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اس ين در مقيش واسطه سنگينه جداي بهي و چگاليبندن دانهييتع
  لکان ي سرب و رويکارخانه فرآو: يمطالعه مورد ‐يشگاهيآزما

 ي دهقانيعل۳، يعبدالمطلب حاجت۲، ي برزکيجواد صامع۱
 زدي، دانشگاه ي مواد معدني ارشد فرآوري کارشناسيدانشجو۱

 am_hajati@iustarak.ac.ir اراک، ي دانشکده فنران،ي دانشگاه علم و صنعت ايات علميعضو ه۲
 ي مواد معدنيزد، گروه فرآوري دانشگاه يات علميعضو ه۳

 دهيچک
ش يو جـدا  ش  يات خـردا  يد تحت عمل  ي مف يهايش کان ي جهت جدا  ي مورد نظر و انتقال آن به کارخانجات فرآور        يپس از استخراج کانسنگها   

. شوديشنهاد مي پي مختلفي، روشهاي اقتصاديهاها با توجه به جنبهين کانيش بر اساس اختالف ملموس تر بيات جدايدر عمل. رنديگيقرار م
، انجام ي صنعتيک از طرحها يدر انجام هر    . شونديل شده و سپس انتخاب م     يه و تحل  يشگاه تجز ي در آزما  يابين روشها پس از ارز    يت ا يدر نها 

 لکان پـس از     ي سرب و رو   يدر کارخانه فرآور  . باشدي و الزم م   يار ضرور يها بس  سربار پروژه  ينه ها ي جهت کاهش هز   يشگاهيطالعات آزما م
 و تـالش جهـت   يمت سـرب و رو يبا توجه به رشد ق. شوديون فرستاده ميند فلوتاسيماً به فرآيها مستقيش و آزاد نمودن کان يات خردا يعمل
ق تـالش   ين تحق يلذا در ا  . ستير ن يه پذ يون توج ي خرد شده به مدار فلوتاس     يها از باطله  ياديجات، فرستادن بخش ز   ت کارخان يش ظرف يافزا

 کانسنگ مـورد نظـر   يه آن بر رويمطالعات اول) ايمديهو(ن ي بکمک واسطه سنگيارسازيش پرعي طرح پيري امکان بکارگ يشده تا با بررس   
‐۱۰(، )۳۶/۳‐۷۶/۴(، )۱‐۳۶/۳ (يهايبنـد م آن به محدوده دانـه يش نمونه و تقسيلذا با خردا.  از معدن هفت عمارت انجام گردد      ياستخراج

 يشـها ي، آزما )۷/۲ تـا    ۹۶/۲ (g/cm3 ين در محدوده ها   يعات سنگ ي حاصل از ما   يمتر و استفاده از هفت محدوده چگال      يليم) ۱‐۱۰(و  ) ۷۶/۴
 يل آنها، محـدوده چگـال     يه و تحل  يشها و تجز  ي غرق و شناور شده از آزما      ينه ها ک از نمو  ي، هر   يز سرب و رو   يپس از آنال  . ديالزم انجام گرد  

g/cm3)۸۵/۲‐۷۵/۲ (  يبا دانه بندmm) ۱۰‐۱ ( ـ باطله با ع  % ۵۱ط  ين شرا يدر ا . ص داده شد  يمناسب تشخ ـ  بـا ع   يو رو % ۵۲/۰ار سـرب    ي ار ي
ـ  تغ۹۵/۱۴يو رو% ۱۴/۳به سـرب % ۴/۷ يو رو% ۶۶/۱:ار سربيط از خوراک با عين شرايکنسانتره بدست آمده در ا . ديحذف گرد % ۷۶/۰ ر يي

ـ لذا با انتخاب ا   . برسد% ۹۵و  % ۸۵ب به   ي بترت ي ثقل يارسازي در  بخش پرع    ي سرب و رو   يابي باز ياس صنعت يرود در مق  يانتظار م . داده شد  ن ي
 . داردياتيه عمليا توجي مديط امکان استفاده از طرح هويشرا

 ون، لکانين، فلوتاسيعات سنگي، ماي، چگاليا، دانه بنديمديهو :يدي کلکلمات
 

Determination And Optimization Of Size Limit And Gravity Separation Of 
Heavy Media In Laboratory Scale-Case Study: Pb-Zn Lakan Factory  

