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 چکیده: 

مرس سرچشرمه  یکارخانه فررآور یمو قد یدجد یونفلوتاس یو مشخصات سلول ها یکارائ یقتحق ینا در

 یح( توضر2) یرد( و جدیم)قرد 1 یظتغل یدر کارخانه ها یزاتو مشخصات تجه یتشده اند.  فلوش یسهمقا

و  سرتا یردبرابرر کارخانره جد 2 یمبه کارخانره قرد یداده شده است.  مشاهده شد که متوسط تناژ ورود

ماهه نشران داد  9دوره  یکآمار  یبررس یناست. همچن 2کمتر از  1 یظنوسان تناژ در کارخانه تغل یزانم

باشرد. از  ی( مر24) یماز کارخانره قرد یشرترب ی( اندک% 4/22) یدکنسانتره در کارخانه جد ینهائ یارکه ع

 .است یداز کارخانه جد یشتردرصد ب 1حدود  یمکارخانه قد یابیباز یگرطرف د

و دو نشران داد کره ارتفراع کرف واحرد رافرر  یرک یظمختلف دو کارخانه تغل یارتفاع کف واحدها بررسی

از  یشرترب یرک یظارتفاع کف تغل ینردر واحد کل یاست. ول یک یظاز کارخانه تغل یشتردو ب یظکارخانه تغل

  .تبا هم برابر  اس یباو دو تقر یکواحد  یرگدو است و ارتفاع کف واحد رمق یظتغل

تغلریظ یرک رافرر  یسلول هرا ییرافر مشخص شد که کارا یو موازنه جرم واحدها یارسنجیع یجنتا طبق

 یبرا بررسر.  درصرد 11/54، 2یظتغلر یوبررا 25/55، 1یظرافر تغل یواحدها یابی. بازبهتر از دو بوده است

 هرایترر از سرلولبه گیرریرمرق هرایسلول ییمشاهده است که کارا یظانجام شده از هر دو کارخانه تغل

 یزتررو ذرات ر ترریینهروا و ارتفراع کرف پرا یدب گیریرمق یچون در واحدها. باشدیم یهاول یکن یارپرع

 .شناور شوند خودی به که به صورت خود یابندیدارند فرصت م یدروفوبه یتهستند و خاص

هرا در  ینرهته هزسرال گششر یکتن خوراک مشاهده شد که در  یک یمختلف به ازا هایینههز یبررس با

شرود بره  یدو راه انرداز یظکه فاز دو کارخانه تغلر یاست و تا زمان یک یظاز تغل یشتردو ب یظکارخانه تغل

 یظاز تغلر یشرترب یتن خاک ورود یک یها به ازا ینهدو هز یظدر کارخانه تغل یکم بودن تناژ ورود یلدل

 .باشدیم یک

 اع کف، کالکوپیریتفلوتاسیون، هزینه مصرفی، ارتفواژگان كلیدی: 
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 مقدمه  -1

 یدر بیشتر کارخانه ها یاصل یمواد است که به عنوان یک واحد عملیات یفرآور یاز روشها ییک یفلوتاسیون یا شناورساز

تر بودن این روش نسبت به سایر روشها و همچنین زیاد شدن معادن با عیار  ی.  انتخابگیردیمورد استفاده قرار م یپرعیار کن

است که ذرات ریز جامد با هوا و  یفلوتاسیون یک فرآیند سه فاز  باشدیاین روش م نن از عمده دالیل فراگیر شدخوراک پایی

 ینکهابعاد ممکن جدا شود، عالوه بر ا ینبا ارزش از گانگ در درشت تر یگر کانا .(Podobnik et al, 1982)شودیآب مخلوط م

آسان تر  یزن یشجدا یندکمتر و فرآ یزدر مرحله بعد ن یشجدا ینههز بد،یایمصرف انرژی کاهش م یشخردا یزانبا کاهش م

. از آنجائیکه در فرآیندهای پرعیارسازی مواد، برخی از ذرات با ارزش به باطله راه پیدا می (Churchill et al 1982)شود یم

درجه آزادی و  (1994 ،)رضاییدادخردایش و جداسازی نسبت  لیاتکنند، می توان فرار این نوع ذرات را به هر یک از عم

 Degner et)فرآیندهای پرعیارکنی به عملکرد فرآیندها وابسته است باطلهتوزیع نوع قفل شدگی ذرات با ارزش درخوراک و 

al, 1976). 

