودپرداخته می هاآنحل  منظوربه شدهانجامها و کارهای د که در ادامه به بررسی این مشکلبودن

 

 های سلول ستونیاعتبارسنجی فشارسنج -1

آب استفاده  توان ازواحد کالیبراسیون، می در کنترلو  هاآنبدون باز کردن  ها،فشارسنج صحتبرای کنترل 

ها شارسنجگیری ارتفاع آب باالی فو اندازهتدریجی  صورتبهبا آب  ستون پر کردنکرد. به این صورت که با 

خص مش هاآنگیری صحت اندازهتا حدود زیادی  مختلفهای ها در زمانتوسط فشارسنج شدهخواندهو فشار 

نسبت به  2های سلول ستونی فاز نحوه تغییرات ارتفاع آب واقعی روی یکی از فشارسنج 113. شکل شودمی

 دهد.نشان میرا های مشخص توسط همان فشارسنج در زمان شدهخواندهفشار  تغییرات

 
 2توسط فشارسنج پایین و ارتفاع واقعی آب روی فشارسنج پایین سلول ستونی فاز  شدهقرائترابطه بین ارتفاع –113شکل 

تر گیری شده به خط برابری نزدیکنقاط اندازه میزان کههر به شود، یمشاهده م 113شکل که در  طورهمان

است. با بدست آوردن میزان اختالف ارتفاع واقعی آب و ارتفاع آب تر مناسبباشند عملکرد فشارسنج 

 . فشارسنج را بدست آورد خطا درتوان میزان دقیق توسط فشارسنج نیز می شدهخوانده
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 توسط فشارسنج باال و ارتفاع واقعی آب روی فشارسنج باال شدهقرائتاختالف ارتفاع  -114شکل 

نج گیری ارتفاع توسط فشارستوان به این نکته پی برد که میزان اختالف در اندازهمی 114شکل با توجه به 

ر سای دقتتوان وضعیت است. به این طریق می مترمیلی 30متوسط،  طوربه با مقدار واقعی 2باالی ستون فاز 

ن ستون گیری ارتفاع توسط فشارسنج پاییمیزان خطا در اندازه ،ها را نیز تعیین کرد. به همین طریقفشارسنج

 متر بدست آمد.سانتی 8متوسط  طوربهنیز،  2فاز 

دارد اما  در باال دقت کمتری شدهگفتهنسبت به روش ها که روش دیگر برای بررسی میزان دقت فشارسنج

توان این روش را میدر اتاق کنترل است.  شدهثبتهای فشار استفاده از منحنی، دباشمی ترسریعو  ترآسان

ای استفاده از شرط اولیه برآبگیری سلول ستونی انجام داد. در تمامی توقفاتی که سلول ستونی دارد و هنگام 

 ی روندبررس. در این روش با قبل از باردهی به سلول استکامل  طوربهآبگیری سلول ستونی  ،این روش

ها جکه آب باالتر از مکان قرارگیری فشارسن یدرزماندر اتاق کنترل  شدهثبتنمودارهای  تغییرات فشار در

ها توسط فشارسنج شدهخواندهنحوه تغییرات فشار  11۵. شکل برد یپها فشارسنج نتایج دقتبهتوان میبوده 

 دهد.در اتاق کنترل نشان می شدهثبترا در نمودارهای  یریآبگدر هنگام 
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 اهآنهای دو سلول ستونی در اتاق کنترل به همراه اختالف فشارسنجتوسط  شدهثبتتغییرات فشار – 11۵شکل 

 .ستاخطوط افقی مربوط به اختالف فشارهای فشارسنج پایین و باالی هر سلول ستونی  11۵شکل در 

ی های سلول ستونشود، میزان اختالف فشار در فشارسنجکه از روند اختالف فشارها مشخص می طورهمان

 1 ای سلول ستونی فازهاما این اختالف فشار برای فشارسنج؛ است مترسانتی 9۵ثابت و برابر با  تقریباً 2فاز 

 100الزم به ذکر است که با توجه به فاصله  .کندتغییر می مترسانتی 86تا  81مقدار ثابتی نیست و بین 

در مورد  .باشد مترسانتی 100برابر  هااختالفدر بهترین حالت باید  ،فشارسنجی بین این دو مترسانتی

اختالف فشار باال نسبت به فشار واقعی، نوسان نیز در میزان ، عالوه بر میزان 1های سلول ستونی فاز فشارسنج

وجود اشکال در فشارسنج و عدم قرائت صحیح و یکنواختی  دهندهنشانشود که اختالف فشار مشاهده می

اال گفته ها و حل کردن مشکالتی که در بدر قرائت فشار است. به همین منظور نیاز به کالیبره کردن فشارسنج

رفع  منظوربه 1های سلول ستونی کاری واحد ابزار دقیق، فشارسنجباهم ،شود. به همین دلیلشد احساس می

 مشکل در چند مرحله به واحد کالیبراسیون فرستاده شد.

 به اتاق کنترل شدهقرائتعدم انتقال فشارهای  -2

ول ستونی در سلسطح  خودکارکنترل عدم استفاده از یل دالیکی از مشخص شد که  شدهانجامهای با بررسی

 همواره درنتیجه .های این ستون به اتاق کنترل بودتوسط یکی از فشارسنج شدهخوانده، انتقال نیافتن فشار 2فاز 

با  .گردیدیمارتفاع کف  و باعث ایجاد اشتباه در محاسبه داددر اتاق کنترل نشان می اشتباهبهمقدار صفر را 

ه اتاق توسط فشارسنج ب شدهخواندهمشکل انتقال فشار  ،ار دقیقمطرح کردن این مشکل و همکاری واحد ابز

 . گردیدکنترل حل 
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 گرفتگی مجرای قرارگیری فشارسنج  -3

های های ستونی این مجتمع از نوع دیافراگمی هستند. در فشارسنجدر سلول شدهاستفادههای فشارسنج

منطقه با فشارهای مختلف را از هم  که دو پذیریدیافراگمی از خاصیت انحراف و جابجایی غشای انعطاف

تالف شود. میزان تغییر در وضعیت این دیافراگم، بستگی به اخگیری فشار استفاده میکند، برای اندازهجدا می

 ،. به همین منظوروجود داردمرجع و طرف دیگر  عنوانبهدیافراگم  طرفکیفشار بین دو طرف آن دارد. 

