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چکیده:
در این تحقیق کارائی و مشخصات سلول های فلوتاسیون جدید و قدیم کارخانه فررآوری مرس سرچشرمه
مقایسه شده اند .فلوشیت و مشخصات تجهیزات در کارخانه های تغلیظ ( 1قردیم) و جدیرد ( )2توضریح
داده شده است .مشاهده شد که متوسط تناژ ورودی به کارخانره قردیم  2برابرر کارخانره جدیرد اسرت و
میزان نوسان تناژ در کارخانه تغلیظ  1کمتر از  2است .همچنین بررسی آمار یک دوره  9ماهه نشران داد
که عیار نهائی کنسانتره در کارخانه جدید ( )% 22/4اندکی بیشرتر از کارخانره قردیم ( )24مری باشرد .از
طرف دیگر بازیابی کارخانه قدیم حدود  1درصد بیشتر از کارخانه جدید است.
بررسی ارتفاع کف واحدهای مختلف دو کارخانه تغلیظ یرک و دو نشران داد کره ارتفراع کرف واحرد رافرر
کارخانه تغلیظ دو بیشتر از کارخانه تغلیظ یک است .ولی در واحد کلینر ارتفاع کف تغلیظ یرک بیشرتر از
تغلیظ دو است و ارتفاع کف واحد رمقگیر واحد یک و دو تقریبا با هم برابر است .
طبق نتایج عیارسنجی و موازنه جرم واحدهای رافر مشخص شد که کارایی سلول هرای رافرر تغلریظ یرک
بهتر از دو بوده است .بازیابی واحدهای رافر تغلیظ 55/25 ،1وبررای تغلریظ 54/11 ،2درصرد  .برا بررسری
انجام شده از هر دو کارخانه تغلیظ مشاهده است که کارایی سلولهرای رمرقگیرری بهترر از سرلولهرای
پرعیار کنی اولیه میباشد .چون در واحدهای رمقگیری دبی هروا و ارتفراع کرف پرایینترر و ذرات ریزترر
هستند و خاصیت هیدروفوب دارند فرصت مییابند که به صورت خود به خودی شناور شوند.
با بررسی هزینههای مختلف به ازای یک تن خوراک مشاهده شد که در یک سرال گششرته هزینره هرا در
کارخانه تغلیظ دو بیشتر از تغلیظ یک است و تا زمانی که فاز دو کارخانه تغلریظ دو راه انردازی شرود بره
دلیل کم بودن تناژ ورودی در کارخانه تغلیظ دو هزینه ها به ازای یک تن خاک ورودی بیشرتر از تغلریظ
یک میباشد.
واژگان كلیدی :فلوتاسیون ،هزینه مصرفی ،ارتفاع کف ،کالکوپیریت
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 -1مقدمه
فلوتاسیون یا شناورسازی یکی از روشهای فرآوری مواد است که به عنوان یک واحد عملیاتی اصلی در بیشتر کارخانه های
پرعیار کنی مورد استفاده قرار میگیرد .انتخابی تر بودن این روش نسبت به سایر روشها و همچنین زیاد شدن معادن با عیار
خوراک پایین از عمده دالیل فراگیر شدن این روش میباشد فلوتاسیون یک فرآیند سه فازی است که ذرات ریز جامد با هوا و
آب مخلوط میشود( .)Podobnik et al, 1982اگر کانی با ارزش از گانگ در درشت ترین ابعاد ممکن جدا شود ،عالوه بر اینکه
با کاهش میزان خردایش مصرف انرژی کاهش مییابد ،هزینه جدایش در مرحله بعد نیز کمتر و فرآیند جدایش نیز آسان تر
می شود( . )Churchill et al 1982از آنجائیکه در فرآیندهای پرعیارسازی مواد ،برخی از ذرات با ارزش به باطله راه پیدا می
کنند ،می توان فرار این نوع ذرات را به هر یک از عملیات خردایش و جداسازی نسبت داد(رضایی )1994 ،درجه آزادی و
توزیع نوع قفل شدگی ذرات با ارزش درخوراک و باطله فرآیندهای پرعیارکنی به عملکرد فرآیندها وابسته است( Degner et
.)al, 1976

