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 پیشگفتار

ل جواب یک در بیش از دو دهه کار در صنعت و دانشگاه، همواره به دنبا گریکاشمرکز تحقیقات فرآوری مواد 

ن سؤال، رویکرد جواب ای تر است؟های ایران نسبت به مشابه خارجی خود پایینچرا کارایی کارخانه سؤال بوده است.

حاصل از  جاافتادههای ها، تکنولوژیاگر بپذیریم که در کارخانه کند.موجود مشخص میما را برای حل مشکالت 

 گردد.خوبی روشن میشود، نحوه مواجهه با مسئله افزایش کارایی واحدهای صنعتی بهعلوم مختلف بکار گرفته می

ها بری کارخانهالزم در راه گر، جواب به این سؤال را عدم رعایت استانداردهایمرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی

ای و حتی ی، توسعههای موجود، نیاز به تحقیقات وسیع بنیادبا این رویکرد، برای افزایش کارایی کارخانه داند.می

حاصل  باشد. شدههشناختکاربردی در دانشگاه و صنعت ایران نیست، بلکه شیوه راهبری باید مطابق با استانداردهای 

استانداردسازی ” گ و تغییر رفتار کارکنان با هدف نزدیک شدن به راهبری استاندارد است.این کار، تغییر فرهن

 در مجتمع سرچشمه با کمک مدیران، روسا، 1394از سال  ”راهبری کارخانه از طریق بازرسی فرایند

که نقش  پرداختن به تحقیقاتی جایبهدر این مدت  سرپرستان و کارکنان زحمتکش به اجرا گذاشته شده است.

در دنیا است، عوامل  دهه گذشته ۵در  شدهانجاممستقیمی در تولید نداشته و نتایج آن در بهترین حالت تأیید کارهای 

عالوه  گرشیکا تحقیقات مرکز دوری از راهبری استاندارد مورد بررسی قرار گرفت. در طی این مدت، کارشناسان

های عملیاتی جدید با ایجاد حاصل این تالش، اتخاذ شیوه اند.زندگی کرده هاآنعملیاتی با  بر کار در کنار کارکنان

دت، نهادینه کردن این رویکرد، در دراز م تغییرات تدریجی در فرایند، تجهیزات و رفتار نیروی انسانی بوده است.

های مرکز، داول، در این گزارشهای متگزارش برخالف روش صحیح راهبری کارخانه را به دنبال خواهد داشت.

شایان ذکر  شوند.های رفع مشکالت ارائه میگیرند و راهقرار می لیوتحلهیتجزملموس کارخانه مورد  کامالًمسائل 

مستمر ارزیابی  طوربهی شغلی هاردهنیز در جلسات هفتگی با حضور همه  جادشدهیااصالحات  تأثیراست که 

 گردند.می

ختلف مبرای واحدهای  شدههیتههای کتابچهاست.  جدید رویکرد این هایخروجی از یکی نیز رو پیش کتابچه

ات به همراه شرح تجهیز شود.در فصل اول به شرح مدار و اهداف واحد پرداخته می کارخانه شامل چهار فصل است.

مشکالت  صل سوم بهدر ف نکات کلیدی مکانیکی، ابزار دقیقی، برقی و عملیاتی در فصل دوم آورده شده است.

ل چهارم گنجانده شده بایدها و نبایدهای راهبری هر واحد نیز در فص شود.فرایند، پیشنهادها و راهکارها پرداخته می

 است.

واحدهای صنعتی شود و راه جدیدی پیش روی دانشگاه و امید است که این شیوه بومی، منجر به افزایش کارایی 

بگشاید. مؤثربرای برقراری ارتباط پویا، مستمر و  صنعت
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شکنی و سرندکنیواحد سنگ  

 
 یشکنسنگجانمایی کلی کارخانه  -1 شکل

 هدف مدار -1 -1

اندازه یک  تولیدشکن در ثالثیه، بیشینه کردن ظرفیت سنگ شکنی ثانویه وترین هدف مدارهای سنگمعمول

اولیه  و سرندکنی کارخانه پرعیارکنی مجتمع مس سرچشمهشکنی مدار سنگاصلی هدف . ستمحصول ا

 7/12زیر  %80به انبار نرمه، تولید محصول با ابعاد معدن در روز  تحویل تناژ مشخصی از سنگعالوه بر 

 .است)آسیاکنی(  دستنییپافرآیندهای  مناسب برای است که محصول مترمیلی

 شرح مدار -2 -1

یه )مخروطی استاندارد( و شکنی اولیه )ژیراتوری(، ثانوشکنی مجتمع مس سرچشمه شامل سنگمدار سنگ

 کار مدارباز صورتبه t/h۵000)ژیراتوری( با ظرفیت  شکن اولیهسنگثالثیه )مخروطی سرکوتاه( است. 

 Coarse) درشتدانهدر انبار  مترمیلی 203زیر  %100شکن ژیراتوری با ابعاد . محصول سنگکندمی

Stockpileرا تشکیل  1 یارکنیپرعکارخانه  سرندکنیشکنی و مدار سنگشود و خوراک ( ذخیره می

 است. شدهدادهنشان  2شکل  شماتیک در صورتبهشکنی و سرندکنی ی سنگمدار کارخانه دهد.می
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 فصل اول

 

 

 و سرندکنی شکنیمدار سنگ -2شکل 

 درشتدانهانبار  -3 -1

بر و نوسان گیری را  دستپاییناولیه با مدار  شکنسنگظرفیت معدن و  هماهنگ کردن انبار درشت وظیفه

تن در باالترین نقطه کارخانه واقع شده است. زیر انبار  ۵1000ظرفیت زنده  اب درشتدانهانبار دارد. عهده 

دهی ها از سه نقطه خوراکنوار نقالههر یک از  .قرار دارد( 3Dو 3A, 3B, 3C) نقالهنوار درشت چهار 

 t/h1184ظرفیت بیشینه  دهنده زنجیری دور متغیر باخوراک یک ،هر یک از این نقاط در. (3شکل ) شوندمی

نوار آماده به کار است.  صورتبهعملیاتی و یکی خوراک دهنده ، دو دهندهنصب شده است. از سه خوراک

 کندمی تأمینشکنی را خوراک واحد سنگ 3Aو نوار نقاله  (2)پرعیارکنی  توسعهخوراک طرح  3Cنقاله 

نوار از  هرکدام هستند.مشترک  2و  1بین هر دو کارخانه پرعیارکنی نیز  3D و 3Bنوارهای  .(4شکل )

کنند دارای یک آهنربا و یک می تأمینشکنی را های زیر انبار درشت که خوراک بخش سنگنقاله

 .باشندمیآشکارساز فلز 
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شکنی و سرندکنیواحد سنگ  

 

 محل تخلیه مواد از انبار درشت -3شکل 

 

 و نوارهای زیر آن درشتدانهنمای انبار  -4شکل 



 

 
 مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر
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 فصل اول

 

 ساختمان سرندکنی اولیه -4 -1

هر یک . (۵شکل ) استشکنی از مدار سنگ مترمیلی 7/12خارج کردن ذرات زیر  ،سرندکنی اولیههدف از 

 درمجموع .کنندپس از ورود به ساختمان سرندکنی اولیه دو مخزن را پر می 3Dو 3A، 3Bهای از نوار نقاله

 در خروجی. (تن 7۵0مخزن با ظرفیت ر ه) تن وجود دارد 4۵00اولیه به ظرفیت کلی  گیرنوسانشش مخزن 

که وظیفه  کندمیکار  t/h1184ظرفیت بیشینه  بادهنده زنجیری سرعت متغیر زن، یک خوراکمخهر 

توری طبقه  .(6شکل ) را بر عهده دارد t/h776ارتعاشی اولیه با ظرفیت  دوطبقهدهی به سرندهای خوراک

های گیری را بر عهده دارد. طبقه دوم از توریچدنی( است که وظیفه ضربه آستراول سرند از نوع گریزلی )

( و 11نوار شماره به زیر سرند ) مترمیلی 7/12از  ترکوچک. مواد با ابعاد است شده لیتشک متریمیلی 7/12

 شوند.قل میت( من4تر از آن به روی سرند )نوار شماره مواد با ابعاد درشت

 

 جانمایی ساختمان سرندکنی اولیه -۵شکل 
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شکنی و سرندکنیواحد سنگ  

 

 سرندهای اولیه -6شکل 

 1ساختمان نوار برگردان شماره  -5 -1

ای درجه 180شوند که برای تغییر جهت منتقل می 4درشت واحد سرندکنی اولیه ابتدا به روی نوار شماره مواد 

اما با عرض  ترکوچک . پس از آن به روی یک نوار(7شکل ) الزم است وارد ساختمان نوار برگردان شوند

 شوند.منتقل می 6به روی نوار شماره  تیدرنهاریزند و ( می۵بیشتر )نوار شماره 



 

 
 مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر
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 فصل اول

 

 

 1ساختمان نوار برگردان  -7شکل 

 شکنی و سرندکنی ثانویهسنگ -6 -1

( مترمیلی 7/12وظیفه این بخش کاهش ابعاد ذرات درشت در خوراک ورودی به محصول نهایی )ذرات زیر 

مواد درشت بخش سرندکنی اولیه، خوراک . استنی ثالثیه شکذرات با ابعاد مناسب برای سنگ تأمینیا 

شکنی توسط ساختمان سنگپس از ورود به  6دهند. نوار نقاله شماره های ثانویه را تشکیل میشکنسنگ

کند. زیر توزیع می t/h 2270ظرفیت  نگ معدن را بین سه مخزن ثانویه با( سTripperنوار نقاله متحرک )

وظیفه ( t/h 1184ظرفیت بیشینه متغیر ) دهنده زنجیری سرعتهر یک از این مخازن، یک خوراک

 شکل) است را بر عهده دارد t/h 706 هاآنهای ثانویه که ظرفیت هر یک از شکندهی به سنگخوراک

8). 
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شکنی و سرندکنیواحد سنگ  

 

 ثانویههای شکنسنگ -8 شکل

 t/h776ارتعاشی ثانویه با ظرفیت  دوطبقهبندی وارد سرندهای طبقه جهتهای ثانویه شکنمحصول سنگ 

و طبقه دوم از توری با روزنه  (10شکل) طبقه اول از نوع گریزلی ،. همانند سرندهای اولیه(9شکل ) شوندمی

( و مواد 11به زیر سرند )نوار شماره  مترمیلی 7/12از  ترکوچکتشکیل شده است. مواد با ابعاد  مترمیلی 7/12

 شوند.( منتقل می7تر از آن به روی سرند )نوار شماره با ابعاد درشت

 

 شکنی و سرندکنی ثانویهنمایی از ساختمان سنگ -9شکل 



 

 
 مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر
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 فصل اول

 

 

 چدنی( آسترسرندهای گریزلی) -10شکل

 2ساختمان نوار برگردان شماره  -7 -1

 180شوند که برای تغییر جهت منتقل می 7مواد درشت واحد سرندکنی ثانویه ابتدا به روی نوار شماره 

. پس از آن به روی یک نوار (11شکل ) الزم است که ابتدا وارد ساختمان نوار برگردان شوندای درجه

 شایانشوند. منتقل می 9به روی نوار شماره  تیدرنهاریزند و ( می8اما با عرض بیشتر )نوار شماره  ترکوچک

ربا با شدت میدان مغناطیسی باال در نظر گرفته شده یک آهن 9به  8ذکر است که در محل ریزش مواد از نوار 

 است.

 

 2جانمایی ساختمان نوار برگردان  -11شکل 
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شکنی و سرندکنیواحد سنگ  

 لثیهشکنی و سرندکنی ثاسنگ -8 -1

مواد درشت بخش . شوندمی مترمیلی 7/12و تبدیل به ذرات زیر  خرد شده ،این بخش همه ذرات درشتدر 

پس از  9. نوار نقاله شماره (12شکل ) دهندهای ثالثیه را تشکیل میشکنسرندکنی ثانویه، خوراک سنگ

به  ثالثیه مخزن شش( سنگ معدن را بین Tripperشکنی توسط نوار نقاله متحرک )ورود به ساختمان سنگ

 اسرعت متغیر ب نواریدهنده کند. زیر هر یک از این مخازن، یک خوراکتوزیع می t/h4۵40ظرفیت 

که ظرفیت هر یک از  های ثالثیهشکندهی به سنگوجود دارد که وظیفه خوراک t/h۵31ظرفیت بیشینه 

یک بندی وارد سرندهای طبقه منظوربه های ثالثیهشکنسنگاست را بر عهده دارد. محصول  t/h396 هاآن

به زیر  مترمیلی 7/12از  ترکوچک. مواد با ابعاد (13 شکل) شوندمی t/h776با ظرفیت  طبقه ارتعاشی ثالثیه

محصول نهایی واحد  11)ثانویه و اولیه( توسط نوار شماره  سرند منتقل شده و به همراه دو مرحله قبلی

 شودمنتقل می 7از چشمه سرند به روی نوار شماره تر . مواد درشتدهندشکنی و سرندکنی را تشکیل میسنگ

 شود.وارد مدار بخش ثالثیه می شدهبیترکبا ابعاد درشت بخش ثانویه  باردرگردشعنوان بهو 

 

 های مخروطیشکنسنگ -12شکل 
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 فصل اول

 

 

 هشکنی و سرندکنی ثالثیساختمان سنگنمایی از  -13 شکل

 انبار نرمه -9 -1

 7/12ر زی %80شکنی با ابعاد محصول واحد سنگ تیدرنهابندی رحله خردایش و سه مرحله طبقهسه مطی 

 .کندمی مینتأکه خوراک آسیاهای اولیه را  شودتن می 40000به ظرفیت زنده  ، وارد انبار نرمهمترمیلی

 

 نرمه انبار -14 شکل





 

 

دومفصل   

 

 

 

 

 

 

 

ر  شرح تجهیزات  ی و سرندکنیشکن سنگمدا
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شکنی و سرندکنیواحد سنگ  

 ی زنجیریهادهندهخوراک -1 -2

. (1۵شکل ) های زنجیری، درشت بودن سنگ معدن ورودی استدهندهدلیل استفاده از خوراک ،کلی طوربه

 ه استشکنی ثانویه استفاده شداز این تجهیز در قسمت انبار درشت، سرندکنی اولیه و سنگ جهتبه همین 

دهی اند تا بتوان نرخ خوراکهای زنجیری با موتورهای سرعت متغیر تجهیز شدهدهنده. خوراک(16شکل )

ها در دهندهاست. همچنین ظرفیت این خوراک مترمیلی 1۵24ها دهندهرا کنترل کرد. عرض این خوراک

 تن بر ساعت است. 39۵و  1184بیشترین و کمترین سرعت به ترتیب 

 

 دهنده زنجیریخوراک -1۵شکل 

 

 های زنجیری ثانویهدهندهخوراک -16شکل 

 3A ،3B ،3Dهای نوار نقاله -2 -2

 نوارهای زیر انبار درشت وظیفه انتقال مواد از انبار درشت به سرندکنی اولیه را بر عهده دارنداین هر یک از 

 هستند: زیر. به طور خالصه این نوارها دارای مشخصات (17شکل )
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 فصل دوم

 

 مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

 3های شماره مشخصات نوار نقاله -1جدول 

 مقدار پارامتر

 34۵ طول رفت و برگشت نوار )متر(

 1219 (مترمیلیعرض نوار )

 2/10۵ (یقهار )متر بر دقنو سرعت

 211 (یلوگرمنوار )متر بر ک یمتر از مواد رو یک وزن

 6 نوار )درصد( یرطوبت مواد رو میانگین

 10 نوار )درصد( یرطوبت مواد رو حداکثر

 44/1 مکعب( متریگرم بر سانت)نوار  یمواد رو چگالی

 7۵ یریبارگ درصد

 1216 نوار )تن بر ساعت( ظرفیت
 

 

 3های شماره نوار نقاله -17شکل 

 4نوار نقاله شماره  -3 -2

شکل ) شوندمیمنتقل  4( بر روی نوار شماره Over Size) تر از چشمه سرندهای اولیهمواد با ابعاد درشت

 . مشخصات کلی این نوار به شرح زیر است.(18



 

 
Kashigar Mineral Processing Research Center 

 

16 

شکنی و سرندکنیواحد سنگ  

 4مشخصات نوار نقاله شماره  -2جدول

 مقدار پارامتر

 1۵24 (مترمیلیعرض نوار )

 2/10۵ (یقهنوار )متر بر دق سرعت

 2214 نوار )تن بر ساعت( ظرفیت

 7۵ یریبارگ درصد

 38۵ (یلوگرمنوار )متر بر ک یمتر از مواد رو یک وزن

 -30۵ (مترمیلیابعاد مواد روی نوار )

 183 طول رفت و برگشت نوار )متر(

 

 4نوارنقاله شماره  -18شکل 

 5نوار نقاله شماره  -4 -2

. مشخصات با این تفاوت که مشخصات ظاهری نوار عوض شده است است 4نوار شماره  مانند ۵نوار شماره 

 نوار به شرح زیر است.
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 فصل دوم

 

 مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

 ۵مشخصات نوار نقاله شماره  -3جدول

 مقدار پارامتر

 2134 (مترمیلیعرض نوار )

 4/۵2 (یقهنوار )متر بر دق سرعت

 2214 نوار )تن بر ساعت( ظرفیت

 7۵ یریبارگ درصد

 774 (یلوگرمنوار )متر بر ک یمتر از مواد رو یک وزن

 -30۵ (مترمیلیابعاد مواد روی نوار )

 23 طول رفت و برگشت نوار )متر(

 6نوار نقاله شماره  -5 -2

تغییر  منظوربههمان ابعاد درشت سرندکنی اولیه هستند که  6و  ۵و  4در حقیقت مواد روی نوارهای شماره 

 . مشخصات کلی این نوار نیز به شرح زیر استشوندمیمنتقل  هااین نوار نقاله وسیلهبهای درجه 180جهت 

 .(19شکل )

 6مشخصات نوار نقاله شماره  -4جدول

 مقدار پارامتر

 1۵24 (مترمیلیعرض نوار )

 1/120 (یقهنوار )متر بر دق سرعت

 2214 نوار )تن بر ساعت( ظرفیت

 7۵ یریبارگ درصد

 338 (یلوگرمنوار )متر بر ک یمتر از مواد رو یک وزن

 -30۵ (مترمیلیابعاد مواد روی نوار )

 326 طول رفت و برگشت نوار )متر(
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شکنی و سرندکنیواحد سنگ  

 

 6نوار نقاله شماره  -19شکل 

 7نوار نقاله شماره  -6 -2

به این نوار لی ریزند. مشخصات کمی 7تر از چشمه سرندهای مراحل ثانویه و ثالثیه به روی نوار درشت دموا

 شرح زیر است.

 7مشخصات نوار نقاله شماره  -۵جدول

 مقدار پارامتر

 1۵24 (مترمیلیعرض نوار )

 ۵/130 (یقهنوار )متر بر دق سرعت

 2722 نوار )تن بر ساعت( ظرفیت

 7۵ یریبارگ درصد

 382 (یلوگرمنوار )متر بر ک یمتر از مواد رو یک وزن

 -76 (مترمیلیابعاد مواد روی نوار )

 438 طول رفت و برگشت نوار )متر(

 8نوار نقاله شماره  -7 -2

را دارند با این تفاوت که مشخصات ظاهری نوار  7همان مشخصات مواد روی نوار  8مواد روی نوار نقاله 

(. 20شکل یک آهنربا تعبیه شده است ) 9همچنین در محل ریزش این نوار به نوار عوض شده است. 

 مشخصات کلی نوار به شرح زیر است.
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 فصل دوم

 

 مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

 8مشخصات نوار نقاله شماره  -6 جدول

 مقدار پارامتر

 2134 (مترمیلیعرض نوار )

 ۵/64 (یقهنوار )متر بر دق سرعت

 2722 نوار )تن بر ساعت( ظرفیت

 7۵ یریبارگ درصد

 771 (یلوگرمنوار )متر بر ک یمتر از مواد رو یک وزن

 -76 (مترمیلیابعاد مواد روی نوار )

 41 طول رفت و برگشت نوار )متر(

 

 و آهنربای مربوط به آن 8نوار نقاله شماره  -20شکل 

 9نوار نقاله شماره  -8 -2

اد با دو نوار قبلی . مشخصات موباشندمیبه همراه دو نوار قبلی نوار حامل مواد در گردش  9نوار نقاله شماره 

 مشخصات کلی این نوار به شرح زیر است. ویکی است 
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شکنی و سرندکنیواحد سنگ  

 9مشخصات نوار نقاله شماره  -7 جدول

 مقدار پارامتر

 1۵24 (مترمیلیعرض نوار )

 1/134 (یقهنوار )متر بر دق سرعت

 2722 نوار )تن بر ساعت( ظرفیت

 7۵ یریبارگ درصد

 376 (یلوگرمنوار )متر بر ک یمتر از مواد رو یک وزن

 -76 (مترمیلیابعاد مواد روی نوار )

 409 طول رفت و برگشت نوار )متر(

 

 9نوار نقاله شماره  -21شکل 

 10نوار نقاله شماره  -9 -2

با توجه به اینکه در مراحل آخر خردایش  باشند.می 6تا  1های ثالثیه دهندهمربوط به خوراک ،نوارشماره این 

های نواری های زنجیری از خوراک دهندهدهندهیابد، بجای استفاده از خوراکابعاد سنگ معدن کاهش می

به دهی خوراک منظوربههای نواری با سرعت متغیر دهنده. خوراک(22شکل ) شوداستفاده می

 هاآنمتر و ظرفیت باردهی  7ها دهندهطول این خوراک ،کلیطوراند. بهشدههای ثالثیه طراحی شکنسنگ
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 فصل دوم

 

 مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

. الزم به ذکر است که سرعت این نوارها در حالت بیشینه است t/h۵31دهنده ین سرعت خوراکدر بیشتر

m/min 27  به شرح زیر است. (هادهنده)خوراکاست. مشخصات کلی این نوارها 

 10مشخصات نوار نقاله شماره  -8 جدول

 مقدار پارامتر

 1۵24 متر(عرض نوار )میلی

 27 (یقهنوار )متر بر دق سرعت

4/20 

7 

۵31 

397 

136 

86 

 326 (یلوگرمنوار )متر بر ک یمتر از مواد رو یک وزن

 -76 متر(ابعاد مواد روی نوار )میلی

 2/18 طول رفت و برگشت نوار )متر(

 

 10شماره نوار نقاله  -22شکل 
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شکنی و سرندکنیواحد سنگ  

 11نوار نقاله شماره  -10 -2

که حاصل مراحل سرندکنی  (23 شکل) است مترمیلی 7/12زیر  %80حامل مواد با ابعاد  11نوار نقاله شماره 

 . مشخصات کلی این نوار و مواد روی آن به شرح زیر است.استبندی ثانویه و ثالثیه اولیه و خردایش و طبقه

 11مشخصات نوار نقاله شماره  -9 جدول

 مقدار پارامتر

 1۵24 (مترمیلیعرض نوار )

 4/116 (یقهنوار )متر بر دق سرعت

 2427 نوار )تن بر ساعت( ظرفیت

 7۵ یریبارگ درصد

 382 (یلوگرمنوار )متر بر ک یمتر از مواد رو یک وزن

 -13 (مترمیلیابعاد مواد روی نوار )

 884 طول رفت و برگشت نوار )متر(

 

 
 11نوار نقاله شماره  -23 شکل

های نواری از ترازو برای محاسبه تناژ دهندههای مربوط به خوراکچرا برای نوار نقاله :1 سؤال 

 شود؟استفاده نمی
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متر  12قل ی زیر نوار نقاله از محل ریزش مواد، حداوی نوار نقاله، الزم است که ترازودر نصب ترازو ر طورکلیبه

ینکه طول با توجه به ا .شودنتوسط ترازو منتقل  شدهدادهبه عدد نمایش  احتمالی یهانوسان فاصله داشته باشد تا

 نیست.ها دهندهروی خوراکامکان استفاده از ترازو  جهیدرنتمتر است  7های نواری دهندهخوراک

 های نواری ارائه کنید.دهندهخوراکواقعی  سرعتبهیک روش عملی برای محاس :2 سؤال 

 60گذاری و تعداد دورهای آن در مدت زمان یک نقطه از غلتک نوار نقاله عالمتبرای این کار الزم است که 

. دقت شود گاهی اوقات برای آنکه تعداد دورها یک عدد صحیح شود، ممکن است زمان شودثانیه یادداشت 

. شود ثانیه محاسبه 60تعداد دورها برای زمان  ،چنین حالتی پیش آمد با تناسبثانیه شود. اگر  60بیشتر از 

سرعت و درصد سرعت تا نمودار  شوددهنده اعمال های مختلف خوراکبرای درصد ذکرشدهمراحل 

 .آید به دستآن دهنده خوراک

 های نواری ارائه کنید.دهندهخوراکیک روش عملی برای محاسبه تناژ مربوط به : 3 سؤال 

(. 2)مطابق مثال  شوددهنده محاسبه برای این کار الزم است که ابتدا رابطه بین سرعت و درصد سرعت خوراک

. در ودشزده و یک متر از مواد روی نوار را عالمت زده و از دو طرف مقطع پس از آن نوار نقاله را متوقف کرده 

وار با داشتن وزن یک متر مواد و همچنین سرعت ن جهیدرنت ید.آوی نوار به دست میادامه وزن یک متر مواد ر

 خواهد آمد. به دستتناژ  همنقاله و ضرب این دو پارامتر در 

𝑦 رابطه دهنده ازخوراکسرعت و درصد به نوار )واقعی(  شدهاعمالرابطه بین سرعت : 4 سؤال  =

0.24 ∗ 𝑥 مقدار تناژ در  ،کیلوگرم باشد 287آید. اگر وزن یک متر مواد روی نوار نقاله می به دست

آمده در  به دستمقدار حداکثر به نظر شما آیا  .آورید به دست را دهندهدرصدهای مختلف خوراک

 ؟با مقدار طراحی برابر است؟ اگر نیست با ذکر دلیل توضیح دهید که علت آن چیست شرایط فعلی

𝑉ابتدا از رابطه  = 0.24 × 𝑥  در ادامه با ضرب کردن آید به دستدر درصدهای مختلف سرعت نوار نقاله .

آورد که برای تبدیل به  به دستتوان تناژ را سرعت )متر بر دقیقه( در وزن یک متر مواد )کیلوگرم بر متر( می

60در  شدهحاصلتناژ الزم است مقدار 

1000
 .گرددضرب  

دهنده ککیلوگرم و حداکثر سرعت خورا 326که طبق طرح اولیه، وزن یک متر مواد روی نوار نقاله با توجه به این

ز تن بر ساعت بیشتر ا 115آید که تن بر ساعت به دست می 528حداکثر تناژ  جهیدرنتمتر بر دقیقه است  27

لیبره نبودن سرعت وضعیت فعلی است. دو دلیل اصلی برای این کمبود تناژ وجود دارد که مربوط به کا

. دهنده و کم بودن وزن یک متر مواد روی نوار نقاله )پایین بودن ارتفاع دریچه تنظیم خوراک( استخوراک

 برآیند این دو عامل، کاهش تناژ را در پی خواهد داشت.
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 های ثالثیهدهندهمحاسبات مربوط به ظرفیت خوراک -10جدول 

 (ton/h) تناژ
 روی مواد متر یک وزن

 (kg/m) نقاله نوار

 واقعی سرعت

 (m/min) دهندهخوراک

 سرعت

 )%( دهندهخوراک

83 287 8/4 20 

124 287 2/7 30 

165 287 6/9 40 

207 287 12 50 

248 287 4/14 60 

289 287 8/16 70 

331 287 2/19 80 

372 287 6/21 90 

413 287 24 100 

 آهنربا -11 -2

 صورتبهآهنربا ها در نظر گرفته شده است. از روی نوار نقاله لزیف آهنرباهای مغناطیسی برای حذف قطعات

. آهنرباها باید قادر باشند قطعات (24 شکل) ی کمی در باالی نوار نقاله نصب شده استمتقاطع و با فاصله

است، پذیر کنند. باید به این نکته توجه کرد که تا جایی که امکان جذب ،فلزی که روی مواد قرار دارند را

اگر  شوند وزیرا در چنین وضعیتی مواد کامالً از هم باز میداد در محل ریزش مواد قرار را باید آهنرباها 

 .قادر به جدا کردن آن خواهد بودآهنربا  ،قطعات فلزی در زیر مواد باشند

 

 درشتانبار آهنربای مغناطیسی  -24 شکل
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 آشکارسازهای فلز -12 -2

بعد از  معموالًکند، ی راه پیدا نمیشکنسنگاطمینان از اینکه هیچ قطعه فلزی به مدار سرندکنی و  منظوربه

یک میدان مغناطیسی قوی در اطراف آشکارسازهای فلز شود. آهنرباها، از آشکارسازهای فلز استفاده می

. درصورت عبور فلز از این میدان (2۵شکل ) کندآن عبور میدرون که نوار نقاله از کنند خود ایجاد می

ایجاد این جریان موجب بکار . مغناطیسی، جریان الکتریسیته در مدارهای آشکارساز فلز ایجاد خواهد شد

 منظوربهاست. این افشانه  شدهدادهدر باالی نوار قرار  کمی جلوتر از آشکارسازشود که ای میافتادن افشانه

. دگردنوارنقاله متوقف میسپس  وپاشد می آبرنگ یا فلز محل محل فلز توسط راهبر، در  ترسریعشناسایی 

. قابل ذکر است پیدا کرده و سپس نوار نقاله را فعال کندکار بایستی قطعه فلزی را در چنین وضعیتی مراقبت

توان شدت که شدت میدان مغناطیسی قابل تغییر است و براساس خاصیت مغناطیسی عمده فلزات عبوری، می

این است که همیشه آشکارساز بایستی بعد از آهنربا قرار بگیرد زیرا آن دسته  توجهقابلآن را تغییر داد. نکته 

 اند را شناسایی کند.یا در زیر مواد قرار گرفته نیست و هاآناز قطعاتی را که آهنربا قادر به جذب 

 