 یرامترهادر پا ییبسزا یراست که معموال تاث یونو نوع سلول فلوتاس یطراح ها،یکان یونمهم در فلوتاس یاراز عوامل بس یکی 

 یتحائز اهم یاربس یآن از نظر اقتصاد ینصب و نگهدار ی،گشار یهمربوط به سرما یهاینههز یندارد. عالوه بر ا یکیمتالورژ

مطرح شده است،  یمواد معدن یفراور یهااز روش یکیروش به عنوان  ینکه ا انیاز زم یلدل ینبه هم یناست بنابرا

دارند  یبیومعا یامزا یکمختلف به بازار عرضه شده است ،که هر یهاتوسط شرکت یونتاسفلو یهااز سلول یمتفاوت هاییطراح

 .(1959)بنیسی، کنندیم یخود را ط یشیمراحل آزما یزاز آنها ن یوبرخ شوندیاستفاده م یودر مواردخواص

 -ها تابع هدفآن یکه به ازا یشکلمربوط به مدار است به  یساختار یپارامترها یینمدار، تع یک یبترک یساز ینهاز به هدف

 .(Zanin et al, 2010)گردد یشینهب -یگرهر شاخص مورد نظر د یا یشجدا ییکارا یار،ع یابی،مثل باز

 1شماره یاركنیكارخانه پرع یهثانو یاكنیو آس یونمدار فلوتاس با ییآشنا -1-1

 ینداست. فرآشده یمها مشابه اند تقسع دستگاهکه از نظر تعداد و نو یو جنوب یبه دو بخش شمال 1یظتغل یونواحد فلوتاس

 یشستشو، شستشو یه،اول یکن یاراز گانگ، در چهار مرحله پرع یبدنمس و مول یدارا هاییکان یجهت جداساز یونفلوتاس

 .شودیانجام م یریو رمقگ یینها

 18با زمان ماند یهاول رکنییاسلول پرع یفرد یکدرصد جامد وارد  25مش خرد شده با غلظت 148 یرز %58که تا خوراک

 4 یبشامل سه واحد )بترت یفسلول  وجود دارد که در هر رد یفرد 4شمال و جنوب  یهااز بخش یک. در هر شودیم یقهدق

کند. در هر های اولیه تامین میپرعیارکنی اولیه را سرریز سیکلون ایهسلول( است. خوراک ورودی به سلول 2سلول+  2سلول+

به  یرهمراه با رمقگ یهاول یارکنیپرع یهاای موازی قرار دارد. طی فرایند فلوتاسیون محصول واحدثانویه گلولهبخش دوآسیای 

فرستاده شده  یهاول ین به مرحله شستشویکروم 44 یرز %58با  یهثانو هاییکلونس یزشود.سررثانویه فرستاده می یهاسیکلون

فرستاده  ییبه مرحله شستشو نها یهاول ی. محصول شستشوشودیفرستاده م مجدد یشخردا یایبه آس یدروسیکلونه یزو ته ر

به  یهاول ی. باطله شستشوگرددیارسال م یبدنمول -مس یکنربه ت ییبه عنوان کنسانتره نها ییشده و محصول شستشو نها

از مدار خارج  ییباطله نها به عنوان یهاول یارکنیهمراه با باطله مرحله پرع یرفرستاده شده و باطله رمقگ قگیرمرحله رم

 (1.)شکلشودیم

 
: مدار فلوتاسیون كارخانه پرعیاركنی صنعتی مجتمع مس سرچشمه1شکل  
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 (:ید)طرح جد 2شماره یاركنیكارخانه پرع یونبا مدار فلوتاس ییآشنا -1-2

 یشوم و سوم خرداد یمرحله  ی( به جا SAG-Millخود شکن) یمهن یایاز آس یاروز دن یاز تکنولوژ یظدر طرح توسعه تغل