J. Samee Barzaki, A. Hajati, A. Dehghani 
Abstract 
Almost, in any mineral processing projects, laboratory study is very important for reduce of non-
necessary costs. In lead and zinc factory of lakan, after crushing and milling of feed, they are sent directly 
into the flotation circuits without remove of gangue minerals. Now, by attention to increase of Pb-Zn 
Concentration cost per ton, it's not logical that high weight of waste milling sent to flotation process. Then, 
in this research pre-concentration of feed for determine of size limit and optimum separation gravity 
studied. So, after crushing and sieve of sample in (1-3.36), (3.36-4.76), (4.76-10) and (1-10) mm by change 
of heavy liquid in (2.7-2.96) g/cm3 studied of laboratory tests. After analysis of sink and float sample in 
any parts, size limit of (1-10) mm and gravity separation in 2.8±0.4 were good condition. And almost 51% 
of tailing by Pb=0.54% and Zn=0.81% removed and sent to dam tailing. The grade of Pb and Zn were 
changed from 1.66% and 7.4% in feed to 3.14% and 14.95% in concentrate. It is estimated that recovery 
of Pb and Zn would have been 85% and 95%. Finally, selection of Heavy Media between Milling-flotation 
is good project by heavy liquid study.  
 
Key words: Heavy Media, size limit, gravity, heavy liquid, flotation, Lakan 
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 مقدمه ‐١
فلذا، پيشرفت صنعت از يک سو و  احساس نياز . نديآيع ديگر بشمار مي آنها پايه صنادر هر کشوري معادن و عمليات مربوط به

. ]۱[آورد ي مختلف از سوي ديگر الزمه هم راستا شدن پيشرفت فعاليتهاي معدني با صنايع را بوجود ميبيشتر به مواد معدن
. بوده و به نوعي نياز به تغليظ و آماده سازي دارندپرواضح است که مواد معدني پس از استخراج به طور مستقيم قابل استفاده ن

بنابراين در اين راستا . بعبارت ديگر ماده معدني پس از عمليات آتشباري، بدون عمليات تغليظ يک ماده نا کارآمد خواهد بود
 که ماده ياقتصادمجموعه عمليات "کانه آرايي عبارت است از . بحث فرآيند مهمي به نام کانه آرايي پيش کشيده خواهد شد

از طرفي، .  شودي مي، و  بعنوان رابط معدن و صنعت معرف"ع مختلف قابل استفاده مي نمايديمعدني استخراج شده را براي صنا
العاده  فوقيپيشرفتها.  تکنولوژي بروز نقش مهمي دارديريکانه آرايي بعنوان يک عمليات صنعتي بشمار رفته که در آن بکارگ

ت خاص برخي ياز سوي ديگر اهم. زات مختلف در صنايع فرآوري خود گوياي اين موضوع استيا و تجهستمهيدر طراحي س
ن حال، صرف يدر ع. ابدي بر روي مواد معدني روز به روز افزايش ي فرآوراند تا نقش عمليات ويژه باعث شدهيعوامل صنعت

لذا بحث کاهش هزينه . ام مي شود اجتناب ناپذير استهزينه هايي که در بخش معدن بر روي ماده معدني قابل استخراج انج
به طور کلي فرآوري مواد معدني در سه مرحله . ديتر مي نما، نقش عمليات فرآوري را حساسي اقتصادي جدايش کانيهايها

 .]۳و۲[. و عمليات جدايش صورت مي گيرديخردايش، پرعيارساز
ارزش مي  کاني بيذرات کاني باارزش از ذراترزش و باطله، آزاد کردن پيش نياز اساسي جدايش يک کانه به بخشهاي ذرات باا

يکي از . شودبمنظور آزاد سازي کانيها استفاده مي ي استخراجيکانسنگهاآسيا کردن براي شکستن  عمليات خردايش و. باشد
 دار باارزشي ذرات کانقبول دستيابي به درجه آزادي قابل ،در فرآوري مواد معدني) کاهش ابعاد( مهمترين اهداف خردايش

لذا بعد از استخراج کانسنگهاي مورد نظر و انتقال آن به کارخانجات فرآوري جهت جدايش کانيهاي مفيد تحت عمليات  .است
هاي در عمليات جدايش بر اساس اختالف ملموس تر بين کانيها با توجه به جنبه. گيرندجدايش قرار ميسپس خردايش و 

در نهايت اين روشها پس از ارزيابي در آزمايشگاه تجزيه و تحليل شده و سپس . ختلفي پيشنهاد ميشوداقتصادي، روشهاي م
ها در انجام هر يک از طرحهاي صنعتي، انجام مطالعات آزمايشگاهي جهت کاهش هزينه هاي سربار پروژه. انتخاب ميشوند

 .بسيار ضروري و الزم ميباشد
 از آنجا که در بيشتر موارد در مرحله جدايش از عمليات فلوتاسيون استفاده مي شود، در مورد خردايش کانسنگ سرب و روي،

چرا که از يک سو . لذا ابعاد دانه بندي ورودي به عمليات فلوتاسيون نقش کليدي در طراحي مدار خردايش اين کانسنگ دارد
 اما مهمتر از ].۱[ندي نمايجاد مي را در فلوتاسيون اتر از حد موجود، اثرات منفي زياديتوليد نرمه و از سوي ديگر ابعاد درشت