 آشکارسازهای فلز انبار درشت -2۵شکل 

 3ز، متر بر دقیقه و تأخیر زمانی آشکار ساز فل 105اگر سرعت نوارهای زیر انبار درشت، : 5 سؤال 

 شود؟مورد نظر چند متر بعد از آشکارساز متوقف می ثانیه باشد. پس از عملکرد آشکارساز، فلز

𝑋 = 𝑉 ∗ 𝑡  → 𝑋 = 105
𝑚

𝑚𝑖𝑛
∗

1𝑚𝑖𝑛

60𝑠𝑒𝑐
∗ 3𝑠𝑒𝑐 = 5.25𝑚 

کار به متری آشکارساز فلز ساخته شود تا مراقبت 5با توجه به محاسبات باال، بهتر است که یک سکو در فاصله 

 از توقف بردارد.راحتی بتواند فلز مورد نظر را از روی نوارنقاله پس 
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 (سرندکنی ) بندیطبقه فرآیند -13 -2

شود. از ام میهای متعددی انجبندی به روشبندی مواد است. طبقهمتعددی نیاز به طبقه لدر مراح ،در صنعت

واد معدنی به های فرآوری مدر کارخانه هاآنشود. بیشترین کاربرد سرندها برای اهداف زیادی استفاده می

 شرح زیر است:

فیت و سبب افزایش ظر این کار .شکن به داخل آناز گلوگاه سنگ ترکوچکجلوگیری از ورود قطعات  -

ز ورود قطعات ، وجود سرندهای ارتعاشی اولیه برای جلوگیری ادر کارخانه ،شود. برای مثالکارآیی آن می

 های ثانویه است.شکناخل سنگبه د ترممیلی 7/12از  ترکوچک

برای مثال،  بسته. دارمواد از یک مرحله خردایش به مرحله بعدی در م درشتدانهجلوگیری از ورود بخش  -

به مرحله  متریمیل 7/12تر از برای جلوگیری از ورود قطعات درشت ،سرندهای ارتعاشی ثالثیه در مدار بسته

 .اندشدهآسیاکنی در نظر گرفته 

وقانی حرکت تر در قسمت فهای درشتبندی همراه است. دانهجریان حرکت مواد بر روی سرند با ایجاد الیه

شوند و در تماس با تر به قسمت تحتانی منتقل میهای درشتهای ریزتر با عبور از بین دانهکنند و دانهمی

بندی ه این الیهاست. برای آنکالزم بندی بندی مواد بر روی سرند برای طبقهگیرند. الیهسطح سرند قرار می

مت در انتهای به طور مناسب انجام شود نباید ضخامت مواد بر روی سرند از حد خاصی تجاوز کند. این ضخا

ا چگالی ظاهری برابر و برای مواد ب 4از  3kg/m 1600سرند )بخش تخلیه( نباید برای مواد با چگالی ظاهری 
3kg/m800 متریمیلی 7/12نه سرند تجاوز کند. برای مثال، در کارخانه با توجه به چشمه از سه برابر دها 

اهمیت تجاوز کند.  مترمیلی 8/۵0برابر آن یعنی  4خامت مواد در انتهای سرند نباید از ضسرندهای ارتعاشی، 

یشتر شود، بندی مواد روی سرند به این دلیل است که اگر ضخامت مواد روی سرند از یک حد خاصی بالیه

د قرار دارند از روزنه سرند است و روی جریان موا ترکوچک هاآنشانس عبور آن دسته از موادی که ابعاد 

در پرواز  شود که مواد دائماً مییابد. همچنین اگر ضخامت مواد روی سرند خیلی کم باشد سبب کاهش می

در پی خواهد  نیز کاهش یابد که نتیجه این دو مورد، کاهش کارآیی سرندکنی را هاآنباشند و شانس عبور 

 داشت.

 سرند جدایش کارآیی -1 -2-13

د شوند، رادی که باید گذرد به میزان موها مینسبت میزان موادی که از روزنه صورتبهکارآیی جدایش، 

نند کارآیی کاز روزنه سرند از چشمه سرند عبور  ترکوچکعبارت دیگر اگر تمام مواد به گردد.تعریف می

 شود.عالی در نظر گرفته می %9۵در صنعت، کارآیی  معموالًاست.  100سرند 
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های ک به چشمها ابعاد نزدیهایی بعوامل مؤثر بر بازدهی عملیات سرند کردن، میزان دانه نیترمهمیکی از 

کاهش  سبب تیدرنهاهای سرند دارند که ها تمایل زیادی به کور کردن چشمهسرند است. این نوع دانه

 شوند.درصد دهانه می

تر از روزنه سرند که از و مقدار مواد درشت ماندهباقیمقدار مواد ریزتر از روزنه سرند که روی سطح سرند 

، شاخص تعیین شدهمیتقس اشتباهبهدر کارآیی سرند است. مقدار مواد  کنندهتعیین آن عبور کرده، دو عامل

 .استکارآیی 

-  

 تقسیم مواد روی سرند -26شکل 

 است. نییتعقابلهای زیر ، مؤلفه26شکل با توجه به 

c: از روزنه سرند است. تربزرگاز مواد روی سرند که  یکسر 

fاز روزنه سرند است. تربزرگکه اندازه آن  : کسری از مواد خوراک 

u از روزنه سرند است. تربزرگ: کسری از مواد زیر سرند که اندازه آن 

 موازنه جرم کلی مواد:
𝐅 = 𝐂 + 𝐔  

 تر از روزنه سرند:موازنه جرم مواد درشت

Ff = Cc + Uu 

 تر از روزنه سرند:موازنه جرم مواد ریز

F(1 − f) = C(1 − c) + U(1 − u) 
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 بنابراین:

C

F
=

f − u

c − u
                                 

U

F
=

c − f

c − u
 

 اندازه روزنه سرند بر روی سرند:تر از بازیابی مواد درشت

Cc

Ff
=

c

f
×

f − u

c − u
 

 تر از اندازه روزنه سرند به زیر سرند:بازیابی مواد ریز

U(1 − u)

F(1 − f)
=

(1 − u)

(1 − f)
×

c − f

c − u
 

 شود:کارآیی کلی، از ضرب دو معادله باال حاصل می

E =
c(f − u)(1 − u)(c − f)

f(c − u)2(1 − f)
 

 u=0نداشته باشد: اگر هیچ روزنه شکسته و یا تغییر شکل یافته وجود 

 شود:فرمول کارآیی به شکل زیر خالصه می جهیدرنت

E =
(c − f)

f(1 − f)
 

 عوامل مؤثر در کارآیی عملیات سرندکنی

ندکنی و در کارآیی عملیات سر استزمان سرندکنی نیز  کنندهتعییندبی مواد ورودی سرند که  

 مؤثر است.

ضخامت  یرتأث) استاحتمال عبور ذرات  دهکننتعیین که سرندهاتعداد دفعات برخورد ذرات با سطح  

 بستر(.

 نحوه حرکت سرند در هنگام عبور مواد از روی سرند. 

 اویه برخورد ذرات با سطح سرند.ز 

 دارد. هاآنمستقیمی بر احتمال عبور  تأثیرکه شکل ذرات  

نسبت ز اشود. سطح مؤثر عبارت است هرچه بیشتر باشد احتمال عبور ذرات بیشتر میسطح باز که  

 ها به کل سطح سرند.سطح روزنه
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 شود.کارآیی سرندکنی میکاهش  تیدرنهاها و سبب گرفتگی روزنهکه افزایش آن طوبت مواد ر 

ند در خوراک بندی ذرات ورودی به سرند. هرچه مقدار ذرات با ابعاد نزدیک به چشمه سردامنه دانه 

 یابد.بیشتر باشد، کارآیی عملیات سرندکنی کاهش می

کاهش  %51به دلیل پارگی سرندهای ارتعاشی مجتمع مس سرچشمه، کارآیی سرند به : 6 سؤال 

که به ترتیب  برداری که از خوراک مواد روی سرند به عمل آمد، مشخص شدیافته است. در نمونه

به دلیل  هاآناندازه  . مقدار مواد زیر سرند کهاستروزنه سرند تر از درشت هاآنوزن  %71و  52%

 از روزنه سرند است را محاسبه کنید. تربزرگپارگی سرند 

 توان نوشت:با استفاده از رابطه کارآیی سرند می

0.51 =
0.71 × (0.52 − u) × (1 − u) × (0.71 − 0.52)

0.52 × (0.71 − u)2 × (1 − 0.52)
→ 𝑢 = 0.2686 

 

مواد زیر سرند به دلیل  %2برداری ذرات زیر یک سرند عملیاتی مشخص شد که از نمونه: 7 سؤال 

از روزنه سرند دارند. اگر در این  تربزرگای ها هنگام نصب آن، اندازهفاصله بین قاب توریوجود 

چه درصدی  ،باشد %40از روزنه سرند در خوراک  تربزرگو مقدار مواد  %80حالت کارآیی سرند 

 است؟ تربزرگشان از روزنه سرند واد روی سرند اندازهاز م

 توان نوشت:با استفاده از رابطه کارآیی سرند می

0.8 =
c × (0.4 − 0.02) × (1 − 0.02) × (c − 0.4)

0.4 × (c − 0.02)2 × (1 − 0.4)
→ 𝑐 =  %78.37 یا 0.7837

 

، کارآیی عملیات کمتر باشددر سرند کردن، اگر مقدار ماده روی سرند، از یک حدی : 8 سؤال 

 دانید؟یابد. آیا دلیل آن را میسرندکنی کاهش می

 کاهش یابد. هاآنشود تا شانس عبور به دلیل آنکه مواد دائماً در پروازند و همین سبب می

دارد.  هاآیا کارآیی واحد سرندکنی در هنگام بارندگی تفاوت محسوسی با دیگر زمان: 9 سؤال 

 توضیح دهید.

شود تا همین موضوع سبب می .شوددچار انسداد میو کور  هاجواب: بله به دلیل چسبندگی مواد چشمه سرند

 .پیدا کندکارآیی سرندکنی کاهش  جهیدرنتو  سطح مؤثر سرند کاهش یابد
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پلیمری نسبت به توری فلزی در  و انواعترین محدودیت توری سرندهای الستیکی عمده: 10 سؤال 

 چیست؟

ایش نسبت به توری فلزی است. این امر به دلیل افز هاآنترین محدودیت این سرندها، کم بودن سطح مؤثر عمده

در واحد سطح  هاآنسطح باز  کار گیرد که اینصورت می هاآنو بیشتر کردن ضخامت  هاآنمقاومت مکانیکی 

 کند.کم میرا سرند 

ی بر اگر سطح سرند در واحد سرندکنی اولیه به دلیل بارندگی دچار انسداد شود چه تأثیر: 11 سؤال 

 گذارد؟شکنی ثانویه میواحد سنگ

شکن کاهش ظرفیت سنگ شوندمیمنتقل  ذرات درشت از روزنه سرند به قسمت ترکوچکاد دلیل اینکه مو به

 .اندشدهها شکنوارد سنگ اندبه خردایش نداشتهنیاز که  ییابد زیرا مواد

 سرندهای اولیه -2 -2-13

 برایچدنی(  آسترهستند که طبقه اول از نوع گریزلی ) دوطبقهسرندهای اولیه از نوع سرندهای لرزان 

متر و طول  4/2تشکیل شده است. عرض این سرندها  متریمیلی 7/12های گیری و طبقه دوم از توریضربه

توری با ابعاد  8طبقه دوم از  و مترمیلی 30۵×762چدنی  آسترقطعه  64متر است. طبقه اول از  1/6 هاآن

هدف از است.  مترمیلی 7/12×127های طبقه دوم تشکیل شده است. چشمه توری مترمیلی 1219×1۵24

سازی خوراک ورودی به واحد و نهایتاً همگن مترمیلی 7/12از  ترکوچکوجود این قسمت، حذف ذرات 

 است. شدهدادهنشان  27  شکلتعاشی در متعلقات سرندهای ار شکنی ثانویه است.سنگ

 

 متعلقات سرندهای ارتعاشی -27  شکل

رند سبب سشود و حرکت محور های سرند به محور سرند منتقل میتسمه لهیوسبهنیرو از موتور  طورکلیبه

 .استحرکت لنگ سرند شده که ماحصل این کار، حرکت ارتعاشی سرند 
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 سرندهای ثانویه -3 -2-13

با هم  هاآنه فوقانی ثانویه شبیه سرندهای اولیه هستند. با این تفاوت که ابعاد سرندهای گریزلی طبقسرندهای 

 متفاوت است.

 سرندهای ثالثیه -4 -2-13

 مترمیلی 7/12*127قه دوم سرندهای اولیه یعنی سرند با چشمه الثیه، یک طبقه هستند که مشابه طبسرندهای ث

 است.

 (Tripperنوار نقاله متحرک ) -14 -2

. شودیبه نام نوار نقاله متحرک استفاده م یزینوارنقاله از تجه کیتنها با  ،مخازن از یادیز تعداد پرکردن یبرا

 حکه سط یمخازن یکار بر روتوسط مراقبت ،محل ازمواد قرار دارد که  رهیذخ یانبارها یدستگاه در باال نیا

 یهانوارنقاله ،یشکن. در بخش سنگکندیرا پر م هاآنو  ردیگیشدن هست قرار م یدر حال خال هاآن

 .(28شکل ) کنندیم تأمین را نرمه انبار و هیثالث ه،یثانو خازنم اکرخو بیترت به 11 و 9، 6متحرک شماره 

 

 ثانویه نوار نقاله متحرک -28شکل 
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 های ثانویه و ثالثیهشکنسنگ -15 -2

اه هستند که به شکنی از نوع مخروطی استاندارد و سرکوتهای به کار گرفته شده در واحد سنگشکنسنگ

با توجه به ابعاد خوراک ورودی شکن، نوع محفظه سنگ شوند.ترتیب در مراحل ثانویه و ثالثیه استفاده می

زیر  %100شکنی ثانویه با توجه به اینکه ابعاد خوراک ورودی در قسمت سنگ به همین دلیل،شود. تعیین می

های ثانویه بر شکنکه گلوگاه سنگ . زمانیاست( Coarseنوع محفظه آن درشت ) ،هستند مترمیلی 203

به  مترمیلی 30۵تن بر ساعت مواد را از  706ها قادرند که شکناین سنگ ،باشند شدهتنظیم مترمیلی 32روی 

 مترمیلی 76زیر  %100های ثالثیه شکنی به سنگدهمچنین خوراک ورو .برسانند مترمیلی 76درصد زیر  100

زیر  اصطالحات 30شکل و  29شکل به با توجه  .است( Fineریز ) هاآننوع محفظه  ،درنتیجهو هستند 

 است. فیتعرقابل

 

 های ثانویهشکنمحفظه خردایش سنگ -29شکل 

 

 های ثالثیهشکنمحفظه خردایش سنگ -30شکل 

 

 خرد شوند. که بایدموادی : (Feedخوراک )



 

 

33 

 فصل دوم

 

 مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

هستند  ( به طور مستقیم با مواد در ارتباطBowl) ( و بدنه ثابتMantleهسته متحرک ): (Linerآستر )

های ضد سایش از پوشش ،با توجه به سختی ماده معدنی، برای جلوگیری از خوردگی این قطعات درنتیجه

 شود.استفاده می

 شود.یممحفظه خردایش در نظر گرفته  عنوانبهفضای بین هسته متحرک و بدنه ثابت  :(Cavity) محفظه

و هسته  قسمت پایینی فضای بین بدنه ثابت هنگام حرکت ژیراتوری، در :(Parallel Zone) ناحیه موازی

 شود.شود که به آن ناحیه موازی گفته میای ایجاد میمتحرک، یک ناحیه

در هنگام حرکت  :Feed Opening (Closed Side)اندازه ورودی خوراک در حالت بسته 

 شود.ژیراتوری به کمترین فاصله بین بدنه ثابت و هسته متحرک در قسمت باال گفته می

هنگام حرکت ژیراتوری  در: Feed Opening (Open Side) بازلت احورودی خوراک در  اندازه

ین تربزرگدازه این فاصله انشود. به بیشترین فاصله بین بدنه ثابت و هسته متحرک در قسمت باال گفته می

 کند.سنگ ورودی را تعیین می

ر دترین قسمت هسته متحرک و بدنه ثابت به فاصله بین پایین: (Discharge Settingدهانه خروجی )

 ابعاد محصول است. کنندهتعیینشود که هنگام حرکت ژیراتوری دهانه خروجی گفته می

ابت، به کمترین فاصله بین هسته متحرک و بدنه ث :(CSS; Closed Side Settingهانه در حالت بسته )د

 شود.( گفته میClosed Side Settingدهانه در حالت بسته )

بت، دهانه رین فاصله بین هسته متحرک و بدنه ثاتبه بیش :(OSS; Open Side Settingدهانه در حالت باز )

 شود.( گفته میOpen Side Settingدر حالت باز )

 (Open Circuit Operation) مداربازفرآیند  -1 -2-15

خوراک  یجهدرنتفرآیندی که در آن، دقت توزیع یکنواخت ابعاد محصول در درجه اول اهمیت قرار ندارد. 