است که کل سطح مقطع دیافراگم در تماس کامل با پالپ  شدههیتعبحوی مجرای قرارگیری این فشارها به ن

 رنتیجهدای این مجرا را کوچک کرده و رسوبات بسیار سفت شده نشان داد که هابررسیداخل ستون باشد. 

را به معنای عدم گرفتگی در این مج .(116شکل )هش داده بودند ارا کفضای ارتباط دیافراگم و پالپ 

 محاسبه ارتفاع کف اشتباه است. درنتیجهها و گیری دقیق فشار توسط فشارسنجاندازه

 
 ب(    الف(

 رسوبات سفت شده  واسطهبهمجرا  حب( کاهش سط رارگیری فشارسنج الف( حالت مناسبالف( مجرای ق -116شکل 

 ساعتهکیگیری صحیح فشارها، در یک بازه زمانی اطمینان از اندازهبرای  ،ذکرشدهپس از انجام اصالحات 

های و محاسباتی )جایگذاری فشار )استفاده از شناور( واقعی ارتفاع کفارتفاع کف تغییر داده شد و به 

طابق طرح مدر رابطه مربوط به ارتفاع کف با در نظر گرفتن دانسیته کف  هافشارسنجتوسط  شدهدادهنمایش 

 یروشنبه ،117شکل با توجه به (. 117با یکدیگر مقایسه شدند )شکل  ((مترمکعبسانتیگرم بر  0.07)

ودن مقدار ب اشتباهبهتواند مربوط ها را متوجه شد. این روند تغییرات نمیارتفاع درروندتوان عدم تطابق می

 شدهگرفتهر زیرا اختالف در مقدار دانسیته کف در نظ؛ در سیستم کنترلی باشد هشدگرفتهدانسیته کف در نظر 

؛ شودو واقعی می شدهثبتدر سیستم کنترلی و دانسیته کف واقعی باعث ایجاد اختالف در مقدار ارتفاع کف 

 است. به یکدیگر نزدیک تا حد زیادی هاآنشیب تغییرات اما روند تغییرات و 
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 مترمکعبگرم بر سانتی 07/0در اتاق کنترل با دانسیته کف  شدهثبتنمودار تغییرات ارتفاع کف واقعی و  -117شکل 

ل در اتاق کنترل با یکدیگر مقایسه شدند )شک شدهدادههمچنین روند تغییرات ارتفاع کف واقعی و نمایش 

گیری فشار، در سیستم انتقال اندازهه بر مشکالت که عالو دهدیمنشان  117(. مقایسه این شکل با شکل 118

د این دو بای صورت نیاها به اتاق کنترل و یا در منطق کنترلی نیز اشکاالتی وجود دارد، زیرا در غیر داده

 . شدندشکل مشابه هم می

 

 1سلول ستونی فاز  شدهثبتتغییرات ارتفاع کف واقعی و  -118شکل 

 

 1های سلول ستونی فاز الت مکانیکی و ابزاردقیقی فشارسنجمشک -4
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 فشارسنجوجود مشکالت دیگری نیز در  دهندهنشانکه  افتیدستتوان به نکاتی می 118شکل با بررسی 

 ختالفاانحراف معیار  ،لتدر این حا و واقعی است. شدهثبتارتفاع  بیناست که باعث بروز اختالف زیاد 

. این انحراف بوده است 20قبل از این تغییرات برابر  کهیدرحال .است 19برابر  شدهثبتارتفاع کف واقعی و 

راف دالیلی که در باال بودن میزان انح و کنترل ستون را با مشکل مواجه خواهد کرد. نسبت قبولقابلمعیار 

کاالت وجود اش بعدازآنه کف فرض شده در سیستم کنترلی و در درجه اول دانسیت ،هستند تأثیرگذار

نحراف معیار ا ها است. برای تعیین سهم مشکالت مکانیکی فشارسنج در باال بودنمکانیکی در فشارسنج

ج در ها مراجعه کرد. با توجه به اینکه دو فشارسنتوسط فشارسنج شدهثبتتوان به روند تغییرات فشار می

ان تا حد تومی ،ثابت و مشخص است هاآنو فاصله بین  اندشدهنصباز سلول ستونی های مشخصی ارتفاع

 ها پی برد.زیادی به نحوه عملکرد فشارسنج

قرار دارد، تغییر در سطح پالپ به یک نسبت باید روی تغییرات  با توجه به اینکه پالپ در باالی هر دو فشارسنج

شیب تغییرات فشار دو که شود دیده می 119شکل اما با توجه به ؛ بگذارد تأثیراز دو فشارسنج  هرکدامفشار 

شارسنج باال توسط ف شدهثبتکه بر اختالف فشار  یخطبیشفشارسنج باهم اختالف دارد و این اختالف در 

 راندازههصفر باشد.  ال باید شیب این خطاست. در حالت ایده مشاهدهقابلاست،  شدهدادهو پایین، برازش 

های باال فشارسنجتوسط  شدهدادهنمایش بر نقاط حاصل از اختالف فشارهای  شدهدادهبرازش  خطبیشکه 

با توجه به شکل  بنابراین؛ ها داردو پایین، به صفر نزدیک باشد )افقی باشد(، نشان از عملکرد مناسب فشارسنج

 تنظیم شوند. هافشارسنجباید این  رونیزاابسیار زیاد است.  هافشارسنجخطای این  119

به فشارسنج  شدهمالاع پاسکال لویکنشان داد که مقدار جریان متناسب با فشار صفر  هافشارسنجکالیبراسیون 

است. با توجه به اینکه محدوده فشار کاری این  آمپرمیلی ۵/4متوسط برابر با  طوربه آمپریلیم 4 یجابه

 ۵/0میزان خطای  .است آمپرمیلی 20تا  4آب است و محدوده جریان  مترمیلی 4000 تا 0ها بین فشارسنج

با توجه به  ،درنهایتشود. آب در نمایش فشار می مترمیلی 12۵آمپری باعث ایجاد خطایی برابر با فشار میلی

 تعویض شدند.ها فشارسنج ،عدم امکان تنظیم
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 1های سلول ستونی فاز توسط فشارسنج شدهثبتییرات فشار نحوه تغ –119شکل 

 های سلول ستونیبرای کالیبراسیون فشارسنج موردنیازمحدوده فشاری  -5

ر عمل کار ده فشاری انجام گیرد که در آن محدوده دهای سلول ستونی باید در محدوکالیبراسیون فشارسنج

