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  چكيده

با توجه به اينكه بهبود فرايند توليد در شركت ملي صنايع مس ايران مي تواند باعث افـزايش توليـد مـس                      
  .شود كه در همين راستا مطالعاتي بر روي كوره هاي فالش آغاز شده است

هـاي    هاي پيرومتالوژي ذوب كنستانتره     ترين روش   طور كلي ذوب تشعشعي يكي از جديدترين و متداول        به  
ذوب تشعشعي شامل دمش كنستانتره ريز سـولفيدي خـشك بـه همـراه كمـك        . سولفيدي مس مي باشد   

حضور اين مواد در محيط گـرم       . به درون كوره مي باشد    ) غني شده يا هواي معمولي    (ذوب سيليسي و هوا     
اما . كوره باعث اكسايش سريع كانه سولفيدي با اكسيژن هواي دمش شده و منجر به توليد مات مي گردد                 

مشكالتي در اين كوره ها به هنگام خالص سازي كنستانتره مس يعني تشكيل مات مس و تبديل مات كه                   
  . مي توان به افزايش بيش از حد درصد مگنتيت اشاره نمود

ه  تاثير  پارامترهاي مختلفـي بـاالخص در تـشكيل و كنتـرل مگنتيـت كـوره                در بهينه كردن عملكرد كور    

 شـارژ كـوره بـر روي محـصوالت، و            اندازه سـيليس و    فالش بسيار مهم مي باشد در اين تحقيق بيشتر اثر         

آوردن مقـدار   كه نتايج اين بررسـي مـي توانـد بـراي بدسـت              .ميزان مگنتيت را مورد مطالعه قرار مي دهد       

  .اپتيمم محصوالت و نرخ بازده انرژي كوره به كار رود مقدارمشخصه هاي فني
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 :   مقدمه 1-1

 كيلومتري سرچشمه واقع 40 متر مربع ، در 60000كارخانه ذوب مس خاتون آباد با مساحت بيش از 

آب و هواي منطقه با توجه به واقع شدن آن در غرب استان كرمان داراي زمستانهاي كوتاه و . شده است 

  .مي باشد %  25و حداقل % 65حداكثر رطوبت ساالنه . ستانهايي با رطوبت نسبي مطلوب است تاب

 از طرف چين به عنوان پيمانكار اين پروژه مي باشد و طرح كلي اين كارخانه بر اساس ذوب  NFCشركت 

نتره خوراك اين كارخانه عمدتاً كنسا. در ژاپن و جين النگ و گوشي در چين است )  (TOYOمس تويو

  .توليدي معادن مس ميدوك و باقي كنسانتره از ساير منابع داخلي و خارجي تأمين مي گردد 

از كنسانتره مس ، با  %  4/99 تن مس آندي با خلوص 80000هدف از احداث كارخانه ، توليد ساالنه 

گاه مجتمع اين مس آندي جهت توليد مس كاتدي به واحد پااليش. استفاده از تكنولوژي فالش مي باشد 

  .مس سرچشمه منتقل مي شود 

  

  