 کند.شکن عبور میاز داخل سنگ باریکتنها 

 (Closed Circuit Operation) مداربستهفرآیند  -2 -2-15

سرند وارد شکن محصول سنگدر درجه اول اهمیت قرار دارد.  معینابعاد تولید ذرات با فرآیندی که در آن، 

جدداً وارد م موردنظررسیدن به اندازه  جهتاز چشمه سرند هستند  تربزرگشود و آن دسته از ذراتی که می

 شوند.شکن میسنگ

 شکنیتشریح اصول کار سنگ -3 -2-15

شکنی ثانویه( یا خرد کردن تا ابعاد نسبتاً برای مراحل میانی خرد کردن )سنگمخروطی  هایشکنسنگ

شکن شکن در حقیقت نوعی سنگگیرند. این سنگقرار می مورداستفادهشکنی ثالثیه( کوچک )سنگ
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با آن  زمانهماست و  یافتهافزایشدرجه  100هسته مخروطی تا حدود  رأسژیراتوری است که در آن زاویه 

شکن، انحنا داخلی بدنه تغییر کرده و محفظه خردایش فضای داخلی سنگ داشتننگهمتناسب  منظوربه

فرآوری صرف خرد کردن  یهاکارخانه دربه اینکه بیشترین انرژی مصرفی با توجه  تر شده است.مسطح

سازی مصرف ثالثیه جهت بهینه های ثانویه وشکنسنگعملکرد صحیح  ، بایددرنتیجهشود سنگ معدن می

 .در اولویت قرار گیردبندی یکنواخت انرژی و تولید محصول با دانه

شکن استفاده بتوان از حداکثر ظرفیت سنگ هرچقدردهد که در این زمینه نشان می شدهانجامنتایج تحقیقات 

خفه  کارخانه این است که در کارکنانکه تفکر حاکم  است یحالر . این دابدییم کارآیی آن افزایش ،کرد

کشی و شکن، کاهش عمر قطعات، افزایش جریانشکن مشکالتی نظیر انسداد سنگکار کردن سنگ

 پر کار کند پر یا کامالً صورتبهشکن که سنگ اما زمانی ؛های برقی نابهنگام را در پی خواهد داشتشوک

جریان حرکت مواد در  در این حالت،ای مواد )جرم واحد حجم( افزایش یابد. توده تهیسشود که دانسبب می

و به یکدیگر نیرو  یافتهافزایشاین بدین معناست که درگیری بین مواد  .ردیپذیمصورت  یکندبهمحفظه 

سبب افزایش کارآیی فرآیند آسیاکنی  این امر .شوددر سنگ می زترکیرکنند که این سبب ایجاد وارد می

 پدیدهبرای محقق شدن این  .شکن ضروری استی سنگاز ظرفیت عملیات یاستفاده حداکثرو برای  شودمی

کشی در وضعیت بیشینه قرار داده شود که در شکن، توانالزم است که با استفاده از کنترل خودکار سنگ

 .شد پرداخته خواهدموضوع به این  لیتفصبهقسمت تشریح مدار کنترلی 

. استفاده از حداکثر ستا هاآنهای مخروطی نحوه باردهی به شکنیرگذار بر عملکرد سنگتأثیکی از عوامل 

توان از در ارتباط است. در صورتی می هاآندهی به طور مستقیم با نحوه خوراکها بهشکنکارآیی سنگ

و نحوه توزیع آن به روش باشد  مناسب خوراک ورودی شکن استفاده کرد که مقدارحداکثر کارآیی سنگ

ابتدا وارد  شکنسنگاست خوراک ورودی به  شدهدادهنشان  31شکل که در  طورهمان .صحیح انجام شود

دهی باید به نحوی باشد که انرژی مواد، شود. خوراک( میFeed Boxدهی )یک محفظه به نام جعبه خوراک

شود شکن شود. این سازوکار سبب میلی وارد سنگثق صورتبهشده و شکن گرفته قبل از ورود به سنگ

شکن دهی به سنگنحوه خوراک کهصورتیدرشکن وارد شوند. عمودی بر روی سینی سنگ صورتبهمواد 

طور یکنواخت در کل محفظه خردایش توزیع تواند بار ورودی را بهصورت باشد، سینی خوراک میینبد

شکن الزم است که منظور افزایش عمر آسترهای داخل سنگبه هک توجه کردنیز باید به این نکته  کند.

 جدانشینی مواد ریز و درشت در محفظه خردایش به حداقل رسانده شود.
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 یمخروط یهاشکنبه سنگ یبارده دو نوع یسهمقا -31شکل 

 صحیح انجام پذیرد موارد زیر را در پی خواهد داشت. صورتبهدهی خوراک کهصورتیدر

 حداکثر ظرفیت

 محصول یکنواخت

 شکنتوزیع یکنواخت فشار روی فنرهای اطراف سنگ

 حداقل فشار روی یاتاقان

 به حداقل رساندن توان مصرفی

 سایش یکنواخت آسترهای هسته مرکزی و بدنه ثابت
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 شکنکشی سنگتوانکنترل  -4 -2-15

در سیستم وجود داشته باشد. با توجه به اینکه  شوند که نوسانهای کنترلی زمانی به کار گرفته میسیستم

بندی و سختی دارد، الزم است که میزان خوراک دانه ازنظرشکنی نوسان زیادی به مدار سنگ خوراک

حلقه کنترل توان و کنترل سطح محفظه  ،یطورکلبهخودکار کنترل شود.  صورتبهها شکنورودی به سنگ

شکن با سنگ کشیترتیب که توان باشند. بدینیمشکنی شکن دو حلقه رایج برای کنترل مدار سنگسنگ

است که  صورتینحلقه بد ینا ی. منطق کنترلشودیم تنظیمدر یک حلقه کنترلی  هادهندهسرعت خوراک

 ییرتغ یدهنده را طورسرعت خوراک یو حلقه کنترل شودیتوان در نظر گرفته م یمقدار مطلوب برا یک

 شدن بیشتر با یطورکلشکن با مقدار مطلوب برابر شود. بهسنگ یالحظه یکشکه مقدار توان دهدیم

 سرعت مطلوب مقدار از کشیتوان شدن کمتر با و کاهش دهندهخوراک سرعت مطلوب، مقدار از کشیتوان

 است. شدهداده یشنما 32شکل  در توان کنترلی حلقه ساختار. یابدمی افزایش دهندهخوراک

 

 کشیحلقه کنترل توان -32شکل 
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 شکنکنترل سطح محفظه سنگ -5 -2-15

. با کندنمی افزایش پیدا شکنسنگمعدن ورودی به کارخانه نرم است، درنتیجه توان  گاهی اوقات سنگ

دهنده برای رساندن عدد توان به مقدار مطلوب باال توجه به منطق کنترلی بر مبنای توان، سرعت خوراک

به دلیل محدودیت شکن کمی محفظه سنگ زمانمدتشود که پس از گذشت رود. همین امر سبب میمی

مجرای انتقال مواد به داخل آن و توقف  پر شود و باعث مسدود شدنشکن، در ظرفیت حجمی سنگ

شود فراصوت در باالی محفظه خردایش نصب می سنجسطحشکن شود. در چنین شرایطی یک سنگ

( را پایش کند. اگر ارتفاع مواد از HH Level( و سطح خیلی باال )H Levelکه بتواند دو سطح باال )یطوربه

شود و سرعت کنترل سطح وارد مدار می حلقهشی لغو و کتوان حلقه کنترل( باالتر آمد Hسطح باال )

طور خودکار، ( باالتر آمد بهHHارتفاع مواد از سطح خیلی باال ) کهصورتیکند و دردهنده را کم میخوراک

 است. شدهدادهنمایش  33شکل روش کار این منطق کنترلی در  .شوددهنده خاموش میخوراک

 

 شکنساختار حلقه کنترل سطح مواد در محفظه سنگ -33شکل 
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 در مدار کنترلی مورد استفادهاصطالحات  -6 -2-15

شکن که عدد مربوط به توان موتور سنگ (:Present Power Draw Value; PVای )کشی لحظهتوان

 .استشکن در اتاق کنترل قابل نمایش است و واحد آن کیلووات ای برای هر سنگلحظه صورتبه

ای با توجه به مقدار لحظه مراقبت کارعددی که  (:Power Draw Set Point; SPکشی )نقطه مطلوب توان

قدار در مواحد آن کیلووات است. محدوده این  کند وحالت خودکار انتخاب میآن در اتاق کنترل برای 

 کیلووات قابل تغییر است. 230تا  0سیستم کنترلی در مجتمع مس سرچشمه از 

 100تا  0که از است دهنده درصد سرعت خوراک (:Feeder Speed; Outputدهنده )سرعت خوراک

 .استدرصد قابل تغییر 

ای کشی لحظهمربوط به تغییرات توان رنگنمودار آبی، 34شکل  در: یکشکنترل توان عملکرد حلقه نحوه

مربوط به نقطه مطلوب  سبزرنگدهنده و نمودار خوراک سرعتبهمربوط  قرمزرنگشکن، نمودار سنگ

دهنده که گفته شد تغییرات سرعت خوراک طورهمان. شودمیتعیین  مراقبت کارتوسط است که کشی توان

مشخص است که با  34شکل ای است. با توجه به کشی لحظهدر حقیقت پاسخ حلقه کنترلی به تغییرات توان

 است. یافتهافزایش /دهنده کاهشای سرعت خوراککشی لحظهافزایش/ کاهش توان

 

 کشیعملکرد حلقه کنترل توان -34شکل 

 شکنراهبری صحیح کنترل خودکار سنگ -7 -2-15

 مراحل زیر را انجام داد. باید شکنسنگجهت استفاده از حلقه کنترل خودکار 
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ها را در حالت دستی قرار داده و با درصد مناسب )با توجه به شرایط عملیاتی( دهندهابتدا خوراک -

 دهی کنید.شکن را خوراکسنگ

و  قرار دهید SPتوان را قرائت کرده و در کادر مربوط به  PVپس از گذشت چند دقیقه عدد مربوط به  - 

 است(. شدهدادهنشان  3۵شکل در  2قرار دهید )مراحل بند  Autoرا در حالت  Mode درنهایت

 

 تنظیمات حلقه کنترلی توان-3۵شکل 

 ،نمایشصفحهآید. از روی شکن پر شود، آژیر اتاق کنترل به صدا در میمحفظه سنگ کهصورتیدر :توجه

شکن مربوطه را شناسایی کنید. در چنین توانید سنگزن( میبا توجه به هشدار مربوطه )چراغ چشمک

دهنده خودکار سرعت خوراک صورتبهگیرد و کیلووات قرار می ۵0خودکار برابر  صورتبه SPوضعیتی 

تواند هیچ عملی را انجام دهد. نمی مراقبت کارزن خاموش نشود، چراغ چشمک زمانی کهشود. تا کم می

دهی تری نسبت به حالت قبلی خوراکپایین SPبا  2و  1شکن را بر اساس بند پس از رفع هشدار، مجدداً سنگ

 کنید.

 باشد. خودکارکنترل شکن در حالت کند که سنگتنها در صورتی حلقه کنترل سطح عمل می :توجه

 .شودمیشکنی پرداخته های عملیاتی کنترل فرآیند سنگهای مختلف وضعیتدر ادامه به بررسی حالت

شکنی، تنظیم گلوگاه یکی از عوامل مهم در بهبود فرآیند خردایش در واحد سنگ :12 سؤال 

به  توانندیمچگونه کشی های اتاق کنترل با توجه به مقادیر عدد توانمراقبت کارشکن است. سنگ

 ؟این مهم دست یابند

شود. که از محور قائم سمت راست قرائت می است دهندهخوراک سرعتبهمربوط  قرمزرنگنمودار  36شکل  در

شود. محور افقی هم مربوط ای است که از محور سمت چپ قرائت میکشی لحظهمربوط به توان رنگآبینمودار 

است که متوسط  8:01تا  7:49شده است. بخش اول از ساعت  این نمودار از سه بخش تشکیل به زمان است.