ا باید برای آن محدوده کالیبره شده و دقت بیشتری ر ها. برای محاسبه محدوده فشاری که فشارسنجکنندمی

 به روش زیر محاسبه کرد. توانمیدر این محدوده داشته باشند را 

متر است و  4/1و حداکثر صفر حداقل  (1Pبا توجه به اینکه ارتفاع پالپ در باالی محل نصب فشارسنج باال )

)شکل  متر است 4/2نیز به ترتیب صفر و  (2Pایین )حداقل و حداکثر ارتفاع پالپ باالی محل نصب فشارسنج پ

مقدار بیشینه فشار برای هر فشارسنج برابر خواهد بود  مترمکعبسانتیگرم بر  1200با فرض دانسیته  ( و120

 با:
𝑷𝟏 𝒎𝒂𝒙 =  𝝆𝒈𝒉𝟏 𝒎𝒂𝒙 = 𝟏. 𝟐 × 𝟗. 𝟖𝟏 × 𝟏. 𝟒 = 𝟏𝟔. 𝟓 𝒌𝑷𝒂 

𝑷𝟐 𝒎𝒂𝒙 =  𝝆𝒈𝒉𝟐 𝒎𝒂𝒙 = 𝟏. 𝟐 × 𝟗. 𝟖𝟏 × 𝟐. 𝟒 = 𝟐𝟖. 𝟑 𝒌𝑷𝒂 
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 هاشماتیکی از سلول ستونی و محل قرارگیری فشارسنج –120شکل 

و فشارسنج پایینی باید برای محدوده صفر  کیلو پاسکال 17درنتیجه فشارسنج باالیی باید برای محدوده صفرتا 

ارتفاع پالپ  ههموارکه در زمان کار سلول ستونی  توجه داشتالبته باید  کالیبره شود. کیلو پاسکال ۵/28تا 

 11ین باید در محدوده ببرای افزایش دقت متر است، بنابراین فشارسنج پایین  1 حداقلروی فشارسنج پایین، 

 تنظیم شود. کیلو پاسکال ۵/28تا 

 های سلول ستونیگستره فشار کاری فشارسنج -6

ول به سلول ستونی و در نظر گرفتن مقدار هوای ورودی به سل یابیراهل با توجه به حداکثر دانسیته پالپ قاب

حداکثر دانسیته پالپ بین دو فشارسنج، محدوده فشار کاری  ،ستونی و ماندگی گاز داخل سلول ستونی

ر نظر گرفته ددر منطق کنترلی نیز باید ها عالوه بر فشارسنج ،است. این محدوده فشاری شدهتعیینها فشارسنج

. محدوده فشار ردتوجه کاین نکته اساسی به باید نیز های جدید ها با فشارسنجو هنگام تعویض فشارسنج ودش

شود و این تنظیم می یریگاندازهقابلدر بیشینه محدوده  معموالًکاری هر فشارسنج توسط شرکت سازنده 

 تفاده ازبراین باید هنگام اسبنا؛ است مشاهدهقابلشود محدوده توسط برچسبی که روی فشارسنج نصب می

تا  باشدسنج برابر فشار فشار کاریاست با  شدهگرفتهق کنترلی در نظر که در منط یفشار کار ،هر فشارسنجی

برای  هشدگرفتهدر نظر  فشار کاریمحدوده  شدهانجامهای باعث بروز خطا در محاسبات نشود. با بررسی

آمد، این  به دست( کیلو پاسکال 22/39تا  0آب )معادل  متریلیم 4000تا  0های سلول ستونی بین فشارسنج

تا  0های جدید توسط شرکت سازنده برای فشارسنج شدهگرفتهکه محدوده فشاری در نظر  است کهیدرحال

 آمپرمیلی 20تا  4ها به جریانی در محدوده گیری شده توسط فشارسنجاست. فشار اندازه کیلو پاسکال 2۵0

 شدهرفتهگمنطق کنترلی این جریان با توجه به محدوده فشار کاری در نظر  به بعد از فرستاده شدن و شدهلیتبد

اگر این دو  شود. حالشود و در محاسبه ارتفاع کف به کار گرفته میدر منطق کنترلی تبدیل به فشار می
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شود تا فشار د، باعث میبرابر نباشن باهمکنترلی(  منطق)در فشارسنج و  شدهگرفتهمحدوده فشار در نظر 

نترل سطح الل در سیستم کدیگری تبدیل شود و باعث بروز اخ گیری شده توسط فشارسنج به فشاراندازه

کاری واحد ابزار دقیق و کالیبراسیون، این باهمتا این محدوده تغییر داده شود و  استبنابراین نیاز ؛ شود

 محدوده تغییر داده شد.

 

 تغییر گستره فشار کاری فشارسنج توسط واحد کالیبراسیون در محل –121شکل 

 هاتالطم، اغتشاش و چرخش پالپ در مکان قرارگیری فشارسنج -7

گیری صحیح فشار توسط فشارسنج زمانی صورت خواهد گرفت که محیط پالپ، محیطی آرام باشد و اندازه

فشارسنج  تنقرار گرفو کف باالی فشارسنج باشد. در صورت گیری شده صرفاً ناشی از وزن پالپ فشار اندازه

ذاشته و گ تأثیربر فشار واقعی  و جادشدهیافشاری های اغتشاش، چرخش پالپو در محیطی با تالطم زیاد 

یکی از دالیل ایجاد چرخش پالپ و تالطم در ستون فلوتاسیون،  شود.می تعیین فشاردر  خطاباعث ایجاد 

شود گیری ارتفاع کف میو باعث ایجاد خطا در اندازه استهای ستونی ورودی به سلول در بار وجود نوسان

 (.122)شکل 
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 ساعته 9در بازه  شدهثبتتغییرات ارتفاع کف واقعی و  – 122شکل 

تنها پارامتر  هدر اتاق کنترل و ارتفاع کف واقعی مربوط ب شدهثبتاختالف ارتفاع کف  وجود نوسان دردلیل 

گیری شده در بازه زمانی شکل فشارهای اندازه کهدرصورتی. استدر محاسبه ارتفاع کف یعنی فشار  یرمتغ

هرکدام از  یرا روهای چرخشی جریان تأثیر یزانم توانیم (123شکل جزئی بررسی شوند ) صورتبه 122

