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 پیشگفتار

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

واب این ج تر است؟های ایران نسبت به مشابه خارجی خود پایینچرا کارایی کارخانه یک سؤال بوده است.

شخص می شکالت موجود م وریآفنها، اگر بپذیریم که در کارخانه کند.سؤال، رویکرد ما را برای حل م

با مسللل له افزایش کارایی واحدهای  ه، نحوه مواجهاسلللتعلوم مختلف  کارگیریبهحاصلللل  جاافتادههای 

گر، جواب به این سؤال را عدم رعایت مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی .شودخوبی روشن میصنعتی به

ود، های موجبا این رویکرد، برای افزایش کارایی کارخانه داند.میها استانداردهای الزم در راهبری کارخانه

ای و حتی کاربردی در دانشللگاه و صللنعت ایران نیسللت، بلکه شللیوه نیاز به تحقیقات وسللیب بنیادی، توسللعه

ستانداردهای  شد. شدهشناختهراهبری باید مطابق با ا صل این کار، تغییر فرهنگ و تغییر رفتار کار با کنان حا

ساهبر  کدسخداه ا  طریق  استتنداراساستتد  ” .نزدیک شللدن به راهبری اسللتاندارد اسللت هدف با

در مجتمب سللرچشللمه با کمک مدیران، روسللا، سللرپرسللتان و کارکنان  1394از سللال  ”بد سستتف ارای ر

در تولید  یمجای پرداختن به تحقیقاتی که نقش مستقیدر این مدت به است. شدهگذاشتهزحمتکش به اجرا 

دهه گذشته در دنیا است، عوامل دوری از  ۵در  شدهانجامنداشته و نتایج آن در بهترین حالت تأیید کارهای 

عالوه بر  رگکاشی تحقیقات مرکز قرار گرفت. در طی این مدت، کارشناسان موردبررسیراهبری استاندارد 

دید با های عملیاتی جل این تالش، اتخاذ شیوهحاص اند.ها زندگی کردهکار در کنار کارکنان عملیاتی با آن

، رازمدتداین رویکرد، در  ایجاد تغییرات تدریجی در فرایند، تجهیزات و رفتار نیروی انسللانی بوده اسللت.

های متداول، در برخالف گزارش نهادینه کردن روش صلللحیا راهبری کارخانه را به دنبال خواهد داشلللت.

های رفب گیرند و راهقرار می لیوتحلهیتجزملموس کارخانه مورد  الًکامهای مرکز، مسلللا ل این گزارش

ر همه نیز در جلسات هفتگی با حضو جادشدهیااست که تأثیر اصالحات  ذکرشایان شوند.مشکالت ارا ه می

 گردند.مستمر ارزیابی می طوربهی شغلی هارده

 های مختلف کارخانه فرآوری مجتمبهای کنترلی در بخشکه در خصللوب بررسللی حلقه رو پیش کتابچه

ترل برای مدارهای کن شدههیتههای کتابچهاست.  جدید رویکرد این هایخروجی از یکی نیز استسرچشمه 

در فصللل اول به شللرا مبانی کنترل فرآیند پرداخته  فصللل اسللت. هشللتواحدهای مختلف کارخانه شللامل 

در خصوب  شدهمطراا خوانندگان کتابچه با مبانی اولیه کنترل فرآیند آشنا شوند و بتوانند موارد شود تمی

 های مختلف کارخانه را به خوبی درک کنند. های کنترلی در بخشحلقه

اندازی در خصلللوب راه شلللدهانجامشلللرا مدارهای کنترلی مربوه به هر بخش از فرآیند همراه با اقدامات 

 یمدار سرندکن یکنترل یهال دوم حلقهدو تا هفت آورده شده است. در فصهای های کنترلی در فصلحلقه
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های کنترلی ، در فصل چهارم حلقهکی ظیتغل یاکنیمدار آس های کنترلیحلقه سوم صلف، در شکنیسنگو 

صللل شللشللم در ف، دو ظیتغل یاکنیمدار آسللهای کنترلی ، در فصللل پنجم حلقهکی ظیتغل ونیمدار فلوتاسلل

و در  بدنیلموفرآوری مدار های کنترلی حلقه هفتمدر فصلللل دو،  ظیتغل ونیمدار فلوتاسلللهای کنترلی حلقه

  .اندشدهگرفتهقرار  موردبررسی کنرهایت های کنترلیحلقه هشتم فصل

شللود و راه جدیدی پیش روی امید اسللت که این شللیوه بومی، منجر به افزایش کارایی واحدهای صللنعتی 

 .قرار دهد مؤثربرای برقراری ارتباه پویا، مستمر و  دانشگاه و صنعت
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 سرچشمه یفرآور یهادر کارخانه ندیکنترل فرآ

 مقرمه -1-1

مین جمله که از آ ،شودهای فرآوری مواد معدنی بکارگرفته میکنترل فرآیند با اهداف مختلفی در کارخانه

 کرد:توان به موارد زیر اشاره 

 –انتگرالی  –تناسبی  یهاکنندهکنترلسنتی  طوربه)های معمول فرآیند در پاسخ به نوسان پایدارسازی -1

بر اساس های کننده( و در کاربردهای جدید، کنترلPID; Proportional-Integral-Derivativeمشتقی )

 Model Predictiveد )مدل فرآینو  (Expert systemخبره ) سیستم(، Fuzzy logicمنطق فازی )

Control, MPC)) 

 ((Cascade loops) ایزنجیرههای کنترل )حلقه ستیزطیمحمحافظت از فرآیند، تجهیز، کارکنان و  -2

کنترل) سازی موضعی فرآیند برای افزایش کارآیی مدار، کاهش هزینه، افزایش طول عمر تجهیزبهینه -3

ند سازی فرآی( که چند حلقه کنترل پایدارساز را با هدف بهینهSupervising controlهای سرپرستی )کننده

 (.کنندکنترل می

ساز های بهینههکنندکنترل) های تولیدکاهش هزینهسازی کلی فرآیند با هدف افزایش کارآیی مدار و بهینه -4

(Optimising controlکه بهینه )لف مدار مخت هایسازی کلی فرآیند را با تنظیم نقاه مطلوب برای بخش

 (.دهدانجام می

 ته امروزه. الباست آن سطا از کنترل ازیموردننیازمند الزامات و تجهیزات  ،دستیابی به هریک از این اهداف

ل کنترلی، کنتر یبودن حسگرها و اجزا در دسترسارزان و افزاری، و نرمهای دیجیتال آوریفن با پیشرفت

بدیل شود و این سطوا مختلف کنترلی تای فرآوری بکار گرفته میهفرآیند در سطوا مختلف در کارخانه

کنترل فرآیند حتی در سطا  ،اند. این در حالی است که در گذشته اغلببه بخش معمول از فرآیند شده

 های فرآوری با ظرفیت باال معمول بود.پایدارساز تنها برای کارخانه

 سطوح مخنلف ک نرل -1-1-1

 (Regulatory Controlک  ره )ک نرل ت ظيم

میایی یشود که ورودی فرآیند مانند دبی آب، دبی سنگ معدن، مواد شهایی گفته میاین نوع کنترل به حلقه

 سازد. و سطا مخازن را پایدار می

  ::11  مثدلمثدل

 حلقه تنظیم مواد شیمیایی از این نوع است. ،های فلوتاسیوندر سلول
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 (Supervisory Controlک نرل سرپرسنف )

 کند. کننده محاسبه میهای تنظیم( را برای حلقهSet Pointین نوع کنترل نقاه مطلوب )ا

  ::22مثدل مثدل 

یی نقطه عملیاتی بهینه را به نقطه مطلوب برای حلقه اضافه کردن مواد شیمیا ،در مورد فلوتاسیون این نوع کنترل

 کند.تبدیل می

 (Optimizing Control) سد بهي هک نرل 

های اقتصادی، مدیریتی و محیط زیستی نقاه مطلوب را برای سطوا پایین با محاسبه شاخص این نوع کنترل

 کند.کنترل تعیین می

  ::33مثدل مثدل 

های فلوتاسیون این نوع کنترل، نقطه بهینه )عیار و بازیابی( را با توجه به مسایل اقتصادی )از جمله در سلول

Net Semlter Return, NSRکند.( مشخص می 

  دهد.سطوا مختلف کنترل را بر کارآیی کلی فرآیند نشان می تأثیر 1شکل  

گر کنترلی و سطوا دی استترین سطا کنترل فرآیند ایپایه عنوانبهدر این کتابچه تمرکز بر کنترل پایدارساز 

 .ستین موردنظر

 هد  ک نرلع دصر اصلف سيسنم -1-1-2

دیدگاه مرسوم که کنترل را فقط تغییر عوامل ورودی مانند سنگ معدن، آب، مواد شیمیایی و ...  برخالف

دانند، عواملی مانند وضعیت کارکنان، محیط کار، تجهیزات و فرآیند می موردنظرجهت دستیابی به هدف 

. ها کنترل مطلوب فرآیند ممکن نیستاز اهمیت زیادی برخوردارند که بدون آن شدهگرفتههای بکار روش

 است. شدهدادههای کنترل نشان عناصر اصلی سیستم 2شکل در 
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 زمان

 کارآیی

 نظری بهینه

 کنترل بهینه ساز

 سرپرستی کنترل

 کننده تنظیم کنترل

مساحت زیر هر منحنی 

نشان دهنده بهبود 

 در اثر کنترل احتمالی

  است.بهتر

 

 ثیر سطوا مختلف کنترل بر کارآیی فرآیندتأ -1شکل 

 
فرآیند 

 تجهیزات

استرات ی کنترلسخت افزار  

 کنترل

 گروه کاربران

نگهداری، آموزش 

 و برنامه های سیستم

 

 کنترل یهاستمیس یعناصر اصل -2شکل 

 دهد. های مختلف را نشان میو ارتباه بخش دید کلی از کنترل فرآیند 3شکل 
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 محیط کار کارکنان
 تجهیزات

 روش ها

 مواد

( MISسیستم های مدیریت اطالعات )
کنترل فرآیند 

 ((SPCآماری 

کنترل پیشخور 

براساس مدل 

(MPC )

کنترل منطقی قابل 

 ( (PLCبرنامه ریزی

 کنترل ناپیوسته

سیستم کنترل توزیب 

( DCSشده )

کنترل پیوسته 

فرآیند 
 محصول

 

SPC: Statistical Process Control DCS: Distributed Control Systems PLC: Programmable Logic Control 

MPC: Model Predictive Control MIS: Management Information Systems 

 نحوه کنترل یک فرآیند -3شکل 

بر عمل شروع یا توقف را  طورمعمولبهکه  شودیمالکتریکی اطالق  یهاستمیسکنترل ناپیوسته معموالً به 

شود. های پرعیارکنی بکار گرفته میهای کارخانهکنترل نوار نقالهای در دارند. این نوع کنترل باز و بسته عهده

PLC  های الکتریکی است.روش اجرای کنترل سیستم نیمؤثرتراز نظر هزینه  یزیربرنامهقابلیا کنترل منطقی 

 ها و عوامل داخلی فرآیند مانند دبی سنگ معدن، دبی آب، دبی مواد شیمیاییدر کنترل پیوسته تغییر ورودی

 شود.پیوسته انجام می طوربهسطا پالپ  و

های کامپیوتری بزرگ که توانایی توزیب شود. سیستمافزار کامپیوتر پیاده میکنترل پیوسته امروزه در سخت

 شوند.نامیده می شدهبیتوزکنترل  یهاستمیسیا  DCSقدرت محاسباتی را دارند، 

 PCSاند، بنا نهاده شده نهیهزکمهای کامپیوترهای شخصی کنترلی جدیدی که بر پایه سیستم یافزارهاسخت

می PCSبا  PLCیا  DCSنام دارند. جایگزینی  Personal Computer-based Control Systems یا

 تر نماید.و مستقل ترنهیهزکمتواند کار کنترل فرآیند را 

با توجه به توسعه توان محاسباتی  (MPCمدل ) بر اساسو کنترل فرآیند پیشخور  (SPCکنترل فرآیند آماری )

و کارخانه یی معدنهاهای ریاضی به میزان زیادی در شرکتافزاری و الگوریتمهای نرمکامپیوترها و پیشرفت

های کنترل پیوسته، کننده سیستمهای تأمین. بسیاری از شرکتاست یریکارگبه در حالفرآوری های 
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ای در ایههای پقابلیت عنوانبهمدل را  بر اساسکنترل پیشخور امکانات استفاده از کنترل فرآیندی و 

مک تر واحد کنترل و ابزار دقیق به کهای قدیمیاند و در کارخانههای کنترل پیوسته تعبیه کردهسیستم

ل های کنتراقدام به اضافه کردن این قابلیت به سیستم MPCو  SPCآوری فعال در زمینه های فنشرکت

 کنند.می

( در واقب رابط بین فرآیند و مدیریت است که از یک طرف اطالعات MISاطالعات مدیریت ) یهاستمیس

ران کاربران و مدی ازیموردنهای مختلف در قالبرا  هاآنبندی و ذخیره کرده و به نحو مناسب دستهفرآیند 

نت، ها از طریق بستر اینتر. از طرف دیگر با فراهم کردن امکان دسترسی به دادههددقرار می هاآندر اختیار 

 MISط های کنترل فرآیند توسو استرات یمدیریتی ریزی راهبردهای ها در برنامهاین داده یریکارگبهامکان 

 شود.فراهم می

 هد  پدیراسسد ک  رهک نرل -1-2

(، کنترل On/Offرساز پسخور شامل کنترل روشن و خاموش )های پایداکنندهکنترلدر این بخش انواع 

ارا ه خواهد  هانآتناسبی، کنترل تناسبی و انتگرالی و کنترل تناسبی و انتگرالی و مشتقی و مفاهیم مرتبط با 

 توضیا داده خواهد شد.نیز ها کنندهی و مفاهیم مرتبط با تنظیم کنترلیک حلقه کنترل یشد. اجزا

ایپایه (stabilizing, low level or regulatory continuous control) ی پایدارسازهاکنندهکنترل

اید توجه داشت که . بشودبر روی آن ساخته میکه بقیه سطوا کنترلی  استترین سطا کنترل ترین و پایین

و  هانندهککنترلعوامل کنترلی، آرایش منطقی تجهیزات )حسگرها، کارآیی یک سیستم کنترل به 

. استابسته وسازگاری مناسب با نیروی انسانی )طراحی، عملیات، توسعه و نگهداری(  و (ی کنترلیهاافزارنرم

 Joint( و یکپارچگی شناخت سیستم و عامل انسانی )Integrityیکپارچگی فرآیند ) ،به همین دلیل

cognitive ) ستاهای کنترلی کنندگان سیستمجدی تأمین موردتوجهو  استضروری. 

 مفدهيم کلف -1-2-1

 حلقه بد  و حلقه بسنه

رفتار  کهیدرصورت شود.در مقابل حالت پایدار بکار گرفته می ،رفتار دینامیکی یا رفتار وابسته به زمان فرآیند

ه بخروجی فرآیند تحت بررسی باشد و هیچ تالشی در جهت کنترل خروجی  متغیرهایدینامیکی بعضی از 

برای  کنندهکنترل( معروف است. اگر open-loop responseباز ) –حلقه  العملعکسنیاید، نتیجه به  عمل

( closed-loop responseبسته ) -حلقه  العملعکستنظیم خروجی اضافه شود، رفتار دینامیکی حاصل، 

 شود.نامیده می
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 گر و قدبل اسنکدس منغيرهد  وسوا ، اخالل

 ندیرآبر ف ی، ترکیب شیمیایی، فشار و درجه حرارت کهخصوصیات جریان ورودی به فرآیند مانند دب

 د.نشو( نامیده میinput variable) ورودیند، متغیرهای هست گذارتأثیر

ل در نظر گرفته قابل کنترل نیستند و باید در سیستم کنتر مستقیم طوربههایی که متغیر ،های ورودیاز بین متغیر

توانند جهت کنترل فرآیند تغییر هایی که میو متغیر( disturbance variables) گراخاللهای شوند، متغیر

 شوند.نامیده می (manipulated variables)های قابل دستکاری داده شوند، متغیر

 شرهو ک نرل منغيرهد  خروجف

نام دارد. بعضی  (output variableآن، متغیر خروجی )یا خروجی از  داخل فرآیند و جریانهر خاصیتی از 

شده کنترل یا کنترلتحت هایکه متغیر ،کنترل خواهند بودها توسط سیستم کنترل قابلمتغیر از این

(controlled variables) استنتاج  باشند و یا قابلمیگیری اندازهها یا مستقیماً قابل این متغیر شود.نامیده می

 (cascade loops)ای زنجیره د. در مواردی مانند حلقهنباشمیگیری شده فرآیند های اندازهاز دیگر متغیر

 شده باشند.است هم قابل دستکاری و هم کنترل بعضی متغیرها ممکن

 اموااس بلوکف

ها در داخل یک سیستم کنترل، نمودار بلوکی نام دارد. این شیوه نمایش مناسب ارتباه بین اجزاء و متغیر

ترین نمودار بلوکی دهد. سادهالعات در اطراف حلقه کنترلی را نشان میخالصه، جریان اط طوربهنمودار 

 است. شدهدادهنشان  4شکل که در  مربوه به یک حلقه باز است

 

 نمودار بلوکی یک فرآیند -4شکل 

رل کنت سیستمشود که اطالعات درباره وضعیت سیستم به دیده می ۵شکل بلوکی حلقه بسته  در نمودار

. مفهوم ودشهای ورودی استفاده شود تا از این اطالعات برای ایجاد تغییر در بعضی از متغیربرگشت داده می

 ورودی به فرآیند

 گرعوامل اخالل

 ارآی ر

 خروجی فرآیند
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 کنندهبرانجو انحراف آن از مقادیر مطلوب جهت محاسبه تغییر  شدهکنترلات درباره متغیر استفاده از اطالع

 شود. در متغیر قابل دستکاری، کنترل پسخور نامیده می

 

 نمودار بلوکی حلقه بسته کنترل پسخور -۵شکل 

های آن جزء است و ها و خروجیدهنده رابطه دینامیکی بین ورودینشانهر بلوک در این نمودار بلوکی، 

های مهندسی از شوند. این مقادیر با واحدمی ردوبدلها است که بین بلوک مقادیریدهنده ها نشانپیکان

 شود. بیان می آمپریلیمولت و  جمله درصد، میلی

به زبان ریاضی  بیانقابلمعروف است  (transfer function)ها که به تابب انتقال بین ورودی و خروجی رابطه

های رای توصیف رابطه خطی یا خطی شده و برای سیستمهای پیوسته، تبدیل الپالس ببرای سیستم است.

 شود.بکار گرفته می Zانتقال  تابب ناپیوسته یا دیجیتالی

  ::44مثدل مثدل 

 است. شدهدادهنشان  6شکل در  سیستم کنترل ساده جریان آب

را به  (Δp) دهگیری شگیری از سلول فشار تفاضلی و یک مبدل که فشار اندازهحسگر جریان یا بلوک اندازه

تواند یک وسیله تکی و یا ترکیب کننده مینترلاست. ک شدهلیتشککند، تبدیل می (I)خروجی الکتریکی 

 کامپیوتری باشد. یافزار در یک سیستم مبناو خروجی و نرم ورودیهای خاصی از کانال

کند تبدیل می (P) فشار هوارا به  (I)بلوک عنصر نهایی کنترل شامل یک مبدل است که عالمت الکتریکی 

 دهد. اب قرار میکه این فشار، شیر کنترلی در لوله را در موقعیت خ

گیری شود که حسگر جریان، تغییری را در دبی اندازهلوله، باعث می باالدستهر اخاللی مانند تغییر فشار در 

کند و یک عالمت خروجی برای این مقدار را با مقدار مطلوب مقایسه می کنندهکنترلشده نشان دهد و 

 دهکننکنترل
عامل کنترل 

 نهایی
 فرآیند

 حسگرها

 spYمقدار مطلوب 

 لسیستم کنتر

 بازخورد اطالعات

 شدهکنترلمتغیر 

 رگمتغیر اخالل متغیر قابل دستکاری

Ɛ u m 
y 
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گیریدهد تا جریان اندازهکننده جریان را تغییر میرلیر کنتش ،کند. عالمت خروجیجبران این خطا ارسال می

 شده به مقدار مطلوب برسد.