موجود ،  یهاول یگلوله ا یاهایبرابر آس 15/9 یبیو تقر یعمل یتبا ظرف یگلوله ا یای( آس یهو ثالث یهثانو یها)سنگ شکن

 یرافر و اسکاونجر موجود ،  سلول ستون یهابرابر سلول 9/12و  9/11 یبیت تقریبا ظرف یتانک یکیمکان یونفلوتاس یهاسلول

باال ) مدل  یریآبگ یتباطله با ظرف یکنرو خشک کن و ت یسکید یلترف یپرس به جا یلترموجود ، ف یکلینرر یهاسلول یبه جا

EDUCمجتمع  یظطرح توسعه  تغل 1فاز  یاتکل عمل یتباطله موجود استفاده شده است. شکل. فلوش هاییکنرت ی( به جا

 (2دهد.)شکل  یمس سرچشمه را نشان م

 
 2یظو مقدار مصرف طبق طرح كارخانه تغل یمیاییمواد ش یعهمراه با توز یونلوتاسكامل مدار ف یتفلوش:2شکل 

 روش تحقیق  -2
شاخص  یبررس هایینهدر زم 2و  1 یظاقدام به گرفتن اطالعات هر دو کارخانه تغل یدو جد یمطرح قد یهاسلول یسهمقا یبرا

عملکرد  یبررس یانجام گرفت و برا  1994ماه سال  9 یط یکهر یابیو باز یارع یینهر دو کارخانه، تع ییکنسانتره نها یفیک

 یبرا ینگرفته شد همچن 2و  1 یظاز کارخانه تغل یبردارنمونه یبه سه سر قداما 2و  1 یظمختلف کارخانه تغل یواحدها

 مختلف گرفته شد. ینمونه از ارتفاع کف واحدها یمختلف سه سر یارتفاع کف در واحدها یبررس

  ینمونه بردار -2-1

از  یاقدام به سه نمونه بردار یدطرح جد یظو کارخانه تغل یمطرح قد یظکارخانه تغل یونفلوتاس یسلول ها یسهمقا یبرا

از  یکی یندر برداشت بنابرا یادیاز تمام آنها حجم ز یبردار ها،نمونهیفرد یادتعداد ز یلانجام شد. به دل 2و1 یظکارخانه تغل

انتخاب شد که معموال در خط قرار  2و1از دو طرح  یها یف.)رد یدتخاب گردان 2و1 یظدر دو طرح کارخانه تغل یفرد

 یها گاهلدو طرف سلو یارع ینکها یلبه دل یمطرح قد یدر سلول ها یدمدار انجام گرد یدارپا یطدر شرا یداشتند(نمونه بردار

 .شد یریاز دو طرف سلول نمونه گ یریبود در هر نمونه گ یراوقات متغ

  :ع كفارتفا یینتع  -2-2

که  یداستفاده گرد  یا یلهوس یک( از 1یظ)کارخانه تغلیمطرح قد یسلول ها یارتفاع کف برا یینبه منظور تع گیریاندازه

سطح  یکه از کف عبور کرده و  بر رو یلدل ینتر کف بوده به ا یندر سطح پالپ را داشته باشد و وزن آن سنگ یشناور یتقابل

. در کارخانه یدنصب شد استفاده گرد یریاندازه گ ی یلهوس یکآن  یکه بر رو وبچ یکاز کار  ینا یپالپ شناور باشد برا

هر سلول  یتورمان یشده و بر رو یریارتفاع کف اندازه گ ینبه صورت آنال یجیتالید یها یستماستفاده از س یلبه دل 2 یظتغل

 (9شود.)شکل  یم  یبردار تیادداش یجیتالد یستمارتفاع کف از س یشود . که در هر سر ینشان داده م
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 2و  1 یظكارخانه تغل یهاسلول یشده برا یطراح یلهو وس یجیتالید یستمس یلهارتفاع كف به وس یین: تع3شکل 

 

  بحث و نتایج -3
 ارتفاع کف، یزانم یابی،و باز یارو دو از لحاظ ع یک یظتغل یارکنیپرع یمختلف واحدها یهابخش یسهبخش به مقا یندر ا