 یاغتشاش و تالطم، رو یشترب تأثیر شود،یمشاهده مدر این شکل که  طورهمان ها مشاهده کرد.فشارسنج

به  ترییکزدندر فاصله  یری،مکان قرارگ ازلحاظکه  )نوسان اعداد بسیار بیشتر است( است یینفشارسنج پا

 یننابرابر پالپ ب یممشکالت تقس ینوقوع ا یلدال ازجمله. است یسلول ستون به درونپالپ  ورودمحل 

 .است یخوراک سلول ستون یهاخروج پالپ از نازل یاهدر روزنه یخوراک و گرفتگ یهانازل

 

 ساعته 9ها در بازه توسط فشارسنج شدهثبتتغییرات فشار  –123شکل 

 نوسان در دبی پالپ ورودی -8
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صالحات شود و بعد از انجام ایکی از دالیل دیگر که باعث ایجاد ناپایداری در کنترل سطح سلول ستونی می

ود قبل از شامکان بروز آن وجود دارد، تغییرات در دبی پالپ ورودی به سلول ستونی است که باعث می نیز

ها اینکه سیستم کنترل سطح بتواند با تغییر دور پمپ باطله، سطح را کنترل کند، سطح پالپ به زیر فشارسنج

محاسبه ارتفاع ه در اشتبال افت فشار و ها در منطقه کف، به دلیبا قرار گرفتن فشارسنج زیرا؛ انتقال پیدا کند

مکن دبی پالپ ورودی به دو ستون تا حد م باید. برای حل این مشکل ابتدا شودمی تخلیه سریعاًستون کف، 

ود به مرحله پرعیارکنی نهایی بین دو ستون تقسیم ش واردشدهشود تا نوسان ، این موضوع باعث میشودبرابر 

ج نوسانی وو سیستم کنترل سطح بتواند م شدهیک سلول ستونی کاسته  در هانتا از شدت اثرگذاری این نوسا

و سپس دور موتور پمپ باطله در حالت دستی قرار داده شود و بعد از قرارگیری  را کنترل کند واردشده

ها در منطقه پالپ و نزدیک شدن ارتفاع کف واقعی به حالت تنظیمی، سیستم به حالت خودکار فشارسنج

 .وضعیت داده شودتغییر 

 در منطق کنترل سطح شدهگرفتهدانسیته کف در نظر  -9

 شدهرفتهگشود، دانسیته کف در نظر می ستون فلوتاسیون کنترل سطحاخالل در از موارد دیگری که باعث 

انسیته کف واقعی در سیستم کنترلی و د شدهگرفتهدر سیستم کنترل سطح است. اگر بین دانسیته کف در نظر 

ها، ارتفاع توسط فشارسنج شدهخواندهواقعی بودن فشارهای  باوجودزیادی وجود داشته باشد، حتی  اختالف

ی هاگیریاندازهبهخواهند داشت. با توجه  باهمو ارتفاع کف واقعی اختالف زیادی  شدهمحاسبهکف 

با توجه  رنتیجهداست،  در سیستم کنترل سطح، بسیار کمتر از مقدار واقعی شدهاعمال ، دانسیته کفشدهانجام

بنابراین در این  ؛بسیار کمتر از مقدار واقعی خواهد بود شدهمحاسبهمحاسبه ارتفاع کف، ارتفاع کف  رابطهبه 

، ارتفاع دهشثبت در محدوده مجازارتفاع کف  در اتاق کنترلاینکه  شرایط این امکان وجود دارد که علیرغم

ه همین دلیل ب کف پیش بیاید. مشکل قرارگیری فشارسنج در منطقهکف واقعی بیشتر از مقدار مجاز بوده و 

 شود. ترکیزدندر منطق کنترلی تغییر پیدا کند و به مقدار واقعی  شدهگرفتهنیاز است که دانسیته کف در نظر 

ع داشتن ارتفابا  شود وها قرائت میبرای محاسبه دانسیته کف واقعی با توجه به فشارهایی که توسط فشارسنج

حاسبه ارتفاع م رابطهدر  ریمتغو این نکته که تنها پارامترهای  گرددمی تعیینکف واقعی که توسط شناور 

لی ها و دانسیته کف است، دانسیته کف واقعی که در سیستم کنترتوسط فشارسنج شدهخواندهکف، فشارهای 

 زیر است. صورتهبتم کنترل کف محاسبه ارتفاع کف در سیس رابطهآید. باید در نظر گرفته شود، بدست می

𝐇𝐟 =

(𝐏𝟐 − 𝐏𝟏) × 𝐇𝟏

(𝐇𝟐 − 𝐇𝟏)
− 𝐏𝟏

(𝐏𝟐 − 𝐏𝟏)
(𝐇𝟐 − 𝐇𝟏)

− 𝛒𝐟 × 𝐠
 

 ها تا باالی ستون است.، ارتفاع هر یک از فشارسنج𝐇، فشار و 𝐏، ارتفاع کف، 𝐇𝐟باال رابطهدر 
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( مشخص شد که مقدار متوسط دانسیته کف برای سلول ستونی فاز 124شکل ) شدهنجاماهای گیریبا اندازه

بدست آمد. بعد از تغییر دانسیته کف این ستون در سیستم کنترلی تا حد زیادی  مترمکعبگرم بر سانتی 2/0، 2

قیقی اهش یافت و با دقت باالیی از حدر اتاق کنترل ک شدهثبتاختالف ارتفاع کف واقعی و ارتفاع کف 

 در اتاق کنترل، اطمینان حاصل شد. شدهدادهبودن ارتفاع کف نشان 

 
 2گیری تغییرات دانسیته کف واقعی نسبت به ارتفاع کف سلول ستونی فاز اندازه–124شکل 

دهد که دانسیته کف نشان می گیریاندازهشود اما می تأمیناز یک مخزن  فلوتاسیون دو ستون پالپ خوراک

بیشتر از دانسیته کف سلول  14/0که  استمترمکعب گرم بر سانتی 34/0، 1سلول ستونی فاز  دانسیته کف در

یکی از دالیل اصلی این موضوع نیز مربوط به دبی پالپ متفاوت ورودی به دو ستون است  است. 2ستونی فاز 

اختالفی  چنین ،برای دو ستون شدهگرفتهودن دبی هوا و ارتفاع کف در نظر رغم یکسان بکه باعث شده علی

. باال بودن دبی پالپ ورودی به یک ستون به معنای باال بودن میزان مواد قابل شناور شوددر دانسیته کف ایجاد 

افزایش ف ک دانسیته درنهایتاست و نتیجه آن افزایش نرخ انتقال مواد از ناحیه پالپ به ناحیه کف بوده و 

دانسیته  و سپس هدر شبراب باهمبنابراین نیاز است تا حد امکان دبی پالپ ورودی به دو ستون ؛ کردخواهد 

 کف تعیین شود.