ات يش قرار گرفته و ارسال کل آن به عمليد و باطله مورد خرداي مفيهايه کانيش کلي خرداينست که طين مسئله ايا
 .واهد داشتار را بدنبال خي و عيابيند و کاهش بازي سربار فرآينه هايش هزيت مربوط به افزاالشتر مواقع مشکيون در بيفلوتاس

 شده بود، امروزه بار ي لکان طراحي مورد نظر در روستاي ذخيره معدني لکان که در ابتدا براي سرب رويدر کارخانه فرآور
 پس از ين بار وروديهمچن. باشنديت ميمات در حال فعالي تقريباً با همان تنظيزات قبلي به آن تغيير کرده و تجهيورود
ن يدر ا.  شوديون فرستاده ميماً به مدار فلوتاسيکلونها مستقيدروسيش بکمک هيا و جدايس، آيش در مراحل سنگ شکنيخردا

 يشگاهياس آزماين در مقيعات سنگي بکمک ماشي حد جداي و چگالي دانه بنديپارامترها يمقاله تالش شده است تا با بررس
. ددا قرار يابيمورد ارزرا ) اي مديهو(ن يه سنگ بخش واسطيري بکارگيري بتوان امکانپذ،ي سرب و رويدي سولفيهاي کاندرباره
ک مرحله ي پس از ند شديون فرستاده مي که تا حال به مدار فلوتاسيي تا بخش اعظم باطله هاشده استط تالش ين شرايدر ا
 در  راات باطله، ابعاد ذريابيش و بازيش راندمان جداين مسئله عالوه بر افزايا. ند جدا گرددي، از گردونه فرايار سازيش پرعيپ

 .دنمو باطله خواهد ي سدهاي راهييايمي به مواد شنون بدون آغشته شدي نسبت به باطله فلوتاسير درشتتريمقاد
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  لکاني سرب و روي کارخانه فرآور‐٢
  خوراك و محصوالت كارخانه مشخصات‐١‐٢

 کيلـومتري غـرب     ۴۰شرق معدن عمـارت و در        کيلومتري   ۲۷کارخانه فرآوري سرب و روي لکان از نظر موقعيت جغرافيايي در            
خـوراک   جديـداً از سـالها پـيش،    .ه اسـت شـد  تأسيس ۱۳۳۰اين کارخانه در سال. قرار دارد يدر استان مرکزشهرستان خمين  

.  عمارت تأمين مـي شـود   هفتهروستاياز  کيلومتري کارخانه و ۲۷از معدن عمارت واقع در تغيير کرده و   کارخانه فرآوري لکان    
 ۸در حال حاضـر بـه   آن  ميزان ذخيره ، ميليون تن۵/۲ ميليون تن بوده که بعد از برداشت        ۵/۱۰ مذکور در حدود     ه معدن ذخير

 کـه در حـال حاضـر از بخـش           شـده اسـت    از دو بخش سولفوره و اکسيده تشـکيل          ي معدن ذخيرهن  يا. ميليون تن رسيده است   
خيره بصورت زيرزميني و با ذهم اکنون برداشت  . اسفالريت مي باشندکانيهاي بخش سولفوره، گالن و. شوداکسيده استفاده نمي

-مـي )% ۷‐۸( و مجموعاً در حدود  %۸/۵  و عيار روي%۱/۲عيار سرب بطور متوسط .  تن در روز است۳۰۰ش از يبخروجي   تناژ
  .]۵و۴[ باشد

 
  توصيف فرآيند‐٢‐٢

سپس مواد زير گريزلي با دانه بنـدي        . گريزلي ريخته ميشود  کاميون بر روي     توسط   معدن،  استخراجي از   سرب و روي    كانسنگ  
مواد خروجـي از    . سپس مواد توسط فيدر وارد سنگ شکن فکي مي شود         .  تني ميشود  ۱۰۰ ميليمتر وارد بونکر     ۳۰۰کوچکتر از   

مواد خروجـي  . ردد سانتيمتر بوده و توسط نوار نقاله به داخل دو عدد بونکر ارسال مي گ۸سنگ شکن داراي دانه بندي کمتر از   
 سانتيمتري و ذرات روي سرند به سنگ شکن مخروطي منتقل مي شود که ۴/۱از بونکر وارد سرند ارتعاشي شده با چشمه هاي 

 تني گرديده و بعد توسط نوارنقاله وارد آسياي گلولـه اي  ۵۰۰ذرات زير سرند وارد بونکر     . به صورت مدار بسته با سرند قرار دارد       
تـه ريـز هيدروسـيکلونها وارد آسـياي     .  عدد هيدروسيکلون مي شـود ۳خروجي آسياي گلوله اي اول وارد . ددمرحله اول مي گر  

