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چکیده:

معدن مس سرچشمه یکی از بزرگترین ذخایر شناخته شده مس پرفیری در جهان می باشد که در  061کیلومتری جنوب
غربی کرمان و در فاصله  01کیلومتری جنوب رفسنجان واقع شده است .بر طبق آمار موجود ذخیره آن با عیار  1.0درصد
(تا)%0مس به میزان  0011میلیون تن می باشد و روزانه به طور متوسط حدود  00111تن سنگ معدن وارد کارخانه ی پر
عیار کنی می شود  .در این مجتمع پس از استخراج سنگ معدن آن را خرد و نرم کرده و طی فرآیند فلوتاسیون
جداسازی کانی های مس دار از گانگ (باطله) صورت می گیرد .پس از این مرحله ،جداسازی مولیبدن نیز طی فرآیند
فلوتاسیون دیگری انجام می شود .کنسانتره ی مس فیلتر و خشک شده و سپس مراحل ذوب و پاالیش روی آن انجام
می شود و در نهایت مس کاتد با عیار  99.999درصد به مفتول ،اسلب و بیلت تبدیل می شود.
در فصل اول گزارش کارآموزی ذیل سعی شده است قسمت های مختلف کار خانه تغلیظ که شامل سنگ شکنی ،
کارخانه تغلیظ قدیم  ،کارخانه تغلیظ طرح توسعه  ،عملیات فیلتراسیون و واحد ها و کارخانه های وابسته به تغلیظ
سرچشمه است بصورت خالصه ارایه گردد .کارخانه تغلیظ نقش بسیار مهمی در میزان تولیدات این مجتمع دارد ،
مراحل مختلف پر عیار کردن خاک مس در کارخانه تغلیظ(محل کار آموزی) در ادامه فصل اول مورد بررسی قرار
گرفته است .در فصل بعدی هم شرح کارهای انجام شده در دوره کارآموزی که در واحد متالورژی ،امور تغلیظ سپری
شد ،آورده شده است .
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فرایند تولید مس در مجتمع مس سرچشمه
مقدمه :
معدن مس سرچشمه یکی از بزرگترین ذخایر شناخته شده مس پرفیری در جهان می باشد که در  061کیلوومتری جنووب
غربی کرمان و در فاصله  01کیلومتری جنوب رفسنجان واقع شده است.بر طبق آمار موجود ذخیره آن با عیار  1.0درصود
(تا)%0مس به میزان  0011میلیون تن می باشد وروزانه به طور متوسط حدود  01111تن سنگ معدن وارد کارخانوه ی پور
عیار کنی می شود .در این مجتمع پس از استخراج سنگ معدن آن را خرد و نرم کرده و طی فرایند فلوتاسیون جداسازی
کانی های مس دار از گانگ (باطله)صورت می گیرد.پس از این مرحله ،جداسازی مولیبودن نیوز طوی فراینود فلوتاسویون
دیگری انجام می شود.کنسانتره ی مس فیلتر و خشک شده وسپس مراحل ذوب و پاالیش روی آن انجام موی شوود و در
نهایت مس کاتد با عیار 99.999درصد به مفتول،اسلب و بیلت تبدیل می شود.
توالی مراحل استخراج ،فرآوری ،ذوب ،تصفیه ،پاالیش وتولید محصول نهایی در مجتموع موس سرچشومه در شوکل زیور
نشان داده شده است.
کنسانتره %03.7مولیبدن

معدن

بیلت(قلم مس) اسلب(شمش مس)

مفتول مس0 mm

سنگ شکن ژیراتوری

عیار ورودی %60.مس
کارخانه تغلیظ

ریخته گری پیوسته

آب
مواد شیمیایی

ریخته گری

شیر آهک

نیمه پیوسته

(کنسانتره مس –مولیبدن با عیار اسمی

مس کاتد با عیار%99.999
واحد پاالیشگاه

%00-00مس و%1.0مولیبدن)
واحد مولیبدن

مس آند با عیار %99.6
کنسانتره مس با عیار

مس مات با عیار %00
کوره ریورب

%00-00

مس بلیستر با عیار%99.3
کوره کنورتور

کوره آند

واحد ذوب
سنگ آهک

سنگ سیلیس
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واحد سنگ شکنی مجمع مس سرچشمه
سنگ شکن اولیه :
روزانه به طور متوسط 01111تن سنگ معدن با عیار تقریبی 0درصد مس توسط کامیون ها به سنگ شکن اولیه حمل می
شود.در سنگ شکن اولیه ،سنگ معدن خرد شده و محصولی با P95=20cmتوسط نوار به انبار درشت ارسال می شود.
مشخصات سنگ شکن اولیه در معدن:
نوع سنگ شکن :ژیراتوری
تعداد:یک عدد
حداکثر قطر پذیرش سنگ 0.0:متر
خردایش سنگ شکن01:درصد زیر 00اینچ

سنگ شکن ژیراتوری
مواد بعد از خرد شدن در سنگ شکن اولیه توسط فیدر های زنجیری به واسطه ی دونوار به انبار درشت منتقل می شووند.
به همراه مواد ممکن است اجرام خارجی روی نوار ریخته شوند برای جلوگیری از صدمه دیدن نوار توسط این اجسام در
طول نوار وسایل حفاظتی قرار دادند :
مگنت :
آهنربای الکتریکی بزرگ درعرض نوار کار می کند .
متال دتکتور:
فلزیاب است که در صورت وجود فلز خارجی نوار را متوقف می کند.
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پس از نوار شماره  0مواد روی نوار شماره  0ریخته می شوند در ابتدای نوار شماره  0باسوکولی وجوود دارد کوه تنواژ بوار
ورودی را نشان می دهد.
مواد پس از خردایش در سنگ شکن اولیه توسط نوار وارد انبار درشت می شوند،در ایون قسومت موواد بوا ابعواد زیور 01
اینچ توسط خوراک دهنده های زنجیری زیر انبار درشت ،با استفاده از نوارهای 3A,3B,3Dبه سمت سنگ شکن هوای
مخروطی ثانویه و ثالثیه (کارخانه ی قدیم)و توسط نوار  0110به سمت (Ore-Binطرح توسعه تغلیظ)هدایت می شود.
انبار مواددرشت:
مواد از نوار شماره ی 0به انبار مواد درشت منتقل می شوند ظرفیت مفید انبار مواد درشت  00111تن می باشد.
اینترالک:
سیستمی است که تا نوار شماره ی  0روشن نشود نوار نقاله شماره ی  0روشن نمی شود وتا زمانی که نوار نقاله ی شوماره
 0خاموش باشد فیدر هاخاموش هستند.
انبار مواد دانه درشت بین سنگ شکن اولیه و کارخانه ریز خرد کنی قرار دارد.
فیدر های تونل :3D,3B,3A
مواد درشت از انبار درشت توسط  6فیدر از زیر ستون های انبارمواد درشت در سه ردیف 0تایی جداگانه روی نوار هوای
نقاله ی3A,3B,3Dمیریزند مواد انبار درشت توسط این نوار های نقاله به مخزن اولیه بواالی سورندهای اولیوه بوا ظرفیوت
 0011تن منتقل می شوند واز آنجاتوسط0فیدر از نوع کفشکی روی سرند های اولیه میریزند این سورنها از نووع ارتعاشوی
بوده قبل از سنگ شکن ثانویه به منظور جلوگیری از ورود مواد معدنی با ابعاد کوچکتر از 1.0اینچ به داخل سنگ شوکن
نصب گردیده اند.جنس توری سرند از نوع الستیکی و فلزی می باشد مواد باقیمانده روی سورند هوای اولیوه توسوط نووار
شماره 0به نوار نقاله شماره  0واقع در برج انتقال شماره  0و بعد از آن به نوار نقاله شماره  6به مخزن مرحله ی دوم منتقول
می شوند .مخزن در باالی سنگ شکن های ثانویه قرار دارد وبه منظوور تقسویم موواد بوه داخول مخوزن از تریپور شوماره 6
استفاده شده است مواد از زیر مخزن توسط  3عدد فیدر کفشکی به سنگ شکن ثانویه انتقال می یابد.
موادعبور کرده از سرند ها از طریق یک تخلیه گاه قیفی شکل بر روی نوار شماره  00که مخصوص حمول مسوتقیم موواد
نرمه به داخل انبار ذخیره مواد نرمه می باشد ریخته می شوند .
در شرایط معمولی فقط 3سرند در خط می باشند وسرند چهارم جهت انجام کارهوای تعمیورات ونگهوداری متوقوف موی
باشد.
ظرفیت کلی انبار درشت001111:تن
سایز ذرات -001:میلیمتر
سنگ شکن ثانویه و ثالثیه
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سنگ شکن ثانویه :
این سنگ شکن ها از نوع مخروطی استاندارد می باشند که ابعاد سنگ ورودی به آنها  00-0اینچ و ابعاد سنگ خروجوی
از آنها کمتر از  3اینچ می باشد.
پس از آنکه مواد توسط سنگ شکن ثانویه خرد شدند توسط شوت زیر سنگ شکن روی سرند می ریزند .
این سرند ها مانند سرند مرحله ی قبل دو طبقه بوده که با شیب  01درجه نصب شده اند .
مواد از باالی سرند وارد شده بر روی میله های گریزلی طبقه ی فوقانی می ریزند واد زیر  1.0اینچ از سرند ها عبور کرده
واز طریق شوت قیفی شکل روی نوار نقاله ی شماره ی  00ریخته شده و به انبار مواد نرم انتقال میابند مواد باالی 1.0اینچ
حاصل از هر دوطبقه سرندها از طریق شوت نصب شده در انتهای هر یک از سرندها بر روی نوار نقالوه بوار در گوردش 7
می ریزند و دربرج انتقال شماره  0مواد توسط نوار نقاله شماره  0تغییر مسیر داده روی نوار نقاله شماره  0تغییر مسویر داده
روی نوار نقاله شماره  9ریخته و به داخل مخزن ذخیره مرحله سوم می ریزند و توسط تریپر شماره  9داخول مخوزن موواد
تقسیم می شوند .
ساختمان سنگ شکن :
نوع سنگ شکن :مخروطی استاندارد
تعداد سنگ شکن ها3:عدد
ظرفیت هر سنگ شکن 716:تن بر ساعت
تعداد دور701 rpm:
توان موتور 311 hp:
اندازه ی گلوگاه در حالت بسته 30:میلیمتر
ابعاد مواد ورودی  -00:اینچ
ابعاد مواد خروجی011:درصد زیر 0اینچ
قطر دهانه 7:فوت

سنگ شکن مخروطی استاندارد
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مشخصات سرند های ثانویه:
نوع سرند ها:دوطبق،طبقه یاول طرح گریزلی وطبقه ی پایین توری
تعداد سرند ها 3:عدد
زاویه ی نصب01:درجه
ظرفیت سرند776:تن برساعت با دقت  91درصد
توان موتور 50hp
سرعت1500rpm:
سنگ شکن های ثالثیه :
مواد از داخل مخزن ثالثیه از طریق 6شوت وارد  6فیدر از نوع Belt Feederمی گردند که از آنهوا تحوت عنووان نووار
های شماره  )A,B,C,D,E.F(01نام برده می شود.مواد توسط فیدر ها وارتد سنگ شکن های ثالثیه می گردند این نوع
سنگ شکن ها از نوع مخروطی سر کوتاه می باشند .
تعداد  6سنگ شکن ثالثیه وجود دارد که سنگ با ابعاد ورودی کمتر از 3اینج به آنها وارد می شود و با ابعاد کمتر از 1.0
اینچ ازآن خارج میشود.
محصول خردشده مرحله سوم جهت جداسازی مواد باالی  1.0اینچ سرند میشومد .سرند ها از نوع ارتعاشوی موی باشوند و
دارای یک طبقه می باشند مواد زیر  1.0اینچ از سرند عبور کرده و توسط نوار شماره  00به مخزن انبار موواد نرموه انتقوال
می یابند  .و مواد باالی  1.0اینچ را به نوار شماره  7انتقال می دهند و ازاین نوار به نوار نقاله شماره 0و از آنجا توسط نووار
نقاله شماره  9به تریپر شماره ی 9انتقال ودر مخزن مرحله ی سوم ذخیره می شود.

ساختمان سنگ شکن:
نوع سنگ شکن :مخروطی استاندارد سرکوتاه
تعداد سنگ شکن ها 6:عدد
ظرفیت هر سنگ شکن396:تن بر ساعت
توان موتور300hp:
تعداد دور 750rpm:
اندازه ی گلوگاه در حالت بسته 00.0:میلیمتر
ابعاد مواد ورودی-3:اینچ
ابعاد مواد خروجی  011:درصد زیر  0.0اینچ
قطر دهانه 7:فوت
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0
سنگ شکن مخروطی سرکوتاه
مشخصات سرند های ثالثیه:
نوع سرند ها:یک طبقه
تعداد سرند ها 6:عدد
زاویه نصب 01 :درجه
ظرفیت سرند776:تن بر ساعت با دقت  91درصد
توان موتور50hp:
سرعت1500rpm:
سرریز این سرندها روی نوار 7وته ریز آنها روی نوار  00ریخته می شود.

