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 چکیده 

درجه  شبه منظور افزای مجتمع مس سرچشمه، چهار آسیای ثانویه 1کارخانه پرعیارکنی شماره  در

 هایسلول کنسانتره اندازه توزیع .دنگیرمورد استفاده قرار میرمقگیر و  پرعیارکنی اولیه کنسانتره آزادی

سولفیدی در  غیر گانگ یا پیریت با کالکوپیریت شدگیقفل میزانگیر و رمق پرعیارکنی اولیه و مختلف

 .باشدتواند در کارآیی مدار آسیاهای ثانویه موثر می آن

های مختلف خرد شد و های پرعیارکنی اولیه تا اندازهوهش کنسانتره واحدهای مختلف سلولین پژدر ا

درصد مس در واحد اول  07آزمایشات فلوتاسیون روی هر نمونه انجام گرفت. نتایج نشان داد که بیش از 

. در درصد بیشتراز سیلیس است 07پرعیارکنی اولیه شناور شده و سهم شناوری پیریت در حدود 

واحدهای دوم و سوم سهم  شناوری مس و پیریت کاهش یافته و به سهم شناوری سیلیس افزوده 

درصد بیشتر از پیریت است. نتیجه شد که  07طوری که در واحد سوم سهم شناوری سیلیس شود، بهمی

ن کارائی عیار میکرون باالتری -00با آسیاکنی ثانویه کنسانتره واحد اول و کنسانتره رمقگیر تا اندازه 

 -00سوم آسیاکنی تا اندازه  بازیابی قابل دستیابی است. درحالیکه برای کنسانتره واحدهای دوم و

 میکرون بهترین نتایج را دربر خواهد داشت.

 

 شدگی، درجه آزادی.گانگ، قفل آسیاکنی مجدد، کالکوپیریت،واژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

آوری عمول ای بورای بوهمواد معدنی است که بصوورت گسوترده سازی در زمینه فرآوریفلوتاسیون کف یکی از فرآیندهای جدا

. انودازه ی بیشوتری داردهوای دیگور کارآمودنسبت به روش رود کهبکار می های پیچیده و کم عیار حتی در ابعاد بسیار ریزکانه

طوور  . بوهحائز اهمیت اسوتسازی فلوتاسیون مادهدر مراحل اولیه و آذرات محدوده اندازه و  بوده ذرات یکی از پارامترهای مهم

میکرون است که در این محدوده پاسو  و  177-17برای یک سیستم فلوتاسیون خاص محدوده بهینه ابعاد ذرات، معموالً کلی 

 ]1[دهد.افت قابل توجهی در بازیابی رخ میباشد. خارج از این محدوده یی در فلوتاسیون قابل مشاهده میعملکرد باال

 توانود موی خوردایش از پوس ذرات ابعوادی توزیوع همچنین و( باطله و ارزش با های کانی مقدار و نوع)خوراک  کانسار ترکیب

 وجوود متغیر 177 تقریبا شود می زده تخمین علمی، های داده بگذارد، طبق تاثیر فلوتاسیون فرایند روی توجهی قابل بصورت

 ]2,3[.است موثر( متفاوت اثیرت درجه با)فلوتاسیون  فرایند در که دارد

 از انودازه و خوواص آزاد یتوابع یصونعت یونمدارفلوتاسو یوک یانذره در جر یک یشناور ییتوانا کهاز محققان معتقدند  یبعض

 فرار توانیم کنند،می پیدا راه باطله به ارزشبا ذرات از برخی مواد، پرعیارسازی فرآیندهای در آنجائیکه از ]0[.آن است شدگی

 ارزشابو ذرات شدگیقفل نوع توزیع و آزادیداد. درجه نسبت جداسازی و خردایش هایعملیات از یک هر به را نوع ذرات ینا

 ]0[است.  وابسته فرآیندها عملکرد به پرعیارکنی فرآیندهای باطله و درخوراک

 بسوتگی کانسوار نرالوژیمی به زیادی تاحد خردایش مجدد محصوالت میانی یک فرایند رایج در کارخانه های فلوتاسیون است و

 خوردایش اسوت ممکون باشود، همراه شناور غیر گانگ با باال شناوری خاصیت با کانی زمانیکه مخصوصا مشخص موارد در. دارد

