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 Levine بررسي مدار آسيا كني مجدد كارخانه تغليظ مس ميدوك با استفاده از روش
  در به دست آوردن انديس كار 

  
  3، شمس الديني رضا2، حاجي امين شيرازي حسن1پورضعيف دوست ابوذر

 com.gmail@Aboozarpzd:mail- E باهنر كرماندانشجوي كارشناسي ارشد فراوري مواد دانشگاه شهيد  -1
 استاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان -2

 سرپرست توليد كارخانه تغليظ مجتمع مس ميدوك - 3
  

  چكيده
 مدارهاي آسيا كني اوليه مبناي رايج انديس ها براي توليد محصول مطلوب و بررسي كارآييبه منظور محاسبه توان الزم در انتخاب آسيا 

نظر به مشكل بدست آوردن انديس كار . ولي انديس كار باند براي آسيا هاي مجدد با توجه به نرمي خوراك كاربرد ندارد. كار مي باشد
س كار قابل اعتمادتري براي ه كرده است كه انديئروشي ارا) B(صحيح، لوين بر مبناي انرژي مصرفي آسياي آزمايشگاهي باند در هر دور 

 براي مدار آسيا كني مجدد Bبا بكار گيري نتايج آزمايش استاندارد باند در كارخانه تغليظ مس ميدوك، انرژي . ذرات ريز بدست مي دهد
kwh/rev 7-10*218 بدست آمد كه به ميانگين Bآسيا كني نهايتا انديس كار مدار .  كه توسط باند بدست آمده است بسيار نزديك است

اين امر مي تواند . مشاهده مي شود كه نتيجه حاصله بمراتب بزرگتر از انديس كار عملياتي مي باشد. مجدد مس ميدوك تعيين شده است
  .ناشي از توزيع اندازه نامناسب بار گلوله در آسياي استاندارد باند براي آسيا كني ذرات ريز باشد

  
  كار عملياتي، آسياي مجدد، مدار بسته، مدار باز، فاكتورهاي كاراييانديس كار باند، انديس : كلمات كليدي

  
  

An Investigation into the Regrind Circuit at Miduk Concentration 
Plant Using Levine's Method in Obtaining Work Index 

Poor Zaif Doost Aboozar, Haji Amin Shirazi Hassan, Shamseddini Reza 
 

Abstract 
Work index is commonly used as the basis in calculation the power needed to produce the desired grind in 
selecting grinding mills and in efficiency estimation of the primary grinding circuits. However, for regrind 
mills the Bond work index is not applicable due to fine size feed. With the difficulty in obtaining accurate 
work index, Levine proposed a method based on the energy consumed in each rotation of Bond laboratory 
mill denoted by (B), which gives a more reliable work index for fine particles. At Miduk copper 
concentration plant applying Bond standard test results, the energy B for the regrind circuit was found to 
be 218*10 -7kwh/rev, which is quite close to the average B obtained by Bond. Eventually the work index 
for regrinding circuit at Miduk is determined. It is observed that the result obtained is considerably 
greater than the operation work index, which could be attributed to inappropriate ball charge size 
distribution in standard Bond mill for fine particles grinding. 
 
Keywords: Bond work index, Operation work index, Regrind mill, Close circuit. Open circuit, Operation 
factor.  
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  مقدمه -1
اساس بررسي كارايي بـه      .استفاده از انديس كار و روش باند رايج ترين شيوه انتخاب اندازه و بررسي كارايي آسياهاي اوليه است                 

ژي مصرفي آسياي در حال كار و انرژيي كه آسيا بايد در حالت اسـتاندارد مـصرف                  انرژي ويژه مي باشد، انر     2روش باند مقايسه    
انرژي ويژه مصرفي آسيا را انديس كار عملياتي و انرژي ويژه استاندارد را انديس كار باند مي نامند و نسبت اين دو انرژي                        .نمايد
Wi)/(Wioنشانگر عملكرد خوب و يا بد آسيا از نظر مصرف انرژي مي باشد .  