سیستم کنترلی، بعد از اینکه اخالل وارد سیستم شد و متغیر تحت کنترل را  نوعباید توجه داشت که در این  

لقه کنترل رل، حکند. به همین دلیل به این حلقه کنتسیستم کنترل فعال شده و خروجی ارسال میبر هم زد، 

  شود.پسخور گفته می

 

 حلقه بسته سیستم کنترل جریان آب -6شکل 

 (Feedforward control)ک نرل پيشخوس 

. (7شکل ) کندگر جهت تنظیم متغیر قابل دستکاری استفاده میگیری متغیر اخاللکنترل پیشخور از اندازه

شود. ته میرا آشفته سازد، بکار گرف شدهکنترلقبل از اینکه متغیر  اخالل ریتأثاین عمل اصالحی جهت حذف 

 شود.کارآیی آن به دقت مدل محدود می جهیدرنتگر بر اساس مدل فرآیند بنا شده و کنترل

 وجهموردتبسیار دهد، العمل نشان میقبل از ایجاد آشفتگی در سیستم عکس کهییازآنجاکنترل پیشخور 

 باشد.می مورداستفادههای کنترل فرآیند های مختلف در سیستمو امروزه با شیوه است

 یا ،سنگ معدن در مدارهای آسیاکنیآب با نسبت فرآوری، تنظیم  در پیشخورترین شکل کنترل متداول

 .استدر مدارهای فلوتاسیون مواد شیمیایی نسبت به جریان جرمی فلز  تنظیم میزان

 دهکننکنترل
 spYمقدار مطلوب 

 لسیستم کنتر

 دبی سنج

 شدهکنترلمتغیر 

 رگمتغیر اخالل

Ɛ u 

m 

y 

 خط لوله آب

FL 
FC 

 یلکنتر یرش
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 نمودار بلوکی حلقه بسته کنترل پسخور -7شکل 

 (Feedback Control) پسخوس ک نرل

در ت. در یک سطا معین یا نقطه مطلوب اس شدهکنترلحفظ مقدار متغیر در کنترل پسخور، گر هدف کنترل

 شود. گفته می (spy)و نقطه مطلوب  (y)گیری اندازه( به انحراف بین مقدار ε) خطای کنترلکنترل پسخور، 

ε = ysp – y          )1( 

 :شودیمحالت ایجاد  دوخطای غیر صفر در 

 توسط مراقبت کار یا کنترل سرپرستی  مطلوبتغییر در نقطه  -1

معروف  (set point tracing)گیری نقطه مطلوب یا رد(servo control)سروه  کنترلکنترلی به  مس لهاین 

 است.

 در داخل فرآیندگر یا تغییر تغییر در متغیر اخالل -2

 (disturbance rejection) یا رفب اخالل( regulatory control) کنترل تنظیمی بهکنترلی  مس لهاین 

 معروف است.

نشان نوسان در عوامل اخالل در پاسخ به تغییر مقدار مطلوب و  میو تنظی هسرودو نوع کنترل  8شکل در 

 است. شدهداده

 دهکننکنترل
 پیشخور

 فرآیند

 حسگرها

 spYمقدار مطلوب 

 لسیستم کنتر

 متغیر قابل دستکاری

 شدهکنترلمتغیر 

 رگمتغیر اخالل

Ɛ 
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 (Regulatory)می( و کنترل تنظیServoکنترل سروه ) -8شکل 

برای کنترل فرآیند، الزم است تصمیم گرفته شود که چه مقدار متغیر ورودی باید تغییر داده شود تا انحراف 

کار قانون کنترل ریاضی را برای این منظور بگر پسخور یک خروجی از مقدار مطلوب را تصحیا کند. کنترل

 برد.می

 ک نرل پسخوس سيسنم مخنلف هد حدلت -1-2-2

 بسنه –بد   ک نرل

بسته برای تنظیم دمای یک سیال با استفاده از کنترل میزان سوخت منبب حرارت نشان ، کنترل 9در شکل 

. تابب کنترل است( %0( و بسته )%100) است. خروجی این سیستم کنترل تنها دارای دو حالت باز شدهداده

ند قبل از در فرآی تأخیرگیرد. باید توجه کرد که زمان مرده یا برای تعیین خروجی عالمت خطا را در نظر می

شود، جلوگیری می یریگاندازهکند. چون ظرفیت از تغییر دما، که میایجاد  تأخیرافزایش درجه حرارت 

های دما های دما متناسب با عکس ثابت زمانی خواهد بود. دوره چرخه نوسانکند، درنتیجه دامنه نوسانمی

 .استنیز متناسب با زمان مرده 

 بسته باید در موارد زیر استفاده شود: –کنترل باز 

 .مداف که ک نرل اقيق ال م ابدشر  

  ر.اوسه خيلف کوتده جلوگير  ک اليلبه مدن مراه بدیر منوسط بدشر تد ا  سدیش شریر شير  

  اسبت𝜏𝐷𝑇

𝜏𝑙
  گير  جلوگير  ک ر.بدیر کوچک بدشر تد ا  اام ه خيلف بزسگ اس چرخه اارا ه 

 (tزمان )

ل )
نتر

 ک
ت

تح
یر 

متغ
y) 

 کنترل سروه

 تغییر در مقدار مطلوب

 کنترل تنظیمی

 مطلوب بدون تغییرمقدار 

y 

spy 
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 ی یک مخزن حاوی سیالابسته برای تنظیم دم –سیستم کنترل باز  -9شکل 
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 ا ک نرل ادصله

تغییر خروجی در یک نقطه برای هر دو جهت، تنها در محدوده باال و پایین در این حالت تابب کنترل بجای 

در  شدهیمعرفاست، برای سیستم کنترل دمای  شدهدادهنشان  10شکل که در  طورهمانکند. معینی عمل می

، تابب کنترل تنها پس از بیشتر یا کمتر شدن دمای سیال از حد باالیی یا حد پایینی، موقعیت شیر 10شکل 

ی به این لعملاعکسدما بین دو حد باال و پایین تغییر کند، تابب کنترل  کهیدرصورتدهد و سوخت را تغییر می

 تغییرات نشان نخواهد داد.

 

 یافاصلهسیستم کنترل  -10شکل 

 (Reverse( و معکوس )Directک نرل پسخوس مسنقيم )

ود دارد که با و جهت پاسخ سیستم کنترل وج کنترلتحتدو نوع کنترل پسخور با توجه به جهت تغییر متغیر 

 شود.عنوان کنترل مستقیم و معکوس شناخته می

یا کاهش در  و کنترلتحتکه جهت تغییر پاسخ سیستم کنترل افزایش در صورت افزایش عامل درصورتی

 شود.باشد، کنترل مستقیم نامیده می کنترلتحتصورت کاهش عامل 

یا کاهش در  و کنترلتحتیستم کنترل افزایش در صورت کاهش عامل که جهت تغییر پاسخ سدرصورتی

 شود.باشد، کنترل معکوس نامیده می کنترلتحتصورت افزایش عامل 

زه مقدار مطلوب
دا
ان

ی
گیر

 
ت

وخ
 س
ان
میز

 

 زمان

 بسته

 باز

 حد باال

 حد پایین
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 سرچشمه یفرآور یهادر کارخانه ندیکنترل فرآ

که دمای خروجی از میزان دمای مطلوب بیشتر است درصورتی هشددادهنشان  11شکل که در  طورهمان

شود تا دمای )دمای خروجی( کاهش داده می کنترلتحتباشد، مقدار جریان بخار در خالف جهت عامل 

خروجی به دمای خروجی مطلوب نزدیک شود. به همین ترتیب، در صورت کاهش دمای خروجی نسبت به 

شود تا دمای رخالف جهت تغییر دمای خروجی، افزایش داده میدمای خروجی مطلوب، جریان بخار ب

 خروجی به دمای مطلوب نزدیک شود.

و متغیر قابل  کنترلحتتانتخاب درست نوع کنترل مستقیم با کنترل معکوس به نوع فرآیند و رابطه بین متغیر 

 دستکاری وابسته است.

 

TT 

TC 

 بخار 

 آب سرد

 بخار سرد شده

آب گرم 
 

 دماي مطلوب

       
   

 

 

 سیستم کنترل پسخور معکوس -11شکل 

 اوسدن

(. موفقیت 12شکل شود )ای در متغیرها مشاهده میتغییرات دوره صورتبه کنترلتحتهای نوسان در سیستم

 damping. میزان کاهش نوسان با عنوان نسبت کاهش )استیک سیستم کنترل در کاهش میزان نوسان 
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ratioه پشت سرهم ک کنترلتحتنسبت مقدار دو حد بیشینه متغیر  صورتبهشود. نسبت کاهش ( شناخته می

یدرصورتاست، سیستم کنترل  شدهدادهنشان  13شکل  که در طورهمان(. 13شکل شود )ند تعریف میباشمی

 شود.  چهارمکیموفق است که دخالت سیستم کنترل موجب کاهش نوسان با نسبت کاهش  که

 

 : دوره تناوب(Period) مشخصات یک نوسان -12شکل 

 

 تعریف نسبت کاهش -13شکل 

 (Capacityو ظرايت ) (Dead time مدن مراه )

به دو صورت  یخیر زمانزیادی خواهد داشت. تأ تأثیرزمانی در پاسخ فرآیند در کارآیی سیستم کنترل  تأخیر

 کند.زمان مرده و ظرفیت بروز می

شد.  ( مشاهده خواهدکنترلتحت تغییر در پاسخ سیستم )متغیر صورتبههر تغییر در ورودی فرآیند 

ی فرآیند یا دکه در فرآیند زمان مرده وجود داشته باشد، تغییر در پاسخ سیستم در اثر تغییر در ورودرصورتی

دهنده تغییر در سرعت خوراک، 14شکل شود. برای مثال در خیر زمانی مشاهده میبا تأ گراخاللعوامل 

هنده، دگیری و خوراکموجب افزایش وزن مواد روی نوار نقاله خواهد شد، اما به دلیل فاصله بین محل اندازه

 خیر زمانی مشاهده خواهد شد.در وزن مواد روی نوار نقاله با تأتغییر 

  

Time 
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 سرچشمه یفرآور یهادر کارخانه ندیکنترل فرآ

نه متغیر یجابجایی بیش صورتبهل زمان مرده در پاسخ به دلی تأخیر، شکل باشد یاچرخهزمانی که ورودی 

 (.1۵شکل شود )مشاهده می کنترلتحتگیری نسبت به بیشینه متغیر تحت اندازه

 

 زمان مرده در سیستم خوراک دهنده و نوار نقاله -14شکل 

 

 ای شکلچرخهمی با ورودی سیست برایزمان مرده  -1۵شکل 

به معنی وجود  شود،ب کنترلتحتموجب تغییر تدریجی در متغیر  قابل دستکاریتغییر در متغیر که درصورتی

شکل . در ستنیهمیشه همراه با زمان مرده  خیر ناشی از ظرفیت لزوماً. تأاستشی از ظرفیت در سیستم خیر ناتأ

است و پاسخ سیستم در مقابل تغییر در  شدهدادهدو سیستم تانک ذخیره مواد و مخزن حرارتی نمایش  16

ابل قاست. با توجه به وجود ظرفیت در این دو سیستم، تغییر در متغیر  شدهدادهعوامل ورودی به سیستم نشان 

 شود.می کنترلتحتموجب تغییر در متغیر  جیتدربه دستکاری
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 ذخیره مواد و انرژی دو سیستم با در  کنترلتحتظرفیت بر تغییر در متغیر  تأثیر -16شکل 

 (Time constantثدبت  مداف )

شود. روش گر محاسبه میو یا عوامل اخالل ورودیپاسخ یک سیستم به تغییر در متغیر  بر اساسثابت زمانی 

حد از  %2/63به است. ثابت زمانی مدت زمانی است که پاسخ سیستم  شدهدادهنشان  17شکل محاسبه در 

 برسد.تغییر  یینها

در  ر کارآیی سیستم کنترل دارند و به همین دلیل بایددی مهمتأخیر در اثر زمان مرده و ظرفیت تأثیر بسیار 

قرار بگیرند. همچنین تا حد امکان باید زمان مرده و تأثیر ظرفیت را با تغییر  مدنظرطراحی سیستم کنترل 

 فرآیند کاهش داد.
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 سرچشمه یفرآور یهادر کارخانه ندیکنترل فرآ

 

 تعریف ثابت زمانی -17شکل 

 مرل ارآی ر

های مرده رفیت و زمان مرده خواهد بود. زمانظزمانی ناشی از  تأخیرهر فرآیند در عمل شامل تعدادی 

 یسادگبههای مرده ترکیبی چند ظرفیت مانند زمان تأثیردارند. اما  جمب شدن متوالی قابلیت صورتبه

 .(18شکل ) نیست نییتعقابل

 (Gainبهره ارآی ر )

(. 19کل ششود )نسبت تغییر در خروجی به ازای واحد تغییر در ورودی تعریف می صورتبهبهره فرآیند 

 شود.( محاسبه می2برای یک فرآیند پایدار، بهره فرآیند از رابطه )
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 عنصر متوالی چند ظرفیت  تأثیرتغییر در پاسخ سیستم به دلیل وجود  -18شکل 

 

 نحوه تعریف بهره فرآیند برای سیستم پایدار و سیستم دینامیکی -19شکل 

 شود.( محاسبه می3یک فرآیند دینامیکی از رابطه )بهره فرآیند برای 
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 سرچشمه یفرآور یهادر کارخانه ندیکنترل فرآ

  ::55مثدل مثدل 

موجب تغییر دبی جریان  کنندهکنترلتغییر در خروجی  %10برای یک شیر کنترلی در حلقه کنترل دما اگر 

𝑚3سوخت به میزان 

ℎ⁄ 200  شود.زیر محاسبه می صورتبهشود، بهره فرآیند 

𝐺𝑠𝑠 =
200

10
= 20

(𝑚
3

ℎ⁄ )

%
 

شود. واحد بهره دینامیکی محاسبه می صورتبهای حساسیت یک عامل کنترلی در پاسخ به تغییرات دوره

 . استبهره دینامیکی مشابه واحد بهره پایدار 

  ::66مثدل مثدل 

𝑚3در نظر بگیرید که 

ℎ⁄ 200  درجه سلسیوس در دمای  20تغییر در جریان بخار در سیستم کنترل دما موجب

 زیر خواهد بود: صورتبهخروجی شود، بهره دینامیکی برای این سیستم 

𝐺𝐷 =
20

200
= 0.1

𝑜𝐶

(𝑚
3

ℎ⁄ )
 

 (Phaseاد  )

 θکه با عالمت  است( Phase angleفاز ) هیزاو ،های دینامیکیمشخصه دوم در پاسخ یک فرآیند به نوسان

میزان جابجایی نقطه  بر اساساست،  شدهدادهنشان  20شکل  که در طورهمان. زاویه فاز شودنمایش داده می

 شود.گیری میبیشینه ورودی به خروجی اندازه
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 های دینامیکییک فرآیند در پاسخ به نوسانحوه محاسبه زاویه فاز ن -20شکل 

  ::77مثدل مثدل 

ای در ورودی فاصله از نوسان دوره چهارمکیای خروجی به اندازه نقطه بیشینه نوسان دوره کهیدرصورت

 عقب باشد، زاویه فاز برابر خواهد بود با:

o90
4

1
360 








 

یک حلقه که  افتد. زمانیاین است که بیشینه خروجی بعد از بیشینه ورودی اتفاق می دهندهنشانعالمت منفی 

شود، شروع به گر یا تغییر در مقدار مطلوب از حالت پایدار خارج میعامل اخالل لهیوسبهنترل پسخور ک

کند. دوره زمانی )پریود( این نوسان مشخصه آن فرآیند و سیستم کنترل برای پایدارسازی ای مینوسان دوره

 هر بارها بعد از سان، دامنه نوشدهگرفته بکار. بسته به مشخصه فرآیند و سیستم کنترل استفعال آن فرآیند 

ین خیر فاز بکرد. همچنین ممکن است تا حدودی تأگردش در سیستم یا افزایش و یا کاهش پیدا خواهد 

های ورودی و خروجی ایجاد شود. یک سیستم کنترل پسخور مناسب که قابلیت کنترل و پایدارسازی عالمت

 برساند. 360°فازها را به وسان کند که مجموع فرآیند را داشته باشد باید با دوره زمانی ن
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 سرچشمه یفرآور یهادر کارخانه ندیکنترل فرآ

 ااواع ک نرل پسخوس -1-3

 (Proportional control; Pک نرل ت دسبف ) -1-3-1

خطا متناسب با میزان که ورودی فرآیند را  استکننده( )کنترل هاگرترین کنترلکی از سادهکنترل تناسبی ی

 دهد.تغییر می( 4مطابق با رابطه )

u = kc ε + us          )4( 

 که در آن:

u: گرخروجی کنترل 

kc: گربهره تناسبی کنترل 

ε: خطای کنترل 

us: گر )خروجی در خطای صفر(اریب کنترل 

عروف مکنترل پیوسته یا آنالوگ )قیاسی( سیستم به باشند و در زمان میپیوسته  صورتبه εو  uهای متغیر

 . است

د این شود. در بعضی مواردر این نوع کنترل فقط یک عامل تنظیمی وجود دارد که بهره تناسبی نامیده می

رابطه آن با بهره تناسبی که  شودمی( تعریف Proportional band; PB)پهنه تناسبی  صورتبهعامل 

به  .دد را برآورده کنهای فرآینشود که نیازبهره تناسبی به نحوی انتخاب میاست.  kc=100/PBصورتبه

 شود. گر گفته میمتغیر کنترل( Tuning)این کار تنظیم 

تر خواهد بود. از العمل سریبباشد، عکس تربزرگ ckاز رابطه کنترل تناسبی مشخص است که هر چه مقدار 

متغیر تحت  گیری شدهدر مقدار اندازه یرواقعیغهای گر نسبت به نوسانطرف دیگر، در این حالت، کنترل

 .است 100 تا 2/0تواند باعث ناپایداری شود. معموالً بهره تناسبی بین می وکنترل خیلی حساس است 

( نیز u) کنندهنترلکشود که اگر خطا تقریباً ثابت باشد، خروجی با بررسی رابطه کنترل تناسبی مشخص می

 ( نامیدهOffset)انحراف حالت د. این هیچ تصحیحی اعمال نخواهد ش جهیدرنتتقریباً ثابت خواهد بود و 

ی تغییر در کنترل تناسب کنترل تناسبی است. هایمشخصه. حالت انحراف یکی از است y ≠ yspشود چون می

 (.21شکل در خروجی به تغییر در خطا وابسته است )
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 اولفصل 

 

 

 شکاه -تناسبی با میزان خطا برای پهنه تناسبی مختلف در حالت افزایش  کنندهکنترلرابطه خروجی  -21شکل 

 افزایش، باید جهت مقیاس برعکس شود. –برای تغییر به حالت افزایش  21شکل در 

 محل که زمانی. باشدمی خطا از مشخصی میزان برای خروجی تغییر میزان کنندهنییتعنشانگر،  خط پاشنه محل

درصد  100به  0 از کنندهکنترل خروجی تغییر به منجر خطا در درصدی 100 تغییر است، وسط در پاشنه

 خواهد شد.

درصد تعریف  100به  0گیری برای تغییر خروجی از صورت درصد تغییر الزم در اندازه( بهPBپهنه تناسبی )

 شود.می

 شود.مینسبت تغییر خروجی به خطا تعریف  صورتبه( Gبهره )

PB
G

%100
           )۵( 

 دهد.رابطه بین پهنه تناسبی و بهره را نشان می 22شکل 
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 سرچشمه یفرآور یهادر کارخانه ندیکنترل فرآ

 

 و بهره یپهنه تناسب نیرابطه ب -22شکل 

درصد است  ۵0، 23شکل در  شدهدادهکننده نشان خروجی به ازای خطای صفر در کنترل( یا مقدار Bاریب )

 دهد تا خطا کاهش پیدا کند.میخروجی خود را در حول آن تغییر  کنندهکنترلکه 

 

 مقدار اریب یا خروجی به ازای خطای صفر در سیستم کنترل -23شکل 

 ت دسبفخواص ای دميکف عمل 

 فردمنحصربهبرای هر پهنه تناسبی معین، هر خطا یک مقدار  دهد.خیری روی نمیناسبی تأت العملعکسدر 

 (.24شکل کند )میخروجی ایجاد 

Propotional band, PB %  پهنه تناسبی 

Gain, G بهره    
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 با میزان خطا با توجه به مقدار پهنه تناسبی کنندهکنترلرابطه خروجی  -24شکل 

 باشد(:میزیر است )همه واحدها به درصد  صورتبه24شکل ( در O( و خروجی )eرابطه بین خطا )

%50
100


PB

eO 

  ::88دلدلمثمث

( PBدرصد مقیاس و مقدار پهنه تناسبی ) 40شده  یریگاندازهدرصد مقیاس، مقدار  60اگر نقطه مطلوب 

 صورتبهافزایش،  –کاهش و افزایش  –کننده برای دو حالت کنترلی افزایش باشد، خروجی کنترل %۵0برابر 

 شود.زیر محاسبه می

 کاهش: –برای حالت افزایش 

%9050
50

100
)4060( IDO 

 افزایش: –برای حالت افزایش 

%1050
50

100
)6040( IIO 

, %o, eError, e; or offset 
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 سرچشمه یفرآور یهادر کارخانه ندیکنترل فرآ

 اعمدل ک نرل ت دسبف

یم یک سیستم کنترل که سطا سیال را در داخل یک ظرف از طریق تنظیم شیر ورودی کنترل 2۵شکل در 

ی که با تغییر میزان خروجی در حالت کنندهکنترلاست. تغییرات سطا سیال و خروجی  شدهدادهکند نشان 

 آمده است.ترل تناسبی استفاده کند، در این شکل سیستم کنترل از عمل کن

 ۵0)است و سطا سیال در ظرف برابر مقدار مطلوب  %۵0در حالت پایداری سیستم، میزان خروجی برابر 

 درصد 2۵اخالل به میزان درصد باشد، در مقابل  100(، PBمقدار پهنه تناسبی ) کهیدرصورت. است (درصد

زیر  صورتبه کنندهکنترلرسد. در این حالت خروجی می درصد 7۵ بهکاهش در خروجی، سطا سیال 

 شود:محاسبه می

%2550
100

100
)7550( IDO 

توان میزان خطای ماندگار صورت دستی )بازنشانی دستی( می( بهPBدر این سیستم با تغییر میزان پهنه تناسبی )

(Offset را در پاسخ )تغییر داد و سطا سیال را به نقطه مطلوب  موردنظرتناسبی به اخالل  العملعکس

 برگرداند.

