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 فصل اول

 ضرورت عیب یابی مدارهای فلوتاسیون
 

 

 مقدمه -1-1

انتظار از عملکرد پایدار هر کارخانه فرآوری در طول کل مدت عملیات و عمر کارخانه، 

ناپذیر در کیفیت خوراک کارخانه، استهالک غیرمنطقی و غیرعلمی است. نوسانات اجتناب

محیطی و بسیاری عوامل فرایندی زامات زیستتجهیزات، تغییر ذائقه بازار، اصالح و تغییر ال

آل و طرح اولیه کارخانه فاصله شود تا عملکرد عملیات از حالت ایدهو خارجی سبب می

و در مجموع، کارایی فرایند، معموالً به صورت منفی، تحت تأثیر قرار گیرد. بنابراین،  بگیرد

ملیاتی در طول مدت کارکرد ( مستمر عملکرد فرایند و پارامترهای عMonitoringپایش )

 کارخانه الزامی خواهد بود. 

 

 بندی پارامترهای عملیاتیطبقه -1-2

توان در سه سطح بنیادین، مقدماتی و تخصصی مجموعه پارامترهای عملیاتی هر فرایند را می

 بندی نمود. طبقه

 قدام طراحی پارامترهای بنیادین شامل عواملی هستند که اطالع از آنها پیش از هر گونه ا

نیاز سازی الزامی است. این پارامترها در حقیقت اساس عملکرد تجهیزات و پیشو بهینه

 دهند. فرایند را تشکیل می

 شود که در کوتاه مدت قابل بررسی هستند. سطح مقدماتی، پارامترهایی را شامل می

 توان در این گروه جای داد. همچنین، مطالعات روزمره را نیز می



 پیشرفتهفلوتاسیون 
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  عوامل تخصصی نیز در برگیرنده پارامترهایی هستند که برای بررسی به مطالعات

 تری نیاز دارند.گسترده و تخصصی و در نتیجه، مدت زمان طوالنی

 

 ریزی مطالعاتبرنامه -1-3

کند؛ بدون شک، انجام همزمان کلیه سازی فرایند اهداف متعددی را دنبال میهر برنامه بهینه

ر دستیابی به اهداف برنامه در عمل غیرممکن است، چرا که برخی مطالعات به منظو

های تفصیلی بوده و همچنین، مطالعات تفصیلی نیازمند صرف نیاز بررسیمطالعات پیش

زمان بیشتری هستند. به طور کلی، اهداف پیشنهاد شده به منظور بررسی و ارتقاء کارایی 

 بندی نمود:طبقه توان در سه سطح زیررا می مدارهای فلوتاسیون

  ماه به سرانجام خواهند رسید، 3اهداف کوتاه مدت، که حداکثر تا 

  ماهه نیازمند هستند، و 7الی  6اهداف میان مدت، که به بازه 

  ماه و بر اساس نتایج حاصل از مطالعات کوتاه و  21الی  21اهداف بلند مدت، که طی

 ریزی خواهند شد.میان مدت برنامه

 

 



 پیشرفتهفلوتاسیون 
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 دومفصل 

 ارزیابی کارایی فرایندهای فلوتاسیون
 

 

 مقدمه -2-1

 هر فرایند فلوتاسیون توسط پارامترهایی بر پایه عیار و وزن اجزاء فرایند مورد ارزیابی قرار 

 گیرد.می

 مهمترین این پارامترها عبارتند از عیار، بازیابی و بازدهی )کارایی( جدایش.

 ( عیارGrade:) دار جزء )معموالً محصول باارزش( در محصول نهایی:عبارت است از مق 

011 × 
 وزن فلز در کنسانتره

 = عیار )%(
 وزن کنسانتره

 

در محاسبات، معموالً مقدار جزئی که کمترین فراوانی را دارد به عنوان عیار در نظر گرفته  نکته:

 زغال(.شود )به عنوان مثال، درصد خاکستر در محاسبات متالورژیکی فرآوری می

 

 ( بازیابیRecovery:)  عبارت است از مقدار )وزنی( جزء در محصول نسبت به مقدار

 آن در خوراک فرایند:

011 × 
 مقدار جزء در کنسانتره

 = بازیابی )%(
 مقدار جزء در خوراک

 

 تواند برای فلز باارزش در کنسانتره و یا گانگ در باطله محاسبه گردد.بازیابی می :1 نکته

عکس دارند. بدین معنی که با افزایش یکی، دیگری کاهش بازیابی و عیار با یکدیگر رابطه  :2 نکته

 کنید. یابد. برای آشنایی با اثبات ریاضی این رابطه، به پیوست اول مراجعهمی



 پیشرفتهفلوتاسیون 
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 ( جدایش )کارایی( بازدهیSeparation Efficiency:)  ،در فرایندهای فرآوری

بی و عیار است. با توجه به رابطه معکوس این دو هدف باال نگهداشتن همزمان بازیا

 پارامتر، ارزیابی دو فرایند نیاز به پارامتری دارد که هر دو را در بر داشته باشد.

 

ای، معنا و بدون کاربرد است. بدون هر گونه محاسبهبازدهی جدایش اساساً یک پارامتر بی نکته:

و بازیابی، فرایندی که بازیابی بیشتری  که بین چند ترکیب عیاربینی نمود توان پیشمی

دارد بازدهی جدایش بیشتری خواهد داشت. برای آشنایی با اثبات ریاضی این رابطه، به 

 ه کنید.پیوست دوم مراجع

در فرآوری مواد معدنی، محاسبات متالورژیکی با استفاده از مقادیر وزن خوراک و  قانون کلی:

شود. عالئم اختصاری این پارامترها در آنها انجام می محصوالت فرایند و عیار فلز باارزش

، f، وزن فلز باارزش در خوراک T، وزن باطله C، وزن کنسانتره Fعبارتند از: وزن خوراک 

 .tو در باطله  cدر کنسانتره 

 

  :آل فلز باارزش در محاسبه بازدهی جدایش با استفاده از بازیابی ایدهروش اول

 کنسانتره:

)(

)(
100..

fmf

fcm
CES




  

  محاسبه بازدهی جدایش با استفاده از کارایی جدایش فلز باارزش از خوراک:: دومروش 

100
)100()(

)100)()((
..

2







ftcf

tfctfc
ES    

 

 :راندمان ( راندمانYield .عبارت است از نسبت وزن کنسانتره به وزن خوراک )

ایع زغالشویی و توان بازیابی وزنی نامید. راندمان معموالً در صنبنابراین، راندمان را می

 گیرد.سنگ آهن مورد استفاده قرار می

100
F

C
Y  

 

 پذیریشاخص گزینش (Selectivity Index:)  با توجه به اینکه فرایندهای فلوتاسیون

توان به صورت انتخابی بر جدایش کانی یا کانیهای خاصی در سیستم کنترل نمود، را می

پذیری یا انتخابیت بیشتری نسبت به سایر روشهای نشبنابراین این فرایندها از گزی
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دهنده کارایی فرایند در فرآوری برخوردارند. به همین دلیل، تعریف پارامتری که نشان

 این زمینه باشد ضروری است.

 توان در دو سیستم تعریف کرد:پذیری را میشاخص گزینش

 زان توانایی فرایند در در این حالت، می های منفرد:پذیری در سیستمشاخص گزینش

گیرد. معادله این شاخص جدایش فلز یا کانی مورد نظر از مواد گانگ مد نظر قرار می

 عبارت است از:

   100 100
a b

a b

R J
SI

R J




  
 

بازیابی گانگ در باطله )%(  Jbبازیابی کانی یا فلز باارزش )%( و  Raپذیری، شاخص گزینش SIکه 

 است.

 در این حالت، کارایی سیستم در  های کمپلکس:پذیری در سیستمشاخص گزینش

ای از اجزاء باارزش دیگر مورد توجه است. در جدایش فلز یا کانی مورد نظر از مجموعه

 توان از معادالت زیر استفاده کرد:این حالت می

کند و لذا، این شاخص با تغییر شرایط فنی و اقتصادی، تغییر می :Mitrofanovالف( شاخص 

 گیرد:تر مورد استفاده قرار میامروزه کم

,1 ,2a aSI R R   

کانیها یا فلزات  )%( مقادیر بازیابی Raپذیری و ( شاخص گزینشη)یا در برخی مراجع  SIکه 

 باارزش موجود در سیستم هستند.

دارد تا اقتصادی؛ با توجه به معادله زیر،  این شاخص بیشتر مفهوم فنی :Beloglazovب( شاخص 

 است: 2نسبت به جزء  0پذیری جزء دهنده گزینششاخص نشاناین 

1

2

1
log

1

1
log

1

SI








 

کسر بازیابی کانیها یا فلزات باارزش  εپذیری و ( شاخص گزینشη)یا در برخی مراجع  SIکه 

 موجود در سیستم هستند. 

 

وتایی های دپذیری سیستمتوجه داشته باشید که هر شاخص فوق برای بررسی گزینش نکته:

 گیرند.مورد استفاده قرار می
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 های تحلیلیمنحنی -2-2

 ازهایی را رسم نمود که اطالعات ارزشمندی توان منحنیبا ادغام پارامترهای متالورژیکی فوق می

 .دهندمهندس قرار میدر اختیار را فرایند 

 :زیابی را نسبت به توان تغییرات عیار و بابا استفاده از این منحنی می منحنی عیار و بازیابی

 یکدیگر بررسی نمود. چنانچه گفته شد، عیار و بازیابی با یکدیگر نسبت عکس دارند.

 :توان بازیابی چند عنصر را نسبت به بازیابی یک عنصر خاص می منحنی بازیابی و بازیابی

شود زیرا به خوبی انجام نمی Feو  Cuرسم نمود. به عنوان مثال در شکل زیر جدایش 

 Znو  Cuشود. در حالی که جدایش بازیابی می Feتقریباً یک واحد  Cuی یک واحد به ازا

 بازیابی  Znفقط یک واحد  Cuواحد  6شود زیرا به ازای تقریباً به خوبی انجام می

 شود.می

 

 
 

  :با توجه به اینکه در صنایع زغالشویی به جای عیار زغال از منحنی خاکستر و راندمان

توان با رسم مقادیر راندمان نسبت به خاکستر شود، میاده میدرصد خاکستر استف

 پذیری فرایندها را با یکدیگر مقایسه نمود.میزان گزینش

 توان به صورت زیر نیز محاسبه نمود:مقدار راندمان زغالشویی را می

100





FrothTailing

FeedTailing

ashash

ashash
Y  
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قاط از ابتدا تا انتهای آن ها به صورت خطوط راستی هستند که تراکم ندر این نمودار، منحنی

 .(چرا...؟) یابدکاهش می
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  :کاربرد این نمودار برای سایر مواد معدنی، مانند نمودار خاکستر منحنی عیار و راندمان

 و راندمان برای زغال است. مقدار راندمان عبارت است از:

100
t f

Y
t c


 


 

 کند؟پذیرتر عمل میثالهای زیر، کدام کفساز گزینشبه نظر شما در م
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یری بیشترذپگزینش  

یری کمترذپگزینش  
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 سومفصل 

 فرایندهای فلوتاسیون سینتیک
 

 

 مقدمه -3-0

سینتیک عبارت است از تغییرات یک پارامتر نسبت به زمان؛ بنابراین، سینتیک فلوتاسیون به معنای 

تغییر پارامتر پاسخ فلوتاسیون )یعنی بازیابی ذرات( نسبت به زمان خواهد بود. به عبارت 

 نامند.ت فلوتاسیون را سینتیک فلوتاسیون میشناور شدن ذرات در عملیا "نرخ"دیگر، 

 

 معادله عمومی سینتیک فلوتاسیون -3-2

گرم از ماده معدنی باشد، نرخ کاهش ذرات در سلول برابر است  mاگر در یک سلول فلوتاسیون 

 با:

ndm
km

dt
   

مرتبه  nفرایند و دهنده روند کاهشی مواد طی دهنده ثابت نرخ، عالمت منفی نشاننشان kکه 

 ( نیز جایگزین نمود. Cتوان با غلظت مواد )سینتیک است. مقدار جرم مواد را می

 برای فرایندهای فلوتاسیون، دو شرایط سینتیکی پیشنهاد شده است:

 :شوند یعنی در این شرایط مواد با نرخ ثابت از سیستم خارج می سینتیک مرتبه صفرn 

 برابر صفر است:

0dC
kC k

dt
     

( )

(0) 0

C t t

C

dC kdt    
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( ) (0)C t C kt   

C(t)  مقدار ماده آبرانی است که بعد از زمانt  در سلول باقی مانده است. در این شرایط، بازیابی

 ذرات برابر است با:

(0) ( ) (0) ( (0) )

(0) (0)

(0)

C C t C C kt
R

C C

k
R t

C

  
 



 

رسد مقدار خود می، بازیابی به حداکثر C(0)/kرابطه فوق بیانگر آن است که پس از زمان 

 رسد. %(؛ بدین معنی که مقدار ذرات در سلول به صفر می011)بازیابی 

 

 :در این شرایط  سینتیک مرتبه یکn :برابر با واحد است، در نتیجه 

( )

(0) 0

( ) (0)

C t t

C

kt

dC
kC

dt

dC
kdt

C

C t C e 

 

 



   

 در این شرایط، بازیابی ذرات برابر است با:

(0) ( ) (0) (0)

(0) (0)

1

kt

kt

C C t C C e
R

C C

R e





 
 

 

 

یرات نمایی بازیابی نسبت به زمان است؛ با توجه به اینکه توابع نمایی دهنده تغیرابطه فوق نشان

رسند، معادله سینتیک مرتبه یک فلوتاسیون بدین معنا نهایت به صفر میمنفی در بی

رسد. خواهد بود که در شرایط عملیاتی )زمانهای کم(، هیچگاه غلظت ذرات به صفر نمی

( ∞Rنهایت )کند که آن را بازیابی بیبازیابی به یک مقدار حداکثری میل میدر این شرایط، 

 توان به صورت زیر اصالح نمود:نامند. در نتیجه، معادله بازیابی مرتبه یک را میمی

(1 )ktR R e 

   

 ود.شهای واقعی محاسبه مینهایت با استفاده از برازش دادهمقدار ثابت سینتیک و بازیابی بی

 

 مقایسه معادالت سینتیک مرتبه صفر و یک -3-3

در شکل زیر، تغییرات بازیابی برای یک عملیات مشخص، برای مرتبه صفر و یک نشان داده شده 

 است:
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 های سینتیکی فلوتاسیونسایر مدل -3-4

برای شرایط خاصی مورد استفاده معادله سینتیکی ارائه شده است که هر یک  01تا کنون بیش از 

 گیرد.قرار می

 نکته قابل توجه در اغلب این معادالت، پیروی از مدل مرتبه اول است.

 ترین معادالت سینتیکی )عالوه بر مدل کالسیک مرتبه اول( عباتند از:متداول

  مدلKlimpel: نامند:این مدل را مدل درجه اول با توزیع مستطیلی نیز می 

 
1

1 1 ktR R e
kt





  
    

  
 

 

 :در این مدل، ذرات آبران به دو گروه  مدل ذرات شناورشونده تند و کند

 شوند:تقسیم می Z( با بازیابی ks( و شناورشونده کند )kfشناورشونده سریع )

sf(1 )(1 ) (1 )k tk tR Z e Z e       

 

 :در این مدل، بازیابی کل ذرات  مدل چهار پارامتری ذرات شناورشونده تند و کند

 شود:نهایت نیز در نظر گرفته میبی در زمان

sf( )(1 ) (1 )k tk tR R Z e Z e 

      



 پیشرفتهفلوتاسیون 

 زرندمجتمع آموزش عالی بخش مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد معدنی، 

 حمید خوشدستدکتر مدرس: 
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 چهارمفصل 

 فرایندهای فلوتاسیونپارامترشناختی 
 

 

 مقدمه -4-3

علیرغم سادگی ظاهری، فلوتاسیون فرایندی پیچیده از تعداد زیادی زیرفرایند است که کلیه 

دهند. بررسی و ارزیابی هر یک از این جوانب فرایند اصلی را تحت تأثیر قرار می

معناست؛ به این دلیل که هر و بیزیرفرایندها به صورت مستقل در عمل غیرممکن 

 زیرفرایند یا وابسته به فرایندهای دیگر است و یا بر عملکرد سایر فرایندها مؤثر است.

  ه تقسیم کرد: وتوان به سه گربه طور کلی، پارامترهای مؤثر بر فرایند فلوتاسیون را می

  ،نیروی انسانی و ... .پارامترهای اولیه: شامل مشخصات خوراک 

 ویژگیهای مواد شیمیایی، شرایط شیمیایی محیط فرایند )آب و امترهای شیمیایی: پار

 پالپ( و ... .

  ،چیدمان مدار و ... .پارامترهای مکانیکی و طراحی: طراحی و نوع ماشین فلوتاسیون 

 توان در قالب دو عنوان کارایی و سینتیک فرایند مورد بررسی قرار داد.تأثیر این پارامترها را می

 

 پارامترهای مؤثر بر کارایی فرایند فلوتاسیون -4-2

 تأثیر پارامترهای عملیاتی بر کارایی فلوتاسیون عبارت است از:

 توان از سه نظر مورد بررسی قرار داد:شناسی را میکانی شناسی ماده معدنی:الف( کانی

 جه آزادی توجهی بر کارایی فرایند دارد. هر چقدر درشدگی ذرات تأثیر قابلنوع قفل

 یابد. تر بوده و عیار افزایش میکانی باارزش بیشتر باشد، فرایند جداسازی انتخابی
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شدگی ناقص باعث ورود گانگ به کنسانتره شده و عیار را به شدت تحت تأثیر قرار قفل

 دهد.می

  تغییر خواص سطحی کانیها همچون اکسیدشدگی سطح کانیهای سولفوری، باعث کاهش

 در نتیجه، کاهش بازیابی خواهد شد.نرخ شناوری و 

  حضور کانیهای رسی در سنگ معدن ورودی بسیار مضر است. این کانیها معموالً در ابعاد

دهند. بعالوه، چنانچه بسیار ریز )نرمه( در سطح کانیها تجمع یافته و بازیابی را کاهش می

شناور شدن کانیهای رسی قابلیت جذب کلکتور را داشته باشند، با مصرف آن نرخ 

 دهند.کانیهای باارزش و بازیابی آنها را کاهش می

ذرات بسیار ریز کانی باارزش به دلیل کاهش احتمال برخورد با حبابها،  بندی خوراک:ب( دانه

شوند؛ چنانچه ذرات ریز، گانگ باشند، در اثر موجب کاهش همزمان عیار و بازیابی می

دهند. همچنین، ذرات ریز ه و عیار را کاهش میروی به کنسانتره راه یافتپدیده دنباله

شان، یعنی ارزش تجمع یافته و بسته به طبیعتممکن است در سطح ذرات درشت کانی با

آبران یا آبدوست بودن باعث افزایش یا کاهش بازیابی شوند. اتصال این ذرات به یکدیگر 

ن نیز به ماهیت ذرات تر نیز امکانپذیر است که تأثیر آو تشکیل آگلومره )توده( درشت

 ریز بستگی دارد.

 ذرات بسیار بزرگ کانی باارزش به دلیل سنگین بودن، ظرفیت حمل حبابها را کاهش  

یابد. بعالوه، ذرات بزرگ معموالً از درجه آزادی کمتری دهند و لذا، بازیابی کاهش میمی

 برخوردارند که به نوبه خود بر عیار و بازیابی تأثیر منفی دارند.

با کاهش دانسیته پالپ یا درصد جامد به دلیل کاهش اغتشاش ج( دانسیته پالپ )یا درصد جامد(: 

روی در محیط پالپ و کوچک شدن فضای ساکن سیال دنبال )پشت( حبابها، پدیده دنباله

 یابد.کاهش یافته و در نتیجه عیار افزایش می

برخورد و اتصال ذرات و حبابها و در نتیجه،  با افزایش زمان ماند پالپ، احتمالد( زمان ماند پالپ: 

 یابد.بازیابی افزایش می

زمان ماند برابر است با نسبت حجم سلول به دبی پالپ؛ بنابراین، با هـ( دبی پالپ ورودی: 

 یابد.افزایش دبی، زمان ماند پالپ و در نتیجه بازیابی کاهش می

از غلظت بحرانی میسلی( به دلیل افزایش  با افزایش غلظت کفساز )کمترو( نوع و غلظت کفساز: 

یابد. تأثیر پایداری کف، بازگشت ذرات از کف به پالپ کاهش یافته و بازیابی افزایش می

نوع کفساز به ابعاد ذرات بستگی دارد. کفسازهای ضعیفتر، بهبود بازیابی ذرات ریز و 
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فزایش بازیابی ذرات تر، اداشتن حبابهای درشت هاکفسازهای قویتر به دلیل پایدار نگ

 درشت را به همراه خواهند داشت.

با افزایش غلظت کلکتور )کمتر از غلظت بحرانی میسلی( به دلیل افزایش  ز( نوع و غلظت کلکتور:

یابد. افزایش غلظت کلکتور بیش از غلظت بحرانی به آبرانی ذرات، بازیابی افزایش می

خواهد داشت. نوع کلکتور مصرفی به نوع دلیل تشکیل میسل، کاهش بازیابی را به دنبال 

کانیهای موجود در خوراک بستگی دارد. به طور کلی، با افزایش طول زنجیر هیدروکربن 

 یابد.کلکتور به دلیل افزایش قابلیت آبرانی، بازیابی بهبود می

 سازی باید در حد بهینه باشد. با کاهش زمان زمان آماده سازی پالپ:ح( زمان آماده

کنش و جذب در سطح سازی، مواد شیمیایی و به ویژه کلکتور، زمان الزم برای برهمآماده

 ذرات را نداشته و لذا، بازیابی کاهش خواهد یافت.

با افزایش نرخ هوادهی به شرطی که ابعاد حبابها در حد بهینه باشد، به دلیل ط( نرخ هوادهی: 

حجم پالپ(، احتمال برخورد و تماس ذرات و  افزایش دانسیته حبابها )تعداد حبابها در واحد

 حبابها و در نتیجه، بازیابی افزایش خواهد یافت.

های مکانیکی، به دلیل افزایش نرخ هوادهی با افزایش دور همزن در سلول ی( سرعت همزن:

یابد. البته، افزایش بیش از حد سرعت همزن به دلیل افزایش اغتشاش در بازیابی بهبود می

 پ و در نتیجه جدا شدن ذرات از حبابها، سبب کاهش بازیابی خواهد شد.محیط پال

با افزایش ارتفاع )یا عمق( کف، مسیر حرکت ذرات تا لبه سرریز ماشین  ک( ارتفاع کف:

یابد. در طول این مسیر، با حرکت به سمت باالی فاز کف از پایداری فلوتاسیون افزایش می

یابد. در نتیجه، تنها ذراتی که اتصال حبابها افزایش می شود و نرخ ترکیدنحبابها کاسته می

تر( به کنسانتره راه خواهند یافت. بعالوه، پایدارتری با حبابها دارند )ذرات باارزش و آبران

با حرکت حبابها به سمت باالی کف، آب بین آنها به سمت پایین حرکت کرده و ذرات 

گرداند. هر دو سته و به سمت پالپ برمیآبدوست )گانگ یا با درجه آزادی کمتر( را ش

 پدیده فوق باعث افزایش عیار کنسانتره خواهند شد.

استفاده از دوش آب جهت شستشوی کف، به دلیل عملکرد حرکت رو به  ل( شستشوی کف:

پایین آب از میان حبابها و شستن ذرات گانگ به سمت پالپ، باعث افزایش عیار کنسانتره 

انچه ارتفاع کف به قدری باشد که نرخ باالی ترکیدن حبابها باعث شود. از سویی، چنمی

بازگشت ذرات درشت آبران به پالپ گردد، آب شستشو با افزایش الیه نازک بین حبابها و 

 افزایش پایداری آنها، بازیابی را نیز بهبود خواهد بخشید.
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 پارامترهای مؤثر بر سینتیک فرایند فلوتاسیون -4-1

 فلوتاسیون عبارت است از: سینتیکای عملیاتی بر تأثیر پارامتره

با کاهش اندازه ذرات، به دلیل کاهش احتمال برخورد ذرات با حبابها،  :بندی خوراکدانهالف( 

 یابد. ذرات بسیار بزرگ اگر چه احتمال برخورد را افزایش نرخ فلوتاسیون کاهش می

موجب متالشی شدن حبابها و کاهش دهند اما به دلیل ابعاد و وزن زیاد که به ترتیب می

 دهند.شوند، نرخ فلوتاسیون را کاهش میپایداری اتصال می

شود، به دلیل کاهش با افزایش توان موتور که به صورت دور همزن بیان میب( سرعت همزن: 

و لذا، کاهش احتمال برخورد ذرات با حبابها و همچنین، ناپایدار شدن اتصال ذره  حبابهاابعاد 

 اب به دلیل افزایش اغتشاش و تنش در محیط سیال، نرخ فلوتاسیون کاهش و حب

 یابد.می

با افزایش زاویه تماس )و یا افزایش مقدار کلکتور تا غلظت مناسب(، به دلیل  ج( زاویه تماس:

 افزایش پایداری تماس و کاهش نرخ انفصال ذرات با حبابها، نرخ فلوتاسیون افزایش 

 یابد.می

یابد و در با کاهش کشش سطحی، نیروی اتصال ذره به حباب افزایش می: د( کشش سطحی

یابد. این تأثیرات سبب افزایش نرخ کلی نتیجه، احتمال انفصال ذره از حباب کاهش می

 شود.فلوتاسیون می

در محدوده مناسب اندازه ذرات، کاهش ابعاد حبابها نرخ فلوتاسیون را بهبود هـ( ابعاد حبابها: 

در حالی که برای ذرات درشت، به دلیل کاهش ظرفیت حمل حبابهای کوچک، بخشد می

توان به عملکرد سه عامل سطح یابد. مجموع این تأثیرات را مینرخ فلوتاسیون کاهش می

 مخصوص تماس، انرژی سینتیکی و نیروهای سطحی نسبت داد. 