 ]6[باشد اقتصادی رافر کنسانتره و درشت نسبتا ذرات

به حداکثر رساندن بازیوابی  پیریت، روش فعلی برای در فلوتاسیون مواد معدنی، به عنوان مثال فلوتاسیون کالکوپیریت در مقابل

فلوته کردن بعضی از انواع پیریت در مرحله شستشوی اولیه )رافر( است، در حالی که بیشتر آن در مرحله شستشو از مدار مس 

رفتوار فلوتاسویون  با وجود اینکه در فلوتاسیون، بازداشت پیریت به طور معمول دشوار است.  بنابراین مطالعه ]0[شود.خارج می

کنود مهوم پیریت در بعد از خردایش ثانویه برای شناسایی عواملی که در بازداشت پیریت در مرحله شستشو ایجواد مشوکل می

 ]8[است.

 بور فلوتاسویون مطالعوات ]9[.شوودنمی حاصل مس بازیابی و عیار رفتن باال بر تضمینی کنی نرم آسیای محصول شدن ریزتر با

 نورخ کواهش موجوب مجودد خردایش توسط ذرات اندازه در ازحد بیش کاهش که دهدمی نشان پیریت-یریتکالکوپ کانه روی

 در صونعتی مقیاس در فراوری هایکارخانه در فلوتاسیون باطله به رفته هدر مس بیشتر ]01[.شودمی کالکوپیریت سازیشناور

 ]00[.باشدمی( % 01-01) میکرون+081 و( %01) میکرون -01 ابعادی بازه

دی کوافی و های متفاوت برای دسوتیابی بوه آزاهای پرعیارکنی اولیه تا اندازهقاله بررسی خردایش کنسانتره سلولهدف از این م

 مجتمع مس سرچشمه است. 1خردایش مجدد، درتغلیظ کاهش انرژی مصرفی آسیای 
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 روش تحقیق 

  آشنایی با مدار فلوتاسیون

ند. که فرآیند اها مشابه اند تقسیم شدهبی که از نظر تعداد و نوع دستگاهو قسمت شمال و جنوبه د 1واحد فلوتاسیون تغلیظ

، شستشوی 2، شستشو1کنی اولیهاز باطله، در چهار مرحله پرعیار های دارای مس و مولیبدنفلوتاسیون جهت جداسازی کانی

 شود.انجام می 4و رمقگیری 3نهایی

ردیف سلول  0هر بخش مجهز به کنند. های اولیه تامین میکنی اولیه را سرریز سیکلونهای پرعیارخوراک ورودی به سلول

متر  0/8سلول( که هر سلول حجم  0سلول+  0 سلول+ 0پرعیارکنی اولیه که هر ردیف خود شامل سه دسته سلول )به ترتیب 

شود و باطله آنها به کلون ثانویه فرستاده میها به سیفلوتاسیون محصول این سلول طی فراینداند. مکعب را دارند تقسیم شده

های پرعیارکنی اولیه و دد قرار دارد که کنسانتره سلولدر هر بخش معدن دو آسیای خردایش مج شود.می باطله نهایی منتقل

ده و دهد و مواد پس از خردایش وارد هیدروسیکلون شاده و میزان قفل شدگی را کاهش میرمقگیر را مورد خردایش قرار د

 شامل مدار از بخش هرشوند. برای خردایش بیشتر وارد آسیا می شود و ذرات درشت دوبارهرات ریز به مرحله بعد فرستاده میذ

 17سلول شستشو+  8سلول شستشو نهایی+  2باشد )به ترتیب می رمقگیری و نهایی شستشوی سلول شستشو، ردیف دو

 شود. های ثانویه تامین مییکلونه خوراک آن از سرریز هیدروسسلول رمقگیر( ک

بی آب به تیکنر باطله های پرعیارکنی اولیه و رمقگیر به عنوان باطله نهایی از کارخانه خارج شده و برای بازیاباطله سلول

ه تیکنر به عنوان کنسانتره نهایی بهای ریکلینر شده و کنسانتره ریکلینر های کلینر وارد سلولشود. کنسانتره سلولفرستاده می

شود. لول اسکونجر میشود و باطله سلول ریکلینر وارد سلول کلینر شده و باطله سلول کلینر وارد سمولیبدن فرستاده می -مس