یکی از عوامل بسیار مهم در فلوتاسیون کانیها ،طراحی و نوع سلول فلوتاسیون است که معموال تاثیر بسزایی در پارامترهای
متالورژیکی دارد .عالوه بر این هزینههای مربوط به سرمایه گشاری ،نصب و نگهداری آن از نظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت
است بنابراین به همین دلیل از زمانی که این روش به عنوان یکی از روشهای فراوری مواد معدنی مطرح شده است،
طراحیهای متفاوتی از سلولهای فلوتاسیون توسط شرکتهای مختلف به بازار عرضه شده است ،که هریک مزایا ومعایبی دارند
ودر مواردخواصی استفاده میشوند وبرخی از آنها نیز مراحل آزمایشی خود را طی میکنند(بنیسی.)1959 ،
هدف از بهینه سازی ترکیب یک مدار ،تعیین پارامترهای ساختاری مربوط به مدار است به شکلی که به ازای آنها تابع هدف-
مثل بازیابی ،عیار ،کارایی جدایش یا هر شاخص مورد نظر دیگر -بیشینه گردد).(Zanin et al, 2010
-1-1

آشنایی با مدار فلوتاسیون و آسیاكنی ثانویه كارخانه پرعیاركنی شماره1

واحد فلوتاسیون تغلیظ 1به دو بخش شمالی و جنوبی که از نظر تعداد و نوع دستگاهها مشابه اند تقسیم شدهاست .فرآیند
فلوتاسیون جهت جداسازی کانیهای دارای مس و مولیبدن از گانگ ،در چهار مرحله پرعیار کنی اولیه ،شستشو ،شستشوی
نهایی و رمقگیری انجام میشود.
خوراک که تا %58زیر 148مش خرد شده با غلظت  25درصد جامد وارد یک ردیف سلول پرعیارکنی اولیه با زمان ماند18
دقیقه میشود .در هر یک از بخشهای شمال و جنوب  4ردیف سلول وجود دارد که در هر ردیف شامل سه واحد (بترتیب 4
سلول 2+سلول 2 +سلول) است .خوراک ورودی به سلولهای پرعیارکنی اولیه را سرریز سیکلونهای اولیه تامین میکند .در هر
بخش دوآسیای ثانویه گلوله ای موازی قرار دارد .طی فرایند فلوتاسیون محصول واحدهای پرعیارکنی اولیه همراه با رمقگیر به
سیکلونهای ثانویه فرستاده میشود.سرریز سیکلونهای ثانویه با  %58زیر  44میکرون به مرحله شستشوی اولیه فرستاده شده
و ته ریز هیدروسیکلون به آسیای خردایش مجدد فرستاده میشود .محصول شستشوی اولیه به مرحله شستشو نهایی فرستاده
شده و محصول شستشو نهایی به عنوان کنسانتره نهایی به تیکنر مس -مولیبدن ارسال میگردد .باطله شستشوی اولیه به
مرحله رمقگیر فرستاده شده و باطله رمقگیر همراه با باطله مرحله پرعیارکنی اولیه به عنوان باطله نهایی از مدار خارج
میشود(.شکل)1

شکل : 1مدار فلوتاسیون كارخانه پرعیاركنی صنعتی مجتمع مس سرچشمه
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-2-1

آشنایی با مدار فلوتاسیون كارخانه پرعیاركنی شماره( 2طرح جدید):