 . گلوله اي مرحله دوم شده و خروجي آن دوباره به داخل هيدروسيکلون ها برگشت داده مي شود
در ابتدا خـوراک وارد مـدار   . شود مش وارد بخش فلوتاسيون مي ۲۰۰ درصد کوچکتر از   ۵۰سرريز هيدروسيکلونها با دانه بندي      

سـرريز رو سـلول     . خوراک وارد دو عدد سلول فلوتاسيون رافر سرب شده و روي بازدداشت مي شود             . فلوتاسيون سرب مي گردد   
. ته ريز رافر وارد سلولهاي رافر بعدي و سپس سلولهاي کلينـر مـي گـردد   . رافر به محل انباشت کنسانتره سرب ارسال مي گردد 

 عدد سلول فلوتاسيون رافر مي گردد و ته ريز آن به عنوان باطله سرب و کنسـانتره روي                   ۶ته ريز سلولهاي کلينر وارد      در نهايت   
و باطلـه   . در اين سلولها روي فلوته شده و به محل انبار کنسانتره روي منتقل مي گردد              . وارد سلولهاي فلوتاسيون روي مي شود     

ت يـ و موقع فلوشيت مدار خردايش     ۲‐و در شکل   ۱‐ از کارخانه در شکل    ي عموم ينما. اين سلولها به سد باطله منتقل مي گردد       
 .]۶[داده شده است نشان )قبل از اصالح خط(کارخانه ون در يش و فلوتاسيند خردايان دو فرآيا در مي مديطرح هو

 

 
  لکاني از کارخانه سرب و روي عمومي نما‐۱شکل
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  کارخانه فرآوري سرب و روي لکانوني و فلوتاست مدار خردايشفلوشيان يا در مي مديگاه هوي جا‐۲شکل

 
  مواد و روشها‐٣
ار يـ ، آناليز ع  اي مد ي به طرح هو   يمحصول ورود  يبندنه دانه ي در زم  ياين کارخانه، مطالعات  ون  يو فلوتاس  مدار خردايش    يابيارزبا  

 بکمـک مطالعـات   ي سـرب و رو ي مهم حاويهايکان يآزاد و تعيين درجهيقليه مقاطع صي، تهي توزيع ابعاد  يک از بخشها  يهر  
عـات  يمتر جهت مطالعه بکمـک ما     يليم) ۱‐۱۰ (ين بخش محدوده دانه بند    ي از ا  يريجه گ يبا نت . انجام شده است   يکروسکوپيم

 .  به اين مقوله پرداخته شده استيدر ادامه بطور اجمال.  قرار گرفته شده استين مورد بررسيسنگ
  و بررسي مسئلهنه بردارينمو ‐١‐٣

- نمونه برداري بهينه و آماده سازي صحيح نمونه،در اجراي پروژه هاي معدني اعم از اکتشافي، استخراجي، کانه آرايي و فرآوري
  کانه آرايييمدارها طراحي  در زمينه دقيق متخصصين داخلييهابررسيبر اساس . کار را تشکيل ميدهد ياصلها ستون 

ها ريشه در خطاهاي وابسته به عمليات نمونه برداري و  بخشي از نقاط ضعف اين پروژه، مشخص شده است کهيهاي معدنپروژه
ممکن است در روش . شودبه طور کلي نمونه برداري به دو روش دستي و مکانيکي انجام مي. بوده استها آماده سازي نمونه

برداري، سطل  در روش دستي استفاده از وسايلي مثل بيل نمونهوالًمعم. مکانيکي از دستگاههاي ساکن يا متحرک استفاده شود
برداشت  مختلف ي در طول شيفتهاجزء نمونههر بخش، هر توسط تکنسين ب، رهي غگير وهاي نمونهيا بطري مخصوص، لوله

 يفي و کي کميابيرز در ايلذا جهت نمونه بردار. برداري دستي استفاده شده استدر اجراي اين پروژه از نمونه. شوندمي
فت مختلف نمونه ي چند شيمتر طيلي م۱۰ري ابعاد زمخزن انبار مواد خرد شده بااز ، ي سرب و رويدي سولفيهايش کانيجدا
  .]۷[ آنها نمونه مورد نظر جدا شديد و با همگن سازي گرديبردار

 پس از عبور از مراحل %۴/۷و روي% ۶۶/۱:عيار سربمتوسط  با ي لکان کانسنگ استخراجي سرب و رويدر کارخانه فرآور
 يهايون کانيم وارد مراحل فلوتاسيبطور مستق ‐ از باطلهياديبدون حذف بخش ز ‐ا بعنوان خوراکيش و آسيمختلف خردا