سلی(، به دلیل افزایش با افزایش غلظت کفساز )تا قبل از غلظت بحرانی میو( غلظت کفساز: 

 یابد.پایداری حبابها و بازیابی کف، نرخ فلوتاسیون بهبود می

ارتباط بازیابی کف و نرخ فلوتاسیون به طور مستقیم متأثر از ابعاد ذرات است. با ز( بازیابی کف: 

یابد ، نرخ فلوتاسیون کاهش می(چرا...؟) افزایش اندازه ذرات به دلیل کاهش بازیابی کف

 لی که ذرات ریز، پایداری و بازیابی کف و در نتیجه، نرخ فلوتاسیون را افزایش در حا

 دهند.می

 

 .را تفسیر نمودرفتارهای غیرمعمول توان میهم کنش پارامترهای فوق، با بررسی بر نکته:



دومبخش   

 پایش و کنترل فرایند
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 پنجمفصل 

 پایش و کنترل فرایندهای فلوتاسیون
 

 

 مقدمه -5-8

نیز همچون سایر تجهیزات فرآوری مواد معدنی با گذشت واحدهای فلوتاسیون بدون تردید، 

 یابی، دهند و باید ضمن عیبزمان و به دالیل متعدد، کارایی الزم را از دست می

شود خط تولید به هر دلیلی سبب می سازی شوند. همچنین، تغییرات اعمال شده دربهینه

تغییر کند؛ در نتیجه، برای رسیدن به عملکرد فلوتاسیون تا کارایی مورد نظر از واحد 

 .بودالزامی خواهد  خطوط فرآوریمطلوب اصالح 

هدف واقع شوند عبارتند از  ،سازی فراینداز جمله مواردی که ممکن است در برنامه بهینه

دهی کاربری جهتمحصول، افزایش کیفیت و عیار ، واحدکارایی افزایش ظرفیت، ارتقاء 

 و غیره.مدار فلوتاسیون کانیهای کمپلکس 

معموالً از عواملی همچون  مدارهای فلوتاسیونیابی و رفع عیب آور جهت عیبهای الزامنشانه

 هایدمدار، تغییر در خواص خوراک کارخانه یا فرایند، تغییر تنظیمات واحساختار تغییر در 

 شود.ناشی میاستهالک و ناکارآمدی تجهیزات کنترلی و مکانیکی واحد ، باالدست

 

 پایش عملیات و کنترل فرایند -5-2

بررسی شرایط کنونی و همچنین، کسب (، Process controlکنترل فرایند )اولین گام به منظور 

 Processامه پایش )برندر قالب یک  اطالع از تاریخچه تغییرات فرایند طی یک دوره زمانی

monitoringآوری شده است.های جمع( منظم به همراه ثبت دقیق و مستندسازی داده 
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پایش عملیات به معنای مستندسازی سیستماتیک و پیوسته پارامترهای کلیدی )عملیاتی و پاسخ( 

فاصله آن تا شرایط استاندارد و تعیین فرایند و به منظور ارزیابی عملکرد هر فرایند 

 انتظارات مشتری است. 

کنترل فرایند عبارت است از اعمال تغییرات فعال در فرایند بر اساس نتایج به دست آمده طی 

 پایش عملیات.

نظمی در فرایند و شرایطی را نشان دادند که گویای بی ،هر گاه ابزارها و روشهای پایش فرایندی

، مهندس فرایند نسبت بودرایند ( فout-of-controlیا در اصطالح خارج از کنترل بودن )

( اقدام in-controlبه اصالح فرایند و بازگرداندن آن به شرایط مطلوب و تحت کنترل )

 خواهد کرد.

دهد؛ مشخص و منطقی نشان می یزمانی که یک فرایند پایدار و تحت کنترل باشد، معموالً تغییرات

شرایط پایداری، بر اساس تجارب  درناپذیر هر فرایند هستند. تغییرات اساساً جزء جدایی

 نمود. یبینای مجاز( را پیشتوان تغییرات فرایند )در محدودهبه دست آمده می

دهد؛ این دالیل معموالً تحت تأثیر چنانچه فرایند ناپایدار باشد، تغییرات به دالیل خاصی رخ می

 عوامل خارجی و البته غیرتصادفی هستند.

 گیرد:شرایط زیر قرار میهر فرایند معموالً در چهار 

 شرایط مطلوب یا ایده( الIdeal state :)ال باشد، قابل زمانی که فرایندی در شرایط ایده

در این شرایط، فرایند پایدار بوده کند. % از شرایط مطلوب پیروی می011کنترل بوده و 

بینی پیش دهد. رفتار چنین فرایندی قابلو کارایی مورد نظر در طول زمان را نشان می

 کند.بوده و انتظارات مشتری را تأمین می

 ( شرایط مرزیThreshold state:)  در این شرایط فرایند تحت کنترل است اما برخی

دهد. در این شرایط، فرایند رفتارهایی خارج از محدوده مجاز تغییرات نشان می اوقات

( Capabilityصالحیت ) دهد ولینظمی را نشان میمعموالً مقدار مشخص و ثابتی از بی

بینی است اما الزاماً رضایت دهد. رفتار چنین فرایندی اگر چه قابل پیشکمی را ارائه می

 مشتری را به همراه نخواهد داشت.

 ( شرایط بحرانیBrink of chaos state:) دهد که خارج این شرایط، فرایندی را نشان می

هد؛ به عبارت دیگر، رفتار فرایند غیرقابل داز کنترل است اما ایراد فاحشی را نشان نمی

کند. همچنین، این بینی است اما خروجی آن همچنان الزامات مشتری را تأمین میپیش

 فرایند در هر لحظه ممکن است از شرایط مطلوب فاصله بگیرد.



 وتاسیون پیشرفتهفل

 مجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد معدنی، 

 حمید خوشدستدکتر مدرس: 
 

 

 22 

 ( شرایط نابسامانState of chaos:)  در این شرایط، فرایند خارج از کنترل و غیرقابل

 ی است.بینپیش

در هر لحظه، هر فرایندی در یکی از چهار شرایط مذکور قرار دارد و البته، هیچگاه برای همیشه 

 در آن وضعیت باقی نخواهد ماند.

 روند.میکلیه فرایندها به مرور زمان به سمت شرایط نابسامان پیش

 شود.رایند آغاز میسازی فشود، تالش برای بهبود و بهینهوارد فاز بحرانی می دزمانی که فراین

 

 
 

 کنترل فرایندآماری روشهای  -5-3

برای کنترل آماری فرایندها، روشهای مختلفی ارائه شده است که از میان آنها روش نمودار 

 ( بیش از بقیه مورد استقبال صنایع قرار گرفته است.Control chartکنترل )

 کلی دارند:سازی دو کاربرد های بهینهنمودارهای کنترل در برنامه

 ترین کاربرد، پایش پایداری و کنترل فرایند است.متداول 

  استفاده از نمودارهای کنترل گهگاه برای تحلیل آماری نتایج پایش نیز مورد استفاده قرار

 گیرند.می

 

  ساختار نمودارهای کنترل -5-3-8

که نسبت به زمان یا ها هستند گیریای از اندازهبه طور کلی، نمودارهای کنترل شامل مجموعه

 شوند.اند رسم میها که به ترتیب بزرگی )از کوچک به بزرگ( مرتب شدهتعداد نمونه

 مطابق با شکل زیر، ساختار هر نمودار کنترل معموالً شامل سه جزء اصلی زیر است:

 (0ها )یک نمودار بر اساس زمان یا تعداد نمونه 
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 ن انحراف یا روند تغییرات نقاط یک خط مرکزی به عنوان مرجع برای مشخص نمود

 (2شود )( نیز نامیده میProcess locationنمونه که گاهی موقعیت فرایند )

 ( دو حد کنترلControl limit( باالیی )UCL( و پایینی )LCLکه با استفاده از داده ) های

شوند. این خط مرکزی )مرجع( رسم می محاسبه و با فاصله مساوی در طرفینموجود 

 (3دهنده پراکندگی فرایند هستند )ط نشانخطو

 

 
 

حدود کنترلی به منظور جلوگیری از اتالف وقت توسط مهندس کنترل جهت یافتن محل مشکل 

 روند.در فرایند به کار می

 شود:برای رسم حدود کنترلی )به زبان ساده(، معموالً به ترتیب زیر عمل می

 تخمین انحراف معیار نمونه( ها̂) 

 ( تعیین حد اطمینان و سپس ضریب انحراف معیارm) 

 ها به ترتیب به عنوان حدود باال و اضافه و کم کردن حاصلضرب فوق به میانگین داده

 پایین

ˆaverageCL m    

 3ر % براب33/55و برای  2% برابر 44/59% برابر واحد، برای 22/26برای حد اطمینان  mضریب 

 شود.در نظر گرفته می

شوند، از انتظارات های فرایند محاسبه میبا توجه به اینکه حدود کنترلی با استفاده از داده نکته:

 مشتری یا الزامات فرایند مستقل هستند.

ها در محدوده ها ضروری است. چنانچه دادهدر تفسیر نمودارهای کنترلی توجه به توزیع داده

 کنند.ها از توزیع نرمال پیروی می، دادهگیرندکنترلی قرار 
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 ها با توجه به حدود کنترلی به دو شکل زیر تفسیر خواهد شد:تغییرات روند داده

 :پیروی  سازگاراین تغییرات در طول زمان از یک روند پایدار و  تغییرات کنترل شده

سخ فرایندی که دهند. پاکنند و لذا، نوسانات مشاهده شده به دالیل مشخص رخ میمی

 بینی است.کند در محدوده مجاز )حدود کنترلی( قابل پیشاز چنین شرایطی پیروی می

 

 
 

 :ها هستند. نوسانات غیرمعمول در روند دادهتغییرات شامل این  تغییرات کنترل نشده

 بینی است.پاسخ چنین فرایندی غیرقابل پیش
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  انواع نمودارهای کنترل -5-3-2

 توان به دو گروه زیر تقسیم کرد:را میمتداول در صنایع ترلی نمودارهای کن

  نمودارهایShewhart:  این نمودارها معموالً برای بررسی تغییرات بزرگ در فرایند

همچنین، این نمودارها پایش فرایند را تنها بر اساس گیرند. مورد استفاده قرار می

همین دلیل قادر به تشخیص  و به دهندمشاهدات در همان زمان مشاهده انجام می

 انواع این گروه نمودارها عبارتند از:. انحرافها و تغییرات کوچک نیستند

o نمودارهای کنترلی برای داده( های متوالی یا پیوستهContinuous data) 

o نمودارهای کنترلی برای داده( های گسسته یا ناپیوستهDiscrete data) 

 مجموع تجمعی نمودارهای (CUSUM:) ین نمودارها معموالً برای بررسی تغییرات ا

 روند.کوچک در فرایند به کار می

 

 های متوالیبرای دادهنمودارهای کنترلی  -5-3-2-8

(: Individuals and Moving Range ~ I-MRهای مستقل و دامنه متحرک )الف( نمودار داده

مودار زمانی مورد استفاده قرار نمودارهای کنترلی است. این ن ترینیکی از متداول I-MRنمودار 

در واقع  I-MRشود. نمودار آوری میگیرد که در هر زمان از هر محل تنها یک داده جمعمی

 روند:نمودار است که با یکدیگر برای پایش مقدار متوسط و تغییرات فرایند به کار می دوشامل 

  نمودارI گیرد. رسم تفاده قرار میها مورد اسبرای بررسی انحراف و روند تغییرات داده

این نمودار باید حتماً بر اساس زمان مرتب شده به ترتیب رخداد باشد؛ در غیر این 

صورت، تغییرات مشاهده شده ممکن است به اشتباه تفسیر شده و انحرافهای 

 غیرمتعارف به تغییرات تصادفی و معمول نسبت داده شوند.

  نمودارMR در فرایند یا به عبارتی پایداری فرایند  تغییرات کوتاه مدتدهنده نشان

است. دامنه متحرک در حقیقت اختالف میان مشاهدات پشت سر هم است زیرا انتظار 

بینی باشند. در این نمودار، رود که این اختالفها در شرایط پایداری فرایند، قابل پیشمی

 دهنده ناپایداری فرایند هستند.نقاط خارج از حدود کنترلی نشان

 Iرفع نشوند )نه اینکه حذف شوند(، تفسیر نمودار  MRچنانچه نقاط ناپایداری در نمودار  کته:ن

 معنا خواهد بود.بی
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 ( است. اجزاء نمودار عبارت است از:2برابر واحد )یا ها در این نمودارها تعداد زیرمجموعه

  برای نمودارI: 

2

2

I

I

I

CL X

UCL X E R

LCL X E R



 

 

 

  برای نمودارMR: 

4

3

R

R

R

CL R

UCL D R

LCL D R







 

نیز با  D4و  E2 ،D3ها است. مقادیر ضرایب میانگین دامنه داده Rها ومیانگین داده Xکه

 شوند.استفاده از جدول استاندارد تعیین می
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برداری از یک بانک رافر مس در یک شیفت کاری را نشان هجدول زیر مقادیر بازیابی به دست آمده طی نمون مثال:

 دهد. با توجه به جدول، بررسی کنید که آیا فرایند تحت کنترل است یا خیر؟می

 

 00:31 00 01:31 01 5:31 5 6:31 6 برداریساعت نمونه

 02/60 26/33 6/62 3/61 9/33 4/61 06/61 02/35 مقدار بازیابی

 

 شود:رت زیر تکمیل میجدول فوق به صو پاسخ:

 

 00:31 00 01:31 01 5:31 5 6:31 6 برداریساعت نمونه

 02/60 26/33 6/62 3/61 9/33 4/61 06/61 02/35 مقدار بازیابی

 64/3 -92/9 9/2 6/2 -5/2 22/1 12/0 - متحرک دامنه

 

 ها و حدود کنترلیمیانگینر مقادی .D3=1و  E2 ،223/3=D4=22/2استاندارد ضرایب برابرند با  با توجه به جدول

 با:ند برابر

79.84

87

72.68

I

I

I

CL

UCL

LCL







 

 و

2.691

8.793

0

R

R

R

CL

UCL

LCL







 

 کنترل بوده است. تحتتوان نتیجه گرفت که فرایند بنابراین، با توجه به نمودارها می
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زمانی ر این نمودا (:Xbar-Range ~ Xbar-Rها و دامنه )ب( نمودار مقادیر متوسط متوسط

آوری مشاهده جمع 01تا  2هایی شامل ها در زیرمجموعهگیرد که دادهمورد استفاده قرار می

ای از کل فرایند ولی در زمانی معین است. این نمودار نیز شوند. هر زیرمجموعه مشخصهمی

 شامل دو نمودار مستقل است که باید با یکدیگر تفسیر شوند:

  نمودارXbar های هر تداوم و پایداری مقادیر میانگین )داده که برای ارزیابی

این نمودار برای مشخص نمودن گیرد. زیرمجموعه( فرایند مورد استفاده قرار می

 رود.در میانگین فرایند به کار می( ≤ ̂9/0±انحرافهای نسبتاً بزرگ )معموالً 

  نمودارR این نمودار برای ارزیابی تداوم که ترسیم دامنه هر زیرمجموعه است .

 رود.تغییرات فرایند به کار می
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تفسیر شود. چنانچه نمودار  Xbarو سپس نمودار  Rدر این نمودار نیز، ابتدا باید نمودار  :8نکته 

R  خارج از کنترل باشد، آنگاه حدود کنترلی در نمودارXbar معنا خواهد بود.بی 

 sبهتر است از نمودار  Rتا باشد، به جای نمودار  01ا حدود هزمانی که تعداد نمونه: 2نکته 

 )انحراف معیار( استفاده شود.

 

 
 

 عبارت است از: Xbar-Rاجزاء نمودار 

  برای نمودارXbar: 

2

2

X

X

X

CL X

UCL X A R

LCL X A R



 

 

 

  برای نمودارR: 

4

3

R

R

R

CL R

UCL D R

LCL D R







 

 

 عبارت است از: Xbar-sاجزاء نمودار 

 ار برای نمودXbar: 

3

3

X

X

X

CL X

UCL X A R

LCL X A R



 

 

 

  برای نمودارs: 

4

3

s

s

s

CL s

UCL B s

LCL B s
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و انحراف دامنه به ترتیب میانگین  sو Rو ی هر زیرمجموعههادادهمیانگین میانگین  Xکه

نیز با استفاده از جدول استاندارد  B4و  A2، A3، D3، D4 ،B3. مقادیر ضرایب ندهستها دادهمعیار 

 شوند.تعیین می

 

 
 

 

جدول زیر، مقادیر عیار روی در خوراک یک کارخانه فرآوری سرب و روی ارائه شده است. برای تهیه در  تمرین:

جی شد. در جدول زیر، مقادیر میانگین عیار نمونه تهیه و عیارسن 9روز متوالی در هر روز  21نمونه معرف، طی  21

نمونه و دامنه آنها ذکر شده است. با توجه به جدول، بررسی کنید که آیا عیار خوراک این کارخانه تحت کنترل  9

 است یا خیر؟

 

 شماره نمونه عیار روی )%( دامنه )%( شماره نمونه عیار روی )%( دامنه )%(

23/1 19/3 00 36/1 53/2 0 

20/1 52/2 02 2/1 53/2 2 

26/1 3 03 32/1 12/3 3 

2/1 55/2 04 30/1 53/2 4 

02/1 16/3 09 26/1 54/2 9 

03/1 14/3 02 2/1 14/3 2 

29/1 53/2 03 36/1 13/3 3 

23/1 3 06 29/1 14/3 6 

05/1 13/3 05 06/1 10/3 5 

29/1 52/2 21 25/1 55/2 01 
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برای مدت یک هفته پس برداری از یک بانک رافر مس جدول زیر مقادیر بازیابی به دست آمده طی نمونه تمرین:

 دهد. با توجه به جدول، بررسی کنید که آیا فرایند تحت کنترل است یا خیر؟را نشان میاز تغییر مقدار کلکتور 

 

 01/2/54 5/2/54 6/2/54 3/2/54 2/2/54 9/2/54 4/2/54 3/2/54 بردارینمونه تاریخ

مقدار 

 بازیابی

 12/60 22/35 3/35 0/35 04/33 52/61 44/35 32/36 8شیفت 

 9/33 4/61 06/61 02/35 24/69 62/61 0/35 6/61 2شیفت 

 4/33 06/36 26/39 44/60 02/60 26/33 6/62 3/61 3شیفت 
 

 

 

 های گسستهنمودارهای کنترلی برای داده -5-3-2-2

ها ودارهای کنترل گسسته، نیازی به نمودار دامنه نیست زیرا انحراف معیار دادهنم در کلیه نکته:

 شود.به طور مستقیم از خود پارامترها محاسبه می

 که طی زمان ( c)مشخص کردن تعداد ایرادهایی این نمودار برای c (c-chart :)الف( نمودار 

انچه هر نمونه بیش از یک خطا داشته چنرود. اند به کار میبرداری در هر واحد رخ دادهنمونه

شود که تعداد شود. از این نمودار برای مطالعاتی استفاده میمشخص می cباشد توسط نمودار 

 برداری یکسان باشد.ها در هر بازه نمونهنمونه

 

 
 

است با این تفاوت که این نمودار  cکاربرد این نمودار همانند نمودار u (u-chart :)( نمودار ب

 در هر بازه ( u)به ازای هر واحد، ها گیرد که تعداد نمونهمانی مورد استفاده قرار میز

 برداری بسیار متفاوت باشد.نمونه
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 32 

 
 

با ( np)از این نمودار برای مشخص کردن تعداد واحدهای معیوب np (np-chart :)( نمودار ج

واحد ممکن است بیش از یک ایراد شود. توجه داشته باشید که هر اندازه نمونه ثابت استفاده می

 داشته باشد.

 

 
 

این نمودار برای مشخص کردن قابل استفاده بودن یا نبودن واحدها p (p-chart :)( نمودار د

دهنده نسبت تعداد در حقیقت نشان pرود. نمودار بدون در نظر گرفتن تعداد ایرادها به کار می

 است.( n)دها به تعداد کل واح( np)های معلوم شده خرابی
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 اند:روابط مورد استفاده برای رسم نمودارهای گسسته در جدول زیر خالصه شده
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 Shewhartنحوه انتخاب نمودارهای کنترل گروه  -5-3-2-3

 ها بستگی دارد.ها و اندازه نمونهانتخاب نمودار مناسب برای پایش فرایند به پیوستگی داده

 تخاب نمودار کنترل مناسب نشان داده شده است:در شکل زیر، راهنمای سریع ان

 

 
 

 در زمان انتخاب نمودار مناسب فرایند، توجه به نکات زیر مفید خواهد بود:

  رهای کنترلی گروه انمودبا توجه به اینکهShewhart  پایش فرایند را بر اساس مشاهدات

غییرات کوچک در دهند، قادر به تشخیص انحرافها و تدر همان زمان مشاهده انجام می

 فرایند نیستند.

 ترند.نمودارهای کنترلی پیوسته نسبت به انواع ناپیوسته به تغییرات حساس 

 گیری سایش تجهیزات بسیار مناسب نمودارهای پیوسته برای فرایندهایی مانند اندازه

 .(چرا؟) هستند

  نمودارI-MR گیریها دازههای اندک مناسب است )به عنوان مثال زمانی که انبرای داده

ها گیرند که زیرمجموعهبر باشند(. این نمودارها زمانی مورد استفاده قرار میهزینه

 هنوز مشخص نشده باشند.

  نمودارهایu  وc .برای بررسی واحدهای معیوب مناسب هستند 

  جهت استفاده از نمودارuها باید از یکدیگر مستقل باشند.، خرابی 

  نمودارu تر است.دار مناسبمهبرای فرایندهای ادا 
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  نمودارc ها زیاد باشند ولی احتمال هر خرابی کم باشد جایگزین مناسبی زمانی که خرابی

 خواهد بود. uبرای نمودار 

 ها )مانند راندمان فرایند(، نمودارهای برای تحلیل نسبت دادهp  وnp .مفید هستند 

 

 نمودارهای کنترلسازی در زیرمجموعه -5-3-2-2

( روشی برای استفاده از نمودارهای کنترل به عنوان یک ابزار Subgroupingسازی )هزیرمجموع

شوند تا ای سازماندهی میهای فرایند به گونهتحلیلی است. برای این منظور، داده

های های گروههای هر گروه و بیشترین اختالف میان دادهبیشترین شباهت در داده

 مختلف را نشان دهند.

سازی تحت پوشش قرار دادن )فقط( عوامل متداول تغییرات درون یک مجموعههدف از زیر

ها است. زمانی که تغییرات درون سری زیرمجموعه و عوامل خاص در بین زیرمجموعه

( Between-group variationsگروهی )( و میانWithin-group variationsگروهی )

ارتی تعداد علل احتمالی تغییرات غیرقابل شناخته شدند، تعداد متغیرهای احتمالی )یا به عب

سازی فرایند با سهولت یابد؛ در این شرایط، بهینهقبول( به میزان قابل توجهی کاهش می

 بیشتری انجام خواهد شد.

 سازی به شرح زیر است:انواع تغییرات در زیرمجموعه

 ه مشخص گروهی با دامنبرای هر زیرمجموعه، تغییرات درون گروهی:تغییرات درون

 شود.می

 

 
 

دهد دهد و به این سؤال پاسخ میها را نشان میتغییر در پراکندگی درون زیرمجموعه Rنمودار 

نمودار دامنه خارج از کنترل باشد، ؟ چنانچه سازگارندها که آیا تغییرات درون زیرمجموعه
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ع ناپایداری باشد. سیستم پایدار نیست و این بدین معناست که مهندس باید به دنبال علت و منب

 Rbarتابعی از  Xدر این شرایط، رفع مشکل بسیار مهم است زیرا حدود کنترلی در نمودار 

و در نتیجه فرایند،  Rهستند که نمودار  سازگارگروهی زمانی هستند. بنابراین، تغییرات درون

 تحت کنترل باشد.