 مدار آسياكني مجدد براي خردايش كنستانتره رمق گير پر عياركني اوليه، رمق گير شستشو، ذرات قفل كنـستانتره نهـايي يـا                      
روش بانـد بـراي    از .آسيايي كه براي اين منظور به كار مي رود آسياي مجدد يا ثانويـه ناميـده مـي شـود                   .باطله به كار مي رود    

اين امر بعلت نامناسب بودن روش اسـتاندارد بانـد بـراي بـه دسـت                . ندرت استفاده شده است   بررسي كارايي آسياهاي ثانويه به      
مواد در آزمايش باند بايد به اندازه كافي بزرگ باشند تا امكان سنگ شكني براي تهيه خوراك  .آوردن انديس كار ذرات ريز است

بنابراين آزمايش استاندارد باند نمي      . فراهم نمايد   مش را جهت خوراك دهي به آسياي آزمايشگاهي باند         6مخصوص كوچكتر از    
 براي اينكار از آزمون هـاي مقايـسه اي اسـتفاده            "تواند براي مواد ريز همچون خوراك مدار خردايش ثانويه به كار رود و معموال             

اگر مواد   .مي باشد مشكل اساسي در استفاده از روش مقايسه اي تهيه ماده مرجع مناسب و تنظيم دانه بندي خوراك                  ،  مي شود 
مرجع مختلف تحت شرايط يكسان و در آسياي آزمايشگاهي يكساني خرد شوند مي توان آسياي آزمايشگاهي را استاندارد نمود                   
و با استفاده از آن انرژي مصرفي به ازاي يك دور چرخش آسياي آزمايشگاهي را به دست آورد، كه پس از اينكار نيـاز بـه مـاده                            

  .مرجع نخواهيم داشت
  : ابزار و روش تحقيق-2
  : روشي جهت تعيين انديس كار باند ذرات ريز-2-1

 شـد و در آن مقـدار انـرژي مـصرفي در هـر دور چـرخش آسـياي                    ارايـه  1989 در سال    Levineاين روش نخستين بار توسط      
چراكـه  . رد باند بدست مي آيـد  نشان داده مي شود با استفاده از نتايج حاصل از چندين آزمون استاندا       Bآزمايشگاهي باند كه با     

  .نتايج حاصل از چندين آزمون قابل اعتماد تر خواهد بود
انرژي حاصل از هر دور چرخش آسياي آزمايشگاهي باند با استفاده از آزمون استاندارد قابليت خردايش بانـد و بـه صـورت زيـر                         

  :حاصل مي شود
  : ديس كار باند از رابطه زير به دست مي آيددر آزمون استاندارد باند پس از رسيدن به حالت پايدار ان
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Wiكيلو وات ساعت بر تن( انديس كار باند(  
80P  محصول از آن عبور مي كند% 80اندازه سرندي كه.  
80F خوراك از آن عبور مي كند% 80 اندازه سرندي كه.  
PbG  وU                          به ترتيب جرم مواد زير سرندي توليدي در هر دور چرخش آسـياي آزمايـشگاهي و درصـد مـواد كـوچكتر از سـرند 

  : در هر دور به صورت زير خواهد بودبنابراين مقدار كلي توليد مواد ريزتر از سرند كنترلي، كنترلي در خوراك مي باشد
)2(                                                                     

U
G

−
×

100
100  

  : گرم مواد ريزتر از سرند كنترلي، نياز به تعداد زير دور چرخش آسيا مي باشد106و براي توليد 
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،  باشدP به اندازه F گرم ماده معدني از اندازه 106 انرژي مورد نياز براي كاهش اندازه     W و اگر 
G

U
×

−×
100

)100(106

دور، معـادل   

KWhمصرف 
FP

WiW ),1010(   : زمايشگاهي باندبنابراين يك دور چرخش آسياي آ.،انرژي خواهد بود=−
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  : را جايگزين نمائيم خواهيم داشت) 1(،فرمول Wiانرژي مصرف خواهد كرد و اگر به جاي
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 (Levine, 1989).، انرژي مصرفي به ازاي هر دور چرخش آسياي آزمايشگاهي باند مي باشدBكه 
  :براي مجتمع مس ميدوك Bتعيين مقدار-2-2

 آزمون استاندارد باند كه به وسيله اين        10 آسياي آزمايشگاهي باند مجتمع مس ميدوك از نتايج حاصل از            Bبراي تعيين مقدار    
  .آمده است) 1( در جدول Bنتايج اين آزمون ها و مقدار به دست آمده براي  .انجام شده بود استفاده شد 1386يا در سال آس
  

   نتايج آزمون هاي باند انجام شده به وسيله آسياي آزمايشگاهي باند-1جدول
  1386 مجتمع مس ميدوك در سال 