،  خارج شده از کارخانه به سد باطلهيون و باطله هايند مدار فلوتاسيفرآ يفيک يهاي بررسيط. گرددي م ي سرب و رويمحتو
 v, آزاد ير و حتي از آن بصورت درگيي و بخشهاي سرب و روي محتويهايوجود کان

، ييماي مواد شيا شدن، مصرف باالي باطله جهت آسيحجم باال. باشديون ميش و فلوتاسيند خرداينشان از عملکرد نامناسب فرا
 باعث يره، همگي باطله و غينرمه ها بتوسط دي مفيهايده شدن سطح کانيپوشون، ي فلوتاسي سلولها ازياديزغال حجم اش

و انتقال آن  ي سرب و رويدهايار سولفيعن يون با کمتري به فلوتاسياز خوراک ورود باطله  تناژنيشتري بشده تا جهت حذف
 جهت انجام يهين، توجيه سنگ واسطي بکمک روشهايارسازيپرعشيک مرحله پيلذا با انتخاب . باطله تالش شودسد به 

در ادامه .  بوده استيبند در محدوده مناسب دانهنيش واسطه سنگي مناسب جداين جهت انتخاب چگاليت سنگعاي مايتستها
 .ن مراحل پرداخته شده استيبه ا
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 ۵

 نيعات سنگيشات مايآزما‐٢‐٣

-ين آزمايشها از تريدر ا .ديانجام گرد يد سرب و روي سولفيهايش کانين جهت جدايعات سنگي بکمک مامطالعات يبررس
در ق ي با حالل استن جهت ترقgr/cm3۹۷/۲يتترابرمواتان با چگال‐۲‐۲‐۱‐۱ و gr/cm3۸۹/۲ يا برموفورم با چگاليبرمومتان 

ابتدا با آناليز سرندي، اين .  انجام شد۲,۷‐۲,۹۷در محدوده  نيع سنگي ماوزن مخصوصبا  ميليمتر و ۱‐۱۰محدوده دانه بندي
 از کيروي هر  سپس آزمايش بر.دي گرد ميليمتر تقسيم۴,۷۶‐۱۰ و ۳,۳۶‐۴,۷۶ و۱‐۳,۳۶محدوده ابعادي به سه فراكسيون 

در پايان با توزين و . دي کمتر انجام گردي باالتر تا به چگالي از چگال۱‐ک تستها مطابق شکلي هر .اين فراكسيونها انجام شد
 .ام شده استجان ۱‐لها طبق جدوي دادهآورآناليز عيار نمونه هاي غرق شده در هر ظرف و شناور شده در آخرين ظرف، جمع

 
  مربوطهيشهاين جهت انجام آزمايع سنگيق ماي نحوه عملکرد ترق‐۳شکل

 
  مختلفي دانه بندين در محدوده هايع سنگي مايشهاي غرق و شناور در آزمايار نمونه هايرات عيي تغ‐۱جدول

 mm (3.36 -4.76) mm (4.76 -10) mm(3.36 - 1) يمحدوده دانه بند
 Zn:7.38 Pb:1.54 Zn:7.25 Pb:1.49 Zn:7.47 Pb:1.82 (%)ار خوراک يع

چگالي  ي چگاليها محدودهعيار ي چگاليها محدودهعيار ي چگاليها محدودهعيار
)gr/cm3( 

 %وزن
وزن 
 Zn Pb Zn Pb Zn Pb %تجمعي

-2.7 28.5 28.5 0.63 0.47 0.5 0.36 0.44 0.31 
2.7 - 2.75 - - - - 1.56 0.98 2.13 1.01 
2.75 - 2.8 - - - - 2.13 0.8 1.84 1.15 
2.8 -2.85 - - - - 1.14 1.11 3.04 1.56 
2.85-2.89 - - - - - - 4.97 1.85 
2.89-2.97 47 75.5 2.18 1.19 3.52 1.74 5.27 2.58 

2.97 23.5 100 28.37 5.09 27.24 5.31 23.81 3.86 
 

محاسـبات آن انجـام شـده       ش،  ي جـدا   مختلف يهايچگالو باطله در     در بخش غرق شده      يرو زان انتقال فلز سرب و    ي م يابيرزاجهت  
 ذکر شده مربـوط بـه چهـار         يهايمنحن.  در بخش غرق شده آورده شده است       ي فلز رو  يزان وزن تجمع  يرات م يي تغ ۴‐در شکل . است

زان انتقال ذرات ين افزوده شود، از م    يع سنگ ي ما يزان چگال يست که هرچه بر م    با توجه به آن مشخص ا     .  باشد ي م يمحدوده دانه بند  
ل يزتر بـدل  ي دانه ر  ي ابعاد يهادر محدوده . باشديتر م  محدوده ذرات درشتتر واضح    ين مسئله برا  يا.  شود ي کاسته م  ي فلز رو  يمحتو

