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  یقدما   نات 

فروش كنسانتره حاصل از  ياگر برا. دارد  Fe3O4)(ت ياز نوع مگنت% 32، ) Fe2O3(ت يكانه از نوع همات% 30 يكانسار اهن- 1
از نوع اهن  يفروش ماده معدن يا نه؟ اگر برايوجود دارد  ين كنسانتره ايه چنيا امكان تهياهن الزم باشد، ا% 71 ييكارخانه كانه ارا

  .به فروش برسد يتواند بدون فرآوريم يا ماده معدنيباشد ا 04/0الزم باشد و حد مجاز گوگرد كمتر از % Fe 20 اريبا ع
به  يار وروديشود تناز و عيه مير تغذيت زيله فلوشينه كار بوسيس 5توسط   يريك معدن مس پرفيدر  ييك كارخانه كانه اراي- 2

  .دييرا بطور جداگانه محاسبه نما 2و 1 يرهايمتوسط  مس راين عيكارخانه و همچن

  
  .ج درست و نادرست هستنديك از نتايد كداميده است مشخص كنيمهندس معدن رس يبرا يشگاه معدنير از آزمايج زينتا- 3

  تيمگنت  تيريكالكوپ گالن تيبدنيمول  ينام كان
 MO=61% Pb=85% Cu=35% Fe=75%  ار فلزيع

كانه  2ن كانسنگ از يكه مس موجود در ايد در صورتيمس را محاسبه كن يار كنيكارخانه پر ع يسنگ معدن ورود رايع - 4
 يت و نسبت كانيريپكالكو% 30 يموجود حاو كانسنگشود و ين ميتام) Cu2S(ت يكالكوس يو كان) CuFeS2(ت يريكالكوپ
   .باشد يم 2به  3ت يت به كالكوسيريكالكوپ

با جرم  يگريو د 5/3با جرم مخصوص  يكيه معدن، يز اختالط دو ناحكارخانه ا كت، خورايبار يك كارخانه فرآوريدر - 5
گرم بر  3.8را با جرم مخصوص  ينكه بتوان خوراكيا يمجاز اختالط برا دح. شوديمترمكعب اماده م يگرم بر سانت 4مخصوص 

  چقدر است؟ مترمكعب به كارخانه فرستاد يسانت
  .د داشته باشنديبا ياتيوصخص چه يمواد معدن يفرآور يالزم برا ينمونه ها - 6
سينه كار زير تغذيه مي شود تناژ و عيارمتوسط ورودي به كارخانه را  5يك كارخانه فراوري در يك معدن مس پرفيري توسط  - 7

  .را نيز محاسبه كنيد 2و 1عيار متوسط در نقاط . محاسبه كنيد
مقدار طالي محلول سيانور ا ميلي گرم و مقدار طالي باقي  و) سيانوراسيون(گرم از كانسنگ طال با سيانور شسته شده است 200 - 8

  .عيار طالي اين نمونه چقدر است. گرم بر تن نشان داده است 9/0مانده در جامد را 
. دالر بر تن است موجود مي باشد 15گرم بر تن طال كه هزينه معدنكاري ان  2/0موليبدن  035/0مس ، % 1در كانساري با  - 9

حداكثر هزينه كانه . دالر مي باشد 14دالر بر كيلوگرم و قيمت هر گرم  طال  18بر كيلوگرم ، قيمت موليبدن دالر  3قيمت مس 
  ارايي بر هر تن ماده معدني براي كانسار بايد چقدر باشد تا ان كانه محسوب گردد؟

  :با بررسي كانسار سرب و طال اطالعات زير بدست امده است-10
  گرم بر تن 8: عيار طال  %7: عيار سرب 

  دالر بر تن10:هزينه كانه ارايي دالر بر تن 20: هزينه معدنكاري
  دالر بر تن13:قيمت طال دالر بر تن 200: قيمت سرب

  اگر بازيبي سرب همواره دو برابر طال باشد حداقل بازيابي براي تبديل شدن اين كانسار به كانه را محاسبه كنيد
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و ) PbS(با فرض اينكه تمام سرب از كانه گالن . پر عيار كننده سرب و روي بدست امده استارقام ذيل از يك كارخانه  -11

درصد به كنسانتره روي منتقل شود  3درصد از وزن خوراك به كنسانتره سزب و  2تامين مي شود و ) ZnS(روي از كاني بلند 
  بازدهي اقتصادي را براي شرايط ساده شده زير محاسبه كنيد

  
 %Pb %Zn 

  %7/1  %2  خوراك
 %6/3 %58 كنسانتره سرب
 %7/51 %9/0 كنسانتره روي

   
  Pb Zn 

  350 250 قيمت پوند بر تن
  درصد محتوي روي 82 درصد محتوي سرب93 پرداخت كارخانه ذوب

  110 23 )پوند بر هر تن كنسانتره(هزينه ذوب
  18  18  )پوند بر هر تن كنسانتره( هزينه حمل و نقل 

 
.سه تركيب عيار و بازيابي وجود دارد. را فرآوري مي كند% 1ه خوراك قلع با عيار كارخان-12  

%62با بازيابي % 63عيار باال، - 1  
%72قلع با بازيابي % 42عيار متوسط، - 2  
%78با بازيابي % 21عيار پايين ،  - 3  

بازده . پوند بر تن كنسانتره خشك است 20با فرض اينكه كنسانتره عاري از ارسنيك باشد و هزينه حمل و نقل به كار خانه ذوب 
.خالص از كار خانه ذوب را با توجه به قرداد ذيل براي هر سه تركيب محاسبه كنيد  

پوند بر تن 8500= ارزش قلع  
تن بر هر تن كنسانتره خشك 385= هزينه ذوب  

واحد بر هر تن كنسانتره خشك 1با كم كردن : ارزش واگذاري قلع   
 

تبديل مي كند را % 72قلع با بازيابي % 42قلع را به كنسانتره % 1يك پر عيار كننده قلع كه خوراكي با عيار  بازدهي اقتصادي-13
.محاسبه كنيد  

  :نتايج زير از يك كارخانه پر عيار كننده مس و روي بدست امده است-14
  Cu% Zn%  

  94/1  7/0  خوراك
  40/3  6/24  كنسانتره مس
  7/49  4/0 كنسانتره روي

بازدهي . به كنسانتره روي منتقل مي شود% 5/3وزن خوراك به كنسانتره مس و % 6/2ه گيري دبي وزني نشان داده است كه انداز
  .اقتصادي كلي براي شرايط ساده شده زيرا محاسبه نماييد

  پوند بر تن 1000=قيمت مس
  محتوي مس% 90: پرداخت كارخانه ذوب
  هپوند بر تن كنسانتر 30: هزينه كارخانه ذوب
  پوند بر تن كنسانتره 20: هزينه حمل و نقل
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  پوند بر تن 400=قيمت روي

  محتوي روي% 85: پرداخت كارخانه ذوب
  پوند بر تن كنسانتره 100: هزينه كارخانه ذوب
  پوند بر تن كنسانتره 20: هزينه حمل و نقل

از . مطلوبست بازيابي مدارها. داده مي شود درصد سرب مي باشد، طبق مدار زير ارايش 5تن بر ساعت از كانه اي كه عيارش  -15
و  207اوزان وزني سرب . طرفي اگر كانه سرب فقط تامين كننده  فلز سرب باشد كارايي جدايش كل مدار را محاسبه كنيد

  .مي باشد  32گوگرد 

  
  

كند كه محصول كنسانتره  و باطله  آن به ترتيب حاوي  درصد را فراوري مي 85يك واحد زغال شويي خوراكي با خاكستر   -16
  مطلوبست محاسبه كارايي جدايش واحد زغال شويي؟. درصد خاكستر مي باشد 95و  35
. اعداد روي جريانها نشان دهنده عيار مي باشند.. تن بر ساعت آرايش داده مي شود 100كانسنگ مسي در مدار زير با ظرفيت  -17

  ).نمره 3(يابي مدارها مطلوبست محاسبه باز

  
درصد  10اگر عيار كاني با ارزش در خوراك برابر با . در پر عيار سازي كانسنگي به دو روش نتايج جدول زير بدست امده است -18