است که خوراک ورودی به  8:07تا  8:02به ساعت  مربوطکیلووات بوده است. بخش دوم  99کشی توان

است  8:16تا  8:08کیلووات رسیده است. بخش سوم مربوط به ساعت  60کشی به و توان شدهقطعشکن سنگ
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دهنده مانند حالت که سرعت خوراک است یحالکیلووات رسیده است این در  111کشی به عدد توان متوسطکه 

 کشی شده است.تنظیم گلوگاه، سبب افزایش توان تأثیراول است. درنتیجه مشخص است که 

 

 کشی در حالت دستیاندازه گلوگاه بر توان تأثیر -36شکل 

از رابطه باند  استفادهبا  .شودشکن کشی سبب ریزتر شدن محصول سنگتواناین افزایش که  رودیم انتظار

 توان آن را اثبات کرد.می

𝑊                                                                                                      رابطه باند = 10𝑤𝑖 ∗ (
1

√𝑃80
−

1

√𝐹80
)       

دی به بینی اندازه محصول الزم است که اطالعات مربوط به ابعاد خوراک ورو، برای پیشبا توجه به رابطه باند

با داشتن این اطالعات،  .شکن مشخص باشدشکنی، توان و تناژ ورودی به سنگها، اندیس کار سنگشکنسنگ

 متریلیم 2 با تناژ یکسان، شکنکشی، ابعاد محصول سنگاست. با این افزایش توان محاسبهقابلاندازه محصول 

 .(11)جدول  شودمیریزتر 
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 مشخصات رابطه باند -11جدول 

 گلوگاه
 

 قبل از تنظیم بعد از تنظیم

111 99 Power Draw (kW) 

344 344 Tonnage (ton/h) 

38000 38000 (Micron) 80F 

4/14 4/14 (kWh/ton)i W 

321/0 287/0 W (kWh/ton) 

18 20 (mm) 80P 

باشد،  کیلووات رسیده 128به  95کشی از اگر در مثال باال همه شرایط ثابت باشد اما توان :13 سؤال 

 را محاسبه کنید. 80Pدر این وضعیت 

 مشخصات رابطه باند -12جدول 

 گلوگاه
 

 تنظیمقبل از  بعد از تنظیم

128 95 Power Draw (kW) 

344 344 Tonnage (ton/h) 

38000 38000 (Micron) 80F 

4/14 4/14 (kWh/ton)i W 

372/0 276/0 W (kWh/ton) 

17 20 (mm) 80P 

 گردد.تنظیم گلوگاه اما به شکلی دیگر بررسی می تأثیر بازهمدر این قسمت  :14 سؤال 

 شکنیهای مختلف نمودارهای کنترل مدار سنگها با حالتکارمراقبتهدف از این کار، آشنا شدن  

 است.

است. در این وضعیت متوسط  1:58تا  1:45ساعت مربوط به از سه بخش تشکیل شده است. بخش اول  37شکل 

که پس از تنظیم گلوگاه متوسط  حالی است. این در استکیلووات  90کشی و توان %70دهنده سرعت خوراک

این است که  12کیلووات است. تفاوت این نمودار با نمودار مثال  90کشی و توان %45دهنده سرعت خوراک

شکن گلوگاه سنگ کهاینبا توجه به  درنتیجهدر حالت خودکار اتفاق افتاده است.  تمام این اتفاقات در این مورد

 کشی قبلی رسیده است.تری به تواناست، این بار با سرعت پایین شدهتنظیم
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 در حالت کنترل خودکار کشیاندازه گلوگاه بر توان تأثیر -37شکل 

در وضعیت دستی از سیستم کنترلی استفاده شود، با افزایش سرعت  زمانی که :15 سؤال 

 شکن بیش از اندازه باز استزمانی که گلوگاه سنگآیا یابد. کشی افزایش میدهنده توانخوراک

 ؟این رابطه درست است

در ابتدا سرعت  38شکل  کشی هم تغییر کند. دردهنده، مقدار توانباید با تغییرات سرعت خوراکخیر. 

به  75سرعت از  11:24کیلووات است. در ساعت  66کشی هم به طور متوسط درصد و توان 75دهنده خوراک

های کیلووات است و حتی پس از آن هم با تغییر پله 66ی کشاست اما بازهم متوسط توان شدهدادهکاهش  25

رسد به نظر می طورنیا. شودمینکشی مشاهده دهنده، هیچ تغییری در مقدار تواندرصدی در سرعت خوراک 10

 شود.شکن وارد نمیشکن بیش از اندازه باز است و عمالً هیچ فشاری به سنگکه گلوگاه سنگ

 

کشیبیش از حد باز بودن گلوگاه بر توان تأثیر -38شکل   
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تعیین نقطه مطلوب در کنترل خودکار الزم است که ابتدا در حالت دستی سیستم  آیا برای :16 سؤال 

ای به مقدار پایداری رسید بر اساس آن، نقطه مطلوب کشی لحظهاندازی شود و پس از آنکه توانراه

 ؟تعیین گردد و سیستم در وضعیت خودکار قرار داده شود

( تشکیل شده 8:29تا  8:18( و کنترل خودکار )8:17تا  8:10ساعت )از دو بخش وضعیت دستی  39شکل بلی. 

 8:17کیلووات بوده است. در ساعت  110کشی و متوسط توان %80دهنده است. در بخش دستی، سرعت خوراک

و سیستم در وضعیت کنترل  قرارگرفتهکیلووات  122قرار بگیرد روی  110قطه مطلوب، روی بجای آنکه ن

 .شودنوسان  دچارسیستم کنترلی است. همین موضوع سبب شده است که  شدهدادهخودکار قرار 

 

 کشیتوان ای مقدار مطلوبتغییرات توان کشی و سرعت خوراک دهنده با تغییر پله -39شکل 

، نحوه تغییر اهمیت داردراهبری صحیح سیستم کنترلی  دریکی از نکات مهم دیگری که  :17 سؤال 

 نحوه انجام این کار را توصیف نمایید؟ دیتوانیم. آیا های مربوط به نقطه مطلوب توان استپله

سیستم در وضعیت کنترل خودکار مناسب قرار داشته است. در  8:29تا  8:17، از ساعت 40شکل با توجه به 

است که سبب بروز نوسان در سیستم کنترلی  شدهدادهکیلوواتی در نقطه مطلوب  12یک تغییر پله  8:30ساعت 

کیلووات( در نقطه مطلوب سبب بروز نوسانات  20یک تغییر ناگهانی دیگر ) 8:36مچنین در ساعت شده است. ه

ها زیر برای جلوگیری از بروز چنین مشکالتی بهتر است تغییر پله بنابراین؛ شده است شدیدتر در سیستم کنترلی

 رصت داده شود تا پایدار گردد.دقیقه به سیستم کنترلی ف 5کیلووات باشد. همچنین پس از هر تغییر، حداقل  5
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کشیای مقدار مطلوب تواننحوه تغییر پله -04شکل   

 نمایید؟تشریح را سیستم کنترلی  دربروز نوسان  برای مقابله با راهکار مناسب :18 سؤال 

سیستم در وضعیت مناسب کنترل خودکار قرار داشته است. ساعت  10:39تا  10:25از ساعت  41شکل در 

طی یک اقدام مناسب  مراقبت کار 10:53است. ساعت  شدهنوسان  دچارسیستم کنترلی  10:53تا  10:43

دقیقه صبر کرده است. پس از آن با توجه به متوسط  10قرار داده است و حدود سیستم را در وضعیت دستی 

ای، نقطه مطلوب توان را تعیین کرده است و سیستم را در وضعیت خودکار قرار داده است که از کشی لحظهتوان

 به بعد سیستم بدون نوسان کنترل شده است. 11:01ساعت 

 

شکن در هنگام بروز نوسانر مناسب برای کنترل سنگراهکا -41شکل   

شود. برای مقابله با ساز میگاهی اوقات بروز نوسانات پایدار در سیستم کنترلی مشکل :19 سؤال 

 وجود دارد؟ راهکارهاییچه آن، 

 10سیستم در وضعیت کنترل خودکار قرار داشته است. پس از آن به مدت  12:37تا  12از ساعت  42شکل در

طی یک اقدام مناسب سیستم  مراقبت کار 12:51شکن قطع شده است. در ساعت دقیقه خوراک ورودی به سنگ
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با تعیین نقطه مطلوب مناسب، سیستم را در وضعیت کنترل  1:53قرار داده است. در ساعت را در وضعیت دستی 

 ساعت سیستم با نوسان همراه بوده است. 2خودکار قرار داده است که حدود 

دیگر سیستم در  باریکشود که شود پیشنهاد میدر چنین مواقعی که چنین نوساناتی وارد سیستم کنترلی می

باید مواردی نظیر تحت  ،نوسان جهت تشخیص عاملجددًا در حالت خودکار، تنظیم شود. وضعیت دستی و م

)وضعیت خیلی بسته( و سطح مواد در مخازن  شکنشکن، دمای روغن، گلوگاه سنگهای سنگکشش بودن تسمه

 تی سنگگیرد. همچنین ممکن است این نوسان ناشی از تغییر در سخ( مورد بررسی قرار Lowتر از سطح )پایین

 باشد. طرفهیکدهی معدن و یا خوراک

 

بررسی نوسانات پایدار در سیستم -42شکل   

خوراک ورودی به  80Fتوسط واحد متالورژی،  شدهانجامهای گیریبا توجه به نمونه :20 سؤال 

کیلووات ساعت بر تن  4/14شکنی نیز آمد. اندیس کار باند سنگ به دست مترمیلی 38شکن سنگ

 . )تناژها بر اساس تن کوچک هستند(است

 .کنید بینیپیش مختلف هایسرعت برای را شکنسنگ خروجی محصول ابعاد اندازه (الف 

لیل تح آن راآمده برای اندازه ابعاد محصول خروجی، روند تغییرات  دستبهبا توجه به مقادیر ( ب 

 کنید.
 

Tonnage (ton/h) Power (kW) Feeder speed (%) 
420 210 75 
425 212 76 
431 215 77 
436 219 78 
436 221 78 
442 223 79 
442 224 79 
442 225 79 
448 228 80 
448 229 80 
448 230 80 
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448 232 80 
453 235 81 
453 236 81 
453 237 81 
459 239 82 
459 241 82 
459 243 82 

 

رابطه باند بر اساسالف(   

𝑾 = 𝟏𝟎𝒘𝒊(
𝟏

√𝑷
− 

𝟏

√𝑭
) 

𝑊 =
𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑛𝑛𝑎𝑔𝑒
 

 (Productاندازه محصول به میکرون )ماند ای که مجهول میتنها داده (W) هامقدار انرژیبا برابر قرار دادن 

 به شرح زیر است. محاسباتنتایج  .است

 

Power (kW) Tonnage (ton/h) Bond energy(kWh/ton) Product prediction(mm) 

210 420 0.500 13.5 

212 426 0.498 13.6 

215 431 0.499 13.6 

219 437 0.501 13.5 

221 437 0.506 13.4 

223 442 0.504 13.4 

224 442 0.506 13.4 

225 442 0.509 13.3 

228 448 0.509 13.3 

229 448 0.511 13.3 

230 448 0.513 13.2 

232 448 0.518 13.2 

235 454 0.518 13.1 

236 454 0.520 13.1 

237 454 0.522 13.1 

239 459 0.520 13.1 

241 459 0.525 13.0 

243 459 0.529 12.9 

مشخص است، با افزایش سرعت  43شکل که از رابطه ابعاد محصول با سرعت خوراک دهنده در  طورهمان ب(

کشی شده و این افزایش یابد که سبب افزایش توانافزایش می شکنسنگخوراک دهنده میزان تناژ ورودی به 

 شود.تولید  بندی ریزتریشود که محصول با دانهانرژی به سنگ منتقل شده و سبب می صورتبهتوان در حقیقت 



 

 

47 

 فصل دوم

 

 مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

  

 دهندهرابطه ابعاد محصول و سرعت خوراک -43شکل 

های ثالثیه مجتمع مس سرچشمه پس از شکنکشی یکی از سنگتغییرات توان 44شکل  :21 سؤال 

 11و بعد از آن  مترمیلی 14قبل از تنظیم شکن دهانه سنگتنظیم دهانه آن به شرح زیر است. 

کشی را اختالف توان ؟مربوط به کدام دهانه است بود. مشخص کنید هر یک از نمودارها مترمیلی

 خردایش تحلیل کنید. ازنظر

 

کشی در دو اندازه دهانهرابطه سرعت و توان -44شکل   

 با کوچک شدن. است مترمیلی 14 مربوط به دهانه قرمزنمودار و  مترمیلی 11مربوط به دهانه  رنگآبینمودار 

که این موضوع سبب  شودمی( کم Mantleو  Bowl) فاصله بین دو سطح خردایشی ،شکنسنگدهانه خروجی 

 شکنسنگ بنابراین؛ با یکدیگر و همچنین با دو سطح خردایشی بیشتر شود هاسنگشود زاویه درگیری بین می

 کند.انرژی بیشتری برای خرد کردن سنگ مصرف می
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 زیر پاسخ دهید. سؤاالتبه  شدهدادهبا توجه به مدار و اطالعات  

قابل  زیر رابطهدهنده است که از شکن تابعی از سرعت خوراکمیزان خوراک ورودی به سنگ 

𝐹𝑒𝑒𝑑 𝑅𝑎𝑡𝑒) محاسبه است. = 5.3 ∗ 𝐹𝑒𝑒𝑑𝑒𝑟 𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑) 

 80F کیلووات  4/14شکنی را و اندیس کار باند سنگ مترمیلی 38شکن خوراک ورودی به سنگ

 نظر بگیرید. ساعت بر تن در

از روزنه  ترکوچکو کارآیی سرند برای مواد  مترمیلی 7/12ها، چشمه سرند را در تمامی حالت 

 در نظر بگیرید. %90 را سرند

تن بر  100و میزان تناژ عبوری از سرند  %90دهنده به طور ثابت سرعت خوراک اگر :22 سؤال 

 آورید. به دسترا  باردرگردشساعت باشد، میزان 
 

 

 شکن ثالثیهمدار سنگ -4۵شکل 

 

 شکن مخروطی در مدار بستهبندی محصول سنگدانه -46شکل 
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 مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

 شدهدادهدهنده را در رابطه شکن کافی است که سرعت خوراکآوردن نرخ خوراک ورودی به سنگ به دستبرای 

(𝐹𝑒𝑒𝑑 𝑅𝑎𝑡𝑒 = 5.3 ∗ 𝐹𝑒𝑒𝑑𝑒𝑟 𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑)  آید.می به دستتن بر ساعت  477که عدد  داده شودقرار 

نرخ خوراک ورودی = باردرگردش + نرخ محصول نهایی  

 آید.می به دستتن بر ساعت  377 باردرگردشمقدار  درنتیجه 477=100باردرگردش+

باشد. میزان  مترمیلی 7/12شکن سنگ 80P و %75دهنده سرعت خوراک اگر :23 سؤال 

 آورید. به دستو نرخ محصول نهایی را  باردرگردش

(𝐹𝑒𝑒𝑑 𝑅𝑎𝑡𝑒 = 5.3 ∗ 𝐹𝑒𝑒𝑑𝑒𝑟 𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑) = 5.3 ∗ 75 = 397.5
𝑡𝑜𝑛

ℎ
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑒 = 397.5 ∗ 0.9 ∗ 0.8 = 286.2
𝑡𝑜𝑛

ℎ
  

𝐹𝑒𝑒𝑑 𝑅𝑎𝑡𝑒 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑒 + 𝐶. 𝐿. → 𝐶. 𝐿. = 397.5 − 286.2 = 111.3
𝑡𝑜𝑛

ℎ
  

 

کیلووات  220کشی و متوسط توان %85دهنده در شرایطی که متوسط سرعت خوراک :24 سؤال 

 آورید. به دست را باردرگردشباشد. نرخ محصول نهایی و 

 .شودمیمقدار تناژ محاسبه  شدهدادهابتدا بر اساس رابطه 

𝐹𝑒𝑒𝑑 𝑟𝑎𝑡𝑒 = 5.3 × 85 = 450.5 
𝑡𝑜𝑛

ℎ
 

 آورد ستدبه را از رابطه باند  80Pتوان مقدار کشی، میبا توجه به معلوم بودن مقدار تناژ و عدد مربوط به توان