 يم م ير مال ايمتر مکعب بس  ي گرم بر سانت   ۸۵/۲‐۹/۲ده   تا محدو  يش چگال ي با افزا  يرات وزن تجمع  يي نرخ تغ  ، باالتر ذرات  يزادآدرجه  
ين، همچن. ابدي يشتر کاهش م  ي در بخش غرق شده ب     ي فلز رو  يرات کاهش وزن تجمع   يين محدوده نرخ تغ   ير باالتر از ا   ياز مقاد . باشد

ن يع سـنگ ي مـا يچگـال  از يعترين ذرات در محدوده وسـ   يش ب يزتر باشند شاخص جدا   ي کمتر و ابعاد دانه ر     يهرچه محدوده دانه بند   
ا و کنتـرل    يش و آسـ   ي خـردا  ينـه هـا   يش هز يزتر نمودن ذرات عالوه بر افـزا      ي و ر  ي کنترل محدوده دانه بند    يول. اتفادق افتاده است  

 تـا در محـدوده      ه،لذا تـالش شـد    . هدکاهش د را  ن  يواسطه سنگ  ‐يش ثقل يند جدا ي مؤثر فرآ  يزان چگال ي شود تا م   يمشکلتر باعث م  
رات محـدوده   ييـ  تغ ي، منحن ۴‐شکلدر  . فلز بصورت باطله دفع گردد    اتالف  ن  يزان باطله با کمتر   ين م يشتريشتتر، ب عتر و دانه در   يوس
رسـد محـدوده    يلذا بنظر مـ   .  آورده شده است   ۲‐محاسبات مربوط به اين محدوده در جدول      . متر آورده شده است   يلي م ۱‐۱۰يابعاد
 طـرح جـدايش     ي اجـرا  در يشـتر ياز ثبـات ب    ميليمتر   ۱‐۱۰دوده ابعادي   در مح گرم بر سانتيمتر مکعب      ۸/۲‐۸۵/۲ش  ي جدا يچگال

٢٫٩٧ ٢٫٨۵٢٫٨٩ ٢٫٧۵٢٫٨ ٢٫٧

 شناور شدهنمونه  غرق شدهنمونه 
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 ۶

 آورده شـده    ۵‐ و شـکل   ۲‐محدوده ابعادي، محاسبات مربوطـه در جـدول       اين   ي در ادامه جهت بررس    .ن برخوردار باشد  يواسطه سنگ 
 .است
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(1-3.36) mm
(3.36-4.76) mm
(4.76-10) mm
(1-10) mm

 
 شي جداي در بخش غرق شده نسبت به چگالي فلز رويرات وزن تجمعيي نمودار تغ‐۴شکل

 
 ميليمتر) ۱‐۱۰( آزمايشهاي مايع سنگين در محدوده دانه بندي شده تغييرات عيار نمونه هاي غرق ‐۲جدول

 mm (10-1) يمحدوده دانه بند
 % Pb:1.66 % Zn:7.4 (%)عيار خوراک 

چگالي  %توزيع تجمعي فلز %توزيع فلز  %عيار
)gr/cm3(  

 %وزن
وزن 
 Zn Pb Zn Pb Zn Pb %تجمعي

-2.7 41.65 41.65 0.49 0.35 2.6 8.1 2.6 8.1 
2.7-2.75 5.6 47.25 1.98 1.3 1.44 4 4.04 12.1 

2.75 - 2.8 3.74 50.99 1.9 1.13 0.9 2.35 4.94 14.45 
2.8 - 2.85 1.5 52.49 2.72 1.48 0.53 1.23 5.47 15.68 
2.85-2.89 0.25 52.74 4.97 1.85 0.16 0.25 5.63 15.93 
2.89-2.97 21.8 74.54 3.19 1.61 9.02 19.5 14.65 35.43 

2.97 25.4 100 25.87 4.57 85.3 64.5 100 100 
 

محدوده دانه بندی: (10-1) ميليمتر
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  جدايشييهاچگال بخش شناور نسبت به محدودهي و وزن تجمعيار تجمعيرات عيي نمودار تغ‐۵شکل
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 ٧

متر مکعب، از نـرخ  ي سانت  گرم بر  ۸۹/۲ يتا در آستانه چگال   ) باطله( بخش شناور    يار تجمع ي، ع ۵‐ج بدست آمده از شکل    يبر اساس نتا  
 درصـد   ۸۵/۰ و   ۵۵/۰ب بـه    ي در بخش باطله بترت    يار سرب و رو   ي حداکثر ع  ين محدوه از چگال   يتا ا .  برخوردار است  يميرات مال ييتغ