B(Kwh/rev)  W i (KWh/t)  (%) U  GPb 
7-10*7/224  9/6  35/20  22/2  
7-10*6/209  08/8  53/17  83/1  
7-10*7/209  83/7  98/16  91/1  
7-10*3/226  61/13  19/24  76/1  
7-10*6/228  16/13  25/24  85/1  
7-10*8/232  8/12  7/27  58/1  
7-10*2/207  22/16  41/19  51/1  
7-10*5/208  73/17  55/21  35/1  
7-10*1/230  4/16  17/27  54/1  
7-10*6/209  9/16  24/19  38/1  

(Kwh/rev) 7-10*09/218=Bميانگين   
  

به دست آمـده توسـط   ، Bبه دست آمده براي آسياي آزمايشگاهي مجتمع مس ميدوك نزديكي بسيار زيادي با مقدار        ،  Bمقدار  
Levine )Kwh/rev7-10*198(     و همچنين مقدار B     آزمون هاي كه توسط باند انجام شده         ، به دست آمده از نتايج)Kwh/rev 

  (Levine, 1989) .داشت) 208*7-10
  
  مون قابليت خردايش براي مواد ريز آز-2-3

به كار مي رود و از آنجاكه در خوراك مـورد آزمـايش مقـدار        % 80روشي كه توضيح داده مي شود براي مدار باز با سطح كنترل             
حـاالت عمليـاتي     .,Tuzun) (2001استفاده شـد    % 30زيادي نرمه وجود داشت از خردايش در حالت تر و درصد جامد حجمي              

اي آزمايش باند به كار برده مي شود مانند ابعاد آسيا، سرعت آسيا، اندازه گلوله ها و بار گلوله مـورد نظـر، بـراي آزمـايش                           كه بر 
  :جرم موادي كه بايد خرد شوند از فرمول تجربي زير به دست مي آيد. قابليت خردايش مواد ريز نيز به كار مي رود
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 جرم  )g= (75/2/1300*دانسيته نسبي                                                       )6(
   =473* دانسيته نسبي       

محصول كوچكتر از يك اندازه بخصوص با استفاده از مدار باز خردايشي بصورت             % 80براي محاسبه انرژي مورد نياز جهت توليد        
  :زير عمل مي كنيم

مگن نموده، دانه بندي اش را به دست آورده و ميزان محـصول مـورد               قبل از خوراك دهي مواد به آسيا آن را كامل مخلوط و ه            
ابتدا خوراك با جرم مشخص بر حـسب گـرم، بـراي    ، عبوري محصول مورد نظر به دست مي آوريم    % 80 نياز را با توجه به اندازه     

يز دانـه بنـدي محـصول       تعداد دلخواه دور چرخش آسيا خرد مي شود، سپس مواد درون آسيا تخليه، فيلتر و خشك شده با آنال                  
درصد مواد كوچكتر از اندازه مورد نظر را با توجه به تعداد دور چرخش آسيا به دسـت آورده و تعـداد دور الزم بـراي                   ،  خرد شده 

وارد آسـيا    محصول كوچكتر از اندازه مورد نظر را تخمين ميزنيم و خوراك ديگري با همان جرم و دانه بندي را                  % 80رسيدن به   
 اگر پس از     .ي تعداد دور به دست آمده خرد مي نمائيم، موارد باال را تكرار مي نمائيم تا به محصول مورد نظر برسيم                    نموده و برا  

N دور به ميزان محصول مورد نظر دست يابيم، آنگاه mگرم از محصول با استفاده از  N106به دسـت مـي آيـد، در نتيجـه     دور 
 *106گرم محصول با استفاده از    

m
N    دور حاصل خواهد شـد و هـر دور چـرخش آسـيا  Kwh/rev 7-10*218   انـرژي مـصرف 

  : گرم محصول به صورت زير خواهد بود106خواهد كرد بنابراين انرژي الزم براي توليد 
)7(  KWh                                                                  8/21 *

m
N  

مي باشد، لذا براي تبديل شرايط      % 250شرايط استاندارد تعريف شده توسط باند، خردايش خشك و مدار بسته با بار در گردش                
 آزمون پيشنهادي به شرايط استاندارد تعريف شده توسط باند از فاكتورهاي كارايي كه توسط باند معرفي شده استفاده مي شود

(Rowland (1998)).  
  