 (1)شکل

 

 
 .سرچشمه مس مجتمع 1 ظیتغل کارخانه ونیفلوتاس مدار تیفلوش. 1شکل 

    
 

                                                           
1 - Rougher 
2 - Cleaner 
3 - Recleaner 
4 - Scavenger 
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 برداری از مدارنمونه

ثانویه  اقدام به اولیه و رمقگیر و دبی ورودی آسیاهای پرعیارکنی های مختلف سلولحدمنظور تعیین میزان سهم کنسانتره وابه 

مدت دقیقه یکبار به 27برداری هر زان عیار مس و آهن گردید. نمونهها با توجه به میگیری از کل مدار و موازنه جرم دادهنمونه

 گیرنمونه ثابت با سرعت و جریان گرفته بر عمود جهت در یرگنمونه ظرف لبه برداری،نمونه هنگام در دوساعت انجام شد.

 بردار پمپی استفاده شد.از نمونهبرداری از واحدهای مختلف باطله برای نمونهشد. داده حرکت

 

 هاسازی نمونهآماده

م شد و پس از آن در جاگیری نمونه انپرس آبرحله پرعیارکنی اولیه توسط فیلترهای مختلف مبرداری، از سلولپس از نمونه

گراد خشک شد. سپس با استفاده از رولر اقدام به جداکردن درجه سانتی 07ساعت در دمای  9مدت کن بهدستگاه خشک

انجام آنالیز شیمیایی و آنالیز سرندی تهیه گردید.  جهتکن ریفل، نمونه معرف از هم شد و سپس به کمک یک تقسیم هانمونه

صورت تر شسته تا مواد نرمه از آن خارج میکرون( به00) مش 320بندی بر روی سرند رف را جهت دانههای معایت، نمونهدر نه

های موجود به میکرون پس از خشک شدن وزن شده و سپس با استفاده از سری سرند 00شوند. مواد باقی مانده بر روی سرند 

سیون و رول کردن مش بعد از فیلترا 320ری از سرند بندی شدند. ذرات عبودقیقه به وسیله دستگاه شیکر دانه 10مدت 

 بندی، با استفاده از دستگاه سیکلوسایزراستفاده شد.جهت آنالیز دانه

 

 های کل مدارموازنه داده

هم خوردن تعادل مدار و بروز خطا در نتایج، از نرم افزار موازن استفاده شد. با گیری و براز خطای احتمالی نمونهبرای جلوگیری 

های شستشوی و رمقگیر و ورودی توجه به نتایج آنالیز شیمیایی عیار مس و آهن در جریان خوراک، کنسانتره و باطله سلول

افزار میزان خطای عیار و بازیابی وزنی، درصد موازن، موازنه شد. خروجی این نرمافزار وخروجی آسیا ثانویه با استفاده از نرم

 باشد. ر قسمت از مدار میهای مدار در هجامد، دبی جریان

 

 آزمایشات فلوتاسیون روی کنسانتره واحدهای مختلف پرعیارکنی اولیه 

میکرومتر انجام شد و آزمایشات  -30و -00براساس نتایج مینرالوژی، آزمایشات فلوتاسیون واحد اول در اندازه، بدون خردایش، 

 میکرون انجام گردید. -00، -03، -00، -170فلوتاسیون واحد دوم و سوم در اندازه 

مقادیری که از سرند مورد نظر رد شده را  جدا شده را آنالیز سرندی کرده و برای جلوگیری از تولید نرمه در ابتدا مقدار خاک

تر از آن را در بازه ابعادی مختلف جدا کرده و متناسب با اندازه ، زمان خردایش انتخاب شد بطوری که جدا کردیم و مواد درشت

تر زمان خردایش بیشتری انتخاب گردید و پس از خردایش، روی سرند مورد نظر شسته و مقدار عبوری از ی مواد درشتبرا

جدا شد. و پس از اینکه حدود صد درصد مواد از سرند مورد نظر رد شد  سرند مورد نظر پس از خشک شدن از مواد درشت

 (1بعادی مختلف انجام شد. )جدولآزمایشات فلوتاسیون با ثابت ماندن شرایط در بازه ا
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 .. شرایط انجام آزمایشات فلوتاسیون و مواد شیمیایی مورد استفاده1جدول 