  ها یانگین زیرمجموعهدهنده اختالف میان ماین تغییرات نشان گروهی:میانتغییرات

 هستند.

 

 
 

 دهد؛ این نمودار به این سؤال پاسخ ، هر تغییری در مقادیر میانگین را نشان میXbarنمودار 

ها بیشتر از تغییرات درون آنهاست؟ دهد که آیا تغییرات میان مقادیر میانگین زیرمجموعهمی

ها کمتر از تغییرات درون یرمجموعهتحت کنترل باشد آنگاه تغییرات میان ز Xbarچنانچه نمودار 

 آنها است.
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 (CUSUMمجموع تجمعی ) ینمودار کنترل -5-3-3

یکی از انواع نمودارهای  (Cumulative sum chart ~ CUSUMنمودار کنترلی مجموع تجمعی )

 یاه( یا مقادیر میانگین زیرمجموعهXهای منفرد )کنترلی است که روند تغییرات داده

(X ( به دست آمده از یک فرایند را نسبت به مقدار بهینه یا هدف )که توسط مهندس

کند. مجموع تجمعی در حقیقت مجموع انحرافهای شود( پایش میفرایند تعیین می

 مشاهده شده در طول زمان است.

 پاسخ داد: باید به دو سؤال اساسی زیر CUSUMبرای استفاده از نمودار 

 ( چه انحرافی از مقدار بهینه باید آشکار شود؟ این انحرافShift معموالً نصف یا برابر )

انحراف معیار پارامترهایی است که باید در نمودار رسم شوند. همچنین، این انحراف 

 شود.( نامیده میAllowable slackاغلب با عنوان انحراف مجاز )

و برخی دیگر  ̂9/1را برای تغییرات کوچکتر از  CUSUMنمودار  استفاده از ،برخی مراجع نکته:

برای پایش تغییرات کوچک  CUSUMاند. نکته مهم، کاربرد نمودار پیشنهاد کرده ̂9/0کمتر از 

 .در تشخیص و تحلیل آنها کارآمدی الزم را ندارد Shewhartاست که روش 

  حدود( عملکردAction limits کجا باید تنظیم شوند؟ این حدود مشابه با حدود )

 شوند.برابر انحراف معیار در نظر گرفته می 9یا  4کنترلی هستند. این حدود، 

 رود.به کار می 4در مطالعات صنعتی، اغلب ضریب  نکته:

 عبارتند از: CUSUMانواع نمودار 

 ( نمودار یک سویهOne-sided CUSUM chart:)  این نمودار به لحاظ ظاهری همانند

 است و شامل دو حد کنترلی )یا حد عمل( باال و پایین است. Shewhartنمودارهای 

 ( نمودار دو سویهTwo-sided CUSUM chart:)  در این نمودارها از شیب نمودار

CUSUM  و به جای حدود کنترلی از نموداری به نامV-mask ظیفه شود؛ واستفاده می

 این نمودار، استانداردسازی انحرافها نسبت به مقدار بهینه و معیار است. نمودار 

V-mask نمودارهای دو سویه معموالً توسط کند. انحرافها از نقطه بهینه را مشخص می

 گیرند.مهندسین شیمی مورد استفاده قرار می

 

 CUSUMمراحل رسم نمودار  -5-3-3-8

 ها به ترتیب زیر عمل ای از دادهبرای مجموعه CUSUMدار و تحلیل نمو سمبه منظور ر

 شود:می



 وتاسیون پیشرفتهفل
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 ها با استفاده از رابطه زیر محاسبه انحراف معیار داده ها:محاسبه انحراف معیار داده 

 شود:می

2

ˆ
R

d
    

ها بستگی دارد. مقادیر داد زیرمجموعهمقداری است که به تع d2ها و متوسط دامنه داده Rکه 

d2  :در جدول زیر ارائه شده است 

 

 6 3 2 9 4 3 2 0 زیرمجموعه اندازه

d2 - 026/0 253/0 195/2 322/2 934/2 314/2 643/2 

 29 09 04 03 02 00 01 5 زیرمجموعه اندازه

d2 53/2 136/3 033/3 296/3 332/3 413/3 432/3 530/3 

 

 یا مجاز ف استانداردتعیین انحرا (Allowable slack ~ k:) تا  9/1استاندارد بین  انحراف

شود. برای اهداف مهندسی معموالً ضریب یک برابر انحراف معیار در نظر گرفته می

 شود. بنابراین:انتخاب می 9/1

ˆ0.5k    

 ( تعیین حدود عملکردAction limits ~ H:)  برابر انحراف معیار در  9یا  4حدود عملکرد

 شود. بنابراین:انتخاب می 4شود. برای اهداف مهندسی معموالً ضریب نظر گرفته می

ˆ4H    

 مجموع تجمعی  ها:محاسبه مجموع تجمعی داده( برای مقادیر بزرگترSH از مقدار )

 ه صورت زیر محاسبه ( به صورت جداگانه و بSL( و کوچکتر از آن )Targetهدف )

 شود:می

 

 
i i 1 i

i i 1 i

SH Max 0, SH Target

SL Min 0, SL Target

X k

X k





   

   
  

 شماره نمونه است. iکه 

 شود.برابر صفر در نظر گرفته می SL0و  SH0مقدار  :8نکته 

 توان به صورت زیر نوشت:را می SHiمعادله  :2نکته 

i iTarget (Target )X k X k      

iبنابراین چنانچه  (Target )X k  آنگاه نمونه دباش ،i  در سمت باالی مقدار هدف و خارج از

 :SLiمحدوده انحراف استاندارد خواهد بود. به طور مشابه برای 



 وتاسیون پیشرفتهفل
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i iTarget (Target )X k X k      

بنابراین چنانچه 
i (Target )X k  آنگاه نمونه باشد ،i  در سمت پایین مقدار هدف و خارج از

 گیرد. قرار می محدوده انحراف استاندارد

 

 

 

 ( خط مرکزی یا مرجعCenter line:)  این خط برای نمودارCUSUM  برابر صفر در نظر

 شود.گرفته می
 

مفید خواهد  Shewhart، مقایسه این روش با روش CUSUMبرای درک بهتر استفاده از نمودار 

 بود:

 ( اولین هدف نمودارهای کنترلی منفردIndividuals control charts)  حفظ فرایند در

 سازی بر پاسخ فرایند است.آماری و بررسی تأثیر اقدامات بهینهشرایط تحت کنترل 

 بنابراین، چنانچه تغییرات دهد. ها، انحراف نشان میهر فرایندی در مقدار متوسط داده

تر خواهند ها اهمیت ندارد، نمودارهای کنترلی منفرد مناسبکوچک در متوسط داده

 بود.

  پایش انحرافهای کوچک فرایند نسبت به یک مقدار بهینه هدف )نه مقدار متوسط چنانچه

 استفاده کرد. CUSUMها( مد نظر باشد، باید از نمودار داده

  یکی از بزرگترین معایب نمودارCUSUMهای اساسی در نمودار ، از دست رفتن داده

شود نه از مقدار می ها استفادهاز مجموع تغییرات داده CUSUMاست زیرا در نمودار 

واقعی آنها. در حالی که در نمودار کنترلی منفرد، روند تغییرات به طور مستقیم برای 

 شود.های واقعی رسم میداده



 وتاسیون پیشرفتهفل
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آزمایش فلوتاسیون معکوس برای سولفورزدایی از  29جدول زیر مقادیر عیار سولفور به دست آمده از  :مثال

آیا به نظر شما ، % باشد02/1ه حداکثر عیار قابل قبول سولفور در کنسانتره چنانچدهد. کنسانتره آهن را نشان می

تحلیل را با استفاده از دو نمودار  دهد یا خیر؟گیری شده رفتار غیرمعمولی نشان میروند تغییرات مقادیر عیار اندازه

I-MR  وCUSUM و با یکدیگر مقایسه کنید انجام دهید. 

 

 03 02 00 01 5 6 3 2 9 4 3 2 0 نمونه

 822/2 813/2 822/2 812/2 852/2 828/2 822/2 282/2 832/2 222/2 85/2 852/2 825/2 عیار

  29 24 23 22 20 21 05 06 03 02 09 04 نمونه

  228/2 851/2 288/2 818/2 812/2 28/2 855/2 821/2 822/2 812/2 828/2 822/2 عیار
 

 

 رت زیر است:به صو I-MRمحاسبات برای رسم نمودار  :حل

ها و حدود کنترلی . مقادیر میانگینD3=1و  E2 ،223/3=D4=22/2با توجه به جدول استاندارد ضرایب برابرند با 

 برابرند با:

0.032 , 0.103 , 0R R RCL UCL LCL       0.172 و , 0.256 , 0.088I I ICL UCL LCL   

 بوده است. کنترل تحتتوان نتیجه گرفت که فرایند بنابراین، با توجه به نمودارها می
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 به صورت زیر است: CUSUMمحاسبات برای رسم نمودار 

2

0.0315
ˆ 0.0279

1.128

0.5 0.0279 0.0139

4 0.0279 0.1117

R

d

k

H

   

  

    

 

 اند:در جدول زیر ارائه شده SLو  SHمقادیر محاسبه شده 

 

 03 02 00 01 5 6 3 2 9 4 3 2 0 نمونه

SH 228/2 2 2 233/2 2 231/2 23/2 2 2 223/2 228/2 23/2 222/2 

SL 2 2 2 2 28/2- 2 2 225/2- 2 2 2 2 2 

  29 24 23 22 20 21 05 06 03 02 09 04 نمونه

SH 282/2 2 282/2 2 2 2 232/2 251/2 222/2 883/2 212/2 822/2  

SL 2 225/2- 2 281/2- 282/2- 222/2- 2 2 2 2 2 2  

 

خارج از محدوده مجاز  29و  23شود که مقادیر عیار گوگرد در دو نمونه ، مشاهده میCUSUMبا توجه به نمودار 

این در حالی  یابی و اصالح شوند.و لذا باید علت % فاصله غیرمنطقی دارند02/1؛ بدین معنا که از مقدار بهینه هستند

 شود.تغییرات کوچک قابل رصد نیست، اینگونه خطاها تشخیص داده نمی I-MRاست که با توجه به اینکه در نمودار 

 

 
 

 

 



سومبخش   

عیب یابی عملیات فلوتاسیون اصول  

 



 پیشرفتهفلوتاسیون 

 مجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد معدنی، 
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 ششمفصل 

 مطالعات مقدماتی
 

 

 مقدمه -6-4

، تصمیم به انجام فرآوری سنگ آهن کارخانهیک کاهش سیلیس کنسانتره آهن مهندسی برای 

گیرد. وی به پیشنهاد یک شرکت ای از آزمایشهای فلوتاسیون معکوس میمجموعه

و کوتاه دریافت  تولیدکننده مواد شیمیایی فلوتاسیون، دو نمونه کلکتور تیول با زنجیر بلند

، نوع اول برای بهبود بازیابی سیلیس و نوع دوم برای بهبود این شرکت ادعایکند. به می

های کلکتور و بازیابی پیریت به کف )باطله( مناسب است. مهندس پس از دریافت نمونه

رسد. به نظر شما علت این ناکامی انجام آزمایشهای متعدد، به نتیجه قابل قبولی نمی

 ؟ برای بهبود نتایج آزمایشها چه پیشنهادی برای مهندس دارید؟چیست

 

چنانچه مهندس پیش از انجام هر آزمایشی، اندکی درباره پیشینه تحقیقات انجام شده  پاسخ:

شد که با توجه به اینکه عامل سطحی کرد متوجه میدرباره فلوتاسیون سیلیس مطالعه می

لکتور مؤثر کلکتور کاتیونی )آمین( است؛ و بدیهی سیلیس اکسیژن با بار منفی است، تنها ک

 مد نیستند.آاست که کلکتورهای آنیونی تیول به هیچ عنوان برای فلوتاسیون سیلیس کار

 

شود پیش از اطمینان به شرکت و انجام هرگونه آزمایشی، با توصیه اکید می به مهندس پیشنهاد:

 و و هزینه جلوگیری کند.اندکی صرف وقت برای مطالعه، از اتالف زمان، نیر

 

ای و ارتقاء یابی و بهبود فرایندهای فلوتاسیون، انجام مطالعات کتابخانهاولین قدم در عیب نتیجه:

 دانش اولیه و در سطح قابل قبول پیش از هر گونه اقدامی است.



 پیشرفتهفلوتاسیون 
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 مراحل مطالعات -6-4

ی بر اساس یک الگو و پس از بهبود اطالعات اولیه در خصوص مشکالت مربوط به فرایند، بایست

 توالی منظم، نسبت به شناسایی و رفع عیوب مدار اقدام کرد.

تواند بر ترس و مهمترین مرحله از مطالعات است که توجه به آن می "توالی مطالعات"تدوین 

 سردرگمی مهندس جهت آغاز به اقدام عملی غلبه کند.

شود. این چارچوب، از سیون معرفی مییابی مدارهای فلوتادر ادامه، چارچوب متداول برای عیب

 بندی شده.شود: بخش مستقل از محدوده زمان و بخش زماندو بخش تشکیل می

آیند باید در ارتباط با نکته مهم آن است که مجموعه نتایجی که طی کلیه مطالعات به دست می

 یکدیگر تحلیل و تفسیر شوند.

 

 کل فرایند  مطالعات مستقل از محدوده زمان: بررسی -6-4-4

این مرحله شامل تعیین اهداف برنامه مطالعات است؛ مهمترین مواردی که در این مرحله باید 

 مشخص شوند عبارتند از:

 اهداف فرایند: چه عیار و بازیابی مورد نیاز است؟ 

 عملکرد کارخانه: کارایی فرایند در گذشته و حال چه تغییری کرده است؟ 

)کارخانه و آزمایشگاه( و تسلط بر روابط و ضوابط اخالقی و رفتاری همچنین، آشنایی با محیط کار 

توان های مختلف )مدیران، سرپرستان، کارمندان اداری، کارگران و غیره( را نیز میگروه

 در این مرحله جای داد.

 

 بندی شدهزمانمطالعات  -6-4-4

ده در کوتاه، میان و بلند بندی شهای زماناین مرحله شامل کلیه مطالعاتی است که طی برنامه

 مدت باید مورد بررسی قرار گیرند:

  اهداف کوتاه مدت: در برنامه کوتاه مدت، در خصوص پارامترهایی که عملکرد آنها در

و برای پارامترهایی که عملکرد آنها سریع  "ریزیبرنامه"شود دراز مدت نمایان می

درباره مقدار و محل تزریق مواد گیری تصمیمشود. می "اقدام عملی" گرددنمایان می

های بزرگ که از در مورد کارخانه شیمیایی، مهمترین اقدام طی این برنامه است.

برند، با توجه به ضرورت تثبیت عملکرد، پایش و مدارهای کنترلی پیشرفته بهره می



 پیشرفتهفلوتاسیون 
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 گیری سریع را سازی مدار کنترل کارخانه نیز از جمله اقداماتی است که تصمیمبهینه

 طلبد.می

 گیری درباره استفاده یا عدم استفاده از مواد شیمیایی مورد : تصمیماهداف میان مدت

استفاده کنونی و تصمیم درباره تغییر یا عدم تغییر آنها، و همچنین، ضرورت نصب 

تجهیزات کنترلی جدید در مدار )مانند انواع سنسورها، فلومترها و ...( در این گروه جای 

 گیرد.می

  نمودناضافه کردن و یا به روز گیری درباره تغییر چیدمان تجهیزات، تصمیمد مدت: بلن 

 گیرند.تجهیزات در این گروه جای می

 

 متوالیمطالعات  -6-4-4

های سازمان یافته، پارامترهایی وجود دارند که باید به صورت مستمر بررسی و عالوه بر برنامه

رتند از ویژگیها و شرایط کنونی و آتی ماده پایش شوند. مهمترین این پارامترها عبا

شناسی، درجه آزادی و کانیوراک مدار و محصول واحد آسیاکنی، بندی خمعدنی، دانه

 آلتراسیون خوراک فرایند.

 

 سایر مطالعات و اقدامات -6-4

و شوند، عوامل دیگری نیز باید مورد بررسی عالوه بر مطالعاتی که مستقیماً به فرایند مربوط می

 سازی قرار گیرند که مهمترین آنها عبارتند از:بهینه

 و روانشناسی محیط کار آموزش پرسنل 

 بررسی خواص آب برگشتی به کارخانه 

 

 



 فلوتاسیون پیشرفته

 مجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، نی، گروه فرآوری مواد معد
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 هفتمفصل 

 آوری اطالعاتبرداری و جمعاصول نمونه
 

 

 مقدمه -7-1

سازی هر بخش از عملیات، الزم است بار برای کنترل عملیات در یک کارخانه فرآوری و بهینه

 موجود در مسیرهای مختلف کارخانه طبق برنامه از نظر کیفی و کمی بررسی شود.

شناسی بندی، عیار، رطوبت، کانیترهایی همچون دانهگیری پارامهای تهیه شده برای اندازهنمونه

 شوند.و غیره توزین و آنالیز می

 گیرد:برداری برای نیل به اهداف زیر صورت میبه طور کلی، نمونه

 گیری میزان تولیداندازه 

 محاسبات متالورژیکی 

 یابی مدارعیب 

 سازی فرایندبهینه 

البته، عالوه بر اطالعات عنوان شده در جدول،  ت.شده اسارائه ق در جدول زیر جزئیات اهداف فو

 کشی، فشار جریانهای مختلف و غیره نیز نیاز است.به اطالعاتی مانند ابعاد تجهیزات، توان

 شود:برداری شامل مراحل زیر میفرایند نمونه

 برداریانتخاب جریانهای مناسب برای نمونه 

 های مورد نیازتعیین وزن نمونه 

 برداریت نمونهانتخاب تجهیزا 

 برداری و تهیه نمونه معرفنمونه 

  برداریطای نمونهختعیین 
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 محدودیتها مزایا نمونه برای عیارسنجی بندینمونه برای دانه هدف

محصوالت ریز دانه  گیری تولیداندازه

)سرریز سیکلون، 

ها، محصول باطله

 آسیاها(

کنسانتره فلوتاسیون، 

 هاباطله

دهنده نشانبه خوبی 

ارایی کارخانه است و ک

اینکه، آیا عملکرد واحد 

آسیاکنی و تغلیظ در 

 حال بدتر شدن است

 .یا خیر

معموالً، علت تغییرات 

توان بازیابی را نمی

 مشخص کرد.

جریانهای خوراک،  - محاسبات متالورژیکی

 محصول و باطله

دهنده بازیابی و نشان

تلفات )پرتی( کلی 

 کارخانه است.

ه محل اطالعاتی دربار

و چگونگی تلفات به 

 آید.دست نمی

 ،های تولیدنمونه یابیعیب

محصوالت آسیا و 

 سیکلون

های تولید و نمونه

بانکهای جریانهای میانی 

فلوتاسیون یا بین 

 بانکهای فلوتاسیون

با دقت قابل قبولی 

منبع مشکالت کارخانه 

 دهند.را نشان می

اطالعات کاملی درباره 

د. دهنمدار ارائه نمی

  ،همچنین، اغلب

های زیادی از نمونه

 روند.بین می

 (RoMخوراک اولیه ) سازیمدلسازی و بهینه

کارخانه، جریانهای 

خوراک و محصول 

کلیه تجهیزات، دبی 

جریانهای آب، و 

جریانهای کوچک مانند 

 سرریز سرندها

محصول نهایی آسیا 

شده، کنسانتره بانک 

های فلوتاسیون، باطله

یی کارخانه، میانی و نها

 های نهاییو کنسانتره

امکان موازنه جرم 

کامل مدار )با استفاده 

از دانسیته و دبی 

 جریانها( فراهم 

شود، مدلسازی می

سازی کمی مدار، شبیه

مدار، امکان بررسی 

 تأثیر تغییرات در مدار

نیاز به نیروی انسانی 

زیاد، کاری دشوار و 

همراه با خطا، آنالیز 

بر است، ها هزینهنمونه

سازی به دقت شبیه

های اندازه دقت مدل

 باشدمورد استفاده می

 

 برداریانتخاب جریانها و محلهای مناسب نمونه -7-2

 به طور کلی، برای بررسی کارایی مدارهای فلوتاسیون به اطالعات زیر نیاز است:

  خوراکجریانهای دبی 

 عیار جریانهای خوراک 

 هادبی کف 

 عیار کفها 

 جریانها درصد جامد 

نمونه برداری را برای یک مدار فلوتاسیون شکل زیر، نوع و هدف نمونه و محلهای مناسب نمونه

 دهد.نشان می
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برداری از سایر برای بررسی کارایی مدارهای فلوتاسیون، در بسیاری موارد نمونه تذکر:

 ها( الزامی است.واحدهای مدار )به ویژه خوراک کارخانه، آسیا و سیکلون

 

 تعیین وزن نمونه مورد نیاز -7-3

مقدار )وزن( نمونه تهیه شده بسیار مهم است. نمونه با وزن کم ممکن است معرف کل جمعیت 

موجب اتالف وقت و هزینه شود. نمونه بیش  ،کافی بودن برای آنالیزنانباشد و یا به دلیل 

هش دقت در تقسیم از اندازه زیاد نیز معموالً مستلزم صرف وقت و هزینه بیشتر و کا

 شود. نمونه

شود. این رابطه برای دو استفاده می Gyبرای تعیین حداقل مقدار نمونه مورد نیاز از رابطه 

 گیرد:حالت مختلف مورد استفاده قرار می

 هایی بندی نمونه بر مقدار آن مؤثر است؛ این شرایط برای تهیه نمونهزمانی که دانه

شناسی مورد سنجی و کانیخاکسترسنجی، رطوبت است که جهت آنالیز عیارسنجی،

 گیرند.استفاده قرار می

 بندی( است.بندی نمونه، هدف تهیه نمونه و آنالیز )آنالیز دانهزمانی که دانه 

 

 برای عیارسنجی محاسبه حداقل مقدار نمونه مورد نیاز -7-3-1

 جی عبارت است از:برای عیارسن زبرای محاسبه حداقل مقدار نمونه مورد نیا Gyرابطه 
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2

3

R

Cd

ML

ML



 

M  ( حداقل وزن نمونهg) 

L  موادی که باید از آنها نمونه( گیری شود( )وزن بار اولیهg) 

C  برداری )ثابت نمونهg/cm
3) 

d  اندازه بزرگترین ذره( ای در بار اولیهcm) 

R  برداری )انحراف معیار نسبی(خطای نمونه 

در نظر گرفت  Gyبسیار بیشتر از مقداری است که بتوان وزن آن را در رابطه معموالً بار اولیه 

 نهایت خواهیم داشت:)به عنوان مثال جریان ورودی به آسیا(، لذا طبق قانون حد بی

2

3

R

Cd
M   

 شود:برداری به صورت زیر محاسبه میثابت نمونه

mlfgC   

f  شود؛ مقادیر فاکتور شکل عبارتند از در نظر گرفته می 5/0و معموالً برابر  فاکتور شکل ذرات

( و 5/0ای )(، ورقه6/0(، دراز )7/0(، چهارگوش )8/0ای( )(، شبه کروی )دایره1کروی )

 (2/0شکل نامنظم )مانند طال( )

g  وزنی نمونه شامل ذرات کوچکتر از 55بندی: اگر فاکتور دانه %d  وزنی نمونه  %55سانتیمتر و

(، ’d/d>4بندی وسیع: )دانه 25/0برابر است با  gسانتیمتر باشد،  ’dشامل ذرات بزرگتر از 

)نمونه تک  1( و ’d/d<2بندی محدود: )دانه 75/0(، d/d’≥2≤4بندی معمولی: )دانه 5/0

 (’d/d=1ای: دانه

l  ًناهمگن معادل یک است.  ضریب درجه آزادی، برای ماده کامالً همگن صفر و برای ماده کامال

 توان با استفاده از رابطه زیر نیز محاسبه نمود:را می lمقدار 

2

1











d
l


 

توان را می lباشند. مقدار ای است که در آن ذرات کانی باارزش بطور عمده آزاد میاندازه λکه 

 8/0 (4-1 ،)4/0 (10-4 ،)2/0(، d/λ<1) 1نیز بدین صورت تخمین زد:  d/λبا استفاده از نسبت 

 (.>400) 02/0( و 400-100) 05/0(، 100-40) 1/0(، 40-10)

 

m  شناسی )وزن نمونه به ازای حجم کانی باارزش( )فاکتور ترکیب کانیg/cm
 ( و برابر است با:3
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  gv aa
a

a
m  


 1

1
 

a  و  استکه شامل کانی باارزش  )نمونه( کسری از موادσv  وσg  وزن مخصوص کانه به ترتیب

g/cmباارزش و گانگ )
 ( هستند.3

R  برداری یا انحراف معیار نسبی برابر است با:خطای نمونه 

X

S
R   

S  های تهیه شده وانحراف معیار عیار نمونهX ها است.میانگین عیار نمونه 

 

ماده )به ازای واحد( انسیته فلز بر عیار بدون بعد را در برخی مراجع به صورت نسبت د m نکته:

 کنند.معدنی نیز تعریف می

 

 برای آنالیز سرندی محاسبه حداقل مقدار نمونه مورد نیاز -7-3-2

 با فرضیات زیر استفاده  Gyبرای محاسبه مقدار نمونه الزم برای آنالیز سرندی از رابطه 

 شود:می

 شناسی برای فاکتور ترکیب کانیd95 شود: در نظر گرفته می
05.0

b
m  

 دانسیته سنگ معدن است. bکه 

 شود.بندی نیز برابر واحد فرض میفاکتور دانه 

 بنابراین:

2

320

R

bfd
M   

 

 Gy معادلهدر استفاده از  رایج اشتباهات -7-3-3

. اگر عیار طال در این کندبرداری از یک توده سنگ معدن طال نمونه مهندسی قرار است مثال:

، μm 40، اندازه ذرات حاوی طالی آزاد cm 5/1، بزرگترین اندازه ذرات ppm 1توده 

g/cmدانسیته طال 
% باشد، حداقل 10برداری برای طال )در مراجع( خطای نمونهو  3/15 3

تیب را به تر gو  fفاکتورهای خواهد بود )الزم برای عیارسنجی این کانسنگ چقدر  نمونه

 در نظر بگیرید(. 25/0و  5/0
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 حداقل مقدار نمونه برابر است با: Gyطبق معادله  حل:

6

6

6 3

2

19.3
19.3 10

1 10

0.004
0.052

1.5

0.5 0.25 0.052 19.3 10 1.5
42.34 ton...!!!