در طرح توسعه تغلیظ از تکنولوژی روز دنیا از آسیای نیمه خود شکن( ) SAG-Millبه جای مرحله ی دوم و سوم خردایش
(سنگ شکنهای ثانویه و ثالثیه ) آسیای گلوله ای با ظرفیت عملی و تقریبی  9/15برابر آسیاهای گلوله ای اولیه موجود ،
سلولهای فلوتاسیون مکانیکی تانکی با ظرفیت تقریبی  11/9و  12/9برابر سلولهای رافر و اسکاونجر موجود  ،سلول ستونی
به جای سلولهای ریکلینر موجود  ،فیلتر پرس به جای فیلتر دیسکی و خشک کن و تیکنر باطله با ظرفیت آبگیری باال ( مدل
 )EDUCبه جای تیکنرهای باطله موجود استفاده شده است .شکل .فلوشیت کل عملیات فاز  1طرح توسعه تغلیظ مجتمع
مس سرچشمه را نشان می دهد(.شکل )2

شکل :2فلوشیت كامل مدار فلوتاسیون همراه با توزیع مواد شیمیایی و مقدار مصرف طبق طرح كارخانه تغلیظ2

 -2روش تحقیق
برای مقایسه سلولهای طرح قدیم و جدید اقدام به گرفتن اطالعات هر دو کارخانه تغلیظ  1و  2در زمینههای بررسی شاخص
کیفی کنسانتره نهایی هر دو کارخانه ،تعیین عیار و بازیابی هریک طی  9ماه سال  1994انجام گرفت و برای بررسی عملکرد
واحدهای مختلف کارخانه تغلیظ  1و  2اقدام به سه سری نمونهبرداری از کارخانه تغلیظ  1و  2گرفته شد همچنین برای
بررسی ارتفاع کف در واحدهای مختلف سه سری نمونه از ارتفاع کف واحدهای مختلف گرفته شد.
-1-2

نمونه برداری

برای مقایسه سلول های فلوتاسیون کارخانه تغلیظ طرح قدیم و کارخانه تغلیظ طرح جدید اقدام به سه نمونه برداری از
کارخانه تغلیظ 1و 2انجام شد .به دلیل تعداد زیاد ردیفها،نمونه برداری از تمام آنها حجم زیادی در برداشت بنابراین یکی از
ردیف در دو طرح کارخانه تغلیظ 1و 2انتخاب گردید (.ردیف های از دو طرح 1و 2انتخاب شد که معموال در خط قرار
داشتند)نمونه برداری در شرایط پایدار مدار انجام گردید در سلول های طرح قدیم به دلیل اینکه عیار دو طرف سلولها گاهی
اوقات متغیر بود در هر نمونه گیری از دو طرف سلول نمونه گیری شد.
-2-2

تعیین ارتفاع كف :

اندازهگیری به منظور تعیین ارتفاع کف برای سلول های طرح قدیم(کارخانه تغلیظ )1از یک وسیله ای استفاده گردید که
قابلیت شناوری در سطح پالپ را داشته باشد و وزن آن سنگین تر کف بوده به این دلیل که از کف عبور کرده و بر روی سطح
پالپ شناور باشد برای این کار از یک چوب که بر روی آن یک وسیله ی اندازه گیری نصب شد استفاده گردید .در کارخانه
تغلیظ  2به دلیل استفاده از سیستم های دیجیتالی به صورت آنالین ارتفاع کف اندازه گیری شده و بر روی مانیتور هر سلول
نشان داده می شود  .که در هر سری ارتفاع کف از سیستم دیجیتال یادداشت برداری می شود(.شکل )9
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شکل  :3تعیین ارتفاع كف به وسیله سیستم دیجیتالی و وسیله طراحی شده برای سلولهای كارخانه تغلیظ  1و 2

 -3بحث و نتایج
در این بخش به مقایسه بخشهای مختلف واحدهای پرعیارکنی تغلیظ یک و دو از لحاظ عیار و بازیابی ،میزان ارتفاع کف،
بررسی نتایج متالورژیکی پرداخته شد و در انتها به مقایسه هزینه یک تن کنسانتره برای تغلیظ  1و  2انجام گرفت.
-1-3