مقدار خروجی  %2۵باشد، برای خطای  %100( برابر PBو مقدار پهنه تناسبی ) %۵0( برابر Bاگر مقدار اریب )

(O(با توجه به رابطه )برابر با 6 )آید.می به دست %7۵ 

B
PB

eO 
100           )6( 

 شود:مییر محاسبه ز صورتبهخطای ماندگار 

100
)(0

PB
BOe           )7( 

 خواهد آمد: به دست %2۵خطای ماندگار برای سیستم باال برابر با  ،جهیدرنت

%25)5075(
100

100
0 e  

 شود.، خطای ماندگار نصف می%۵0به  %100( از PBبا کاهش میزان پهنه تناسبی )

%5.12)5075(
100

50
0 e 
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 تناسبی کنندهکنترلسیستم کنترل سطا با استفاده از  -2۵شکل 
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 سرچشمه یفرآور یهادر کارخانه ندیکنترل فرآ

 ( بر ک نرلPBثير کوچک کران په ه ت دسبف )تأ

ر عامل اخالل مشخص د یاپلهبه ازای تغییر  کنترلتحتو متغیر  کنندهکنترل، تغییرات خروجی 26شکل در 

 است. شدهیبررسهای تناسبی مختلف برای پهنه

 

 کنترلنحوه پهنه تناسبی بر  تأثیر -26شکل 

 دهد.مینشان ن یالعملعکس کنندهکنترل، Aحالت 

 شود.تناسبی خیلی ضعیف است که به منجر به خطای ماندگار زیاد می العملعکس، Bحالت 

 ، پهنه تناسبی صحیا است.Cحالت 

 شود.می کنترلتحت، پهنه تناسبی خیلی باریک است که منجر به نوسان در متغیر Dحالت 

طا
س
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 اولفصل 

 

 ک نرل اانگرالف -1-3-2

کنترل  العملعکس 27شکل متناسب با اندازه و مدت خطا است.  العملعکسدر عمل کنترل انتگرالی، 

 دهد.نشان می کنترلتحتانتگرالی را در مقابل تغییر در متغیر 

 

 کنترلتحتکنترل انتگرالی در مقابل تغییر در متغیر  العملعکس -27شکل 

 دهد.نشان می العملعکس: انتگرال متناسب با اندازه خطا تا زمانی که خطا ثابت است Aنقطه 

 دهد. ان مینش العملعکسانتگرال با بیشتر کردن خروجی با نرخ بیشتر  یابد.: اندازه خطا افزایش میBنقطه 

 کند. : عالمت خطا تغییر میCنقطه 

 ماند. . عمل انتگرالی در مقدار موجود خروجی ثابت میگرددیبرم: خطا به صفر Dنقطه 

انتگرال با بیشتر کردن خروجی با نرخ همواره افزایشی  یابد.: خطا به مقدار ثابت افزایش میEنقطه 

 دهد. نشان می العملعکس

 شود. گردد. عمل انتگرالی در همان مقدار خروجی متوقف میفر برمیص: خطا به F نقطه

برای خطای ثابت، میزان گیری به نقطه مطلوب برگردد. شود که اندازهمتوقف میعمل انتگرالی فقط زمانی 

زمان الزم  صورتبهدهد. این نرخ رود را تغییر میتنظیم عمل انتگرالی نرخی را که با آن خروجی پیش می

 ه
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  ق ار  ط وب
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 سرچشمه یفرآور یهادر کارخانه ندیکنترل فرآ

شکل ) شودتوسط عمل تناسبی تعریف می جادشدهیا العملعکسبرای تغییر در خروجی به اندازه یا تکرار 

 .است بهره انتگرال )تکرار بر دقیقه(یا )دقیقه بر تکرار(  tI زمان انتگرال صورتبهخ رواحد این ن. (28

 

 تعریف زمان انتگرال در کنترل انتگرالی -28شکل 

 (I) اعمدل ک نرل اانگرالف

کند بر اساس مقدار خطا از رابطه خروجی سیستم کنترل در حالتی که از کنترل تناسبی و انتگرالی استفاده می

 گردد.میمحاسبه  (8)

 dte
IPB

e
PB

O
t

1100100         )8( 

شود. استفاده می یم اریبظانتگرال خطا برای تناز عبارت اریب ثابت نیست و با استفاده از کنترل انتگرالی، 

ر کنترلد تأخیرگرالی باعث ایجاد عمل انتتابعی از خطا است.  صورتبهسهم انتگرال افزایش مقدار اریب 

دهد. زمان انتگرال باید متناسب با سرعت دوره نوسان حلقه را افزایش می جهیدرنتشود و می کننده

 یند در مقابل عمل کنترلی باشد. آفر العملکسع

 ه
 ا

ان
ی

گ  
 

ال
گ 

 انت
+ 

بی
 س

   
جی

 و
خ

 

ی 
 ش

 زا
ا

- 
شی

زا 
ا 

 

     

 min/repeat زمان انتگرال، 
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 (PI) ک نرل ت دسبف و اانگرالفاعمدل 

ت انحراف در کنترل تناسبی بکار گرفته شود. در این حال مس لهتواند برای حذف عمل کنترل انتگرالی می

خروجی کند. گر تنظیم اضافی به نسبت انتگرال زمانی خطا را روی متغیر قابل دستکاری اعمال میکنترل

 :شودیمحاسبه م (9از رابطه ) کنندهکنترل

s

t

0
i

c udt
T

1
ku 








          )9( 

 است.( eset timeR) مان بازنشانیثابت زمانی انتگرالی یا ز iTکه در آن 

به نسبت بازنشانی معروف است تنظیم  کهآنعکس  برحسب بلکه iT برحسبگرها نه بعضی از کنترل

 . است دقیقه ۵0و  1/0شوند. معموالً ثابت زمانی بین می

رچه کنترل دهد. اگپیوسته تنظیمات را انجام می طوربهزمانی که خطا به صفر نرسیده عبارت انتگرالی تا 

 باشد.تر میآن آهسته العملعکستر و معموالً ( بهتر است ولی از نظر کنترل پیچیدهPI) انتگرالی -تناسبی

است. چون  (Dead time، عدم مقابله مطلوب با زمان مرده )انتگرالی -تناسبی یکی از مشکالت کنترل 

اند تووجود زمان مرده می واسطهبهدار  کند، خطای تداومال زمانی خطا عمل میگر بر اساس انتگرکنترل

 گردد. میناپایداری سیستم  باعثگر شود که های شدید در خروجی کنترلمنجر به نوسان

 به وجودزمانی   لهمسیکی دیگر از مشکالت کنترل انتگرالی، اشباع شدن یا به هم پیچیدن انتگرال است. این 

گر باید بزرگ شود. کنترل ازحدشیبدار عبارت خطای غیر صفر تداوم واسطهبهید که عبارت انتگرالی آمی

باشد تا مقادیر حداکثری را بر عبارت انتگرالی  (Anti-reset windup)بازنشان به هم پیچیدن  -مجهز به ضد

 مثالعنوانهبباشد.  شدهاشباعکننده لدهد که یا فرآیند خاموش باشد یا فعازمانی روی می مس لهقرار دهد. این 

ا خیلی خروجی را به مقدار خیلی زیاد ی ،گرزمانی که شیر کامالً باز یا کامالً بسته باشد. در این حالت کنترل

 باز(. %۵00ند )باز کردن شیر تا ککم هدایت می

 ک نرل مشنقف -1-3-3

 در واقبعمل مشتقی شمگیری وجود داشته باشد. شوند که خطای چکنترل تناسبی و انتگرالی زمانی فعال می

مقدار اگر حتی  ،دهدنشان می العملعکس ،ر حال تغییر استبا آن دگیری ازهدانر حال د متغیرکه به نرخی 

نشان  نترلکتحتکنترل مشتقی در مقابل تغییر در متغیر  العملعکس 29شکل در  واقعی خطا هنوز کم باشد.

 است. شدهداده
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و عمل مشتقی با  تیانهیبافتد، نرخ آن دهد. چون تغییر در زمان صفر اتفاق میای روی می: تغییر پلهAنقطه 

ر به صف ثابت است، سهم مشتق فوراً  یریگاندازهچون  بعداً دهد. نشان می العملعکس یک خروجی ناگهانی

 گردد.برمی

ناگهانی منفی واکنش نشان  العملعکسدهد. کنترل مشتقی با یک ای منفی روی می: دومین تغییر پلهBنقطه 

 دهد. می

 دهد که متناسب با نرخ تغییر است. ثابت و مثبت واکنش نشان می العملعکس: کنترل مشتقی با Cنقطه 

 .یابدگیری افزایش میقی به نسبت افزایش در نرخ اندازهتمش العملعکس: Dنقطه 

 .گرددیبازمقی به صفر تمش العملعکس: Eنقطه 

کند. روجی تغییر میگیری، خوابستگی ندارد. با تغییر پیوسته اندازه یریگاندازهکنترل مشتقی به مقدار مطلق 

 ر خروجی به دلیل عمل تناسبی است.تغیی

 

 کنترلتحتکنترل مشتقی در مقابل تغییر در متغیر  العملعکس -29شکل 

 ها طولرسد که بدون وجود این نوع کنترل مدتبه دلیل وجود عمل مشتقی، خروجی فوراً به مقداری می

 (.30شکل کشید تا به آن برسد )می

جی
 و

خ
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ی
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 عمل مشتق در جلو انداختن پاسخ تأثیرو  یمشتقکنترل  یتعریف ثابت زمان -30شکل 

افتد و اتفاق می تناسبی زودتر العملعکسمشتقی همراه با کنترل تناسبی،  کنندهکنترلدر هنگام استفاده از 

شوند که ها طوری طراحی میکنندهکنترلمعموالً  است. t(Dمقدار این پیش افتادن برابر با زمان مشتقی )

 کهیوقت کنندهکنترلمقدار خروجی کند. توجه می کنترلتحتعامل فقط به عالمت  العملعکس دکنندهیتول

 گردد.محاسبه می (10)کند از رابطهاز کنترل تناسبی، انتگرالی و مشتقی استفاده می
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 .است کنترلتحت: عامل C که در آن

بعالوه دهد. د میبهبو ،های بزرگ هستندتأخیریندهایی که دارای آکنترل را برای فر ،عمل مشتقی یریکارگبه

 عیب عمل مشتقی حساسیت آن به اخالل است.  نیتربزرگ تواند دوره نوسان را کوتاه کند.عمل مشتقی می

 (PID)نگرالف و مشنقف اک نرل ت دسبف، اعمل 

 اضافه شود که تنظیمات را بر اساس مشتق زمانی خطا اعمال نماید کنترلتواند به قانون می میعبارت سو
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 مشتقی )برحسب دقیقه( است. زمانی ثابت dTکه در آن 

 نرخ معروف است.  عالوهبه بازنشان عالوهبهگر تناسبی به کنترل مواردیگر سه حالته در کنترل

که خطا در آینده نزدیک چه مقدار خواهد بود و عمل کنترلی را که متناسب  کندمی ینیبشیپ عبارت مشتقی

بینی کننده نیز خوانده نماید. کنترل مشتقی در مواردی کنترل پیشاعمال می ،استبا نرخ فعلی تغییر در خطا 

 شود. می

باشد و خطای غیر صفر ثابت وجود داشته  dε/dt=0خاب خود را دارد، اگر  هایمحدودیتکنترل مشتقی 

 dε/dtهای های دارای اخالل، تخمینگیریگیرد و برای اندازهگر، عمل اصالحی در پیش نمیباشد، کنترل

گر را شده و کاهش کارآیی کنترل قیردقیغمحاسبه خواهد شد که منجر به عمل اصالحی  قیردقیغبزرگ و 

 ،باشدت وری مفید می نظر ازاینکه  رغمعلی ،از عمل مشتقی کماستفاده ترین دلیل به همراه دارد. این مهم

 .است

خیلی بزرگ خواهد شد که به ضربه مشتقی  dε/dtای در نقطه مطلوب، عبارت ، در صورت تغییر پلهنهایتدر 

 Td(du/dt) صورتبهگرها ، عبارت مشتقی در خیلی از کنترلمس لهمعروف است. برای جلوگیری از این 

بینی صرفاً بر اساس متغیر خروجی صورت و پیش شدهبرداشتهیر نقطه مطلوب ثشود که در آن تأبیان می

 های فرآیند است.دیگر مجاز کردن یک نرخ ثابت تغییر برای نقاه مطلوب متغیر حلراهگیرد. می

 هد  ک نرلفااواع حلقه -1-4

  (Ratio and cascade control) ا ک نرل اسبت و  اجيره -1-4-1

 اندعبارتگیرند ار میقر مورداستفاده مشتقی -انتگرالی  –تناسبی  کنترل کنارکه در  متداولدو ساختار کنترل 

ا های تنظیمی یگرکنترل عنوانبهتوانند می هاآنای که هر یک از از کنترل نسبت و کنترل زنجیره

 قرار گیرند. مورداستفادههای سرپرستی گرکنترل

 داشتهنگهبت گیری شده و به نسبت ثاور است که دو متغیر اندازهخنسبت یک نوع خاب از کنترل پیشکنترل 

جهت کنترل دانسیته پالپ، بارزترین مثال  ، افزایش آب به خوراک آسیامدارهای آسیاکنیشوند. در می

 .(31شکل ) استفاده از این نوع کنترل است
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 ایکنترل نسبت در سیستم افزایش آب به خوراک آسیای گلوله -31شکل 

ن پمپ حلقه سطا مخز گیری وجود دارد.ای معموالً یک متغیر قابل دستکاری و چند اندازهدر کنترل زنجیره

سطا  حفظ منظوربهای است. حلقه اصلی جریان آب ورودی به مخزن پمپ را مثال خوبی از کنترل زنجیره

گر به عناصر جریان فرستاده شود، کنترلاینکه عالمت خروجی مستقیماً  یجابهکند. کنترل میدر میزان معین 

ب مطلو نقطه نیاگر پیرو از فرستد. کنترلمی( Slave) گر پیروبرای کنترلرا نقطه مطلوب  (Master) اصلی

در داخل حلقه پیرو  هایی کهکند. نتیجه این است که اخاللجهت تنظیم جریان به مخزن پمپ استفاده می

 شوند.بگذارند، تصحیا می ریتأثبر مقدار خروجی اصلی  هاآنکه شود قبل از اینایجاد می

 انکننده جریکنترل بتکننده نسکنترل

 مقدار مطلوب نسبت

 مقدار مطلوب
 جریان

 جریان آب

 برای آسیاکنی

 شیر

 کنترلی

 دبی سنج

 باسکول
 نوار خوراک آسیاکنی
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 (Cascade) یارهیزنجسیستم کنترل  -32شکل 

باالتری  دلیل بهره تناسبیه کند که این امر بتری را فراهم میمعموالً حلقه ثانویه )پیرو( عمل کنترل سریب

 شود.تر حلقه پیرو ناشی میکه از دینامیک سریب است،

، نرخ دبی آب )نقطه مطلوب( برای حلقه اصلی متغیر قابل (33شکل سیال ) در مثال کنترل سطا مخزن پمپ

 در حلقه پیرو است. شدهکنترلدستکاری است و متغیر 

 یهکننده اولکنترل

 مقدار مطلوب

 فرآیند دوم ویهکننده ثانکنترل

 فرآیند اول

 (Slaveحلقه پیرو )

 (Masterحلقه اصلی )

 گرعوامل اخالل

عوامل 
اخالل

گر
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 ای برای تنظیم سطا مخزن سیالسیستم کنترل زنجیره -33شکل 

 ک نرل ایجيندلف )سقمف( -1-4-2

هکه ب ایلقهح. یعنی استوسیله آنالوگ )قیاسی( یک گر فرض بر این بود که کنترل شدهانجامهای در بحث

کند و یک عالمت پیوسته به عنصر توسط حسگر را پردازش می شده دیتولهای قیاسی طور پیوسته عالمت

 فرستد. کنترل نهایی می

جدید  اند که مسا ل کنترلیگذاری شدهدیجیتالی پایه آوریفن بر اساس جدید،های کنترل سیستمبسیاری از 

ی کلمه دیجیتال )رقمی( از این حقیقت ناش باشند.افزاری متفاوتی میرا به همراه دارد و نیازمند عناصر سخت

های افزارکه با اعداد سروکار دارد. استفاده از نرم استسیستم کامپیوتری یا ریز تراشه  ،افزارشود که سختمی

حاسبات که م جایی کند. از آنبندی محاسبات کنترل را فراهم میاجازه انعطاف پذیری و زمان ،مپیوتریکا

 شود، در این حالت زمان ناپیوسته است.کنترلی در فواصل منظم انجام می

شوند. از های الکتریکی )ولت یا آمپر( فراهم میعالمت صورتبهپیوسته  طوربهاطالعات قیاسی از فرآیند 

 هانآخروجی کامپیوتر نیاز به زمان معینی جهت خواندن این اطالعات و تبدیل  -طرف دیگر، رابط ورودی

نمونه در ثانیه( که  ۵۵000فرکانس انجام این کار خیلی باال است )مثالً بیش از  به شکل رقمی دارد. معموالً

 نظر شود. تواند صرفبرداری میونهتواند در نظر گرفته شود و فرآیند نمپیوسته می صورتبهعالمت رقمی 

 

 یشیر کنترل

 اکننده سطکنترل

 دبی سنج

 های ورودیجریان
 به مخزن 

 مقدار مطلوب سطا

 مقدار مطلوب

 دبی

 حسگر سطا

 یکننده دبکنترل

 منبب آب

 حلقه پیرو

 حلقه اصلی

 مخزن سیال
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حلقه کنترلی معموالً در حدود چند ثانیه است. بدین معنا که هر چند ثانیه مقدار  یبردارنمونهدوره زمانی 

 شود. هر تغییری در اطالعاترقمی اخیر متغیر تحت کنترل خوانده شده و عمل کنترلی محاسبه و اجرا می

، انتقال حلقه هجیدرنتتوسط کامپیوتر غیرقابل تشخیص است.  یبردارنمونهفرآیند در طی این بازه زمانی 

 شود.یگر مگر رقمی معموالً منجر به کاهش کارآیی کنترلگر قیاسی به کنترلکنترلی از کنترل

اند پایدار بوده و یا آهسته در حال حرکت یااندازهبههای کنترل تنظیمی در صنعت فرآوری، خیلی از حلقه

ثانیه برای دستیابی به کنترل مطلوب کافی است. مزایای اصلی کنترل رقمی  10و  ۵ ،1 های زمانی،که بازه

بطه بهتر گر در کل کارخانه، راتر، امکان هماهنگی کنترلپذیری بیشتر، کنترل دقیقاز: انعطاف اندعبارت

در واقب  رداربنمونهدر بحث رقمی، . گر، کاهش سایش در عناصر کنترل نهاییترلکارکنان عملیاتی با کن

 . (34شکل ) شودبسته می یبردارنمونهای در هر بازه لحظه طوربهیک کلید است که 

 

 در کنترل دیجیتالی بردارنمونهساختار  -34شکل 

   ص عنفو حسگرهد هدک  رهک نرلآش دیف بد  -1-5

 (PID)مشنقف  –اانگرالف  - هد  ت دسبفک  رهک نرل-1-5-1

 شدهدادهنشان  3۵شکل که یک نمونه از آن در  (PIDانتگرالی ) –مشتقی  –تناسبی  یهاکنندهکنترلدر 

انتگرالی زیاد و با افزایش  کنندهکنترل اثر، iTزیاد، و با کاهش  تناسبی کنندهکنترلاثر  ckبا افزایش  است

DT  شود.مشتقی زیاد می کنندهکنترل)ثابت زمانی( اثر 

 صورتبهاسبی تن کنندهکنترلصنعتی، مقیاس  یهاکنندهکنترلدر های قبلی اشاره شد، که در بخش طورهمان

PB %  پهنه تناسبی(roportional band;Pمی ) 100= صورتبه ینه تناسبپهباشد. رابطه بین بهره و/PBck 

 RESET/min صورتبه ریگانتگرال کنندهکنترلمقیاس  یابد.ثیر بهره افزایش میتأ % PBاست. با کاهش 

 مربوه است. (12رابطه ) صورتبهگیر باشد که با ثابت زمانی انتگرالمی

(min)

1
min/

iT
RESET          )12( 

 (Analogعالمت پیوسته )

 مبدل پیوسته به رقمی 

 بردارنمونه

 سیگنال رقمی
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بطه را صورتبهگیر باشد که با ثابت زمانی مشتقمی RATE. min صورتبه ریگمشتق کنندهکنترلمقیاس 

 است. ( مربوه 13)

(min)min. DTRATE           )13( 

 را زیاد کرد. RATE.minگیر باید مقدار برای افزایش اثر مشتق

 

 مشتقی صنعتی  -انتگرالی  –تناسبی  کنندهاز کنترلیک نمونه  -3۵شکل 

 و ابزاس اقيق حسگرهد -1-5-2

 گیرد:ها برای دستیابی به یکی از اهداف زیر صورت میگیریاندازه ،در کاربردهای صنعتی

کید اصلی مشخص کردن شرایط محیط، شامل پایش برای اهداف پایش فرآیند و عملیات که در آن تأ -1

 دارد.زیادی در این حالت دقت اهمیت است. حسابرسی 

شود. پایه برای اجرای کنترل فرآیند استفاده می عنوانبهگیری اندازه در آنکنترل فرآیند و عملیات که -2