  تايج و بحث نارايه -3

براي بررسي كارايي مدار خردايش ثانويه مجتمع مس ميدوك و تعيين انديس كار باند خوراك مدار خـردايش ثانويـه از آزمـون            
در دو آزمون خردايشي كه جهت به دست آوردن انـديس كـار بانـد خـوراك ورودي بـه مـدار                       .خردايشي مشروحه استفاده شد   

نتايج آزمـون   .هاي آزمايشگاهي به دست آمده به مراتب بزرگتر از انديس كار عملياتي بودخردايش ثانويه انجام شد، انديس كار  
  .آمده است) 2(هاي خردايشي انجام شده در جدول 

  نتايج آزمون هاي خردايشي انجام شده:2جدول
Wio/Wi  Wio Wi 

61/0  9/34  13/57  1  
46/0  8/21  23/47  2  

محدوده قابل قبول براي نسبت 
i

io

W
W  مي باشد29/1 تا78/0بين  . ( Austin et al., 1984)    بنابراين نمي توان از ايـن نـسبت

  .براي بررسي كارايي عملياتي مدار استفاده نمود
  
   اعتبار انديس كار به دست آمده-3-1

با كوچكتر   جه انديس كار باند مواد    بديهي است كه با ريزتر شدن مواد، انرژي مورد نياز جهت خردايش آنها افزايش يافته، در نتي                
شدن آنها افزايش خواهد يافت، اينكه در مر حله خردايش ثانويه انديس كار بزرگي خواهيم داشت درمنـابع مختلفـي ذكرشـده                      

 منطقي است چراكه باند روش استاندارد خـود  "انتظار انديس كار باال در مرحله خردايش ثانويه كامال. (Shelton, 1985 )است
 نموده است و در صورت به كار بردن روش استاندارد باند براي مـواد ريـز بايـد                   ارايهبراي موادي با دانه بندي و اندازه طبيعي         را  

  . انتظار انديس كار بااليي را داشته باشيم
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   آزمايشگاهي و انديس كار عملياتيبحث در عدم تناسب انديس كار -3-2
 انديس كارهاي عملياتي را مي توان ناشـي از متفـاوت بـودن تركيـب گلولـه هـاي       عدم تناسب انديس كارهاي به دست آمده با  

آسياي آزمايشگاهي و آسياي در حال كار، فاكتورهاي كارآيي اعمال شده، خطاي دانه بندي ذرات ريز، و مبناي انتخـاب انـدازه                      
   .آسياي مجتمع مس ميدوك جستجو نمود

  
  مايشگاهي براي خرد كردن ذرات ريز آز مناسب نبودن تركيب گلوله هاي آسياي-3-2-1

در حاليكه درون آسياي در حال كـار        .  مي باشد  mm1/19 تا mm 1/38در آسياي آزمايشگاهي باند، دامنه اندازه اي گلوله ها از           
در  . در اندازه هاي مختلف درون آسيا وجـود دارد         mm30بوده و گلوله هاي كوچكتر از        mm30 كارخانه، بزرگترين اندازه گلوله   

آسياي در حال كار گلوله هاي كوچكتر فضاي بين گلوله هاي بزرگتر را پر نموده در حاليكـه ايـن پـر شـدگي را نمـي تـوان در          
آسياي آزمايشگاهي براي مواد ريز مشاهده نمود و در واقع با اين تركيب گلوله ها، احتمال گير افتادن ذرات ريز در بـين گلولـه                         

جر به افزايش تعداد دورهاي الزم جهت رسيدن به محصول مورد نظر و باتوجه به فرمول استفاده             ها بسيار كم خواهد بود، كه من      
  .شده، منجر به افزايش انديس كار خواهد شد

   فاكتورهاي كارايي اعمال شده-3-2-2
 ابعاد ريز نمي تـوان بـا        در شرايط استاندارد مي توان از ضرايب مدار باز باند با صحت بااليي استفاده نمود ولي در مورد موادي با                   

قاطعيت عنوان كرد كه ضرايب ذكر شده تا چه اندازه مي تواند ما را به شرايط استاندارد نزديك نمايد و نمي تـوان فـاكتوري را                          
  . نموده با اطمينان بااليي براي مواد بسيار ريز به كار بردارايهكه باند براي موادي با ابعاد طبيعي 