مقایسه ارتفاع كف كنسانتره واحدهای مختلف پرعیار كنی كارخانه تغلیظ یک و دو:

با بررسی ارتفاع کف واحدهای مختلف دو کارخانه تغلیظ یک و دو مشاهده میشود که ارتفاع کف واحد رافر کارخانه تغلیظ دو
بیشتر از کارخانه تغلیظ یک بوده و در واحد کلینر بر خالف واحد رافر ارتفاع کف تغلیظ یک بیشتر از تغلیظ دو است و ارتفاع
کف واحد رمقگیر واحد یک و دو تقریبا با هم برابر است و ارتفاع کف سلول ریکلینر تغلیظ دو ( )Column cellاز تغلیظ یک
بسیار بیشتر است که باعث افزایش عیار کانس نهایی میشود( .شکل  4و)2

شکل :4ارتفاع كف تغلیظ  1در جریان های مختلف

شکل :5ارتفاع كف تغلیظ  2در جریان های مختلف

 -2-3بررسی عیار و بازیابی كارخانه تغلیظ  1و :2
با بررسی بازیابی کارخانه تغلیظ یک و کارخانه تغلیظ دو مشاهده میشود که بازیابی کارخانه تغلیظ یک بیشتر از کارخانه
تغلیظ دو بوده است میانگین و انحراف معیار بازیابی تغلیظ یک برابر  ، 52/92±2/85میانگین و انحراف بازیابی کارخانه تغلیظ
دو 54/19±1/2که نشان میدهد به دلیل نوسانات عملیاتی کارخانه تغلیظ دو انحراف معیار آن زیاد است چون که فاز دو
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کارخانه تغلیظ دو به دلیل آزمایشات باعث شده است که تناژ ورودی کارخانه تغلیظ  2دارای نوسان باشد و به همین دلیل
باعث شده که بازیابی نهایی کنسانتره تغلیظ  2پرنوسان تر از تغلیظ  1باشد(.شکل )1
همچنین با بررسی میزان عیار کارخانه تغلیظ  1و  2در یک دوره  9ماهه سال  1994مشاهده شد به دلیل اینکه تناژ زیاد
ورودی به کارخانه تغلیظ یک بیشتر از تغلیظ دو است به همین دلیل مس محتوای کنسانتره نهایی تغلیظ یک بیشتر از تغلیظ
دو میباشد ،ولی با توجه به نمودار مشاهده میشود که عیار نهایی کانس کارخانه تغلیظ دو در حدود  2درصد بیشتر از کارخانه
تغلیظ یک است .با توجه به این نکته که در کارخانه تغلیظ دو از سلول ستونی استفاده میشود ،به دلیل زمان ماند بیشتر این
سلولها و شرایط هیدرودینامیکی بهتر باعث شده است که بطور کلی عیار کارخانه تغلیظ  2بیشتر از  1شود(.شکل )1

شکل :6رابطه نسبت پرعیار شوندگی با بازیابی كارخانه تغلیظ  1و  2شکل  :7رابطه مس محتوا و عیار مس نهایی دردوكارخانه تغلیظ