 چندان مهمگیری شاخص، معینی کنترل شود، دقت مطلق اندازه الزم است فرآیند در محدوده کهییازآنجا

 ن دراز مدت از اهمیت بیشتری برخوردارند.هایی مانند قابلیت تکرار و قابلیت اطمینانیست و مشخصه

گیرد. قرار می مورداستفادهتر به فرآیند برای دستیابی به دید عمیق گیریاندازه در آنتحلیل مهندسی که  -3

آن  شود. برخالف دو کاربرد اول که درگیری اساساً برای اهداف تشخیصی بکارگرفته میدر واقب اندازه

فقط تا زمانی حفظ  گیریاندازهاهمیت داشت، در تحلیل مهندسی گیری اندازه در قابلیت اطمینان دراز مدت

 چنداننهولی  ترنانیاطمقابلگیری ، اندازهفرآیند شود که دید الزم از فرآیند کسب شود. برای کنترلمی

 تواند بکار گرفته شود.صحیا می



 

 Kashigar Mineral Processing Research Center 

40 

 سرچشمه یفرآور یهادر کارخانه ندیکنترل فرآ

 گير اارا هوظدیف ع دصر ابزاس 

گیری از آن انجام گیرد در ارتباه است و خروجی را بسته که قرار است اندازهعنصر حسگر اولیه با محیطی 

)ولتاژ  به شکل مناسب اولیه باید عنصر حسگرعالمت ارسالی از  کند.گیری فراهم میاندازه موردنظربه کمیت 

نیز  تقویتمحتوی اطالعات حفظ شود. ممکن است عالوه بر تبدیل، نیاز به  کهینحوبهیا آمپر( تبدیل شود 

 .(36شکل ) گر مطلوب گرددباشد تا انتقال اطالعات و نمایش آن برای مشاهده

 

  
     

 

  

 

 

 یریگاندازهعناصر ابزار  -36شکل 

 گیریاندازه، جهت مثالعنوانبهدارای اهمیت است.  ،یک کمیت گیریاندازهتداخل بین عوامل در هنگام 

شود و با فرض پر بودن لوله و ثابت بودن میگیری اندازهسرعت سیال  طورمعمولبه هالولهدبی جریان در 

با سیال پر  کامل طوربهلوله  کهیدرصورت ،شود. ولی باید توجه داشتتبدیل می دبیسطا مقطب، سرعت به 

 واهد بود.با خطا همراه خگیری اندازهاین  ،نشده باشد یا در اثر رسوب گرفتگی قطر لوله تغییر کرده باشد

 (ب ر اسجهصحت و کدليبراسيون )

صحت آن است. کاربر قبل از استفاده باید از میزان  گیریاندازه ،های یک ابزارترین مشخصهیکی از مهم

 اطالع داشته باشد. مورداستفادهصحت ابزار 

شود و ورودی برای می داشتهنگهیکی ثابت  جزبهها همه ورودی طورمعمولبهبندی یک ابزار برای درجه

بندی که در زمان درجهشود. باید توجه داشت که در عمل عواملی های مختلف تغییر داده میتولید خروجی

 نتایج با خطا همراه باشد. جهیدرنتممکن است در عمل ثابت نباشد و  ،شده داشتهنگهثابت 

  (Reliability)اعنمدا قدبليت  

ی صنعتی هاکند. در کاربرددر آن کار میابزار بستگی به محیطی دارد که  گیریاندازهاعتماد یک ابزار قابلیت 

تعمیرات و برای هایی که دسترسی به افراد ماهر بخصوب در مکان ،همیت استاعتماد دارای اقابلیت 

 نگهداری مشکل باشد.
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اعتماد باید با توجه به اهداف عملیات سازگاری مناسب را ایجاد کرد )این دو قابلیت معموالً بین صحت و 

 کنند(.مشخصه در جهت مخالف هم حرکت می

 (Dynamics)ای دميک 

ط و زمان مشاهده آن توسگیری اندازهخیری بین زمان تغییر خاصیت تحت همواره تأ گیریاندازهدر هر وسیله 

گیری زهانداخیر ابزار از زمان تأبا سرعتی بیش  یریگمورداندازهفرد وجود دارد. اگر تغییرات در خاصیت 

رغم صحت علی مس لهین همراه با خطای زیاد خواهد بود. باید توجه داشت که ا گیریاندازهباشد، مقادیر 

در طراحی سیستم کنترل، خصوصیات دینامیکی سیستم  دهد.ی ابزار روی مییباالی آزمایش ایستا

 قرار گیرد. موردتوجهباید گیری اندازه

نی العمل یک سیستم، با ثابت زماشود. عکسمعادله مرتبه اول تقریب زده می صورتبهخیر مان تأمعموالً ز

شده، در ثابت زمانی سیستم، خروجی  گیریاندازهای در متغیر عد از ایجاد یک تغییر پلهشود. بآن توصیف می

 ۵/86ای خواهد رسید. در زمانی معادل دو و سه برابر ثابت زمانی، تغییراتی به میزان درصد تغییر پله 2/63به 

 ای مشاهده خواهد شد.درصد تغییر پله 9۵و 

یری بین تغییر خزمان مرده سیستم است. عالوه بر تأخیر زمانی، تأار، دیگر در خصوب دینامیک یک ابز مس له

بین  )فاصله کشد تا آن توسط خروجی تشخیص داده شودو زمانی که طول می یریگمورداندازهدر فرآیند 

 .باسکول زیر نوار و تغییر خوراک دهنده زیر مخازن سنگ معدن(

 (Derived variables)هد  مشنق شره منغير

های گیریهاندازبرای پایش و کنترل مطلوب نیست و باید با  هگرفتصورت گیری اندازهدر خیلی از موارد، 

مقطب لوله برای  او سط سرعتآید. مثال ساده، ترکیب دانسیته،  به دست موردنظرترکیب شود تا متغیر  دیگر

های فیلتر کردن، گیری روشاندازه های جدید، در ابزارآوردن دبی جرمی است. با توجه به پیشرفت به دست

شود. جهت های مستقیم نیز پشتیبانی میگیریشود که با اندازهگنجانده می های جامب نیزتخمین و مدل

ی صحیا از این نوآوری باید مهندسین ابزار دقیق، متالورژی و کنترل به فهم یکسانی از موضوع کار استفاده

 دست پیدا کنند.

 حدتهد و اصطالتعریف

است شده و مقدار واقعی  گیریاندازهصحت در واقب تفاوت بین مقدار  :(Accuracy, precision)صحت و اقت 

 است. های متعدد از یک مقدار مشخصگیریاندازهانحراف معیار  کنندهبیانولی دقت 
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 قابلیت یک ورودی معین به ازایتوانایی یک ابزار در تولید خروجی یکسلللان  :(Repeatability)قدبليت تکراس 

 . ستبرخوردار ااهمیت بیشتری نسبت به صحت از  در کنترل، قابلیت تکرار دهد.تکرار حسگر را نشان می

بندی )کالیبراسیون( نسبت خروجی به ورودی یا شیب منحنی درجه صورتبهحساسیت  (Sensitivity):حسدسيت 

 شود.تعریف می

شان میخطی بودن می :(Linearity)خطف بوان  سیون را ن ستقیم بودن منحنی کالیبرا های قرا ت دهد. معموالًزان م

 شود. های کالیبراسیون با شاخص مقدار مجموع مربعات خطا سنجیده میآزمایش

سنداه ستانه  گیریاندازهکمترین ورودی جهت تولید خروجی قابل  :(Threshold)مقراس آ سگر مقدار آ سط ح تو

 باشد.آن حسگر می

و تشخیص  گیریاندازهدر ورودی که قابل  تشخیصقابلکمترین تغییر  :(Resolution)پذیر  تفکيک –وضوح 

 کند.حسگر را تعیین میباشد، وضوا 

صطکاک یا  درنتیجه (Hysteresis):دار سمپ شابه تأثیراتا  ای از حالت قبلی ورودی را نگه، خروجی تاریخچهم

 ماندی معروف است. سدارد که به پمی

سنره خ ثف  ستره متغیر اندازه :(Deadband)گ شده که ابزار اندازهگ سخ گیری   با هددنمی مؤثریگیری به آن پا

 .شودعنوان گستره خنثی شناخته می

که با دقت معینی کار  شدهطراحیطوری  گیریاندازهدامنه ورودی که در آن دامنه ابزار  :(Span)اهداه  –گسنره 

 .کندرا مشخص می ، گستره کاری حسگرکند

خروجی  ترینکوچکنسلللبت بین میزان خروجی کامل ابزار و  :(Turn-down ratio)استتبت کوچک کران  

 .باشد، نسبت کوچک کردن حسگر میاست شدهتعییندستگاه که دارای دقت 

 خوب حسگرمشخصدت یک 

 باید مشخصات زیر را داشته باشد.حسگر خوب یک 

 بندیدرجه سادگی وصحت و دقت خوب  .1

 گیری یا امکان تغییر دامنهپوشش دادن دامنه وسیب اندازه .2

 نه از اخالل موردنظرپذیرفتن فقط از متغیر  تأثیرحساسیت خوب و  .3

 گیری خطی نسبت به متغیر فرآینداندازه .4

گیری همواره با افزایش متغیر فرآیند گیری. بدین معنا که اندازهرابطه مسلللتقیم بین متغیر فرآیند و اندازه .۵

 افزایش و با کاهش آن همواره کاهش پیدا کند.
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 گیریدینامیک سریب اندازه .6

 خصوصیات مستقل از زمان .7

 طرا بادوام .8

 جایی و نگهداری راحتبهجا .9

ها حا ز اهمیت در فهم محدودیتکه متغیر فرآیند گیری اندازهدرک رابطه فیزیکی یا شیمیایی در ارتباه با  .10

 است.

 ب ر (کدليبراسيون )اسجه

اندازه خاصیت ثیر متغیر بر یکبر قوانین فیزیکی و یا شیمیایی تأبا تکیه  گیریاندازهبندی یک ابزار در درجه

 موردنظرشده به متغیر فرآیند  گیریاندازهشود و با استفاده از یک رابطه تجربی یا بنیادی، مشخصه می گیری

 .(37شکل ) شودارتباه داده می

 

 ( با استفاده از قوانین فیزیکی یا شیمیایییبنددرجهکالیبراسیون ) -37شکل 

بندی تهشوند. این دستقسیم می)غیر مخرب(  )مخرب( و غیر تماسی به دودسته تماسی یطورکلبهحسگرها 

. معموالً شودانجام میکنند باشد یا نباشند میگیری اندازهدر تماس با موادی که آن را  حسگربسته به اینکه 

 د.شونن شکل جریان ترجیا داده میدلیل کاهش مشکل سایش و بر هم نزده ب یتماسریغحسگرهای 

های اخیر در توسعه حسگرهای الکترونیکی، روند توسعه حسگرهای غیر تماسی را شدت بخشیده پیشرفت

مقاوم نسبت به سایش، موجب افزایش طول عمر حسگرهای ها در توسعه آلیاژهای است. همچنین پیشرفت

 .(38شکل ) تماسی شده است

 یقوانین فیزیکی یا شیمیای
 صورتبهی بنددرجه

 ختیشناتجربی یا پدیده 

 رییگمورداندازهمتغیر 
 در فرآیند 

 گیریمقدار اندازه
 شده

 مقدار تخمین
 از متغیر  شدهزده

 یریگمورداندازه
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 گیری متغیرهای فرآیندهایی از حسگرهای جدید غیرتماسی و تماسی برای اندازهنمونه -38شکل 

 هداس ارآی ر موسااسنفداهب ر  ابزاس اقيق تقسيم  -1-5-3

ات پس از به مشخصاتی مانند خدم، باید موردنظردر انتخاب حسگر عالوه بر سازگاری آن با سیستم کنترلی 

 توجه داشت. نیزبا ابزار قبلی کارکنان فروش، وسایل یدکی، آشنایی 

 دبی سنج نوری عیارسنجی برخط

 نبندی سرریز سیکلوحسگر دانه حسگر پرشدگی آسیا
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 ابف جرمفگير  اارا ه

 توضیحات کاربرد متداول
 اصلیگیری اندازه

 یا نام وسیله

گیری اندازه

دبی مواد 

 شیمیایی

باشد. مواد به ر میپایش جرم مواد از یک محل به محل دیگ ترین روشدقیق

 توسط یک نوار نقاله دیگر مواد ازآنجاشوند و هدایت می کنندهتوزینیک قیف 

 دهد.انتقال می موردنظررا به محل 

سیستم توزین 

 ناپیوسته

 

  

 سیستم توزین ناپیوسته -39شکل 

 توضیحات کاربرد متداول
 اصلیگیری اندازه

 یا نام وسیله

خوراک 

ورودی 

های مدار

 کنی اولیهآسیا

ار بین دو سیستم نو در آن از یک نوار نقاله کوتاه هاست کهترین روشاز دقیق

رم مواد ج کهطوریبهشود. نوار کوتاه روی سلول بار معلق است نقاله استفاده می

شود یمگیری اندازهپیوسته قابل پایش است. سرعت نوار نیز  طوربهروی نوار 

 توان، دبی جرمی را تخمین زد.می درنتیجه

خوراک دهنده 

 توزین کننده
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 خوراک دهنده توزین کننده -40شکل 

 توضیحات کاربرد متداول
 اصلیگیری اندازه

 یا نام وسیله

خوراک 

ورودی 

مدارهای 

 کنی اولیهآسیا

شود که در وزن استفاده میگیری اندازهاز سلول بار زیر هرزگرد نوار برای 

 شود.ترکیب با سرعت نوار، دبی جرمی تخمین زده می

ترازوی 

الکترونیکی نوار 

 نقاله

  

 ترازوی الکترونیکی نوار نقاله -41شکل 

 توضیحات کاربرد متداول
 اصلیگیری اندازه

 یا نام وسیله

جریان محصوالت میانی در 

یا  شکنی وکارخانه سنگ

 کنیسرند

د که با شوبا استفاده از تضعیف اشعه گاما، بار روی نوار تخمین زده می

 کند.میترکیب با سرعت نوار امکان تخمین دبی جرمی را فراهم 

ای ترازوی هسته

 نوار نقاله
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 ای نوار نقالهترازوی هسته -42شکل 

 توضیحات کاربرد متداول
 اصلیگیری اندازه

 یا نام وسیله

محاسبه بار در گردش در 

 ایمدار آسیای گلوله

و  دبی سنج مغناطیسی دبی حجمی پالپ با استفاده ازگیری اندازهبا 

)یا درصد جامد( با استفاده از اشعه گاما، دبی جرمی جامد تعیین  دانسیته

 شود.می

 جامد در پالپ
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 مقدار جامد در پالپ ریگاندازه -43شکل 

 اشدسگير  اارا ه

 توضیحات کاربرد متداول
 اصلیگیری اندازه

 نام وسیلهیا 

فشار خوراک 

 سیکلون

 در است. تغییر فشارتحتانحناء یک دیافراگم گیری اندازهاساس این ابزار، 

الکتریک یا فتوالکتریک برای حس پیزو مقاومت، مغناطیس، خواب ظرفیت،

کی یا است. عالوه بر قرا ت مستقیم استاتی قرارگرفته مورداستفادهکردن این انحنا 

ها سنجاسطبر اساس اختالف فشار و  هایسنجابزار در دبی دینامیکی فشار، این

 .شودمیبکار گرفته 

 نوع دیافراگمی

  

 فشار یافراگمید ریگاندازه -44شکل 

 جریدن پدلپ ید سيدل گير  اارا ه

 توضیحات کاربرد متداول
 اصلیگیری اندازه

 یا نام وسیله

 دبی آب

های شفاف، غیر خورنده یا گازها مناسب است. ی که برای سیالیک ابزار تماس

که با ترکیب سطا مقطب لوله، دبی  دهدمیاین وسیله تخمینی از سرعت سیال 

 .شودمیحجمی تعیین 

 بسامد گرد شاری
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 جریان آب یریگاندازه بسامد گرد شاری برای -4۵شکل 

 توضیحات کاربرد متداول
 اصلیگیری اندازه

 یا نام وسیله

دبی حجمی خوراک 

 سیکلون

ن با آ هاروشبقیه  ،استاندارد عنوانبهیک ابزار غیر تماسی است که 

 .شوندمیسنجیده 

 سنجدبی

 مغناطیسی

  

 سنج مغناطیسیدبی -46شکل 

 توضیحات کاربرد متداول
 اصلیگیری اندازه

 یا نام وسیله

 دبی آب

های غیر خورنده یا گازها مناسب است. در این گروه ابزار تماسی که برای سیال

دار زانویی نیز قرار دارند. این  ونتوریپیتو،  هایلوله، ایروزنه هایسنججریان

ر ارتباه با افت فشار است کار ابزارها بر اساس این اصل کلی که نرخ جریان د

 کنند.می

 فشار تفاضلی
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 سنج آب با روش فشار تفاضلیدبی -47شکل 

 توضیحات کاربرد متداول
 اصلیگیری اندازه

 نام وسیلهیا 

دبی آب باطله 

 برگشتی

های شفاف، غیر خورنده و گازها کاربرد دارد. وسیله تماسی است که برای سیال

ربینی وارد کرده و باعث چرخش تو هایتیغهنیرویی را بر  ،سیال در حال جریان

شود که سرعت آن متناسب با سرعت جریان است. تخمین سرعت یم هاآن

 دهد.می دست بهو دبی حجمی جریان را  شدهترکیبجریان با سطا مقطب 

گیری اندازه

 توربینی

 (کاربردکم) 

 

  

 توربینی دبی ریگاندازه -48شکل 

 توضیحات کاربرد متداول
 اصلیگیری اندازه

 یا نام وسیله

های جریان

میانی مدارهای 

 فلوتاسیون

رقیق که دو نوع عمده دارد:  هایلپ پاها و ابزار غیر تماسی مناسب برای سیال

یا  از ذرات شدهمنعکس فراصوتاستفاده از تغییر فرکانس بر اساس عالمت 

، بر زمان رسیدن بنا شده تردقیقو روش  دوپلردر سیال در واحد  هاحباب

 دستپایینو  باالدستمورب به  صورتبهسرعت صوتی که  کهطوریبه

 شود تا سرعت در ارتباه با تغییر فرکانس استنتاجمیگیری اندازه شدهفرستاده

ته میفگردد. این سرعت به همراه سطا مقطب برای تعیین دبی حجمی بکار گر

 شود.

 صوتی
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 صوتی دبی ریگاندازه -49شکل 

 توضیحات کاربرد متداول
 اصلیگیری اندازه

 یا نام وسیله

دبی مواد 

شیمیایی 

در  شدهاضافه

 فلوتاسیون

رای کند. بمیگیری اندازهجرمی جریان سیال را که دارای دبی پایین است،  دبی

اس گیرد مناسب است. اسار میقر مورداستفادهمواد شیمیایی که در فلوتاسیون 

مقاومت ذاتی سیال در حال جریان در مقابل تغییر جهت است که به  پایه کار بر

 شود.اثر کوریولیس شناخته می

سنج جریان

 کوریولیس

  

 کوریولیس سنجانیجر -۵0شکل 

 سطحگير  اارا ه

 توضیحات کاربرد متداول
 اصلیگیری اندازه

 یا نام وسیله

مخزن  سطا

ها، سطا پمپ

 پمپ فلوتاسیون

ترین وسیله برای دیگر مانند شناور، متداول هایمکانیسمیا با  تنهاییبه

ها و جامدات است. اصل عملیات بر زمان الزم برای سطا سیالگیری اندازه

رسیدن انعکاس صوت تا آشکارساز بنا نهاده شده است. در محیط دارای 

 و رطوبت این وسیله خطای زیادی دارد. گردوغبار

 فراصوت
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 فراصوت سنجسطا -۵1شکل 

 توضیحات کاربرد متداول
 اصلیگیری اندازه

 یا نام وسیله

سطا پالپ در 

 هایسلول

فلوتاسیون 

 ستونی

. شودمی گرفته بکارسطا سیال در ظروف باز یا بسته گیری اندازهبرای  معموالً

تواند جهت که می باشدمیار بین متغیر و جو بر اساس تفاوت فشگیری اندازه

و در صورت  تاس تعیین سطا بکار گرفته شود. این ابزار به دانسیته سیال حساس

 شود. تهآن در نظر گرف تأثیرفشار تفاضلی گیری اندازهتغییر بارز آن باید در 

 فشار تفاضلی

  

 با روش فشار تفاضلی سنجسطا -۵2شکل 

  

 یسنجسطادر  مورداستفاده یهافشارسنج -۵3شکل 
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 توضیحات کاربرد متداول
 اصلیگیری اندازه

 یا نام وسیله

سطا مخزن 

 هاپمپ

این وسیله بر اساس عبور جریان با فرکانس رادیویی از یک عنصر حسگر از میان 

 صورتبهکند. )ماده مورد پایش تا دیواره ظرف کار می موردنظرسیال 

ده که ش کاریعایقکند که از فلز مخزن و الکترود خازنی عمل می الکتریکدی

تی راحبهاین وسیله دقیق بوده و شود.( است تشکیل می شدهنصب در مخزن 

 کند.ساینده، سایش پیدا می ایهشود و در صورت وجود پالپنصب می

 سنج خازنیسطا

  

 خازنی سنجسطا -۵4شکل 

 توضیحات کاربرد متداول
 اصلیگیری اندازه

 یا نام وسیله

سطا پالپ در 

های سلول

 فلوتاسیون

 یک شناور است که روی هاآنهایی با مکانیسم ساده که حسگر اصلی سیستم

پذیرد و گیرد. با تغییر دانسیته خیلی تأثیر نمیمی سیال قرار –سطا مشترک هوا

وب سدقت خوبی دارند. در صورت ایجاد اشکال مکانیکی به دلیل خوردگی یا ر

 دهد.گرفتگی دقت خود را از دست می

 شناور

 

  

 ی با استفاده از شناورسنجسطا -۵۵شکل 
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 توضیحات کاربرد متداول
 اصلیگیری اندازه

 یا نام وسیله

سطا پالپ در 

های سلول

فلوتاسیون 

 ستونی

رود. ار میبک هاسیالاین وسیله با یک یا چند حسگر جهت تعیین سطا مشترک 

شده از هم قرار  کاریعایقمختلف در فواصل معین  هایارتفاع درحسگرها 

ا شود. بمیگیری اندازهدارند و رسانایی با استفاده از اتصال زمین مشترک 

ی در اگهانسیال با تغییر ن – متناوب رسانایی، سطا مشترک هوا گیریاندازه

 شود.رسانایی تشخیص داده می

 رسانایی

  

 با استفاده از خاصیت رسانایی سنجسطا -۵6شکل 

 اسجه حراستگير  اارا ه

کاربرد 

 متداول
 توضیحات

گیری اندازه

اصلی یا نام 

 وسیله

درجه 

حرارت 

 کنخشک

بودن آن و  غیرخطی های آنکم، خودکار و ارزان است. محدودیتابزار ساده، مح

د. در باشهای پایین، پایداری و حساسیت کم و نیاز به عالمت مرجب میکار در ولتاژ

شود. به هم متصل است استفاده می هاآناین وسیله از دو رسانای متفاوت که سرهای 

ها متناسب است. اتصال با اختالف دمای بین اتصال بین دو ایجادشدهولتاژ الکتریکی 

دمای  ها وقتیدمای یکی از اتصالگیری ازهانداز این وسیله برای  توانمی، بنابراین

 اتصال دیگر ثابت و معلوم است یا تبدیل انرژی تابشی به الکتریکی استفاده کرد.