 ).نمره3(باشد، كدام روش داراي كارايي جدايش بهتري مي باشد

  )گرم(وزن ماده با ارزش در باطله   )گرم(زن گانگ همراه كنسانتره و  )گرم(وزن ماده با ارزش در كنسانتره   

  5  10  60  روش اول

  10  8  55  روش دوم

 
مخفف C( بدست اورده  و فرمول مربوطه را تعميم دهيد  R4 وR0، R1 ،R2، R3در مدار زير بازيابي كل را بر حسب -19

  ).مخفف باطله مي باشد Tكنسانتره و
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مخفف C( بدست اورده  و فرمول مربوطه را تعميم دهيد R4 وR0، R1 ،R2، R3در مدار زير بازيابي كل را بر حسب -20

  ).مخفف باطله مي باشد Tكنسانتره و

 
  

'R0، R1 ،R2، R3، Rدر مدار زير بازيابي كل را بر حسب   -21
1، R'

'R و 2
( فرمول مربوطه را تعميم دهيد بدست اورده  و  3

Cمخفف كنسانتره وT مخفف باطله مي باشد.(  

R1 R3R2C1 C2 C3

T1 T2 T3

R’1 R’3R’2T’1 T’2 T’3

C’1 C’2 C’3

R0

C0

T0

F

  
  .را محاسبه نماييد 2و  1در مسير زير بازيابي كل وهمچنين بازيابي مدارهاي  -22

  
وزن كنسانتره در هر مرحله و بازيابي كل را . ساعت استتن بر  30در مدار پر عيار كني زير دبي جامد خشك ورودي -23

در ضمن بازيابي هر يك از مسير ها محاسبه كنيد و سپس با استفاده از ). عيارها در روي مدار نشان داده شده است. (محاسبه كنيد
  .انها بازيابي كل مسير را محاسبه نماييد

R1 R2T1

40%

C2

9%

4%

C1

T2
0.8% 0.3%

  
وبا فلوتاسيون كاني سرب در مرحله اول و فلوتاسيون كاني روي در مرحله . روي مي باشد%  8سرب و  %6كانسنگي داراي  -24

  .بازيابي سزب و روي را در اين عمليات بدست اوريد. دوم دو كنسانتره و يك باطله با مشخصات زير بدست امده است
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 درصد روي درصد سرب محصول

  6  70 سربكنسانتره 
 57 2/1 كنسانتره روي

 1 5/0 باطله
  .بازيابي مدار را محاسبه كنيد. درصد سرب دارد طبق مدار زير ارايش داده مي شود 5تن بر ساعت از كانه اي كه عيارش  25 -25

  
  .معيارهاي ارزيابي فلوشيت مذكور را تحليل نماييدبا توجه به . در مسير ارايش يك ماده معدني فلوشيت زير داده شده است -26
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  :درصد ، سه نوع محصول زير بدست مي ايد 1از كارخانه اي با خوراك مس  -27

  عيار بازيابي 
  91 27  محصول ا
  88 29  2محصول 
  80 31  3محصول 

كدام . ريال بر تن باشد 90000بر كيلوگرم، هزينه عمليات  ذوب ريال  9000ريال بر تن، قيمت مس  35000اگر هزينه حمل  
  ).كاني تامين كننده مس كالكوپيريت مي باشد( تركيب از نظر بازدهي اقتصادي و كداميك از نظر كارايي جدايش بر تر است 

  
اگر قيمت . كند درصد است را فراوري مي 035/0درصد و موليبدن  1يك كارخانه فراوري سنگ معدني كه حاوي مس  -28

. دالر باشد 10دالر و  200دالر بر كيلو گرم و هزينه هاي ذوب و كنسانتره به ترتيب  18دالر بر كيلو گرم، قيمت موليبدن  5/2مس 
كاني مس .( از دو روش پيشنهادي پر عيار كني زير كداميك از نظر اقتصادي و كداميك از نظر كارايي جدايش بر تر مي باشد

  )و كاني موليبدن موليبدنيت مي باشدكالكو پيريت 
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  روش دوم روش اول 

  32  27  (%)عيار كنسانتره مس
  82 86  (%)بازيابي مس 

  49 51 (%)عيار كنسانتره موليبدن 
  88  84  (%)بازيابي موليبدن 

يش در دو روش مختلف ارا. مي باشد) (Cu2Sدر يك كارخانه فراوري مس، كاني عمده تامين كننده مس كالكوپيريت-29
  كدام روش از نظر كار ايي بهتر است؟. ازمايشگاه مورد بررسي قرار گرفته و نتايج زير بدست امده است

 كنسانتره خوراك 
  وزن گانگ كوارتز  Cu2Sوزن   وزن كوارتز  Cu2Sوزن  

  A  25  290  14  45)(روش اول 
  B(  18 380 11 54(روش دوم 

 مس محتوي از دو كاني كالكوپيريت. درصد مي باشد 2/1ني مس عيار سنگ معدن ورودي كارخانه پر عيار ك -30

(CuFeS2)و كالكوسيت ) (Cu2Sاگر . مي باشد 5/1مشخص شده است كه نسبت كالكو پيريت به كالكو سيت . تامين مي شود
  .باشد بازدهي جدايش را محاسبه نماييد%  87و بازيابي ان % 30عيار كنسانتره مس 

كداميك از عمليات ها از . عمليات آرايش بر روي يك ماده معدني، نتايج جدول زير بدست امده استپس از انجام دو نوع  -31
 ).نمره 3(لحاظ كارايي جدايش بهتر مي باشد

  )تن(وزن گانگ  )تن(وزن فلز  

  گانگ  كنسانتره  گانگ  كنسانتره  

  3/7  9/0  2/0  6/1  1عمليات 

  8/6  1/1  3/0  9/1  2عمليات 

  

وط      آزادینات 
كه كاني هاي باطله  ان شامل كلسيت ) (SrSo4جهت مطالعه درجه آزادي و عيار سنجي نمونهاي از كانسنگ سلستينيت  - 1

)(CaCO3  كوارتز ،)(SiO2  و باريت(BaSO4) بعد از خرد شدن به روش تجزيه سرندي به بخشهاي مختلف ابعادي . مي باشد
 .ين عيار كاني سلستين در هر بخش سرندي و تعيين عيار متوسط نمونه كليطبق جدول زير تقسيم شده است مطلوبست تعي

 
 تجزيه شيميايي بخشهاي سرندي بر حسب درصد وزني: جدول

L.O.I CaO SiO2 BaO SO3 SrO وزن باقيمانده)(g دهانه سرند)(mm  شماره سرند)(Mesh 

1 5 25 14 30  25 200 35/3  6 

3 4 15 10 38 30 300 36/2 8 

1 1  4 3 48 45 350 2 10 

1  1 1  1 48 48  150  850/0  20 

5/4 10 5/122 39 32 100 850/0- 20- 
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و پس از خردايش تجزيه سرندي شده و ) نمونه معرف(گرم از كانسنگ سلستينيت فوق تهيه شده است  1000نمونه اي به وزن  - 2
في برداشت شده و تعداد ذرات درگير و آزاد توسط ذره بطور تصاد 200جهت تعيين درجه آزادي . نتايج زير بدست امده است

 50با فرض اينكه ذرات درگير همان تركيب  خوراك را داشته باشند و ذرات قفل شده داراي . ميكروسكوپ شمارش شده است
 :درصد كاني با ارزش باشند مطلوبست

 .كنيد درجه آزادي هر بخش را محاسبه و درجه آزادي جهت خردايش مناسب را محاسبه -الف

1درصد آزادي را به بازاي ميانگين ذرات براي كاني با ارزش و باطله رسم نماييد در صورتي كه -ب ii xxx و
xkey 100 رابطه درجه آزادي با ميانگين ذراتx لگاريتمي و نيمه لگاريتمي(در مقياسي مناسب . را بيان كند (y  ا بازاير 

x  رسم كنيد  و در صورت امكان پارامترk  در باره ميزان اعتبار رابطه فوق براي . را براي ذرات و كاني با ارزش بدست آوريد
  . مش خرد شده است -4فرض كنيد كل نمونه تا . توصيف درجه آزادي به عنوان تابعي از اندازه ذرات بحث كنيد