 

 گیر محلی ارتفاع کفاندازه -5 -3-9

رل در رابطه با این تبه دلیل اهمیت بسیار باالی کنترل سطح پالپ در سلول ستونی نیاز است که بیشترین کن

بنابراین نصب شناور بر روی سلول ستونی برای پایش چشمی سطح پالپ توسط اپراتور ؛ موضوع انجام شود

 یاندازراهعد از های ستونی بسیستم کنترل سطح سلول نکهیباوجودارسد. این بخش بسیار ضروری به نظر می
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های ستونی کم ر روی سلولاهمیت نصب شناور ب از وجهچیهبهعملکرد مناسب را دارند اما این موضوع 

تا ارتفاع کف  (12۵شکل )زدایی شوند ای رسوبدوره صورتبه دهمچنین این شناورها بای. کندنمی

 باشد. اعتمادقابل هاآنگیری شده توسط اندازه

 

 رسوب گرفتن شناور سنگین شده در اثر –12۵شکل 

 طورهبسطح  و کنترلشده  یاندازراهزمانی که سیستم کنترل سطح دهد که نشان می شدهانجامهای پایش

این  توجهقابل. نکته استناسب زدائی این شناورها، مه برای رسوبماه 3شود، فاصله زمانی انجام  مطلوب

ناور در منطقه کف، زیاد ش فرورفتنبه دلیل  داشته باشیمن ی در ستونکنترل سطح مناسب کهدرصورتیاست که 

 رفته شود.تر باید در نظر گها نیز بسیار کوتاهزدائیزمانی برای رسوب فاصلهحجم رسوب بسیار زیاد شده و 

 های پرعیارکنی نهاییپارامترهای فرآیندی مؤثر بر ستون-6 -3-9

 (هانوسان و نامساوی بودن پالپ ورودی به ستون)دبی پالپ  -1 -3-9-6

تقسیم نابرابر پالپ بین دو سلول ستونی و همچنین  ،های ستونی وجود داردسلولاز مشکالت مهمی که در 

توان مطرح کرد. های گوناگونی میطرح ،. برای اصالح این موضوعاستبین دو نازل هر سلول ستونی، 

و نه که نیاز به هزی استتوزیع مساوی پالپ  منظوربهجدید  کنندهتقسیماخت مخزن ها ساین طرح ازجمله

از هایی که نیهای اصالحی را نیز مطرح کرد. طرحتوان طرحها میطرح گونهنیازیادی دارد. در کنار  توقف

 ند.کهزینه و زمان کمتری داشته باشد و بتواند تا حد قابل قبولی مشکالت موجود را رفع  صرفبه

با ارتفاع مشترک در مسیر خروجی  طرح در این رابطه قرار دادن یک سری صفحه نیترییابتداترین و ساده

)مانند کانال انتقال پالپ به مخازن کنسانتره مرحله کلینر(. نحوه  است کنندهتقسیمپالپ از این مخزن 

ا حجم ز پالپ از زیر صفحه عبور کند تباید باشد که بتواند مقداری ا یاگونهبهقرارگیری این صفحه نیز 
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پ به های انتقال پالسرریز وارد لوله صورتبهباالی صفحه  ازو مابقی پالپ  زیاد نشوندرسوبات در مخزن 

 .(126شکل )سمت سلول ستونی شود 

 
 ستونی یهاسلولصفحه تنظیم خوراک در ورودی به –126شکل 

 پالپ ورودي درصدجامد -2 -3-9-6

و  شدهگرفتهدر نظر  4/1۵های ستونی پالپ ورودی به سلول درصدجامد ،با توجه به اینکه در طرح اولیه

 شدههگرفتچشمگیری بیشتر از مقدار در نظر  طوربهاست که  24کنونی پالپ ورودی به این بخش  درصدجامد

از  منفی گذاشته و باعث فاصله گرفتن تأثیرروی عملکرد سلول ستونی  شدتبه ،له طراحی استدر مرح

تا حد امکان این دو مقدار  مختلفهای شود. لذا نیاز است با افزودن آب در بخشعملکرد مطلوب آن می

وع ی این موضمحل مناسب برا شدهانجامهای . با بررسیکردکنونی و طراحی( را به هم نزدیک  درصدجامد)

 کنندهیمتقس. با توجه به آنچه در بخش سرریز از مخزن استهای ستونی خوراک سلول کنندهتقسیممخزن 

هش های ستونی باید عالوه بر کاخوراک سلول کنندهتقسیمخوراک گفته شد، اضافه کردن آب به مخزن 

ن شود. به همی کاربردهبهنیز ، برای ایجاد اغتشاش و جلوگیری از رسوب پالپ در این مخزن درصدجامد

هایی که بیشترین رسوبات محلتعیین شد که در  یاگونهبههای افزودن آب به این مخزن منظور طرح محل

های در گوشه 127کل شبا توجه به  (.127ترین شدت پاشش آب را داشته باشیم )شکل شوند، بیشجمع می

ل ریزش و در مح شدهگرفتهشوند دو محل پاشش آب در نظر ن که بیشترین حجم رسوبات تشکیل میمخز

 گیری و تقسیم نامناسب بار و همچنینعدم رسوب منظوربهکننده خوراک نیز پالپ به داخل مخزن تقسیم

 است. شدهگرفته در نظرمحل خروجی آب  4، درصدجامداختالط کافی پالپ با آب و کاهش 
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 های ستونیکننده خوراک سلولهای افزودن آب به مخزن تقسیمطرح مکان – 127کل ش

 دبی هوا ورودي به ستون -3 -3-9-6

دبی هوای ورودی ستون رابطه مستقیم با ماندگی گاز درون ستون دارد. دبی هوای مطلوب، دبی هوایی است 

ظر را داشته باشیم. طبق طرح، دبی هوای در ن ماندگی گاز، در حالت جریان حبابی داخل ستونکه بیشترین 