 ترموکوپل
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 ترموکوپل -۵7شکل 

 توضیحات کاربرد متداول
 اصلیگیری اندازه

 یا نام وسیله

درجه حرارت 

 یاتاقان آسیا

ران بوده و دارد. گ ترخطی رفتارتر بوده و نسبت به ترموکوپل پایدارتر و دقیق

کند. ) در این امنه درجه حرارتی محدودتر کار مینیاز به منبب جریان دارد و در د

وسیله عنصر حسگر، یک مقاومت الکتریکی است که مقاومت آن تابعی معلوم 

 از دما است.(

 دماسنج مقاومتی

  

 دماسنج مقاومتی -۵8شکل 

 توضیحات کاربرد متداول
 اصلیگیری اندازه

 یا نام وسیله

 کنندهجبران

درجه حرارت 

 محیط

این وسیله از نظر دینامیکی سریب و دارای خروجی ولتاژ باالست. شکننده و 

درجه حرارت خیلی  در و داردبوده و نیاز به منبب جریان خارجی  غیرخطی

 کند.محدود کار می

 ترمیستور
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 ترمیستور -۵9شکل 

 توضیحات کاربرد متداول
 اصلیگیری اندازه

 یا نام وسیله

درجه حرارت 

گازهای 

از  شدهخارج

 کنخشک

. باشدارزان می خطی بوده و دارای خروجی ولتاژ باالست و نسبتاًاین وسیله 

بوده و از نظر  گرادسانتیدرجه  2۵0محدوده درجه حرارت کاری آن کمتر از 

 و نیاز به منبب تغذیه دارد.ه است دینامیکی آهست

 مدارهای مجتمب

 

  

 مدارهای مجتمب -60شکل 

 ACجریدن گير  اارا ه

 توضیحات کاربرد متداول
 اصلیگیری اندازه

 یا نام وسیله

پایش و هشدار 

 پمپ

دهنده بار موتور است. برای موتورهای سه فاز، خروجی مبدل جریان، نشان

 با توان در ارتباه نیست. جریان لزوماً مستقیماً

گیری اندازه

 جریان متناوب
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 جریان متناوب یریگاندازه -61شکل 

 ACتوان گير  اارا ه

 توضیحات کاربرد متداول
 اصلیگیری اندازه

 یا نام وسیله

انحراف توان 

 آسیا

. دهدتر از خروجی مبدل جریان نشان میخروجی مبدل توان، بار موتور را دقیق

مبدل توان بهتر از مبدل گیری اندازهولت  600های متناوب باالی برای جریان

 .جریان است

توان گیری اندازه

 جریان متناوب

  

 توان جریان متناوب یریگاندازه -62شکل 

  ترکيب موااگير  اارا ه

 توضیحات کاربرد متداول
 اصلیگیری اندازه

 یا نام وسیله

محصول مدار 

 آسیا کنی

. است مورداستفادهچندین وسیله برای ذرات درشت خشک و پالپ ذرات ریز 

ور ن برای ذرات درشت از آنالیز تصویری و برای پالپ ذرات ریز از فراصوت،

 شود.ردابی استفاده میهای گلیزر یا جریان

 اندازه ذرات
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 سیستم آنالیز تصویری برای تعیین اندازه ذرات -63شکل 

 توضیحات کاربرد متداول
 اصلیگیری اندازه

 یا نام وسیله

آنالیز محصول 

 فلوتاسیون

 

شود. غلظت فلز در پالپ با آنالیز کننده فلورسانس اشعه ایکس تعیین می

ود میترین عدد اتمی محدبه پایینتشخیص مطلوب تشعشب مشخص فلورسانس 

 شود.

 ترکیب عنصری

  

 برای تعیین ترکیب عنصری Xاتاق اشعه  -64شکل 

 توضیحات کاربرد متداول
 اصلیگیری اندازه

 یا نام وسیله

دانسیته 

خوراک 

 سیلکون

ترین وسیله برای دانسیته پالپ و تعیین درصد جامد گیر اشعه گاما متداولاندازه

س از ایک است. درصد جامد در پایش ابعاد ذرات فراصوتی و آنالیز کننده اشعه

 شوند.روابط آماری استنتاج می

 غلظت جامد
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 اشعه گاما سنجدانسیته -6۵شکل 

 توضیحات کاربرد متداول
 اصلیگیری اندازه

 یا نام وسیله

سیانور گیری اندازه

 آزاد در محلول

ایش است. بهترین مثال، پگیری اندازهپایه این  ،سنجیتیتراسیون رنگ

 شود.ر مدارهای فروشست طال استفاده میپیوسته سیانور آزاد است که د
 آنالیز رنگ سنجی

، pHگیری اندازه

 ستفروشفلوتاسیون یا 

 طال

احیا، یون خاب،  –پتانسیل اکسیداسیون  ، رسانایی،pHگیری اندازه

ام که با الکترودها انج هستند هایگیریاندازه ترینمتداولسیانور آزاد از 

 گیرند.ها شکننده بوده و رسوب به خود می. این الکترودشوندمی

 الکترودها

  

 الکترودهای آنالیز رنگ سنجی -66شکل 

 توضیحات کاربرد متداول
 اصلیگیری اندازه

 یا نام وسیله

رطوبت 

 کنسانتره

هستند که  هاییآوریفنای از مغناطیسی هسته فروسرخ، میکرو موج، تشدید

 اند.رطوبت مواد جامد بکار رفتهگیری اندازهبرای 
 سنجرطوبت
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 سنجرطوبت -67شکل 

 ( sFinal control elementاهدیف ک نرل )ع صر 

 توضیحات کاربرد متداول
 اصلیگیری اندازه

 یا نام وسیله

برداشت سنگ معدن 

 از انبار خردشده

دهنده لرزان جهت تنظیم جریان مواد از دهنده زنجیری و خوراکخوراک

 رود.مخازن و انبارها بکار می
 دهندهخوراک

تنظیم جریان حجمی 

مخزن پمپ خروجی از 

 مدار آسیاکنی

وجود دارند. این موتورها برای تنظیم جریان  DCو AC  موتورهای سرعت متغیر

گیرند. قرار می مورداستفادهپالپ )پمپ( جامد خشک )نوار نقاله( و جریان 

خودشکن است که در آن سرعت کاربرد کنترل غیر جریانی آن در آسیای نیمه

ا ب مقیاسکوچکرود. موتورهای کار میآسیا برای کنترل انحراف توان به 

 .رودیمسرعت متغیر برای پمپ کردن و تنظیم مدار شیمیایی فلوتاسیون بکار 

موتورهای سرعت 

 متغیر

اضافه کردن آب در 

 مدار آسیاکنی

یال . برای سشوندمیتعداد زیادی شیر وجود دارند که در کنترل بکار گرفته 

ای نیز هکشویی و ساچمولی شیر ترین شیرها، پولکی و بشقابی هستند لمتداو

شیر  .رودمیای بکار شوند. برای پالپ، شیر نیشگونی و شیر نیزهاستفاده می

سولنو یدی برای اضافه کردن آهک در فروشست طال و شیر سوزنی برای تنظیم 

 مواد شیمیایی فلوتاسیون کاربرد دارد.

 شیرها
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 چند نمونه از عناصر نهایی کنترل -68شکل 

کوچک یا بزرگ در نظر گرفتن  ازحدبیش .برخوردار اسلللت یتعیین اندازه عناصلللر نهایی کنترل از اهمیت خاصللل

های انتهایی سللاخته که عمدتاً از کارکردن در محدوده غیردقیقسللازد بلکه آن را تنها کنترل را مشللکل میاندازه نه

شی میابزا سب ر دقیق نا سایش زیاد به دلیل عدم تعیین ابزار منا صر نهایی کنترنیز شود.  ل میباعث کاهش عمر عن

 شود.

خرابی ابزار دقیق، سیستم چگونه باید به کار ادامه مطرا شود که در صورت  سؤالبعالوه باید همواره این 

عمیر یا زم است که تجهیز ابزار دقیق برای تبرای زمانی که ال یابزاردستبا بر دهد. گذاشتن یک سیستم میان

 تعویض از سیستم خارج شود، ضروری است. 

جهیزات باشد. همه تتجهیزات کنترلی می ازکارافتادنهمچنین یکی دیگر از مالحظات مهم، ایمنی در هنگام 

 و تجهیزات باشند. کارانمراقبتکار ایمن برای دارای راه ازکارافتادنکنترلی باید برای حالت 

 (Tuning process controllersهد  ارآی ر )ک  رهت ظيم ک نرل -1-6

 یالعملکسع، یافتن ضرایب مربوه به هر قسمت از تابب کنترلی است که باعث ایجاد هاکنندهکنترلتنظیم 

ز حلقه ت معینی اگیری مشخصابا اندازه هاکنندهکنترلشوند. تنظیم می گراخاللمطلوب در مقابل عوامل 

بعدی  یهانندهککنترلهای اولیه بسیار مهم است. زیرا پایه تنظیم گیریشود. روش این اندازهکنترل انجام می

 باشد.می

ن نیاز به استفاده از یک مدل برای تابب کنترل دارد. مدل تابب کنترل که در ای کنندهکنترلمراحل کلی تنظیم 

 رفتارهای تناسبی، انتگرالی و مشتقی است. شود ترکیبی ازبحث استفاده می

های روش نیترمتداولاز دو روش  شها وجود دارد. در این بخگرهای مختلفی برای تنظیم کنترلروش

 گردد که بر اساس منحنی واکنش فرآیند است.تجربی ارا ه می
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 کننده با این روش باید مراحل زیر را طی کرد:کنترلبرای تنظیم 

 گر اس حدلت اسنفک نرلقراس ااان  .1

 (uگر )اس خروجف ک نرل ΔΑا  به مقراس واسا کران یک تغيير پله .2

 ( اسبت به  مدنyثبت مقراس خروجف ) .3

توان به دو منحنی واکنش فرآیند میپس از ثبت  .شودمنحنی ردیابی شده، منحنی واکنش فرآیند نامیده می

 محاسبه کرد.تقی را مش –انتگرالی  –انتگرالی، یا تناسبی  –، تناسبی تناسبیهای کنندهکنترلروش ضرایب 

 Cohenو  Coonسوش  -1-6-1

Coon  وCohen اند تودهند که میها از خود شکل سیگمو یدال نشان میعنوان کردند که اغلب فرآیند

 Error! Reference source not) تقریب زده شود( dT) یک سیستم مرتبه یک با زمان مرده صورتبه

found.) . 

 

 Cohenو  Coonبه روش  ندیفرآ کنندهکنترل مینحوه تنظ -69شکل 

 شود:( تعریف می14با توجه به منحنی پاسخ فرآیند رابطه )

𝛥𝑦

𝛥𝑢
= 𝑘𝑝 [1 − 𝑒𝑥𝑝 (

−(𝑡−𝑇𝑑)

𝑇
)]   𝑇𝑑 < 𝑡           𝛥𝑦

𝛥𝑢
= 0    𝑡 ≤ 𝑇𝑑   (14)  

 شود.زیر تخمین زده می صورتبههای فرآیند از منحنی واکنش فرآیند، پارامتر

 pk A=ΔB/Δinput =Δoutput/Δ :بهره فرآیند

 =T ΔB/S :ثابت زمانی

 و یدال در نقطه تغییر )عطف( است.العمل سیگمشیب عکس Sزمان مرده و  dTکه در آن 

 منحنی پاسخ سیستم

t 

y 

y 
u ΔA 

u 

0 

 آنالیز منحنی

t 

y 

y 

ΔB 

0 dt 

s 
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Coon  وCohen ها ارا ه دادند:گرهای کنترلروابط تجربی زیر را برای تخمین ثابت 

 کنترل تناسبی -1
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 کنترل تناسبی و انتگرالی -2
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 کنترل تناسبی، انتگرالی و مشتقی -3
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 شود.استفاده می 1جدول ، از روابط Coonو  Cohenخالصه محاسبه ضرایب کنترلی با روش  طوربه

دست پیدا  ولموردقبیی آباید در عمل با توجه به فرآیند تصحیا شوند تا به کار آمدهدستبهمعموالً ضرایب 

 کنند.

 -انتگرالی  –اسبی گر تندر خصوب تخمین ضرایب، نکات جالبی از ماهیت کنترل شدهارا هشکل روابط 

 کند.را مشخص می مشتقی
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 ی در ورودیار اساس پاسخ سیستم به تغییر پلهب Coonو  Cohenقواعد تنظیم  -1جدول 

 dT، ف مدن مشنق iT مدن اانگرالف،   pK،فضریب ت دسب ک  رهک نرلاوع 

 ت دسبف
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سبی خیلی بزرگ می .1 صفر، بهره تنا شدن زمان مرده به  انتگرالی و شود و عبارت در تمام موارد با نزدیک 

شود و به همین دلیل در کند. این امر باعث ایجاد ناپایداری در سیستم میمشتقی به سمت صفر حرکت می

 شود.حل می مس لهسعی و خطایی  صورتبهکارخانه 

کند. در ثابت زمانی انتگرالی افزایش پیدا می کهدرحالییابد، با افزایش زمان مرده، بهره تناسبی کاهش می .2

زمان مرده یک فرآیند چشلللمگیر باشلللد،  کهدرصلللورتیکند. گر خیلی آهسلللته عمل میت کنترلاین حال

 یابد.کاهش می شدتبه مشتقی -انتگرالی  –تناسبی گرهای کارآیی کنترل

دارد.  مشللتقی -تگرالی ان –تناسللبی گر بهره تناسللبی کمتری نسللبت به کنترل انتگرالی -تناسللبی  گرکنترل .3

ری ناپایدا مس لهشود و برای اینکه  ترحساسشود که سیستم ترل انتگرالی باعث میاضافه کردن حالت کن

پیش نیاید، الزم است که بهره تناسبی کاهش یابد. اضافه کردن حالت کنترل مشتقی با این رفتار مقابله می

گرهای نترلبه ک را نسللبت مشللتقی -انتگرالی  –تناسللبی گر کند و امکان داشللتن بهره تناسللبی باالتر کنترل

 کند.تناسبی و انتگرالی فراهم می

) باشللندمیمرتبط معکوس با هم  طوربهبهره تناسللبی و بهره فرآیند  .4
p

c
k

1
k ) این مطلب در خصللوب .

تواند کمک زیادی بکند. تغییر نقطه مطلوب کند، میکار با فرآیندهای غیرخطی که بهره فرآیند تغییر می

(sp) بندی بهره به زمان مورداسلللتفاده، در یک حلقه کنترلی مثال خوبی از فرآیند غیرخطی اسلللت. روش

ست که در آن بهره فرآیند ستنتاج میگیری اندازه ،معروف ا سبی شده و یا ا تنظیم  خوبیبهشود و بهره تنا

 آید. دست بهشود تا کارآیی کنترل مطلوب می
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قهمعموالً برای کنترل پایه مانند آب، کانه، مواد شیمیایی و سطا که حل مشتقی -انتگرالی  –تناسبی کنترل  .۵

مقابله با اخالل  هاآنگیرد که هدف اصلی قرار می مورداستفادهشوند های پایدارساز و یا تنظیمی نامیده می

 است.

 Nicholsو  Zieglerسوش  -1-6-2

Ziegler  وNichols  یبستنا یهاکنندهکنترلقواعدی را برای تنظیم – ( انتگرالی و مشتقیPID یعنی )

اند. این قواعد بر اساس ( پیشنهاد کردهdTو زمان مشتق ) (iT، زمان انتگرال )(pKمقادیر ضریب تناسبی )

ای استوار است. این قواعد در مواقعی که مدل ریاضی دستگاه معلوم نیست بسیار پاسخ سیستم به ورودی پله

 های دارای مدل ریاضی معلوم نیز بکار برد.توان برای طراحی سیستمقواعد را میکاربرد دارند. البته این 

های تجربی حلقه باز است. در این نیز بر مبنای روش هاکنندهکنترلبرای تنظیم  Nicholsو  Zieglerروش 

ل تعادل ادر یک سیستم در ح در ابتدای بخش شدهاشارهباید سه مرحله  کنندهکنترلروش نیز برای تنظیم 

 شود.انجام 

خواهد  70شکل شکل همانند  Sیک منحنی  صورتبه معموالًکه پاسخ سیستم به تغییر ورودی پس از ثبت 

 را تعیین کرد. dTو  PK ،iTتوان مقادیر می ،بود

  

 Nicholsو  Zieglerبا استفاده از روش  کنندهکنترلتنظیم  -70شکل 

 .شودیم، روابط زیر برای تعیین ضرایب تابب کنترلی بکار گرفته  70شکل  با توجه به

 سرعت پاسخ یا شیب منحنی پاسخ برابر است با:
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O

t
M

R R




            )21( 

زمانی است که متغیر پاسخ پس از اعمال تغییر در ورودی، از مقدار اولیه به مقدار جدید حالت  tکه در آن 

 رسد.تعادل می

کشد تا متغیر پاسخ شود، که فاصله زمانی است که طول می( تعیین میDTTوجه به نمودار، زمان مرده )با ت

شود که عبارت ( تعیین میOTای در ورودی شروع به تغییر کند. سپس پریود طبیعی )پس از اعمال تغییر پله

مقدار درصد تغییر  %2/63است از مدت زمانی که متغیر پاسخ از مقدار اولیه به  M رسد.می 

، برای هر حالت 2جدول را بر اساس روابط  dTو  PK ،iTتوان مقادیر ها، میبا توجه به مقدار این پارامتر

 محاسبه کرد. کنترلی

 در ورودی یاپلهپاسخ سیستم به تغییر  بر اساس Nicholsو  Zieglerقواعد تنظیم  -2جدول 

 dT، ف مدن مشنق iT مدن اانگرالف،   pK،فضریب ت دسب ک  رهک نرلاوع 

 RRDT100T  0 ت دسبف
 RRDT(100T DT3.33T 0(0.9)/( اانگرالف -ت دسبف 
 RRDT(100T DT2.0T DT0.5T(1.2)/( قفمشن -اانگرالف –ت دسبف 

 

  ::99مثدل مثدل 

صنعتی مجتمب مس سرچشمه که در کارخانه پرعیارکنی نیمه یصنعتمهینبرای سلول فلوتاسیون ستونی 

ترل سیستم کنکننده انجام شد. در این سلول، برای کنترل عمق کف از است، آزمایش تنظیم کنترل شدهنصب

سطا سلول در دبی  نکهیازاپسشود. در این آزمایش، پسخور با استفاده از دبی باطله خروجی استفاده می

تنظیم شد، کنترل در وضعیت دستی قرار داده شد.  خودکارثابت خوراک ورودی توسط سیستم کنترل 

دهد. سپس دور نسبت به تغییرات ورودی به سیستم نشان نمی یالعملعکس، سیستم کنترل هیچ بیترتنیابه

 العملعکسای تغییر داده شد و پله صورتبهدور در دقیقه  1220دور در دقیقه به  1100موتور پمپ باطله از 

ای برای سلول ستونی سیستم در برابر این تغییر نسبت به زمان ثبت گردید. دلیل انتخاب سیگنال آزمون پله

 تغییرات ناگهانی قرار داشت.  ریتأثد که دبی خوراک ورودی به سلول تحت این بو
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 ایسیستم به این تغییر پله العملعکسبه سیستم کنترل و  شدهاعمالای تابب پله -71شکل 