 ميكروسكوپ ذرات زير شنتايج حاصل از شمار: جدول 

كاني سلستين آزاد  N2)(ذرات درگير  N)3(كاني هاي  باطله 
)N1( 

 Mesh)(شماره سرند  mm)(دهانه سرند

90  100  10  35/3  6 

60  120 20 36/2 8 

50  85  65  2 10 

30  32 138 850/0  20 

18  26  156  850/0- 20- 

از مايع سنگيني به جرم )  28/3مخصوص كاني سيليمانيت  جرم(جهت مطالعه درجه آزادي و عيار سنجي كانسنگ سيليمانيتي  - 3
مش خرد  -30و   -25،  -16،  -10،  -8كيلوگرمي تهيه و به ترتيب تا  1نمونه معرف  5استفاده شده است بطوريكه  2/3مخصوص

سازي توسط مايع  گرم از هر نمونه آزمايشات شناور 100سپس  با .ميكرون به عنوان نرمه جدا شده است -500گرديده و ذرات 
  :سنگين  صورت گرفته و نتايج جدول زير بدست امده است مطلوبست

  تعيين درجه آزادي هر يك از نمونه ها -الف
بخش نرمه نيز  رو عيا%  10عيار متوسط هر يك از نمونه ها .تعيين خردايش مناسب جهت رسيدن به يك درجه آزادي مناسب-ب
  . ميباشد% 10

  آزمايشات شناور سازينتايج حاصل از : جدول 
 Mesh)(شماره سرند  درصد وزني  شناور شده درصد وزني غوطه ور شده عيار بخش شناور شده عيار بخش غوطه ور شده

1  13  25  75  8- 

5  25/11  20  80 10- 

45  82/3 15 85 16- 

75  78/2  10  90  25 

85  6  5  95 30- 

  
  :ر در جدول زير امده است مطلوبستنتايج حاصل از مطالعه درجه آزادي كانسنگ گل گوه- 4

  تعيين درجه آزادي هر يك از بخشهاي ابعادي -الف
  رسم تغييرات درجه آزادي به بازاي ميانگين ذرات بر روي كاني با ارزش -ب
  

  ذرات زير ميكروسكوپ شنتايج حاصل از شمار: جدول 
1)(  ابعاد ذرات   )مش(ابعاد ذرات   ii xxxتعداد ذرات  
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    درگير  آزاد هماتيتي  

  %30-40  %50-60  %70-80 %90 %100  باطله
10+8-  2000+2360-  2180  24  26  22  48  45  35  
20+10-  850+2000-  1300  20  30  18  18  67  47  
35+20-  425+850-  600  48  28  17  25  34  48  
60+35-  250+425-  320  75  47  30  10  6  32  

100+60-  150+250- 190 120 35 20  10  -  15  
150+100-  106+150- 130 115 35 22  -  -  28  

قسمت مساوي  15خرد شود و به ) قسمت هاشور خورده(اگر سنگ معدني به ابعاد زير جهت آزادسازي كاني با ارزش  - 5
  .ومكعبي تقسيم گردد درجه آزادي  كاني با ارزش را محاسبه نماييد

  
قسمت مساوي و مكعبي  8خرد شود و به ) قسمت هاشور خورده(اگر سنگ معدني به ابعاد زير جهت آزادسازي كاني با ارزش  - 6

قسمت مساوي تقسيم شود درجه  16اگر نمونه به . تقسيم گردد  در مورد درجه آزادي كانسنگ حاالت مختلف را بحث كنيد
  . آزادي چگونه تغيير ميكند

  
ميكروني تنگستن مبي باشد و قرار است بوسيله روشهاي ثقلي ارايش داده شود و سنگ در بر  500سنگ معدني حاوي ذرات  - 7

براي خردايش اين كانسنگ سه روش پيشنهاد شده است كه در . گيرنده كانيها تنگستن مقاومتشان از خود تنگستن كمتر مي باشد
  .با ذكر دليل روش مناسب خردايش را مشخص نماييد. ميكرون  است 100و  480، 700وجي به ترتيب انها اندازه ذرات خر

كانسنگ مذكور حاوي كانيهاي . سنگ معدني نفلين سينيت براي تعيين درجه ازادي به ازمايشگاه كانه ارايي ارسال شده است - 8
درصد باقيمانده كانسنگ را كانيهاي مافيك اوليوين،  15. شددرصد مي با 85فلسيك ارتوز، نفلين و اليگوكالز به مقدار حدود 

براي تعيين درجه ازادي كانيهاي فلسيك و مافيك كانسن . هورنبلند، اكسيدهاي اهن و تيتان و اوژيت به خود اختصاص مي دهند
نتايج . شده است مش خرد شده و سپس دانه بندي گرديده است كه منحني دانه بندي ان در شكل زير داده 8مذكور تا زير

مطلوبست است تعيين دجه ازادي بخش فلسيك . مطالعات ميكروسكوپي جهت مطالعه درجه ازادي در جدول زير داده شده است
  و مافيك؟ چرا درجه ازادي بخش فلسيك و مافيكبه جاي تك تك كانيها مطالع شده است؟



ی      نات   قدما ی  ه                                                                                                           س کا آرا یدا ر   -عدنند ند  ی  ه  ر                                                                                                                                                                                 دا ی  د ما پور

  
  )ميكرون 2380(شم 8نمودار دانه بندي نمونه خرد شده تا ابعاد ريزتر از : شكل

  
  )نمونه تهيه شده از دپوي آذرشهر(نتايج تعيين درجه آزادي كانسنگ مورد مطالعه :  جدول  

Mesh )µ(اندازه  ذرات شمارش شده
مقدار كانيهاي مافيك در دانه هاي شمارش شده در زير ميكروسكوپ

<5/0 5-5/0 10 -5 25 -10 50 -25 75 -50 90 -75 95 -90 100-95
12  1190 332 58 101 28 67 13 3 0 0 0 

30 590  469 67 82 41 67 20 6 1 0 5 

40 420 252 54 67 15 49 36 1 0 2 12 

60 250 500 53 41 41 8 31 0 0 0 14 

80 177 500 65 23 4 15 28 0 1 1 20 

100 149 553 40 22 0 0 28 7 0 1 25 

140 105 712 17 10 3 16 12 5 0 0 41 

200 74 610 16 0 0 0 12 7 0 0 53 

با ميكروسكوپ چشمي ) Counting point(درجه ازادي را براي كاني فلورين كه پس از خردايش توسط دانه شماري  - 9
 ).نمره 1(بدست امده است، محاسبه نماييد 

Mesh )µ(اندازه  ذرات شمارش شده
مقدار كانيهاي فلورين در دانه هاي شمارش شده با ميكروسكوپ

0% 25% 50% 75% 90% 100% 

12  1190 100 35 5 20 20 10 10 

كانسنگ را چه عواملي كنترل مي كنند؟ جهت تعيين درجه آزادي يك كانسنگ  درجه آزادي  كاني هاي با ارزش در يك -10
-mµ 74+88 بخش ابعادي(مس پرفيري نمونه هايي از كنسانتره و باطله آن در مدار فرآوري برداشت و نتايج زير بدست آمده است

 زادي كاني هاي مس در اين كانسنگ را محاسبه نماييد؟ كارايي جدايش اين فرايند پرعيار كني را نيز محاسبه نماييد؟درجه آ). 
درصد مورد نياز باشد بزرگترين اندازه خردايش مواد را حدس بزنيد؟ از باطله  80اگر براي اقتصادي بون ماده معدني  درجه ازادي 

  ).نمره 3(ده اند واندازه ذرات را يكسان فرض كنيد ذره بررسي ش 100و كنسانتره  حدود 
  مقدار كاني هاي حاوي با ارزش در باطله  مقدار كاني هاي حاوي با ارزش در كنسانتره  

  100  75  50  0 100 75 50 0  (%)درصد كاني بارزش در دانه ها
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  5  10  15  70 75 15 5 5  تعداد ذرات

  