ربوط به خردايش در حالت تر نيز صادق است و نمي توان در مـورد صـحت ايـن فـاكتور بـراي تبـديل                   اين حالت براي فاكتور م    
  .شرايط آزمون به شرايط استاندارد باند با قاطعيت اظهار نظر نمود

   خطاي دانه بندي ذرات ريز-3-2-3
ت بـسيار ريـز اسـت، چراكـه آنـاليز      عامل ديگري كه مي تواند منجر به عدم تناسب دو انديس كار شود دانه بندي در مـورد ذرا      

مواد با ابعاد ريز در حالت خـشك بـه خـوبي سـرند     . سرندي براي موادي با ابعاد بسيار ريز خطاي زيادي به همراه خواهد داشت 
   .نمي شوند و اين عامل منجر به بروز خطا در مورد تخمين ميزان محصول مورد نياز و نيزتعيين نقطه پايان آزمون خواهد شد

  زه آسياي ثانويه مجتمع مس ميدوك  مبناي انتخاب اندا-3-2-4
درصورت اسـتفاده از روش بانـد، آسـياي ثانويـه      .در انتخاب آسياي ثانويه مجتمع مس ميدوك از روش باند استفاده نشده است    

 بايست تعداد بيشتري    مورد استفاده مي بايست بزرگتر از اندازه كنوني مي بود كه منجر به توان كشي بيشتر آسيا شده و يا مي                    
روشهاي مختلف تعيين اندازه آسياي ثانويـه بـه         . آسيا به كار ميرفت كه خود منجر به بزرگتر شدن انديس كار عملياتي مي شد              

  (Shelton, 1985) : قرار ذيل مي باشند
 استفاده از روش تجربي براي مشخص نمودن توان كشي -1
 استفاده از روش باند -2
 mµ45نياز بر اساس ميزان توليد محصول زيرتوان كشي مورد  -3
 توان مورد نياز بر اساس ميزان انرژي مصرفي آسياي گلوله اي اوليه -4

  .به نظر مي رسد از يكي از دو روش سوم يا چهارم براي طراحي مدار خردايش ثانويه مجتمع مس ميدوك استفاده شده است
  mµ45از بر اساس ميزان توليد محصول زير توان كشي مورد ني-3-2-4-1

   تن بر ساعت85تا74 :تناژ ورودي طبق طرح
  %88و% 64: در خوراك ورودي و محصول مدار طبق طرحmµ45ميزان مواد كوچكتر از 

   در نظر گرفتهKW33 تا25، انرژي در حدود mµ45در كارخانه هاي مختلف، براي توليد يك تن محصول كوچكتر از 
  :بنابراين توان كشي آسيا از طريق زير به دست خواهد آمد (Shelton, 1985) مي شود 
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  نرژي مصرفي آسياي گلوله اي اوليهزان ا توان مورد نياز براساس مي-3-2-4-2
مجتمع تغليظ مس ميدوك دو آسياي گلوله اي اوليه دارد كه در انتخاب آنها از روش باند استفاده شده است و توان كـشي هـر                         

في آسـياهاي اوليـه     انرژي مـصر  % 5/12 تا   5/2ميزان انرژي مصرفي توسط آسياي ثانويه       .  مي باشد  KW 2984يك از آسياها    
 مـي باشـد  % 10است كه در انتخاب آنها از روش باند استفاده شده است و محدوده ميانگين صـنعتي حـدود     موجود در كارخانه  

(Shelton, 1985) .بنابراين توان كشي آسيا از طريق زير به دست خواهد آمد :  
)9(                                                         8.596)22984(1.0 =××  

  نتيجه گيري -4
ه شده  ئ بسيار نزديك به ميانگين ارا     (B) انرژي مصرفي در هر دور چرخش آسياي آزما يشگاهي باند            Levineبا استفاده از روش     

آمـده  انديس كار بدست    . توسط باند بدست آمده و بر اين اساس انديس كار باند براي آسيا ي مجدد مس ميدوك تعيين گرديد                  
اين امر مي تواند ناشي از تفاوت تركيب اندازه گلوله هاي آسياي آزمايشگاهي و              . بمراتب بزرگتر از انديس كار عملياتي مي باشد       

در نتيجـه روش بانـد   . صنعتي، فاكتورهاي كارآيي اعمال شده، خطاي دانه بندي ذرات ريز و مبناي انتخاب آسياي مجدد باشـد           
   .ازه آسياهاي ثانويه نمي باشدروش مناسبي جهت انتخاب اند
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