 

  هایافته

 مقایسه آن با طرح کارخانهبررسی درصد جامد و دبی جریانات مختلف مدار فلوتاسیون و 

با بررسی درصد جامد جریانات مختلف فرایند فلوتاسیون و مقایسه آن با طرح کارخانه مشاهده شد که به غیر از خوراک و 

سرریز هیدروسیکلون و خروجی آسیا ثانویه درصد جامد جریانات مختلف مدار فلوتاسیون وضعیت موجود بیشتر از وضعیت 

 (0)شکل طراحی شده است.
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 .1. درصد جامد وضعیت موجود مدار فلوتاسیون و مقایسه آن با طرح کارخانه تغلیظ 2شکل 

 

( بیشترین اختالف درصد جامد بین وضعیت موجود و طرح کارخانه به ترتیب بین کنسانتره نهایی، کنسانتره 0با مشاهده )شکل

، 60/00باطله نهایی، کنسانتره شستشو، باطله و کنسانتره پرعیارکنی اولیه به ترتیب با رمقگیر، خروجی آسیا خردایش مجدد، 

 بیشترین نوسان داشته اند.  80/0و  69/0، 66/0، 00/0، 00/6، 08/6

 

 

 

 

RC1-4 

مواد شیمیایی 

 مورد استفاده

 مقدار

(g/t) 

pH گیریزمان نمونه 

(min) 

 درصد

 )%( جامد

 بازه ابعادی

(mµ) 

 دانسیته

)3(gr/cm 

مورد  مقدار خاک

 (gr) نیاز

1324C 7 

8/00 0 00 

whithout 

grinding 

80/0 000 
7240F 0/00 00- 

742F 7 07- 

MIBC 7 
  

 

RC5-14 

 

 

4132C 7 010- 

80/0 006 
7240F 0/00 70- 

742F 7 00- 

MIBC 7 00- 
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 .1نوسانات درصد جامد بین وضعیت موجود و طرح کارخانه تغلیظ  .3شکل 

 

 ی وزنی جریانات مختلف خوراک ورودی مرحله شستشوتعیین دبی و بازیاب

باشد. تن بر ساعت می 0/6شستشو در حدود های شود بازیابی وزنی خوراک سلول( مشاهده می0همانطور که از )شکل 

 81است که حدود تن بر ساعت بوده 87/0یابی وزنی با باز  1RCهای شستشو توسطبیشترین بازیابی وزنی تامین کننده سلول

 08/1، 06/1به ترتیب با بازیابی وزنی  SCC ،3RC  ،2RCاست. های شستشو از این واحد تامین شدهدرصد بازیابی وزنی سلول

اند. لذا واحد اول مرحله پرعیارکنی اولیه  نسبت واحدهای دیگر تاثیر عت کمترین بازیابی وزنی را داشتهتن بر سا 07/1و 

واحد اول باعث کنسانتره و ایجاد نوسان در  و از اهمیت بیشتری برخوردار استستشو داشته زیادی در خوراک مرحله ش

 .دچار اختالل شودهای شستشو سلول عملکردشود که می

 

 
 بازیابی وزنی کنسانتره واحدهای مختلف پرعیارکنی اولیه و. 4شکل 

 های شستشو.کنسانتره رمقگیر همراه با خوراک سلول           

 

 های پرعیارکنی اولیه، سیلیس در کنسانتره سلول، پیریتسهم مس

های مرحلوه پرعیوارکنی اولیوه در وضوعیت کوم پیریوت و با بررسی سهم مس ،پیریت و سیلیس شناور شده درتک توک سولول

 های مرحله پرعیارکنی اولیه به دو وضعیتپرپیریت کارخانه و مقایسه میزان سهم سیلیس و پیریت برای ارزیابی وتفکیک سلول

. بوا افوزایش اول رخ داده اسوتچهوار سولول شده در درصد مس شناور 71 باالیهای سیلیسی و پیریتی مشخص شد که سلول
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های پنج به بعد سهم شوناوری موس افوت شودیدی که از سلولشناوری مس کاهش یافته بطوریسهم ها به تدریج شماره سلول