د   ر وط     ینات 
  .را محاسبه كنيد) ميكرون 75به روزنه (مش  200ر رفته در يك سرند قطر سيم به كا- 1
مش به كار رود اندازه روزنه سرند ساخته شده را بر  30براي ساخت يك سرند ) ميكرون 150( مش 100اگر سيم يك سرند  - 2

  .حسب ميكرون  محاسبه كنيد
ميليمتر از هم قرار دارند  30ميليمتر و به فاصله  20انها در يك سرندي كه چشمه هاي  سرندي به شكل دايره و قطر هر يك از - 3

  .درصد دهانه سرند را محاسبه كنيد
و فاصله چشمه هاي سرند در امتداد  (a=10 mm, b=6 mm)در يك سرند كه چشمه هاي سرند بيضي شكل ميباشند - 4

  .درصد دهانه سرند را محاسبه نماييد ميليمتر مي باشند 12ميليمتر  و در امتداد قطر كوچكتر  20بزرگترين قطر سرند 
چند بار بايد اين عمل تكرار % 95باشد براي بازدهي % 70گذاشتن  ذرات در بار اول  ردر روش بشر ته نشيني اگر بازدهي كنا- 5

  گردد؟
اد؟ فرض مي شود چند بار بايد اين عمل را انجام د% 95باشد براي بازدهي  95/0برابر   d1/dاگر در روش بشر ته نشيني نسبت  - 6

d=h/l=0.9 وd1 ذراتي كه بايد از ذرات ي جدا شوند.  
براي اينكه ذراتي به اندازه كمتر از . گرم بر سانتيمترمكعب استفاده ميشود 8/2از روش ته نشيني براي دانه بندي ذراتي با دانسيته - 7

؟ ايا با يك بار آزمايش .ميكرون باشند 15از  ميكرون جدا شود از چه ارتفاعي بايد مواد خارج شوند تا ذرات همگن كمتر 15
سانتي متر انجام شده و درجه حرارت  30ميكرون را جدا كرد يا نه؟  آزمايش در ظرفي به ارتفاع  15ميتوان تمام ذرات كوچكتر از 

  . درجه است 25محيط  اب 
 15درجه سانتيگراد برابر با  25دردماي در مطالعات ازمايشگاهي بر روي هماتيت مشخص شد كه سرعت متوسط ذره اي در اب - 8

كيلو گرم بر متر مكعب باشد سايز تقريبي ذره را  5400اگر جرم مخصوص ذرات هماتيتي برابر با . ميليمتر بر ثانيه مي باشسد
  .فرض كنيد ذره كروي شكل مي باشد. محاسبه كنيد

ذرات از . استفاده ميشود) ته نشيني(عب از روش خاكشويي گرم بر سانتي مترمك 3براي دانه بندي ذرات ماده اي با دانسيته  - 9
ميكرون جدا شوند چه مدتي بايد  20اگر در نظر باشد كه ذرات كوچكتر از . سانتيمتر تخليه شوند 20ظرف آزمايش در ارتفاع 
  قبل از تخليه صبر نمود؟

پيروي مي   Rosin-rammlerه خرد شده از تابع تحقيق كنيد كه رفتار ماد. اناليز سرندي نتايج جدول زيرا نشان داده است-10
شيب منحني مربوطه را نيز محاسبه . ميكرون را بدست اوريد 200؟  و از انجا مقدار مواد باقيمانده روي دهانه  Gaudinكند يا تابع 

 كنيد؟ 

  
  
  
  
  
  
  
  

Aperture(mm) Mass(%) 
13300 0 

4750 20.9 

2360 21.1 

1180 20.9 

600 10.3

300 15.7 

150 4.3 

75 2.3 

-75 4.5 
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و روي  (Feed)سانتيمتر،توسط نمونه برداري  اناليز دانه بندي  بخش خوراك 6جهت تعيين كار ايي سرند صنعتي با دهانه  -11

با توزين .  تعيين شده ولي امكان برداشت نمونه از مواد زير سرندي به داليل مشكالت عملياتي ميسر نبود Overflow)(سرندي
مطلوبست تعيين انواع كارايي سرند صنعتي . درصد از خوراك ورودي به زير سرند انتقال يافته است 55واد مشخص گرديد كه م
 ).نمره 3(

  
                         

. ه شده استميليمتري در مسير آرايش براي آماده سازي خوراك دستگا ه هاي آرايش ثقلي بكار گرفت 2و 4، 8سرندي سه طبقه با چشمه هاي  -12
تن بر  4تخليه مي شود و   40و  25، 35تن بر ساعت بوده و از سه جريان روي سرندي به ترتيب از باال به پايين  14خوراك ورودي روي سرند 

مه هر سرند همه سرند ها سالم و از مواد روي سرندي ها نمونه هايي تهيه و در ازمايشگاه با اندازه چش. ساعت از زير سرند اخري تخليه مي شود
ميزان كارآيي هر سرند و كارآيي كل عمليات را ). جدول زير(دانه بندي گرديده و درصد ذرات درشتتر از ان سرند تعيين گرديده است 

 .بدست اوريد

 3روي سرند 2زير سرند  2روي سرند 1زير سرند 1روي سرند خوراك اصلي  نام محصول
  82/0  49/0  90/0  30/0  86/0  42/0 كسر مواد مانده روي سرند

  

ش    دا ژی  ی و ا گ ش وط    نات 
شش % 250به منظور تعيين قابليت خردايش يك ماده معدني توسط اسياي گلوله اي استاندارد  باد در شرايط بار در گردش  - 1

  .به كنيدبا توجه به اطالعات موجود انديس كار ماده معدني را محاس. آزمايش مطابق جدول زير انجام شده است

  ميكرون 1/55= محصول d80ميكرون،  1880=اوليه  d80گرم بر ساني متر مكعب ،  78/2= جرم مخصوص نمونه

  .مش تيلور مي باشد 200=و سرند كنترل
شماره 
  ازمايش

تعداد دور در گردش 
  اسيا

محصول توليد شده 
  )گرم(

نرمه موجود در بار 
يدي در هر دور وزن خالص نرمه تول  وزن نرمه خالص توليدي  اوليه

  )گرم(

1  150  444  272  172  15/1  

2  269  514  87  427  59/1  
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3  186  372  101  271  46/1  

4  222  342  73  269  21/1  

5  272  399  67  332  22/1  

6  261  395  78  317  21/1  

 2/7راي هر تن ان نشان مي دهد كه ب) كاالمين(مطالعات اكتشافي مقدماتي به موازات عمليات فرآوري بر روي كانسنگ روي  - 2
اگر نمونه گيري از عمق . ميكرون تبديل شود d80 149به  73/6اوليه از اين نمونه از ابعاد  d80كيلو وات ساعت انرژي است تا 

ميكرون رساند  d80 44به  76/4اوليه  d80بيشتري انجام گيرد  بازيابي به شدت كاهش مي يابد ولي اگر همين  نمونه را بتوان از 
انرژي مصرف شده براي يك تن از ماده را با شرايط جديد به كمك قوانين باند ، ريتينگر و . مجددا بهبود خواهد يافت بازيابي

  .كيك محاسبه نماييد
  اسياي گلوله اي اسياي ميله اي تر سنگ شكني  نوع عمليات

  تر-بسته تر-باز خشك-باز  نوع مدار

  24 24 14  تعداد ساعات در روز

  8/166 8/166 286  )عت تن بر سا(ظرفيت

d80 مش 14  4/3  اينج 3   بار اوليه  

d80 محصول)µ(  10950 1190 149  

 8 16 4  نسبت خردايش

  13  13  13  انديس كار

سخت شود و اندازه ذرات ورودي و خروجي ثابت بماند انرژي % 25اگر در يك مقطع زماني سنگ ورودي به كارخانه -4 
  .يد چقدر افزايش داده شودمصرفي حهت خردايش هر تن سنگ با

 110معدل %) 80بر مبناي ( ميليمتر 2ميليمتر و محصول 15اوليه  دماده معدني به ابعا t/h150 اگر توان الزم براي خردايش  - 5
  . ميليمتر توان الزم چقدر خواهد بود 5و تغيير ابعاد محصول به   t/h110باشد براي دستيابي به ظرفيت  بنصا

