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فلوتاسیوندر pHاستفاده از آهک پخته برای تنظیم 
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:میزان متوسط مصرف آهک در فلوتاسیون مس-

کیلوگرم بر هر تن 2/5-0/5

کلکتورهزینه آهک دو برابرهزینه -

و ( Na2CO3)کربنات سدیم : دو جایگزین گران تر آهک-
(NaOH)هیدرواکسید سدیم

د می تواند استفاده شود ولی هیدرواکسیpH=10/5تا کربنات سدیم -
.قابل استفاده است ولی بسیار خورنده است14سدیم تا 



آهکچرخه

3



آهکشیرتولید
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کاهش کارآیی آهک با بیش از حد حرارت دهی
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دهی تبدیل سنگ آهک به آهک پخته با افزایش شدت حرارتمیزان -

و یا زمان افزایش می یابد ولی از یک حد ( درجه1300بیش از )

.بیشتر باعث سوختن و کاهش کارایی آن در پالپ می شود



کاهش تخلخلبردرجه حرارتافزایشتاثیر
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بیشتری CO2هر چه-

خارج شود تخلخل 

. دافزایش پیدا می کن

تخلخلنظریبطور-

درصد می 45به 

تواند برسد ولی در 

. عمل امکان ندارد



کاهش تخلخلبردرجه حرارتافزایشتاثیر
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هر چه اندازه دانه ها -

سطح کوچکتر باشد به دلیل

ا ویژه باالتر، شیر آهک ب

کارایی باالتری تولید 

. خواهد کرد

-OHوCa+2هاییون-

.بیشتری آزاد خواهند شد



ختهناخالصی مانند آهن، سدیم و پتاسیم بر دانه ذرات آهک پتاثیر
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ایجاد  دانه های -

بزرگتر و در درجه 

ر حرارت های پایین ت

به دلیل وجود 

ناخالصی

d50: اندازهبهترین-

نمیکرو15ازکمتر



تاثیر نوع سوخت بر کیفیت شیر آهک
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ک استفاده از کک و مازوت باعث ورود ناخالصی گوگرد به آه-

ازهپخته می شود و کارایی شیر آهک را به دلیل افزایش اند

Ca (OH)2دهدمیکاهش.



اضافه کردن شیر آهک به جای آهک پخته
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ار، اضافه کردن مستقیم آهک پخته به دلیل ایجاد گرد و غب-
.گرفتگی و کنترل ضعیف بکار گرفته نمی شود

در Ca (OH)2معموال آهک به صورت هیدرواکسید کلسیم آبدار -

. مورد استفاده قرار می گیرد25تا 15درصد جامد 



شاخص کیفیت آهک پخته

11

به 20گرم آب از 600ت رزمان الزم برای رسیدن درجه حرا-

(T60)گرم آهک پخته150درجه بعد از اضافه کردن 60

-T60دقیقه نشان دهنده شیر آهک با کارآیی پایین5باالی



مقدارمنیزیم آب بر مصرف آهکتاثیر
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