که این افت شدید به دلیول توزیوع نامناسوب  رسد.رین مقدار خود مییابد و در پنج سلول انتهایی سهم شناوری مس به کمتمی

باشود، سوهم شوناوری پیریوت در با توجه به این مسئله که سرعت شناوری پیریت بیشتر از سیلیس می باشد.مواد شیمیای می

های مختلف رافر نشان حدبا بررسی کنسانتره وا سیلیس بوده است. درصد بیشتر از 01چهار سلول اول مرحله پرعیارکنی اولیه 

تا  0سلول های سلول اول با پنج سلول انتهایی رافر کامال متفاوت است به طوری که در دهد که نوع شناوری مواد در چهار  می

درصود  01 در حودودهای ده تا چهارده سهم شناوری سویلیس سهم شناوری سیلیس و پیریت تقریبا یکسان است. در سلول 9

ون اضوافه کوردن بد 11Z کلکتور کردناضافه باشد. شناوری بیش ار حد مواد گانگ در واحد انتهایی به دلیل بیشتر ازپیریت می

شوده در سولول انتهوایی شناوری کوم موس، بیشوتر سویلیس شناور. همچنین در سلول انتهایی به دلیل سهم استبوده سازکف

فرایند شستشو را دچار مشکل کرده و باعث کاهش زموان مانود در اند و عملکرد روی شناور شدهصورت دنبالهانتخابی نبوده و به

 ساز و کلکتوریکفدهد. به همین دلیل الزم است در واحد سوم از های شستشو شده و عیار فرایند شستشو را کاهش میسلول

 (6و0یس آزاد خودداری کند. )شکلاستفاده شود که انتخابیت آن باال باشد و از شناوری سیل

 

 
 هیاول یارکنیپرع یهاسلول در سیلیس و تیریپ مس، یشناور سهم .5شکل 

 .کارخانه تیریپ کم تیوضع در

 

 
  هیاول یارکنیپرع یهاسلول در سیلیس و تیریپ مس، یشناور سهم.  6شکل 

 .کارخانه تیریپرپ تیوضع در
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ولیه در دو وضعیت نرمال و پیریتی های مختلف مرحله پرعیارکنی اتوجه به وضعیت شناوری مس، پیریت و سیلیس در سلولبا

 باشد.ها به ترتیب زیر میکارخانه تفکیک سلول

 

 هایی که سهم شناوری پیریت آن از سیلیس بیشتر است( تعیین های پیریتی )سلولبه عنوان سلول 0تا  0 هایسلول

 شد.

 آن از پیریت بیشتر است( هایی که سهم شناوری سیلیس های سیلیسی ) سلولبه عنوان سلول 00تا  0های سلول

 تعیین شد.

 

 سهم قفل شدگی کالکوپیریت با پیریت و سیلیس در بازه ابعادی مختلف

و آزاد شودگی  با بررسی پیریت و سیلیس قفل شده با کالکوپیریت در بازه ابعادی مختلف برای تعیوین میوزان خوردایش بهینوه

پیریت و پرپیریت کارخانه مشاهده شد، در چهار سلول اول میوزان مپرعیارکنی اولیه در دو وضعیت ک هایکالکوپیریت در سلول

کمتر است و بیشتر قفل شدگی کالکوپیریت با پیریت در بازه  3و  2ت به واحد ت با پیریت و سیلیس نسبقفل شدگی کالکوپیری

میکورون بیشوتر قفول  44زه زیور است و در اندامیکرون رخ داده 503تا  33زه بین میکرون بوده و با سیلیس در با 44تا  44بین 

شوود کوه سوهم قفول شودگی های پونج توا نوه مشواهده میاسوت. در سولولوپیریت با پیریت و سیلیس آزاد شودهشدگی کالک

است و بیشتر قفول شودگی کالکوپیریوت بوا سویلیس در وضوعیت نسبت به سیلیس کاهش شدیدی یافته کالکوپیریت با پیریت

است ولی در وضعیت پیریتی کارخانه بیشتر قفل شودگی کالکوپیریوت بوا میکرون حاصل شده 503تا  44 نرمال کارخانه در بازه

میکرون حاصول  -44یا  -33است و آزادشدگی کالکوپیریت از سیلیس در اندازه میکرون رخ داده 503تا  33زه بین سیلیس در با