 .انجام گرفت 2و  1 یظتغل یتن کنسانتره برا یک ینههز یسهپرداخته شد و در انتها به مقا یکیمتالورژ یجنتا یبررس

 :و دو کی ظیكارخانه تغل یكن اریمختلف پرع یارتفاع كف كنسانتره واحدها سهیمقا -3-1

دو  یظرتفاع کف واحد رافر کارخانه تغلکه ا شودیو دو مشاهده م یک یظمختلف دو کارخانه تغل یارتفاع کف واحدها یبا بررس

دو است و ارتفاع  یظاز تغل یشترب یک یظبر خالف واحد رافر ارتفاع کف تغل ینربوده و در واحد کل یک یظاز کارخانه تغل یشترب

 یک یظ( از تغلColumn cellدو ) یظتغل یکلینربا هم برابر  است و ارتفاع کف سلول ر تقریباو دو  یکواحد  یرگکف واحد رمق

 (2و 4. )شکل شودیم ییکانس نها یارع یشاست که باعث افزا یشترب یاربس

    
 مختلف یها انیدر جر 2 ظی: ارتفاع كف تغل5شکل                            مختلف یها یاندر جر 1 یظ: ارتفاع كف تغل4شکل

 :2و  1بررسی عیار و بازیابی كارخانه تغلیظ  -3-2

از کارخانه  شتریب یک یظکارخانه تغل یابیکه باز شودیدو مشاهده م یظو کارخانه تغل یک یظکارخانه تغل بییاباز یبا بررس

 یظکارخانه تغل یابیو انحراف باز میانگین ، 92/52±85/2برابر  یک یظتغل یابیباز یارو انحراف مع یانگیندو بوده است  م یظتغل

و است چون که فاز د یادآن ز یاردو انحراف مع یظکارخانه تغل یاتیت عملنوسانا یلدل به دهدمی نشان که19/54±2/1دو 
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 یلدل یننوسان باشد و به هم یدارا 2 یظکارخانه تغل یباعث شده است که  تناژ ورود یشاتآزما یلدو به دل یظکارخانه تغل

(1باشد.)شکل  1 یظپرنوسان تر از تغل 2 یظکنسانتره تغل یینها یابیباعث شده که باز  

 یادتناژ ز ینکها یلمشاهده شد به دل  1994ماهه سال  9دوره  یکدر  2و  1 یظکارخانه تغل یارع یزانم یبا بررس چنینهم

 یظاز تغل یشترب یک یظتغل ییکنسانتره نها یمس محتوا یلدل یندو است به هم یظاز تغل یشترب یک یظبه کارخانه تغل یورود

از کارخانه  یشتردرصد ب 2دو در حدود  یظکانس کارخانه تغل یینها یارکه ع شودیم ههدبا توجه به نمودار مشا یول باشد،یدو م

 ینا یشترماند ب زمان یلبه دل شود،یاستفاده م یدو از سلول ستون یظنکته که در کارخانه تغل یناست. با توجه به ا یک یظتغل

(1شود.)شکل  1از  یشترب 2 یظکارخانه تغل اریع یبهتر باعث شده است که بطور کل یدرودینامیکیه یطها و شراسلول  

      
 ظیكارخانه تغلدودر ییمس نها اریمس محتوا و عرابطه : 7شکل     2و  1 یظكارخانه تغل یابیبا باز یشوندگ یارپرعنسبت رابطه  :6شکل

   

 2و  1 یظتن خوراک فراورده شده در كارخانه تغل یک ینههز یسهمقا -3-3

 ینرهسرال هز یهراماه یکه در همه شودیمشاهده م یتن خوراک ورود یک یودو برا یک یظنه تغلکارخا یکل ینههز یبا بررس

 یظوتغلر یالر 24459428برابر است با  یک یظتغل ینههز یانگینباشد که بطور م یم یک یظاز تغل یشتردوب یظکارخانه تغل یکل

 است .  یک یظدو برابر تغل یباتقر دو یظتغل ینهدهد هز یم انباشد که نش یم 181221429دو برابر است با