است. از  h3m 190/است. در حال حاضر متوسط دبی هوای ورودی  h3m 800/ها برای این ستون شدهگرفته

تفاع کف دن ارباال بو درنتیجهسطح و  ترلهای ستونی عدم کنی افزایش دبی هوا در سلولیدالیل عدم توانا

. در این شرایط افزایش دبی هوا باعث ایجاد اغتشاش شدید در منطقه کف و استهای ستونی در سلول

اما بعد  ؛منفی بر روی پارامترهای متالورژیکی را در پی دارد تأثیرجوشش بسیار شدید در این منطقه شده و 

مترمکعب بر  2۵0به  190متوسط از  طوربهاندازی حلقه کنترل سطح و کنترل ارتفاع کف دبی هوا از راه

 .افزایش پیدا کرد ساعت

 آب شستشو -4 -3-9-6

شود استفاده از آب های ستونی میهای مکانیکی و سلولپارامترهای مهم که موجب تمایز سلول ازجمله

ب و ب با دبی و سرعت مناسپاشش آ ماننددر مورد نحوه عملکرد آب شستشو باید نکاتی . شستشو است

های حلقهه کاست  همین دلیل الزم. به ه شوددر نظر گرفتسطح ستون  در تمامیکنواخت  صورتبههمچنین 

اده های خروجی آب به دلیل استفگرفتگی روزنه ،عالوه بر این. مناسب طراحی شود صورتبهآب شستشو 

ها را ب شستشو احتمال گرفتگی سوراخآهای های حلقههرچند افزایش قطر سوراخ .از آب برگشتی است

. برای دهدکارایی آب شستشو را کاهش می و درنتیجه شدهآبباعث کاهش سرعت دهد، اما کاهش می

شستشو استفاده شود تا بتوان از گرفتگی  آب هایحل این مشکل نیاز است که از آب تازه برای حلقه
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تا حد امکان های خروجی آب را سوراخ حالنیدرعو  شودمیتشو جلوگیری سهای شهای حلقهسوراخ

 .(128شود )شکل تا سرعت پاشش آب نیز فراهم  کردکوچک 

 

 مجزا شدن مسیر آب تازه از مسیر آب برگشتی برای دوش ستون - 128شکل 

 (درصدجامدتفاع کف و دبی هوا، ار)تعیین مقادیر مطلوب فرآیندی  -5 -3-9-6

عملکرد  ملهازجبرای تعیین مقادیر مطلوب پارامترهای فرآیندی، نیاز است که ابتدا شرایط سلول ستونی 

برسانیم. بعد  قبوللقابرا به شرایط  سازی، عملکرد مطلوب سیستم کنترلی و آب شستشوصحیح سیستم حباب

 زی، آب شستشو، تقسیم یکسان پالپ بینساسیستم حباب ازجمله ستونهای مختلف از بررسی قسمت

 رییتغقابلتغییر پارامترهای فرآیندی  ٔ  نهیدرزمتوان اندازی حلقه کنترل سطح، میهای خوراک و راهنازل

 مستقیم بر یرتأثکه  ماندگی گاز افزایش یتر قدم برداشت. در راستادستیابی به عملکرد مناسب منظوربه

پالپ ورودی و افزایش دبی هوای ورودی به  درصدجامددارد، با کاهش عملکرد پارامترهای متالورژیکی 

با  ،الوه بر اینعقرار گیرد.  موردبررسیرا در افزایش ماندگی گاز دارند، باید  تأثیرسازها که بیشترین حباب

کردن ه یک متغیر کنترلی، برای بهین عنوانبهتوان را می ارتفاع کف ،اندازی حلقه کنترل سطحتوجه به راه

توان در مناسب می یشستشوآب های با نصب حلقههمچنین . های ستونی به کار بردعیار و بازیابی سلول

 استفاده کرد. یک پارامتر کنترلی عنوانبهاز آب شستشو  زمان افزایش عیار سیلیس خصوصبه شرایط مختلف



 

 

چهارمفصل   
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واتسیون اه   نبایداهی راهبری استاندارد مدار فل باید
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 2بایدهای راهبری مدار فلوتاسیون کارخانه پرعیارکنی  -1 -4

 مداوم توسط  طوربهبندی ورودی به هر ضلع از مدار فلوتاسیون الزم است تا سیستم آنالیز پیوسته دانه

امات و در صورت نیاز اقدآگاه باشند  بندیطبقهشود تا از وضعیت خردایش و  ها پایشمراقبتکار

 خوراک ورودی به فلوتاسیون را انجام دهند. بندیدانهالزم برای کنترل 

 گیرینمونهورودی به مدار فلوتاسیون را با  درصدجامد بارکیساعت  2هر ضلع باید هر  مراقبتکار 

 کند. گیریاندازه، کنندهتقسیماز 

 باشد. 28 - 30ر محدوده %ورودی به مدار پرعیارکنی اولیه باید د درصدجامد 

  مواد شیمیایی توسط رس،  ازاندازهبیشاگر میزان رس خاک زیاد است، برای جلوگیری از جذب

 تر از حالت معمول باشد.درصد کم 1-2ورودی به مدار فلوتاسیون %  درصدجامدباید 

 دوقلوی  ککنترل نوسانات شیرآهک مصرفی در کارخانه پرعیارکنی، باید همیشه دو تان منظوربه

در مدار باشند. الزم به ذکر است که یک تانک ذخیره پاسخگوی مصرف دو  باهم زمانهمذخیره 

مشکل کمبود شیرآهک و نوسانات آن در مدار  ازآنپس شود وتمام می سریعاًارخانه نیست و ک

 فلوتاسیون مشاهده خواهد شد.

  نبودن کالیبره در صورتpH  ،بارکیدو ساعت  هرحداکثر باید  مراقبتکارمتر pH  ورودی به مدار

 کند. گیریاندازه( را Cleaner) ( و شستشوRougherپرعیارکنی اولیه )

 pH  2/12 – 12و مدار شستشو در محدوده  8/11 – ۵/11مدار پرعیارکنی اولیه باید در محدوده 

 باشد.

 اضافه ای گلوله به آسیاهایوئیل گاز حتماًبازیابی اولیه مولیبدن در مدار پرعیارکنی اولیه باید  منظوربه

 شود.