انبار ذخیره مواد نرمه:
انبار ذخیره مواد نرمه روی پایه بتنی به صورت اسکلت فلزی ساخته شده است که در مجاورت برج انتقوال شوماره 0قورار
گرفته است .این انبار مجهز به دو سیستم گرد وغبار گیر تر می باشد.دو نوار نقاله در سراسر محل تخلیه تریپر وجوود دارد
که از ورود غبار به محوطه ی تریپر نوار  00جلوگیری میکنند.ظرفیت مفید این انبار 01111تن می باشود موواد موجوود در
انبار نرمه توسط  06نقطه کشوش بور روی  06فیودر از نووع السوتیکی ریختوه موی شووند و توسوط  0نووار نقالوه بوا عال وم
A,B,C,D,E,F,G,H:به هشت آسیای اولیه انتقال می یابند.
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مشخصات طراحی کارخانه ی سنگ شکن ثانویه وثالثیه به صورت زیر است:
ظرفیت کارخانه  0671:تن برساعت
اندازه ی خوراک-01:اینچ
اندازه ی محصول 01:درصد زیر 1.0اینچ
ظرفیت مخزن سنگ شکن های ثانویه 0071:تن
ظرفیت مخزن سنگ شکن های ثالثیه  0001:تن
ظرفیت مفید انبار نرمه01111:تن
ظرفیت کل انبار نرمه 00011:تن
کارخانه ی سنگ شکن های ثانویه وثالثیه که در منطقه  00مجمع موس سرچشومه قورار گرفتوه اسوت از واحود هوای زیور
تشکیل شده است:
.0تونل ها
.0ساختمان سرندها
 .3ترانسفور هاوس 0
.0ترانسفرهاوس 0
.0ساختمان سنگ شکن ها
.6تونل های 7و00
.7انبار نرمه

12

کارخانه تغلیظ طرح قدیم مجتمع مس سرچشمه
مقدمه:
خاک نرمه توسط  0عدد نوار نقاله با ظرفیت حداقل  00067تن در روز بوه داخول آسویا هوا هودایت موی گوردد محصوول
آسیاها پس از دانه بندی توسط سیکلون ها ،سرریز آنها به شکل دوغواب بوه سولول هوای فلوتاسویون وارد موی گوردد.این
واحد براساس طرح برای تولید روزانه  0300تن کنسانتره مس-مولیبدن بامیانگین عیار مس  30.07درصود طراحوی شوده
است.
الزم به ذکر است با توجه به کاهش عیار مس ورودی به کارخانه تغلیظ از  0.07به حودود 1.9درصود در شورایط جواری
(براثر تغییر عیار حد اقتصادی)عیار کنسانتره تولیدی نیز حدود  09درصد می باشد.
آسیاهای اولیه
نرم کردن سنگ معدن توسط آسیاهای گلوله ای وبه روش تر صورت می گیرد.تعداد این آسیاها 0دسوتگاه اسوت کوه بوه
دوبخش 0تایی تقسیم شده اندو هرآسیا با یک مجموعه ی سیکلون  01خوشه ای در مدار بسته کوار موی کنود .مطوابق بوا
طرح اولیه ،سنگ معدن که اندازه ی ابعاد آن  01درصد زیر  1.0اینچ است با تنواژ 000.0تون خواک خشوک در سواعت
وارد هر آسیا می شود وبه همراه آن آب و شیر آهک به مقدار الزم اضافه می شود تامواد داخل آسیا به صوورت دوغواب
در آیند وPHآنها برای قسمت فلوتاسیون تنظیم گردد.مقدار باردر گوردش آسویا 011درصود اسوت کوه معوادل  913تون
خاک خشک در ساعت می باشد

آسیای گلوله ای

مشخصات آسیا های اولیه:
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تعداد دستگاه0:عدد
طول آسیا0.03:متر
قطر آسیا0.13:متر
قدرت موتور4500hp:
بار درگردش  011:درصد معادل 913تن
زمان ماند 0-7:دقیقه
قطعات درشت ماده ی معدنی و گلوله های ساییده شده ی آسیا توسط یک غربال اسوتوانه ای دوار کوه بوه سورند ترومول
معروف است از قسمت خروجی آسیا جدا و بوه صوورت دور ریوز (قسومتی از خووراک آسویای نیموه خوود شوکن طورح
جدید)به خارج از کارخانه منتقل می گردند.این سرند همراه با چرخش آسیا می چرخدو قطر چشمه هوای آن  1.70ایونچ
می باشد.
درصوود جاموود خوراک،سوورریز وتووه ریووز سوویکلون هووای اولیووه بایوود بووه ترتیووب 70,28,54.8درصوودو انوودازه ی ذرات
خوراک،سرریز و ته ریز این سیکلون ها بایستی بوه ترتیوب 12.6,70,24.1درصود کووچکتر از  70میکورون(011موش
)باشد.مقدار تناژ سر ریز در شرایطی که آسیا به تعادل برسد بایستی برابر با تناژ خوراک آسیا باشد و مطابق با طرح مقودار
تناژ ته ریز بایستی  0برابر خوراک آسیا باشد که عمالً حدود  0.0برابر خوراک می باشد.
مقدار کل گلوله های هر آسیا 090.0تن گلوله ی فوالدی با اندازه های مختلف است ،که  70درصد کول ایون مقودار در
ابتدای راه اندازی و 00درصد باقی مانده بعد از راه اندازی و به تدریج اضافه میگردد.معمووالً بوه ازای یوک تون بوار 711
گرم سایش گلوله داریم.درحال حاضر از دواندازه گلوله 01و  61میلیمتری با نسبت 01و 01درصد استفاده می شود.
جنس الینر های آسیاهای گلوله ای الستیکی است که هر 911ساعت آنها را تعویض موی کننود عوواملی کوه بور عملیوات
آسیا کردن مؤثرند عبارتند از:مقدار گلوله وابعاد آنها،وضعیت الینر های آسیا ،وضعیت پمپ سیکلون هوا ،سوختی سونگ
معدن ،تناژ بار ورودی به آسیا،اندازه ی ذرات بار ورودی به آسیا ودانسیته ی نقاط مختلف مدار نرم کنی (خروجی آسویا
وخوراک سیکلون).اگر بار آسیا بیش از حد اضافه شود رانودمان نورم کنوی پوایین آموده وذرات درشوت از آسویا خوارج
وموجب گیر کردن در پمپ ها ،سلول هاوتیکنر ها می شود.
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آسیای گلوله ای در سرچشمه
ناحیه فلوتاسیون
بخش فلوتاسیون کارخانه طرح قدیم به دو بخش شمالی وجنوبی که از نظر نوع و تعداد دستگاه ها مشابهند ،تقسویم شوده
است .در هر بخش سرریز سیکلون ها ی 0آسیای اولیه از طریق یک لوله به تقسیم کننده خوراک سلولهای رافور (پرعیوار
کنی اولیه) منتقل شده و بین  0ردیف سلول های رافر بطور مساوی تقسیم می شودو باطله سلول های رافر به هموراه باطلوه
سلول های اسکاونجر(رمق گیر) به عنوان باطله نهایی از کارخانه خارج شده و تحت اثرنیروی وزن خوود و شویب طبیعوی
لوله انتقال باطله به تیکنر های باطله جهت بازیابی آب آن ارسال میگردد  .کنسانتره سلول هوای رافور بوا کنسوانتره سولول
های رمق گیر مخلوط شده و وارد مخزن پمپ های سیکلون شده و جهت دانه بندی به سیکلون های ثانویه پمپ می موی
گردد.
سلول های رافر :
سلولهای رافر مجموعاًاز  0ردیف مووازی کوه هور ردیوف شوامل  00سولول 311فووت مکعبوی از نووع Galigherاسوت
،تشکیل شده اند  .هر ردیف سلول رافر جهت پذیرش محصول یک آسیا در نظر گرفته شده است .خوراک این سلول ها
طبق طرح باید ازنظر اندازه 71درصد زیر  011مش ( 70میکرون ) ،دانسیته  00درصد جامود (بسوته بوه کیفیوت خواک ) و
عیار  0107درصد مس می باشد  .زمان ماند مواد در یک ردیف سلول رافر حدود 01دقیقه است .
یک ردیف سلول رافر به صورت یک مجموعه چهار تایی و دو مجموعه پنج تایی قرار گرفته اند که بین این مجموعه هوا
جعبه اتصالی قرار دارد که در این جعبه سیسوتمی جهوت کنتورل سوطغ دوغواب درسولول و همسنوین مسویر هوایی جهوت
افزایش مواد شیمیایی قرار دارد .همسنین هر سلول مجهز به یک همزن بوده که برای جلوو گیوری از توه نشسوت موواد در
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سلول و پخش یکنواخت هوا وایجاد حباب های ریز به کار می رود .در سلول هوای اول و دوم هور ردیوف نیوز پاروهوایی
جهت تخلیه کف وجود دارد .
مطابق طرح ،وضعیت عیار خوراک ،کنسانتره و باطله سلول های رافر به ترتیب 7.6، 0.07و 1.100درصد مس می باشد .
آسیا ها و سیکلون های ثانویه :
آسیا های ثانو یه به منظور خردایش مجدد کنسانتره سلول های رافر و اسکاونجر برای دسوتیابی بوه درجوه آزادی مطلووب
کانی ها در مدار قرار گرفته اند  .این آسیا ها نیز مثل آسیا های اولیه به دو قسمت تقسیم شده و هر قسمت شوامل دو عودد
آسیای ثانویه از نوع سرریز شونده می باشد که هر آسیا بامجموع  6خوشه سیکلون در مدار بسته کوار موی کنود .در واقوع
کنسانتره سلول های رافر و اسکاونجر هر قسمت به پمپ سیکلون انتقال یافته و سپس توسط سیکلون طبقه بندی شده و ته
ریز سیکلون جهت خردایش بیشتر به آسیاها وارد می شود PH .مورد نظر درون آسویا هوای ثانویوه حودود ، 00.0جامود
 60درصد ،اندازه بزرگترین گلوله های ورودی به آسیا یک اینچ و مقدار شارژ گلوله بوه ازای هور تون خواک ورودی بوه
آسیای اولیه  01تا 001گرم می باشد .
مشخصات آسیا های ثانویه :
تعداد  0 :دستگاه
طول آسیا 09:فوت
قطر آسیا01:فوت
قدرت موتور 900hp:
بار در گردش400:درصد معادل  330تن
سلول های پر عیار کنی اولیه  ،ثانویه و نهایی :
هر قسمت کارخانه شامل دو ردیف و هر ردیف شامل  0سلول کلینر و دو سلول ریکلینر و 01سلول اسکاونجر می باشد .
کنسانتره سلول های رافر به همراه کنسانتره سلول های رمق گیر جهت دانه بندی به سیکلون های ثانویه پموپ موی گوردد.
در سیکلون های ثانویه ذرات درشت به صورت ته ریز سیکلون وارد آسیای ثانویه شده و پوس خوروج آسویا مجودداًوارد
مخزن پمپ سیکلون مربوطه می شود .ذرات نرم به صورت سر ریز سیکلون هر آسیا ثانویه به یک ردیوف سولول کلینور (
پر عیار کنی ثانویه) هدایت می شوند .کنسانتره سلول های کلینر خوراک سلول های ریکلینر (پر عیار کنی نهوایی) شوده
و کنسانتره سلول های ریکلینر به عنوان کنسانتره نهایی فلوتاسیون به تیکنر های موس – مولیبودن انتقوال موی یابود  .باطلوه
سلول های ریکلینر به همراه سرریز سیکلون های ثانویه خوراک سلول های کلینر را تشکیل می دهند و باطله سولول هوای
کلینر خوراک سلول های رمق گیر می گردد.بدین ترتیب با سه مرحله فلوتاسیو ن متوالی پر عیار کنی اولیه ،پر عیار کنوی
ثانویه و پر عیار کنی نهایی ،کنسانتره نهایی حاصل می گردد .زمان ماند مواد در سلول های کلینر  ،ریکلینور و اسوکاونجر
به ترتیب  0.0 ،3.0و 01دقیقه می باشد.
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مواد شیمیایی مصرفی :
مواد شیمیایی که در کارخانه ی طرح قدیم سرچشمه مصرف می شوند شامل کنترل کننده ها،کلکتور ها وکوف سواز هوا
می باشند.
شیر آهک:
شیر آهک برای تنظیم  PHمحیط مورد استفاده قرار می گیرد.مطابق با طرحPH،سلول های رافر باید 00.0تا00.3باشد.