اسوت و در میکرون بدست آموده 44تا  503بین  بازهشود. همچنین در این واحد قفل شدگی کالکوپیریت با پیریت بیشتر در می

های ده توا چهوارده بیشوتر ذرات سویلیس در ایون آید. در سلولمیکرون آزادشدگی کالکوپیریت با پیریت بدست می -44اندازه 

سوهم میکورون  44رون حاصل شوده و در انودازه زیور میک 503واحد شناور شده و قفل شدگی کالکوپیریت با سیلیس در اندازه 

سویار کوم شدگی کالکوپیریت بوا پیریوت در ایون واحود بشود و میزان قفلزیادی از قفل شدگی کالکوپیریت با سیلیس آزاد می

 (8و4هایباشد. )شکلمی
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 .. بازیابی وزنی پیریت و سیلیس قفل شده با کالکوپیریت در واحد اول پرعیارکنی اولیه7شکل
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 .و سیلیس قفل شده با کالکوپیریت در واحد دوم و سوم پرعیارکنی اولیه. بازیابی وزنی پیریت 8شکل
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دو شرایط  های مختلف برای هرواحدهای مختلف رافر در فراکسیون شده در کنسانترهصد وزنی پیریت آزاد شناوربا بررسی در

)واحد دوم رافر(  9 تا 0های لولشده مربوط به سنرمال بیشترین پیریت آزاد شناور پیریت مشاهده شد که دروضعیتنرمال و پر

 واحد اول رافر پیریت اکثر پیریت شناورشده در کنسانتره دریت پروضعباشد، ولی در )واحد اول رافر( می 0 و 0های و سلول

شود که در وضعیت های ابعادی مختلف مشاهده میبررسی پیریت آزاد شناورشده دربازه ( رخ داده است. با0تا0)سلولهای 

تفاوت ت. در وضعیت پرپیریت اسها داشتهه کنسانتره را نسبت به سایر بازهمیکرون بیشترین انتقال ب 00در بازه ابعادی نرمال 

ترین میکرون بیش 70تا  00خوراک نسبت به وضعیت نرمال باعث شده که  در بازه ابعادی  در نوع قفل شدگی و سختی بیشتر

 (01و9)شکلره مشاهده گردد.شده در کنسانتدرصد وزنی پیریت آزاد شناور

 

 
 های مختلفدر اندازه درصد پیریت آزاد شناورشده در کنسانتره واحدهای مختلف رافر .9شکل

 در وضعیت پیریتی کارخانه.

 

 
 های مختلفدر اندازه . درصد پیریت آزاد شناورشده در کنسانتره واحدهای مختلف رافر01شکل

 در وضعیت نرمال کارخانه.
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 های مختلفایشات فلوتاسیون روی کنسانتره واحدنتایج آزم

آزمایشات فلوتاسیون با  های مختلف و انجامبا بررسی خردایش کنسانتره واحدهای مختلف مرحله پرعیارکنی اولیه در اندازه

خردایش داشتن شرایط در دو وضعیت پرپیرت و کم پیریت کارخانه نتیجه شد که در واحد اول در شرایطی که بدون ثابت نگه

میکرون  -00شود. در اندازه صل میدرصد حا 08تا  07درصد با عیار حدود  70آزمایشات فلوتاسیون انجام شود بازیابی باالی 

باشد. ولی عیار افزایش چشمگیری پیداکرده و به درصد می 71اهش یافته و در حدود بازیابی نسبت به مرحله بدون خردایش ک

 -00میکرون نه تنها تغییر چندانی در عیار نسبت به اندازه  -07درصد رسید. در اندازه  00تا  00حداکثر مقدار خود در حدود 

درصد رسید. به دلیل اینکه در واحد اول باالی  00میکرون حاصل نشده بلکه میزان بازیابی به کمترین مقدار خود در حدود 

در واحد اول در دو وضعیت پرپیریت و و بهترین اندازه شود عیار نسبت به بازیابی ارجعیت داشته، درصد مس شناور می 71

 (00و00شود. )شکلمیکرون حاصل می -00پیریت کارخانه در اندازه کم

 

 
 خردایش و انجام آزمایشات فلوتاسیون بر کنسانتره واحد اول پرعیارکنی اولیه . 11شکل

 در اندازه های مختلف در وضعیت کم پیریت کارخانه. 