0.1

m

l

M


  



 

    
 

 

 

 گرم برای آنالیز، منطقی است؟ 30تن نمونه و کاهش آن به  42به نظر شما، تهیه  سؤال:

 پیشنهاد چند راهکار به مهندس:

 40برداری از طال، یک نمونه تاندارد نمونهتواند با پیروی از روش اسراهکار اول: وی می 

 کیلوگرمی تهیه کند.

 روز وقت صرف کند و بارها و بارها محاسبات را تواند چندین شبانهراهکار دوم: وی می

 برای یافتن اشتباه بررسی کند تا در نهایت، تسلیم شده و به سراغ راهکار اول برود.

  همان خواهد شد را مطالعه کرده و به سراغ راهکار سوم: مطالبی که در این بخش ارائه

 راهکار اول برود.

 

متناسب با اندازه درجه آزادی و ابعاد باالیی ماده معدنی، بین صفر تا واحد  فاکتور درجه آزادی

متغیر است. این بدین معنی است که برای هر ماده معدنی، صرفنظر از مقدار عددی 

، برای طال با l( است. به عنوان مثال مقدار 0 و 1همواره عددی در محدوده ) lها، اندازه

 با یک ماده معدنی با ابعاد باالیی  μm 40و اندازه درجه آزادی  cm 5/1ابعاد باالیی 

cm 5/7  و اندازه درجه آزادیμm 200  ؟...چرابرابر است؛ و این اساساً غیرمنطقی است؛ 

رانبهایی مانند طال، عددی بسیار بزرگ و برای فلزات گ شناسیفاکتور کانیاین در حالی است که 

موالً ر حد چند ده واحد، معبرای سایر مواد معدنی عددی )در مقایسه( بسیار کوچک )د

g/cmکمتر از 
 ؟...چرا( است؛ 100 3

پیشنهادی وی برای منتشر شد، وی اذعان کرد که معادله  Gyشی که توسط آقای گزاردر 

و جامعیت ندارد. این در حالی است که بسیاری از ، تنها تجربی بوده lمحاسبه فاکتور 

شرایط و محققین و صنعتگران، از این معادله به صورت عمومی و بدون در نظر گرفتن 

 کنند.استفاده می ویژگیهای ماده معدنی
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 مدل اصالح شده وی استفاده کرد:، باید از Gyبنابراین، به جای استفاده از معادله پیشنهادی 
b

λ
l

d

 
  
 

 

معادله فوق معموالً  آید.های تجربی به دست مییک عدد ثابت است که با استفاده از داده bکه 

 گیرد.برای فلزات گرانبها مورد استفاده قرار می

 

 برداریانتخاب و یا اصالح تجهیزات نمونه -7-4

 ای طراحی شوند تا در عین سادگی استفاده و سرعت عملبرداری باید به گونهتجهیزات نمونه

کنندگان نیز هایی با حداقل خطا، از ایمنی مناسب برای استفاده، عالوه بر تهیه نمونهمطلوب

 برخوردار باشند.

نظر گرفت برداری باید در مهمترین پارامترهایی که در انتخاب هر سیستم و تجهیز نمونه

 عبارتند از:

 برداریسرعت نمونه 

 بردارییکنواخت بودن سرعت نمونه 

 هاتعداد جزء نمونه 

 برداریاندازه و هندسه مجاری ابزار نمونه 

 برداریهای ابزار نمونهفرسودگی و یا شکستگی لبه 

 برداریگرفتگی و یا پرشدگی مجاری ابزار نمونه 

 برداریونهاحتمال برگشت مواد از مجاری ابزار نم 

 شودبرداری در زمانی که از آن استفاده نمیاحتمال آلوده شدن ابزار نمونه 

 وزن نمونه 

برداری از کلیه جریانها به صورت دستی معموالً، چنانچه امکان دسترسی فراهم باشد، نمونه

 امکانپذیر است.

ر باید حداقل سه برداری آن است که عرض ابزاابزارهای نمونهیک دستورالعمل کلی در طراحی 

برابر بزرگترین ذره در نمونه باشد و این یکی از اشتباهات رایج در ساخت ابزارهای 

 یا خوراک  هاریز سیکلونبرداری برای جریانهای حاوی ذرات درشت )مانند تهنمونه

 ؟...چرا ( است.هاشکنسنگ

 ر داد:برداری باید نکات زیر را مد نظر قرادر استفاده از ابزارهای نمونه
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 برداری به طور کامل پر شود. معموالً حجم آن بردار نباید در هر بار نمونهمخزن نمونه

 % ظرفیت اضافی داشته باشد.50ای در نظر گرفته شود که حدود باید به گونه

 برداری از بخشی از برداری باید کل عرض جریان را پوشش دهد. نمونهابزار نمونه

 دهد.برداری را افزایش میجریان، به شدت خطای نمونه

 برداری باید یکنواخت و ثابت باشد.سرعت حرکت ابزار نمونه 

 برداری باید عمود بر جهت جریان حرکت داده شود در حالی که مجاری آن ابزار نمونه

 موازی با جریان باشد.
 

 برداریعملیات نمونه -7-4

 شود.جریانهای پالپ و کف می گیری ازبرداری از مدارهای فلوتاسیون، شامل نمونهنمونه

 برای هر جریان، باید به نکاتی توجه کرد تا خطا را به حداقل رساند.

 

 برداری از جریانهای پالپ فلوتاسیوننمونه -7-4-1

های فلوتاسیون، به دلیل اختالط مطلوب مواد، محلهای ( بین بانکDrop boxهای میانی )جعبه

گیر توان از نمونهها میبرداری از این جعبهبرای نمونهبرداری هستند. مناسبی برای نمونه

  پروبی استفاده کرد.

برداری از پالپ باید یابد که در هنگام نمونهها، کف تجمع میبرخی مواقع در باالی این جعبه

 مراقب آن بود.

ودی توان برای برگشت نمونه اضافی به بانک از یک پمپ عمزمانی که حجم نمونه زیاد باشد، می

توان برای و یک حوضچه کوچک استفاده کرد. چنانچه دبی زیاد باشد، از این حوضچه می

 تهیه و ادغام چند نمونه استفاده کرد.
 

 برداری از جریانهای کف فلوتاسیوننمونه -7-4-2

 گیری دقیق دبی کف است.برداری از جریان کف، اندازهمهمترین پارامتر در نمونه

( به Launderنمونه از کف، هدایت جریان کف وارد شده به کانال کف )روش صحیح برای تهیه 

 آوری نمونه است.یک مخزن کوچک و سپس، جمع

آوری نمونه برداری از کانال کف، ایجاد یک کانال کوچک در آن و جمعیک اشتباه رایج برای نمونه

به دلیل شود، نامیده می "سوراخ موش"از آن است. این کانال که در اصطالح فنی 

 ؟...چرا دسترسی بسیار کم از دقت مطلوبی برخوردار نیست.
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ای نصب شود تا جریان را شود، باید به گونهگیری از شیلنگ استفاده میکه برای نمونهزمانی 

 آوری نمونه هدایت کند.بدون پرتی و اتالف به ظرف جمع

ت معین در مسیر جریان توان با قرار دادن یک ظرف با حجم مناسب و برای مدهمچنین، می

 گیری کرد.کانال، دبی را اندازه

گیرهای توان از نمونهشود، میدستی پمپ میچنانچه کنسانتره برای هدایت به واحدهای پایین

روی هوا در جریان نمونه ممکن است جریانی استفاده کرد. البته، در این شرایط دنباله

 سبب اندکی خطا شود.

برداری کرد که فشار حداکثر باشد؛ در این ای نمونهیر، باید در نقطههمچنین، در طول این مس

 به دلیل متراکم شدن تحت فشار( حداقل خواهد بود.)شرایط، حضور حبابها 

گیری دبی(، باید از چند نمونه جزئی برای دستیابی به حداکثر دقت )هم عیارسنجی و هم اندازه

اند استفاده کرد. این روش، نسبت به تهیه شده برداریدقیقه نمونه 20 با فاصله زمانیکه 

 ای که در حال بارگیری است، بسیار دقیقتر است.یک نمونه کلی از کنسانتره

 

 برداریبایدها و نبایدهای نمونه -7-4-3

 مد نظر قرار داد، به طور خالصه عبارتند از:برداری در نمونهنکاتی که باید مهمترین 

 برداری:بایدهای نمونه 

o برداری پیروی کنید.ی کنید تحت هر شرایطی، از اصول صحیح نمونهسع 

o .سعی کنید به هر جریان جدید در مدار دسترسی پیدا کنید 

o کنید دبی جریانهای کلیدی کنسانتره و جریانهای برگشتی را مشخص کنید.  سعی

 سنجی )با مشخص بودن وزن و زمان برای هر جریان پالپ، یک نمونه دبی

ونه( و یک نمونه متالورژیکی برای تعیین درصد جامد جریان، کافی آوری نمجمع

 خواهد بود.

o گیری قرار دهید و برداری را در محل مناسب نمونهسعی کنید تجهیزات نمونه

 آنها را در جای ثابتی نصب نکنید.

o گیری از کف، اجازه دهید تا کل کف در کانال جریان یابد.برای نمونه 

o داشتن پوشش به صورت بصری قابل مشاهده نیستند را  جریانهایی که به دلیل

 ریز سیکلون و سرریز سرندها(.باز کنید )مثل ته
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o برداری اطمینان حاصل کنید. به این تجهیزات به دید از صحت تجهیزات نمونه

نگاه کنید )دید یک تجهیز اصلی )مانند آسیا، سیکلون و یا سلول فلوتاسیون( 

 مهندسی(.

ترین ذرات موجود برابر درشت 3باید حداقل  ی پالپگیرهاهانه ورودی نمونهدبه عنوان مثال، 

گیر کنند از یک نمونهها، با گشاد کردن دهانه سعی میدر برخی کارخانه در پالپ باشد.

 برای اهداف دیگر نیز استفاده شود که کاری بسیار اشتباه است.
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 برداری:نبایدهای نمونه 

o شود بسیار دشوار است؛ ها میهایی که مستقیماً وارد حوضچهگیری از لولهنمونه

 برداری نکنید.بنابراین، تا حد ممکن از آنها نمونه

o مگر در  ساز استفاده نکنیدگیری دستجویی، از تجهیزات نمونهبا تصور صرفه(

ساز، در . سود خریداری تجهیزات دقیق مهندسیصورت ضرورت یا ناچاری(

 واهد شد.دراز مدت نمایان خ

o توان برای دستیابی به اطالعاتی خاص از جریانهای دیگر استفاده زمانی که می

 کرد، تا حد ممکن برای عیارسنجی از جریانهای دانه درشت استفاده نکنید.

 

 اصول تقسیم نمونه و تهیه نمونه معرف -7-4

آنالیز، به اندازه کلیه  ها در آزمایشگاه، پیش از ارسال نمونه معرف برایسازی نمونهاهمیت آماده

 برداری است.مراحل نمونه

( به وجود با وزن کمترهای کوچکتر )بسیاری از خطاها در این مرحله، طی تقسیم نمونه به نمونه

آید. علت اصلی این خطاها ناشی از نادیده گرفتن حداقل وزن نمونه الزم متناسب با می

قرار است  گرم نمونه 300شکل زیر، حدود ر ابعاد باالیی نمونه است. به عنوان مثال، د

، (mm 10پودر شود، اما با توجه به اندازه ذرات )حدود ای در آسیای سیارهبرای آنالیز 

مقدار نمونه بسیار کم است. بنابراین، برای پودر کردن این وزن نمونه، باید آن را پیش از 

 د.خرد کر mm 3( تا حدود g 300تقسیم نمونه )یعنی جدا کردن 
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 سازی نمونه برطرف شوند عبارتند از:سایر مشکالتی که باید طی مرحله آماده

 ی از نمونه به دلیل وزن زیادیاجتناب از دور ریختن بخشها 

 استفاده نادرست از تجهیزات تقسیم نمونه 

 های بسیار ریز به صورت گرد و غبارجلوگیری از اتالف نمونه 

 های مجاور یکدیگرآلوده شدن نمونه 

سازی و تقسیم نمونه برای آماده کردن نمونه معرف، معموالً از اصول استاندارد آماده

(Interleaving Sampling Protocolsاستفاده می ):شود 
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 برداریتعیین خطای نمونه -7-7

ناپذیر است. هر چند برای حذف احتمالی برداری و تهیه نمونه معرف اجتنابخطا در فرایند نمونه

 ا کاهش آن باید تالش کرد.و ی

 برداری عبارتند از:مهمترین عوامل بروز خطا در فرایند نمونه

 برداریخطاهای ناشی از عدم یکنواختی، ناهمگنی و یا جدانشینی در منبع نمونه 

 برداریخطاهای ناشی از نوسانات دراز مدت در کیفیت منبع نمونه 

 برداریبع نمونهای در کیفیت منخطاهای ناشی از نوسانات دوره 

 هاخطای توزین نمونه 

 های جزءآوری نمونهخطای ناشی از تعیین محدوده )زمانی( جمع 

 های جزءآوری نمونهخطای ناشی از تهیه و جمع 

 برداریخطاهای ناشی از دسترسی مشکل به محل نمونه 
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 برداری )مثل سوراخ بودن، لب پریدگی، خطاهای ناشی از خراب بودن ابزار نمونه 

 زدگی و غیره(زنگ

 عوامل دیگری نیز بر افزایش میزان خطا مؤثرند:

 برداری تغییر کندزمانی که مسئول نمونه 

 حوصلگی و عجله(برداری )خستگی، بیکارشکنی احتمالی مسئول نمونه 

 سازی نمونه )مثل آسیا(های آمادههدرروی نمونه در دستگاه 

 یم نمونهپیش از خرد کردن و تقس هامرطوب بودن نمونه 

 برداری:روشهای کاهش خطای نمونه

  ،برداری احتمالی رندوم )اتفاقی( و یا نمونهبرداری نمونهیکی از راهکارهای کاهش خطا

دهند اما نمونه تهیه شده را برداری را کاهش میاست. این روشها، اگر چه خطای نمونه

 کنند.از نمونه معرف دور می

  است. به شکل زیر دقت کنید:راهکار دوم، افزایش وزن نمونه 

 

 
 

برداری غیرممکن است مگر آنکه به جای تهیه نمونه جزء در عمل حذف خطا در نمونه تذکر:

 اری(، کل منبع نمونه آنالیز شود!برد)نمونه

 

 برداریکاهش خطاهای ناشی از مشکالت فنی ابزار نمونه 

 



 فلوتاسیون پیشرفته

 مجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد معدنی، 

 حمید خوشدستدکتر مدرس: 
 

 

 85 

 

 

 هشتمفصل 

 شناسیمطالعات کانی
 

 

 مقدمه -5-1

شناسی و یا به عبارت دیگر، مشخصات ماده معدنی مانند فراوانی کانیها و اطالع از وضعیت کانی

 شناسی ماده معدنی، امکان کنترل درجه آزادی کانی باارزش و توزیع بافت کانی

 کند.سازی را فراهم میبهینهشناختی محصوالت هر فرایند و در نتیجه، تعیین شرایط کانی

گیرد، در حالی که شناسی معموالً در مراحل ابتدایی معدنکاری به خوبی صورت میمطالعات کانی

بر سازی به دلیل زمانبر و هزینهدر فرایندهای فرآوری و به ویژه در مطالعات بهینه

 گیرند.بودن، کمتر مورد توجه قرار می

 ون، آنالیز مینرالوژیکی است.اولین گام در مطالعات فلوتاسی

 

 شناسیکاربرد مطالعات کانی -5-2

 آیند، عبارتند از:شناسی به دست میاطالعاتی که طی مطالعات کانی

 دهد:ها نتایج ارزشمندی را در اختیار پژوهشگر قرار میآنالیز کیفی کانیها: این بررسی 

o تشخیص کانیهای تشکیل دهنده جریان 

o وی در جریان کنسانترهربررسی وضعیت دنباله 

 اندازه دانه، شکل و سطح مخصوص کانیها 

 شناسی کانهارتباط فیزیکی کانیها و بافت کانی 

 درجه آزادی ذرات 

 حضور مقادیر جزئی کانیها 
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 توان به سؤاالت زیر پاسخ داد:شناسی میدر فرآوری مواد معدنی، با استفاده از اطالعات کانی

 چه کانیهایی باید وارد کنسانتره  یعنی:انیهایی حضور دارد؟ )فلز )یا جزء( باارزش در چه ک

 شوند(.

 آیا روش مورد استفاده  یعنی:شدگی یا درجه آزادی کانیها چقدر است؟ )میزان قفل

 مد است یا به افزایش مراحل جدایش و یا خردایش نیاز است(.کارآ

 ( میزان حضور گانگ در کنسانتره چ یعنی:کارایی جدایش چقدر است؟.)قدر است 

 

 سازی فرایندهای فلوتاسیونبهینهشناسی در کاربرد مطالعات کانی -5-3

 شناسی برای رسیدن به اهداف زیر الزامی است:از دیدگاه فلوتاسیون مواد معدنی، مطالعات کانی

 بندی مناسب برای فرایند تعیین عیار، بازیابی و دانه شناسی ماده معدنی:کانی

 Complexات برای معادن مس و نیکل که معموالً به صورت فلوتاسیون؛ این مطالع

کند هستند بسیار حائز اهمیت است. روشهای آنالیز دستگاهی تنها مقدار عیار را تعیین می

 دهد.شناسی مقدار و توزیع عیار در کانه را نشان میدر حالی که آنالیز کانی

 بر اساس توزیع شناسی عات کانیبا استفاده از اطال های تئوری عیار/بازیابی:رسم منحنی(

های تئوریک عیار/بازیابی را منحنیتوان فلز در کانیها و اندازه ذرات خوراک(، می عیار

هایی ها با نمونهدهد که این منحنیبرای کانه مورد نظر رسم کرد. مطالعات نشان می

 یار زیادی دارند.اند تطابق بسکه با استفاده از تستهای آزمایشگاهی فلوتاسیون رسم شده

 توان درجه آزادی کانیهای میشناسی با استفاده از مطالعات کانی آزادی: بینی درجهپیش

بندی بهینه بندی مختلف در خوراک فلوتاسیون را تعیین و دانهدانهباارزش در کسرهای 

انجام مطالعات پیش از شود خوراک فلوتاسیون را مشخص کرد. معموالً پیشنهاد می

فلوتاسیون، یک مرحله خردایش مقدماتی برای کانه اولیه )نه نمونه تهیه شده از خوراک 

 بندی آن تعیین شود.مدار فلوتاسیون( انجام و درجه آزادی کسرهای دانه

 سازی چه در مقیاس شناسی طی مطالعات بهینهاطالعات کانی سازی فرایند:بهینه

 دد آزمایشها، اتالف زمان و رخداد خطا را به حداقل آزمایشگاهی و چه صنعتی، تع

مهمترین کاربرد این مطالعات، تعیین اندازه بهینه ذرات برای خوراک فرایند رساند. می

سازی مصرف مواد شیمیایی فلوتاسیون است. این اطالعات، همچنین نقش مهمی در بهینه

شناسی، تعیین میزان کاهش ت کانیاز دیگر کاربردهای بسیار مهم مطالعا(. چرا...؟دارند )
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کیفیت کنسانتره و بررسی میزان اتالف کانی باارزش در باطله است. در هر دوی این 

 شناسی تفصیلی نیاز است:موارد، به مطالعات کانی

o ( بررسی علل کاهش کیفیت کنسانترهDilution of concentrate :) کاهش

دی کم و یا انتخابیت ضعیف فرایند درجه آزا یفیت کنسانتره معموالً یا به دلیلک

شناسی با دقت بسیار باال، هر دوی این مشکالت مطالعات کانیفلوتاسیون است. 

همچنین، پوشیده شدن ذرات توسط ذرات دانه ریز دیگر را نشان خواهند داد. 

اطالعات دیگری که شناسی قابل تشخیص است. ها( نیز طی مطالعات کانی)نرمه

دهند در معرض قرارگیری ختیار پژوهشگر قرار میاین مطالعات در ا

(Exposure)  کانیهای باارزش )حتی در مقادیر بسیار جزئی( در متن سایر کانیها

روی ذرات گانگ به کنسانتره نیز از علل دیگر کاهش دنباله و ذرات است.

 انتخابیت فرایند فلوتاسیون است.

o :ور کانی باارزش در باطله، مهمترین دلیل حض اتالف کانی باارزش در باطله

اطالع از حضور کانی باارزش در درجه آزادی ناقص خوراک فلوتاسیون است. 

کسرهای مختلف ابعادی خوراک و محصوالت مدار فلوتاسیون، اولین گام پیش 

 از اعمال هرگونه تغییر در مدار فلوتاسیون است.

 

 .(چرا...؟) م کمی انجام شوندشناسی باید هم به صورت کیفی و هکانی مطالعات نکته مهم:

 

 :شناسی خوراک کنار هم گذاشتن نتایج کانیبا  بررسی تغییرات کیفی خوراک مدار

توان از نوسانات کیفیت خوراک کارخانه در طول زمان که عامل اصلی کارخانه، می

 بسیاری از مشکالت است، اطالع کسب کرد و از مشکالت احتمالی جلوگیری نمود.

 

 

 



 پیشرفته فلوتاسیون
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 نهمفصل 

 : چند پیشنهادمطالعات آزمایشگاهی
 

 

 مقدمه -9-6

یابی مدارهای فلوتاسیون، از اهمیت کلیدی مطالعات و تستهای آزمایشگاهی در فرایند عیب

 برخوردارند.

 شوند:تستهای آزمایشگاهی به سه منظور انجام می

 یابی مشکالت مشاهده شده در مدارعلت 

 تأیید راهکارهای پیشنهادی 

 سازی راهکارها پس از اجرای صنعتینهبهی 

ریزی مناسب برای انجام مطالعات آزمایشگاهی، گام نخست در توجه به اجرای صحیح و برنامه

 سازی فرایند است.رفع عیوب و بهینه

 انجام مطالعات آزمایشگاهی شامل مراحلی است که به ترتیب عبارتند از:

 مشخص کردن هدف یا اهداف مطالعات 

 پارامترهای درگیر در فرایند مشخص کردن 

 طراحی آزمایشها 

 بردارینمونه 

 انجام آزمایشها 

 هاآماده کردن و آنالیز نمونه 

 گیری برای ادامه مطالعات و ارائه پیشنهادهاتحلیل نتایج و تصمیم 
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 طراحی آزمایشها -9-6

 رفت:توان در نظر گپارامتر مختلف را می 02در مطالعات فلوتاسیون، معموالً بیش از 

 هوازدگی ،شناسیها، توزیع کانیزدگیشناسی ماده معدنی: بافت کانه، برونکانی 

 شرایط خردایش 

 بندی و درجه آزادی خوراک، درصد جامد پالپ، ویژگیهای خوراک مدار: توزیع دانهpH 

 پالپ

  :ها، طرح روتور و استاتور، سرعت همزن، نرخ هوادهی، طرح سلولپارامترهای مکانیکی

، چیدمان کف، سیستم شستشوی کف، نحوه تخلیه کف، زمان ماند مواد در سلول ارتفاع

 هاسلول

 نوع و مقدار مواد شیمیایی مختلف 

 سازی پالپمدت آماده 

 ویژگیهای آب مورد استفاده: خواص آب برگشتی، مقدار آب تازه، سختی آب 

 مهارت اپراتور 

بر است، بنابراین اولین بر و هزینهسیار زمانبا توجه به اینکه بررسی کلیه پارامترهای فوق بسیار ب

 مرحله در انجام آزمایشها، غربالگری پارامترهای واقعاً مؤثر است.