دهد. با توجه به ای را نشان میسیستم به این تغییر پله العملعکسبه سیستم و  شدهاعمالای ، تابب پله71شکل 

بر اساس آن رسم شده است در  71شکل پاسخ سیستم که شود. ها، ضرایب تابب کنترلی تعیین مینمودار

 است. شدهارا ه 3جدول 

 71شکل مقدار عددی مربوه به  -3جدول 

 (rpmاوس موتوس ) (cmاستفدع کف ) (min مدن )
0 6۵ 1100 
5 6۵ 1220 
4/5 70 1220 
7/6 8۵ 1220 
3/8 9۵ 1220 
10 100 1220 
7/11 10۵ 1220 
3/13 110 1220 

15 110 1220 
7/16 110 1220 
3/18 11۵ 1220 

20 11۵ 1220 
7/21 11۵ 1220 

 به سیستم برابر است با: شدهاعمال یاپلهمقدار تغییر 
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%91.10100
1100

11001220



O        )22( 

 شود با: درصد تغییر در مقدار متغیر تحت کنترل برابر می

%92.76100
65

65115



M         )23( 

 آید:می به دستسرعت پاسخ از رابطه زیر 

O

t
M

RR




            )24( 

min

1
529.0

91.10

33.13
92.76

min33.13  RRt   

 دقیقه.  ۵0/3و  37/0( به ترتیب برابر است با OT( و پریود طبیعی )DTT، زمان مرده )71شکل  با توجه به

، مقادیر ضرایب تابب کنترل در 2جدول در  شدهارا هو روابط  71شکل از  شدهمشخصبا توجه به پارامترهای 

 است. شدهخالصه 4ل جدوکه در آید می به دستهای مختلف حالت

 Nicholsو   Zieglerمختلف با استفاده از قواعد یهاحالتمقادیر ضرایب تابب کنترلی در  -4ل جدو

 مدن اانگرالف،   pK،فضریب ت دسب ک  رهک نرلاوع 
iT 

 dT، ف مدن مشنق

  0 ۵7/19 ت دسبف

 0 23/1 7۵/21 اانگرالف -ت دسبف 

 18/0 74/0 31/16 مشنقف -اانگرالف –ت دسبف 

 



 

 

 

 دومفصل 

  

 

 

 

 

 

 

 و  یمدار سرندکن  یکنترل  یاهحلقه

  یشکن سنگ
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 سرچشمهمجنمع مس  1فدسک يپرعشک ف و سرارک ف کدسخداه شرح مراس س گ -2-1

شکنی اولیه )ژیراتوری(، ثانویه )مخروطی استاندارد( و شکنی مجتمب مس سرچشمه شامل سنگمدار سنگ

است.  مداربازصورت به t/h۵000شکن اولیه )ژیراتوری( با ظرفیت ( است. سنگسر کوتاهثالثیه )مخروطی 

( Coarse Stockpile) درشتدانهدر انبار  مترمیلی 203زیر  %100شکن ژیراتوری با ابعاد محصول سنگ

 هدهد. مدار کارخانرا تشکیل می شکنی و سرندکنی کارخانه فرآوریشود و خوراک مدار سنگذخیره می

 نشان داده شده است. 72شکل صورت شماتیک درشکنی و سرندکنی بهسنگ

 

 شکنیو سنگ یمدار سرندکن -72شکل 

 اابدس اسشت -2-1-1

ا دارد. انبار گیری ردست و نوسانشکن اولیه با مدار پایینانبار درشت وظیفه تنظیم ظرفیت معدن و سنگ

است. زیر انبار درشت چهار نوار  شدهواقبتن در باالترین نقطه کارخانه  ۵1000با ظرفیت زنده  درشتدانه

 (.73شکل شوند )دهی میها از سه نقطه خوراکقرار دارد. هر یک از نوار نقاله 3Dو  3A, 3B, 3Cنقاله 

 سرارک ف اوليه -2-1-2

 این(. 74)شکل شکنی است متر از مدار سنگمیلی 7/12هدف از سرندکنی اولیه، خارج کردن ذرات زیر 

 هوظیف و است( چدنی الینر) گریزلی نوع از سرند اول طبقه توری که طبقه دو سرند شش شامل مدار

  .باشدمی است، شدهتشکیل متریمیلی 7/12 هایشبکه از دوم طبقه توری و دارد عهده بر را گیریبهرض
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 از انبار درشت یینما -73شکل 

 
 هیاول یسرندها -74شکل 

 شک ف و سرارک ف ثداویهس گ -2-1-3

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

مواد درشت بخش سرندکنی اولیه،  (.7۵)شکل  استی ثالثیه شکنسنگو تأمین ذرات با ابعاد مناسب برای 

بندی وارد طبقه منظوربههای ثانویه شکندهند. محصول سنگهای ثانویه را تشکیل میشکنخوراک سنگ

 .شودارتعاشی ثانویه می دوطبقهی هاسرند
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 هثانوی شکنسنگ -7۵شکل 

 و سرارک ف ثدلثيه شک فس گ -2-1-4

شوند. مواد درشت بخش متر میمیلی 7/12در این بخش همه ذرات درشت، خردشده و تبدیل به ذرات زیر 

 (. 76شکل دهند )های ثالثیه را تشکیل میشکنسنگسرندکنی ثانویه، خوراک 

 

 هیثانو یو سرندکن شکنیاز ساختمان سنگ یینما -76شکل 

 

 

 محفظه سرندهای ثانویه

 هانشکطبقه قرارگیری سنگ
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 هثالثی شکنسنگ -77شکل 

شکل شوند )های یک طبقه ارتعاشی ثالثیه میبندی وارد سرندمنظور طبقهیه بههای ثالثشکنمحصول سنگ

77 .) 

 

 هیثالث یسرندکن و شکنیساختمان سنگ -78شکل 

 شده و به همراه دو مرحله قبلی )ثانویه و اولیه(متر به زیر سرند منتقلمیلی 7/12تر از مواد با ابعاد کوچک 

تر از چشمه سرند با ابعاد دهند. مواد درشتشکنی و سرندکنی را تشکیل میواحد سنگ نهاییمحصول 

 .(78شکل ) شودالثیه میصورت بار در گردش وارد مدار بخش ثشده و بهدرشت بخش ثانویه ترکیب

 جهت جریان خوراک

 یشکنمحفظه سنگ

 محفظه سرندهای ثالثیه

 هانشکطبقه قرارگیری سنگ
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 (Tripper) کنکجاواس اقدله -2-1-5

به مخازن  6و  ۵،4متر در سرندکنی اولیه به ترتیب با استفاده از نوارهای میلی 7/12های تر از سرندمواد درشت

کن وجود دارد. وظیفه این نوار نقاله یک عدد نوار نقاله کج 6نوار  هایانتیابند. های ثانویه راه میشکنسنگ

و سرندکنی  شکنیبعد از سنگ تر از سرندهای ثانویهشکن ثانویه است. مواد درشتباردهی به سه مخزن سنگ

به مخازن  9و  8، 7یه به ترتیب با استفاده از نوارهای شکنی و سرندکنی ثالثتر از سنگثانویه و مواد درشت

کن وجود دارد که وظیفه نیز یک نوار نقاله کج 9های نوار کنند. انتهای ثالثیه راه پیدا میشکنسنگ

متر میلی7/12های تر از سرند(. مواد کوچک79شکل ) داردهای ثالثیه را شکنمخزن سنگ 6دهی به خوراک

به انبار نرمه راه  11کن و نوار نقاله کج 11در هر سه مرحله سرندکنی اولیه، ثانویه و ثالثیه با استفاده از نوار 

 یابند.می

 

 9 کنکجنوارنقاله -79شکل 

 هد  ثداویه و ثدلثيهشکنمخد ن س گ -2-1-6

ذخیره  گیرشکن در مخازن نوسانقبل از ورود به سنگ های ثانویه و ثالثیهشکنخوراک ورودی به سنگ

ا است مجز سنجسطاشده است. هر مخزن دارای یک شکن یک مخزن در نظر گرفتهشوند. برای هر سنگمی

متری مستقل از هم  ۵متر است. مخازن تا ارتفاع  11باشد. ارتفاع مخازن تن می 1۵00زن و ظرفیت هر مخ

 (.80شکل باشند )متری باهم مشترک می 11تا  ۵هستند و از ارتفاع 

 جهت حرکت نوار نقاله
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 شک ف مجنمع مس سرچشمه  ک نرلف مراس سرارک ف و س گهدحلقه -2-2

ی هالقهحی کارخانه، هاقسمتشکنی همانند سایر طبق دستورالعمل اصلی کارخانه در مدار سرندکنی و سنگ

شکنی شامل شده برای مدار سرندکنی و سنگی کنترلی در نظر گرفتههاحلقهشده است. کنترلی در نظر گرفته

کج  های ثانویه و ثالثیه، حلقه کنترل خودکار نوار نقالهشکنکشی برای سنگتوانحلقه کنترل سطا و 

شرا  های کنترلیحلقه ،باشد. در ادامه به تفکیکبندی میو همچنین دوربین پایش دانه 11و  9، 6های کن

 شوند.داده می

 

 هیثانو هایشکنمخازن سنگ -80شکل 

 هد  ثداویه و ثدلثيهشکنکشف س گنرل سطح و توانحلقه ک -2-2-1

توان را  کشی است. نقطه مطلوبشکن حول نقطه مطلوب توانکشی سنگکار این حلقه کنترلی حفظ توان

کشی دهد تا توانخودکار طوری تغییر می طوربهدهنده سرعتش را کار انتخاب کرده سپس خوراکمراقبت

ز باشد. به کشی باید حلقه کنترل سطا نیبماند. در کنار حلقه کنترل توانشکن حول نقطه مطلوب توان سنگ

یابد، درنتیجه شکن کاهش میکشی سنگشکن، تواندلیل اینکه در صورت نرم شدن بار یا افتادن تسمه سنگ

واد شکن و ریزش مکند که منجر به انسداد سنگشکن میباال خوراک را وارد سنگدهنده با سرعتخوراک

شود. یشکن مشود. حلقه کنترل سطا مانب از انسداد و ریزش مواد از محفظه سنگشکن میمحفظه سنگ از

این حلقه، نقطه مطلوب  شکن باالتر رود،ارتفاع محفظه سنگ %80در حلقه کنترل سطا، اگر سطا مواد از 

سرعت  دهد. کاهش خودکار نقطه مطلوب توان، باعث کاهشکیلووات کاهش می ۵0به توان را 

 استفاده ازکار آگاه شود. آید تا مراقبتزمان آژیر خطر هم به صدا درمیشود و هممی %2۵دهنده تا خوراک
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شماتیکی از حلقه کنترل ، 81شکل . در داردها و اتالف وقت نیروها نقش زیادی این حلقه در کاهش توقف

 . شده استدادهیه نمایش های ثانوشکنحلقه کنترلی سنگ 82شکل ها ثالثیه و درشکنکشی سنگتوان

 

 هیثالث هایشکنسنگ یحلقه کنترل -81شکل 

 

 هیثانو هایشکنسنگ یحلقه کنترل -82شکل 
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 هد  ثداویه و ثدلثيهشکنم طق حلقه ک نرلف س گ -2-2-2

 باشد و به شرا زیر است:( مشابه هم می۵جدول های ثانویه و ثالثیه )شکنمنطق حلقه کنترلی سنگ

 شود.اندازی میسیستم ابتدا در حالت دستی راه 

  د از توانپایدار شدن سیستم، اپراتور می منظوربهدقیقه  ۵پس از گذشت مدت زمانی حدود

 حالت دستی به حالت خودکار تغییر وضعیت دهد.

  ،جلوگیری از ایجاد نوسان در سیستم  منظوربهدر زمان تغییر از حالت دستی به خودکار

 ای یکی خواهد بود.کشی حالت مطلوب با مقدار لحظهمقدار توان

 ت خوراکعکشی سرپس از تغییر از حالت دستی به خودکار، سیستم بر اساس  میزان توان-

 دهد.دهنده را تغییر می

 ارتفاع محفظه(،  %80شکن )باالتر از در صورت افزایش سطا مواد در داخل محفظه سنگ

کیلووات  ۵0شکن روی کشی سنگسنج، توانهشدار باال بودن سطا توسط سطا لیبه دل

 کند.کاهش پیدا می % 2۵دهنده به شود و به نسبت آن سرعت خوراکقرار داده می

 دهنده به هر دلیلی خاموش شود، سرعت در حالت خودکار، خوراک کهیدرصورت

گیرد. هدف از این کار جلوگیری از قرار می %30خودکار روی  صورتبهدهنده خوراک

دهنده و ورود حجم باالی مواد به شکن با سرعت باالی خوراکشروع مجدد کار سنگ

 .باشدشکن میسنگ

 هاشکنسنگ کشیتوانو  سطاحلقه کنترل  اتیجز  -۵جدول 

 هدف از حلقه کنترل 
کشی، استفاده از حداکثر جلوگیری از نوسان توان

 شکنکشی و امکان پر کار کردن سنگتوان

 شکنسنگ توان کنترلتحتمتغیر 

 دهنده الستیکیسرعت خوراک دستکاریمتغیر  قابل 

 خوراک  بندیدانهسختی و  گراخاللمتغیرهای 

 اس حلقه ک نرل سطح و توان موسااسنفداهتجهيزات ک نرلف  -2-2-3

هر حلقه کنترلی برای پایش و کنترل سیستم نیاز به تجهیزات کنترلی برای انجام کار خود دارد و بر حسب 

ر حلقه ستفاده د. در ادامه تجهیزات کنترلی موردامتفاوت هستنددهد این ابزارها نیز نوع کاری که انجام می

 شود.کنترل سطا و توان توضیا داده می
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 اراصوت س جسطح-الف

تد و گیرنده با فرسسنج، صوت را میاست. فرستنده سطا شدهلیتشکاز یک فرستنده و گیرنده  سنجسطا

شکن را درصدی مواد در محفظه سنگ 80و سرعت صوت، سطا  صوت وبرگشترفتاستفاده از زمان 

 (.83شکل کند )میگیری اندازه

 (:Power Transmitterاه ره توان )اانقدل-ب

رل و جهت نمایش به اتاق کنت کردهشکن را در لحظه محاسبه توان، مقدار توان مصرفی سنگ دهندهانتقال

 (.84شکل فرستد )می

 

 سنجسطا یریمحل قرارگ -83شکل 

 

 

 توان دهندهانتقال -84شکل 
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 هدکنکج ک نرل خواکدس اواس اقدله حلقه -2-2-4

کن جک دستورالعمل اولیه کارخانه، حلقه کنترل خودکار نوار نقالهشده در بینیهای کنترلی پیشیکی از حلقه

 ولثیه های ثانویه، ثاشکندهی به مخازن سنگها خوراککنکج(. وظیفه نوار نقاله6جدول است ) 11و  9، 6

 ها شامل موارد زیر است.کنکجنرمه است. مزایای حلقه کنترل نوار نقاله انبار

 سازی بهتر موادهمگن 

 جلوگیری از خالی شدن مخازن 

 های زنجیریدهندهکاهش تعمیرات خوراک 

 های ثالثیهشکنجلوگیری از آسیب دیدن غلتک و نوار الستیکی سنگ 

  اثر برخورد مستقیم موادجلوگیری از تغییر شکل مخازن در 

 ها به دلیل تعمیراتکاهش زمان توقف دستگاه 

 جلوگیری از انحراف الستیکی نوار 

 هاکنکجحلقه کنترل نوارنقاله -6جدول 

 هدف از حلقه کنترل 
، جلوگیری از بیش ازاندازه شدن مخازن یاز خال یریجلوگسازی بهتر مواد، همگن

 مخازن و جلوگیری از تغییر شکل مخازن در اثر برخورد مستقیم موادپر شدن 

 سطا مخازن کنترلتحتمتغیر 

 کنکجموقعیت نوارنقاله دستکاریمتغیر  قابل 

 دهنده زنجیریسرعت خوراک –تناژ ورودی  گراخاللمتغیرهای 

 است. شدهدادهنمایش   8۵شکل  صورت شماتیک دربه 6کن کجحلقه کنترلی نوارنقاله

 باشد:زیر می صورتبه 6کن نوار کجمنطق حلقه کنترل خودکار نوارنقاله

  درصد باشد. 30میانگین سطا سه مخزن بایستی باالتر از 

 حالت خودکار قرار داده شود. بایستی سیستم کنترل سطا در 

 طاس متوسط و کرده گیریثانویه را اندازه مخازن از هرکدام در مواد عمق صوت، مافوق سنجسطا 

 کند.می محاسبه ثانویه مخازن تمامی برای را

 کند.نوار نقاله کج کن را بررسی می لیزری، موقعیت یابموقعیت حسگر 

  و به سمت  شده روشنکن کجدهی، موتور نوارنقالهخوراکبا توجه به شماره مخزن هدف برای

 شود.جابجا می موردنظرمخزن 



 

 Kashigar Mineral Processing Research Center 

80 

 سرچشمه یفرآور یهادر کارخانه ندیکنترل فرآ

 نوار نقاله توسط یدهخوراکبرسد،  سطا باالترین به مخازن از هریک در مواد سطا که زمانی 

 .شودمی متوقف خودکار طوربه کن،کج

  کن کجمتر، نوار نقاله ۵/7 کل مخزن یا %7۵در صورت رسیدن سطا مواد مخزن به حداکثر سطا که

 دهد.تغییر موقعیت می

  متر است،  2کل مخزن یا  %20در صورت رسیدن سطا مواد مخزن به حداقل سطا که

 (.86شکل شود )شکن مربوطه، متوقف میدهنده زنجیری سنگخوراک

 شودمی فعال مواد سطا بودن باال برسد، اخطار %9۵ثانویه به باالی  مخزن 3میانگین  کهدرصورتی 

 (.87شکل ) شوندمی خاموش بالفاصله اولیه سرندهای هایدهندهخوراک و

 

 6 کنکجنوارنقاله یحلقه کنترل کیشمات -8۵شکل 
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 مخازن نییحلقه کنترل سطا پا -86شکل 

 

 مخازن یحلقه کنترل سطا باال -87شکل 

 متوقف کارخود طوربه کنکجنوار نقاله برسد سطا باالی حد به ثانویه مخازن از یکی کهدرصورتی 

 جهت ییرتغ کنکجکند. در این حالت نوار نقاله عبور تواندنمی است پر که مخزنی روی از و شودمی

 آن روی از باشد بار از خالی 6 نوار کهدرحالی دستی صورتبه را کنکجدهد و باید نوار نقالهمی

 .داد عبور مخزن

 نوار  باشد، شده مسدود 6 کنکجنوار نقاله به مربوه تخلیه های(ی )سرسرههاشوت کهدرصورتی

 .گرددمی خاموش 6 شماره نوار و شدهمتوقف کنکجنقاله
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 ایونهگبه خودکار طوربه کنکجنوار نقاله عملکرد شود خاموش شکنسنگ یک کهدرصورتی 

 .ندارد توقف شکن،سنگ آن مخزن روی بر که است

 قرار داشته باشد، به ترتیب امکان ارسال فرمان  3و  1کن روی مخازن کجنوارنقاله کهیدرصورت

ها امکان خارج شدن از این حالت کدام هردلیل اینکه در و عقب وجود ندارد. به جلوروبهحرکت 

 (.88شکل کن از محدوده مخازن وجود دارد )کجنوارنقاله

 

 هیمخازن ثانو یانتها محدوده ابتدا و -88شکل 

  ار خودککن به کلیدهای هشداردهنده توقف، سیستم از حالت کجبرخورد نوارنقاله صورتدر

 (.89شکل شود)خارج می

 
 هشداردهنده توقف یدهایحلقه کل -89شکل 
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 ند. کاست، شناسایی می شدهمشخصای که برای آن سیستم کنترلی، هر مخزن را بر اساس محدوده

متری از صفحه فلزی که وظیفه  ۵/7دهی در فاصله خوراک و کانالباشد متر می 21طول تمام مخازن 

درصد را  20یاب مقدار زیر است. اگر موقعیت قرارگرفتهیاب را بر عهده دارد بازتاب لیزر موقعیت

 شدهدادهمقدار نمایش  کهیورتدرصاست.  قرارگرفته 1کن روی مخزن کجنمایش دهد، نوارنقاله

 73مقدار باالی  تیدرنهاو  2درصد باشد، بیانگر مخزن شماره  4۵تا  3۵یاب بین توسط موقعیت

-بیانگر موقعیت نوارنقاله شدهمشخصهای در نظر گرفته شد. محدوده 3درصد، برای مخزن شماره 

دهی، عملکرد نامناسب ترمز در حین خوراک لیبه دل کهیدرصورتباشند. کن روی هر مخزن میکج

ین اینکه این جابجایی در ح لیبه دلخارج شود،  شدهنییتعکن جابجا شود و از محدود کجنوارنقاله

، است نشدهانجامکامل  صورتبهی به یک مخزن بوده و حلقه کنترلی برای آن مخزن دهخوراک

 کامل برای آن انجام شود. صورتبهکنترلی بایستی به سمت همان مخزن برگردد و حلقه  مجدداً

 هایدفعات تکرار حلقه بسته به میزان سطا مواد در مخازن، تناژ ورودی و سرعت خوراک دهنده 

 شود.دقیقه تکرار می 10تا  ۵میانگین حلقه بین  طوربهزنجیری بستگی دارد و 

 است. شدهدادهنشان  6کن کجحلقه کنترلی نوارنقاله 90شکل  در

 

 6کننوارنقاله کج یحلقه کنترل کیشمات -90شکل 

 کنشبیه حلقه کنترل خودکار نوار نقاله کج  9کن نوار نحوه کار کردن حلقه کنترل خودکار نوار نقاله کج

باشند یعنی برای تعیین عدد می 6عدد بودند ولی مخازن ثالثیه  3است. با این تفاوت که مخازن ثانویه  6نوار 

شود ولی در حالت دوم مخزن میانگین گرفته می 3شکنی، در حالت اول از سطا سطا مواد در مخزن سنگ
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تفاوت دیگر این دو حلقه نیز در این است که در حالتی که مخازن  شود.ته میمخزن میانگین گرف 6از سطا 

ند کسرندهای اولیه را خاموش می دهندهخوراکخودکار،  صورتبههای ثانویه پر شوند، حلقه شکنسنگ

ا خاموش یه رثانوهای شکنهای سنگدهندهخوراکهای ثالثیه پر شوند، شکنولی در حالتی که مخازن سنگ

 کند.یم

 دهکنکجاقدلهاس حلقه ک نرل خواکدس اواس  شرهاسنفداهتجهيزات ک نرلف  -2-2-5

 های کنترلی برای کار کردن نیاز به یکسری تجهیزات کنترلی دارد. ایناین حلقه کنترلی نیز مانند همه حلقه

 تجهیزات به شرا زیر است.