  مصرف مواد شیمیایی باید بر اساس تغییرات عیار مس در خوراک ورودی و تناژ آسیاها )مس

 .محتوی ورودی به مدار فلوتاسیون( تنظیم شود

  و اختالط در آسیاهای اولیه بهتر است کلکتور نیز درون آسیاها اضافه شود. سازیآمادهبه دلیل زمان 

 شدهدادهنشان  7۵شکل . توزیع مناسب در انجام شود یاچندنقطه صورتبهمواد شیمیایی باید  توزیع 

 است.
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  موضوع را با مسئول شیفت در میان بگذارد. باید  مراقبتکاردر صورت متوقف بودن یک همزن

ا انجام ر شدهمتوقفهمزن  ترعسریهر چه  یاندازراهمسئول شیفت الزم است تا پیگیری الزم جهت 

 دهد.

 منظوربهلذا  .است 20-2۵گیر در محدوده %و رمق پرعیارکنی اولیههای کنسانتره سلول درصدجامد 

، شکستن کف و تمیز کردن ناو انتقال کنسانتره، باید شیرهای اضافه 1۵در عدد % درصدجامدتنظیم 

ا با حداقل تنظیم شود. سعی کنید این کار ر قبتکارمراشدن آب به ناوهای انتقال کنسانتره باز و توسط 

 چهار تا شش شیر آب در هر ردیف فلوتاسیون انجام دهید.

  بارکیشیرهای آب شستشوی ناو انتقال کنسانتره باید هر شیفت توجه به استفاده از آب برگشتی، با 

 شود. کامل باز و بسته شوند تا از تجمع رسوب و ضایعات پشت شیر جلوگیری طوربه

 فهرستی رماهههای شستشوی ناو انتقال کنسانتره به دلیل کاهش سرریز از پمپ، با توجه به اهمیت آب 

 از شیرهای خراب تهیه و برای تعمیر در اختیار واحد تعمیرات داده شود.

 افزایشی  ورتصبه، میانی و انتهایی یهای ابتدایهای فلوتاسیون باید از سلولروند بارکشی از سلول

 اشد.ب

 کاهش عیار باطله سلول( های پرعیارکنی اولیهRougher با افزایش دبی هوای ورودی و بارکشی ،)

 میسر نیست. برای این کار باید از توزیع مواد شیمیایی استفاده کرد. ازاندازهبیش

 بندی ورودی به مدار شستشو، حداقل دو بار در هر شیفت وضعیت فشار، شکل کنترل دانه منظوربه

های ثانویه بررسی شود و با توجه به سرریز هر یک از هیدروسیکلون درصدجامدریز، هری تهظا

 مشکالت احتمالی برطرف شوند. 27 سؤالدر  شدهگفتهموارد 

 های ثانویه باید های هیدروسیکلونفشار هر یک از خوشهkPa 80-90  باشد. الزم است تا در هر

ط روی هر خوشه توس شدهدادهقرار  فشارسنجثانویه، واحد ابزار دقیق برای بررسی  توقف آسیای

 هایتعویض یا کالیبره و مسیر آن از رسوب فشارسنجواحد عملیات مطلع و در صورت نیاز 

 پاک شود. شدهلیتشک

  های اضافه شونده به های ثانویه با تغییر آبخوراک ورودی به هیدروسیکلون درصدجامدباید

 تنظیم شود. در خروجی آسیای ثانویه، شدههیتعبهمچنین آب  ناوهای انتقال کنسانتره

 های ثانویه را سرریز هیدروسیکلون درصدجامدباید حداقل دو بار در هر شیفت،  مراقبتکار

 گیری کند.اندازه
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 توقف و هم گیری ارتفاع گلوله در آسیا پس از هر آسیاهای ثانویه هم از اندازه کنترل شارژ گلوله

آسیا در اتاق کنترل قابل پایش است. شارژ آسیاهای خردایش مجدد باید  یکشتواناز میزان 

 منظم انجام شود. صورتبه

  توان از خروجی آسیاهای های ثانویه میریز هر خوشه از هیدروسیکلونته درصدجامدبرای اطالع از

نیاز است. در صورت عدم  بارکیل کرد. این کار در هر شیفت حداق گیرینمونهخردایش مجدد 

 عمل شود. 27 سؤال در شدهگفتهطبق موارد  6۵با  درصدجامدبرابر بودن 

 باید به سیستم بازو بسته کردن خودکار مجهز شوند تا بتوان  1فاز  های ثانویهشیرهای هیدروسیکلون

قه کنترل فشار هیدروسیکلون با تغییر تعداد حلقه کنترل سطح مخزن و دور پمپ را در کنار حل

 کرد. یاندازراههیدروسیکلون را 

 اید شیرها ب مراقبتکارهای ثانویه، جلوگیری از سایش شیرهای دستی خوراک هیدروسیکلون منظوربه

ریز تنها جریان ته ،یاندازراهبسته نگه دارد در غیر این صورت پس از  کامالًباز و یا  کامالًرا یا 

 شود.شاهده خواهد شد و سرریز حذف میم

 برای  عدد باشد. ۵و حداکثر  4در هر خوشه باید حداقل  1فاز ثانویه  هایتعداد هیدروسیکلون

 3در مدار است،  خودشکننیمه، در شرایطی که دو آسیای 2های ثانویه فاز کلونهیدروسی

که افی است. توجه شود ک خودکارسیکلون با شیر ورودی عدد  2و  هیدروسیکلون دائم باز

ی شوند، نباید در محل به دلیل مشکالت مکانیکانتخاب می خودکار عنوانبهکه هایی هیدروسیکلون

 باز باشند. دائماًو یا ابزار دقیقی همیشه در وضعیت 

  ه ب ، الزم است تا یا درون آسیا و یادر آسیاهای خردایش مجدد شدهقفلبا توجه به خرد شدن ذرات

جذب  ادشدهجیابه سطوح جدید کلکتور های ثانویه کلکتور اضافه شود تا دروسیکلونسرریز هی

 شوند.