کلکتورها:
کلکتور هایی که در طرح اولیه برای سرچشمه انتخاب شده اند شامل R407،Z11یا Z200 ،R404و گازو یل می باشند.
 Z11یک کلکتور عمومی و قوی است که میزان مصرف آن  60.0گرم به ازای هر تن سنگ معدن است که در کارخانوه
به تفکیک  06گرم بر تن در سلول های رافر7،گرم بر تن در سلول های کلینر وریکلینر و  0.0گرم بر تون در سولول هوای
اسکاونجر توصیه شده است.
R407یا  R404کلکتور ضعیف تری نسبت به Z11است ولی برای کانی های اکسیده مفید است وکوف هوا را تقویوت موی
کند وبرای کانی های مس به طور مؤثر و انتخابی عمل می کند .مقدار مصرف کل آنها  00گورم بوه ازای هور تون سونگ
معدن است که  00گرم آن در سلول های رافر و بقیه در نقاط دیگر توصیه شده است.
 Z200نیز کلکتوری انتخابی و مؤثر برای سولفور های مس است کوه مصورف کول آن  09گورم بوه ازای هور تون سونگ
معدن وبه تفکیک  03گرم در سلول های رافر و 6گرم در سولول هوای کلینور و اسوکاونجر پیشونهاد شوده اسوت.در حوال
حاضر این کلکتور حذف گردیده است.
گازو یل هم برای بازیابی مولیبدن مؤ ثر است وهم به اصالح شکل کف ها کمک می کند.
کف ساز ها:
کف ساز هایی که در طرح اولیه برای سرچشمه انتخاب شده اند شواملMIBCو(DOW250کوه بوه جوای آن میتووان از
 A65استفاده کرد)و روغن کاج می باشند .میزان مصرف این کف ساز ها  09گرم به ازای هر تن خاک و به تفکیوک 03
گرم در سلول های رافر و 6گرم در سلول های کلینر واسکاونجر پیش بینی شده است .
مصرف مواد شیمیایی عمالً کمتراز مقدار پیش بینی شده در طرح است کوه ممکون اسوت دلیول آن تغییور ماهیوت سونگ
معدن پس از استخراج باشد.افزایش عیار خاک ورودی ومقدار کانی های مفید خاک موجب افوزایش موواد شویمیایی بوه
ویژه کلکتور ها میشود.
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فیلتراسیون
فیلتر های دیسکی :
ته ریز تیکنرهای مس –مولیبدن به تانک تقسیم کننده سه فیلتر دیسکی انقوال موی یابود دوغواب درایون تانوک در حالوت
سوسپانسیونی نگه داشته می شود و به سه فیلتر دیسکی پمپ می شود و پس از عملیات آبگیری توسط ایون فیلترها،کیوک
فیلتر حاصل به قسمت خشک کن ها منتقل می شود و سپس کنسانتره حاصول روی نووار 01ریختوه موی شوود توا بوه انبوار
بلندینگ انتقال یابند.
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کارخانه تغلیظ طرح توسعه مجتمع مس سرچشمه
مقدمه:
با اجرای طرح توسعه کارخانه تغلیظ مجتمع مس سزچشمه طی فازهای 0و 0تولید کنسانتره به میوزان تقریبوی 011درصود
افزایش می یابد که در حال حاضر با راه اندازی فاز  01، 0درصد کنسانتره فعلی افوزوده خواهود شود (تنواژ کنسوانتره از
391111تن به 001111تن در سال افزایش می یابد).
در طرح توسعه تغلیظ از تکنولوژی روز دنیا شامل آسیای نیمه خود شکن ()SAG-Millبه جای مرحله ی
دوم وسوم خردایش (سنگ شکن های ثانویه وثالثیه)،آسیای گلوله ای اولیه با ظرفیت عملی و تقریبی 3.70برابر آسیاهای
گلوله ای اولیه ی موجود ،سلول های فلوتاسیون مکانیکی تانکی با ظرفیت تقریبی 00.9و  00.3برابور سولول هوای رافور و
اسکاونجر موجود،سلول های ستونی به جای سلول های ریکلینر موجود ،فیلتر پرس به جای فیلتر دیسوکی و خشوک کون
وتیکنر باطله باظرفیت آبگیری باالبه جای تیکنر های باطله موجود استفاده شده است .
پارامتر های طراحی فاز  1طرح توسعه ی تغلیظ مجتمع مس سرچشمه:
ظرفیت کارخانه  911:تن بر ساعت (اسمی ) 0130،تن برساعت(طراحی)
عیار خوراک ورودی 1.00درصد
عیار کنسانتره نهایی  00:درصد
رطوبت کنسانتره نهایی0-9:درصد
بازیابی کلی 06.0:درصد
سیلوی تغذیه آسیای نیمه خودشکن SAG-Mill
خاک موجود از انبار درشت توسط 3عدد فیدر زنجیری و به واسطه  3نوار ناحیه  00شامل 0110،0113و0110بوه سویلوی
تغذیه )Ore-Bin(SAG-Millحمل می گردد.
مشخصات :Ore-Bin
ظرفیت0011:متر مکعب
ارتفاع مخزن 00.09:متر
قطر مخزن 07 :متر
جنس مخزن:فوالد
تعداد فیدر ها  3:عدد
زاویه قرار گیری فیدر ها 001:درجه
مواداز Ore –Binتوسط نوار 31-0113وارد SAG –Millمی شود.
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آسیای نیمه خود شکن SAG-Mill
آسیای نیمه خود شکن در حقیقت حد فاصل آسیاهای گلوله ای و آسیاهای خود شکن می باشد .
بخشی از بار خرد کننده ی آن از گلوله های فوالدی و بخشی دیگر از ماده ی معدنی با ابعاد مشخص تشکیل شده اسوت
.نسبت قطر به طول آسیاهای نیمه خود شکن کوچکتر یا مساوی  0است.این نوع آسویا هوا در موواردی بوه عنووان آسویای
نهایی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات آسیای نیمه خود شکن :
تعداد 0:دستگاه
قطر گلوله  0:اینچ
مصرف گلوله 001.00:گرم برتن
دبی آب اضافه شده به آسیا  060.0:متر مکعب ساعت
ماکزیمم حجم بارگیری 30:درصد
ابعاد مواد ورودی به آسیا -001:میلیمتر
ابعاد مواد خروجی از آسیا -0میلیمتر
راندمان آسیا91:تا97درصد
طول مؤثر خردایش 0.00:متر
سرعت آسیا  70( 10.52 rpm:درصد سرعت بحرانی )
بار در گردش آسیا 01:درصد
قدرت موتور 0010:کیلووات
دور موتور 176.47rpm:
ضخامت پوسته ی آسیا 0.70:اینچ (71میلیمتر)
نوع الینر ها :فوالد منگنز دار
یکی از عمده ترین هزینه ها در عملیات خردایش مربوط به هزینه ی الینر های آسیا ها می باشد .سیستم تخلیه در آسویای
نیمه خود شکن سرچشمه از طریق سرند های خورشیدی با چشمه های  0میلیمتر می باشد.
موقع تعویض الینر ها  ،انتهای پیچ که درون آسیا است رابه الینر جوش داده و با ضربه زدن به سر پیچ توسط یوک پتوک
از بیرون آسیا،الینر جدا می گردد.
الینر های آسیای نیمه خود شکن عموماً ازجنس فوالد منگنز دار است که دارای مقاومت بواالیی موی باشوند.ترکیب ایون
الینر ها عالوه بر منگنز شامل عنصر کربن ،کروم،مولیبدن ،سیلیس،نیکل،وانادیوم،تنگستن،فسفر،مسوآهن نیز می باشد.
بررسی ها در مورد آسیب الینر های آسیا ی نیمه خود شکن سرچشمه نشان داده است که اغلوب آسویب الینور هوا طوولی
بوده و سایش الینر ها در قسمت هد کمتر از شل است .در مورد هد ها نیز سایش الینر هوای بیرونوی بیشوتر از الینور هوای
درونی است.
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آسیای نیمه خودشکن
شارژ گلوله در آسیا ی نیمه خود شکن
خردایش در آسیای نیمه خود شکن به سه شکل صورت می گیرد :
ضربه
یک ذره کوچک بین دو ذره بزرگ
سایش
اگر سرعت آسیا را کم کنیم بیشتر عمل سایش خواهیم داشت و اگر سرعت را افزایش دهیم بیشتر عمل ضربه خواهیم
داشت  .پس با توجه به وضعیت خوراک می توان ووضعیت سرعت آسیا را تغییر داد  .اگر خوراک نرم باشد سطغ شارژ
پایین می آید  .گلوله ها به الینر آسیب می رسانند  .در این موارد می توان اندازه گلوله ها را کاهش داد  ،همسنین
کاهش سرعت آسیا نیزدر این موارد مفید است  .از این نقطه نظر ،متغیر بودن سرعت آسیای نیمه خود شکن سونگون بر
خالف سرچشمه که ثابت است  ،مزیت بزرگی محسوب می شود (این تغییرات بین 06تا 76درصد سرعت بحرانی می
باشد ).
مقدارگلوله ها در آسیا ها  ،یکی از عوامل موثر بر کارایی خردایش می باشد که بایستی بطور مستمر در زمان توقف آسیا
اندازه گیری شود  .مقدار معمول گلوله ها  ،که بصورت درصد حجم اشغال شده از آسیا توسط گلوله ها بیان می شود ،
بسته به نوع آسیا (سرریز شونده یا شبکه دار )  ،بین 30تا 00درصد در نوسان است .
برای شارژ گلوله در آسیا ی نیمه خودشکن از توان آسیا و فشار یاتاقانها استفاده می گردد .چنان که میزان گلوله در اثر
سایش م یا تغییر شکل کاهش یابد  ،خردایش به خوبی انجام نگرفته و در نتیجه مواد از سرند خورشیدی عبور نکرده  ،در
نتیجه تجمع بار در آسیا باال رفته و آسیا سنگین تر می شود .
سنگینی آسیا موجب افزایش توان الزم جهت گردش آسیا شده ودر نتیجه فشار یاتاقانها باال می رود  .در این صورت
بایستی به آسیا گلوله شارژ گ ردد  .اما برای شارژ گلوله روش دیگری پیشنهاد شده است به این ترتیب چنان چه توان
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آسیا و فشار یاتاقان از حد بحرانی باالتر رفت  ،ابتدا به انداز ه 011تن بر ساعت بار ورودی را کاهش داده و به مدت نیم
ساعت فرصت می دهیم  ،اگر فشار یاتاقان و توان آسیا اصالح نشد  ،شارژگلوله صورت میگردد.
البته از Load Cellو با اندازه گیری صدای آسیا می توان به زمان شارژ آسیا پی برد.
همان طور که اشاره شد یکی از راه های شارژ گلوله  ،اندازه گیری مقدار بار خردایش می باشد .
در صنعت برای تعیین مقدار بار خردایش در حالتی که آسیا خاموش است  ،فاصله بین سطغ خردایش ( شامل گلوله و
سنگ ) و باال ترین نقطه آسیا ( ) Lاندازه گیری شده و سپس با استفاده از رابطه زیر مقدار بار خردایش به صورت
درصدی از کل حجم آسیا تعیین می شود :
کل بار حجمی خردایش = )113.66%-127.33%(L/D
برای اندازه گیری درصد حجمی بار گلوله ها نیز می توان از رابطه زیر استفاده نمود :
بار حجمی گلوله ها = )113.66% -127.33%(L/D
البته روابط ذکر شده در محدوده L/D<0.893دارای اعتبار می باشند.
سرند های لرزان
خروجی آسیا ی نیمه خود شکن به صورت دوغاب بر روی دو دستگاه سرند لرزان می ریزد که یکی از آنها در حال کار
ودیگری آماده در کار می باشد  .مشخصات این سرند های لرزان عبار تند از :
تعداد 0 :عدد
طول سرند  0.0 :متر
عرض سرند  3 :متر
زاویه سرند  :صفر (افقی )
قدرت موتور  37 :کیلو وات
ابعاد سایز جدایش  0 :میلیمتر
ابعاد بزرگترین ذرات  01 :میلیمتر
توضیع ابعاد ذرات d80=505 :میکرون
میزان آب مصرفی 99 :متر مکعب بر ساعت
میزان خوراک جامد0000 :تن بر ساعت
وزن مخصوص جامد 0.00:
PHمحیط0:
در سرند های ارتعاشی مواد باالی  0میلیمتر توسط نوار های ریجکت به ابتدای تغذیه کننده آسیای نیمه خود شکن (نووار
 )0113برگشت داده می شود .برای کنترل حد مجاز جریان برگشتی به آسیای نیموه خوود شوکن در روی نووار ریجکوت
یک سیستم توزین نصب گردیده است .
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مواد عبوری از سرند نیز بوه هموراه خروجوی آسویاهای گلولوه ای در اثور نیوروی وزن بوه داخول مخوزن پمپواژ مربووط بوه
هیدروسیکلون ها با ظرفیت 001متر مکعب می ریزد و سپس توسط  0پمپ (HM600یکی در خط و دیگری آمواده بوه
کار ) به خوشه های هیدرو سیکلون اولیه پمپ می گردد.
سیکلون های اولیه :
ته ریز هیدروسیکلون ها جهت خردایش مجدد به آسیای گلولوه ای اولیوه بور موی گورددو سورریز آنهوا وارد سولول هوای
فلوتاسیون اولیه (رافر ها) می شود  .مواد شیمیایی مربوط به فلوتایون شامل کلکتور ها  ،تنظیم کننده ها و شیر آهک به توه
ریز هیدروسیکلون ها اضافه می گردد .
مشخصات سیکلون ها ی اولیه طرح توسعه تغلیظ سرچشمه به شرح زیر است :
تعدادسیکلون ها در یک خوشه  00 :عدد ( 00عدد در حال کار )
ارتفاع 0.700 :متر
قطر معمولی  661:میلیمتر
قطر  013 :Vortexمیلیمتر
قطر 007 :Apexمیلیمتر
دبی جامد خوراک سیکلون  3001 :تن بر ساعت
دبی جامد سرریز سیکلون  911 :تن بر ساعت
دبی جامد ته ریز سیکلون  0001 :تن بر ساعت
دبی پالپ ورودی به سیکلون  0300.0 :متر مکعب بر ساعت
دبی پالپ سرریز سیکلون  0639.0 :متر مکعب بر ساعت
دبی پالپ ته ریز سیکلون  0970.9 :متر مکعب بر ساعت
کیفیت کارکرد سیکلون را میتوان با وضعیت اپکس کنترل کرد ،به این ترتیب که اگر جریان خروجی از اپکوس چتوری
نباشد (خیلی باریک باشد )،جدایش خووب انجوام نموی گیورد واپکوس خیلوی کوچوک اسوت  .وبورعکس اگور جریوان
خروجی از اپکس خیلی چتری باشد ،نشان دهنده این است کوه اپکوس خیلوی بوزرگ اسوت و بایسوتی الینور سویکلون را
عوض کرد.
آسیای گلوله ای اولیه
ته ریز هیدروسیکلون ها جهت خردایش مجدد به آسیا ی گلوله ای اولیه برمیگردد.
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مشخصات آسیای گلوله ای اولیه سرچشمه
تعداد0:دستگاه
قطر گلوله  3:اینچ
مصرف گلوله 000.00:گرم بر تن
ماکزیمم حجم بارگیری 01:درصد
ابعاد مواد ورودی به آسیا  -0:میلیمتر
ابعاد مواد خروجی از آسیا  -1.3:میلیمتر
راندمان آسیا 91-97:درصد
طول مؤثر خردایش 30:اینچ
سرعت آسیا12.84rpm:
تعداد موتور0:عدد
قدرت موتور4101kw:
دور موتور176.47rpm:
ضخامت پوسته ی آسیا 3:اینچ
نوع الینر ها :الستیکی