 
  پرعیارکنی اولیه اول واحدبر کنسانتره  ونیفلوتاس آزمایشات انجام و شیخردا.12شکل

 .کارخانه تیریپپر تیوضع در فلمخت یها اندازه در
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 -010 تره واحدهای دوم و سوم در اندازهشود، آزمایشات فلوتاسیون روی کنسانمشاهده می 00و00های شکلکه در همانطور

درصد بوده است. در بازه  01درصد و میزان بازیابی  0که عیار مس در حدود ه بطوریعیار و بازیابی را داشتمیکرون کمترین 

درصد بوده لیکن در وضعیت پرپیریت کمی  00تا  01پیریت بین میکرون عیار مس در وضعیت کم 70تا  00عادی بین اب

درصد بود. در اندازه  70یانگین حدود است. بازیابی مس در این بازه به طور مدرصد رسیده 9/6تا  7/6به حدود  کاهش یافته و

میکرون نداشت و اختالف آن  70تا  00نسبت به بازه یریت تغییر چندانی پو کم پرپیریتمیکرون عیار مس در وضعیت  -00

 درصد رسید. 68درصد کاهش یافته و مقدار آن به  0درصد بود. ولی میزان بازیابی آن در حدود  0در حدود 

 

 
 دوم و سوم واحدبر کنسانتره  ونیفلوتاس آزمایشات انجام و شیخردا . 13شکل

 .کارخانه تیریپکم تیوضع در فلمخت یهااندازه در پرعیارکنی اولیه             

 

 
  سوم و دوم واحدبر کنسانتره  ونیفلوتاس آزمایشات انجام و شیخردا . 14شکل

 .کارخانه تیریپپر تیضعو در فلمخت یهااندازه در پرعیارکنی اولیه              

 

عمدتا با سیلیس بوده و سیلیس  ست که قفل شدگی کالکوپیریتا نتایج فلوتاسیون کنسانتره واحدهای دوم و سوم حاکی از آن

شود. بهترین اندازه ذرات برای کنسانتره واحدهای دوم وسوم تری از کالکوپیریت جدا میمقایسه با پیریت در اندازه درشتدر 

 باشد. میکرون می -70+ ، 00در بازه 
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 گیر() خوراک واحد رمق فلوتاسیون آزمایشات باطله نتایج در پیریت و آهنمس،  عیار بررسی

کند( با بررسی عیار مس و پیریت منتقل شده به باطله در آزمایشات فلوتاسیون شستشو )که خوراک واحد رمقگیر را تامین می

های مختلف نشان داد که در واحد اول کمترین مس منتقل شده به باطله در ندازهدر دو وضعیت پرپیریت و کم پیریت در ا

درصد  00و 0/01میکرون و در وضعیت پرپیریت در اندازه بدون خردایش به ترتیب با درصد مس  -00وضعیت نرمال در اندازه 

ه است. در واحد دوم و سوم در میکرون باعث افزایش مس منتقل شده به باطله شد 00و خردایش بیشتر از  رخ داده است

درصد کمترین مس منتقل شده به باطله در این اندازه بوده و  00/1میکرون با درصد مس  -010وضعیت کم پیریت در اندازه 

درصد مس تغییر چندانی با هم ندارند.کمترین مس منتقل شده به باطله در  80/1میکرون با  -00و  -00، -70در اندازه 

 (06و00)شکل باشد. درصد می 0/1میکرون با درصد مس   -70در اندازه وضعیت پرپیریت 

 

 
  ی پرعیارکنی اولیهها واحد در ونیفلوتاس آزمایشات باطله مس اریع. 01شکل

 .تیریپ کم تیوضع در مختلف یابعاد بازه در

 

 
 پرعیارکنی اولیه یها واحد در ونیفلوتاس شاتیآزما باطله مس اریع. 01شکل

 .تیریپپر تیوضع در مختلف یبعادا بازه در 
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با توجه به این نکته که افزایش پیریت منتقل شده به باطله نشان از عملکرد بهتر است، در واحد اول بیشترین پیریت منتقل 