دو و  یظکارخانه تغلر یادز یراتاز تعم یبوده است که ناش یک یظاز تغل یشترب یاردو بس یظتغل هایینهو مردادهز یرت یها درماه

 (5باشد.)شکل  یکارخانه م یناورهال بودن ا
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 :2و 1 یظرافر در تغل یواحدها یابیو باز یارع یسهمقا -3-4

مرس و  یقسرمت عمرده هردر رو باشردیم یرابیباز یشدر مدار، افرزا یهاول یارکنیپرع یمطلب که سهم واحدها ینابا توجه به 

شکل  تا 9در شکل  1 یظرافر کارخانه تغل یو مس واحدها یبدنمول یابیو باز یارع یزان. م باشدیباطله رافر م یقاز طر یبدنمول

مرس از  یرابیو باز یرارمس، رابطه عکس دارنرد. ع یبرا یابیو باز یارمعموال عآورده شده است. با توجه به مطالب گفته شده  11

 یاباعث پوشرش نرمره Al2O3 و یلیسس یشافزا یو از طرف شودیکم م یمیاییمواد ش یعچون توز یابدیکاهش م 9به  1واحد 

کره  یرنوجود ندارد با توجره بره اروند  ینا یبدنمول یاما برا کند،یم یریسطح ذرات مس شده و از شناور شدن آن جلوگ یرو

 یرناست و عالوه برر ا یشترب یهاز بق 9در واحد  یبدنمول یابیاز مس است، باز یشترب یبدنمول یبرا یزمان الزم جهت شناورساز

 هممکرن اسرت بر یبردنمول یرزهستند و ذرات ر یلیسشده با سبه صورت قفل روندیکه به کنسانتره م یبدناز ذرات مول یبعض

 .به کنسانتره بروند یروبالهدن یقهطر

AB

 

2SiO3O2Al

  

آورده شرده 14ترا  12 هایدر شرکل 2 یظرافر کارخانه تغلر یو مس در واحدها یبدنمول یابیباز - یارع یزانم یینمنظور تع به

چرون اکثرر ذرات  باشرد،یم یبردنمس و مول یابیو باز یارع ینب یمیطور که از نمودارها مشخص است رابطه مستقاست.  همان

 یبرا یارعلت روند نمودار ع ینبه هم  بوده است. یریتشده با کالکوپ قفلشده است به صورت  یدهکه در کنسانتره د یبدنیتمول

مس  یابیباز یاست ول یشترواحدها ب یهاز بق 1ارتفاع کف در واحد  ینکهاست و با توجه به ا یکسان یبدنهردو نمودار مس و مول
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امر را  ینن هدف انجام نشده است،  علت ایاست اما ا یابیباز یشآخر هدف افزا یکمتر است و در واحدها 4در واحد  یبدنو مول

تر تر و سرختهم برا توجره بره آن کره برا ذرات درشرت 2 یظآخر عنوان کرد.  در تغل یدر واحدها یمیاییبودن مواد ش یناکاف

آخر سربب تجمرع  یهاکاهش ارتفاع کف در سلول یجهدارد و در نت یباالتر Al2O3و  یلیسس یارع یزانم شودیم یدهخوراک

 .شوندیآخر م یدر واحدها یابیو باز یارو کاهش ع یاذرات سبب پوشش نرمه ینا یجه.  در نتشودیم Al2O3س و یلیس

AB

2SiO3O2Al

 مقایسه هدر روی بازیابی مس و مولیبدن در باطله واحدهای مختلف -3-5

طور که از آورده شده است.  همان 12شکل های مختلف مدار در مطالعه نتایج میکروسکوپی صورت گرفته بر روی باطله قسمت

باشرد و قسرمت عمرده باطلره های رافر میروی مس و مولیبدن در باطله سلولنمودارها زیرقابل مشاهده است که بیشترین هدر

هرای باشد.  از نمودارهای زیر قابل مشاهده است که کارایی سلولهای پرعیار کنی اولیه مینهایی کارخانه مربوط به باطله سلول

گیرری دبری هروا و ارتفراع کرف باشد.  چون برای مولیبدن در واحدهای رمرقهای پرعیار کنی اولیه میگیری بهتر از سلولرمق