 -3-3مقایسه هزینه یک تن خوراک فراورده شده در كارخانه تغلیظ  1و 2
با بررسی هزینه کلی کارخانه تغلیظ یک ودو برای یک تن خوراک ورودی مشاهده میشود که در همهی ماههرای سرال هزینره
کلی کارخانه تغلیظ دوبیشتر از تغلیظ یک می باشد که بطور میانگین هزینه تغلیظ یک برابر است با  24459428ریال وتغلریظ
دو برابر است با 181221429می باشد که نشان می دهد هزینه تغلیظ دو تقریبا دو برابر تغلیظ یک است .
درماه های تیر و مردادهزینههای تغلیظ دو بسیار بیشتر از تغلیظ یک بوده است که ناشی از تعمیرات زیاد کارخانه تغلریظ دو و
اورهال بودن این کارخانه می باشد(.شکل )5
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 -4-3مقایسه عیار و بازیابی واحدهای رافر در تغلیظ 1و :2
با توجه به این مطلب که سهم واحدهای پرعیارکنی اولیه در مدار ،افرزایش بازیرابی میباشرد قسرمت عمرده هردر روی مرس و
مولیبدن از طریق باطله رافر میباشد  .میزان عیار و بازیابی مولیبدن و مس واحدهای رافر کارخانه تغلیظ  1در شکل  9تا شکل
 11آورده شده است .با توجه به مطالب گفته شده معموال عیار و بازیابی برای مس ،رابطه عکس دارنرد .عیرار و بازیرابی مرس از
واحد  1به  9کاهش مییابد چون توزیع مواد شیمیایی کم میشود و از طرفی افزایش سیلیس و  Al2O3باعث پوشرش نرمرهای
روی سطح ذرات مس شده و از شناور شدن آن جلوگیری میکند ،اما برای مولیبدن این روند وجود ندارد با توجره بره ایرن کره
زمان الزم جهت شناورسازی برای مولیبدن بیشتر از مس است ،بازیابی مولیبدن در واحد  9از بقیه بیشتر است و عالوه برر ایرن
بعضی از ذرات مولیبدن که به کنسانتره میروند به صورت قفلشده با سیلیس هستند و ذرات ریرز مولیبردن ممکرن اسرت بره
طریقه دنبالهروی به کنسانتره بروند.

A

B

Al2O3 SiO2

به منظور تعیین میزان عیار  -بازیابی مولیبدن و مس در واحدهای رافر کارخانه تغلریظ  2در شرکلهای  12ترا 14آورده شرده
است .همانطور که از نمودارها مشخص است رابطه مستقیمی بین عیار و بازیابی مس و مولیبردن میباشرد ،چرون اکثرر ذرات
مولیبدنیت که در کنسانتره دیده شده است به صورت قفل شده با کالکوپیریت بوده است .به همین علت روند نمودار عیار برای
هردو نمودار مس و مولیبدن یکسان است و با توجه به اینکه ارتفاع کف در واحد  1از بقیه واحدها بیشتر است ولی بازیابی مس
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و مولیبدن در واحد  4کمتر است و در واحدهای آخر هدف افزایش بازیابی است اما این هدف انجام نشده است ،علت این امر را
ناکافی بودن مواد شیمیایی در واحدهای آخر عنوان کرد .در تغلیظ  2هم برا توجره بره آن کره برا ذرات درشرتتر و سرختتر
خوراکدهی میشود میزان عیار سیلیس و  Al2O3باالتری دارد و در نتیجه کاهش ارتفاع کف در سلولهای آخر سربب تجمرع
سیلیس و  Al2O3میشود .در نتیجه این ذرات سبب پوشش نرمهای و کاهش عیار و بازیابی در واحدهای آخر میشوند.

A

B

Al2O3 SiO2

 -5-3مقایسه هدر روی بازیابی مس و مولیبدن در باطله واحدهای مختلف
مطالعه نتایج میکروسکوپی صورت گرفته بر روی باطله قسمتهای مختلف مدار در شکل  12آورده شده است .همانطور که از
نمودارها زیرقابل مشاهده است که بیشترین هدرروی مس و مولیبدن در باطله سلولهای رافر میباشرد و قسرمت عمرده باطلره
نهایی کارخانه مربوط به باطله سلولهای پرعیار کنی اولیه میباشد .از نمودارهای زیر قابل مشاهده است که کارایی سلولهرای
رمقگیری بهتر از سلولهای پرعیار کنی اولیه میباشد .چون برای مولیبدن در واحدهای رمرقگیرری دبری هروا و ارتفراع کرف
پایینتر و ذرات ریزتر هستند و خاصیت هیدروفوب دارند فرصت مییابند که به صورت خودبهخودی شناور شوند.
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شکل  :15توزیع در باطله واحدهای تغلیظ توزیع مس( )Aو توزیع مولیبدن()B