 شود:غربالگری پارامترهای عملیاتی با استفاده از طرحهای آزمایشی مناسب انجام می

 ( طرح تاگوچیTaguchi :)ت استفاده از این طرح به دلیل محدودیتهای آماری و از دس

 شود.رفتن برخی نتایج، معموالً پیشنهاد نمی

 ( طرحهای فاکتوریلی کسریFractional factorial این طرحها برای پارامترهای کیفی :)

 محدود هستند.

  طرحهای کسریD-optimal : این طرحها اگر چه برای پارامترهای کیفی و نیز با سطوح

 دارند. متفاوت مناسب هستند، اما نیاز به دقت تحلیل مهندس

یکی از اشتباهات رایج در انجام آزمایشها، اعتماد مهندس )به ویژه صنعتگران( به شناخت  تذکر:

شود ایشان برخی پارامترها را با این اعتماد معموالً سبب میباالی آنها از فرایند است. 

 فرض اینکه از تأثیر آنها بر فرایند اطالع کافی دارند، در طراحی آزمایشها در نظر 

 (.چرا...؟گیرند )ن
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طرحهای آزمایشی متناسب با اهداف مطالعات صورت انجام آزمایشهای اصلی باید با استفاده از 

 گیرد:

 ( طرحهای گروه سطح پاسخResponse surface این طرحها بهترین گزینه برای :)

را  سازی هستند؛ هر چند که تعداد زیاد آزمایشها معموالً استفاده از آنهامطالعات بهینه

 سازد.محدود می

 ( طرحهای فاکتوریلی کاملFull factorial( به همراه نقاط مرکزی )Center point این :)

طرحها، زمانی که طرحهای سطح پاسخ مقرون به صرفه نباشند، جایگزین بسیار قابل 

 اعتمادی هستند.

  :د طرحهای همانن کنند وتعداد آزمایشها را کم میاین طرحها، طرحهای فاکتوریلی کامل

 دهند.قبلی تأثیرات متقابل را به صورت کامل نشان می

  :این طرحها، اگر چه اطالعات کاملی درباره رفتار تک تک طرحهای فاکتوریلی کسری

 نیستند.کامل دهند، اما نتایج تأثیرات متقابل پارامترها ارائه می

  طرحهایD-optimal زمانی که برای انجام آزمایشها به سطوح کیفی و یا متفاوت نیاز :

 هر یک از طرحهای فوق بهره برد. D-optimalتوان از انواع باشد، می

 .(چرا...؟) از طرحهای تاگوچی به هیچ عنوان در مطالعات اصلی استفاده نکنید تذکر:

 

 

 

ری و چه اصلی(، برای هر پارامتر حداقل سعی کنید در کلیه مطالعات )چه غربالگ :6نکته کاربردی 

سطح، تغییرات غیرخطی پارامترهای پاسخ را  0سطح در نظر بگیرید. در نظر گرفتن  3

 شوند.می یا اشتباه گیری غیرقابل اعتماددهد و لذا، معموالً تحلیلها منجر به نتیجهنشان نمی
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مرتبه تکرار(، دقت تحلیلها  3در غیر این صورت، با در نظر گرفتن نقاط مرکزی )با حداقل 

 را افزایش دهید. استفاده از نقاط مرکزی امکان رصد تغییرات غیرخطی را نیز فراهم 

 کند.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرتبه تکرار شود )طرح با تکرار(؛ 0سعی کنید هر آزمایش در طرح حداقل  :6نکته کاربردی 

  توان خطاها را شناسایی کرد.زیرا، بدین طریق می

 

 چند پیشنهاد کاربردی -9-6

گیرد یک مهندس فرآوری به منظور بررسی کارایی مدار فلوتاسیون کارخانه تصمیم می سؤال:

تا در آزمایشگاه، تعدادی آزمایش سینتیکی انجام دهد؛ وی به منظور افزایش صحت نتایج، 

پالپ،  کند. پس از فراهم نمودن شرایط و آماده کردنهر آزمایش را دو مرتبه تکرار می

آوری کف در در مرتبه اول وی بالفاصله شیر هوای ماشین را باز نموده و شروع به جمع

کند و پس کند. در تکرار دوم، وی ابتدا به تدریج شیر هوا را باز میمقاطع زمانی معین می

کند. علیرغم دقت باال، پس از دریافت نتایج وی آوری کف میاز چند ثانیه شروع به جمع

شود. به نظر شما علت این اختالف چیست؟ شما ختالف قابل توجهی در نتایج میمتوجه ا

 دانید.کدام نتایج را قابل اعتماد می

در روش اول، هجوم ناگهانی حبابها به پالپ و درنتیجه، توزیع غیریکنواخت در کل سلول  پاسخ:

ین در حالی شود. افلوتاسیون سبب ورود ناخواسته ذرات باطله به کف و کنسانتره می

کند. لذا، روش دوم صحیح و است که باز کردن تدریجی شیر از این مسئله جلوگیری می

نتایج آن قابل اعتمادتر است. در مواردی مشاهده شده است که در شرایط عملیاتی 

 تواند نتایج کامالً عکس داشته باشند.یکسان، این دو روش می

ی
یاب

از
 ب

 غلظت کلکتور

a             x                      b 

ی
یاب

از
 ب

 غلظت کلکتور

a             x                      b 
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 ا افراد با تجربه مشورت کنید. پیش از انجام هر گونه آزمایشی، ب نتیجه:

 

 تواند بر صحت نتایج مطالعات آزمایشگاهی بیافزاید:توجه به نکات زیر می

  پیش از انجام آزمایشها، از متصدیان آزمایشگاه کارخانه درخواست کنید تا برای شما یک

 مرتبه آزمایش فلوتاسیون انجام دهند تا روش کار شما با ایشان منطبق شود.

 پیش از انجام آزمایشهای اصلی، چند آزمایش را به صورت تمرینی انجام دهید  سعی کنید

گیری و مدت زمان انجام هر مواد شیمیایی، کف و هاسازی نمونهتا بر مراحل آماده

 آزمایش مسلط شوید.

 .سعی کنید کلیه آزمایشها را خودتان انجام دهید 

 یگری واگذار کنید، طرح آزمایشی اگر به ناچار، باید بخشی از آزمایشها را به شخص د

 بندی کنید.خود را بلوک

  سعی کنید کلیه آزمایشها را توسط یک دستگاه انجام دهید )حتی اگر مجبور شوید مدتی

 آزمایشهای خود را به تأخیر بیاندازید(.

 (چرا...؟) شناسی تطبیق دهیدنتایج آنالیزهای شیمیایی را با کانی. 
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 دهمفصل 

 روی و کنترل آنپدیده دنباله
 

 

 مقدمه -01-0

 به دلیل کاهش ذخایر معدنی پرعیار، صنعت فرآوری به سوی ذخایر کم عیار روی آورده است.

ارزش، برای رسیدن به های کم عیار به دلیل توزیع پراکنده کانی باارزش در متن کانیهای بیکانه

 خرد شوند. یتردرجه آزادی مطلوب باید تا ابعاد ریز

بیشتر شامل هم کانی باارزش و هم گانگ خردایش زیاد به معنای تولید ذرات بسیار ریز )نرمه( 

 است.

 آورند:ها در فرایندهای فلوتاسیون، مشکالت متعددی را به وجود مینرمه

 

 
 

 روی است.ها در فلوتاسیون، پدیده دنبالهمهمترین اثر نرمه
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 رویپدیده دنباله -01-2

 روی گانگ به کنسانتره، یک فرایند غیرانتخابی است.یده دنبالهپد

 پدیده انتقال جرم در فرایند فلوتاسیون شامل مراحل زیر است:

 ( 1انتقال کانیهای باارزش از پالپ به کف توسط فلوتاسیون حقیقی) 

 ( 2انتقال کانیهای باارزش از کف به کنسانتره توسط فلوتاسیون حقیقی) 

  (3روی ))چه باارزش و چه گانگ( از پالپ به کف توسط دنبالهانتقال کانیها 

 (4روی )رو از کف به کنسانتره توسط دنبالهانتقال کانیهای دنباله 

  بازگشت کانیها از کف به پالپ به دلیل زهکشی کانیهای باارزش جدا شده از حبابها و

 (5رو )ذرات دنباله

 

 
 

 د از اثر پوشانندگی و به دام افتادن.عبارتنانتقال ذرات های سایر مکانیزم

 روی شامل دو مرحله است:دنباله

 مرحله اول: صعود ذرات از پالپ به کف 

 رو از کف به کنسانترهمرحله دوم: انتقال ذرات دنباله 

 روی عبارتند از:های دنبالهمکانیزم

 ( نظریه الیه مرزیBoundary Layer Theoryذرات در داخل الیه هیدرودینام :) یکی

 یابند.آب حول حبابها به کف راه می

 ( نظریه فضای پشت حبابهاBubble Wake Theory :) ذرات توسط آبی که در فضای

 یابند.گیر افتاده و به کف راه میکند پشت حبابها به سمت باال حرکت می

 ناحیه کف

 ناحیه پالپ
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 ( نظریه ازدحام حبابهاBubble Swarm Theory :)در فصل  در نتیجه ازدحام حبابها

گردند ولی (، بخشی از آب و ذرات در اثر زهکشی به پالپ برمیaمشترک پالپ و کف )

 به دلیل اثر بویانسی )شناوری( جمعیت حبابها به سختی به سمت باال حرکت  یبخش

، ذرات جامد و ملحق شدن آن به فاز کف ای از حبابهابا باال رفتن هر الیه(؛ bد )نکنمی

 (.cند )شوبین آنها نیز وارد کف می

 

 
 

 گیرد:بازگشت ذرات از کف به پالپ نیز توسط سه مکانیزم صورت می

 ( زهکشی آب از بین نقاط مشترک اتصال حبابهاPlateau border در نقاط مشترک :)

 کنند.اتصال، کلیه ذرات بدون اتصال به حبابها آزادانه حرکت می

 ت پایینترکیدن حبابها و در نتیجه، سقوط سریع آب و ذرات به سم 

 فصل مشترک

 کف و پالپ

 حباب

الیه مرزی 

 )پوسته حباب(
جهت مسیر 

 حرکت حباب

فضای پشت 

 حباب

 جریان آب
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 حرکت افقی حبابها در فاز کف( نشینی ذرات در اثر عملکرد برشی در کفرسوب و ته( 

 روی برآیند دو مکانیزم انتقال ذرات به کف و بازگشت ذرات از کف است.دنباله

 عبارتند از:روی پارامترهای مؤثر بر دنباله

 :ستقیم دارد. این ارتباط برای روی با بازیابی آب )به کنسانتره( ارتباط مدنباله بازیابی آب

به صورت  (> μm 55-45) ترذرات بسیار ریز به صورت خطی و برای ذرات درشت

 گون است.سهمی

 :روی افزایش با افزایش درصد جامد )دانسیته پالپ(، نرخ دنباله درصد جامد پالپ 

بیشتر  یابد. با افزایش درصد جامد، شانس ذرات برای ورود به کف و لذا، کنسانترهمی

 است.

 :یابد. ذرات درشت روی افزایش میکاهش اندازه ذرات، نرخ دنبالهبا  اندازه ذرات

 روی بهتر.زهکشی بهتری دارند و ذرات ریز دنباله

 با افزایش سرعت همزن، به دلیل بهبود اختالط های مکانیکی(: سرعت همزن )در سلول

ها به فضای پشت حبابها ل ورود نرمهروی به دلیل افزایش احتمادر فاز پالپ، نرخ دنباله

با افزایش سرعت همزن از یک مقدار بحرانی به دلیل افزایش تالطم در  یابد.بهبود می

پالپ و همچنین کف، به دلیل افزایش احتمال جدا شدن ذرات از حبابها و بازگشت به 

 یابد.روی کاهش میپالپ، دنباله

 :ه دلیل نیروی مقاومت وزن کمتر کمتر ب ذرات با وزن مخصوص دانسیته ذرات

روی بیشتری دارند. تأثیر دانسیته با افزایش ابعاد نشینی کمتر(، نرخ دنباله)سرعت ته

 شود.ذرات بارزتر می

 :با افزایش نرخ هوادهی، بازیابی آب و در نتیجه،  نرخ هوادهی و ارتفاع و زمان ماند کف

افزایش نرخ هوادهی پایداری کف را یابد. در مقابل، بازیابی ذرات به کف افزایش می

روی بلکه بازیابی دهد و در نتیجه، به دلیل تغییر ساختار کف، نه تنها نرخ دنبالهکاهش می

یابد. در ارتفاع ثابت کف، با افزایش نرخ هوادهی حقیقی )ذرات باارزش( نیز کاهش می

ر کف، ذرات به دلیل افزایش سرعت باال رفتن کف و کاهش زمان ماند آب و ذرات د

شوند. با افزایش ارتفاع کف در نرخ ثابت هوادهی، روی بیشتری وارد کنسانتره میدنباله

روی کاهش نرخ بازگشت ذرات به پالپ افزایش و نرخ دنباله ،به دلیل ناپایدار شدن کف

حاوی آب بیشتری هستند که ورود آب بیشتر به کنسانتره به یابد. کفهای کم ارتفاع، می

 روی بیشتر به محصول است.اهیابی ذرات دنبالهمعنای ر
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 :ویسکوزیته پالپ هم بر میزان تعلیق ذرات و هم بر رفتار حبابها در پالپ مؤثر  رئولوژی

با افزایش ویسکوزیته کف، زمان ماند کف و لذا، نرخ بازگشت ذرات به پالپ است. 

 یابد.اهش میروی ذرات به کنسانتره کیابد؛ بنابراین، نرخ دنبالهافزایش می

 :سایر روی بسیار پیچیده و متأثر از تأثیر ساختار کف بر نرخ دنباله ساختار کف

هر تغییری که سبب افزایش ضخامت الیه نازک آب  پارامترهای پیشتر عنوان شده است.

حول حبابها و طول اتصال مشترک حبابها در کف شود، به دلیل تغییر پایداری کف و در 

 روی را نیز تغییر خواهد داد.نرخ دنباله نتیجه بازیابی آب،

 

 توان رفتارهای غیرمعمول را تفسیر نمود.هم کنش پارامترهای فوق، میبا بررسی بر نکته:

 

 رویگیری دنبالهروشهای اندازه -01-3

 دهد.روی یک فرایند غیرانتخابی است که هم برای ذرات آبدوست و هم آبران رخ میدنباله

 روی، روشهای متعددی ارائه شده است که عبارتند از:ی دنبالهگیربرای اندازه

  روشTrahar (0660:)  ،دو آزمایش فلوتاسیون با شرایط کامالً یکسان یکی در این روش

 گیری در حضور کلکتور و دیگری بدون کلکتور انجام و بازیابی آب و جامد اندازه

به بازیابی آب بستگی دارد و  رویفرض اصلی در این روش آن است که دنبالهشود. می

بازیابی آب در حضور و غیاب کلکتور یکسان است و فلوتاسیون حقیقی تنها در حضور 

این فرض اساساً اشتباه است زیرا بر خالف ذرات درشت، ذرات ریز دهد. کلکتور رخ می

همچنین، با اندکی خاصیت آبرانی نیز قادرند توسط فلوتاسیون حقیقی شناور شوند. 

دهند و بنابراین، ممکن است بر ازها نیز به مقدار جزئی خاصیت کلکتوری نشان میکفس

رفتار فلوتاسیون در غیاب کلکتور مؤثر باشند. همچنین، ساختار کف در حضور مقادیر 

جزئی )فلوتاسیون بدون کلکتور( و مقادیر زیاد ذرات )فلوتاسیون در حضور کلکتور(، 

روی ذرات به خود بر بازیابی آب و در نتیجه نرخ دنبالهکامالً متفاوت است که این به نو

گیری شده با این روش، خطای بسیار روی اندازهتأثیر بسزایی دارد. بنابراین، نرخ دنباله

 زیادی دارد.

  روشWarren (0661:)  در این روش، چند آزمایش فلوتاسیون با شرایط یکسان برای

شوند. برای هر آزمایش، بازیابی آب با تغییر ارتفاع کف و مدت زمان مشخص انجام می
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بر اساس این روش، بازیابی کانیهای باارزش و شود. گیری تغییر داده میسرعت کف

 گانگ طبق روابط زیر با بازیابی آب در ارتباط هستند:

M M M water.R F e W   

G G water.R e W  

RM : )%( بازیابی تجمعی کانیهای باارزش 

RG : )%( بازیابی تجمعی گانگ 

Wwater : ( جرم آب بازیابی شده متناظر با بازیابی در یک زمان مشخصg) 

FM : معیاری از فلوتاسیون حقیقی( عرض از مبداء برای کانیهای باارزش( 

eM : روی کانیهای باارزشجه( دنبالهنرخ )در 

eG : روی گانگنرخ )درجه( دنباله 

این روش دارای معایبی است همچون نیاز به تعداد آزمایشهای زیاد و دقت کم )به دلیل وابستگی 

eG .)به ارتفاع کف و زمان 

 

 به دست آمده است. با توجهبرای کاسیتیریت نتایج زیر از یک سری آزمایش فلوتاسیون  مثال:

)مدت هر  محاسبه کنید و گانگ را کاسیتیریتروی دنبالهبه اطالعات ارائه شده، نرخ 

 .دقیقه بوده است( 15آزمایش، 
 

 وزن آب در 

 (gکنسانتره )

 بازیابی گانگ

)%( 

 بازیابی کاسیتیریت

)%( 

شماره 

 آزمایش

1/181 3/3 2/11 1 

1/212 1/4 1/21 2 

5/315 1/8 1/11 3 

3/552 4/12 2/35 4 

513 3/11 3/28 5 

1/522 11 4/34 1 

2/152 3/11 1/33 2 

3/235 5/28 2/45 8 

1/215 1/12 1/31 1 

2/123 3/25 1/41 15 

 

روی برای کاسیتیریت و گانگ به ترتیب برابر است ، نرخ دنبالهWarrenطبق معادالت روش  حل:

نتره؛ بنابراین، مطابق با با شیب خط برازش بازیابی این کانیها نسبت به مقدار آب در کنسا
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روی گانگ و نرخ دنباله g %/532/5روی کاسیتیریت برابر است با شکل زیر، نرخ دنباله

 .g %/528/5برابر است با 

 

RM = 0.037 Wwater + 10.28

RG = 0.028 Wwater
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  روشRoss (0666:)  روی در مقیاس ارزیابی فلوتاسیون حقیقی و دنبالهاین روش برای

ایش نیاز است. وی برای بررسی در این روش، تنها به یک آزمآزمایشگاهی مناسب است. 

 شود:پیشنهاد نمود که به صورت زیر محاسبه می Xروی، یک فاکتور انتقال نرخ دنباله

W

M

( ) ( )
( )

( ) ( )

E t C t
X t

W t C t





 

E(t) : رو در کنسانتره پس از زمان جرم تجمعی ذرات جامد دنبالهt 

W(t) :  جرم تجمعی آب بازیابی شده در کنسانتره پس از زمانt 

CW(t) :  غلظت )گرم به ازای هر لیتر پالپ( متناظر باW(t) برای آب در پالپ 

CM(t) :  غلظت )گرم به ازای هر لیتر پالپ( متناظر باE(t) برای ذرات جامد در پالپ 

برای نشان دادن ارتباط وزن کل جامد )بازیابی شده توسط هم فلوتاسیون  Yهمچنین پارامتر 

 آب در آزمایش پیشنهاد شد: روی( و بازیابیحقیقی و هم دنباله

W

M

( ) ( )
( )

( ) ( )

R t C t
Y t

W t C t





 

بنابراین، بازیابی توسط فلوتاسیون است.  tکل جرم جامد بازیابی شده پس از زمان  R(t)که 

 توان به صورت زیر محاسبه نمود:( را میF(t)حقیقی )

( ) ( ) ( )F t R t E t   

 فرضیات این مدل عبارتند از:
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o شوندرو بازیابی میون، تنها ذرات دنبالهدر پایان آزمایش فلوتاسی 

o فاکتور انتقال با زمان فلوتاسیون رابطه خطی دارد 

ساده بوده و تنها به یک آزمایش نیاز دارد. همچنین، برای هر مدت زمان فلوتاسیون  Rossروش 

 قابل استفاده است زیرا تغییرات خواص کف و شیمی پالپ نسبت به زمان را در بر 

در فرایندهای آزمایشهای ناپیوسته،  اصلی این روش آن است که بر خالفراد ایگیرد. می

روی بازیابی پیوسته به ویژه در مراحل فرآوری مواد کم عیار، عمده گانگ توسط دنباله

تنها برای خوراک مراحل  Rossروش شود )به ویژه مراحل نهایی فلوتاسیون(. بنابراین، می

 رافر مناسب است.

 امل دنبالهاستفاده از ع( رویEntrainment Tracer:) شامل یک کانی  رویعامل دنباله

گانگ با درجه آزادی کامل، کامالً پراکنده در محیط پالپ و غیرقابل شناور است؛ 

روی امکانپذیر است. با استفاده بنابراین، حضور این کانی در کنسانتره تنها از طریق دنباله

 روی سایر کانیها را محاسبه نمود:نرخ دنباله توانروی عامل میاز نرخ دنباله

m tracer( , )ENT f ρ ENT  

overall
ent water

water

1

1

R
R ENT R

R


  


 

ENTm : روی برای سایر کانیهانرخ دنباله 

ENTtracer  :رویروی عامل دنبالهنرخ دنباله 

ρ : دانسیته ذرات 

Rent : رویبازیابی کانیها توسط دنباله 

Roverall : روی(ط فلوتاسیون حقیقی و دنبالهبازیابی کلی )توس 

Rwater : بازیابی آب 

رو، شود. روش استفاده از عامل دنباله( نیز بر اساس باطله محاسبه میENTروی )درجه دنباله

 توان نرخ ترین روش مورد استفاده در صنعت است زیرا بدین طریق میمتداول

 د.روی را بدون تغییر در شرایط عملیاتی تخمین زدنباله

 

 رویراهکارهای کنترل دنباله -01-4

 روی، باید برای کنترل آن راهکار مناسبی اتخاذ نمود.پس از تعیین میزان دنباله

 شود:روی، به ترتیب راهکارهای زیر پیشنهاد میبرای کنترل دنباله
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 ها را مورد بررسی در اولین گام، بهبود مرحله آسیاکنی جهت کاهش نرخ تولید نرمه

 ید.قرار ده

 بندی، سهم چنانچه کاهش تولید نرمه به هر دلیلی ممکن نبود، با بهبود مرحله طبقه

ذرات بسیار ریز را در خوراک مرحله فلوتاسیون کاهش دهید )به عنوان مثال، کنترل 

 بندی(.بندی و یا استفاده از دو مرحله طبقهپارامترهای عملیاتی واحد طبقه

  روی را در مرحله رافر مقدار مواد شیمیایی، نرخ دنبالهدر صورت امکان، با کنترل نوع و

 گیر به حداقل برسانید.و رمق

 های گانگ در کنسانتره همچنان باال بود، امکان استفاده از سیستم چنانچه حضور نرمه

 ( در مرحله رافر را مورد بررسی قرار دهید.Wash waterشستشوی کف )

 برداری و د و یا استفاده از آن مؤثر نبود، بهرهاگر امکان استفاده از دوش آب فراهم نش

 سازی واحد کلینر در مدار فلوتاسیون را ارزیابی کنید.یا بهینه

  استفاده از روشهای پیچیده مانند فلوتاسیون آگلومراسیون و یا روشهای تخصصی و

 بر مانند فلوتاسیون ستونی را در آخرین مرحله مطالعات قرار دهید.هزینه

 

 اتی درباره سیستم شستشوی کفنک -01-1

های مکانیکی توجه به پارامترهای زیر ضروری جهت استفاده از سیستم شستشوی کف در سلول

 است:

 ای(ای یا لوله)صفحه شکل دوشها 

 (و فاصله از لبه سرریز یا داخل کف )باال موقعیت دوشها 

 دبی آب شستشو 

  کفاز سطح ارتفاع 

 ای باشد که:باید به گونهبه طور کلی، عملکرد سیستم شستشو 

 توزیع آب به صورت یکنواخت باشد 

 شکل پایین( و گانگ )، %شکل باال)کانی باارزش  )یا عیار( پروفیل توزیع ،kg/m
در فاز ( 3

 باشد: یکنواختکف به صورت 
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 کانی باارزش )%( در فاز کف یعیارتوزیع 

 ( در فاز کفkg/m3) گانگتوزیع غلظت 
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 یازدهمفصل 

 سازی الگوی مصرف معرفهابهینه
 

 

 مقدمه -11-1

مدیریت الگوی مصرف معرفهای فلوتاسیون شامل انتخاب نوع معرف، مقدار مصرف و محل 

 تزریق آنها است.