كيلووات انرژي  3221ميليمتر حدود  100تا  1200تن بر ساعت  خوراك از ابعاد  265براي خرد كردن  در يك سنگ شكن - 6
باشد كارايي انديس كار را محاسبه نموده و مشخص نماييد  12اگر انديس كار سنگ معدن . توسط سنگ شكن مصرف مي شود

  ايا اضافه كردن بار جديد الزم است يا نه؟

اگر . كيلووات بوده است 8سانتيمتر توان مصرفي  3سانتيمتر تا  30بر ساعت ماده معدني از ابعاد اوليه تن 10براي خرد كردن  - 7
تن بر ساعت چه  15افزايش يابد براي خرد كردن اين ماده معدني به ابعاد محصول قبلي توان مصرفي براي ظرفيت % 10ابعاد اوليه 

  .مقدار خواهد بود

مي تواند خرد شود را محاسبه  5متر و نسبت خردايش  1قطر بزرگترين ذره اي كه با يك سنگ شكن غلتكي به شعاع غلتك  - 8
فرض كنيد و اگر سرعت چرخش غلتك دو برابر شود ايا اندازه ذره محاسبه شده در قسمت اول  25/0ضريب اصطكاك را (كنيد 

  مساله تغيير مي كند؟

برابر قطر خود حداقل به نصف كاهش  060/0شدن را براي سنگ شكن غلتكي كه ميتواند سنگي به قطر  حداكثر زاويه درگير - 9
  دهد محاسبه نماييد
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و  3نسبت خردايش . سانتيمتر خرد كرد را محاسبه كنيد 200بزرگترين سنگي كه ميتوان در يك سنگ شكن غلتكي با قطر  -10.

  . باشد مي 25/0ضريب اصطكاك بين ماده معدني و غلتك 

  .در سنگ شكني در مسير باز و بسته اگر صرفا ظرفيت هدف باشد كداميك از اين دو مسير جهت خردايش استفاده مي شود -11

با ذكر علل احتمالي را . در موقع بارندگي گزارشهاي رسيده حاكي از ان است كه سنگ شكنها كارايي شان كاهش مي يلبد-12
  .حلهاي مقابله با ان را ذكر كنيد

اگر در اثر . است mm 20اندازه خروجي P80و  mm100اندازه ذرات ورودي به سنگ شكن  F80در يك سنگ شكني -13
درصد سخت تر شود براي اينكه اندازه ذرات خروجي ثابت بماند انرژي خردايش براي هر تن  25تغيير شرايط ناگهاني كانسنگ 

  )است 16سنگ انديس كار كان(سنگ چه مقدار بايد افزايش داده شود 

مشخص . براي مقايسه كار ايي دو دستگاه سنگ شكن ازمايشگاهي از روش باند استفاده شده و نتايج زير بدست امده است -14
  . كنيد كه كار ايي كدام بيشتر است

 

  A F80=12.4 mm P80=1000 µسنگ شكن 

  B F80=12.1 mm P80=850 µسنگ شكن 

اگر گلوگاه سنگ شكن . بگيريدمداري را مطابق شكل زير در نظر  -15


2

1
باشد و دانه بندي محصول به شرح زير باشد  3

   ).درصد 100و  85براي بازيابي (مطلوبست تناژ بار در گردش و درصد بار در گردش 

2%46,2%54,
2

1
3%85 


  

  
شده به سرند و تناژ بار در گردش و درصد بار در با توجه به مداري كه در شكل زير نشان داده شده است مجموع بار وارد -16

  .گردش در سنگ شكن مرحله دوم ر با توجه به داده هاي زيرا محاسبه نماييد

  .است  ”½ 1 سرند چشمه، است 4"از ريزتر محصول%  90  است،  4" اول زيراتوري شكن سنگ گلوگاه
 هاي منحني از: راهنمايي. است ”½ 1 از ريزتر صولمح% 70  و  است 2" دوم شكن سنگ گلوگاه، است% 75 سرند بازدهي
  .كنيد استفاده ها شكن سنگ نوع اين بندي دانه به مربوط
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با نمونه برداري خوراك، مواد . سانتيمتر مي باشد 6تن بر ساعت و اندازه چشمه سرند  100در مدار زير دبي خوراك جديد  -17

مواد  بر روي سرند باقي بماند، مطلوبست % 30اگردر صنعت. مده استروي سرند و زير سرند اطالعات جدول زير بدست ا
منحني ها را در همين برگه . محاسبه كارايي ، تعيين حد جدايش عمليات سرند كني و مقدار بار درگردش مدار؟ نتيجه را بنويسيد

 ).نمره 5(امتحاني و در نمودار مختصاتي تهيه شده ترسيم نماييد

 
 

اگر بازيابي . سانتيمتر براي جدا كردن ذرات درشتتر در مسير سنگ شكني بكار گرفته شده است 3در مدار زير سرندي به چشمه  -18
و از طرفي، بر . باشد% 70يابي ذرات كوچكتر از چشمه سرند در زيرسرند و باز% 80ذرات درشتتر از چشمه سرند در روي سرند 
بر  uبر روي سرند باقي مي ماند، مطلوبست مقدار تناژ ) تجمعي(درصد وزني مواد 45اساس دانه بندي مواد ورودي برروي سرند، 

 .حسب تن بر  ساعت

 
با نمونه برداري و اناليز سرندي از . مي باشد 1"ه سرند تن بر ساعت مي باشد و روزن 100در مدار سنگ شكني زير خوراك -18

% 100اگر كارايي سرند . باقي مي مانند و بقيه از ان عبور مي كند 1"ذرات روي سرند % 75محصول سنگ شكن مشخص شده كه 
  .باشد مقدار بار در گردش را محاسبه نماييد

  10 8  6  4  2 (cm)اندازه سرند

 (%)مانده روي سرند 
 14 28 22 19 12  خوراك

  4  8 11 27 36 روي سرند
 34 29  9  6  2  زير سرند
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یا  وط  ا   ینات 
با رسم منحني هاي درصد مواد باقيمانده روي . طبقه بندي يك ماده معدني به شرح زير مي باشدنتايج حاصل از خردايش و  - 1

 .نيزم شكست ذرات را بررسي كنيداسرند بر حسب اندازه ذرات مك

 µ  38 53 75 212 300  424 600 845اندازه 
  g( 20 40 18 30  60  90  58  26(وزن باقيمانده 

 .سانتيمتر است را محاسبه نماييد 5متر و شعاع گلوله ها  3ه شعاع ان سرعت بحراني را براي يك اسيا ك - 2

 :گلوله هايي كه بايد به اسيا اضافه نماييد را در مارد زير مقايسه كنيدقطر - 3

  )بقيه پارامترها ثابت باشند( برابر شود  2قابليت خردايش سنگ و اندازه ذرات ورودي  -الف
  ).بقيه پارامترها ثابت باشند( ف گردد  دور اسيا و دانسيته گلوله ها نص -ب
براي اينكه توان مصرفي اسيا ثابت بماند اگر بخواهيم قطر ان را به يك سوم قطر اوليه برسانيم حداكثر افزايش طول مجاز ان را   - 4

  . محاسبه نماييد
  .بود اگر سرعت اسيا خيلي كمتر از سرعت بحراني باشد وضعيت محصول توليد شده چگونه خواهد -5 

  .وضعيت محصول توليد شده چگونه خواهد بود) ولي كمتر باشد(اگر سرعت اسيا نزديك به سرعت بحراني  - 6
  .اگر بار در گردش اسيا بيشتر از مقدار پيش بيني شده باشد چه راه حل هايي  براي كاهش ان پيشنهاد مي كنيد - 7
م موادي كه ما بين گلوله ها در يك متر مكعب گلوله ها مي تواند جا با فرض اينكه گلوله هاي داخل اسيا هم اندازه باشند حج - 8

  .بگيرد را محاسبه نماييد
  .رابطه را اثبات نموده و محدوده اعتبار ان بررسي كنيد. رابطه زير براي محاسبه بار داخل اسيا پيشنهاد شده است - 9

mD  قطر داخلي اسيا وcH بيشترين فاصله بين سطح گلوله ها تا ديواره اسيا مي باشند  

)(126113%
m

c
load D

HV   

باشد تغييرات توان را نسبت به  4/5و فاكتور بار  2/0با فرض اينكه فاكتور سرعت  . رابطه زير براي توان اسيا ارائه شده است -10
  قطر و طول اسيا معين كنيد