 -6-3بررسی تحلیل آماری مقایسه كارخانه تغلیظ  1و :2
با بررسی تحلیل آماری به روش  Anovaبرای هر دو کارخانه تغلیظ  1و  2با ضریب اطمینران  92درصرد مشراهده شرد کره در
تمامی موارد میزان واریانس کارخانه تغلیظ  2بیشتر از کارخانه تغلیظ  1بوده است .این بدین معنی است که نوسرانات کارخانره
تغلیظ 2به دلیل خاموشی زیاد آسیای  SAG Millفاز  1و  2بسیار زیاد شده و این امر بر کارایی کارخانره تغلریظ  2اثرر منفری
گشاشته است .همچنین با بررسی  P-Valueدادههای آماری مشاهده میشود به دلیل کمتر برودن ایرن ضرریب از  8/82درصرد
نشان میدهد که فرض اول رد شده و دادههای کارخانه تغلیظ  1و  2با هم متفاوتاند(جدول)1
جدول :1بررسی دادههای آماری به روش  Anovaبرای كارخانه تغلیظ  1و 2
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 -4نتیجهگیری










در یک دوره  9ماهه متوسط عیار تغلیظ  1و  2بترتیب برابر است با  29/92و  22/4درصد که نشان میدهد که عیار
نهایی کنسانتره تغلیظ  2در حدود  1/2درصد بیشتر از تغلیظ  1است.
با بررسی بازیابی دو کارخانه مشاهده شد که بازیابی کارخانه تغلیظ  1در حدود  52/92درصد و در کارخانه تغلیظ 2
برابر است با  54/19درصد که بازیابی کارخانه تغلیظ  1در حدود  1درصد بیشتر از تغلیظ  2است.
با بررسی ارتفاع کف واحدهای مختلف دو کارخانه تغلیظ یک و دو مشاهده میشود که ارتفاع کف واحد رافر کارخانه
تغلیظ دو بیشتر از کارخانه تغلیظ یک بوده و در واحد کلینر بر خالف واحد رافر ارتفاع کف تغلیظ یک بیشتر از
تغلیظ دو است و ارتفاع کف واحد رمقگیر واحد یک و دو تقریبا با هم برابر است و ارتفاع کف سلول ری کلینر
تغلیظ دو ) (Column cellاز تغلیظ یک بسیار بیشتر است که باعث افزایش عیار کانس نهایی میشود.
با بررسی هزینههای مختلف به ازای یک تن خوراک مشاهده شد که در یک سال گششته هزینه ها در کارخانه تغلیظ
دو بیشتر از تغلیظ یک است و تا زمانی که فاز دو کارخانه تغلیظ دو راه اندازی شود به دلیل کم بودن تناژ ورودی در
کارخانه تغلیظ دو هزینه ها به ازای یک تن خاک ورودی بیشتر از تغلیظ یک میباشد.
با بررسی انجام شده از هر دو کارخانه تغلیظ مشاهده است که کارایی سلولهای رمقگیری بهتر از سلولهای پرعیار
کنی اولیه میباشد .چون در واحدهای رمقگیری دبی هوا و ارتفاع کف پایینتر و ذرات ریزتر هستند و خاصیت
هیدروفوب دارند فرصت مییابند که به صورت خود به خودی شناور شوند
با بررسی تحلیل آماری به روش  Anovaبرای هر دو کارخانه تغلیظ  1و  2با ضریب اطمینان  92درصد مشاهده شد
که در تمامی موارد میزان واریانس کارخانه تغلیظ  2بیشتر از کارخانه تغلیظ  1بوده است.
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