 خودی شناور شوند.  بهیابند که به صورت خودتر و ذرات ریزتر هستند و خاصیت هیدروفوب دارند فرصت میپایین
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 (B)بدنیمول عیتوز و( A)مس عیتوز ظیتغل یواحدها باطله در عیتوز :15شکل 

 

 :2و  1 یظكارخانه تغل یسهمقا یآمار یلتحل یبررس -3-6

درصرد مشراهده شرد کره در  92 ینراناطم یببا ضر 2و  1 یظدو کارخانه تغل هر یبرا Anovaبه روش  یآمار یلتحل یبا بررس

است که نوسرانات کارخانره  یمعن ینبد ینبوده است. ا 1 یظاز کارخانه تغل یشترب 2 یظکارخانه تغل یانسوار یزانموارد م یتمام

 یاثرر منفر 2 یظکارخانره تغلر ییر کاراامر ب ینشده و ا یادز یاربس 2و  1فاز  SAG Mill یایآس یادز یخاموش یلبه دل 2یظتغل

درصرد  82/8از  یبضرر یرنکمتر برودن ا یلبه دل شودیمشاهده م یآمار یهاداده P-Value یبا بررس ینگشاشته است. همچن

 (1)جدولاندبا هم متفاوت 2و  1 یظکارخانه تغل یهاکه فرض اول رد شده و داده دهدینشان م

 2و  1برای كارخانه تغلیظ  Anovaوش های آماری به ربررسی داده: 1جدول

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

122 

 

 

 
 

  گیرینتیجه -4
  یارکه ع دهدیدرصد که نشان م 4/22و  92/29برابر است با  یببترت 2و  1 یظتغل یارماهه متوسط ع 9دوره  یکدر 

 .است 1 یظاز تغل یشتردرصد ب 2/1در حدود  2 یظکنسانتره تغل یینها

 2 یظدرصد و در کارخانه تغل 92/52در حدود  1 یظکارخانه تغل یابیه بازدو کارخانه مشاهده شد ک یابیباز یبا بررس 

 .است 2 یظاز تغل یشتردرصد ب 1در حدود  1 یظکارخانه تغل یابیدرصد که باز 19/54برابر است با 

 که ارتفاع کف واحد رافر کارخانه شودیو دو مشاهده م یک یظمختلف دو کارخانه تغل یارتفاع کف واحدها یبا بررس 

از  یشترب یک یظبر خالف واحد رافر ارتفاع کف تغل ینربوده و در واحد کل یک یظاز کارخانه تغل یشتردو ب یظتغل

 ینرکل یبا هم برابر  است و ارتفاع کف سلول ر یباتقر وو د یکواحد  یرگدو است و ارتفاع کف واحد رمق یظتغل

 .شودیم ییکانس نها یارع یشه باعث افزااست ک یشترب یاربس یک یظاز تغل (Column cell) دو یظتغل

 یظها در کارخانه تغل ینهسال گششته هز یکتن خوراک مشاهده شد که در  یک یمختلف به ازا هایینههز یبا بررس 

در  یکم بودن تناژ ورود یلشود به دل یدو راه انداز یظکه فاز دو کارخانه تغل یاست و تا زمان یک یظاز تغل یشتردو ب

 .باشدیم یک یظاز تغل یشترب ودیتن خاک ور یک یها به ازا ینهدو هز یظلکارخانه تغ

 یارپرع هایبهتر از سلول گیریرمق هایسلول ییمشاهده است که کارا یظانجام شده از هر دو کارخانه تغل یبا بررس 

 یتهستند و خاص یزترو ذرات ر تریینهوا و ارتفاع کف پا یدب گیریرمق یچون در واحدها. باشدیم یهاول یکن

 شناور شوند خودی به که به صورت خود یابندیدارند فرصت م یدروفوبه

 به روش  یآمار یلتحل یبا بررسAnova درصد مشاهده شد  92 یناناطم یببا ضر 2و  1 یظهر دو کارخانه تغل یبرا

 ست.بوده ا 1 یظاز کارخانه تغل یشترب 2 یظکارخانه تغل یانسوار یزانموارد م یکه در تمام
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