 یدب ليزس موقعيت -الف

ستنده و یاب از یک فرکن را بر عهده دارد. موقعیتکجمکان نوار نقاله یاب لیزری وظیفه تشخیصیتموقع

کن جکفرستد نور به یک صفحه فلزی که روی نوار نقالهشده است. فرستنده نور را میگیرنده لیزری تشکیل

 شوداز طریق یک گیرنده دریافت میشده دادهشود. نور برگشت قرار دارد برخورد کرده و برگشت داده می

دهنده دهد که خوراکتشخیص می آید و از این طریقمی به دستوبرگشت و از این طریق زمان یک رفت

 (.91شکل دارد )یک از مخازن قرار روی کدام

 

 یزریل ابیتیموقع ستمیس -91شکل 

 س جسطح -ب

وبرگشت با استفاده از سرعت امواج فراصوت و زمان رفت که باشدیک حسگر فراصوت می سنجسطااین 

صورت تواند سطا مخزن را بهشده است، میدر نظر گرفته 100و  0و همچنین حد باال و پایین مخزن که 

 (.92شکل کند )ای مشخص لحظه
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 مخازن سنجسطا -92شکل 

 کليرهد  هشراساه ره توقف -ج

ا و انتهای ریل ابتدکن، در کجتوقف، حسگری است که برای جلوگیری از افتادن نوار نقاله هشداردهندهکلید 

کن متوقف کجاینکه نوار نقاله به این حسگر برسد، با کج شدن آنتن حسگر، نوار نقاله محضبه قرار دارد.

 (.93شکل است )نوعی یک ترمز اضطراری شود و به می

 

 توقف هشداردهنده یدهایکل -93شکل 

 11ب ر  اواس اوسبين پدیش اااه -2-2-6

شکنی تأمین خوراک مرحله بعد با تناژ معین و توزیب طورکلی هدف از مدارهای سرندکنی و سنگبه

ه شکنی که خوراک آسیاهای اولیبندی محصول مدار سرندکنی و سنگبندی مشخص است. توزیب دانهدانه
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برخوردار  گذراند، از اهمیت خاصیکنی میبر کارایی آسیا که یمیمستق تأثیرباشند به دلیل می 1پرعیارکنی 

 یچشمصورت بندی بهحا ز اهمیت است. در حال حاضر دانه 11بندی نوار رو پایش منظم دانهینازااست. 

 صورتهببودن، در صورت نیاز  برزمانشود. این کار به دلیل سختی انجام کار و پایش می کارمراقبت توسط

اده از دوربین باشد. با استفبندی نوار دوربین میها برای پایش دانههترین ابزارشود. یکی از بساعتی انجام می

را پایش کرد و در صورت وجود مواد با ابعاد درشت اقدام به پیدا کردن  11توان هرلحظه بار روی نوار می

 دکنی وبندی محصول خروجی مدار سرندار کرده و آن را رفب کرد. با توجه به اهمیت دانهسرند مشکل

نترلی دوربین باشد. سیستم کها ضروری می، نصب این دوربینمراقبت کارشکنی و سختی پایش توسط سنگ

 شده است.نشان داده 94شکل در  11نوار

 

 11نوار نیدورب یکنترل ستمیس -94شکل 

ده ششکنی نشان دادهبندی محصول سرندکنی و سنگها برای پایش دانهمحل نصب دوربین 9۵شکل در 

صورت برخط هب که شده استاست. این ابزار کنترلی از یک دوربین و یک نمایشگر در اتاق کنترل تشکیل

 دهد.یش میرا نما 11مواد روی نوار 

 هد  ک نرلفسيسنم -2-2-7

 هد  اابدس اسشتالز توال آشکدسسد هد  -2-2-7-1

ندهای شکنی موجب مشکالتی از قبیل: شکستگی سریابی فلزات از انبار درشت به مدار سرندکنی و سنگراه

ود. به این شهای ثانویه و ثالثیه، برخورد و تخریب مخازن میشکنهای سرند، گرفتگی سنگچدنی، توری
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 3Dو  3A ،3Bهای های تونلآن، روی نوارنقاله یآورجمبمنظور برای جلوگیری از ورود فلزات به مدار و 

 است.  شدهاستفاده( Metal Detectorاز آشکارسازهای فلز )

 

 11نوار هاینیدورب یریمحل قرارگ -9۵شکل 

بر و  رتأثیاست که در صورت عبور هر نوع فلز و  القاشدهدر درون این آشکارسازها یک میدان مغناطیسی 

ایجاد نوسان در این میدان، آشکارساز عمل کرده و با فرمان خاموش شدن موتور نوارنقاله، از ورود فلز به 

 است. شدهدادهنمایی از نحوه عملکرد این آشکارسازها نمایش  96شکل کند. در مدار جلوگیری می

 

 فلز یآشکارسازها یکنترل ستمیس -96شکل 

 هد  سرارهد  اوليه، ثداویهاستعدش س ج -2-2-7-2

قال باشد. انتکارکرد سرندها اطالع از انتقال نیروی موتور به خود سرند می یکی از موارد مهم  در خصوب

عمل  پارگی یا سست شدن این تسمه، لیبه دلشود. در برخی موارد های الستیکی انجام مینیرو توسط تسمه
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ش سنگییابی آن تا محفظه خردامب بار روی سرند و در نهایت راهشود و تجانجام نمی یدرستبهانتقال نیرو 

 شود. شکن می

ها گرفتگی روی سرنددلیل گلکند، بههمچنین در مواقب بارندگی که میزان رطوبت خاک افزایش پیدا می

اطالع از وضعیت ارتعاش  منظوربهشود. در این موارد نمی نیتأممیزان ارتعاش الزم برای سرندشدن مواد 

ه این است. وظیف شدهنصبسنج سرند و کارکرد آن در کنار تمام سرندهای اولیه و ثانویه حسگر ارتعاش

باشد. در صورت کاهش میزان ارتعاش سرند از حد مشخص هشدار تجهیز بررسی وضعیت ارتعاش سرند می

نمایی از نحوه عملکرد این حسگر را  97شکل شود. دهنده صادر میخاموش شدن موتور سرند و خوراک

 دهد.نمایش می

 

 حسگر ارتعاش سنج سرندها -97شکل 

 اه رههد  تشخيص ااسراا مجراهد  خوساكاسیچه -2-2-7-3

ده های منحرف شونها و سرندهای اولیه از حسگرشکندهی سنگهای خوراکبرای اطالع از گرفتگی کانال

(Tilt Switchاستفاده می )ای هدلیل مشکالتی از قبیل هشدارهای اشتباه، عدم اعالم هشدار زمانشد اما به

های تشخیص ینی این تجهیزات از دریچه. برای جایگزرندیگیمگرفتگی، کمتر مورد اعتماد و استفاده قرار 

دهی و باال آمدن بار به هر دلیل از قبیل رطوبت های خوراکانسداد استفاده شد. در صورت گرفتگی کانال

بار در  حدازشیبها عمل کرده و از تجمب باال یا گیر افتادن قطعات فلزی و الستیکی در مجراها، این دریچه

-دهنده صادر میاز فعال شدن دریچه، دستور خاموش شدن موتور خوراک پسکند. ها جلوگیری میکانال

  شود. 



 

 

 

 سومفصل 

  

 

 

 

 

 

 

 

  ی تغلیظ یکآسیاکن مدار  یکنترل  یاهحلقه
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 پرعيدسک ف یک مجنمع مس سرچشمه آش دیف بد مراس آسيدک ف اوليه کدسخداه -3-1

سته مداربدر  کلونیدروسیهکه با  یاگلوله یایآسدستگاه  8 از، 1 یارکنیدر کارخانه پرع هیاول یاکنیمدار آس

 شودیم یبندمیبه دو بخش ضلب شمال و ضلب جنوب تقس ،هیاول یاکنیآس مدار است. شدهلیتشک قرار دارند،

. دهدیضلب جنوب را نشان م یاکنیمدار آس 98شکل باشد. ای میعدد آسیای گلوله 4هر بخش شامل  که

 .باشدمیضلب جنوب  یاکنیضلب شمال همانند مدار آس یاکنیمدار آس

 
 1 یارکنیضلب جنوب کارخانه پرع یاکنیمدار آس -98شکل 

 ابدس ارمها  -3-1-1

ی( منچیا ۵/0) متریلیم 7/12تر از درصد کوچک 80 اندازه ذرات ورودی به آن، که یشکنسنگ محصول

یم هریشده و در آنجا ذخبه انبار نرمه منتقل ی(شکنمحصول بخش سنگ)نوار  11نوار شماره  قیاز طر باشد

( P12 تا A12ها از شماره دهدهندور متغیر )خوراک یکیدهنده الستعدد خوراک 16انبار نرمه  ری. در زشود

 یکه کانسنگ خردشده را بر رو ،شده استدهنده در نظر گرفتهخوراک عدد دو ایهر آس یبرا ودارد  قرار

 د.زنیری( مH 13تا A 13ی )نوارها ایخوراک آس ینوارها
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 هياول  دهديآس -3-1-2

ای اولیه دارای گیرد. آسیاهای گلولهای و به روش تر صورت میای گلولهنرم کردن سنگ معدن توسط آسیاه

دستگاه است که  8تعداد این آسیاها  باشد.اسب بخار می 4۵00 هاآنمتر، و قدرت موتور  23/8×03/۵ابعاد 

ضلب مربوه به  8تا  ۵ یاهایآسو  ضلب جنوبمربوه به  4تا  1 یاهایآس. اندشدهمیتقستایی  4به دو بخش 

 4دقیقه و بار در گردش نیز برابر با  7-8در آسیا طبق طراحی کارخانه برابر ذرات  ماندزمانباشند. می شمال

 ،یاگلوله یاهایآس یورود. کندیکار متایی  10 کلونیدروسیخوشه ه کیمداربسته با  در ایهر آس باشد.می

 ،شیرآهککفشو،  هایپمپمحصول ، ورودی ، آب13شماره  ینوارها قیکانسنگ خردشده از طرشامل 

 باشد.میو گلوله  هیاول یهاکلونیدروسیه زیرته

 یبندطبقهباشد، اینچ می 7۵/0های آن قطر چشمه که یای گردانتوسط سرند استوانهمواد خروجی از آسیا، 

مختلف  در نقاهشود و شتی به خارج از کارخانه منتقل میمواد برگ عنوانبهاز سرند  تردرشتگردد. مواد می

 گیرد.قرار می مورداستفاده

  ب رطبقه سنميس -3-1-3

یوارد م هاکلونیدروسیبه خوشه ه ،شودیپمپ م هیاول هاکلونیدروسیهمخازن پمپ خوراک  که از یدوغاب

 یمتریلیم ۵08 کلونیدروسیه دستگاه 10بر اساس طرا، شامل  مورداستفاده هایتعداد هیدروسیکلون. شود

 یهاکلونیدروسیه زی. سرراستکار بهها آمادهاز آن یکیو  باشندیم یاتیها عملآن عدد از 9که  باشدیم

 ونیمش( به بخش فلوتاس 200) کرونیم 74تر از درصد کوچک 70 یبندو دانه 28با درصد جامد  هیاول

 .شودیفرستاده م

 ريمخد ن پدلپ غبدسگ -3-1-4

شده ایجادمخازن شامل پالپ  نیا ی. ورودشوندیم میبه دو بخش شمال و جنوب تقس ریپالپ غبارگ مخازن

، دنشوید ممخازن وار نیکفشو به ا یهاو پالپ کف کارخانه که توسط پمپ یشکنانبار نرمه و سنگاز غبار 

 (.99شکل ) باشدمی

 2و  1 یکفشو هایپمپ قرار دارد. 8و  6، 4، 2 یاهایدر کنار آسکفشو کف کارخانه چهار عدد پمپ  در

مخازن، به  نیا ی. بار ورودباشدیمربوه به ضلب شمال م 4و  3ی کفشو هایمربوه به ضلب جنوب و پمپ

 .شودیم قلمنت ی اولیهاهایآس کلونیدروسیو سپس به مخزن پمپ ه شدهدادهان هر ضلب انتقال مقسم گرد
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 ریمخازن پالپ غبارگ -99شکل 

 1 فدسک يپرع کدسخداه هياول فدک ياس مراس آس فک نرل  هدحلقه -3-2

 یاکنیدار آسکنترل م یبرا یاصل یحلقه کنترل و چهارکنترل نسبت آب به جامد  ،کارخانه هیاول یطراح طبق

 .است شدهگرفته در نظر هیاول

 ایتناژ خوراک آس یحلقه کنترل نرخ وزن 

 ایآس یکنترل نسبت آب به جامد در ورود 

  کلونیدروسیکنترل سطا مخزن پمپ خوراک هحلقه 

  کلونیدروسیه زیسرر جامد درصدکنترل حلقه 

  خوراک آسیاحلقه کنترل بار در گردش با تناژ 

که در  شودیده ماستفا زیسرر بندیدانهوضعیت کارکرد هیدروسیکلون و  کنترل یبرا ،شارحلقه کنترل ف از

 کارخانه در نظر گرفته نشده است. هیطرا اول

  ديآس  ک نرل اسبت آب به جدمر اس وسوا -3-2-1

 کی یتناژ ورود یها و نرخ وزندهندهسرعت خوراک نیب ایبه آس یخوراک ورود تناژکنترل نرخ  یبرا

 ینوار خوراک ورود ریز یتوسط ترازو. مقدار تناژ ورودی، (7جدول و  100شکل ) وجود دارد یحلقه کنترل

تناژ روی نوار کمتر از مقدار مطلوب باشد، سیستم کنترل، سرعت  کهیدرصورت. شودیم یریگاندازه ایبه آس

-یشیکنترل افزا ستمی)سر تناژ به مقدار مطلوب برسد دهد تا مقداهر دو خوراک دهنده را افزایش می

 (.یکاهش
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 ایتناژ خوراک آس یحلقه کنترل نرخ وزن -100شکل 

 ایتناژ خوراک آس یحلقه کنترل نرخ وزن اتیجز  -7جدول 

 موردنیازفراهم کردن تناژ  هدف 

 تناژ ورودی کنترلتحتمتغیر 

 هادهندهسرعت خوراک دستکاریمتغیر  قابل 

 و خصوصیات خوراک ورودی  بندیدانهتغییر  گراخاللمتغیرهای 

 داشتهنگهابت شده و به نسبت ث یریگاندازهکنترل نسبت یک نوع خاب از کنترل پیشخور است که دو متغیر 

ن دانسیته پالپ، بارزترین مثال استفاده از ایفرآوری، افزایش آب به خوراک آسیا جهت کنترل  شوند. درمی

میزان نرخ خوراک ورودی به آسیا را از ترازوی زیر نوار خوراک،  ،کنندهکنترل نوع کنترل است. ابتدا

دریافت کرده و بر طبق نسبت آب به جامدی که توسط اتاق کنترل بر اساس درصد جامد دلخواه برای آن 

 (. 8جدول  و101شکل )کند دی آسیا را باز و بسته میآب ورو است، میزان شیر شدهمشخص

 

 ایآس یکنترل نسبت آب به جامد در ورود -101شکل 
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 کنترل نسبت آب به جامد اتیجز  -8جدول 

 تنظیم درصد جامد مشخص در آسیا هدف 

 دبی آب  کنترلتحتمتغیر 

 شیر کنترلی کاریدستمتغیر  قابل 

 گراخاللمتغیرهای 
 رفتگیگرسوبهای آب برگشتی، تغییر در تعداد پمپ

 ها، نواقص شیر کنترلیسنجدبی

 هد  اوليهنکلويرسوسيحلقه ک نرل سطح مخد ن پمپ خوساك ه -3-2-2

برای جلوگیری از سرریز مخزن، هوا کشیدن پمپ هیدروسیکلون و جلوگیری از ایجاد اختالل در کارکرد 

 مخزن پمپ نوسان در سطاشود. ها از حلقه کنترل سطا مخزن با دور پمپ استفاده میهیدروسیکلون

ین عامل، ا یجهدرنتشود. ها میورودی به خوشه هیدروسیکلون فشاری و ، موجب تغییر در دبهیدروسیکلون

 .گرددها میاختالل در کارکرد هیدروسیکلون موجب

شود یشود و با استفاده از پمپ سرعت متغیر تنظیم مگیری میاز حسگر فراصوت اندازه ادهبا استفمخزن سطا 

منطق  است. شدهگرفتهدرصد در نظر  60 ی برابر بامقدار مطلوب سطا طبق طراح .(9جدول  و 102شکل )

 ،غایرتو در صورت م شودزن با مقدار مطلوب مقایسه میسطا مخین حلقه به این صورت است که،  کنترلی ا

که سطا مخزن بیشتر از مقدار شود. هنگامیکاهش دور پمپ هیدروسیکلون داده می یادستور افزایش 

ا مخزن سطشود تا سطا در حد مطلوب قرار گیرد. با کاهش مطلوب باشد، دستور افزایش دور پمپ داده می

-زایشی، کاهشیاف -شود )سیستم کنترل افزایشینسبت به مقدار مطلوب، دستور کاهش دور پمپ نیز داده می

 کاهشی(.

 هد  اوليهکلونيرسوسيه زیسرس نهيحلقه ک نرل اااس -3-2-3

نظیم ت باشد. برایورودی به آن نیز می درصد جامدگذار بر کارکرد هیدروسیکلون، تأثیریکی از عوامل 

افه اض هاکلونیدروسیآب به مخزن خوراک ه ه،یاول یهاکلونیدروسیدانسیته خوراک و بار در گردش ه

 شود. می

 یاهسته سنجتهیدانس ها، توسطدانسیته سرریز هیدروسیکلون منطق کنترلی این حلقه به این صورت است که

ه و در صورت مغایرت دستور کاهش یا افزایش شود. این دانسیته با مقدار مطلوب مقایسه شدیم یریگاندازه

سیستم  (.10جدول  و 103شکل )گردد توسط شیر کنترلی صادر می آب ورودی به مخزن هیدروسیکلون،

 است. افزایشی  -افزایشی صورتبهکنترلی در این حلقه 
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 سومفصل 

 

 
 هیاول یهاکلونیدروسیحلقه کنترل سطا مخزن پمپ خوراک ه -102شکل 

 هیاول یهاکلونیدروسیحلقه کنترل سطا مخازن پمپ خوراک ه اتیجز  -9جدول 

 جلوگیری از سرریز شدن مخزن و یا خالی کار کردن پمپ هدف 

 سطا مخزن رلکنتتحتمتغیر 

 سرعت پمپ اریکدستمتغیر  قابل 

 گیررسوب گرفتگی لوله اغتشاش ،محصول غبارگیرهاگردش، در بار گراخاللمتغیرهای 

 
 (یشیافزا-یشی)افزا هیاول یهاکلونیدروسیه زیسرر تهیحلقه کنترل دانس -103شکل 

 هیاول یهاکلونیدروسیه زیسرر تهیحلقه کنترل دانس اتیجز  -10جدول 

 کنترل درصد جامد سرریز هدف 

 درصد جامد پالپ کنترلتحتمتغیر 

 دبی آب  دستکاریمتغیر  قابل 

 درگردش بار گراخاللمتغیرهای 
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 سرچشمه یفرآور یهادر کارخانه ندیکنترل فرآ

 هد  اوليهکلونيرسوسيحلقه ک نرل اشدس ه -3-2-4

کارخانه در نظر  هیکه در طرا اول شودیاستفاده مهیدروسیکلون  زیسرر یبندکنترل دانه یحلقه برا نیا از

 کلونیدروسیه دستگاهحداقل دو  ها،کلونیدروسیدر مقسم ه یفشار ورود میتنظ منظوربهگرفته نشده است. 