انتخاب معرفهای مناسب برای فلوتاسیون یک ماده معدنی معین، به دلیل تنوع معموالً دشوار 

 است.

سازی مصرف زمینه معموالً بر اساس روشهای آزمایشگاهی و عملی، و بهینهمطالعات اولیه در این 

 شود.با استفاده از روشهای آماری انجام می

سازی )آماری( هستند زیرا در تر از مطالعات بهینهمطالعات اولیه )تجربی( معموالً پرهزینه

 سازی، تعداد متغیرها محدودتر است.مطالعات بهینه

 ف معرفهای فلوتاسیون، معموالً شامل مراحل زیر است:مطالعات کنترل مصر

  :های مطالعه الگوهای مورد استفاده در سایر کارخانهمروری بر تحقیقات گذشته

 فرآوری مشابه، نقطه آغاز خوبی است.

 های ماده معدنی: سازی نمونهسازی و ذخیرهآوری، آمادهجمع 

o  کیلوگرم نمونه کافی است؛ در  2تا  1معموالً برای مطالعات مرحله رافر، حدود

 هحل)به عنوان مثال، تهیه خوراک مر صورتی که برای مطالعه مواد معدنی کم عیار

 کیلوگرم نمونه تهیه کرد 11الی  11کنسانتره رافر یا رمقگیر( باید حدود ازکلینر 

 .(؟چرا)

o ند؛ در ها باید تا حد امکان در اسرع وقت در آزمایشها مورد استفاده قرار گیرنمونه

بسته و در دمای بسیار کم  در های پالستیکیکیسهغیر این صورت، باید در ظروف یا 
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ها )به ویژه برای نگهداری شوند. این اقدامات جهت جلوگیری از اکسیداسیون نمونه

 های سولفیدی( الزامی است.کانه

o ای به لهسازی نمونه به خردایش نیاز باشد، استفاده از آسیای میچنانچه برای آماده

شود. توجه داشته ای ترجیح داده میدلیل تولید نرمه کمتر، نسبت به آسیای گلوله

 باشید که آسیا باید برای هر نمونه به خوبی تمیز شود.

 این معرفها معموالً در ظروف کوچک همراه با : حتماً از معرفهای تازه استفاده کنید

گیرند؛ کننده قرار میاختیار مصرفاطالعات کیفی معرف و تاریخ تولید و انقضاء در 

بنابراین، حتماً به تاریخ انقضای معرف دقت کنید و سعی کنید تا حد ممکن تازه باشد. این 

شوند، بسیار مهم و یا تبخیر می رفهای مایع که در طول زمان اکسیدنکته در مورد مع

 است.

 های ستونی سلول :سعی کنید در همه مطالعات از یک ماشین فلوتاسیون استفاده کنید

ها برای مرحله از این سلول( و لذا، چرا...!شود )معموالً برای مراحل رافر پیشنهاد نمی

 شود.کلینر استفاده می

 

 مروری بر معرفهای فلوتاسیون -11-2

 دسته تقسیم کرد: 1توان به معرفهای فلوتاسیون را می

 گیرند. نیها مورد استفاده قرار میاین مواد برای آبران کردن کا: کلکتورها یا پروموترها

گرفت ولی ( پیشتر برای کمک کلکتورها مورد استفاده میPromoterعبارت پروموتر )

 شود.در حال حاضر، این عبارت معادل با کلکتور در نظر گرفته می

 این مواد برای جلوگیری از بر هم کنش گانگ با  ها:کنندهها یا بازداشتبازدارنده

 یا به عبارت دیگر، برای آبدوست کردن گانگ مورد استفاده قرار  کلکتور است و

 گیرند.می

 این مواد برای بهبود خواص سطحی کانی باارزش برای  ا فعالسازها:یها کنندهفعال

 گیرند.واکنش با کلکتور مورد استفاده قرار می

 اارزش استفاده ها بر سطح کانیهای بنرمهاین مواد برای جلوگیری از تجمع  سازها:متفرق

 شوند.می

 :روند.این سورفکتانتها برای تولید کفی با پایداری مناسب به کار می کفسازها 
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 انواع کلکتورهای متداول -11-2-1

 ( گزنتاتهاXanthates:)  سال است که در صنایع فرآوری مواد  51این کلکتورها بیش از

ک کلکتور قوی و نسبتاً نوع آمیل گزنتات، یگیرند. معدنی مورد استفاده قرار می

پذیر در فلوتاسیون سولفیدها است. این کلکتور معموالً برای فلوتاسیون غیرگزینش

گیرد. گزنتاتهای با تجمعی سولفاتها مانند پیریتهای حاوی طال مورد استفاده قرار می

رای پذیرترند و غالباً بتیل گزنتاتها، گزینشازنجیر کوتاهتر مانند ایزوپروپیل، بوتیل و 

ه پذیری در مقابل پیریت مهم است بهای مس، سرب و روی که گزینشفلوتاسیون کانه

 روند.کار می

 دی( تیوفسفاتهاDithiophosphates :)معموالً به نام پروموتر شناخته  این کلکتورها 

پذیرتر عمل شوند و نسبت به گزنتاتهای زنجیر کوتاه نسبت به پیریت بسیار گزینشمی

ین کلکتورها از گزنتاتها ضعیفترند و به همین دلیل معموالً به همراه گزنتاتهای اکنند. می

این کلکتورها عالوه گیرند تا بازیابی را بهبود دهند. استفاده قرار میپذیر مورد گزینش

بر فلوتاسیون کالکوپیریت یا پیریت حاوی طال، برای سولفیدهای سرب، روی و نقره نیز 

 گیرند.مورد استفاده قرار می

 ( تیونوکرباماتهاThionocarbamates:)  این کلکتورها بسیار پایدار بوده و اثر پوشانندگی

طوالنی دارند. این کلکتورها معموالً برای فلوتاسیون سولفید مس مورد استفاده قرار 

کنند. این کلکتور برای پذیر عمل میقلیایی گزینش pHگیرند و در مقابل پیریت در می

 مد هستند.آ( مانند کالکوسیت بسیار کارslimedسولفیدهای مس ریزدانه ) فلوتاسیون

 تری( تیوکربناتهاTrithiocarbonates:)  اند سال پیش تولید شده 11این کلکتورها حدود

 پذیری بسیار باالیی نسبت به پیریت نشان های مس، گزینشو در فلوتاسیون کانه

 دهند.می

 مرکاپتوبنزوتیازول( هاMercaptobenzothiazoles :) این کلکتورها برای بهبود بازیابی

گیرند. برای افزایش کانیهای روی و مس نسبتاً اکسید شده مورد استفاده قرار می

 شوند.پذیر استفاده میبازیابی، اغلب به همراه یک گزنتات گزینش

 ( مرکاپتانهاMercaptans:) ی این کلکتورها در فرآوری مس و به همراه گزنتاتها

روند؛ هر چند که به دلیل بوی بسیار زیاد، استفاده از آنها محدود پذیر به کار میگزینش

 شده است.
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 ( فرماتهای گزنتوژنXanthogen formates:)  این کلکتورها برای فلوتاسیون سولفیدهای

در محیطهای اسیدی، مس در محیطهای هم اسیدی و هم بازی قابل استفاده هستند. 

 کانپذیر است.ه با استفاده از این کلکتورها امفیدهای مس رسوب کردشناور کردن سول

 ( مونوتیوفسفاتهاMonothiophosphates:)  کلکتورها در اینpH  ( از 2پایین پالپ )تا

تیوفسفاتها برای قدرت کلکتوری بسیار باالیی برخوردارند. این کلکتورها به همراه دی

 گیرند.د استفاده قرار میخنثی یا قلیایی مور pHشناور کردن مس در 

 :گازوئیل و نفت سفید نیز تنها برای زغال یا به همراه انواع مختلفی  روغنهای فلوتاسیون

 گیرند.از کلکتورها برای فلوتاسیون مولیبدنیت مورد استفاده قرار می

 

 متداول هایکنندهفعالانواع  -11-2-2

 :د خواص سطحی سولفیدهای این اسید به طور گسترده برای بهبو اسید سولفوریک

د. استفاده از گیروی طال مورد استفاده قرار مینسبتاً اکسید شده و به ویژه، پیریت حا

مناسب است. البته، حتی  1کمتر از  pHاسید برای فلوتاسیون در محیطهای اسیدی با 

پذیری در مدارهای فلوتاسیون انتخابی مقادیر اندک اسید سولفوریک معموالً گزینش

 .(چرا...؟) بردفیدهای کمپلکس را از بین میسول

 :این ماده برای بهبود خواص سطحی سولفیدهای اکسید شده در محیط  سولفات مس

این ترکیب، برای فعالسازی اسفالریت و اورپیمنت )کانی خنثی یا اسیدی مناسب است. 

 گیرد. آرسنیک( نیز مورد استفاده قرار می

 :معرفهایی مانند س سولفید سدیم( ولفید سدیمNa2S( و هیدروکسید سدیم )NaOH )

برای فعال کردن برای فعالسازی مس فلزی از کانه و سرباره مناسب است. این ماده 

و کربنات سرب نیز اکسید شده سروزیت و گهگاه برای فعالسازی سولفیدهای نسبتاً 

 گیرد.مورد استفاده قرار می

 :ستات سرب در گذشته برای فعال کردن نمکهای سرب مانند نیترات یا ا نیترات سرب

محیطی، گرفتند؛ البته امروزه به دلیل مالحظات زیستاستیبنیت مورد استفاده قرار می

 استفاده از آنها منتفی شده است.
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 های متداولانواع بازدارنده -11-2-3

 :ر آهک یک بازدارنده مؤثدر صنایع معدنی است. ترین بازدارنده این ماده متداول آهک

برای پیریت، آرسنوپیریت و پیروتیت است. برخی کانیها مانند گالن و طالی آزاد نیز در 

علت بازداشت پیریت در حضور آهک، حساسیت  شوند.مقادیر زیاد آهک، بازداشت می

 9یا  pH 8این کانی به یونهای هیدروکسید و کلسیم است. پیریت معموالً در مقادیر 

 شود.بازداشت می

 معرفهای سولفیتی مانند دی اکسید گوگرد، اسید  یه دی اکسید گوگرد:معرفهای پا

سولفیت معموالً برای بازداشت پیریت، به ویژه در سولفیت و متابیسولفوروس، بی

توان برای گیرند. این مواد را میمدارهای فلوتاسیون مس مورد استفاده قرار می

فیت نیز در بازداشت پیریت فعال سولآمونیوم بیکار برد. ه بازداشت پیروتیت نیز ب

 گیرد.شده با مس در مدارهای فلوتاسیون مس مورد استفاده قرار می

 :یک بازدارنده بسیار قوی برای پیریت است. در غلظتهای سیانید سدیم  ترکیبات سیانید

سایر کانیهای باارزش مانند سولفیدهای مس، سرب و روی را باال، این ماده قادر است 

نیز مصرف ت کند. سیانید سدیم غالباً برای بازداشت فلوتاسیون طالی آزاد نیز بازداش

، برای بازداشت پیریت در 1به  3ترکیب سولفات روی و سیانید به نسبت شود. می

 ثر است.ؤهای حاوی سولفید نقره بسیار مفلوتاسیون کانه

 :های کانه این ترکیب برای بازداشت اسفالریت طی فلوتاسیون گالن از سولفات روی

 رود.حاوی سرب و روی به کار می

 مواد آلی مانند دکسترین، نشاسته و سولفوناتهای لیگنین، به همراه  های آلی:بازدارنده

سولفید سدیم و سولفات روی برای بازداشت پیریت، پیروتیت و آرسنوپیریت از سیانید، 

( نیز CMCسلولز )گیرند. کربوکسی متیل های سولفیدی مورد استفاده قرار میکانه

 رود.های مس به کار میبرای بازداشت تالک در فلوتاسیون کانهغالباً 

 :این ترکیب به صورت تنها یا به همراه سولفیت سدیم برای بازداشت  سولفید سدیم

این ترکیب برای بازداشت رود. های سرب و روی به کار میروی در فلوتاسیون کانه

 گیرد.مس طی جداسازی مولیبدنیت از کنسانتره مس نیز مورد استفاده قرار می

 :کرومات، پرمنگنات و پراکسید در هایی مانند دیاکسیدکننده معرفهای اکسیدکننده

مورد های سرب و روی گذشته برای بازداشت سولفید سرب در فلوتاسیون کانه
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این ترکیبات تا حدودی قابلیت بازداشت پیریت را دارند که  .دگرفتناستفاده قرار می

 محیطی محدود شده است.البته، امروزه استفاده از آنها به دلیل مالحظات زیست

 

 سازهامتفرق -11-2-4

گیرند. ها از سطح کانیها مورد استفاده قرار میاین معرفها برای متفرق و پراکنده کردن نرمه

 ترین متداولاسب با سطح مخصوص کانی است نه نوع کانی. عملکرد این مواد متن

فسفات نیز پلیو سیلیکات سدیم. تری (Soda ashسازها عبارتند از کربنات سدیم )متفرق

رود؛ هر چند های رسی مونتموریلونیت به کار میگهگاه برای کنترل مشکالت ناشی از نرمه

 رقابل بازگشت است.ساز بسیار قوی و اغلب غیکه عملکرد این متفرق
 

 کفسازها -11-2-5

ترین کفسازها چه تعداد قابل توجهی از انواع کفسازها در دسترس هستند اما امروزه، متداولاگر 

ترین کفساز، شدهشناختهگلیکول است. پروپیلن گلیکول و پلیها و اترهای پلیشامل الکل

ولی با حداقل خاصیت  ( است که یک کفساز ضعیفMIBCمتیل ایزوبوتیل کربینول )

ای معین( و یا به توان به صورت سفارشی )متناسب با کانهکلکتوری است. کفسازها را می

صورت مخلوطی از چند کفساز نیز مورد استفاده قرار داد. کفسازهای دیگر مانند روغن 

 کاج و اسید کریزیلیک نیز به صورت موردی در مدارهای فلوتاسیون غیرسولفیدی به کار 

 روند.یم
 

 سازی الگوی مصرف معرفهامورد استفاده در بهینهناپیوسته آزمایشهای  -11-3

 ( و Collecting powerآوری )توان جمع ویژگیعملکرد معرفها معموالً بر اساس دو 

آوری با استفاده از بازیابی و شود. توان جمع( سنجیده میSelectivityپذیری )گزینش

 شود. برای بررسی این دو معیار ر کنسانتره ارزیابی میپذیری بر اساس عیاگزینش

( و Rougher kinetic testsتوان از دو نمونه آزمایش یعنی آزمایشهای سینتیکی رافر )می

 ( استفاده کرد.Multiple stage cleaning testsای )آزمایشهای شستشوی چند مرحله
 

 آزمایشهای سینتیکی رافر -11-3-1

دهند توجهی از اطالعات را در اختیار پژوهشگر قرار میهر تست حجم قابل این آزمایشها، در

آوری چندین مانند ارتباط عیار و بازیابی و رفتار فلوتاسیون نمونه نسبت به زمان. جمع
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آوری تنها یک تری نسبت به جمعکنسانتره در یک دوره زمانی، اطالعات متالورژیکی دقیق

سازی نرخ آسیاکنی خوراک، انتخاب کنترل و بهینهدهند. ه مییا دو کنسانتره و باطله ارائ

سازی، نوع و مقدار مصرف مواد شیمیایی، محل تزریق معرفها )در آسیا، در تانک آماده

ای، تزریق در چند نقطه مدار و غیره( با استفاده از آزمایشهای سینتیکی تزریق چند مرحله

 امکانپذیر است.

های سینتیکی، ترسیم نمودارهای بازیابی و زمان بر اساس معادله ارزیابی دادهروش متداول 

 سینتیک مرتبه اول است:

0ln
C

kt
C

 
 

 
 

ثابت  k، و tصفر )غلظت اولیه( و  هایغلظت کانی باارزش در پالپ به ترتیب در زمان Cو  C0که 

ابت سینتیک نسبت به زمان برابر است با ث ln(C0/C)شیب خط  سینتیک مرتبه اول است.

آوری معرف است زیرا هر چقدر ثابت دهنده توان جمعنمودارها، نشاناین . فلوتاسیون

تر فلوتاسیون بزرگتر باشد، سینتیک فلوتاسیون نیز سریعتر خواهد بود. برای ارزیابی کاربردی

رسم  ( را نسبت به زمانIncremental gradeای )توان تغییرات عیار لحظههای سینتیکی، میداده

ای کنسانتره به عیار خوراک رسید، به نمودار نمونه ارائه شده، زمانی که عیار لحظهکرد. با توجه 

ای در طی فلوتاسیون به دست در این زمان، کنسانترهعملیات فلوتاسیون به پایان رسیده است. 

یابی این فرایند آید. در این زمان، عیار تجمعی و بازیابی تجمعی، مقادیر حداکثری عیار و بازنمی

 فلوتاسیون هستند. 
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ای توان با استفاده از آزمایشهای مشابه، تزریق چند مرحلهچنانچه بازیابی رافر کم باشد، می نکته:

 معرفها و امکان استفاده از مرحله رمقگیری را نیز ارزیابی نمود.

 

 ایآزمایشهای شستشوی چند مرحله -11-3-2

های معموالً، کنسانترهشود. رسی امکان افزایش عیار کنسانتره انجام میاین نوع آزمایشها برای بر

به دست آمده در هر آزمایش رافر با یکدیگر ترکیب شده و در آزمایشهای شستشوی 

 گیرند. ای مورد استفاده قرار میچند مرحله

برای مرحله سازی الگوی مصرف معرفها شوند که علیرغم بهینهاین نوع آزمایشها زمانی اجرا می

 رافر، عیار کنسانتره مطلوب نباشد. پارامترهایی مانند آسیاکنی مجدد کنسانتره، 

سازی در پالپ و ضرورت استفاده از کلکتور یا بازدارنده در مرحله کلینر در این متفرق

 شود. مرحله تعیین می

کیلوگرم  11با حدود  معموالً آزمایشهای رافرزمانی که کانه )خوراک مرحله رافر( کم عیار باشد، 

 های کلینر فراهم شود. شوند تا کنسانتره کافی برای تستنمونه انجام می

مقادیر بازیابی در یک عیار ثابت کنسانتره برای معرفهای مختلف آزمایشهای کلینر با مقایسه 

 شود )شکل(. انجام می
 

 
 

شود زیرا سینتیک فلوتاسیون سازی نمیزمان فلوتاسیون در مراحل مختلف این آزمایشها بهینه

 (.چرا...؟مراحل کلینر اساساً بسیار سریع است )
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روند های مکانیکی که در مراحل کلینر در کارخانه به کار میبه دلیل سینتیک سریع، سلول نکته:

 معموالً بزرگتر از اندازه مورد نیاز هستند.

 

 یوننحوه انتخاب الگوی مصرف مناسب برای معرفهای فلوتاس -11-4

توان از دو رویکرد برای انتخاب بهترین الگوی مصرف معرفها )نوع، مقدار، محل تزریق و ...( می

 بهره برد: تجربی و آماری.

 

 رویکرد تجربی -11-4-1

ای و با هدف دستیابی به اطالعات زیر سازی مصرف مواد شیمیایی با فاز مطالعات کتابخانهبهینه

 شود:آغاز می

 معدنیشناسی ماده کانی 

 تغییرات کیفی خوراک کارخانه 

 درجه آزادی کانیها 

در رویکرد تجربی، مهندس با تکیه بر اطالعات موجود، برای کسب اطالعات کاربردی، شناخت 

 ریزی برای توسعه مطالعات، آزمایشهای سینتیک را انجام پارامترهای کلیدی و برنامه

 شود که:وجه می، مهندس طی این مطالعات متبه عنوان مثالدهد. می

 پذیر مانند کلکتور مناسب برای سولفیدها معموالً یک گزنتات قوی و یک کلکتور گزینش

 تیوفسفات است.دی

  مقدار مصرف کفساز در مطالعات آزمایشگاهی معموالً بسیار بیشتر از مقدار مورد نیاز

 .(؟چرا) در عملیات صنعتی است

 یت در مطالعات مقدماتی است.آهک به عنوان یک بازدارنده مناسب برای پیر 

  زمانی که اسفالریت در خوراک وجود ندارد، بررسی استفاده از فعالسازها چندان

 ضرورتی ندارد.

  شود بین تنها از یک کلکتور استفاده میغلظت مناسب برای زمانی کهg/t 111-11  و

 .(؟چرا) است g/t 31-1برای مخلوط کلکتورها بین 

 

 شود.معرفها در مطالعات آماری تعیین می مقدار بهینه مصرف نکته:



 فلوتاسیون پیشرفته

 مجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد معدنی، 

 حمید خوشدستدکتر مدرس: 
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 رویکرد آماری -11-4-2

سازی پارامترهایی مانند مقدار مصرف معرفهایی است که در رویکرد آماری معموالً جهت بهینه

توان بارز همچنین، با استفاده از تحلیلهای آماری میاند. مرحله مطالعات تجربی تعیین شده

ررسی نمود. مطالعات آماری معموالً در دو فاز غربالگری و بودن تأثیرات پارامترها را ب

 شوند.سازی انجام میبهینه

 

 در مطالعات آماری، تأثیر متقابل کفسازها و کلکتورها را حتماً مورد بررسی قرار دهید. تذکر:

 

 محدودیتهای آزمایشهای ناپیوسته -11-5

دهند، اما دارای فرایند ارائه می مطالعات آزمایشگاهی اگر چه اطالعات بسیار ارزشمندی از

های اشتباه گیریمحدودیتهایی هستند که در صورت نادیده گرفته شدن، منجر به نتیجه

 شوند.می

 

 جریانهای برگشتی -11-5-1

بر کارایی فلوتاسیون مراحل رافر یا  برگشتینیستند تأثیر جریانهای آزمایشهای ناپیوسته قادر 

عنوان مثال، وجود مقدار مشخصی از یک معرف در یک جریان که  بهکلینر را ارزیابی کنند. 

در یک واحد دیگر به عنوان بازدارنده گانگ به کار رفته است ممکن است در صورت ادغام 

در . داشته باشدبا جریان خوراک یک مرحله دیگر، اثر نامطلوبی بر رفتار کانیهای باارزش 

 الگوی مصرف معرفها الزامی خواهد بود.سایر پارامترها و سازی این شرایط، بهینه

 

 آب مورد استفاده در فرایند -11-5-2

بررسی رفتار شوند لذا، کشی شهری( انجام میآزمایشهای ناپیوسته معموالً توسط آب شیر )لوله

این سازی الگوی مصرف معرفها الزامی است. فرایند در حضور آب کارخانه پس از بهینه

 آب کارخانه و حضور فلزات محلول در آن را فراهم  pHأثیر مطالعات، امکان بررسی ت

کند. همچنین، بررسی تأثیر حضور معرفها در آب بازیافتی )به ویژه در صورت وجود می

 هایی مانند آهک( بر نتایج ضروری است.بازدارنده

 



 فلوتاسیون پیشرفته

 مجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد معدنی، 
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 ابعاد آزمایشهای ناپیوسته -11-5-3

 د بر بازیابی کانی باارزش تأثیر غیرقابل شوهایی که در آنها آزمایش انجام میابعاد سلول

 ( انجام kg 11-11دارد. بازیابی آزمایشهایی که با مقادیر بیشتر نمونه )پوشی چشم

شوند؛ ( انجام میkg 2-1د معموالً بیشتر از آزمایشهایی است که با وزن کم نمونه )نشومی

 01های بزرگ )ک سلولعلت این تفاوتها ممکن است به دلیل متفاوت بودن هیدرودینامی

. به عنوان مثال، جدول زیر (چرا...؟) لیتری( باشد 6و  3لیتری( نسبت به انواع کوچکتر )

 دهد:نتایج را برای دو نمونه کانه نقره نشان می

 

 بازیابی نقره )%( (ppmعیار نقره در باطله ) (kgمقدار نمونه ) کانه

A 2 3/06 8/82 

A 11 30 1/85 

B 2 9/11 6/82 

B 11 3/05 0/86 

 

 

 

 

 

 

 



 لوتاسیون پیشرفتهف

 مجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد معدنی، 

 حمید خوشدستدکتر مدرس: 
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 دوازدهمفصل 

 مروری بر  آزمایش حلقه بسته
 

 

 مقدمه -21-2

یکی از اشتباهات رایج در مطالعات آزمایشگاهی فلوتاسیون، تعمیم و اعمال مستقیم نتایج 

آزمایشهای ناپیوسته در مقیاس صنعتی است، که اغلب نتایج متفاوت معناداری را به دست 

 دهد.می

( به منظور بررسی و تأیید کارایی نتایج به دست Locked Cycle Testآزمایشهای حلقه بسته )

 شوند.برداری در مقیاس صنعتی انجام میآمده از آزمایشهای ناپیوسته برای بهره

ناپیوسته کامل ولی با چندین بار تکرار است که  هایآزمایش ای ازمجموعهاین آزمایش شامل 

 گیرد.سازی مدار فلوتاسیون مورد استفاده قرار میجهت شبیه

 به طور کلی اهداف این نوع آزمایش عبارت است از:

 بررسی و تحلیل رفتار متالورژیکی یک مدار پیوسته 

 ارزیابی پایداری مدارهای فلوتاسیون 

 سازی و یا طراحی فلوشیت مدارهای فلوتاسیونبهینه 

 بررسی کارایی الگوی مصرف مواد شیمیایی در یک مدار فلوتاسیون 

 شتی )و یا بازیافتی( بر عملکرد عملیات فلوتاسیونبررسی تأثیر آب برگ 

 در انجام این آزمایش باید به نکات زیر توجه کرد:

 های آزمایشتعداد سیکل 

 نحوه تشخیص پایداری تکرارها 

 نحوه ارزیابی نتایج آزمایشها 

 



 لوتاسیون پیشرفتهف

 مجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد معدنی، 

 حمید خوشدستدکتر مدرس: 
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فاده توان برای هر فرایند دیگری مانند آسیاکنی نیز مورد استآزمایشهای حلقه بسته را می نکته:

 قرار داد.