  ،مولیبدن الزم  افزایش بازیابی و عیار منظوربهبا توجه به قیمت بسیار بیشتر مولیبدن نسبت به مس

 .شود اضافهاست تا عالوه بر مدارآسیاکنی اولیه در مدار خردایش مجدد نیز گازوئیل به مدار 

 مستقیمی در کاهش بازیابی سیلیس در تأثیرهای شستشوی مجدد سلول کف در آب شستشوی 

 ثانیهاشد. حساس ب هاآننسبت به همیشه در مدار بودن  امالباید  مراقبتکارکنسانتره نهایی دارد. لذا 

وده و بزیاد باشد که عمق نفوذ آن زیاد  قدرآنای تنظیم شود که نه اندازهبهدبی آب شستشو باید 

کم باشد که عمق نفوذ آب در کف کم باشد و منجر به  قدرآنباعث از بین رفتن کف شود و نه 

 نسانتره نهایی شود.کبه  ارزشیبذرات  یابیراه
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 مشکل  . در صورت وجودباشددستی های ستونی در وضعیت سلولکنترل سطح در نباید  وجهچیهبه

 کل موجود مطلع شود.ابزار دقیقی باید واحد ابزار دقیق از مش

 رساندن  منظوربهاست،  2۵-30های شستشو بین %کنسانتره سلول درصدجامده کبا توجه به این

(، همچنین شکستن کف درون ناو انتقال کنسانتره، الزم است تا 1۵به مقدار طراحی )% درصدجامد

 برای اضافه شدن به ناو انتقال کنسانتره همیشه باز باشد. شدههیتعبهای آب

 طبق )بدن مولی –ورودی به تیکنرهای مس  درصدجامد تأمینتر کنسانتره نهایی و برای انتقال راحت

 ( در ناو انتقال ثقلی باید همیشه آب در ناو انتقال این قسمت باز باشد.13طراحی %

  های بر روی مخازن پمپ شدهدادهی قرار هاسنجسطحدر صورت عدم ارسال عدد معقول توسط

ت ابزار دقیق را مطلع کند. همچنین الزم اسواحد باید  اتاق کنترل مسئول های ثانویه،نهیدروسیکلو

به ترتیب برای متوجه شدن از وضعیت  Low -Lowو  High –Highهای مربوط به سطح تا هشدار

 سرریز و یا هواکشی پمپ توسط واحد ابزار دقیق فعال شود.

 ثانویه در وضعیت عادی باشد ولی سرریز از مخازن های های 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.

  شود.  روشنپمپ سپس ر شده و ها الزم است ابتدا مخازن پمپ با آب پتمامی پمپ یاندازراهقبل از

 توان باردهی به مخزن پمپ را در دستور کار قرار داد.پس از شستشوی مسیر می

 2بایدهای راهبری مدار فلوتاسیون کارخانه پرعیارکنی ن -2 -4

 اشد.همانند شرایط عادی ب ،ورودی به مدار درصدجامد ،نباید زمانی که مقدار رس خاک باال است 

 یسختهبجذب رس شده و کف بیشتر مواد شیمیایی  ،یرس مواد در این شرایط با توجه به خاصیت

رای این منظور کند. بشود و مصرف مواد شیمیایی افزایش پیدا میهای فلوتاسیون تشکیل میدر سلول

با  تر باشد تا ذرات رسی ظرفیت جذب خود رااز حالت عادی کم 1-2% درصدجامدالزم است تا 

 شود. هاآنتری جذب آب پر کنند و مواد شیمیایی کم

 قرار داد و باید هر کاربهآمادههای دوقلوی ذخیره آهک را در حالت نباید یکی از تانک وجهچیهبه 

 در مدار باشند. زمانهم طوربهدو تانک 

  نباید  ،پرعیارکنی اولیهبا توجه به هدف بازیابی در مدارpH باشد.  8/11ز این قسمت بیشتر اpH 

 ود.شکالکوپیریت می –پیریت  شدهقفلباالتر از این مقدار منجر به کاهش بازیابی ذرات 
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 نباید  عنوانچیهبهpH تر از مدار شستشو کمpH  ل به دلی طورکلیبهباشد.  پرعیارکنی اولیهقسمت

 شستشو بخشار کاهش بازیابی ذرات مزاحم بخصوص پیریت، نباید از اضافه کردن شیرآهک به مد

 کرد. یپوشچشم

  با توجه به اثرpH  در کاهش بازیابی کالکوپیریت، نباید  12بیشتر ازpH  2/12مدار شستشو بیشتر از 

 تنظیم شود. 0/12 – 2/12بهتر است این مقدار در محدوده . شود

 اولیه و  یبا توجه به قیمت مولیبدن نسبت به مس، نباید از اضافه کردن گازوئیل به مدار پرعیارکن

 کرد. یپوشچشمآسیاهای خردایش مجدد 

  شود و  شتهدانگهاگر عیار مس خوراک ورودی تغییر کند نباید الگوی مصرف مواد شیمیایی ثابت

 باید با توجه به مس محتوی ورودی تنظیم شود.

 فقط به مدار آسیاکنی اولیه محدود شود. توزیع مواد شیمیایی نباید 

 های اضافه شونده به ناوهای انتقال کنسانتره در مدار فلوتاسیون که آب یریأثتنباید از  عنوانچیهبه

 کرد. پوشیچشمگذارند می

 تیاهمیبن، زباهمنباید نسبت به نشتی هوا از اتصاالت بین لوله اصلی هوا و لوله فرعی  مراقبتکار 

 باشد.

 ارکشی و زیاد باشد. با تعدیل بهای انتهایی های 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 

 آب آن کم  یقطع باشد. همچنین نباید دب ستونیهای نباید آب شستشوی کف در سلول وجهچیهبه

 صورت افزایش عیار سیلیس در کنسانتره نهایی محتمل است. نیرازایغباشد. در  ازاندازهبیشو یا 

 کاهش شدتبهها منجر به بروز پدیده کاویتاسیون شده و عمر قطعات پمپ را هواکشی پمپ 

ل مین دلیافتد. به هها 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

 افزایش مکش پمپ یا برطرف منظوربهها سرریز دارند، بعضی از مراقبتکارها در مواقعی که پمپ 

کنند. توجه شود در این می یاندازراه مجدداًکردن گرفتگی احتمالی پمپ را حین کار خاموش و 

در مسیر و برگشت آن به مخزن نباید پمپ را بالفاصله پس  ماندهیباقلیل برگشت دوغاب به د موارد
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( Pump Shaftکرد. در غیر این صورت احتمال بریدن محور پمپ ) یاندازراه از خاموش کردن،

ه طول با توجه ب مجدداً یاندازراهکند. بهتر است فاصله زمانی بین خاموش کردن و افزایش پیدا می

 ثانیه باشد. 1۵تا  10برگشت دوغاب به مخزن پمپ بین  مسیر