  .طول اسيا مي باشد  Lفاكتور سرعت و    kspقطر داخلي اسيا، Dmتوان،  Pكه  
pkkLDP sm  1

5.244.8  
با توجه به . براي بررسي  تاثير افزايش تناژ سنگ ورودي در كارخانه فرآوري از روش كارايي انديس كار استفاده شده است-11

  .داده هاي زير معين كنيد كه ايا اضافه كردن بار اسيا مفيد مي باشد يا نه
 توان مصرفي )kwh/t(انيس كار باند )µ(محصول P80  )µ(ورودي t/hF80تناژ 
263 13/12 99 12 3221  
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297  316/11  111  75/11  3221  

  .وظايف استرها در اسيا ها را مشخص نموده و عوامل موثر در انتخاب نوع استر را  بيان كنيد-12
  .با توجه به مدار زير بار در گردش را محاسبه كنيد -13

F= 100 t/day   
Dm=0.81  

 Do=2.33   
 Du=0.39  

  
  .با توجه به داده هاي زير ، ميزان بار در گردش را براي مسير زير محاسبه كنيد-14

Da=0.67  
 Db=0.41   
 Dc=0.49  

  
  
  

  
ر د. در حال كار است% 45متر با درجه انباشتگي  5/4متر و طول  4يك آسياي گلوله اي از نوع تخليه با سر ريز به قطر  -15

 )نمره 4(كيلوگرم بر متر مكعب باشد مطلوبست  4500صورتيكه چگالي ظاهري گلوله هاي مورد استفاده 

 محاسبه وزن گلوله الزم براي آسيا 

 محاسبه  حجم پالپي كه در هر لحظه  مي تواند در آسيا وجود داشته باشد. 

  تهيه شده باشد و انديس كار ) در حالت باز (ميليمتر  10گلوگاه درصورتيكه خوراك آسيا توسط سنگ شكن مخروطي استاندار در مسير باز با
گرم بر سانتيمتر مكعب باشد و آسيا به روش تر كار كند، اندازه بزرگترين گلوله مورد نياز براي  75/2و جرم مخصوص ان  8/9ماده معدني 

  اين آسيا را محاسبه نماييد؟

استفاده شده است بطوريكه بعد از نمونه برداري بر روي نمونه هاي عمليات  از توزيع ابعادي توسط سرند  13در مدارتمرين  -16
بار در گردش را محاسبه كنيد در  -200، +100، +65براي بخشهاي ابعادي . تجزيه سرندي انجا شده و نتايج زير بدست امده است

  ضمن بار در گردش متوسط را نيز محاسبه كنيد
  M U O  )مش(ابعاد ذرات 
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  درصد وزني تجمعي  درصد وزني  درصد وزني تجمعي  درصد وزني  درصد وزني تجمعي  درصد وزني

35+  2/12  -----  6/16  -----  -----  -----  
48+  1/27  3/39  7/34  3/51  8/0  -----  
65+  8/15  1/55  6/19  9/70  1/4  9/4  

100+  3/10  4/65  6/9  5/80  8/12  7/17  
200+  1/12  5/77  9/10  4/91  15  7/32  
200-  5/22        3/67    

در مدار بسته با يك هيدوسيكلون كار مي كند اگر غلظت جامد محصول اسيا، ته ريز  4×5/3در يك اسياي گلوله اي به ابعاد  -17
  .درصد باشد ميزان بار در گردش را محاسبه كنيد 25و  85، 50و سر ريز هيدوسيكلون به ترتيب 

و در % 66در محصول اسيا  100µاير كار مي كند اكر ميزان مواد بزرگتر از يك اسياي گلوله اي در مسير بسته با يك كالسيف -18
تن بر ساعت باشد،  220و ظرفيت اسيا  µ 100بزرگتر از % 90باشد و خوراك اسيا % 8و % 87ته ريز و سر رير كالسيفاير به ترتيب 
  تناژ بار در گردش اسيا چقدر است؟

ن مدار اسيايي كه در مسير بسته كار مي كند نمونه هايي گرفته شده است و و درصد از خروجي اسيا، ته ريز و سر ريز سيكلو -19
  :مي باشد و نتايج تجزيه سرندي به شرح زير مي باشد 43/74و  72/27، 45/68جامد به ترتيب 

  باقيمانده روي سرند  

  اندازه ذرات
خروجي 

  اسيا
  ته ريز

سر 
  ريز

330  5/86  2/132  2/1  
212 8/36 7/56 6/8 
150 1/46 61 8/18 
106 9/61 7/82 3/25 

75  6/46  2/52  9/24  
53  6/26  9/23  2/27  
53-  7/98  3/36  4/167  

  .نسبت هاي بار در گردشي كه از درصد جامد و اناليز سرندي بدست مي ايد را مقايسه نموده و داليل اين دو را ذكر كنيد
ازي در يك مدار نرم كني در حال كار مي باشند مقدار ذرات ورودي وبه از دو اسياي گلوله اي كه با ابعاد يكسان بطور مو -20

با توجه به اطالعات . از محصول اين دو اسيا در يك زمان نمونه برداري شده و نتايج زير بدست امده است. هر دو اسيا يكسان است
  .موجود سرعت بحراني و وضعيت استر اين دو اسيا را مقايسه كنيد

  -15  +15  +25  +38  +75  +105  اندازه سرند
  A 12  36  48  54  66  84وزن باقيمانده در روي سرند در اسياي 

  B 10  18  22  28  52  70باقيمانده در روي سرند در اسياي
متر براي خرد كردن ماد ه معدني با ويژگي هاي زير و تحت شرايط عملياتي تر با  11متر و طول  6اسياي گلوله اي با قطر  -21

در مسيري بسته با   kg/m3 4650،  با گلوله هايي به چگالي%35درصد سرعت بحراني، درجه انباشتگي  70سرعت گردش 
 .هيدروسيكلون در نظر گرفته شده است

 ماده معدني
2.8s  14 /iW kWh t 80 500F 

ت اسيا كني چه چيزي مي تواند باشد و راه حل هاي احتمالي خود را براي بهبود به نظر شما مهمترين مشكل اين عمليا -21-1
  ).نمره 1(عمليات ذكر نماييد؟

  )نمره1(مطلوبست محاسبه وزن گلوله مورد نياز و اندازه بزرگترين گلوله قابل شارژ  در اسيا؟  -21-2
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درجه انباشتگي اسيا را محاسبه و . مين زده شده استمتر تخ 8/4در حين عمليات ارتفاع سطح گلوله تا سقف اسيا حدود -21-3

  )نمره1(نظر خود را در مورد افزايش و يا عدم افزايش گلوله به اسيا بنويسيد؟
، 95در صورتيكه درصد وزني جامد در خوراك ورودي به مدار، خروجي از اسيا، سرريز و ته ريز اسيا به ترتيب برابر با  -22-4
  ).نمره1(قدار بار درگردش مدار را محاسبه نماييد؟ درصد باشد، م 65و 25، 60
ايا با نظر مهندس فراوري موافق هستيد؟ . درصد برساند 400مهندس كانه ارايي در نظر دارد مقدار بار درگردش اسيا را به -23-5

  )نمره1(

د ر ندی با  ه  وط     نات 
در . ناهش يافته است% 51خانه فرآوري مواد معدني كارايي سرندها به طبق گزارشات رسيده به دليل پارگي سرندهاي يك كار - 1

درصد وزن انها درشتتر از روزنه  72و  52نمونه برداري كه از خوراك و مواد روي سرند به عمل امد مشخص گرديد كه به ترتيب 
  .رند است را محاسبه كنيدمقدار مواد زير سرند كه اندازه انها به دليل پارگي بزرگتر از روزنه س. سرند مي باشد

براي تعيين راندمان عمليات يك سرند دو طبقه از سرند هاي ازمايشگاهي استفاده شده است كه نتايج اين ازمايش در جدول - 1
 :مطلوبست محاسبه. كيلو گرم مي باشد 20خوراك مورد ازمايش . زير خالصه شده است

