
یک آمریکایی وصیتده 
نمولیبدافزایش کارآیی کارخانه برای 

NICICO
مجتمع مس سرچشمه

نیا چه خبر؟ددر 

مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر



65تا 60با ته ریز بین تیکنر -

فلوکوالنتدرصد بدون 

جدا کردن مواد شیمیایی -

مسفلوتاسیوناضافه شده در 

مخصوصا کف سازها 

امکان آماده سازی مناسب در -

درصد جامد مطلوب 



16ظرفیت ذخیره سازی حداقل 

ساعت خوراک کارخانه

نوسان در مقدار : هدررویدالیل -

و نوعمولیبدنیتخوراک، محتوی 

کانی مس 

وپر کردن، استفاده : سه تانک-

ذخیره 

هیهوادبا کالکوپیریتبازداشت -



هایمولیبدنیتبجز بعضی از -

به سریع شناور شونده بقیه نیاز

.دارندگازوییل

در آماده سازی مشاهده تاثیر -

بجای اول کلینرچند مرحله 

اولیهپرعیارکنی

قبل از گازوییلاضافه کردن -

سدیمهیدروسولفید



درصدی 80تا 75تاثیر گذاری -

رهکنسانتبر تولید رافرسلول های 

مطلوب 

سلول با دو جعبه 12حداقل -

خوراک دهی

جعبه 4تا 3سلول با 20تا 16-

خوراک دهی 

در امکان کوتاه تر کردن مسیر مواد-

.  زمانی که عیار پایین باشد



رافرهوا دهی سلولهای -

کلینرو چند مرحله از 

نصب شیر هوای به -

راحتی قابل دسترس 

بهترین بازیابی -

کمبا ارتفاع کفمولیبدن



تاثیر مواد تشخیص -

تاه تر شیمیایی بر مدار با کو

کردن زمان مواد 

امکان پیدا کردن مقصر 

تر خطا در کارخانه با کوتاه

کردن زمان ماند 

تا 10: زمان ماند معمول-

رافردقیقه در 20



اطله بهتر در صورتی که ببازیابی -

افرربه همراه باطله کلینررمق گیر 

.  از مدار خارج شود

هایی با باطله نرافرباطله مقایسه -

ررافمشخص کننده وجود مشکل در 

کلینریا 

که از نظر عملیاتی الزم استاگر -

ه شود برگرداندرافربه کلینرباطله 

دانده به عنوان آب رقیق کننده برگر

شود نه به تیکنر خوراک



در رافرسلول ها اگر -

دو ردیف باشد و از یک 

هتر طرف بار گرفته شود ب

. است

سلول ها رو به اگر -

روی هم باشند با یک 

می تواند کلمراقبکار

فرایند را زیر نظر 

. داشت



تر یک آسیا ثانویه با آسحتما -

.  الستیک در مدار باشد

توزیع یکنواخت عدم -

در سنگ معدن مسمولیبدنیت

فیریپور 

به ممکن است برای مقاطعی نیاز

ن آسیای دوم نباشد ولی نداشت

بار آن ضرر بزرگی ممکن است به

.  بیاورد



از سلول های استفاده -

در مراحل نهاییخودمکش

کلینرسه یا چهار مرحله از 

. باید کف پر بار باشد

سازی و وجود ذرات رقیق -

ارنده هترین بازدبمولیبدنیت

حاوی مسکانیهای