 

 روش آزمایش حلقه بسته -21-1

مدی تغییرات اعمال شده در یک مدار فلوتاسیون فرضی یا برای بررسی کارآاین آزمایش 

شود؛ بنابراین، برای انجام این آزمایش باید طرح مدار فلوتاسیون در موجود انجام می

 دسترس باشد. 

بیشتر  و زمان مورد نیاز برای انجام آزمایش تر باشد، هزینهبدیهی است هر چقدر مدار پیچیده

 خواهد شد.

 مراحل انجام آزمایش حلقه بسته به ترتیب زیر است:

  مدار فلوتاسیون مورد نظرطرح تهیه 

 ( مشخص کردن جریانهای میانیRecycle or Intermediate streams) 

 مناسب با استفاده  با استفاده از خوراکهر مرحله از مدار )رافر، کلینر و رمقگیر(  اجرای

 از آزمایشهای ناپیوسته

 آنالیز عیاری محصوالت نهایی دور اول آزمایش 

 بررسی وزنی محصوالت میانی در دور اول 

  مشخص کردن محلهای مناسب اضافه کردن محصوالت میانی و آب به دست آمده در

 دور اول )آب برگشتی( به سایر جریانها

 و با شرایط کامالً یکسان با دور اول انجام دور دوم آزمایشها به طور کامل 

 آنالیز عیاری محصوالت نهایی در دور دوم آزمایش 

 گیری بر بررسی وزنی محصوالت میانی دور دوم و مقایسه با دور اول به منظور تصمیم

 اتمام یا ادامه دور سوم

 ادامه دورهای بعدی )در صورت نیاز( تا رسیدن به حالت پایدار 

 رمقگیر زیر را در نظر بگیرید.-ینرکل-ساده رافر به عنوان مثال، مدار

 

 در هر دور، وزن خوراک تازه آزمایش ثابت است. نکته:

 



 لوتاسیون پیشرفتهف

 مجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد معدنی، 

 حمید خوشدستدکتر مدرس: 
 

 

 78 

 
 

 روشهای تحلیل و ارزیابی آزمایش حلقه بسته -21-3

تراز متالورژیکی عملیات  تهیهتحلیل متالورژیکی آزمایش حلقه بسته و یا به عبارت دیگر، 

 از مطالعات حلقه بسته است.ترین مرحله فلوتاسیون، اساسی

 روشهای تحلیل عبارتند از:

  فرمولn- :در این روش که توسط  محصولیTaggart (5491 ارائه شده است، موازنه )

 شود، یعنی:جرم با استفاده از عیار محصوالت نهایی هر مرحله انجام می

f t
C F

c t


 


 

تفاده از عیارها به صورت مرحله به مرحله برای هر آزمایش، وزن کنسانتره هر واحد با اس

 شود تا در نهایت وزن کنسانتره نهایی تعیین شود.محاسبه می



 لوتاسیون پیشرفتهف

 مجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد معدنی، 

 حمید خوشدستدکتر مدرس: 
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دور مناسب است؛ زیرا، با افزایش  9تا  2محصولی معموالً برای آزمایشهایی با  -nروش  تذکر:

 یابد.دورها احتمال بروز خطا افزایش می

 

  روشSME : در این روش که توسطWeiss (5491 پیشنهاد شده است، وزن و عیار )

شود. وزن و کنسانتره فرایند بر اساس وزن و عیار چند دور آخر آزمایش محاسبه می

با استفاده از تازه عیار باطله نیز به همین روش محاسبه و سپس، اطالعات خوراک 

 شود.می تخمین زدهاطالعات کنسانتره و باطله 

به عنوان  فاده است که آزمایش به حالت پایدار رسیده باشد.این روش، تنها زمانی قابل است

 مثال، با توجه به جدول زیر، آزمایش از دور سوم تا آخر به حالت پایدار رسیده است.

 

 
 

 :در این روش همانند روش  روش موازنه بر اساس مقدار کنسانترهSME کنسانتره بر ،

ت باطله با تفاضل اطالعات خوراک اساس اطالعات چند دور آخر محاسبه و سپس، اطالعا

 آید.و کنسانتره به دست می

به  (.چرا...؟این روش، برای زمانی که فرایند به حالت پایدار نرسیده باشد نیز قابل استفاده است )

 عنوان نمونه، جدول زیر را در نظر بگیرید:



 لوتاسیون پیشرفتهف

 مجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد معدنی، 

 حمید خوشدستدکتر مدرس: 
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 هانحوه تعیین تعداد حلقه -21-4

رسد، ب( Steady stateای باشد که فرایند به حالت پایدار )ازهها )دورها( باید به اندتعداد حلقه

 یعنی نرخ ورود مواد به مدار با نرخ خروج مواد از آن برابر شود.

توان از سه روش چنانچه فرایند به حالت پایدار رسیده باشد، برای محاسبات متالورژیکی می

 شوند.کسانی ختم میتحلیل استفاده کرد که در این صورت، هر سه روش به نتایج ی

در صورتی که مدار به حالت پایدار نرسیده باشد باید آزمایش را مجدداً تکرار کرد و یا از روش 

 استفاده کرد. "موازنه بر اساس مقدار کنسانتره"سوم یعنی 

ناپذیر است، در عمل رسیدن به حالت کامالً پایدار با توجه به اینکه خطا در هر آزمایش اجتناب

% و 511شود که تعادل جرم الق میتحالت پایدار به شرایطی ااست؛ بنابراین،  غیرممکن

% باشد، باید یا 1% باشد. زمانی که دامنه تغییرات بیش از 511±2تعادل عیار )وزن فلز( 

آزمایش را مجدداً تکرار کرد و یا از روش تحلیل سوم استفاده کرد. در صورتی که خطا 

ز روشهای تحلیل متالورژیکی قابل استفاده نیستند و باید % باشد، هیچکدام ا51بیش از 

 آزمایش را مجدداً تکرار کرد.

 



 لوتاسیون پیشرفتهف

 مجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد معدنی، 

 حمید خوشدستدکتر مدرس: 
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 %(1حدود )با خطای  حالت پایدار %(511) حالت پایدار

  
 

 اند:نتایج تغییرات عیاری برای جداول فوق در شکلهای زیر نشان داده

 %(511حالت پایدار )

 
 

 %(1حالت پایدار )با خطای حدود 

 



 لوتاسیون پیشرفتهف

 مجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد معدنی، 

 حمید خوشدستدکتر مدرس: 
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 Cu-Znها برای مواد معدنی مختلف متفاوت است؛ به عنوان مثال برای کانه کمپلکس تعداد سیکل

 دور نیاز است. 4با درجه آزادی کم حدود  Cu-Pb-Znدور و برای کمپلکس  1حدود 

 دور باید در نظر گرفته شود. 6در طراحی آزمایش، حداقل  تذکر:

آن است که در هر دور، محصوالت میانی فیلتر روش عملی برای اطالع از پایدار شدن عملیات 

گاه تغییر معناداری در وزن یا نسبت وزنی شود. هر توزین می مرطوبشده و کیک 

محصوالت میانی مشاهده نشد، در این شرایط، عملیات به حالت پایدار رسیده )جدول زیر( 

 است و دیگر نیازی به انجام دورهای جدید نیست.

 

 
 

 



 فلوتاسیون پیشرفته

 مجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد معدنی، 

 حمید خوشدستدکتر مدرس: 
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 سیزدهمفصل 

 رفع مشکالت سخت افزاری
 

 

 مقدمه -31-3

توجهی بر کارایی عملیات عوامل مکانیکی و کنترلی نیز تأثیر قابل ،شناختیعالوه بر مشکالت پدیده

 فلوتاسیون دارند.

های بزرگ که امروزه به دلیل کاهش عیار ذخایر معدنی و افزایش این مشکالت فنی درباره سلول

گیرند، بیشتر برداری قرار میهای فرآوری بیش از پیش مورد بهرهظرفیت کارخانه

 شود.مشاهده می

های کوچکتر را ندارند های نگهداری و تعمیرات ماشینهای بزرگتر هزینهاگر چه استفاده از سلول

 اما مواردی همچون کاهش میزان توزیع یکنواخت هوا و ذرات در کل فضای سلول و 

 ها هستند.ناپذیر این سلولهای سلول، معموالً مشکالت اجتنابهنشینی ذرات در گوشته

های فلوتاسیون، بررسی و رفع مشکالت مکانیکی و بنابراین، اولین گام در بهبود عملکرد ماشین

 کنترلی آنهاست.

 

 مشکالت مکانیکی -31-2

حرک سلول، تمشکالت مربوط به سیستم م ،های مکانیکیمهمترین ایرادات مکانیکی در مورد سلول

 .هستند مناسب فضای داخل سلولطراحی ناپوسیدگی و خوردگی قطعات محافظ و 

کننده )استاتور( و لوله انتقال هوا های فلوتاسیون از همزن )روتور(، پراکندهحرک سلولتسیستم م

به سلول تشکیل شده است. وظیفه همزن، اختالط مناسب پالپ در داخل سلول و ایجاد 

کننده که در اطراف همزن قرار گرفته، جلوگیری از تالطم اصلی پراکندهحباب است. عمل 

 زیاد محیط در قسمت فوقانی سلول و توزیع مناسب حبابهای هوا در داخل پالپ است.  



 فلوتاسیون پیشرفته

 مجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد معدنی، 

 حمید خوشدستدکتر مدرس: 
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که امکان گردش مجدد  شوندو نصب ای طراحی کننده باید به گونهمجموعه همزن و پراکنده

 رات و شرایط برخورد حباب و ذره فراهم شود. پالپ در ناحیه همزن به منظور تعلیق ذ

 از: ندشود عبارتحرک در عملیات فلوتاسیون ایجاد میتایراد فنی سیستم م به دلیلمشکالتی که 

 ها به منظور حمل و نصب آسان از کنندهپراکنده کننده:های پراکندهشکستگی پره

اند. برای پوشش این شدهاند، تشکیل قطعات جداگانه که با پیچ به یکدیگر متصل شده

و یا زنگ  ، سایشپیچها جهت جلوگیری از لق شدن )در اثر نیروهای برشی در سلول(

کننده از شود. بنابراین، شکستگی و جدا شدن قسمتهای پراکندهزدن، از چسب استفاده می

 در این شرایط، ذرات در داخل سلول  هم، موجب اختالل در کارایی سلول خواهد شد.

 یابد. شوند و فضای مرده داخل سلول افزایش مین مینشیته
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 :این محور مجرای ورود هوا به همزن در درون  انحراف محور داخلی شافت روتور

دهنده هوا از دیگر ت. خوردگی و سایش اتصاالت نگهدارنده محور و لوله انتقالستانک ا

 محور از مرکز شافت روتور  که پس از مدتی موجب انحراف هستندمشکالت مکانیکی 

شود و جریانهای داخلی سلول را این انحراف باعث مختل نمودن انتشار هوا می شود.می

 کند و در نتیجه، کارایی سلول را تا حد زیادی کاهش آل تأمین نمیبرای اختالط ایده

 دهد.می

 

 
 

 :مله همزن در تجهیزات مرکزی تانک از ج خوردگی و سایش محافظهای پوششی همزن

کننده، برای بیشتر شدن مقاومت در برابر سایش، از محافظهای پوششی از و پراکنده

شود. راهیابی ذرات درشت و برخورد ذرات ساینده حاوی جنس پلی اورتان استفاده می

باعث خوردگی و کننده، به دلیل خرابی پراکندهپالپ )به ویژه سیلیس( با سطح همزن 

 شود.می سایش این قسمت از سلول

 

 کنترلیمشکالت  -31-1

گیری و های فلوتاسیون خرابی سنسورهای اندازهترین مشکالت در سیستم کنترلی سلولرایج

 خارج شدن آنها از شرایط کالیبراسیون است.

یابی سیستم کنترلی فلوتاسیون، بررسی و برطرف کردن خرابی احتمالی عیباولین گام در 

 گیری است.ازهسنسورها و سایر تجهیزات اند
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های فلوتاسیون، حسگر فراصوت است. یکی از مهمترین سنسورهای مورد استفاده در سلول

ساختار و مکانیزم عملکرد این سنسور در شکل زیر نشان داده شده است. برای بررسی و 

 کالیبراسیون این سنسور، باید ابتدا با استفاده از شناور، ارتفاع کف به صورت دستی 

گیری و با مقادیر ارائه شده توسط حسگر مقایسه شود. یکی از علل عدم همخوانی اندازه

این دو مقدار، تغییر شناور )به هر دلیلی( است که در این شرایط، باید یا تغییر طول شناور 

را در برنامه کنترلی حسگر تعریف کرد و یا طول شناور را با مقدار تعیین شده توسط 

های کالیبراسیون حسگر )با هماهنگ کرد. سپس، با استفاده از گزینه شرکت تولیدکننده

 حسگر را کالیبره نمود.مراجعه به دستورالعمل موجود در کاتالوگ دستگاه(، 

 

 
 

شناور سطح 

 پالپ

شناور سطح 

 پالپ
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یکی دیگر از تجهیزاتی که معموالً به دلیل پوسیدگی و یا عدم کالیبراسیون، کارایی عملیات 

ای کنترل ارتفاع پالپ است. کنترل د شیرهای نیزهسازمیوتاسیون را با مشکل روبرو فل

گیرد. ارتفاع این شیرها توسط پیستونی که در باالی آنها نصب شده است، صورت می

ای پارامترهای عملیاتی خرابی این پیستونها نیز از جمله مواردی است که باید با پایش دوره

 شدن ناگهانی شیرها است( بررسی شود.و نوسانات ارتفاع کف )که معموالٌ ناشی از بسته 

 

 های مکانیکیسلول سایر مشکالت -31-9

نشینی مواد )به ویژه ذرات شود، تههای بزرگ مشاهده میاز دیگر مشکالتی که معموالً در سلول

 ها است. تجمع این مواد موجب کاهش فضای مفید سلول دانه درشت( در کف سلول

نشین شده در دو رده داخل سلول باید مقدار مواد تهشود. برای تخمین حجم فضای ممی

گیری کرد. برای حالت توقف، باید به داخل سلول حالت توقف و حین کار ماشین را اندازه

گیری در حین کار گیری کرد. برای اندازهرفت و اختالف ارتفاع کف تا سطح سلول را اندازه

کی بلندتر از عمق سلول( که در انتهای آن توان با استفاده از یک میله بلند )اندماشین می

 یک صفحه متصل شده است، استفاده کرد.
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شود، پایداری جریان کنسانتره به صورت های فلوتاسیون مشاهده میمشکل دیگری که در سلول

کف است. برای رفع این مشکل )در صورت بهینه بودن مقدار مواد شیمیایی(، باید از دوش 

نکته مهم در این شرایط، در نظر گرفتن تغییر درصد جامد کنسانتره در  آب استفاده کرد.

 محاسبات متالورژیکی است.

 

پیستون شیر 

 سوزنی

ر سوزنیشی  
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 های ستونیهوادهی نامناسب در سلول -31-9

، تالطم در فاز کف است. در این های ستونیدر سلول خ هوادهی بسیار زیادرپیامدهای ناز یکی 

گردند؛ ت از حبابها جدا شده و با پالپ باز میشرایط، به دلیل تکانهای شدید در کف، ذرا

 یابد.در نتیجه، بازیابی کاهش می
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در برخی موارد مشاهده شده است که ترک خوردن ستون اسپارجرها به دلیل کیفیت پایین 

)دو  منجر به توقف کامل خط شده است. این ستونها از مواد پلیمری و به صورت دو تکه

در صورت عدم توجه به کیفیت مواد و ساخت، به دلیل فشار زیاد د که نشومی ساخته الیه(

 اند.پالپ در محل اتصال دو تکه ترک خورده و در مواردی، ترکیده
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شستشوی کف باید با دبی مناسب و به طور کامل در سطح کف انجام شود. فشار زیاد آب 

ود. گرفتگی مجاری ششستشوی کف نیز باعث ترکیدن حبابها و بازگشت ذرات به پالپ می

 دوشها و قطع آب، توزیع عیار بخشهای مختلف کف را به همراه خواهد داشت.

 

 
 

فشار زیاد آب، 
سبب فرو رفتن 
 کف شده است.



چهارمبخش   

سازی چیدمان مدارهاطراحی و بهینه  
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 چهاردهمفصل 

 مدارهای فلوتاسیونطراحی 
 

 

 مقدمه -41-4

 شوند.شود که ماشین فلوتاسیون نامیده میعملیات فلوتاسیون در تجهیزاتی انجام می

 شوند:های فلوتاسیون به دو گروه مکانیکی و هوایی )پنوماتیک( تقسیم میماشین

 با استفاده از همزن تشکیل  های مکانیکی، حبابها توسط ایجاد اغتشاش در محیطدر ماشین

 شوند.می

 در ماشین( های هوایی، حبابها توسط تجهیزاتی که حبابساز یا اسپارجرSparger نامیده ) 

 شود.شوند تولید میمی

 اند که در آنها، حبابهای هوا با مکانیزم هیدرولیز تولید های دیگری نیز طراحی شدهماشین

 روند.داف خاصی به کار میشود که تحت شرایط و به منظور اهمی

 

 های مکانیکیماشین -41-2

 اند:های مکانیکی از قسمتهای زیر تشکیل شدهماشین

 دهنده شکل کلی سلول است.سلول فلوتاسیون با شکل هندسی مشخص که نشان 

 ای برای هدایت جریان هوا به داخل سلولوسیله 

 تالطم محیط پالپ در بخش  کنندهروتور و استاتور که به ترتیب نقش همزن و کنترل

 فوقانی سلول را به عهده دارند.

 کننده و یا پارو(ای برای تخلیه پیوسته کف از سلول )ازدحاموسیله 

 های فلوتاسیون در شکل زیر نشان داده شده است.قسمتهای فوق و نحوه عملکرد ماشین
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 های فلوتاسیون باید قادر به انجام عملیات زیر باشند:ماشین

 ذرات را به حالت تعلیق در بیاورند 

 حبابهای هوا را در محیط پالپ پراکنده سازند 

 شرایط مناسب را برای تماس بین ذرات آبران و حبابهای هوا ایجاد کنند 

 کلیه ذرات وارد شده به داخل سلول را به دو بخش کنسانتره و باطله هدایت کنند 

  به منظور جلوگیری از رها شدن ذرات ایجاد محیطی نسبتاً آرام در بخش فوقانی سلول

 آبران از سطح حبابها

 قدرت کافی برای متفرق کردن مجدد ذرات پس از قطع برق 

 کنترل ارتفاع ستون کف و سطح پالپ در داخل سلول 

 کنترل حباب هوا و کاهش ابعاد درشت به ابعاد ریز 

 کنترل انرژی و نگهداری ساده 

 کن است به سختی به بخش باطله حمل شوندای ذرات درشت باطله که ممخروج مرحله 

 مجهز به تجهیزات الزم برای انتقال کف به مرحله شستشو و یا باطله به بخش رمقگیر 

 

 های مکانیکی در موارد زیر است:تفاوت ماشین

 ای(: به شرکت سازنده بستگی دارد.شکل سلول )متوازی السطوح و یا استوانه 

 های کوچک یل ضخیم بودن الیه کف، نسبت به سلولهای بزرگ به دلابعاد سلول: سلول

 های بزرگتر، به دلیل کاهش نقاط کنترلی مدار تری دارند. در سلولعملکرد انتخابی

توان محصول را با تنظیم شدت جریان هوا و سطح پالپ به صورت کیفی کنترل نمود. می

گذاری، های سرمایهینهها، هزبه عالوه، به دلیل استفاده بیشتر از فضا توسط این سلول

های یابد. حجم سلولهای نگهداری کاهش مینیروی انسانی، مصرف انرژی و هزینه

متر  044متر مکعب است که ممکن است در مواردی به  04تا  8فلوتاسیون معموالً بین 

 مکعب نیز برسد. 

 .شکل روتور و استاتور: باید متناسب با ابعاد و شکل سلول باشد 

 های مکانیکی عبارتند از:به سلول: انواع سلول نحوه هوادهی 

o سلول( های خود هوامکشSelf-aerated cell که هوا در اثر خالء ایجاد شده در محل )

 یابد.روتور، از طریق مجرای تعبیه شده در ستون روتور به داخل سلول جریان می
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o سلول( های هوادهی شدهForced-air cellکه هوای مورد نیاز برای ت ) ولید حباب

 شود.توسط پمپ از طریق مجرای میانی ستون روتور به داخل ماشین تزریق می

 

 های مکانیکیالگوی جریان در سلول -41-2-4

 های مکانیکی:شکل و مکانیزم عملکرد روتور و استاتور در سلول

 

 

 
 

 ویژگیهای سیستم اختالط مناسب عبارت است از:

 نشینی ذراتر داخل سلول و جلوگیری از تهپوشش دادن کل فضای مفید اختالط د 

 ای از اندازه ذراتقابل استفاده برای دامنه گسترده 

 نرخ سایش اندک 

 هزینه و آساننگهداری و تعمیر کم 
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الگوی جریان ایجاد شده توسط روتور و استاتور در سلولهای مکانیکی بسیار مهم است. الگوی 

 ی به سلول به طور کامل در سلول توزیع یابند.جریان باید به نحوی باشد که ذرات ورود
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 های فلوتاسیون از سه بخش تشکیل شده است:الگوی جریان در داخل سلول

 الگوی شعاعی کامل از محل همزن تا دیواره سلول .1

 بازگشت اولیه جریان به ناحیه پایینی همزن .2

 چرخش ثانویه جریان به سمت باال .3

 

   
 

  
 همزدن مطلوب همزدن ضعیف
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با توجه به ضرورت ایجاد محیطی آرام در سطح سلول، به منظور حفظ و پایداری ذرات متصل به 

حبابهای هوا، همزن باید نزدیک به کف سلول قرار گیرد زیرا جریان حلقوی ایجاد شده در 

خارج از روتور و استاتور ممکن است سوسپانسیون ذرات در سلول را ناپایدار و در کف 

زد. در چنین شرایطی احتمال ریزش پالپ از داخل به خارج سلول بسیار نشین ساسلول ته

 زیاد است.

 

 های مکانیکیپارامترهای مؤثر بر عملکرد ماشین -41-2-2

 .سرعت محیطی روتور بر مقدار هوای ورودی به سلول مؤثر است 

 .دانسیته پالپ بر میزان هوای مورد نیاز و مصرف انرژی ماشین مؤثر است 

 پ در محلی زیر همزن ممکن است موجب قفل شدن روتور شود.تزریق پال 

 .سطح پالپ در سلول بر اغتشاش داخل سلول مؤثر است 

 .مقدار کفساز بر ابعاد حبابها و مقدار هوای ورودی به ماشین مؤثر است 

 .موقعیت روتور و استاتور بر هواگیری و مصرف انرژی ماشین مؤثرند 

 فیت کف مؤثر است.مکانیزم تخلیه کف از سلول بر کی 

 

 های مکانیکیمروری بر روند رشد ابعاد سلول -41-2-3

های های فرآوری سلولامروزه به دلیل کاهش عیار ذخایر معدنی و افزایش ظرفیت کارخانه

 گیرند. برداری قرار میبزرگ بیش از پیش مورد بهره

 داد:توان به صورت زیر نشان های مکانیکی را میروند رشد ابعاد سلول
 

 
 

های کوچکتر را ندارند های نگهداری و تعمیرات ماشینهای بزرگتر هزینهاگر چه استفاده از سلول

 اما مواردی همچون کاهش میزان توزیع یکنواخت هوا و ذرات در کل فضای سلول و 

های سلول، تالطم در باالی سلول و ظرفیت حمل کمتر کف )تخلیه نشینی ذرات در گوشهته

 ها هستند.ناپذیر این سلولوالً مشکالت اجتنابکف( معم

 هایی ارائه شده است که عبارتند از:برای رفع مشکالت فوق راه حل
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 ای برای بهبود الگوی اختالط در سلولتغییر شکل سلول از چهارگوش به استوانه 

  تغییر شکل انتهای سلول از چهارگوش بهV های جدیدتر به و در سلولU شکل 

 های کف به جای ناوهای تخلیه کف متداولکنندهازدحام استفاده از 

 

 های مکانیکیهای تخلیه کف در سلولسیستم -41-3

های )کوچک( اولیه، با توجه به سطح مقطع مستطیلی، تخلیه کف توسط پارو و ناوهای در سلول

 پذیرفت.شدند صورت میکنسانتره مستطیلی شکل که در یک یا دو طرف سلول نصب می

 

 
 

های بزرگ و همچنین، با توجه به سطح مقطع برای رفع مشکل کاهش ظرفیت حمل ماشین

 دایروی شکل آنها، طرح ناو کنسانتره از مستطیلی شکل اولیه به محیطی تغییر کرده است.