 است(. شدهداده مسئلهصورت)توجه شود که سایر اطالعات در 

𝑊 = 10𝑤𝑖 × (
1

√𝑃80
−

1

√𝐹80
) →

220𝑘𝑊

450.5
𝑡𝑜𝑛

ℎ

= 10 × 14.4𝑘𝑊ℎ × (
1

√𝑃80
−

1

√38000
) → 

𝑃80 = 14𝑚𝑚 
له که در این مسئ یدآمی به دستشکن مقدار گلوگاه سنگ شدهداده نمودار، از 80Pمقدار  معلوم بودنحال با 

( مترمیلی 7/12) . با توجه به چشمه سرندشودانتخاب می است مترمیلی 19که مربوط به گلوگاه  رنگآبیمنحنی 

؛ آیدمی به دست %82، مقدار آن نمودارکه با توجه به  یدآ به دستکه درصد عبوری از این مقدار  است الزم

 آورد. به دسترا  باردرگردشتوان مقدار تناژ عبوری از سرند و می بنابراین

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑒 = 450.5 × 0.82 × 0.9 = 332.5
𝑡𝑜𝑛

ℎ
 

𝐶. 𝐿. = 450.5 − 332.5 = 118
𝑡𝑜𝑛

ℎ
 

کیلووات باشد.  210کشی و توان %70دهنده به طور متوسط سرعت خوراک که یدرصورت :25 سؤال 
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شکنی و سرندکنیواحد سنگ  

 شکن را محاسبه کنید.اندازه گلوگاه سنگ

 :شودمیمحاسبه ابتدا مقدار تناژ 

𝐹𝑒𝑒𝑑 𝑅𝑎𝑡𝑒 = 5.3 × 70 = 371
𝑡𝑜𝑛

ℎ
 

 آورد. به دسترا  80Pتوان مقدار بر اساس رابطه باند، می

𝑊 = 10𝑤𝑖 × (
1

√𝑃80
−

1

√𝐹80
) →

210𝑘𝑊

371
𝑡𝑜𝑛

ℎ

= 10 × 14.4𝑘𝑊ℎ × (
1

√𝑃80
−

1

√38000
) → 

𝑃80 = 12𝑚𝑚 
تا  ودداده شامتداد  5280و محور قائم را در عدد  12، اگر محور افقی را در عدد شدهداده نموداربا توجه به 

 19شکن گلوگاه سنگ درنتیجهکند. را قطع می مترمیلی 19مربوط به گلوگاه  منحنییکدیگر را قطع کنند، 

نمودار به  نیترکینزدنکرد،  عآید. توجه شود اگر در مواقعی هیچ یک از نمودارها را قطمی به دست مترمیلی

 .شودمیگرفته تقاطع در نظر 

کیلووات باشد.  190شکن کشی سنگو توان %75دهنده شرایطی که سرعت خوراک در :26 سؤال 

 را حساب کنید. باردرگردشنرخ تناژ عبوری از سرند و 

 .شودمیمحاسبه مقدار تناژ  شدهدادهابتدا بر اساس رابطه 

𝐹𝑒𝑒𝑑 𝑟𝑎𝑡𝑒 = 5.3 × 75 = 397.5 
𝑡𝑜𝑛

ℎ
 

 آورد ستدبه را از رابطه باند  P80توان مقدار کشی، میبا توجه به معلوم بودن مقدار تناژ و عدد مربوط به توان

 است(. شدهداده)توجه شود که سایر اطالعات در صورت مسئله 

𝑊 = 10𝑤𝑖 × (
1

√𝑃80
−

1

√𝐹80
) →

190 𝑘𝑊

397.5 
𝑡𝑜𝑛

ℎ

= 10 × 14.4𝑘𝑊ℎ × (
1

√𝑃80
−

1

√38000
) → 

𝑃80 = 14𝑚𝑚 
 نحنیمکه در این مسئله  یدآمی به دستشکن مقدار گلوگاه سنگ ،شدهداده نمودار، از 80Pحال با دانستن مقدار 

( الزم مترمیلی 7/12) با توجه به چشمه سرند شودانتخاب میهست  مترمیلی 19که مربوط به گلوگاه  رنگآبی

 بنابراین؛ آیدمی به دست %82، مقدار آن منحنیبا توجه به  و آید به دستاست که درصد عبوری از این مقدار 

 آورد. به دسترا  باردرگردشتوان مقدار تناژ عبوری از سرند و می

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑒 = 397.5 × 0.82 × 0.9 = 293.3
𝑡𝑜𝑛

ℎ
 

𝐶. 𝐿. = 397.5 − 293.3 = 103
𝑡𝑜𝑛

ℎ
 

، گلوگاه %60دهنده را در نظر بگیرید که در حالت اول، سرعت خوراک یتیوضع :27 سؤال 

دهنده کیلووات باشد و در حالت دوم، سرعت خوراک 250کشی و توان مترمیلی 10شکن سنگ

کیلووات باشد. نرخ تناژ عبوری از سرند و  200کشی و توان مترمیلی 15شکن ، گلوگاه سنگ80%
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 مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

 مقایسه و تحلیل کنید. باهمعملیاتی  ازنظرآورده و این دو حالت را  به دسترا  باردرگردش

 .شودمحاسبه میمقدار تناژ  شدهدادهبطه حالت اول: ابتدا بر اساس را

𝐹𝑒𝑒𝑑 𝑟𝑎𝑡𝑒 = 5.3 × 60 = 318 
𝑡𝑜𝑛

ℎ
 

 :شدهداده منحنیشکن و با توجه به با توجه به معلوم بودن گلوگاه سنگ

𝑃100 = 12.7 𝑚𝑚 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑒 = 318 × 1 × 0.9 = 286.2

𝑡𝑜𝑛

ℎ
 

𝐶. 𝐿. = 318 − 286.2 = 31.8
𝑡𝑜𝑛

ℎ
 

 .شودمقدار تناژ محاسبه می شدهدادهحالت دوم: ابتدا بر اساس رابطه 

𝐹𝑒𝑒𝑑 𝑟𝑎𝑡𝑒 = 5.3 × 80 = 424 
𝑡𝑜𝑛

ℎ
 

 :شدهداده منحنیشکن و با توجه به با توجه به معلوم بودن گلوگاه سنگ

𝑃92 = 12.7 𝑚𝑚 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑒 = 424 × 0.92 × 0.9 = 351.1
𝑡𝑜𝑛

ℎ
 

𝐶. 𝐿. = 424 − 351.1 = 73
𝑡𝑜𝑛

ℎ
 

تر از حالت دوم است شکن بستهاول گلوگاه سنگ التحکشی است. در تفاوت حالت اول و دوم در مقدار توان

 آید.می به دستمقدار تناژ عبوری از سرند در این حالت بیشتر از حالت دوم  درنتیجه

کشی و توان تن بر ساعت 66/112 باردرگردشدو شرایط عملیاتی مختلف، ابتدا  در :28 سؤال 

و افزایش میزان  باردرگردشگیرد برای کاهش تصمیم می مراقبت کارکیلووات بوده است که  188

کشی ببندد. پس از این اقدام، مقدار توان مترمیلیشکن را چند مواد عبوری از سرند، گلوگاه سنگ

تناژ ورودی به  یابد.اهش میتن بر ساعت ک 7/38 باردرگردشکیلووات افزایش و مقدار  25

گلوگاه  ،محاسبه کنید که در دو حالت تن بر ساعت بوده است. 430شکن در دو حالت سنگ

فرآیند  ازنظرمقدار عبوری از سرند چه مقدار بوده است و و بوده  شکن روی چه عددی تنظیمسنگ

 ؟کم شده است باردرگردشتحلیل کنید که چرا پس از تنظیم گلوگاه مقدار 

 .آیددر دو حالت به دست می 80Pبا استفاده از رابطه باند مقدار 

 

 حالت اول:

𝑊 = 10𝑤𝑖 × (
1

√𝑃80

−
1

√𝐹80

) →
190 𝑘𝑊

430 
𝑡𝑜𝑛

ℎ

= 10 × 14.4𝑘𝑊ℎ × (
1

√𝑃80

−
1

√38000
) → 
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𝑃80 = 15𝑚𝑚  

 

 :دومحالت 

 

𝑊 = 10𝑤𝑖 × (
1

√𝑃80

−
1

√𝐹80

) →
260 𝑘𝑊

430 
𝑡𝑜𝑛

ℎ

= 10 × 14.4𝑘𝑊ℎ × (
1

√𝑃80

−
1

√38000
) → 

𝑃80 = 11𝑚𝑚 

 

 16و  19ها به ترتیب شکنشکن مخروطی در مدار بسته، گلوگاه سنگبندی محصول سنگبا توجه به نمودار دانه

توان آید. بدین ترتیب میمی به دست مترمیلی 92P=12.7 و 82P=12.7ترتیب به  ؛ کهآیدمی به دست مترمیلی

 آورد. به دستنرخ محصول عبوری را 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑒(1) = 430 × 0.82 × 0.9 = 317.34
𝑡𝑜𝑛

ℎ
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑒(2) = 430 × 0.92 × 0.9 = 356.04
𝑡𝑜𝑛

ℎ
 

فزایش ابنابراین با ؛ در فرآیند خردایش دارد زیادی تأثیرشکن تنظیم گلوگاه سنگکه قبالً هم ذکر شد  طورهمان

 درنتیجهیابد. افزایش می مترمیلی 7/12شکن، میزان عبوری از سرند و پر بودن محفظه سنگ یاذرهنیبشکست 

 کاهش خواهد یافت. باردرگردش

 پاسخ دهید. سؤاالتبا توجه به مدار زیر به  

تن  400و نرخ محصول نهایی عبوری  تن بر ساعت 650شکن ثانویه اگر خوراک سنگ :29 سؤال 

 214شکن ثالثیه به طور متوسط کشی سنگو توان %75دهنده نواری سرعت خوراکبر ساعت، 

 آورید. به دسترا  ریگنوساننرخ تناژ ورودی به مخزن کیلووات باشد 
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 مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

 

 شکنی ثانویه و ثالثیهمدار سنگ -47شکل 

 .شودمیمحاسبه دهنده آن خوراک سرعتبهشکن ثالثیه را با توجه ابتدا تناژ ورودی به سنگ

𝐹𝑒𝑒𝑑 𝑟𝑎𝑡𝑒 = 5.3 × 75 = 397.5 
𝑡𝑜𝑛

ℎ
 

 .شودمیه آورد به دستتوان مقدار نرخ تناژ عبور از سرند ثالثیه در ادامه می

𝑊 = 10𝑤𝑖 × (
1

√𝑃80

−
1

√𝐹80

) →
214 𝑘𝑊

397.5 
𝑡𝑜𝑛

ℎ

= 10 × 14.4𝑘𝑊ℎ × (
1

√𝑃80

−
1

√38000
) → 

𝑃80 = 12.7 𝑚𝑚 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑒 2 = 397.5 × 0.8 × 0.9 = 286.2
𝑡𝑜𝑛

ℎ
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑒 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑒 1 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑒 2 → 400

= 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑒 1 + 286.2 → 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑒 1 = 113.8 
𝑡𝑜𝑛

ℎ
 

 آورد: به دستویه و ثالثیه را تر از سرند ثانتوان مقدار مواد درشتبا توجه به مقادیر موجود، می

𝑂𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑧𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑒 1 = 650 − 113.8 = 536.2 
𝑡𝑜𝑛

ℎ
 

𝑂𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑧𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑒 2 = 397.5 − 286.2 = 111.3 
𝑡𝑜𝑛

ℎ
 

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑒 (𝑆𝑢𝑟𝑔𝑒 𝐵𝑖𝑛)  = 536.2 + 111.3 = 647.5
𝑡𝑜𝑛

ℎ
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 پاسخ دهید. سؤاالتبه  شکنی ثالثیهسنگ با توجه به مدار 

و  است %80گیر ثالثیه شرایطی را در نظر بگیرید که متوسط سطح مواد در مخازن نوسان :30 سؤال 

ر برای جلوگیری از باال آمدن سطح مواد د ،در حال افزایش است باردرگردشبا گذشت زمان میزان 

 ؟کنیدرا اعمال می راهکاریانبارها چه 
 

 

 شکنی ثالثیه سرچشمهمدار سنگ -48شکل 

ها چند شکنو پایدار شدن سطح مخازن الزم است که گلوگاه سنگ باردرگردشبرای جلوگیری از افزایش 

 کاهش یابد. باردرگردشتا میزان مواد عبوری از سرند، افزایش و مقدار  شود بستهبیشتر  مترمیلی

 %80های ثالثیه دهندهو متوسط سرعت خوراک mm12.7=75Pشکن محصول سنگ اگر :31 سؤال 

 را محاسبه کنید. 9و نوار  11باشد. تناژ نوار 

ها ضرب شکنها محاسبه کرده و برای محاسبه کلی، در تعداد سنگشکنکافی است که تناژ را برای یکی از سنگ

 شود.

 𝐹𝑒𝑒𝑑 𝑅𝑎𝑡𝑒 = 5.3 × 80 = 424 
𝑡𝑜𝑛

ℎ
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑒 = 424 × 0.75 × 0.9 × 6 = 1717
𝑡𝑜𝑛

ℎ
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 %75های ثالثیه دهندهو متوسط سرعت خوراک mm12.7=70Pشکن اگر محصول سنگ :32 سؤال 

 11 آیند اما ترازوهای نوارمی به دستتن بر ساعت  882و  1503به ترتیب  9و  11باشد تناژ نوار 

ناژ عملیاتی این اختالف ت ازنظردهند. تن بر ساعت را نمایش می 682و  1703به ترتیب اعداد  9و 

 خطا دارند(. %5ها ترازو)را تحلیل کنید 

 11کم شده و به تناژ نوار  9زیرا از تناژ نوار ؛ است متریمیلی 7/12های توری ندلیل آن، پاره شد نیترمهم

 .است شدهاضافه





 

 

سومفصل   

 

 

  

مشکل
 کاراهاهی فرآیند، پیشنهاداه و راه
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 مقدمه -1 -3

 یسرندکن و یشکنسنگ مختلف یهابخش مشکالت مستندات، یآورجمع و ندیفرآ یهایبازرس انجام با

 است. شدهپرداخته هاآنمشخص شد که در این فصل به ارائه مشکالت موجود در مدار و راهکارهای بهبود 

 درشتدانهانبار  -2 -3

و کارنکردن پاشنده رنگ  یسیمغناط یهابه ازکارافتادن جداکننده توانیبخش م نیاز عمده مشکالت ا

. شدیم یشکنو سنگ هیاول یبه مدار سرندکن یقطعات فلز یابیکه موجب راه کرد اشارهفلز  یآشکارسازها

و  ریمنظم برنامه تعم یروزانه و اجرا یفلز با بازرس یسیمغناط یهابودن جداکننده یاتیاز سالم و عمل نانیاطم

 یبازرس شود،یم مشاهده 49شکل  در که طورهماناست.  یضرور اریبسواحد  نیدر ا ایدوره ینگهدار

نحوه  ۵0شکل انجام شود. در  دیبا یسیاز کارکرد درست جداکننده مغناط نانیو اطم یکیاجزا مکان چشمی

ذکر است که  انیاست. شا شدهدادهنشان  یسیتوسط جداکننده مغناط ایجادشده دانیکنترل شدت م حیصح

 ست.ا یضرور زین یسیمغناط دانیو کنترل شدت م ستین یدستگاه کاف چشمیتنها کنترل 

 

 بازرسی دیداری آهنرباها -49شکل 
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 افزارآزمون شدت میدان دستگاه با استفاده از نرم -۵0شکل 

 بعد از آشکارساز فلز، یک افشانه وجود دارد. افشانه به دلیل رسوب گرفتن رنگ و گرد ۵1شکل با توجه به 

کار باید بخش بیشتری از نوار نقاله کرد؛ درنتیجه مراقبتطور کامل مسدود شده بود و عمل نمیو خاک به

یافتن قطعه فلزی در این وضعیت به دلیل زمان  معموالًداد. را برای یافتن قطعه فلزی، مورد بررسی قرار می

اندازی ن هشدار، مجدداً نوار نقاله را راهکرد رفعالیغکار تنها با محدود، با موفقیت همراه نبود و مراقبت

یر مناسب تأخمنظور رفع این مشکل، ابتدا زمان ند. بهشدمیشکن منتقل کرد. درنتیجه قطعات فلزی به سنگمی

کشی آب، مشکل مربوط بین آشکارساز فلز و افشانه آب محاسبه شد. در ادامه با وصل کردن افشانه به لوله

 .دبه انسداد افشانه حل ش

 

 موقعیت آشکارساز فلز روی نوار نقاله -۵1شکل 
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 سرندکنی -3 -3

مشخص  آمدهعملبههای شده است. طی بازرسیاشتباه تقسیمهدف اصلی در بخش سرندکنی، کاهش مواد به

بسزایی  تأثیرتوسط نیروهای تعمیرات  هاآنشد که اطمینان از سالم بودن توری سرندها و نحوه صحیح نصب 

 در عملکرد فرآیند دارد.