ناحیه فلوتاسیون
سرریز سیکلون های اولیه به داخل 0عدد سلول فلوتاسیون اولیه (رافر) از نوع  RCS130جریان می یابود .سوطغ پالوپ و
همسنین میزان هوا به صورت اتوماتیک در این سلول ها کنترل می گردد.بعد از فلوتاسیون ،باطلوه ی خروجوی از آخورین
سلول مستقیماً به تیکنر باطله جریان پیدا می کند.برای افزایش عیار  ،کنسانتره سلول های رافر به داخل مخزنی می ریزد تا
به همراه خروجی آسیا یثانویه و کنسانتره ی سلول های رمق گیر بوه یوک خوشوه ی سویکلون ثانویوه پموپ شوود سورریز
سیکلون ثانویه به  3سلول کلینر وته ریز آنها جهت خردایش مجدد وارد آسیای ثانویه می گردد.باطله سولول هوای کلینور
جهت رمق گیری به سلول های اسکاونجر به تعداد  0دستگاه هدایت می گردد .باطله حاصل از سلول های اسوکاونجر بوه
همراه باطله ی سلول های رافر ،باطله نهایی را تشکیل می دهند.
کنسانتره حاصل از سلول های اسکاونجر وارد مخزن آماده سازی قبل از سویکلون هوای ثانویوه موی شوود .بورای حصوول
فرآورده نهایی کنسانتره خروجی از سه سلول کلینر،به داخل یک سلول پر عیار کنی نهایی(ریکلینر)که از نوع ستونی می
باشد جریان می یابد باطله سلول ریکلینر به داخل مخزن آمواده سوازی ماقبول سولول هوای کلینور برگشوت داده موی شوود
وکنسانتره حاصل نیز به داخل تیکنر کنسانتره جریان می یابد.
قسمت اعظم سلول های فلوتاسیون طرح توسعه سرچشمه از نوع RCSهستند.
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ماشین های فلوتاسیون)RCS(Reactor Cell System
سلول های فلوتاسیون RCSبرای حداکثر کردن تماس بین حباب وذرات طراحی شده اند.
از دیگر مشخصات این سلول ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
فعال بودن منطقه ی پایینی برای حالت بهینه معلق سازی ذرات جامد و تماس حباب با ذرات.
ناحیه باالیی با حداقل تالطم برای جلوگیری از جدایش حباب وذرات .
یک سطغ ساکن برای سلول به منظور جلوگیری از دنباله روی های مجدد ذرات.
مخزن دایروی با ورودی وخروجی پایین پالپ برای به حداقل رساندن میانبر زدن ذرات پالپ .
کنترل اتوماتیک سطغ.
منبع مجزای هوا با فشار پایین .
ناودانی های کف داخلی دوتایی با جریان موازی .

ساختار سلول های RCS
قسمت های مختلف سلول های  RCSعبارتند از :
تانک
الندر های کف
سازه اصلی
پوشش تانک
جعبه خوراک
جعبه میانی
جعبه تخلیه
سیستم کنترل سطغ
قسمت مکانیسم محرک
مکانیزم محرک:
مکانیزم حرکت از اجزای زیر تشکیل شده است:
ایمپلر(همزن)
استاتور(پایدار کننده وپخش کننده)
محور
لوله نگهدارنده
جعبه دنده
محرکه با تسمه Vشکل
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موتور
سیستم کنترل سطغ
سطغ دوغاب در ماشین فلوتاسیون به وسیله دوعدد Dart Valve
موجود در جعبه های میانی و تخلیه تنظیم می شود.
یک حسگر مافوق صوت سطغ دوغاب تانک را از طریق سیگنال آنالوگ بهPLCانتقال می دهد .
یک تنظیم کننده  PIDمقدار تنظیم شده را با مقدار عملوی مقایسوه کورده و بوا بواز کوردن و بسوتن  Dart Valveکوف
تانک ،سطغ پالپ را کنترل می کند.

نمونه ای از سلول RCS
سیستم کنترل هوا
جریان هوا از طریق سیگنال های آنالوگ متصل به یک جریان سنج و یوک شویر جریوان کنتورل شوده ،کنتورل موی شوود
.جریان های هوا به طور اتوماتیک به وسیله ی تنظیم کننده های PIDجداگانه برای هر واحد کنترل می شوند.
تعداد معمول سلول های  RCSبرای فرآوری مس 0تا  00سلول است و حداقل زمان ماند مواد در این سولول هوا  03الوی
 06دقیقه با درصد جامد خوراک  30تا  00درصد می باشد .
معموالً چند سلول  RCSبه صورت بانک سلول طراحی می شوند ،که یک سیستم کنترل می توانود بویش از  0سولول در
یک بانک را کنترل کند .این سلول ها را می توان از طریق اتاقک کنترل که ترجبحواً نزدیوک بانوک سولول قورار گرفتوه
،برای مقاصد مختلفی نظیر سرویس و تعمیر ونگهداری تحت عملیات قرار داد و هر فرمان وعملی به طور دسوتی نیوز موی
توانداز پانل کاربران اجرا شود.
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مشخصات سلول های رافر طرح توسعه سر چشمه
نوع سلول RCS130 :
تعداد0 :عدد
حجم عملیاتی تانک  031 :متر مکعب
قطر سلول ها  6.0 :متر
ارتفاع سلول ها  0.60 :متر
حجم هوای الزم  07 :متر مکعب بردقیقه برای هر سلول
فشار هوا 51Kpa :
ضخامت دیواره سلول ها 01 :میلیمتر
قطر شفت سلول  000 :میلیمتر
قطر سوراخ شفت  001 :میلیمتر
سرعت ایمپلر104rpm:
قطر ایمپلر1.18m:
تناژخوراک سلول های رافر 3000:تن برساعت
تناژکنسانتره رافر090:تن برساعت
تناژ باطله سلول های رافر0301:تن بر ساعت
طول مسیر خط لوله ی باطله تا تیکنر های باطله 0330:متر
وزن مکانیزم محرک6011:کیلوگرم
وزن ایمپلر011:کیلوگرم
وزن پخش گر هوا701:کیلوگرم
وزن موتور 900:کیلوگرم
میانگین عیار مس کنسانتره سلول های رافر 0:درصد