های جدید از صفحاتی به نام برای بهبود تخلیه کف و کاهش فضای مرده در فاز کف، در سلول

شود که وظیفه آن کاهش ( در فاز کف استفاده میFroth Crowderکننده کف )ازدحام

 فضای میانی فاز کف و هدایت سریعتر جریان کف به سمت ناودانهای تخلیه است.

 کننده کف عبارتند از:های ازدحامانواع سیستم
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 ( ناو مرکزی حلقویCentral donut launder) 

 

 
 

 ( ناوهای داخلیInternal launders) 

o ناو داخلی ( جانبیInternal peripheral launder) 
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o ( ناو داخلی مضاعفInternal double launder) 

 

 
 

 ( ناوهای خارجیExternal launders) 

o  خارجی ناو( جانبیExternal peripheral launder) 
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o  خارجی ناو( مضاعفExternal double launder) 
 

 
 

 ( ناوهای شعاعیRadial launders) 
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 های فلوتاسیوندمان سلولچی -41-1

ها ( مواد در سلولRetention timeیکی از پارامترهای مهم در فرایند فلوتاسیون، زمان ماند )

کننده حجم و برای رسیدن به بازیابی مورد نظر و جدایش مطلوب است. زمان ماند تعیین

 های مورد نیاز برای رسیدن به بازیابی هدف است.تعداد سلول

ینکه امکان ساخت سلولی که پاسخگوی کل تناژ ورودی به واحد فلوتاسیون برای با توجه به ا

فرآوری باشد در عمل وجود ندارد، بنابراین برای رسیدن به حجم فرآوری مورد نیاز، از 

کند های کنار هم که باطله هر سلول خوراک سلول بعدی را تأمین میای از سلولمجموعه

 گویند.( میFlotation bankها بانک فلوتاسیون )از سلولشود؛ به این گروه استفاده می

 ها در شکلهای زیر نشان داده شده است:دهنده بانک سلولقسمتهای تشکیل

 مخزن سلول .1

 (Launderآوری کف )کنسانتره( )مخزن جمع .2

 بدنه باالیی ماشین .3

 پوشش ایمنی )درپوش مشبک( سلولها .0

 موتور همزن .0

 (Feed boxمخزن خوراکدهی ) .6

 (Intermediate or transition boxمیانی ) مخزن .7

 (Discharge boxمخزن تخلیه ) .8

 موتور چرخش پاروهای تخلیه کنسانتره .9

 پاروها .14
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 سازی است:بر اساس زمان ماند، دو چیدمان قابل پیاده

 های کوچک و بانک سلولی طویلاستفاده از سلول 

 های بزرگ و بانک کوتاهتراستفاده از سلول 

های با تناژ کم تا متوسط است. مزایای این گزینه اول بسیار متداول و مناسب برای کارخانه

 چیدمان عبارت است از:

 ( کاهش فرایند میانبر زدنShort circuitingمواد ) 

 تر مدار و فرایندامکان کنترل دقیق 

 بازیابی بیشتر 

گیری از اژ باال مناسب است. مزایای این نوع چیدمان )با بهرههای با تنگزینه دوم برای کارخانه

 فناوری روز( عبارت است از:

 دهدبهبود الگوی جریان در سلولهای بزرگ، میانبر زدن مواد را کاهش می 

 امکان استفاده از دستگاه( های آنالیز برجاon-line analyzerرا فراهم می )کند 

 یابدنیکی کاهش میهای نگهداری مکاتمهیدات و هزینه 

 یابدهای کوچکتر کاهش میمصرف انرژی برای حجم یکسان نسبت به سلول 

 گذاریهای سرمایهکاهش هزینه 

 

 های فلوتاسیونمدارهای سلول -41-1

طراحی مدارهای فلوتاسیون به نوع ماده معدنی، درجه آزادی کانیهای باارزش، عیار و بازیابی 

 ن( بستگی دارد.مورد نظر محصول )هدف فلوتاسیو

 بر اساس هدف فلوتاسیون، سه مرحله برای مدارهای فلوتاسیون تعریف شده است:

 ( مرحله رافر یا پرعیارکنیRougher stage:)  هدف از این مرحله جدایش اولیه کانیهای

باارزش از گانگ است. رافر ممکن است در دو مرحله انجام شود. در مرحله رافر اولیه 

درصد خوراک مدار برای رسیدن به محصولی با عیار مطلوب و بازیابی  04تا  14معموالً 

درصد خوراک  64تا  94شود در حالی که در مرحله رافر ثانویه، متوسط فرآوری می

 شود.مدار برای رسیدن به حداکثر بازیابی فرآوری می

 مرحله رمق( گیریScavenger cell :)رحله حجم این مرحله معموالً به اندازه ظرفیت م

رافر است. هدف از این مرحله افزایش بازیابی )جدا کردن کانیهای باارزش از خوراک( تا 

 دهد.گیری را تشکیل میحد ممکن است. معموالً باطله مرحله رافر خوراک مرحله رمق
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 ( مرحله شستشو یا کلینرCleaner cells:)  هدف از این مرحله به حداکثر رساندن عیار

درصد مرحله  70تا  60ر است. زمان ماند مرحله کلینر در حدود کنسانتره نهایی مدا

رافر است. درصد جامد این مرحله نیز از مرحله رافر کمتر است. در این مرحله از 

 شود. بانکهای کوتاهتری نسبت به مرحله رافر استفاده می

از شکلهای  های فلوتاسیون، معموالًدر طراحی مدارهای فرآوری برای نشان دادن سلول نکته:

 شود:زیر استفاده می

 

                                      
 

 

 

شوند تا انتقال ای از بانکها است که نسبت به یکدیگر با ارتفاع جایگزاری میهر مدار شامل مجموعه

 مواد بین آنها از طریق نیروی ثقل انجام شود.

 انواع متداول مدارهای فلوتاسیون:

 

 
 

 
 

Feed Tail 

Concentrate 

Feed Tail 

Concentrate 
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 طراحی مدارهای فلوتاسیون -41-1

 طراحی مدارهای فلوتاسیون شامل چهار مرحله کلی است:

 صنعتی برای تعیین پارامترهای عملیاتی و و در صورت نیاز نیمه مطالعات آزمایشگاهی

 ضرایب طراحی

 تعیین حجم فرایندی کل (Vf:) 

a

r
f

C

STQ
V






60
 

Vf ( حجم فرایندی کل :m
3) 

Q می خوراک ): دبی حجm
3
/h) 

Tr ( زمان ماند فلوتاسیون :min مقادیر متداول زمان ماند برای کانیهای مختلف در جدول .)

 صنعتی تعیین کرد.توان در آزمایشگاه یا واحدهای نیمهارائه شده است. این مقادیر را می 3-1

S ( فاکتور بزرگ مقیاس کردن :Scale-up factor؛ چنانچه زمان ماند توسط مش) تری و یا

صنعتی پیوسته تعیین شده باشد، مقدار فاکتور بزرگ مقیاس های صنعتی و یا نیمهبر اساس داده
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کردن برابر واحد و در صورتی که مقدار فاکتور با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی )ناپیوسته( 

 شود.در نظر گرفته می 6/2تا  6/1تعیین شده باشد بین 

Ca ( فاکتور هوادهی :Aeration coefficient که مقدار هوای الزم برای پالپ را بیان ) 

 شود.در نظر گرفته می 80/4کند. این مقدار معموالً می

کند که وظیفه آن به چرخش در آوردن پالپ های مکانیکی مانند پمپی رفتار میهمزن در سلول

mتوان دبی )در داخل سلول است. بنابراین، می
3
/minات همزن نیز ( را بر اساس مشخص

 تخمین زد:

375.0 DωQ   

ω ( سرعت چرخش همزن :rpm) 

D ( قطر همزن :m) 

 شود:از رابطه فوق نکات زیر نتیجه می

 ( 42/4در نرخهای بسیار کم > Q/ωD
(، هوای ورودی به سلول به دلیل عملکرد پمپ مانند، 3

در این شرایط، ابعاد و تعداد  شود.های همزن میبا شدت وارد مرکز فضای میانی پشت پره

 حبابها کم است.

 ( 40/4در نرخهای باالتر > Q/ωD
( Cavitationزایی )ها پدیده حفره(، در پشت پره42/4 < 3

یابد. در این حالت، ابعاد و تعداد به دلیل افزایش نرخ هوا، به میزان قابل توجهی افزایش می

 یابد.حبابها افزایش می

 40/4 )در نرخهای بسیار باال < Q/ωD
ها ( و فضای بین پرهFloodکند )(، همزن طغیان می3

 شود.توسط مارپیچهای بزرگی از هوا پر )کور( شده و حبابهای بسیار بزرگی تشکیل می

 با تقسیم حجم فرایندی بر حجم سلول مورد نظر، های مورد نیازتعیین تعداد سلول :

س ظرفیت قابل پذیرش دبی شود. حجم سلول بر اساها مشخص میتعداد سلول

 گردد.شود، تعیین میخوراک آن، که توسط شرکت تولیدکننده سلول مشخص می

 های مورد نیاز برای کانیهای مختلف آورده شده است.، تعداد متداول سلول1-3در جدول 

نبود، باید  1-3چنانچه تعداد سلول تعیین شده در محدوده ذکر شده در جدول  :4نکته 

 برای سلولی با حجم متفاوت انجام داد. محاسبات را

چنانچه تعداد سلول تعیین شده برای دو سلول با حجم متفاوت در محدوده مجاز بود،  :2نکته 

 انتخاب سلول بر اساس مالحظات اقتصادی صورت خواهد گرفت.
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صد های رافر ارائه شده است. برای سلولهای کلینر، دربرای سلول 1-10های جدول داده :3نکته 

 شود.% مقدار مرحله رافر در نظر گرفته می60% و زمان ماند 64جامد 

 

 های انتخاب سلول برای مدارهای فلوتاسیونداده -1-10جدول 

 
 

توان با استفاده از بازیابی مورد نظر از بانک نیز محاسبه نمود. زمان ها در بانک را میتعداد سلول

 ( به بانک:Q( به شدت جریان ورودی )V)( برابر است با نسبت حجم θماند ظاهری )

Q

V
θ   

باشد و برای به دست آوردن همین بازیابی  Tبرابر  Rچنانچه زمان الزم برای رسیدن به بازیابی 

 کنند نیاز باشد، آنگاه:سلول که به طور پیوسته کار می nدر مداری به 




































 1
1

1

1

1
ln

1
1

n

R

R

T

θ
 

 

 هر بانک فلوتاسیون با یک مخزن ها )مدار فلوتاسیون(ن سلولانتخاب الگوی چیدما :

ها در هر بانک شود. چنانچه تعداد سلولخوراکدهی شروع و به یک مخزن تخلیه ختم می

زیاد باشد، جهت کنترل و حفظ جریان پالپ بین هر چند سلول از یک مخزن میانی 
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گیرند با اندکی کاهش قرار می کنند. هر گروه سلولی که بعد از مخزن میانیاستفاده می

گیرند تا جریان های قبل از مخزن میانی قرار میارتفاع نسبت به افق نسبت به سلول

 گویند.( میSectionپالپ افت پیدا نکند. به فاصله بین دو مخزن متوالی، بخش )

در هر ها آورده شده است. تعداد مجاز سلول 1-3های مجاز در هر بانک در جدول تعداد سلول

 شود.بخش توسط شرکت تولیدکننده اعالم می

 Iمخزن خوراکدهی،  Fشود که بیان می F-(n-I-n…)-Dها در هر بانک با الگوی چیدمان سلول

 مخزن تخلیه است.  Dمخزن میانی و 

سلول بین مخازن  3سلول است که با چیدمان  7شامل  F-3-I-4-Dبه عنوان مثال بانکی با الگوی 

با ازن میانی و تخلیه طراحی شده است؛ و یا بانکی با سلول بین مخ 0یانی و خوراکدهی و م

 .تشکیل شده است سلول 9 از F-3-I-3-I-3-Dالگوی 

، چیدمانهای متداول بر حسب ظرفیت سلول و نوع ماده معدنی آورده شده 2-10در جدول 

 است.

 

 چیدمانهای متداول سلولها در بانک فلوتاسیون -2-10جدول 

 مدار تعداد ظرفیت چیدمان
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در یک کارخانه فرآوری سرب، قرار است مدار فلوتاسیونی طراحی و نصب شود که خوراک آن را  مثال:

کند. در تأمین می 10به صورت پالپی با درصد جامد  t/h 244سرریز کالسیفایرهای مدار با تناژ جامد 

، 34های تعیین شده است. شرکتی سلول min 10مطالعات نیمه صنعتی، زمان ماند مناسب برای این مدار 

 متر مکعبی را برای این مدار پیشنهاد نموده است. مدار فلوتاسیون )شامل تعداد و چیدمان  74و  04

kg/mها( را برای هر نوع سلول طراحی کنید )وزن مخصوص سنگ معدن را ها و سلولبانک
در  3744 3

 نظر بگیرید(.
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Calculating the Total Volume of Circuit:

1190.48 14 1
326.80m

60 60 0.85
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For30m Cells: 10.89 11
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Recommended Circuit Arrangement:2-3-3-3or 3-4-4
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For 40m Cells:
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 پانزدهمفصل 

 سازی چیدمان مدارهای فلوتاسیونبهینه
 

 

 مقدمه -51-5

ها ( مواد در سلولRetention timeیکی از پارامترهای مهم در فرایند فلوتاسیون، زمان ماند )

کننده حجم و برای رسیدن به بازیابی مورد نظر و جدایش مطلوب است. زمان ماند تعیین

 ی رسیدن به بازیابی هدف است.های مورد نیاز براتعداد سلول

با توجه به اینکه امکان ساخت سلولی که پاسخگوی کل تناژ ورودی به واحد فلوتاسیون برای 

فرآوری باشد در عمل وجود ندارد، بنابراین برای رسیدن به حجم فرآوری مورد نیاز، از 

 أمین های کنار هم که باطله هر سلول خوراک سلول بعدی را تای از سلولمجموعه

 گویند.ها بانک فلوتاسیون میشود؛ به این گروه از سلولکند استفاده میمی

 سازی است:بر اساس زمان ماند، دو چیدمان قابل پیاده

 های کوچک و بانک سلولی طویلاستفاده از سلول 

 های بزرگ و بانک کوتاهتراستفاده از سلول 

ی با تناژ کم تا متوسط است. مزایای این هاگزینه اول بسیار متداول و مناسب برای کارخانه

 چیدمان عبارت است از:

 ( کاهش فرایند میانبر زدنShort circuitingمواد ) 

 تر مدار و فرایندامکان کنترل دقیق 

 بازیابی بیشتر 

گیری از های با تناژ باال مناسب است. مزایای این نوع چیدمان )با بهرهگزینه دوم برای کارخانه

 عبارت است از:فناوری روز( 

 دهدهای بزرگ، میانبر زدن مواد را کاهش میبهبود الگوی جریان در سلول 
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 امکان استفاده از دستگاه( های آنالیز برجاon-line analyzerرا فراهم می )کند 

 یابدهای نگهداری مکانیکی کاهش میتمهیدات و هزینه 

 یابداهش میهای کوچکتر کمصرف انرژی برای حجم یکسان نسبت به سلول 

 گذاریهای سرمایهکاهش هزینه 

 

 مدارهای فلوتاسیونواحدهای  -51-2

طراحی مدارهای فلوتاسیون به نوع ماده معدنی، درجه آزادی کانیهای باارزش، عیار و بازیابی 

 مورد نظر محصول )هدف فلوتاسیون( بستگی دارد.

 تعریف شده است:بر اساس هدف فلوتاسیون، سه مرحله برای مدارهای فلوتاسیون 

 ( مرحله رافر یا پرعیارکنیRougher stage:)  هدف از این مرحله جدایش اولیه کانیهای

باارزش از گانگ است. رافر ممکن است در دو مرحله انجام شود. در مرحله رافر اولیه 

درصد خوراک مدار برای رسیدن به محصولی با عیار مطلوب و بازیابی  01تا  01معموالً 

درصد خوراک  01تا  01شود در حالی که در مرحله رافر ثانویه، آوری میمتوسط فر

 شود.مدار برای رسیدن به حداکثر بازیابی فرآوری می

 مرحله رمق( گیریScavenger cell:)  حجم این مرحله معموالً به اندازه ظرفیت مرحله

از خوراک( تا  رافر است. هدف از این مرحله افزایش بازیابی )جدا کردن کانیهای باارزش

 دهد.گیری را تشکیل میحد ممکن است. معموالً باطله مرحله رافر خوراک مرحله رمق

 ( مرحله شستشو یا کلینرCleaner cells:)  هدف از این مرحله به حداکثر رساندن عیار

درصد مرحله  56تا  06کنسانتره نهایی مدار است. زمان ماند مرحله کلینر در حدود 

جامد این مرحله نیز از مرحله رافر کمتر است. در این مرحله از  رافر است. درصد

 شود. بانکهای کوتاهتری نسبت به مرحله رافر استفاده می

شوند تا انتقال ای از بانکها است که نسبت به یکدیگر با ارتفاع جایگزاری میهر مدار شامل مجموعه

 مواد بین آنها از طریق نیروی ثقل انجام شود.

 

 مدارهای فلوتاسیونسازی سازی و بهینهبیهش -51-3

سازی کامپیوتری و سپس، سازی چیدمان مدارهای فلوتاسیون ابتدا با استفاده از شبیهبهینه

 شود.ویژه آزمایش حلقه بسته( انجام میاز مطالعات آزمایشگاهی )ب اعتبارسنجی با استفاده
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انها نیاز است در حالی که برای بررسی بهترین چیدمان به عیارها و دبی کلیه جریبرای انتخاب 

بندی و توزیع عیاری در ضرورت استفاده از آسیاکنی مجدد در مدار، به توزیع دانه

 کسرهای مختلف ابعادی کلیه جریانها نیاز است.

تر کاربردهای انواع مدارهای فلوتاسیون ارائه شده در این فصل، تنها برای درک ساده تذکر:

مدارهای فلوتاسیون است. بدیهی است متناسب با شرایط عملیاتی، ویژگیهای  هایچیدمان

تری ماده معدنی و پاسخ متالورژیکی مورد نظر، مدار ممکن است از ساختارهای پیچیده

 برخوردار باشد.

 

 سازی چیدمان مدار با اصالح خط رافربهینه -51-3-5

ه کامل و چه جزئی( در داخل مدار مجدداً در آنها هیچ یک از جریانهای محصول )چمدارهایی که 

 .شوندنامیده می( Open Circuit)مدار باز  گیرند،مورد استفاده قرار نمی

ویژگیهای خوراک ورودی به آن )شامل دبی، عیار، ترکیب زمانی که  سازی این مدارهابرای بهینه

که کارایی مطلوبی چند سلول پایانی معموالً کنسانتره  شناسی و غیره( ثابت باشد،کانی

ندارند و یا حضور آنها تأثیر چندانی بر بازیابی مدار ندارد، به عنوان بار در گردش به 

 گردد.ابتدای بانک باز می

سازی مربوطه را در نظر بگیرید. با توجه به به عنوان مثال، بانک رافر زیر به همراه نتایج شبیه

شود در حالی که هشتم به بعد تقریباً ثابت می عیار، بازیابی مدار از سلول -نمودار بازیابی

 (.چرا...؟یابد )عیار به طور پیوسته کاهش می

 

 
 

( سلول پایانی را به ابتدای خط باز گرداند. ...؟توان کنسانتره چند )بهبود کارایی این مدار، میبرای 

ت استفاده نتایج برای مدار فوق در شکل زیر نشان داده شده است. در این مدار، در صور

 ماند.سلول آخر، عیار و بازیابی نهایی کنسانتره مدار ثابت باقی می 0از 
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چنانچه ویژگیهای خوراک در مدارهای باز متغیر باشد، معموالً برای افزایش پایداری و پایش بهتر، 

دهند. این افزایش به دلیل حضور مواد با های جریان برگشتی را افزایش میتعداد سلول

 ای سینتیک متفاوت است.سرعته

 

 
 

 استفاده از واحد کلینر در مدار -51-3-2

فراهم شدن شرایطی است تا مواد با قابلیت برتری این نوع مدارها نسبت به مدارهای رافر باز، 

شناور شدن آهسته نیز مجدداً فرصت شناور شدن پیدا کنند. این عمل با بازگشت باطله 

 شود.می کلینر به ابتدای خط رافر فراهم

 یابد.به دلیل بازگشت ذرات با قابلیت شناور شدن آهسته به خوراک، بازیابی کلی مدار کاهش می

 تفاوت واحد کلینر با رافر عبارت است از:

  حجم واحد کلینر به مراتب کمتر از واحد رافر است )زمان ماند کمتر(؛ معموالً در مرحله

 شود.کلینر از سلولهای کوچکتر استفاده می

  درصد جامد در مرحله کلینر کمتر است؛ کنسانتره رافر باید پیش از ورود به واحد

 کلینر، رقیق شود.

 اصالح خط رافر در بخش قبل با استفاده از واحد کلینر در شکل زیر نشان داده شده است.



 فلوتاسیون پیشرفته

 مجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، گروه فرآوری مواد معدنی، 

 حمید خوشدستدکتر مدرس: 
 

 

 521 

 
 

 استفاده از واحد رمقگیر در مدار -51-3-3

 ازیابی است.هدف از استفاده از رمقگیری در مدار، افزایش ب

ای کوچک شده و کنسانتره رمقگیری معموالً جهت افزایش درجه آزادی وارد یک آسیای گلوله

 شود.سپس، به عنوان بار در گردش به ابتدای خط )خوراک رافر( باز گردانده می

 شود.الزاماً همیشه تمام کنسانتره رمقگیر وارد آسیا نمی نکته:

 رافر در شکل زیر نشان داده شده است. مدار شامل رمقگیر و آسیاکنی مجدد

 

 
 

 در جدول زیر ارائه شده است:کارایی مدار جدید برای شرایط مختلف 

 

کسری از کنسانتره 

که وارد آسیا  رمقگیر

 شودمی

 کارایی مدار هاتعداد سلول

 عیار مس )%( بازیابی مس )%( رمقگیر رافر

6/1 00 0 8/50 3/90 

6/1 8 09 0/55 8/90 

0 00 0 8/55 0/90 

0 8 09 0/50 0/90 
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در برخی موارد، کنسانتره رمقگیر وارد سیکلون شده و کسر ریزدانه وارد خوراک رافر و کسر 

 شود.درشت دانه وارد آسیا می

توان باطله رافر را به طور مستقیم وارد سیکلون کرد و سرریز را به باطله مدار و در مواردی می

 کنی منتقل نمود.ریز را به واحد آسیاته

ای و یک هیدروسیکلون در مدار بسته معموالً واحد آسیاکنی مجدد شامل یک آسیای گلوله نکته:

 شود.می

 

 

 



 

 
 

 


	1- Cover.docx
	2- Preface.doc
	3- Contact.doc
	4- Author Note.doc
	5- TOC.doc
	6- Sec (1).doc
	7- Chapter 1 Introduction.doc
	8- Chapter 2 Metallurgical Calculations.doc
	9- Chapter 3 Kinetic Studies.doc
	10- Chapter 4 Parameterology.doc
	11- Sec (2).doc
	12- Chapter 5 Process Monitoring.doc
	13- Sec (3).doc
	14- Chapter 6 Primary Studies.doc
	15- Chapter 7 Sampling and Data Collection.doc
	16- Chapter 8 Mineralogical Investigations.doc
	17- Chapter 9 Experimental Investigations.doc
	18- Chapter 10 Entrainment Control Procedures.doc
	19- Chapter 11 Reagent Scheme Optimization.doc
	20- Chapter 12 Locked Cycle Testing.doc
	21- Chapter 13 Hardware Troubleshooting.doc
	22- Sec (4).doc
	23- Chapter 14 Designing Flotation Circuits.doc
	24- Chapter 15 Circuit Optimization.doc
	25- Back Cover.docx