بازيابي بخش  - 1






8

1

4

1  

ذف دو بخش ابعادي ديگر يعني  درصد ح - 2






8

1
,

4

1  

راندمان جدايش بخش - 3






8

1

4

1  
  سرند ارتعاشي

  سرند هاي صنعتي
  جمع  "1/8- "1/4-"1/8 "1/4+

  درصد وزن  )kg(وزن   درصد وزن  )kg(وزن   درصد وزن  )kg(وزن   درصد وزن  )kg(وزن 
7 35 6 30 7 35  20  100  

 سرند هاي
  ازمايشگاهي

+1/4" 6 7/85 --- --- ---  ---      
1/8"-1/4" 75/0 7/10 5/5 7/91 1/0  4/1      

-1/8" 25/0  6/3  5/0  3/8  9/6  6/98      
      100  7  100  6  100  7  جمع

 گرمي گرفته شده و در ازمايشگاه به همراه نمونه خوراك سرنده 500از مواد روي دو سرند صنعتي در حال كار نمونه هاي  - 3
انازه سرند .  اناليز سرندي شدهاند كه نتايج بدست امده در جدول زير به صورت وزن باقيمانده بر روي سرند خالصه شده اند

درصد مواد روي هر دو سرند باقي مي مانند اگر هيچ  65در طي عمليات سرندي مشخص گرديد  كه . مي باشد mm 6صنعتي 
  شكل تعيين كنيد مواد به اشتباه تقسيم شده در كدام يك از دو سرند كمتر است؟يك از سرندها پارگي نداشته باشند با رسم 

  mm 10 8 6  4  2)(اندازه سرند
  20  25  50  100  200  خوراك
  5  10  60 130 250  سرند اول
  10  15  50 140 230  سرند دوم

گرم از خوراك و مواد روي سرند گرفته كيلو  1براي تعيين كار ايي سرندي در يك كار خانه كانه ارايي نمونه هايي به وزن  - 4
كل مواد روي %  70باشد و  mm  6شده و سپس اناليز سرندي شده هند كه نتايج انها در جدول زير امده است اگر روزنه سرند

  .سرند باقي بماند كار ايي سرند را محاسبه كنيد
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  )g(وزن مواد باقيمانده روي سرند  )mm(اندازه سرند

  وي سرندمواد ر خوراك سرند
10 400 550 

8  200  270  
6  100  140  
4  55  20  
2  40  10  

  كار ايي كدام سرند بهتر است؟. بدست امده است d50 (B)=0.9و  d50 (A)=0.5از منحني كار ايي دو سرند  -5 
  

ون ک A یدرو وط     نات 
يوسته كار مي كند نمونه هايي گرفته شده كه درصد از خروجي اسيا، سرزيز و ته ريز هيدروسيكلون مدار نرم كني كه بطور پ - 1

منحني جدايش . تعيين شده است و نتايج اناليز سرندي اين نمونه ها به شرح زير است 74و  27، 68جام اين سه نمونه به ترتيب 
  .تصحيح و تصحيح نشده را رسم كنيد

  مواد باقيمانده روي سرند 
  ريز سر  ته ريز  خروجي از اسيا  )µ(اندازه ذرات

330 5/86 2/132  2/1  
212 8/36 7/56  6/8  
150 1/46 61  8/18  
106 9/61 7/82  3/25  
75 6/46 2/52  9/24  
53 6/26 9/23  2/27  
53- 7/98 3/36  4/167  

 400دبي خوراك ورودي . مي باشد 5/2نسبت بار در گردش يك مدار نرم كننده كه از يك اسياي گلوله اي و تعدادي سيكلون تشكيل شده  .3
درصد باشد و حد  60اگر درصد جامد خوراك سيكلون . گرم بر سانتي متر مكعب مي باشد 1/4تن بر ساعت است و دانسيته سنگ معدن 

  .مورد نظر باشد اندازه و تعداد سيكلون الزم براي مدار فوق را محاسبه كنيد psi  10ميكرون با فشار ورودي خوراك  85جدايش سيكلون 

سيكلون كاهش داده شودچه تغييري در كار كرد  5سيكلون مدار اسيا كني به  6ماندن همه عوامل اگر  در صورت ثابت -4 
  .سيكلون ايجاد خواهد شد

دانسيته ته ريز و سر ريز به ترتيب . تغذيه مي شود 65/1به صورت پالپ با دانسيته  2/4يك سيكلون كه با كالكوپيريت با دانسيته  - 5
منحني جدايش . با اناليز سرندي از سر ريز و ته ريز نتايج زير بدست امده است. ر متر مكعب مي باشدكيلو گرم ب 1200و  2200

  .بدون تصحيح و تصحيح شده ترسيم نماييد
  -µ( 212 150 106 75 53 38  38(اندازه
  g(  48/14  86/10  83/5  24/3  12/2  49/1  16/4(ته ريز
  g( 76/0 26/3 57/4 38/4 84/3  11/3  56/9(سر ريز

كيلو گرم  8/2سانتيمتر و دانسيته جامد خشك در ان  8/50با استفاده از رابطه موالر حد جدايش را براي سيكلوني كه قطر ان  - 6
محاسبه و منحني   70،  60،  50،  40،  30،  20، 10كيلو پاسكال است براي درصد وزني  74/82بر ليتر  و فشار در خوراك ان 

  .رسم نماييد) محور قايم(ر حسب درصد وزني را  ب) محور افقي(جدايش 
با استفاده از رابطه موالر و رسم منحني تاثير درصد حجمي جامد و دبي پالپ ورودي را بطور جداگانه بر حد جدايش توضيح  - 7

  .دهيد
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را بر ) ديافراگم( تاثير اندازه دهانه ته ريز، قطر سيكلون، درصد وزني جامد، فشار هيدروسيكلون و كوتاه شدن لوله خروجي - 8

  .روي حد جدايش در هيدرو سيكلون بنويسيد

ش دا ی  م و کارا واز  وط     نات 
تن بر ساعت وارد حوضچه پمپ شده و به صورت يك جريان خارج  25و  10با دبي جامد خشك  5و  2دو جريان با نسبت رقت  - 1

 .و رقت مسير خروجي را محاسبه نما ييد. اول استدرصد جامد جريان  خروجي چند برابر درصد جريان . مي شود

  
تن بر متر مكعب تهيه شده است، درصد جامد، درصد حجمي  پالپ  4/1تن بر متر مكعب پالپي با دانسيته  72/2از سنگ معدني با دانسيته  - 2

  و رقت پالپ را محاسبه كنيد؟
 35تن بر متر مكعب و درصد جامد پالپ  8/2وزن مخصوص كانسنگ . تن بر روز مي باشد 90000ان در يك واحد فراوري دبي ورودي  - 3

  مطلوبست دبي حجمي پالپ؟. درصد مي باشد
تن بر ساعت و مقدار جريان دوم  300مقدار جريان اوليه . ورودي كارخانه فراوري مواد معدني از دو جريان تشكيل نمي شود - 4

اين دو جريان براي انجام عمليات جدايش . است% 40و  30%درصد جامد اين دو جريان به ترتيب . تن بر ساعت مي باشد 400
گرم بر سانتي متر مكعب باشد حجم  3اگر دانسيته سنگ معدني . دقيقه در تانك عمليات نگه داشته ئي شوند 10بطور متو سط 

  . تانك را تعيين كنيد
جريان . مي باشد% 32متر مكعب بر ساعت با مقدار جامد  5/3ود دبي جريان اول يك مخزن توسط دو جريان پالپ تغذيه مي ش- 5

كيلو گرم بر متر مكعب باشد تناژ  2800اگر دانسيته جامد . متر مكعب بر ساعت است 8/2داراي دبي % 48دوم با مقدار جامد 
  .ورودي جامد خشك بر ساعت به اين مخزن را محاسبه كنيد

با نمونه برداري از خروجي اسيا مشخص مي شود كه به ترتيب . تن بر ساعت مي باشد 100خوراك تازه در مدار نرم كني زير  - 6
ميكرون را  75باشد مقدار ذرات كوچكتر از  3/3اگر نسبت بار در گردش . ميكرون مي باشند 75درصد انها كوچكتر از  70و  28