سیکلون های ثانویه
کنسانتره سلول های رافر به همراه خروجی آسیای ثانویه وکنسانتره سلول های اسکاونجر به یوک خوشوه سویکلون ثانویوه
پمپ می شود.
مشخصات سیکلون های ثانویه :
تعداد سیکلون ها در یک خوشه 01:عدد(7عدددرحال کار)
ارتفاع 0.700:متر
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قطر  000:Vortexمیلیمتر
قطر 09: Apexمیلیمتر
دبی جامد خوراک سیکلون 901:تن بر ساعت
دبی جامد سرریز سیکلون 001:تن برساعت
دبی جامد ته ریز سیکلون 711:تن برساعت
دبی پالپ ورودی به سیکلون 0117.0:متر مکعب برساعت
دبی پالپ سر ریز سیکلون0397.9:متر مکعب بر ساعت
دبی پالپ ته ریز سیکلون 619.0:متر مکعب بر ساعت
مشخصات آسیای گلوله ای ثانویه
سرریز سیکلون ثانویه به سلول های کلینر و ته ریز آنها جهت خردایش مجدد وارد آسیای ثانویه می گردد.
تعداد 0:عدد
قطر گلوله0 :اینچ
مصرف گلوله 010.03:گرم بر تن
ماکزیمم حجم بارگیری 01:درصد
ابعاد مواد ورودی به آسیا -1.3:میلیمتر
ابعاد مواد خروجی از آسیا -1.0:میلیمتر
راندمان آسیا 91-97:درصد
طول مؤثر خردایش 0.639:متر
سرعت آسیا73(15.85rpm:درصد سرعت بحرانی)
تعداد موتور0:عدد
قدرت موتور1250kw:
دور موتور250rpm:
ضخامت پوسته آسیا 0.0:اینچ
وزن کلی پوسته آسیا 03.000:تن
جنس الینر آسیا:الستیکی
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مشخصات سلول های کلینر طرح توسعه سر چشمه
نوع سلول RCS50:
تعداد3:عدد
حجم عملیاتی تانک01:متر مکعب
قطر سلول ها 0.0:متر
ارتفاع سلول ها0.090:متر
حجم هوای الزم 00:متر مکعب بر دقیقه برای هر سلول
فشار هوا 38Kpa:
ضخامت دیواره سلول ها 0:میلیمتر
قطر شفت سلول 071.9:میلیمتر
قطر سوراخ شفت011:میلیمتر
سرعت ایمپلر140rpm:
قطر ایمپلر071:میلیمتر
تناژ خوراک سلول های رافر 001:تن برساعت
تناژ کنسانتره سلول های رافر06:تن بر ساعت
تناژ باطله سلول های رافر090:تن بر ساعت
وزن مکانیزم محرک 0000:کیلوگرم
وزن ایمپلر010:کیلوگرم
وزن پخش گر هوا 391:کیلوگرم
وزن موتور901 :کیلوگرم
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میانگین عیار مس کنسانتره سلول های ریکلینر 01:در صد
مشخصات سلول های اسکاونجر:
نوع سلولRCS50:
تعداد0:عدد
حجم عملیاتی تانک01:متر مکعب
قطر سلول ها0.0:متر
ارتفاع سلول ها0.090:متر
حجم هوای الزم 00:متر مکعب بر دقیقه برای هر سلول
فشار هوا 38Kpa:
ضخامت دیواره سلول ها 0:میلیمتر
قطر شفت سلول 071.9:میلیمتر
قطر سوراخ شفت011:میلیمتر
سرعت ایمپلر140rpm:
قطر ایمپلر071:میلیمتر
تناژ خوراک سلول های رافر 090:تن برساعت
تناژ کنسانتره سلول های رافر30:تن بر ساعت
تناژ باطله سلول های رافر066:تن بر ساعت
وزن مکانیزم محرک 0000:کیلوگرم
وزن ایمپلر010:کیلوگرم
وزن پخش گر هوا 391:کیلوگرم
وزن موتور901 :کیلوگرم
میانگین عیار مس کنسانتره سلول های اسکاونجر 9:درصد
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سلول های فلوتاسیون ستونی
سلول های فلوتاسیون ستونی همانند سلول های مکانیکی برای جدا سازی کوانی هوا موورد اسوتفاده قورار موی گیرنود.یک
ستون فلوتاسیون جایگزین چ ندین مرحله شستشو با سلول هوای مکوانیکی موی گردد.بورخالف سولول هوای مکوانیکی در
ستون های فلوتاسیون از همزن مکانیکی استفاده نمی شود ،در این سلول ها ،آشفتگی به وجود آمده از برخورد حباب هوا
ی باال رونده با خوراک رو به پایین ستون ،عمل همزدن را به عهده دارند از جمله مشخصه هوای دیگور سوتون فلوتاسویون
که متمایز از سلول مکانیکی است ،عالوه بر شکل ظاهری وسیستم تولید حباب استفاده از آب شستشو می باشد.
از جمله مزایای ستون فلوتاسیون نسبت بوه سولول هوای معموولی ،افوزایش عملکورد متوالورژیکی از نظور رانودمان و عیوار
کنسانتره حاصله ،میزان مصرف انرژی پایین ،کاهش فضای مورد نیاز برای نصب سلول و تجهیزات مربوطه،کاهش هزینوه
های نگهداری و عملیاتی و امکان کنترل بهتر فرآیند می باشد.
در طرح توسعه تغلیظ سرچشمه سلول پر عیار کنی نهایی(ریکلینر)از نوع ستونی می باشد.
نحوه عملکرد سلول ستونی
خوراک درفاصله یک سوم از باالی ستون وارد می شود وهنگام پایین رفتن در مقابل انبوه حباب های تولید شوده توسوط
حباب ساز قرار می گیرد.حباب ها ،ذرات قابل شناور شدن را جمع آوری می کنند،به همین دلیل به ایون منطقوه از سوتون
ناحیه جمع آوری ()Collection Zoneگفته می شود.این ناحیه معادل ناحیه بازیابی یوا پالوپ در سولول هوای معموولی
است.ذرات جمع شدا به کفی که توسط آب شستشو پایدار شده است متصل موی شووند.نقش اصولی آب شستشوو ،پواک
کردن کف از ذرات بی ارزش است که همراه آب یا حباب های هوا باال آمده و از منطقه جمع آوری خارج می شوند.به
این قسمت ناحیه شستشو () Cleaning Zoneاتالق می گوردد کوه نقوش افوزایش عیوار را برعهوده دارد باطلوه از پوایین
ستون خارج شده و کنسانتره تولیدی از باالی ستون سر ریز می گردد .
حباب به طور مستقیم توسط حباب ساز های داخلی یابه وسیله ی حباب ساز های خارجی تولید می شوود.در حبواب سواز
های خارجی ،حباب در اثر تماس گاز با آب یا پالپ ایجاد می شود .حباب ساز های داخلی معموالً از لوله هوای سووراخ
شده ی روکش دار و یا از الستیک های سوراخ دار ساخته می شوند.
آب شستشو معموالً با استفاده از لوله های سوراخداری که درست در زیر لبه ی سرریز قرار می گیرند به کف اضوافه موی
شود.

نواحی مختلف در سلول ستونی
با توجه به محل ورود خوراک ،ستون فلوتاسیون به دوناحیه جمع آوری و شستشو تقسیم می گردد.برای بررسی دقیوق تور
،ناحیه جمع آور ی به ناحیه هوادهی وپالپ قابل تقسیم شده ودر ناحیه شستشو با توجه به فصل مشترک پالوپ وکوف ،دو
ناحیه مشاهده می گردد،ناحیه پایین فصل مشترک که در حقیقت ادامه ناحیه پالپ بوده و ناحیه باالی فصول مشوترک کوه
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همان ناحیه کف می باشد .لذابا توجه به فصل مشترک کف وپالپ می توان نواحی هوادهی ،پالپ و کف را برای سولول
ستونی در نظر گرفت.
در ناحیه هوادهی ،حباب های کوچک هوا تولید شده و باطله هوازدایی می گردد.از جملوه مشوکالت اولیوه کوه در ایون
ناحیه احتمال بروز داردعدم تشکیل حباب های کوچک،نارسایی حباب سازها از نظر اندازه وتعداد ،مشکالت مربووط بوه
نگهداری و انسداد ،نیاز بیش از حد به آب تازه وافت هوا در جریان باطله می باشد.پارامتر های کلیدی که در ایون مووارد
بایستی مدنظر قرار گیرد،نرخ هوادهی ،میزان مواد شیمیایی ،پارامتر های مربوط به طراحوی حبواب سواز هوا ،نورخ جریوان
پالپ وابعاد سلول می باشد..
ناحیه پاپ به بخشی از ستون اطالق می گردد که مابین نقطه تزریق هوا و فصل مشترک کف وپاالپ قرار گرفتوه اسوت.به
دلیل عدم وجود همزن مکانیکی در سلول های ستونی ناحیه اختالط نداریم وبه جای آن ذرات وحباب ها در طول ناحیوه
پالپ به هم چسبیده و یک توده پایداری را شکل موی دهنود،خوراک از بواالی ناحیوه جموع آوری وارد سوتون شوده واز
داخل حباب های باال رونده پایین می آید،ذراتی که نتوانسته اند در این ناحیوه بوه حبواب هوا بسسوبند از انتهوای سوتون بوه
عنوان باطله تخلیه می گردند.مطالعات نشان داده است که کاهش ثابت نرخ فلوتاسیون و کاهش زمان ماند ذرات موجوب
کاهش بازیابی موی گوردد،در صوورتی کوه سورعت پوایین اخوتالط محووری در ایون ناحیوه موجوب بهبوود بواز یوابی موی
گردد.چنانکه نرخ خوراک دهی وابعاد ستون ثابت باشند،هرچه ابعاد حباب ها کووچکتر گوردد ونورخ هووا افوزایش یابود
،بازیابی بهتر می شود ولی باید توجه نمود که چنانکه ابعاد حباب ها بیش از حد کوچک بوده و نرخ هوا خیلی بواال باشود
در ستون فشردگی حاصل می گردد که برای عملیات ستون مضر می باشد.
عالوه برطراحی و ابعاد سلول بایستی پارامتر های کلیدی نظیر میزان مواد شیمیایی ،نرخ جریان پالپ،نرخ هوادهی و زموان
ماند را در بررسی عملکرد ناحیه پالپ مورد توجه قرار داد.
ناحیه کف به ناحیه مابین نقطه ی اضافه نمودن آب شستشو و فصل مشترک کف و پالپ اطالق می گردد.ناحیوه شستشوو
عامل اصلی ارجحیت ستون فلوتاسیون به سلول مکانیکی است و بارز ترین علت این ارجحیت اضافه نموودن آب شستشوو
به این ناحیه می باشد .به بخشی از آب شستشو که از داخل کف عبور کرده و در طول ناحیه جموع آوری پوایین موی رود
آب بایاس اطالق می گردد.در ناحیه کف جریان آب بایاس از پایداری کف مراقبت نموده و عمق مناسب بوه آن داده و
یک بستر غیر متراکمی از حباب ها را شکل می دهد،وهمسنین از حمل ذرات گانگ که توسط حباب ها وآب باال آمده
اند ،جلوگیری کرده و موجب افزایش عیار می شود و با برگشت دادن ذرات قابل فلوته شدن مابین نواحی پالوپ و کوف
بازدهی عملیات جدایش رانیز باال می برد.البته نرخ بازیابی ذرات به خاطر محدودیت مقدار گوازی کوه میتوانود از داخول
ستون به صورت همزمان با آب بایاس مناسب عبور کند محودود موی باشود .محودودیت دیگوری کوه در رابطوه بوا ناحیوه
شستشو وجود دارد ظرفیت حمل گاز است.از آنجا که فقط ذراتی که به حباب ها چسوبیده انود در کوف نهوایی قابول بواز
یابی می باشند،بنابراین ظرفیوت حمول گواز در دبوی جرموی ذرات بازیوابی شوده در کوف نهوایی تو ثیر خواهود گذاشوت
.مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که محدودیت ظرفیت حمل در فلوتاسیون ذرات با دانسیته کم وذرات ریز شدید تور
می باشد .ظرفیت حمل یکی از عناصر اصلی در طراحی ستون می باشد.از جمله مسا لی که ممکن است در ایون ناحیوه بوه
وجود آیند ،گم شدن و از بین رفتن سطغ تماس کف و پالپ می باشد .
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ستون های فلوتاسیون
سلول مورد استفاده در طرح توسعه تغلیظ سرچشمه از نوع  Svedala CISAمی باشد،این ستون مجهز به سیستم حباب
ساز  CISAاست .این ستون دارای تجهیوزات مربووط بوه آب شستشوو ،کنتورل سوطغ پالپ،لولوه حقلووی توزیوع کننوده
دوغاب  ،پمپ دوغاب در گردش  ،همزن استاتیکی  ،شیر ایزوالسیون و لوله حلقوی توزیع کننده هوا می باشد .

سیستم حباب سازها CISA
در در سیستم حباب ساز CISAاز همزن استاتیکی برای تولید حباب استفاده می گردد.سیستم حباب ساز  CISAشوامل
همزن استاتیکی داخل خط ویک پمپ سانتریفوژ برای پمپ نمودن دوغاب در گوردش موی باشوند .دوغواب باطلوه از توه
ستون به داخل همزن استاتیکی پمپ می گردد که داخل آن ،دوغاب و هوا تحت فشار برشی باال بوا هوم مخلووط شوده و
حباب ها تولید و پخش می گردند.سپس مخلوط هوا ودوغاب از میان تیغه های غیر متحرک کوه در داخول هموزن تعبیوه
گردیده عبور کرده وهوا تبدیل به حباب های ریز با تحرک و قدرت همزنی باال موی گردد.سیسوتم حبواب سواز CISA
عالوه بر حد اکثر نمودن برخورد حباب هوا وذ رات بوه دلیول اسوتفاده از هموزن اسوتاتیکی ،بوه جهوت تولیود حبواب هوای
کوچک ،ظرفیت حمل را نیز افزایش داده و در نتیجه بازیابی و راندمان افزایش می یابد .
از ویژگی های همزن استاتیکی ،استهالک کم،هزینه نگهداری پایین ،عدم وجود مشکل انسداد ،امکان تعوویض در حوین
کار و عملیات ساده آن می باشد .

سیستم حباب ساز CISA
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آب شستشو
سیستم توزیع آب شستشو ()Wash Waterمتشکل از  0لوله حلقوی هم مرکز می باشدکه توسط لوله های نگوه دارنوده
در باالی کف نگه داری می شود.هر حلقه متشکل از لوله های  01PVCمیلیمتری می باشد که دارای دو سووراخ مقابول
هم می باشند،این لوله ها عالوه بر توزیع مناسب آب در صورت انسوداد بوه راحتوی قابول بواز کوردن و تمیوز نموودن موی
باشند.همسنین می توان یک سیستم آب شستشوی آماده به کار فوراهم نموود کوه در مواقوع گرفتگوی لولوه هوا جوایگزین
سیستم در حال کار شود.
آب شستشو به دو بخش تقسیم می گردد.یک قسمت به سرریز راه پیدا میکنود وذرات جموع شوده را خوارج موی کنود و
قسمت دیگر به سمت کف و پایین حرکت می کند،که به آن آب بایاس گویند  .برای مؤثر بوودن عمول شستشوو وجوود
آب بایاس رو به پایین الزامی است که به عملیات بایاس مثبت معروف است .
در بررسی نقش آب شستشو در حقیقت باید ت ثیر نرخ آب بایاس بررسی گردد.آب بایاس با جدا کردن کوانی هوای آب
دوست یا هیدروفیل از کف و برگرداندن آنها باعث افزایش عیار کنسانتره می گردد،همسنین با ایجواد جریوان آب باطلوه
بیش از نرخ جریان آب خوراک ،در داخل کف به پایداری کف کمک نموده و عمق مناسب به آن می دهد.مقدار بهینه
نرخ جریان آب بایاس تابعی از قابلیت شستشو پذیری باطله ،پایداری کف ،اندازه حباب ها و اندازه ذرات می باشد.