 دوطبقهسرندهای  -1 -3-3

 خصوصبهگریزلی  سرندهایگرفتگی  ،در سرندکنی اولیه از این بخش نشان داد که شدهانجامهای بازرسی

 شود. این مشکل همچنین باعثمیش جدای کارآییباعث کاهش  سنگ معدن،در زمان باال بودن رطوبت 

 های ثانویه وشکنبه خوراک سنگانتقال مواد ریز  درنتیجهو  در سرند طبقه دوم کاهش سطح سرندکنی

نشان از نمای باالی سرند  گریزلی سرندهایی هاهدو نمونه از گرفتگی چشم ۵2شکل  . درشدثالثیه می

 سرند، باعث غیریکنواخت شدن توزیع خوراک کارآییعالوه بر کاهش این کورشدگی، است.  شدهداده

 .شدمیسرند گریزلی( )طبقه زیر  مترمیلی 7/12سرند  ورودی به

 

 گرفتگی چشمه سرندهای گریزلی -۵2شکل 

ضخامت مواد خیلی زیاد است  مترمیلی 7/12، یک سمت سرند شودمیمشاهده  ۵3شکل که در  طورهمان

کنند. در سمت دیگر ضخامت مواد درنتیجه مواد ریزی که روی جریان مواد قرار دارند، شانس عبور پیدا نمی

خیلی کم است و درنتیجه مواد بیشتر در پروازند و شانس عبور کمتری دارند و درنتیجه کارآیی سرندکنی 

 .یابدکاهش می
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 متریمیلی 7/12به سرندهای  کنواختیریغباردهی  -۵3شکل 

 سرندهای یک طبقه -2 -3-3

 هاآناند که چشمه های ثالثیه با توجه به اندازه ریزتر مواد، سرندهای یک طبقه نصب شدهشکنبعد از سنگ

 اشتباهبهکننده میزان مواد یینتع مترمیلی 7/12، عملکرد سرندها با توری درنتیجهاست.  مترمیلی 7/12

عدم نصب صحیح  درنتیجهها ( بین توریمترمیلی 7/12ی، فاصله بیش از حد مجاز )طورکلبه. استشده تقسیم

شد. در به انبار نرمه )خوراک بخش آسیاکنی( می مترمیلی 7/12 از تربزرگقاب توری، سبب عبور مواد 

نصب نادرست و عدم چفت  ۵4شکل  با توجه بهاین بخش اشاره شده است.  ادامه به یک سری از مشکالت

 . مشخص است که با فاصلهشدمی هایسبب ایجاد فاصله بین تور ،متریمیلی 7/12 هایتوریقاب  شدن

 .یابنداز این فاصله عبور کرده و به انبار نرمه راه می یراحتبه، مواد درشت جادشدهیا

 

 متریمیلی 7/12های : فاصله بین قاب توری-۵4شکل 
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به حداقل رسید.  ،یدستپایینکردن اهمیت موضوع در فرآیندهای  مشخصآموزش و  با این خطای نصب،

ها حذف شده این فاصله ،شودمینصب  اًدر توری سرندهایی که اخیر دهدمینشان  ۵۵شکل که  طورهمان

 است.

 

 متریمیلی 7/12های نصب صحیح قاب توری -۵۵شکل 

های انتهای سرند، قوس داشته باشد و توری خصوصبهها یکی از توری کهصورتیدر ۵6شکل با توجه به 

 عبور کنند. جادشدهیااصله توانند از فمی یراحتبهتوری باالتر از آن بدون قوس نصب شده باشد، مواد درشت 

 

 متریمیلی 7/12های توری برداشتنقوس  -۵6شکل 
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آن  موقعبهو تعمیر نکردن  سرندها، سایش پشت شاسی سرندهابه زیر درشت ذرات  یابیراهعوامل  دیگر از

 ناحیه،. هنگام سوراخ شدن این دهدمیرند را نشان سای از یک شاسی سوراخ شده پشت نمونه ۵7شکل .بود

. در شیوه استاندارد راهبری شوندمیوارد انبار نرمه  طور مستقیمبه  بندیطبقهثیه، مواد بدون ثال سرندهایدر 

 د.نتعویض گردو بر اساس برنامه منظمی، مدار، صفحات پشت شاسی سرند باید قبل از سوراخ شدن 

 

 سوراخ شدن پشت شاسی سرند -۵7شکل 

و  زیر سرند سرند به ناودانی گوشواره سرند باعث جلوگیری از انتقال مواد درشت روی سرند از اطراف

 بودنسبت به نبشی جلوی سرند باعث شده  سرندها. پایین بودن عمر گوشواره شودمیانبار نرمه  به درنهایت

سرندهای ثالثیه که یک نمونه از  ۵8شکل  در بدون گوشواره کار کنند. سرندهازیادی  زمان مدتکه 

 صورتبهاست. برای جلوگیری از انتقال مواد درشت به زیر سرند باید  شدهدادهنشان گوشواره آن افتاده، 

 کنترل و تعمیر شود. سرندهامنظم گوشواره 

 

 سرند یعدم وجود گوشواره روی نبشی جلو -۵8شکل 

ی هستند و ضرورتی وجود جزئدارای پارگی  متریمیلی 7/12 شدهنصبهای گاهی اوقات، بعضی از توری

 ندارد که کل توری تعویض شود. به همین دلیل پرسنل تعمیرات، برای جوشکاری قسمت پاره شده، مفتول
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ترمیم توری پاره شده از آن استفاده  منظوربهرا جدا کرده و  ریمتمیلی 7/12های سالم انتهایی توری

 بازهمها به هم چسبانده شوند مشخص است، هرچقدر هم قاب توری ۵9شکل که در  طورهمان. کردندمی

 یابند.ی عبور کرده و به انبار نرمه راه میراحتبهیجادشده، مواد درشت ابه دلیل وجود فاصله 

 

 دلیل برداشتن مفتول انتهایی توریوجود فاصله به  -۵9شکل 

شکل بافته نشده ) صورتبه متریمیلی 7/12های توری ها، باید بستهبرای جلوگیری از باز کردن سیم توری

 شکنی باشد.واحد تعمیرات سنگ(، همیشه در اختیار 60

 

 های سیمی بافته نشدهتوری -60شکل 
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 شکنیراهبری مدار سنگ -4 -3

 ینترمهم. از ستای آن اشکن جزء اصول پایهکردن سنگ پرکارکه در فصل قبل گفته شد،  طورهمان

 نامنظم ، تنظیمهاشکنسنگفلزی به  قطعات یابیراه توان بهمیشکنی سنگدر قسمت  شدهمشاهده تمشکال

کنواخت و توزیع غیری کشیتوان مشخص نبودن ها،شکنکافی نبودن تناژ ورودی به سنگ ،گلوگاه اندازه

 گیرد.یمتر قرار یقدقاشاره کرد. در ادامه برخی از این مشکالت مورد بررسی  هاآنورودی به خوراک 

 های مخروطیشکنکشی سنگحلقه کنترل توان -1 -3-4

کشی در های مربوط به توانشکن استفاده کرد نیاز است که دادهبرای اینکه بتوان از حداکثر ظرفیت سنگ

کشی بود. در گام اول قطعه شکنی عدم وجود حلقه کنترل تواناختیار باشد. یکی از مشکالت واحد سنگ

های آن به اتاق کنترل منتقل های ثالثیه نصب و دادهشکنکشی برای تمامی سنگهای توانده دادهکننمنتقل

کشی، سبب گیری از آن دو مشکل اساسی وجود داشت. اوالً وجود نوسانات پایدار تواناما برای بهره ؛شد

دهنده به سرعت خوراک شکن استفاده کند. ثانیاًنتواند از سیستم کنترل خودکار سنگ مراقبت کارشد می

نبود. در ادامه به تشریح این دو مشکل اساسی  تأمینشکن تناژ کافی برای سنگ بازهمرسید اما حد نهایی می

 است. شدهپرداخته

 شکنبه سنگ طرفهیکدهی خوراک -2 -3-4

که  طورهمانها بود. شکنبه سنگ طرفهیکشکنی، باردهی در بخش سنگ شدهمشاهدهیکی از مشکالت 

ای را به دنبال دارد که از شکن مشکالت عدیدهبه سنگ طرفهیکدر فصل قبلی توضیح داده شد، باردهی 

مشخص شد که  شدهانجامهای کشی اشاره کرد. با توجه به پایشتوان به نوسان جریانمی هاآن نیترمهم

در زمان بارندگی  دارد که در ادامه به آن پرداخته شده است. شکن دو دلیل اصلیبه سنگ طرفهیکباردهی 

، به شودمیمشاهده  61شکل که در  طورهمانو  داکردهیپو باال بودن رطوبت، مواد ریز روی سینی تجمع 

شکن توزیع مواد را در اطراف محفظه سنگ یخوببهشدند. در این حالت سینی الت مخروطی فشرده میح

 .شدطور غیریکنواخت توزیع میکرد و درنتیجه خوراک ورودی بهنمی
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 های مخروطیشکنتمیز نبودن سینی سنگ -61شکل 

 صورتبهها سینی سبب شد تا شکنبه سنگ طرفهیکدهی تشریح اهمیت موضوع و عواقب ناشی از خوراک

 (.62شکل ) کندآن را تمیز  کارمراقبت بر روی سینی، یقندکلهدر صورت وجود  شوند و ای بازرسیدوره

 

 شکنتمیز کردن سینی سنگ -62شکل 

شد، مجرای انتقال شکن مییکی دیگر از دالیلی که سبب توزیع غیریکنواخت خوراک ورودی به سنگ

قائم وارد  صورتبهکه در فصل قبل توضیح داده شد، مواد باید  طورهمانشکن بود. خوراک به سنگ

شد تا جریان مواد شود باردهی غیریکنواخت سبب میمالحظه می 63شکل شکن شوند. با توجه به سنگ

 دهی غیریکنواخت شود.شکن شده و درنتیجه خوراکدار وارد سنگزاویه صورتبه
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 شکنباردهی غیریکنواخت به سنگ -63شکل 

های اصلی تجهیزات کارخانه مشخص شد که تغییراتی در مجرای انتقال خوراک صورت طرح و نقشه بامطالعه

که در طرح اصلی، سطح مقطع مجرای خوراک ورودی به شکل دایره بوده اما با  صورتنیبدگرفته است. 

از حد  تربزرگشده است. سطح مقطع مربعی گرفته  در نظرمربع  صورتبهتغییر صورت گرفته، سطح مقطع 

 شکن توزیعدر محفظه سنگ یخوببهشد که بار ورودی استاندارد در نظر گرفته شده بود. این تغییر سبب می

های طرح اصلی تهیه شدند و مجرای انتقال خوراک بنابراین برای استانداردسازی کار، مجدداً نقشه ؛نشود

ای شکل( ساخته شد. همچنین برای جلوگیری از خوردگی بدنه آن از آسترهای استاندارد )لوله استوانه

 است. شدهدادهنشان  64شکل الستیکی ضد سایش استفاده شد که در 

 

 ای شکلمجرای انتقال خوراک استوانه -64شکل 
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 شکنپایین بودن تناژ ورودی به سنگ -3 -3-4

دهنده دور متغیر است و با افزایش درصد سرعت ها دارای یک خوراکشکنهر یک از سنگ

که در فصل اول توضیح داده شد، هر  طورهمانیابد. شکن افزایش میدهنده، تناژ ورودی به سنگخوراک

 هایدهندهتن در ساعت هستند و ظرفیت خوراک 397های ثالثیه دارای ظرفیت متوسط شکنیک از سنگ

عمل آمده مشخص شد علیرغم اینکه همیشه های به. طی پایشستتن در ساعت ا ۵30آن با بیشترین سرعت، 

ها پایین است و درنتیجه شکنتناژ ورودی به سنگ بازهماست اما  %100ها روی دهندهسرعت خوراک

از مخازن  یتوجهقابلعمل آمده مشخص شد بخش ی بههایبازرسشکن را پر کرد. طی توان سنگنمی

 است. شدهدادهی از آن نشان انمونه 6۵شکل که در  اندشدهمسدود  6مخزن شماره  جزبهیر ثالثیه گنوسان

 

 گرفتگی مخازن ثالثیهنمایی از -6۵شکل 

استفاده کرد. از طرفی با مسدود بودن  هاآنشد که نتوان از تمامی ظرفیت مسدود بودن مخازن سبب می

نیز مسدود شده بود، درنتیجه تمامی  هاآنها و کانال ریزش به دهندهقسمتی از مخازن، قسمت ابتدایی خوراک

 .است شدهدادهیکی از این موارد نشان  66شکل ها در دسترس نبود. در دهندهظرفیت خوراک

 

 های نواریدهندهتدایی خوراکانسداد بخش اب -66شکل 
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مقایسه عملکرد  برایمسدود نبود.  6دهنده شماره کهای ثالثیه، تنها خورادهندهاز بین خوراک

ها و میزان انسداد دهندهی خوراککش یانجرها، شکنها و تعیین میزان تناژ ورودی به سنگدهندهخوراک

است. یکی از عوامل مهم دیگر در تعیین  شدهدادهنشان این مقایسه  13جدول  گیری شد که دراندازه هاآن

که در  طورهمان. ستصفحه تنظیم خوراک اارتفاع ، و آمپرکشی خوراک دهنده شکنتناژ ورودی به سنگ

میزان  که اندشدهها تعبیه ها این دریچهدهندهدر محل خروج مواد از خوراکاست  شدهدادهنشان  67شکل 

 د.نکنمواد خروجی را کنترل می

 ثالثیه هایدهندهقبل از بازرسی خوراکشرایط  -13جدول 

 شماره
ارتفاع دریچه تنظیم 

 (cmخوراک )

طول 

 (m) مؤثر

سرعت 

)%( 

 یانجر

 (Aی )کش

1 20 8/4 100 7/10 

2 21 6 90 1۵ 

3 28 3/۵ 100 4/10 

4 26 7/۵ 100 11 

۵ 20 2/۵ 100 12 

6 2۵ 7 90 13 

با مقایسه نتایج  .ستمتر ا 7دهنده آمپر و طول خوراک 24دهنده ی خوراککش یانجرطبق طراحی حداکثر 

دهنده ی و طول خوراککشیانجرمشخص شد که دو عامل  ی،حاو مقادیر طر 13جدول  حاصل از

 طراحی است. در مقایسه با مقادیرآن کننده میزان تناژ خروجی از یینتع

... 