 میکرون بوده و کمترین پیریت منتقل شده به باطله در اندازه -00پیریت و پرپیریت در اندازه شده به باطله در دو وضعیت کم

است. ه در اندازه بدون خردایش رخ دادهدهد بیشترین پیریت منتقل شده به کنسانتربدون خردایش حاصل شده که نشان می

میکرون  -00میکرون تغییر چندانی با اندازه  00تا  70در واحد دوم و سوم میزان پیریت منتقل شده به باطله در بازه بین 

 (08و07کل درصد است.)ش 00ن حدود نداشته و مقدار آ

 

 
  مختلف یابعاد بازه در ونیفلوتاس شاتیآزما باطله ر آهن و پیریتایع. 11شکل

 .تیریپ کم تیوضع در

 

 
 مختلف یابعاد بازه در ونیفلوتاس شاتیآزما باطله تیریپ و آهن اریع . 11شکل 

 .تیریپپر تیوضع در 
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شناوری مس، پیریت و  و میزانه و کنسانتره رمقگیر توجه به دبی جریانات واحدهای مختلف کنسانتره پرعیارکنی اولیبا

 باشد:سیلیس در این واحدها تغییر مدار به شرح زیر می

 00کنسانتره واحد اول پرعیارکنی اولیه به همراه کنسانتره واحد رمقگیر در یک آسیا ثانویه ریخته شده و تا اندازه- 

 .میکرون خردایش مجدد شوند

 میکرون خردایش مجدد شوند 70تا  00در یک آسیا مجزا ریخته شده و تا بازه بین  کنسانتره واحدهای دوم و سوم. 

 

  گیریبحث و نتیجه
 87/0های شستشو توسط کنسانتره واحد اول پرعیارکنی اولیه با بازیابی وزنی بیشترین بازیابی وزنی خوراک سلول •

و دوم مرحله پرعیارکنی اولیه به ترتیب با بازیابی شود و کنسانتره رمقگیر،کنسانتره واحد سوم تن بر ساعت تامین می

اند و بیش از های شستشو  داشتهدر خوراک سلول تن بر ساعت کمترین بازیابی وزنی را 07/1و  08/1،  06/1وزنی 

 شود.درصد مس در واحد اول مرحله پرعیارکنی اولیه شناور می 71

العکس در واحد سوم سهم باشد و بدرصد بیشتر از سیلیس می 01سهم شناوری پیریت در واحد اول پرعیارکنی اولیه •

 .اندوم سهم شناوری هردو تقریبا یکساندرصد بیشتر است و در واحد د 01شناوری سیلیس از پیریت در حدود 

انتخابیت پایین این کلکتور باعث شده که میزان شناوری و  11Zبه دلیل کاهش عمق کف و اضافه کردن کلکتور  •

روی به کنسانتره منتقل وسیله دنبالهبی نبوده و سهم زیادی از آنها بلیس در واحد سوم در اندازه ریز انتخاپیریت و سی

 کند.شده و فرایند شستشو را دچار مشکل

دگی کالکوپیریت با سیلیس شیریت با پیریت نسبت به میزان قفلشدگی کالکوپبا افزایش اندازه ذرات میزان قفل •

 یابد.کاهش می

میکرون  70شدگی سیلیس/کالکوپیریت تا اندازه زیر میکرون و آزاد 00تا اندازه زیر  شدگی پیریت/کالکوپیریتآزاد •

 شود.حاصل می

 -44ثانویه ریخته شده و تا اندازهکنسانتره واحد رمقگیر در یک آسیای کنسانتره واحد اول پرعیارکنی اولیه به همراه  •

د دوم و سوم پرعیارکنی اولیه در یک آسیای ثانویه به طور جداگانه میکرون خردایش مجدد شوند وکنسانتره واح

 میکرون خردایش مجدد شوند. 44تا  33ریخته شده و تا بازه 

تن بر ساعت و دبی  60/00دبی جریان کنسانتره واحد اول پرعیارکنی اولیه همراه با کنسانتره رمقگیر برابر است با  •

تن بر ساعت است که برای آسیاکنی  00/08عیارکنی اولیه برابر است با جریان کنسانتره واحدهای دوم و سوم پر

 مجزا تناژ واحدها تقریبا باهم برابر است.
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