سیستم توزیع آب شستشو در سلول های ستونی
آب فالش الندر
سیستم آب فالش الندر ()Launder Flush Waterبرای انتقال کف از کانال خارجی یوا النودر طراحوی شوده اسوت
متشکل از لوله حلقوی فوالدی  01میلیمتری می باشد که در وسط الندر تعبیه گردیده است و دارای  00خروجوی و شویر
های کروی می باشد ،جریان داخل لوله ی حلقوی معموالً با یک شیر کروی تنظیم می گردد.
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سیستم کنترل سلول ستونی
سیستم کنترلی سلول ستونی شامل کنترل سطغ پالپ ستون ،کنترل دبی هوای حباب ساز ،کنترل عمق کوف و تنظویم آب
شستشو می باشد .عمق کف را نیز می توان با استفاده از موقعیت سطغ مشترک پالپ و کف تعیین کرد.به این ترتیب کوه
با استفاده از دو دستگاه ترانسمیتر فشار که برای اندازه گیری سطغ پالپ استفاده می شود و دانسیته متوسوط پالوپ وکوف
،می توان عمق کف را تعیین کرد .
مشخصات سلول ستونی مورد استفاده در سرچشمه:
نوع سلول Svedala CISA :
تعداد0:عدد
قطر داخلی ستون0:متر
قطر خارجی ستون 0.9:متر
ارتفاع ستون 00:متر
وزن ستون 07:تن
حجم کل ستون 001:متر مکعب
حجم مؤثر ستون 03:متر مکعب
حجم هوای الزم سلول011:متر مکعب بر ساعت
فشار هوای الزم سلول 0:بار
دبی الزم برای آب شستشو 01:متر مکعب بر ساعت
فشار الزم برای آب شستشو0:بار
جنس حلقه های آب شستشو PVC:
تعداد حلقه های آب شستشو0:حلقه
قطر لوله های آب شستشو 01:میلیمتر
قطر سوراخ های پاشش آب شستشو 3.0:میلیمتر
فاصله سوراخهای پاشش آب شستشو 01:میلیمتر
دبی الزم برای آب فالش الندر  0-01:متر مکعب بر ساعت
فشار الزم برای آب فالش الندر 0:بار
قطر لوله های آب فالش الندر 01:میلیمتر
میانگین عیار مس کنسانتره سلول ستونی 00-31:درصد

35

تیکنر
کنسانتره سلول ستونی باعیار طراحی  00-31درصد مس و مقدار جامد  00درصد وارد تیکنور هوای موس –مولیبودن موی
گردد .سر ریز تیکنر های مس –مولیبدن جهت بازیابی آب توسط الندر دور تیکنر به تیکنر های باطله وته ریز آن جهوت
جدا شدن مولیبن به کارخانه مولیبدن ارسال می گردد.

ساختمان کلی تیکنر

مکانیزم عملکرد تیکنر
عملکرد تیکنر شامل جدا سازی پیوسته جامد از مایع است که در نهایت به افزایش غلظت پالپ تحت اثر نیروی ثقول موی
انجامد .

فلوکوالسیون
تمام فن آوری های ته نشینی به اندازه ذرات بستگی دارند .بنا براین یوک راه بهبوود سورعت توه نشوینی ،افوزایش سوقوط
ذرات است .ذرات ریز می توانند به وسیله ی فلوکوال سیون (لخته سازی )بوه یکودیگر بسسوبند .بوه هموین علوت سورعت
سقوط ذرات پیوسته بیشتر از سرعت تک تک ذرات خواهد بود .برای این منظوور از فلوکوالنوت هوا کوه پلیمور هوایی بوا
زنجیره ی مولکولی بلند هستند استفاده میشود .فلوکوالنت ها ذرات را بطور فیزیکوی بوه یکودیگر متصول موی کننود و در
واقع یک پل مکانیکی بین ذرات برقرار می کنند برای استفاده از فلوکوالنت به یک سیستم انتقال نیاز اسوت .ایون سیسوتم
شامل اختالط ،نگهداری و رقیق نمودن پلیمر می باشد  .سپس پلیمر رقیق شده با پالپ خوراک مخلووط شوده و رهوا موی
شود تا عملیات آبگیری یا ته نشینی انجام شود.

انواع تیکنر های متداول
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به طور کلی دو نوع تیکنر در مجتمع سرچشمه استفاده می شود که دونوع شامل نوع پل دار و نوع پایه دار می باشند.
نوع پل دار برای تیکنر های کوچک تا قطر  31-01متری طراحی شده است .
در این ن وع پارو ومکانیزم حرکت بر روی یوک سوازه پول ماننود نگهوداری موی شوود کوه بور روی مخوزن کشویده شوده
است.برای مخازن با قطر بیش از  31-01متر ،سازه ی پل مانند عملی نیست .لذا از نووع پایوه دار اسوتفاده موی شوود،به ای
ترتیب که مکانیزم محرک و پاروها بر روی پایه مرکزی قرار داده می شوندواز پل فقط برای دسترسوی و نگهوداری لولوه
ی خوراک و الندر استفاده می شود .
اجزای اصلی تیکنر
اجزای اصلی تیکنر های نوع پل دار و پایوه دار شوامل اسوکلت اصولی ،سیسوتم محرکوه ،چاهوک خووراک ،کانوال هوای
خوراک ،سیستم پارو ،قیف تخلیه ،حوضسه سرریز،نشانگر عمق بستر،کف شکن و سیستم کنترل می باشند .
اسکلت اصلی
اسکلت اصلی تیکنر برای ارتباط بین کناره مخزن با پایه مرکزی و پل همسنین برای نگه داشتن چاهک خوراک و الندر
خوراک نیز می باشد .مکانیزم سیستم محرکه ،سیستم پارو و اسکلت اصلی به وسیله برج مرکزی نگه داشته است.
سیستم محرکه
سیستم محرکه شامل لوله مارپیچ  ،چرخ دنده حلزونی و رینگ چرخشی می باشد  ،که عمل حرکت پاروها و بواال بوردن
آنها را انجام می دهد.
چاهک خوراک
چاهک خوراکمتناسب بوا نورخ خووراک مود نظور و سورعت دوغواب طراحوی گردیوده اسوت .چاهوک خووراک دارای
ساختمان لوله ای شکل بوده از سازه فوقانی آویزان می باشد.
کانال های خوراک
کانال های خوراک از نوع روباز که از سازه تانک آویزان بوده و به ناحیه تخلیه در چاهک خوراک ختم می گردد.

سیستم پارو
کل سیستم پارو از شفت خروجی سیستم محرکه آویزان بووده و توسوط یوک جوک مکوانیکی موتوور دار کوه بوه شوفت
خروجی سیستم محرکه وصل بوده و توسط سیستم کنترل فعال می گردد،باال و پلیین برده می شود .
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قیف تخلیه
قیف تخلیه با بازوی داخلی 91درجه ساخته شده است که شامل لوله تخلیه فلنجدار و فلنج باالیی بورای اتصوال بوه تانوک
می باشد .
حوضچه سرریز
حوضسه سرریز از نوع  vشکل بوده و با پیچ به النودر سورریز متصول شوده اسوت .ایون حوضوسه از صوفحه بوه ضوخامت
3میلیمتر و از جنس استیل کربندار ساخته شده و بایستی جهت تراز کردن ،قابل تنظیم باشد.
کف شکن
این لوله توسط سازه اصلی نگه داری شده و از رینگ کف تا چاهک خوراک امتداد دارد ،در روی لوله بایسوتی بوه حود
کافی نازل های پاشش منظورگردد تا پوشش خطی کامل حاصل گردد.
سیستم کنترل
گشتاور پارو به صورت پیوسته با استفاده از اندازه گیری دقیق لغزش موتور در زیر بار محاسبه می گردد.از گشوتاور پوارو
برای به کار انداختن سیستم باال بر و پایین بر تمام اتوماتیک پارو و محافظت کامل از سیستم محرکه تیکنر و سیستم پوارو
استفاده می گردد.تحت یک ته نشینی نرمال توالی باال بردن پارو به صورت زیر می باشد:
در  60درصد گشتاور حد پاروها شروع به باال رفتن می کنند.
در  00درصد گشتاور حد پاروها به باال رفتن ادامه داده و آژیر متناوب شروع می شود.
در  011درصد گشتاور حدجریان موتور محرکه اصلی قطع گردیده و آژیر پیوسته شروع می شود.
مشخصات تیکنر مس – مولیبدن طرح توسعه تغلیظ سر چشمه
کنسانتره سلول ستونی وارد تیکنرهای مس – مولیبدن می گردد .سرریز تیکنر های مس – مولیبدن جهت بازیوابی آب بوه
تیکنر های باطله و ته ریز آن جهت جداشدن مولیبدن به کارخانه مولیبن ارسال می گردد.
جنس بدنه تیکنر  :فوالدی
ارتفاع بدنه 0.70 :متر
جنس کف تیکنر  :بتونی
قطر کف  30 :متر
دبی خوراک ورودی  60 :متر مکعب بر ساعت
درصد جامد خوراک ورودی  00 :درصد
درصد جامد ته ریز  00 :درصد
ظرفیت تیکنر  30 :تن بر ساعت
شیب کف تیکنر  00.0 :درصد
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سرعت چرخش پارو 0.055rpm:
قطر لوله پاروجهت پاشش آب  01.0 :میلیمتر
تعدادسوراخ های پارو جهت پاشش آب  36 :عدد
قطر سوراخ های پارو جهت پاشش آب 00:میلیمتر
دبی پاشش آب  00 :متر مکعب
دبی آب شستشوی الندر دور تیکنر  61 :متر مکعب بر ساعت
دبی حمل مواد از طریق پمپ های زیر تیکنر 00 :متر مکعب بر ساعت
قدرت موتور پارو  0.0 :کیلو وات
مشخصات تیکنر مس طرح توسعه تغلیظ سر چشمه
بعد از جداکردن مولیبدن در کارخانه مولیبدن  ،باطله این فرایند به عنوان کنسانتره مس به وسیله پمپ هایی به تیکنر موس
انتقال می یابد این تیکنر ها نیز مجهز به سیستم پارو و موتور محرکه می باشند .سرریز این تیکنرها به همراه سورریز تیکنور
های مس – مولیبدن به تیکنرهای باطله هدایت می شود و ته ریوز ایون تیکنور هوا جهوت گورفتن اب و تولیود کنسوانتره ی
نهایی به فیلتر فشاری هدایت می گردد.
جنس بدنه تیکنر  :فوالدی
ارتفاع بدنه  0.70 :متر
جنس کف تیکنر  :بتونی
قطر کف  30 :متر
درصد جامد ته ریز  00 :درصد
ظرفیت تیکنر  30 :تن بر ساعت
شیب کف تیکنر  00.0 :درصد
سرعت چرخش پارو 0.055rpm:
قطر لوله پاروجهت پاشش آب  01.0 :میلیمتر
تعدادسوراخ های پارو جهت پاشش آب  36 :عدد
قطر سوراخ های پارو جهت پاشش آب 00:میلیمتر
دبی پاشش آب  00 :متر مکعب
دبی آب شستشوی الندر دور تیکنر  03 :متر مکعب بر ساعت
دبی حمل مواد از طریق پمپهای زیر تیکنر 00 :متر مکعب بر ساعت
دبی آب برگشتی از فیلتر به تیکنر  01 :متر مکعب بر ساعت
قدرت موتور پارو  0.0 :کیلو وات
عملیات فیلتراسیون
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آبگیری مکانیکی به منظور جداکردن مایعات ازپالپ بورای بدسوت آوردن جامود بوه شوکل مطلووب و یوا بازیافوت موایع
صورت می گیرد .عملیات بارگیری مکانیکی به چهار روش عمده زیر ورت می گیرد:
آبگیری ثقلی (بااستفاده از مارپیچ ها و سرند های آبگیری)
آبگیری با فشار کم ( بااستفاده از فیلتر های خالء)
آبگیری با فشار متوسط(بااستفاده از فیلتر های فشاری هواییو توسط عملیات مکیدن و دمیدن )
آبگیری با فشار باال(با استفاده از فیلتر های فشاری لوله ای و توسط عملیات فشردن و تخلیه هوا)
با توجه به اینکه در طرح توسعه تغلیظ سر چشمه از فیلتر های فشاری مدل VPAاستفاده شده است لذا در مورد آبگیوری
مکانیکی با فشار و عملکرد و ساختمان فیلتر های فشاری توضیغ مختصری داده می شود .
آبگیری مکانیکی با فشار
هر چه ذرات کوچکتر شوند  ،مقاومت انها در مقابل جداکردن آب افزایش می یابد ،بنابراین آبگیری ثقلی یا وزنی بورای
مدتی طوالنی قابل استفاده نخواهد بود به همین دلیل باید فشار را جایگزین آن کرد  .هنگام ایجاد فشار هوای متفواوت در
یک کیک جامد  ،مایع می تواند به وسیله فشردن و دمش هوا جابجاشود .
فیلتر های فشاری صفحه ای
این نوع فیلتر ها از نوع فشار متوسط می باشند که در محدوده فشار  6-01بار کار می کنند .کوار دسوتگاه براسواس دموش
هوا است  ،به این ترتیب هوا هنگام عبور از کیک فیلتر ،جایگزین آب می گردد.
نیروی رانش در این روش فیلتراسیون  ،اختالف فشار در دو طرف کیک است  .افت بیشتر فشوار  ،سورعت فیلتراسویون را
افزایش داده و رطوبت کمتر را بوجود خواهد آورد.