 دریچه تنظیم خوراک -67شکل 
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منظور در اختیار بود به 6دهنده ثالثیه ، در گام اول با توجه به اینکه کل طول خوراکیاستانداردسازجهت 

ر، شکن، صفحه تنظیم آن بریده و ارتفاع آن افزایش داده شد. بعد از این تغییافزایش تناژ ورودی به سنگ

 13که قبل از آن با همان سرعت یدرحالآمپر رسید  17دهنده به خوراک %90ی با سرعت کشیانجرمقدار 

کشی دستگاه دارد. بعد شکن رابطه مستقیمی با جریانآمپر بود. بدیهی است که افزایش تناژ ورودی به سنگ

و جریان کشی  %71طور متوسط ه بهدهند، سرعت خوراکشدهانجامهای ، با توجه به پایشجادشدهیااز تغییر 

و جریان کشی آن  %96طور متوسط دهنده بهکه قبل از آن، سرعت خوراکآمپر بود درحالی 2۵1دستگاه 

در فصل  شدهارائههای ثالثیه با توجه به روش شکنمشخص شدن تناژ ورودی به سنگ منظوربهآمپر بود.  204

 ها محاسبه شدند.شکنسنگ یتمامبه، تناژ ورودی 3

 

 های ثالثیهشکننتیجه حاصل از محاسبه تناژ ورودی به سنگ -68شکل 

دهنده شود با تغییر صورت گرفته در ارتفاع دریچه تنظیم خوراک خوراکمالحظه می 68شکل با توجه به 

، تناژ ورودی به آن نیز افزایش یافت. در ادامه پروژه استانداردسازی، ارتفاع صفحه تنظیم 6شکن ثالثیه سنگ

درصدی تناژ مدار  26سبب افزایش  درنهایتها افزایش داده شد که دهندهخوراک سایر خوراک

 (.69شکل ) گردیدشکنی ثالثیه سنگ
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 شکنی ثالثیهسنگافزایش ظرفیت مدار  -69شکل 

 تناژ کافی و اصالح مجرای خوراک تأمیننتایج حاصل از  -4 -3-4

به آن سبب شد تا به  طرفهباردهی یکشکن و رفع دو مشکل کمبود میزان تناژ خوراک ورودی به سنگ

شکن از شش سنگ افزایش یابد که این موضوع سبب شد %26شکن ترتیب میزان خوراک ورودی به سنگ

به  096/0کشی از آماده به کار شود. همچنین انحراف معیار نسبی نوسان توان هاآنثالثیه موجود یکی از 

شکن، مشکل اما با مهیا شدن شرایط، برای استفاده از سیستم کنترل خودکار سنگ ؛کاهش یابد 062/0

اند. دستی سیستم را راهبری کرده صورتبهسال  20بود که حدوداً  ییکارهامراقبت آن توسط  یریکارگبه

 از ترکیب کنترل دستی و خودکارباید  ودائمی  صورتبهاز کنترل است اما نه ی جزئراهبری دستی  طورکلیبه

ای کشی لحظهشود میزان نوسانات تواناز کنترل خودکار استفاده می زمانی کهاستفاده شود. در حقیقت 

کشی در باالترین شکن و حفظ توانبا کنترل خودکار سنگ درنهایتشود. یدهنده منتقل مخوراک سرعتبه

 توان از حداکثر ظرفیت تجهیز استفاده کرد.مقدار ممکن می

 شکنکنترل خودکار سطح مواد در محفظه سنگ -5 -3-4

های فراصوت در محفظه آن سنجهای ثالثیه از سطحشکنبرای جلوگیری از پر شدن محفظه خردایش سنگ

است که با پر شدن محفظه خردایش و  صورتنیبدنحوه عملکرد این حلقه کنترلی . (70شکل استفاده شد )

زن شکن با چراغ چشمکو شماره سنگ دیآیدرمباال آمدن سطح مواد در آن، هشدار در اتاق کنترل به صدا 

تواند انجام دهد و هیچ اقدامی را نمی مراقبت کارشود. در چنین وضعیتی مشخص می شینماصفحهروی 
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سطح مواد در محفظه پایین رود  زمانی کهیابد. ت کاهش میکیلووا ۵0کشی به طور خودکار به عدد توان

تواند با می مراقبت کارگردد. در این وضعیت تمامی هشدارها متوقف شده و شرایط به حالت عادی برمی

 اندازی کند.شکن را راهمجدداً سنگ ،تر برای توانانتخاب نقطه مطلوب پایین

 

 فراصوت سنجسطح -70شکل 

 شکنیابی قطعات فلزی به سنگراه -6 -3-4

شود. ها سبب توقف آن میشکنیابی فلز به این نوع سنگهای مخروطی، راهشکنبا توجه به سازوکار سنگ

شکنی عدم کارآیی مناسب آهنربا در مسیر خوراک ورودی به مدار ثالثیه یکی دیگر از مشکالت مدار سنگ

شدند. با توجه به های مخروطی ثالثیه میشکناز آن عبور کرده و وارد سنگ یراحتبهبود که قطعات فلزی 

شکن سبب توقف آن و درگیر شدن نیروهای تعمیرات به مدت چندین ورود فلز به سنگ 71شکل 

 شد.منظور آزادسازی آن میکاری، بهنوبت
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 یابی فلز به آنشکن به دلیل راهتوقف سنگ -71شکل 

عمل آمده و اجرای آزمون قدرت آهنربا، مشخص شد که این آهنربا از قدرت مطلوبی های بهبازرسی بر اساس

یی که دارای ضربدر هستند، آهنربا هاآن شدهانتخاباز بین قطعات  72شکل برخوردار نیست. با توجه به 

های مخروطی شکننشد. عالوه بر این، یکی از مشکالت ورود قطعات فلزی به سنگ هاآنموفق به جذب 

های هزینه هاآنکند که خرید و تعویض شکن وارد میاین است که آسیب جدی را به آسترهای داخلی سنگ

 .کندمیمالی و زمانی زیادی را تحمیل 

 

 قطعات جذب نشده توسط آهنربا قدیم -72شکل 
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، مشخص شد که آهنربای اصلی نوار خوراک باسابقهدستورالعمل کارخانه و کسب اطالعات از افراد  بامطالعه

و آهنربای فعلی جایگزین آن شده است. پس از بررسی مشکالت  شدهخارجهای ثالثیه از مدار شکنبه سنگ

روز از  ۵0نشان داد پس از گذشت  هایبررساندازی شد. رقی، آهنربای اصلی تعمیر و راهمکانیکی و ب

های متعددی اعم از پین فلزیقطعات  73شکل اندازی، آهنربای اصلی عملکرد مناسبی دارد. با توجه به راه

است. در صورت ورود این قطعات  شدهجذبتوسط آهنربا  فلزی، نبشی، پیچ، مهره، ساچمه، کالف سیم و ...

توانست برای مدت زمان زیادی سبب از خط خارج از این قطعات می هرکدامشکنی ثالثیه، به مدار سنگ

 .ودشکن شود که آهنربا مانع این اتفاق شده بشدن سنگ

 

 توسط آهنربا اصلی شدهجذبقطعات فلزی  -73شکل 



 

 

چهارمفصل   

 

  

 

ر بایداه و نبایداهی راهبری    شکنی و سرندکنیسنگ مدا
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 درشتدانهبایدها و نبایدهای انبار  -1 -4

  بررسی شوند.باید ، آهنرباهای تونل زیر انبار درشت یکارنوبتاول هر 

  د.نشو باید بررسیکار توسط مراقبت ،، آشکارسازهای فلز و افشانه آب آنیکارنوبتاول هر 

 .در صورت عدم عملکرد افشانه آب باید گروه ابزاردقیق را مطلع کرد 

 منظوربهاست که  بندی نوارهای زیر انبار، الزمبه دلیل جدانشینی مواد در انبار درشت و تفاوت دانه 

 سازی مواد، به شکل ترکیبی از نوارها استفاده شود.همگن

 بایدها و نبایدهای سرندکنی اولیه -2 -4

  ورت بررسی شود. در صباید  متریمیلی 7/12های ، فاصله بین قاب تورییکارنوبتدر اول هر

 رسانی شود.وجود فاصله بیش از حد، بایستی به گروه تعمیرات اطالع

 تسمه سرندها شل باشد. نباید با این وضعیت، سرند را باردهی کرد. کهصورتیدر 

 ( باید مترمیلی 7/12های طبقه اول )گریزلی( و طبقه دوم )توری در صورت گرفتگی چشمه توری

 ه عملیات، گرفتگی را رفع کند.گرو

  بررسی شود. باید کار ، سالم و یا معیوب بودن گوشواره سرندها توسط مراقبتکارینوبتدر اول هر

ه تعمیرات افتادن و... به گروسائیده شدن،  رینظمشکل در گوشواره سرند  هرگونهدر صورت وجود 

 رسانی شود.اطالع

  ب توری و پارگی، فاصله بین قا ازنظرکارها بایستی توری سرندها را ، مراقبتکارینوبتاول هر

ع سوراخ بودن پشت شاسی بررسی کنند در صورت وجود چنین مشکالتی گروه تعمیرات را مطل

 سازند.

 بررسی شود. در صورتباید گرفتگی  ازنظرخوراک ورودی به سرند  مجرایای دوره صورتبه 

 گروه عملیات رفع شود. گرفتگی آن بایستی توسط

 ر د درنتیجهشود بیش باردهی و کم باردهی به سرند سبب کاهش بازدهی عملیات سرندکنی می

 هد.دکار، بایستی مسئله را به اتاق کنترل اطالع صورت مشاهده چنین وضعیتی توسط مراقبت

 شکنی ثانویه و ثالثیهنبایدهای سنگ بایدها و -3 -4

 های ثانویه و ثالثیه تنظیم شود.شکندر روز باید گلوگاه سنگ باریکاقل حد 

 تنظیم شود. مترمیلی 11و  32ثالثیه باید به ترتیب روی  های ثانویه وشکنگلوگاه سنگ 

 کشیبیش از حد بست زیرا سبب باال رفتن بیش از حد جریانها را شکننباید گلوگاه سنگ 

 شود.می شکنسنگ
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 چنین نبود داخل این کهصورتیکامالً عمودی باشد. در صورتبهشکن باید خوراک ورودی به سنگ

ای داخل آن گیر افتاده شکن را بازبینی کنید ممکن است قطعهمجرای خوراک ورودی به سنگ

 باشد.

  فاصله بین پارگی،  ازنظرکارها بایستی توری سرندهای ثانویه و ثالثیه را ، مراقبتکارینوبتاول هر

قاب توری، سوراخ بودن پشت شاسی و عدم وجود گوشواره روی آن بررسی کنند در صورت 

 وجود چنین مشکالتی گروه تعمیرات را مطلع سازند.

  سرندها بررسی شود. در صورت وجود گرفتگی باید  بایستی گرفتگی توری کارینوبتاول هر

 رفع کند. را آنگروه عملیات، 

  موجود روی سرند را بندی خوراک دانه چشمی صورتبهکار بایستی مراقبت کارینوبتاول هر

تنظیم گلوگاه  منظوربهتر از حد معمول باشد باید به اتاق کنترل درشت کهصورتیمشاهده کند در

 رسانی کند.شکن، اطالعسنگ

 شکن باید دمای روغن، اندازه گلوگاه و در حلقه کنترل سنگ یرعادیغهای در صورت بروز نوسان

 شکن بررسی شود.های سنگتسمه و کافی بودن تعداد تحت کشش بودن

  صورتبه هاآنشکن ثالثیه با حداکثر ظرفیت استفاده شود و یکی از سنگ ۵در شرایط عادی باید از 

 ای آماده به کار باشد تا بتوان تعمیر و نگهداری را انجام داد.دوره

 شکن برای ها باید در محل از سنگشکندر صورت به صدا آمدن هشدار کنترل سطح سنگ

 جلوگیری از بروز مشکل بازدید شود.

 ی شکن باال نرفت بایستکشی سنگدهنده مقدار عددی توانبا افزایش سرعت خوراک کهصورتیدر

 کار بررسی شود.شکن توسط مراقبتگلوگاه سنگ

 شکن ثالثیه باال نرفت کشی سنگدهنده مقدار عددی توانبا افزایش سرعت خوراک کهصورتیدر

دهنده کار بررسی شود. ممکن است تسمه خوراکشکن توسط مراقبتبایستی تحت بار بودن سنگ

 دچار سرخوردگی شده باشد.

 ثالثیه و ثانویه باید بررسی شوند. در صورت وجود گرفتگی  ریگنوسانای، مخازن دوره صورتبه

 باید در زمان تعمیرات اساسی کارخانه، رفع انسداد شوند.

  شود تا مقدار  تنظیمهای ثالثیه شکن( باید گلوگاه سنگ9تناژ نوار ) باردرگردشدر صورت افزایش

 کاهش یابد. باردرگردش
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 تناژ ورودی به مدار  مقدار وشکن ثانویه در مدار باشد ک سنگبه هر دلیلی تنها ی کهصورتیرد

شکن ثانویه باز شود و سرعت نشود الزم است که گلوگاه سنگ تأمینشکنی ثالثیه سنگ

 نکند. کاهش پیداحداکثر قرار گیرد تا سطح مواد در مخازن ثالثیه  تیوضع دردهنده آن خوراک

  بررسی شود. در صورت بروز هرگونه  8نوار  یباید وضعیت سالمت آهنربا کارینوبتاول هر

 مشکل باید گروه تعمیرات را مطلع کرد.

 شکن در مقدار بیشینه باید از کنترل خودکار استفاده شود.کشی سنگحفظ توان منظوربه 

 دقیقه صبر کرد ۵کشی، برای دیدن تغییرات بایستی حداقل با تغییر نقطه مطلوب توان. 

 کیلووات باشد. ۵کشی نباید بیشتر از اندازه تغییرات نقطه مطلوب توان 

 ها بررسی شود در صورت وجود شکنکشی سنگ، باید نمودارهای توانباریکساعت  هرچند

 ه شود.خودکار به دستی تغییر وضعیت داد های پایدار باید از حالتنوسان

 رفع کند. را آنها باید گروه عملیات شکنقندی بر روی سینی سر سنگدر صورت وجود کله 