 يابيـ زان بازيـ ک ميـ  بر اسـاس محاسـبات تئور  .از کل تناژ بصورت باطله دفع خواهد شد       % ۵۲ط در حدود    ين شرا يدر ا . ديخواهد رس 
 . بدست آمده است% ۹۴و % ۸۲ در حدود يسرب و رو

لـذا  .  ميليمتر تغيير داده شـد ۸/۲‐۱۰ ميليمتر به ۱‐۱۰در ادامه جهت ارزيابي و افزايش ميزان کيفيت جدايش، محدوده دانه بندي           
. ام شـد  انجـ گرم بر سانتيمتر مکعب      ۷/۲‐۸۹/۲ميليمتر و وزن مخصوص      ۸/۲ ‐۱۰مونه ها در محدوده دانه بندي       مطالعات بر روي ن   

مطـابق روال قبـل    سـپس  . گرديـد  ميليمتر تقسـيم ۶/۵‐۱۰ و  ۸/۲‐۶/۵ابتدا با آناليز سرندي، اين محدوده ابعادي به دو فراكسيون           
سـرب آن     عيا ر  . درصد كل بار است    ۳۰‐۳۵ ميليمتر   ۸/۲مقدار بار زير سرند      الزم به يادآوريست که      .هاي مربوط انجام گرديد   آزمايش
 در  . ميباشد ZnS%: ۲۶/۴ و   Zn  ،۰۶/۱ :%ZnO%: ۳۲/۵ و عيار روي در آن شامل      Pb  ،۴۷/۰:% PbO   ، ۳۲/۱ :%PbS% :۷۹/۱شامل

 از باطلـه قبـل از عمليـات         %۵/۵۲ جـدايش    متر مکعب، ي گرم بر سانت   ۸۵/۲با استفاده از واسطه مناسب با وزن مخصوص         ط  ين شرا يا
  .اسـت سرب   %۵۶/۲و  روي   %۰۵/۱۰شامل  مانده  ياز تناژ باق   %۵/۴۷ار  عي. باشدمي پذيرامكان %۸۱/۰ و روي    %۵۴/۰آسيا با عيار سرب     

 جزئيات بيشتر محاسبات بر اسا عيار فلز، سولفور و   ۶‐ و شکل  ۳‐ در جدول  .سرب وجود دارد  % ۸۱ و   يرو %۹۱بنابراين امكان بازيابي    
  .اکسيد آورده شده است

 
 ميليمتر) ۸/۲‐۱۰( سنگين در محدوده دانه بندي در آزمايشهاي مايعشده هاي غرق  تغييرات عيار نمونه‐۳جدول

Pb:1.5 Zn:5.2          
PbO:0.55 ZnO:0.84   يدانه بند : 2.8mm -10mm    ار خوراک يع(%)  
PbS:0.95 ZnS:4.36          

چگالي  %توزيع تجمعي فلز %توزيع فلز عيار
)gr/cm3(  

 %وزن
وزن 
 Zn ZnS ZnO Pb PbS PbO Zn Pb Zn Pb %تجمعي

-2.7 43.1 43.1 0.95 0.6 0.35 0.52 0.34 0.18 8.3 16.4 8.3 16.4 
2.7 – 2.75 8.7 51.8 1.09 0.71 0.38 0.59 0.37 0.22 1.9 3.7 10.2 20.1 
2.75 – 2.8 10.2 62 1.68 1.2 0.48 0.75 0.51 0.24 3.5 5.6 13.7 25.7 
2.8 -2.85 9.4 71.4 2.28 1.3 0.98 1.41 0.95 0.46 4.4 9.8 18.1 35.5 
2.85-2.89 8.8 80.2 2.75 2.02 0.73 1.06 0.66 0.4 4.9 6.9 23 42.4 

2.89 19.7 100 19.2 17.4 1.73 3.98 3.37 0.61 77 57.6 100 100 
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  در بخش شناور شدهشي جداي چگالي نسبت به محدوده هايدي و سولفي فلزي و وزن تجمعيار تجمعيرات عيي تغ‐۶شکل
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 آورده شـده  نسبت به محدوده هاي چگالي جـدايش سرب و روي عيار تجمعي و وزن تجمعي فلزي و سولفيدي        تغييرات   ‐۶در شکل 
 نشان داده شده ۶‐ميليمتر در شکل) ۸/۲‐۱۰(فور در محدوده ابعادي   لسوميليمتر و عيار    ) ۱‐۱۰(عيار فلز در محدوده ابعادي      . است
باً برابـر بـوده   ي آنها تقر يار تجمع يزان ع يمکعب م  متري گرم بر ساتت   ۸۹/۲ يحدوده چگال  پرواضح است که تا م      لذا با توجه به آن     .است
 کوچکتر نسـبت بـه      ي در محدوده ابعاد   يشتريزان سولفور ب  يمکعب م  متري گرم بر ساتت   ۸۹/۲شتر از   ي ب ي در محدوده چگال   يول. است