ساختمان فیلتر های فشاری صفحه ای
فیلتر فشاری VPAبه معنای فیلتر فشاری صفحه ای عمودی با دمش هوا می باشد .صفحات فیلتور از جونس پلوی پوروپیلن
سبک می باشند که بر روی چار چوب فوالدی پیچ شده و توسط پیستون های هیدرولیکی حرکت موی کننود  .صوفحات
مجاور شامل صفحات فیلتر و صفحات فشارنده  ،تشکیل فضای فیلتراسیون می دهند  .صافی ها یا پارچه هوای فیلتور  ،کوه
مابین هر جفت صفحه آویزان می گردد  ،غشا های الستیکی را حفاظت کرده و در نتیجه استهالک و سایش آنوه کواهش
می یابد.
در فیلتر های فشاری ا بعاد سوراخ های مربوط به پالپ  ،آب و هوا طوری محاسبه شده اند که اتالف انورژی و اسوتهالک
حداقل باشد  ،ضمناً هزینه های سرویس و نگهداری این نوع فیلتر ها پایین بوده و از مشخصات طراحوی ان هوا  ،تعوویض
آسان صافی های فیلتر می باشد  .در فیلتر های  ،VPAفشار دمش هوا  0-0بار و فشار غشا  6-9بار می باشد .
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همسنین سیستم این فیلتر ها مجهز به یک سیستم سلولی بار ( )Load Cell.که چرخه فیلتراسیون را توسط یوک سیسوتم
هوشمند کنترل و در صفحه نمایش می دهد .

نمای کلی فیلتر فشاری
سیکل عملیات فیلتر فشاری
چرخه آبزدایی به شرح زیر است :
 .0جک های هیدرولیکی بسته شده و محفظه فیلتراسون شکل می گیرد
 .0مرحله فیلتراسیون  :در این مرحله پالپ به محفظه فیلتر پمپ شده و محلول حاصله به بیرون رانده می شود .
 .3مرحله فشرده شدن  :در این مرحله مسیر هوای پشت غشای الستیکی در هر محفظوه بواز شوده توا فشوار مکوانیکی موجوب
فشرده شدن کیک گردد.شکل گیری یک کیک متراکم ،از نشوت غیور ضوروری هووا در مراحول بعودی خشوک کوردن
جلوگیری می کند .
 .0خشک کردن با هوا  :در این مرحله سیر هوای پشت کیک باز شوده و هووای فشورده از داخول کیوک فیلتور عبوورکرده و
موجب خروج مقدار زیادی اب می گردد در طول این مرحلوه بورای جلووگیری ازخردشودن کیوک هوای آبگیوری شوده
،مسیر هوا ی پشت غشاء الستیکی نیز باز نگه داشته می شود .
 .0باز شدن درب های تخلیه کیک ( هوای غشا ء و کیک در این مرحله قطع می شود )
 .6باز شدن فیلتر توسط اعمال نیروی جکهای مکانیکی و تخلیه کیک حاصله .
 .7لرزاندن صافی های فیلتر یرای کنترل تخلیه کامل کیک .
 .0بستن درب های شوت تخلیه کیک .
 .9شستشوی پارچه های فیلتر .
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 .01بسته شدن جک های هیدرولیکی و شروع سیکل بعدی .
زمان یک چرخه آبزدایی حاصل جمع زمان فیلتراسیون ،زمان فشرده شدن  ،زمان خشک کردن با هوا  ،زموان شستشوو و
زمان سرویس ( تخلیه ،شستشو و بستن فیلتر ) می باشد  .در این زمان برای کنسانتره مس  ،بسته به دانه بندی ان از  7توا 00
دقیقه متغیر می باشد .
مشخصات فیلتر فشاری سرچشمه
نوع فیلتر VPA1540-46:
تعداد  0:عدد(یکی در حال کار ودیگری آماده به کار)
ظرفیت هر فیلتر30:تن برساعت (خشک)
نرخ فیلتراسیون 010:کیلوگرم بر متر مربع
دانسیته پالپ ورودی 0.99:تن برمتر مکعب
رطوبت کیک7-9:درصد
دانسیته کیک خشک0.6:کیلوگرم بر لیتر
نرخ تولید کیک0.03:تن برسیکل
ضخامت کیک تولیدی 0:سانتی متر
دبی کنسانتره از ته ریز تیکنر مس به تانک حالت دهی 09:متر مکعب بر ساعت
دبی حمل مواد از طریق پمپ های زیر تیکنر00:متر مکعب بر ساعت
زمان عملیات بارگیری خوراک وآبگیری اولیه 0-0:دقیقه
زمان عملیات فشردن غشا و آبگیری ثانویه1-0:دقیقه
زمان عملیات خشک کردن با هواوآبگیری ثالثیه  0-6:دقیقه
زمان سرویس0-0:دقیقه
زمان کل یک سیکل کاری 6-06:دقیقه
فشار هوای پشت غشا01:بار
فشای هوای خشک کردن 0:بار
جنس محفظه های فیلتر :پلی پرو پیلن
عمق محفظه های فیلتر 01:میلیمتر
سطغ هر محفظه 0.7:متر مربع
حجم هر محفظه 60:لیتر
تعداد محفظه ها برای هر فیلتر 06:عدد
جنس غشاهای فشار :الستیکی
تعداد غشاهای فشار برای هر فیلتر  03+03:عدد
42

جنس پارچه های فیلتر :پلی پروپیلن
طول پارچه های فیلتر 0.00:متر
عرض پارچه های فیلتر 0.60:متر
تعدادپارچه های فیلتر برای هر فیلتر06+06:عدد
تعداد جک های هیدرولیکی 0:عدد
حجم تانک روغن هیدرولیک فیلتر 0311:لیتر
فشار آب مورد نیاز برای شستشوی پارچه ها0-0:بار
تعداد نازل های شستشوی آب برای هر فیلتر 06*3:عدد
حجم آب مصرفی هرنازل00:لیتر بر دقیقه در فشار  0بار
زمان مورد نیاز برای شستشو پارچه ها 00-01:ثانیه بر سیکل
تعداد دستگاه های لرزاننده 0:عدد
قدرت موتور دستگاه های لرزاننده 001:کیلووات
زمان عملیات لرزش  00:ثانیه برسیکل
نوع سیستم توزین کننده:سلولی بار
تعداد سیستم توزین کننده 0:عدد
نرخ بار 01111:کیلوگرم بر سلول
خطای توزین ±1.0:درصد
محدوده ی درجه حرارت -01:تا+01درجه سانتی گراد
اگر رطوبت کیک تولیدی در حد طرح باشد ،کیک توسط دو نوار دوجهته  E1-30-0110-10کوه در مسویر تعبیوه شوده
روی نوار 01میریزد وسپس توسط نوار های 00و 00به سمت انبار 30111تنی ذوب هدایت موی شوود ولوی اگور رطوبوت
کیک در حد طرح نباشد ،کیک تولیدی توسط نووار دوجهتوه  E1-30-0110-10روی نووار شوماره ی -30-0113-10
E1و از روی این نوار به نووار شوماره E1-30-0110-10و از روی ایون نووار نیوز E1-30-0110-10کوه دوجهتوه اسوت
،انتقال یافته و به سمت خشک کن 0یا  0هدایت می گردد.
تیکنر باطله
سرریز تیکنر های مس به همراه سرریز تیکنر های مس –مولیبدن به تیکنر های باطله هدایت می شود.
مشخصات تیکنر باطله مربوط به طرح توسعه تغلیظ سرچشمه به شرح زیر است:
قطر تیکنر000.90:متر
ارتفاع تیکنر در مرکز 6.60:متر
ارتفاع تیکنر در اطراف 3.17:متر
تناژ خوراک ورودی0010:تن برساعت
درصد جامد خوراک ورودی 06:درصد
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دانسیته جامد خوراک0.70:تن بر متر مکعب
درصد جامد ته ریز 00:درصد
نرخ بار گیری 90.0:کیلوگرم ساعت بر متر مربع
دبی آب الندر در سرریز تیکنر0010:متر مکعب بر ساعت
دبی ته ریز تیکنر070:متر مکعب بر ساعت
دبی محلول ورودی از تیکنر های موجود به تیکنر باطله  709متر مکعب بر ساعت
دبی محلول متفرقه ارسالی به تیکنر باطله 00:متر مکعب بر ساعت
دبی باطله سلول های فلوتاسیون به تیکنر باطله0009:متر مکعب بر ساعت
دبی سرریز تیکنر مس –مولیبدن به تیکنر باطله61:متر مکعب بر ساعت
دبی سرریز تیکنر مس به تیکنر باطله03:متر مکعب برساعت
دبی محلول ارسالی از پمپ های فلوکوالنت به تیکنر باطله 90:متر مکعب بر ساعت
مجموع دبی ورودی به تیکنر باطله 3000:متر مکعب بر ساعت
نوع فلوکوالنت مصرفی A130:
یکی از پارامتر هایی که دانسیته ته ریز تیکنر ها و به خصوص تیکنر باطله را مشخص می کند درصد جامود موواد ورودی
است.بنابراین تغییرات مصرف فلوکوالنت بستگی به درصد جامد خووراک ارسوالی دارد.همسنوین پوارامتر هوایی از قبیول
اندازه ذرات ،ویسکزیته ی مایع ،دانسیته جامد ودانسیته ی محلول نیز در میزان مصرف فلوکوالنت مؤثر می باشند.
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سیستم توزیع مواد شیمیایی
یکی از مواردی که در فلوتاسیون کانی ها باید مورد توجه قرار بگیرد.نوع مواد شیمیایی و میزان مصرف آنهوا موی باشود
.اگر میزان مصرف مواد شیمیایی بی جهت از حد مجاز خود بیشتر یا کمتر شود موجب بروز اشکال در عملکرد سیسوتم و
در نهایت خسارت به سیستم می شوود .موواد شویمیایی موورد اسوتفاده در طورح توسوعه تغلویظ سرچشومه از قسومت موواد
شیمیایی کارخانه قدیم توسط لوله کشی به مخازنی انتقال یافته و از آنجا توسط پمپ هایی به محول هوای مصورف انتقوال
می یابد.
نوع ،میزان ومحل مصرف مواد شیمیایی مورد استفاده در طرح توسعه تغلیظ سر چشمه
نوع مواد شیمیایی

هدف از مصرف

دانسیته) )t/m3

غلظت ()%

میزان مصرف()gr/t

محل مصرف

Z11

کلکتور

0

00

01-00

سلول های فلوتاسیون

R407

کلکتور

0.07

00

01-00

سلول های فلوتاسیون

A65

کف ساز

1.90

011

01

سلول های فلوتاسیون

MIBC

کف ساز

1.9

011

01

سلول های فلوتاسیون

شیر آهک

تنظیم PH

0.0

01

3111-3011

راکتور ها

1.00

011

0-00

0.8kg/dm3

1.0

00

..............

............

..............