  .در ته ريز سيكلون محاسبه كنيد

  
و  47/2اگر نسبت بار در گردش . اسياي زير گرفته شده  و نتايج ان بر روي مسير ها داده شده است يك سري نمونه از مدار - 7

درصد   x.را محاسبه كنيد   a , bدرصد باشد مقدار اب اضافه شده در محل هاي  5تن بر ساعت با رطوبت  263تناز بار ورودي 
  .متر مكعب بر ساعت مي باشدوزني جامد در هر مسير را نشان مي دهد و مقدار اب بر حسب 

D=1, x=15t/h  

D=5, x=20t/h 

  پمپ
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و  20، 50تن بر ساعت باشد و غلظت وزني  جامد در سر ريز و ته ريز سيكلونها به ترتيب  100در مدار زير اگر ورودي مدار  - 8

  .مقدار بار در گردش اسياي دوم را محاسبه نماييد. درصد باشد 70

  
  .را محاسبه كنيد  cو  a ،bمش باشد دبي مواد در نقاط  200از سرند اگر اعداد روي جريانها نشان دهنده درصد ذرات عبوري  - 8

  
  :با توجه به مدار زير به سواالت ذيل پاسخ دهيد- 9

  تفاوت سيكلونها و اسيا ها چيست؟  -الف
  عيار فلز در سر ريز چقدر است؟. درصد باشد 4و  3اگر عيار فلز در ته ريز و خوراك سيكلون به ترتيب  -ب

  
ميزان جريان اب الزم را براي تانك محاسبه نموده و ميزان اب الزم . بيانگر غلظت وزني جامد مي باشد  xوشيت زير در فل -10

  ).بيانگر عيار مي باشد c(براي افزودن به اسياي ميله اي و تخليه حاصل از ان را نيز محاسبه كنيد 
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سير انالير دانه بندي در تمام نقاط انجام شده و در جدول زير ارايه در اين م. مسير خردايش و طبقه بندي ذيل را در نظر بگيريد-11

تن بر ساعت باشد  90را بر حسب تن بر ساعت و بار در گردش را در صورتيكه بار ورودي  6الي  2دبي بخشهاي . شده است
  .محاسبه نماييد

  نتايج اناليز دانه بندي
6  5  4  3  2  1    

10%  90%  30%  90%  0%  10%  200  

  

  
  

ی یار  ش رپ    نات 
با رسم شكل هايي مشخص نماييد كه چگونه ميتوان هر يك از . كانسنگ آهن شامل كاني هاي مگنتيت و هماتيت با گانگ كربناته مي باشد -1

 ).نمره 5/2(كاني هاي مگنتيت، هماتيت را از گانگ جدا نمود 

ت به كار برده مي شود؟  آيا با استفاده از روش هاي ثقلي امكان جدا كردن چرا روش هاي ثقلي بطور عمده براي ذرات درش - 2
در آب  ميسر مي باشد يا نه؟ چگونه ميتوان كارايي ) g/cm3 3/2با دانسيته (از گانگ كربناته ) g/cm3 6با دانسيته (مگنتيت 

از گانگ كربناته به روش ثقلي cm 6/0ذرات روشهاي ثقلي را افزايش داد؟ از طرفي اگر براي جدا كردن مگنتيت با حداقل قطر 
 .اندازه چشمه سرند را تعيين نماييد. نياز به سرندي قبل از دستگاه جدا كننده ثقلي مي باشد

 .ي مورد استفاده قرار گيرندروشهاي ثقلي در چه مواردي مي توانند بطور موفقيت آميزي جهت پرعيار سازي مواد معدن -3

 .را شرح دهيد  )MGS(ننده مولتي گراويتي كاربرد و مكانيسم كار جداك  -4



  

 ٢٣
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ضمن بيان معايب و مزاياي روش هاي واسطه سنگين، براي پرعيار كني نوعي كانسنگ آندالوزيتي روش واسطه سنگين با بكارگيري واسطه  -5

باشند،آيا روش پيشنهادي   8/2و  3/3در صورتيكه چگالي اندالوزيت  و گانگ همراه آن به ترتيب برابر. پيشنهاد شده است 9/2اي به چگالي 
جهت تهيه واسطه مورد نياز در صنعت استفاده نماييم  مقدار مورد نياز مگنتيت براي  7موردقبول مي باشد؟ اگر بخواهيم از مگنتيت به چگالي 

 ه اي را محاسبه نماييد؟ تهيه يك مترمكعب از چنين واسط

صورتيكه يك مهندس فراوري بخواهد براي فرآوري طالي  اصول و مباني روش هاي پر عيار سازي ثقلي را نوشته در - 6
آيا با تصميم مهندس ). g/cm3 8/2دانسيته باطله سيليكاته(، از روش هاي ثفلي استفاده نمايد)g/cm3 18دانسيته طال(پالسري

 موافق هستيد يا نه؟

 g/cm3دانسيته( سنگ اندالوزيتيمزايا و معايب روش هاي واسطه سنگين را نوشته و در صورتيكه براي پرعيار كردن كان - 7
بايد به هر تن آب اضافه ) g/cm3 6دانسيته(باشد، چند كيلوگرم فروسيليس g/cm3 8/2نياز به پالپي با دانسيته) 3/3اندالوزيت

 .نمود

)درصد مگنتيت  40گانسنگي داراي - 8 43OFe )درصد هماتيت 30و ( 32OFe براي . مده ان سيليسي استمي باشدوگانگ ع (
جدا كردن هماتيت و مگنتيت از چه نوع جدا كننده هاي مغناطيسي و به چه ترتيبي استفاده مي كنيد؟ در صورتيكه يك جدا كننده 

 بر ان) g/cm36دانسيته(ميليمتري مگنتيت  2تسال بر سانتيمتر نيرويي برابر وزن ذرات  02/0تسال و گراديان  3/0مغناطيسي با شدت 
ميليمتري مي تواند بكار برده شود  5/0به اندازه ) g/cm35دانسيته(ها وارد كند، ايا اين جدا كننده براي جدا كردن ذرات هماتيتي

 ذرات را كروي در نظر بگيريد؟(يا نه 

سانتي  گرم بر 3/3مزايا و معايب روش هاي واسطه سنگين را نوشته و در صورتيكه براي جدا كردن آندالوزيت به دانسيته  - 9
گرم بر سانتي متر مكعب كه  5/2گرم بر سانتي متر مكعب از واسطه سنگيني به دانسيته  8/2مترمكعب از باطله سيليكاتي به دانسيته 

گرم بر سانتي مترمكعب تهيه مي شود، استفاده شود، اوالً مشخص نماييد كه چند كيلوگرم  6با استفاده از فروسيليس به دانسيته 
ميلي متر باشد  3اي هر تن آب در تهيه واسطه مورد نظر نياز مي باشد؟ ثانياً اگر قطر ذرات آندالوزيتي در خوراك فروسيليس به از

اندازه چشمه هاي سرند را ارزيابي . و مهندس فرآوري بخواهد سرندي را قبل از جداكننده واسطه سنگين طراحي و نصب نمايد
 كنيد؟

كانسنگ آهن با كانه مگنتيتي و با باطله سيليسي از جدا كننده هاي مغناطيسي استوانه اي مهندس فرآوري براي پر عيار سازي  -10
از طرفي . مي باشد N 026/0بطور متوسط جرم ذرات مگنتيتي در نمونه برابر با. موجود در آزمايشگاه استفاده مي كند

به ترتيب برابر با   Aو شدت ميدان دستگاه   درآزمايشگاه فرآوري دو دستگاه مغناطيسي استوانه اي وجود دارد كه گراديان
T/cm08/0  وT04/0 بوده و دستگاهB   به ترتيب داراي گراديان و شدتT/cm 5/0 وT 2/0  مي باشد و ثابت شدت در دستگاه

نسانتره و استفاده از كدام دستگاه توصيه مي شود؟ از طرفي براي آرايش محصولي با حداقل كوارتز در ك. مي باشد 2ها  برابر با 
  ماكزيمم مگنتيت در كنسانتره، دستگاه مغناطيسي بايستي چگونه خوراك دهي شود؟

  
  

  