 از يشـتر ين مقـدار، تنـاژ ب  يـ  بـاالتر از ا يهاي در چگاليعني. شوديمبه باطله منتقل  وسيعتر   يدر محدوده ابعاد   يکل فلز سرب و رو    
بـه  ن  يش واسـطه سـنگ    يجـدا حاصل از عملکرد     ي سولفور سرب و رو    يهاي از کان  يشتريو تناژ ب   به بخش کنسانتره     ي فلز يدهاياکس

 از نکات يکيمکعب  متري گرم بر ساتت۸۹/۲ کمتر از ن در محدودهي واسطه سنگين کنترل چگاليبنابرا.  شوند يمنتقل م بخش باطله   
 يج بدسـت آمـده محـدوده چگـال        يت با توجـه بـه نتـا       ي در نها  .گرددين کانسنگ محسوب م   ين ا يند واسطه سنگ  ي کنترل فرآ  يديکل
 ‐يش ثقل يش راندمان جدا  يبهتر است جهت افزا   . شوديشنهاد م يمتر پ يليم) ۱‐۱۰ (ي دانه بند  بامکعب   متريگرم بر ساتت   ۴/۰±۸۵/۲

 . ردي قرار گيابيز مورد ارزيمتر نيليم) ۲‐۸ (ي دانه بندن محدودهيواسطه سنگ
 
  و پيشنهاداتيريجه گي نت‐٤

 :با ارزيابي داده ها، نتايج و پيشنهادات حاصل از آزمايشات بشرح ذيل آورده شده است
 . مناسب استHeavy media ميليمتر براي اجراي طرح ۱‐۱۰محدوده دانه بندي  
 از باطله %۵۰ش از يب  امكان جدايشمکعب گرم بر ساتتيمتر ۸۵/۲±۴/۰ وزن مخصوص با استفاده از واسطه مناسب با 

هزينه حذف اين مقدار باطله باعث كاهش  .باشد ميپذير امكان%۸۱/۰ و روي %۵۴/۰عيار سرب قبل از عمليات آسيا با  
ـ  بنابراين امكان بازيابي  . در قسمت آسيا و داروهاي مصرفي فلوتاسيون ميشود       ها   ـ    % ۸۰ش از   ي ب % ۹۰ش از   يسـرب و ب
  است %۱۴/۳ و سرب %۹۵/۱۴ شامل روي  بخش کنسانتره بر اساس محاسبات،عيارط ين شراي در ا.وجود دارد يرو

 Pb ،۴۷/۰:% PbO ، ۳۲/۱ :%PbS% :۷۹/۱سرب آن شامل  عيا ر. درصد كل بار است۳۰‐۳۵ ميليمتر ۸/۲مقدار بار زير سرند  
 . ميباشدZnS%: ۲۶/۴ و Zn ،۰۶/۱ :%ZnO%: ۳۲/۵ و عيار روي در آن شامل

 
 ي تشکر و قدردان‐٥

، با توجه به حجم کار و گستردگي عمليات الزم است تا از حسن توجه مديريت عامل شرکت براونر جناب آقاي مهندس حجازي
 . و همکاران ايشان تشکر گردد مهندس علمدارلويت معدن جناب آقايريمد
 
  مراجع‐٦

. 1382، )ره(انتشارات دانشگاه بين المللي امام خميني  / ،»ه آراييكان «، رحماني، علي اكبر  [1] 
1375،  انتشارات دانشگاه تهران»)دو جلد(كانه آرايي « ، نعمت اللهي، حسين  [2]  

 .1376،  انتشارات مؤسسه تحقيقاتي و انتشاراتي نور،)بندي و طبقه خردايش( تكنولوژي فرآوري مواد معدني «، بهرام رضايي،] 3[
 ،»اقتصادي بهره برداري كارگاه روباز شماره يك كانسار عمارت گزارش بررسي فني«  ، معاونت فلزات غير آهني-وزارت معادن و فلزات ]4[

1367. 
، انتشارات سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور» كانسارهاي سرب و روي در ايران«  ، تاجبخش، پيمانوي، منصور  قربان]5[

1379. 
، دانشكده معدن دانشگاه علم و » لكاني سرب و رويش كارخانه فرآوريل مدار خردايه و تحليتجز: طرح« ، عبدالمطلب، ي حاجت]6[

 .1384واحد اراك،  -صنعت ايران
 .1380، تهران انتشارات دانشگاه، »)فرآوري، استخراج و اكتشاف(برداري معدنينمونه«  ،اصغرحسني پاك، علي]7[
 .1377، انتشارات دانشگاه هرمزگان، » مسايل كاربردي فرآوري مواد معدني« ،بنيسي، صمد ]8[
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