گازو یل
A130
Nalco7818

شناور سازی
مولیبدن
فلوکوالنت
معلق نمودن
ذرات

بسته به نوع
خاک در سلول های
فلوتاسیون
تیکنر باطله
داخل لوله های
آب برگشتی کارخانه

سیستم توزیع آب
آب مصرفی طرح توسعه از دومحل آب تازه و آب برگشتی ت مین می شود .عمده مصرف آب در کارخانه برای شستشوو
ی کف کارخانه ،تانک هوای آهوک،رقیق کوردن موواد شیمیایی،مصورف در تیکنور هوای موس –مولیبودن ،تیکنور باطلوه
،شستشوی سرندهای لرزان ،غبار گیر های تونل انتقال و خوراک آسیای نیمه خود شکن ،باال بردن رقت ته ریوز سویکلون
ها ،سرریز سلول های رافر ،کلینر ،اسکاونجر و....می باشد.
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واحد ها وکارخانه های تابع و وابسته به تغلیظ

مقدمه
از کارخانووه هووا و واحوود هووای تووابع و وابسووته بووه کارخانووه تغلوویظ در مجتمووع مووس سوور چشوومه مووی توووان بووه کارخانووه
مولیبدن،کارخانه آهک،فیلتر خأل،خشک کن و سد باطله اشاره کرد.
کارخانه مولیبدن
میانگین عیار مولیبدن در سنگ معدن مس سرچشمه حدود 1.10درصد می باشد.بخشی از این کانی در کارخانه تغلیظ بوه
همراه کانی های مس شناور می گردد به طوری که کنسانتره مس –ملیبدن واحد تغلیظ دارای 1.0درصود مولیبودن اسوت
.این کنسانتره پس از آبگیری در تیکنر های مس –مولیبدن با  61درصد جامد وارد کارخانه مولیبدن می گردد.
در این کارخانه پس از چند مرحله فلوتاسیون و آسیای مجدد (بااضوافه کوردن گازو یول و) Na2Sو بوا اسوتفاده از روش
فلوتاسیون معکوس کانی مو لیبدنیت از کانی های مس جدا گردیده وبه صورت کنسانتره مولیبدنیت در می آید وپوس از
خشک شدن در بشکه های 311کیلوگرمی ریخته می شود.کنسانتره مس جدا شده نیز به سمت تیکنر هوای موس هودایت
می شود.

کارخانه آهک
در این واحد سنگ آهک خرد شده (در سنگ شکن های مربوط بوه خورد کوردن آهوک واحود ذوب)بوا ابعواد  6توا 09
میلیمتراز داخل  6عدد مخزن وارد کوره آهک پزی شده و سوپس آهوک پختوه شوده پوس از خنوک شودن توسوط نووار
زنجیری وارد  0عدد مخزن شده و از آنجا توسط نوار نقاله وارد آسیای گلوله ای می شود .خروجوی آسویا وارد سویکلون
شده و پس از دانه بندی سرریز سیکلون با دانسیته 00درصد برای کنترل PHعملیات تغلیظ مورد استفاده قرار می گیرد.
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فیلتر خالء
فیلتر خال ساده ترین شکل آبگیری با دمش هواست .اختالف فشار توسط خالءموجود در داخل اسوتوانه فیلتور باعوث موی
شود که هوا از کیک فیلتر جریان یافته و جایگزین آب محتوی شود .جامدات بر روی یک پارچه فیلتور بواقی مانوده و بوا
گردش استوانه به قسمت تخلیه منتقل می شوند .در مجتمع مس سرچشمه ته ریز دو تیکنر مس کارخانه طرح قودیم ،وارد
یک تقسیم کننده شده و از آنجا برای سه دستگاه فیلتر خالءموجود فرستاده می شود .در این واحد پس از آبگیری کیک
حاصله با رطوبت  00-00درصد توسط دو نوار به سمت دو خشک کن هدایت می شود و آب باز یافتی بوه تیکنور برموی
گردد.

نمایی از فیلتر خالء

خشک کن
در صنایع تغلیظ مواد معدنی در صورت نیاز به آبگیری بیشتر از روش فر آوری حرارتی استفاده می شود کوه از هزینوه ی
باالیی برخوردار است.
با وجود عایق بندی خشک کن ها ،برای محافظت از قسومت هوای مکوانیکی در دماهوای بواال ،کووره هوا بوا آجور نسووز
پوشانده می شوند .همسنین در موارد با مصرف انرژی زیاد سیستم بازیافت گرما پیسیده تر می شود.
تجهیزات عملیات حرارتی همیشه به صورت سیستمی کامول عرضوه موی شوود کوه شواملکوره یوا خشوک کون مکوانیکی
،سیستم احتراق(مشعل،فن وسیستم سوخت)،وسایل انتقال گاز خروجی ،سیستم جمع آوری گورد وغبار(خشوک یوا تور)و
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سیستم خنک کننده می باشد .در مجتمع سرچشمه کیک حاصله از فیلتر خالءبا رطوبت 00-00درصود توسوط دونووار بوه
سمت دوخشک کن هدایت می شود.
کنسانتره نهایی توسط سه نوار 01،00،00به سمت انبار 30111تنی ذوب ارسال می گردد.

شمایی از یک خشک کن گردان
سد باطله
سرریز تیکنر های مس به همراه سرریز تیکنر های مس – مولیبدن به تیکنر هوای باطلوه هودایت موی شوود در تیکنور هوای
باطله پس از بازیابی آب ته ریز با درصد جامد %00به سمت سد باطله هدایت می شود.
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کارهای انجام شده در دوره کارآموزی

-1-2مقدمه
در این فصل کارهای انجام شده در دوره کارآموزی که در واحد متالورژی امور تغلیظ مجتمع مس سرچشمه انجام شده
است ،مورد بررسی قرار می گیرد  ،از جمله کارهای انجام شده در این واحد میتوان به اندازه گیری روزانه  ، PHکنترل
تزریق مواد شیمیایی در سلول های رافر ،اندازه گیری میزان مواد شیمیایی سیکلون های اولیه  ،نمونه گیری های مختلف
برای انجام تست های فلوتاسیون  ،دانسیته سنجی  ،دانه بندی خوراک رافرها و سرریز ثانویه  ،دانه بندی خوراک
آسیاهای اولیه  ،تست های آزمایشگاهی اشاره کرد  ،که طریقه ی انجام این کارها در این فصل شرح داده می شود.

 -2-2شرح کارهای صورت گرفته در محل کار آموزی
از جمله کارهایی که روزانه در واحد متالورژی امور تغلیظ مجتمع مس سرچشمه انجام می شود  ،اندازه گیری PH
خوراک سلول های رافر و همسنین کنترل تزریق مواد شیمیایی به سلول های رافر است که در زیر چگونگی انجام این
کارها آورده شده است.
-1-2-2اندازه گیری روزانه PH
به منظور اندازه گیری  ، PHابتدا با استفاده از قاشق نمونه برداری مقداری از دوغاب موجود در سیکلون را برداشته و
داخل ظرف مورد نظر ریخته و سپس مواد بر روی قیفی که کاغذ فیلتر داخل آن قرار گرفته است ریخته می شود و با
استفاده از بشر  ،میزان  011سی سی از مایع عبوری از فیلتر را برداشته و مقداری فنل داخل آن ریخته که مایع موجود
رنگی ارغوانی به خود می گیرد ،سپس شیر پیپت موجود را باز کرده تا اسید به صورت قطره قطره وارد محلول شود و
همزمان با ریختن اسید بشر را تکان داده تا محلول بی رنگ شود ،بعد از این مرحله شیر پیپت را بسته و میزان اسید
مصرفی خوانده می شود  ،که با توجه به جدول موجود برای هر میزان مصرفی اسید یک  PHنوشته شده است و PH
اندازه گیری شده باید بین 00.0تا 00.0باشد  .در صورت باال یا پایین بودن  PHبه بخش عملیات که مسئول کنترل آن
است گزارش داده می شود تا میزان شیر آهک مصرفی برای بدست آوردن  PHمطلوب تنظیم شود.
این  PHباید برای هر دو ضلع کارخانه یعنی شمال و جنوب که هر کدام شامل  0آسیای گلوله ای ثانویه است
اندازه گیری شود.
-2-2-2کنترل روزانه تزریق مواد شیمیایی
بصورت روزانه باید بررسی شود که مواد شیمیایی توسط شیرهای موجود در سلول های فلوتاسیون به داخل دوغاب
تزریق شود تا عملیات قلوتاسیون بصورت صحیغ صورت گیرد  .از جمله کارهایی که مواد شیمیایی در هنگام فلوتاسیون
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انجام می دهند ،کنترل ، PHایجاد کف برای باال آوردن ذرات  ،جدایش ذرات درشت از دوغاب  ،شناور سازی
مولیبدن و ...است .در صورت عدم تزریق مواد شیمیایی به سلول ها باز باید به بخش عملیات گزارش داده شود.
 -3-2-2اندازه گیری میزان تزریق مواد شیمیایی سیکلون های اولیه
میزان تزریق مواد شیمیایی باید روزانه کنترل شود تا مواد شیمیایی کم یا زیاد مصرف نشوند .به منظور این کار از محل
تزریق این مواد با استفاده از بشر در زمان مثال  0ثانیه ماده گرفته میشود و بعد با توجه به میزان مصرف در این زمان میتوان
کل مصرف مواد شیمیایی را بر حسب گرم به ازای هر تن خاک بدست آورد و این مقدار با توجه به عیار خاک ورودی
به کارخانه متقاوت است.
-4-2-2دانه بندی خوراک آسیاهای اولیه
این کار به صورت  0روز یکبار انجام می شود .ابتدا از نوار نقاله هایی که خاک را به سمت  0آسیای اولیه هدایت می
کند نمونه گیری می شودکه  06عدد فیدر وجود دارد از هر فیدر به اندازه ی تقریبا یک خاک انداز نمونه گرفته و در
سطل جمع آوری می شود ،بعد از اتمام نمونه گیری کل خاک موجود در سطل وزن شده و مواد را بر روی سرند ریخته
،سپس ذراتی که بر روی سرند مانده اند را وزن کرده و با داشتن وزن سطل می توان توسط فرمول زیر درصد مانده روی
سرند را بدست آورد:
(*011وزن مواد روی سرند – وزن سطل  /وزن کل – وزن سطل )
-5-2-2سنجیدن دانسیته خوراک رافر
برای اینکار ابتدا ظرف نمونه گیری را از آب پر کرده و با استفاده از آن دانسیته سنج را کالیبره کرده ،سپس ظرف را از
پالپ (خوراک رافر) پر کرده و به وسیله دانسیته سنج وزن می شود  ،عدد بدست آمده را در جدول موجود پیدا کرده و
با توجه به آن دانسیته که در مقابل آن نوشته شده است یادداشت می شودمثال:دانسیته 0001درصد جامد آن  00میشود.
-6-2-2دانه بندی تر خوراک رافرها( سر ریز سیکلون اولیه)
اینکار که روزانه صورت می گیرد به شرح زیر است:
ابتدا ظرف نمونه گیری را از پالپ موجود پر کرده و به وسیله دانسیته سنج وزن می شود ،سپس مواد درون ظرف ،داخل
سرند کنترلی 011مش ریخته می شود و با فشار آبی که بر روی سرند وارد می شود ذرات زیر  011مش از چشمه های
سرند عبور می کنند و ذرات درشت بر روی سرند باقی می ماند .ذرات باقی مانده روی سرند را داخل ظرف نمونه گیری
ریخته و با آپ پر کرده تا پالپ مورد نظر بدست آید ،سپس بار دیگر پالپ را وزن کرده و با استفاده از فرمول زیر درصد
مانده روی سرند بدست می آید:
 – 0111(*011دانسیته اول  /دانسیته دوم -دانسیته اول)
که معموال ذرات باید  71درصد زیر  011مش باشند.
-7-2-2دانه بندی سرریز سیکلون ثانویه
این کار هم معموال بصورت  0روز صورت می گیرد .برای انجام این کار ابتدا از محل سرریز سیکلون ها نمونه گیری می
شود  ،که نمونه گیری معموالیک ساعت به طول می انجامد و هر  00دقیقه یکبار نمونه گرفته شده و در سطل جمع
آوری می شود( از هر دو ضلع کارخانه) .سپس نمونه های جمع آوری شده در قسمت فیلتراسیون از کاغذ فیلتر عبور
داده می شوند و موادی که روی فیلتر باقی می مانند برای خشک کردن داخل هاون گذاشته می شوند و پس از گذشت
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یک روز که مواد کامل خشک شده اند  ،در کارگاه نمونه ها رول شده و از هر کدام به میزان  011گرم برداشته و از
سرند  011مش عبور داده می شوند ،سپس ذرات باقی مانده باز از داخل قیفی که کاغذ فیلتر داخل آن قرار دارد عبور
داده شده و این نمونه در داخل هاون گذاشته می شوند و بعد از خشک شدن داخل سرندها ریخته می شوند و سپس در
دستگاه شیکر به مدت  00دقیقه قرار میگیرند و با وزن کردن ذرات مانده روی هر سرند و زیر سرندی می توان درصد
عبوری از هر سرند را محاسبه کرد.
 -8-2-2نمونه گیری از مدار اولیه و ثانویه جهت بررسی عیار
نمونه ها از جاهای مورد نظر یعنی خوراک آسیاهای اولیه و ثانویه گرفته می شود و جهت بررسی عیار به آزمایشگاه
فرستاده می شوند.
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