در مقسم  یکه فشار ورودهنگامی. نیاز است ند،شویبسته م ایدرصد باز  100 ای 0 صورتبه یکنترل ریکه با ش

 کلونیدروسیه دستگاه کی ،یکنترل ریبه ش گنالیکمتر از مقدار مطلوب باشد، با ارسال س کلونیدروسیه

کمتر فشار  کهیدرصورت. ردیدر حد مطلوب قرار گ یاز مدار خارج شده تا فشار ورودتوسط شیر کنترلی، 

حالت  نیشود. عکس ا نیتأم موردنظراز مدار خارج شده تا فشار  یبعد کلونیدروسیاز حد مطلوب باشد، ه

 ریش با دستور باز شدننشان داده و  العملعکس یاز حد مطلوب باشد، حلقه کنترل ترشیکه فشار ب یزمان ،هم

 صورتبهسیستم کنترلی در این حلقه  (.11جدول و104شکل ) ردیگیمدار قرار م رد کلونیدروسیه ،یکنترل

 باشد.افزایشی می -افزایشی

 
 هیاول یهاکلونیدروسیحلقه کنترل فشار ه -104شکل 

 هیاول یهاکلونیدروسیحلقه کنترل فشار ه اتیجز  -11جدول 

 کنترل مناسب فشار خوشه هیدروسیکلون هدف 

 فشار مقسم کنترلتحتمتغیر 

 تعداد هیدروسیکلون در مدار دستکاریمتغیر  قابل 

 درگردش بار گراخاللمتغیرهای 



 

 

 

 چهارمفصل 

  

 

 

 

 

 

 

یسوو  تغلیظ فلواتمدار  یکنترل  یاهحلقه

 یک
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 سرچشمه یفرآور یهادر کارخانه ندیکنترل فرآ

 مجنمع مس سرچشمه 1مراس الوتدسيون کدسخداه پرعيدسک ف -4-1

ای موازی است که تناژ آسیای گلوله 8مجتمب مس سرچشمه متشکل از  1مدار خردایش کارخانه پرعیارکنی 

جامد خشک است. بار خروجی از هر آسیا توسط پمپ  t/h 22۵بر اساس طراحی اولیههر کدام از آسیاها 

هها با دانمنتقل شده و سرریز هیدروسیکلون هیدروسیکلون 8اولیه به یک خوشه  هایمخازن هیدروسیکلون

دهد. مدار فلوتاسیون میکرون، خوراک واحد فلوتاسیون را تشکیل می 74 از ترکوچکدرصد  70بندی 

شده که در هر ضلب، مجتمب مس سرچشمه از دو ضلب مشابه شمال و جنوب تشکیل 1کارخانه پرعیارکنی 

سلولی شستشوی اول، دو  7گیر، دو ردیف سلولی رمق 7رکنی اولیه، دو ردیف سلولی پرعیا 14چهار ردیف 

سلولی شستشوی سوم )نهایی( قرار دارد. خردایش مجدد  2ی شستشوی دوم و دو ردیف سلول 4ردیف 

( از mm۵790×30۵0ای )دو آسیای گلولهدر گیر در هر ضلب های پرعیارکنی اولیه و رمقسلول کنسانتره

لونی روسیکهید 4هر آسیا در مداربسته با یک خوشه  .شودانجام میاسب بخار  900نوع سرریزشونده با توان 

های گیر، ابتدا به مخزن پمپکنسانتره پرعیارکنی اولیه و رمق این بدین معنی است که در حال کار است.

شده و با محصول آسیای مجدد مخلوه و برای جدایش ذرات ریز از درشت های ثانویه ارسالهیدروسیکلون

 44درصد عبوری از سرند  86 بندیدانههای ثانویه با شود. سرریز هیدروسیکلونبه هیدروسیکلون ارسال می

گیر باطله نهایی مدار میکرون خوراک مدار پرعیارکنی ثانویه است. مجموع باطله پرعیارکنی اولیه و رمق

  (.10۵شکل دهند )فلوتاسیون را تشکیل می

 هد  ک نرلف واحر الوتدسيون تغليظ یک مجنمع مس سرچشمه حلقه -4-2

 پرعيدسک ف اوليه و ثداویههد  حلقه ک نرل سطح سلول -4-2-1

سیستم د. شوم میای تنظینیزه ا استفاده از یک شیر برقی متصل به شیرهای فلوتاسیون بدر سلول پالپسطا 

 ا افزایشکاهش یای دبی خروجی از سلول فلوتاسیون را شیرهای نیزه قرارگیرینترلی با جابجایی محل ک

اصله میان سطا شد.  ف در سلول فلوتاسیون خواهد پالپکه به ترتیب، منجر به باال یا پایین رفتن سطا  داده

سلول فلوتاسیون، ارتفاعی است که در آن کف تشکیل خواهد شد. دوغاب و محل سرریز کنسانتره در 

وسط ، طبق طراحی اولیه قابلیت تنظیم خودکار ارتفاع کف تو ثانویه های فلوتاسیون پرعیارکنی اولیهولسل

قطه مطلوب سیستم پس از انتخاب نباشند. انیکی و شناور را دارا میمک –ای مجهز به سیستم برقی شیرهای نیزه

دهد تغییر می ای را تا تنظیم ارتفاع کفهارتفاع کف، برای مقابله با نوسانات در ارتفاع کف، موقعیت شیر نیز

ای کننده برقی هیدرولیکی، امکان تغییر موقعیت شیر نیزه(.  همچنین وجود اهرم دستی روی جابجا106شکل )

با افزایش ارتفاع کف درون سلول، درصد بازشدگی  کند.فراهم می کار هممراقبتدستی برای  صورتبهرا 

  (.12جدول کاهشی است )-فرآیند افزایشی جهیدرنتی کاهش یافته و ازهینشیر 
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 چهارمفصل 

 

 

 1 یارکنیضلب کارخانه پرع کی ونیمدار فلوتاس -10۵شکل 

 

 هیو ثانو هیاول یارکنیپرع یهاسلولارتفاع کف در  میتنظ کیشمات -106شکل 

 حلقه کنترل ارتفاع کف اتیجز  -12جدول 

 رویهدنبالتنظیم ارتفاع کف در فلوتاسیون برای کاهش  هدف از حلقه کنترل ارتفاع کف

 ارتفاع کف کنترلتحتمتغیر 

  اینیزهدرصد بازشدگی شیر  دستکاریمتغیر  قابل 

 دبی پالپ گراخالل هایمتغیر
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 سرچشمه یفرآور یهادر کارخانه ندیکنترل فرآ

 اوليه و شسنشو  پرعيدسک فمراس  pH ک نرلحلقه  -4-2-2

مدار  pHتنظیم  منظوربه 10با درصد جامد وزنی  شیرآهکدر مدار فلوتاسیون مجتمب مس سرچشمه از 

وجود دارد که همواره یکی در حال  شیرآهکشود. به این منظور دو خط لوله موازی برای انتقال استفاده می

از آهک مصرفی کارخانه باید  %64باشد. طبق طراحی اولیه حدود می کاربهآمادهاستفاده و دیگری در حالت 

 شیرآهکبرسد. بقیه ۵/10تا  10خروجی از آسیاهای اولیه به حدود  pHضافه شود تا میزان در آسیاهای اولیه ا

های اولیه )خوراک ورودی به مدار فلوتاسیون( و آسیاکنی ثانویه کارخانه به سرریز هیدروسیکلون ازیموردن

  شود.اضافه می pH)خوراک ورودی به مدار شستشو( با استفاده از حلقه کنترل خودکار 

( وجود Solenoid Valveدو شیر برقی ) ،ر این سیستم، در هر نقطه از اضافه شدن آهک به مدار آسیاکنید

شود. باز می یرآهکشونی مسیر گکند، شیر آب شستشو بسته شده و شیر نیشدارد. زمانی که شیر برقی عمل می

شده فتهرقی بسته شود، مراحل گه شیر بشود. زمانی کشیرآهک در زمانی که شیر باز باشد به مدار اضافه می

کند. عالوه بر این، مقدار قطب شده و آب جریان پیدا می شیرآهککند و جریان عکس عمل می صورتبه

به هر آسیا متناسب با تناژ ورودی است. به این صورت که با توجه به تناژ ورودی، میزان  شدهاضافه شیرآهک

کنترل خواهد  رآهکشیتغییر زمان باز و بسته شدن شیر کنترل  لهیوسبهبه مدار آسیاکنی  شدهاضافه شیرآهک

شود. این لیتر شیرآهک به مدار اضافه می 70ثانیه  10شود، در هر به مدار اضافه می شیرآهکشد. زمانی که 

ه تناژ نیاز ب خودکارمهینعمل کند. در حالت  خودکارمهینتواند در دو وضعیت خودکار و حلقه کنترلی می

 0کار از رآهک باید باز باشد، توسط مراقبتونی شیگی نیست. در این شرایط دوره زمانی که شیر نیشورود

در خروجی آسیا بسیار مهم  10 – ۵/10برابر  pHتنظیم دوره زمانی برای رسیدن به  شود.تنظیم می دقیقه ۵تا 

 شکلگیری شود )متر یا تیتراسیون اندازه pH لهیوسبه کارمراقبتپیوسته توسط  طوربهاست. این مقدار باید 

 یرآهکشافزایشی است یعنی با به افزایش تناژ ورودی به آسیا، مقدار -این فرآیند از نوع افزایشی (.107

 باید.ش میورودی به آسیا افزای

یر برقی های اولیه یک شاضافه کردن شیرآهک به سرریز هیدروسیکلون منظوربهدر هر ضلب مدار آسیاکنی، 

و  1 های اولیه آسیاهایقرار دارد. این شیرها در ضلب جنوب و شمال به ترتیب در محل سرریز هیدروسیکلون

ظیم شوند. تنهای پرعیارکنی اولیه استفاده میولپالپ ورودی به سل pHقرار دارند. این مسیرها برای تنظیم  8

pH که  بیترتنیابهخودکار است؛  صورتبههای پرعیارکنی اولیه در سلولpH  توسطpH  شدهنصبمتر 

( زمان باز بودن این 3/11گیری شده و با توجه به اختالف با نقطه مطلوب )در مقسم گردان خوراک اندازه

 120تا  0های اولیه سرریز هیدروسیکلون نیشگونیترین و بیشترین زمان باز بودن شیر گردد. کمشیر تنظیم می

 (. 108شکل دهد )را پوشش می 13تا  9از  pHثانیه است که محدوده 
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 چهارمفصل 

 

 

 یبا توجه به تناژ ورود هیاول یاهایآس یدر ورود شیرآهککنترل نسبت اضافه کردن  کیشمات -107شکل 

 

 هیاول یارکنیمرحله پرع یبرا pH میتنظ کیشمات -108شکل 

 

است، مقدار  شدهقرا تمتر pHمدار که توسط  pHکاهشی بوده که با افزایش -این حلقه از نوع افزایشی

مدار پرعیارکنی ثانویه نیز به همین  pHیابد و بالعکس. حلقه کنترلی تنظیم کاهش می شدهاضافهشیرآهک 

 (..Error! Not a valid bookmark self-referenceصورت است )

 pHحلقه کنترل  اتیجز  -13جدول 

 (کاهش مصرف آهک و افزایش عیار و بازیابی ) مدار  pH تنظیم pHهدف از حلقه کنترل 

   pH کنترلتحتمتغیر 
 شیرآهکمدت زمان باز بودن شیر کنترلی در مسیر  دستکاریمتغیر  قابل 

 دانسیته، دبی و اکتیویته شیرآهک گراخالل هایمتغیر
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 سرچشمه یفرآور یهادر کارخانه ندیکنترل فرآ

 هد  ثداویهسیز هيرسوسيکلونحلقه ک نرل اااسينه سر -4-2-3

 6۵و 1۵، 39های ثانویه طبق طراحی اولیه به ترتیب ریز هیدروسیکلونو ته درصد جامد خوراک، سرریز

درصد آب از مسیرهای شستشوی ناوهای  ۵0ها، است. برای تنظیم درصد جامد ورودی به هیدروسیکلون

ن درصد دیگر آن از طریق اضافه شدن آب به مخز ۵0گیر و رمق-های پرعیارکنی اولیهانتقال کنسانتره بخش

کنترل میزان درصد جامد سرریز در طراحی اولیه کارخانه، شود. مین میهای ثانویه تأیدروسیکلونپمپ ه

های ثانویه شده در مسیر سرریز هیدروسیکلونای قرار دادههسته سنجدانسیتههای ثانویه از طریق هیدروسیکلون

های ن )مخازن پمپبه خوراک هیدروسیکلو شدهاضافهو تنظیم درصد جامد سرریز با تغییر آب 

با افزایش دانسیته سرریز هیدروسیکلون، دبی آب (. 109شکل ) است ریپذامکانهای ثانویه( هیدروسیکلون

ه نیز از این حلق جهیدرنت ،یابد تا دانسیته سرریز تنظیم شودپ هیدروسیکلون افزایش میبه مخزن پم شدهاضافه

 افزایشی است.-نوع افزایشی

 

 هیثانو کلونیدروسیه زیسرر تهیحلقه کنترل دانس کیشمات -109شکل 

ای قرار هسته نجسدانسیتههای ثانویه از طریق کنترل میزان درصد جامد سرریز هیدروسیکلون ،در شرایط فعلی

به  شدههاضافهای ثانویه و تنظیم درصد جامد سرریز با تغییر آب هیدروسیکلون خوراکدر مسیر  شدهداده

این حلقه  (.110شکل ) است ریپذامکانهای ثانویه( های هیدروسیکلونخوراک هیدروسیکلون )مخازن پمپ

 (.14جدول افزایشی است )-نیز از نوع افزایشی

 هد  ثداویه هد  هيرسوسيکلونسطح مخزن پمپ ک نرلحلقه  -4-2-4

 کفشو گیر، پمپاولیه، کنسانتره رمق پرعیارکنیی ثانویه مخازنی قرار دارد که کنسانتره هادر خروجی آسیا

های ثانویه را تشکیل داده شوند. این مخازن، خوراک هیدروسیکلونبه این مخازن منتقل می و خروجی آسیا
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ند. هر مخزن کهای ثانویه منتقل مینیر پالپ را به هیدروسیکلوهای گریز از مرکز با دور متغپمپو توسط 

کل شدهد )ایش میگیری شده را در اتاق کنترل نمباشد که مقدار اندازهمی سنجسطامجهز به یک عدد 

، سطا مخزن را سنجسطا(. عمکرد حلقه کنترل سطا این مخزن به این صورت است که ابتدا 111

و مقدار  گر با توجه به اختالف نقطه مطلوبترلکند. کنگیری کرده و سپس با نقطه مطلوب مقایسه میاندازه

واقعی، دستور تغییر دور موتور پمپ را ارسال کرده تا از سرریز پالپ و یا هوا کشیدن پمپ جلوگیری شود. 

این کنترل  ،تا سطا مخزن کنترل شود ابدییمسطا مخزن افزایش یابد، دور پمپ نیز افزایش  کهیدرصورت

 (.1۵جدول افزایشی است )-از نوع افزایشی

 

 هیثانو کلونیدروسیه زیسرر تهیحلقه کنترل دانس کیشمات -110شکل 

 زیسرر تهیحلقه کنترل دانس اتیجز  -14جدول 

 تنظیم دانسیته سرریز هیدروسیکلون هدف از حلقه کنترل دانسیته

 دانسیته خوراک هیدروسیکلون کنترلتحتمتغیر 

 به مخزن شدهاضافهدبی آب  دستکاریمتغیر  قابل 

 درصد جامد پالپ ورودی به مخزن گراخاللمتغیرهای 

 هد  ثداویهک نرل اشدس هيرسوسيکلونحلقه   -4-2-5

در  فشار. برای تنظیم است شدهگرفته در نظر psi  1۵های ثانویه طبق طراحی اولیهیکلونهیدروس فشار در

ها یکلونسهیدروروی مقسم  شدهنصبها توسط فشارسنج فشار پالپ در هیدروسیکلونها، هیدروسیکلون

ب مقایسه گیری شده را با مقدار فشار مطلوگر فشار اندازهکنترل شود.میگر فرستاده گیری و به کنترلاندازه

باز و بسته  خودکار صورتبهرا  هاسیکلونهیدروکرده و با توجه به اختالف، شیرهای کنترلی ورود پالپ به 
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در خوشه فعال  هایسیکلونتعداد هیدرو ،برای تنظیم فشار گریدعبارتبهکرده تا فشار به نقطه مطلوب برسد، 

 این حلقه از نوع افزایشی، افزایشی است )(. 112شکل ) شودکم و یا زیاد می

یکی از شیرها یابد )بیشتر از نقطه مطلوب بود، تعداد شیرهای باز افزایش می شدهقرا ت(. اگر فشار 16جدول 

 شود( و بالعکس.باز می

 

 هیحلقه کنترل سطا مخازن ثانو کیاتشم -111شکل 

 حلقه کنترل سطا مخازن اتیجز  -1۵جدول 

 هدف از حلقه کنترل سطا
جلوگیری از نوسان در مخزن که سبب سرریز از مخزن یا 

 .شودمیهوا کشیدن پمپ هیدروسیکلون 

 سطا پالپ درون مخزن کنترلتحتمتغیر 

 تغییر دور پمپ هیدروسیکلون دستکاریمتغیر  قابل 

 دبی پالپ ورودی به مخزن گراخالل هایمتغیر
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 کلونیدروسیبا تعداد ه هیثانو یهاکلونیکنترل فشار س یشنهادیحلقه پ -112شکل 

 

 هیثانو کلونیدروسیحلقه کنترل فشار ه اتیجز  -16جدول 

 هدف از حلقه کنترل فشار
تنظیم فشار در هیدروسیکلون برای رسیدن به درصد جامد 

 مناسب در سرریز بندیدانهو 

 فشار کنترلتحتمتغیر 

 در مدارفعال تعداد هیدروسیکلون  دستکاریمتغیر  قابل 

 دبی پالپ ورودی به مخزن گراخاللمتغیرهای 
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  ی تغلیظ دوآسیاکن مدار  یکنترل  یاهحلقه
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 مجنمع مس سرچشمه 2 فدسک يپرعمراس کدسخداه  فکل فمعرا -5-1

 ی. مواد خروجشوندیم یراتوریشکن ژاز معدن وارد سنگ یریمجتمب مس سرچشمه، مواد پس از بارگ در

. مواد شوندیم تی( به قسمت انبار درشت هدا2بلند )نوار شماره نوار  کیتوسط  یراتوریشکن ژاز سنگ

. شوندیانتقال داده م 2و  1ظ یتغل یهاموجود در انبار درشت توسط چهار عدد نوار نقاله به سمت کارخانه

باشد دو فاز می یکارخانه دارا نیشده است. اهیارا 113شکل ر د 2 یارکنیپرعکارخانه  هیآسیاکنی اولر مدا

از فرستاده آن ف خودشکنمهین یایشده و به آستأمین ریگطور جداگانه از انبار نوسانهر فاز به یو خوراک برا

. مواد مانده شوندیم یبندتوسط سرند لرزان طبقه شیرداپس از خ خودشکنمهین یاهایآس صول. محشودیم

 خودشکنمهین یایآس یمستقیماً به ورود ایشود و منتقل می یمواد برگشت شکنبه سنگ ایسرند  یرو

شده و ازآنجا به خوشه  کلونیدروسیازسرند وارد مخزن پمپ خوراک ه یشود. مواد عبوربرگردانده می

 زیسرر انیو جر یاگلوله یایبه آس هاکلونیدروسیه زیرته انیجر .شوندیپمپ م ،کلونیدروسیه

 شود.وارد می ونیبه مقسم فلوتاس هاکلونیدروسیه

 

 مجتمب مس سرچشمه 2 یارکنیکارخانه پرع هیاول یاکنیآس مدار -113شکل 

 هد  ک نرلف اد  یکمعراف حلقه -5-2

 هد اه رهخواشکن بد سرعت خوساكآسيد  ايمهک نرل ت دژ وسوا  به  -5-2-1

انبار  عدد خوراک دهنده( زیر 3های )خودشکن از طریق خوراک دهندهسنگ معدن ورودی به آسیای نیمه

شود، سرعت شود. به این صورت که متناسب با مقدار مطلوبی که برای خوراک تعیین میگیر تأمین مینوسان
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نمایی از مدار حلقه کنترل تناژ  114شکل در ا تناژ موردنیاز تأمین گردد. شود تها تنظیم میخوراک دهنده

است. در این حلقه تناژ  شدهمشخصحلقه این  اتیجز  17جدول است و در  شدهدادهورودی به آسیا نشان 

بیشتر از نقطه مطلوب  شدهقرا تگردد. اگر تناژ ی شده و با نقطه مطلوب مقایسه میگیراندازه 20۵3روی نوار 

 ست.کاهشی ا -و بالعکس. حلقه کنترل تناژ از نوع افزایشی شودیمدهنده کاهش داده باشد، سرعت خوراک

 

 خودشکن مهین یایمدار حلقه کنترل تناژ آس -114شکل 

 خودشکن مهین یایبه آس یحلقه کنترل تناژ ورود اتیجز  -17جدول 

 هدف 
ه خالی و پر شدن آسیا، استفادجلوگیری از بیش باردهی به آسیا، جلوگیری از 

 حداکثری از انرژی جهت خردایش

 تناژ نوار ورودی لکنترتحتمتغیر 

 دهندهتغییر دور موتور خوراک دستکاریمتغیر  قابل 

 و حجم مواد بندیدانهنوسان در تناژ به دلیل تغییرات در  گراخاللمتغیرهای 

 ک نرل اسبت آب به جدمر  -5-2-2

فراهم  باشد. جهتترین پارامترهای تأثیرگذار بر عملکرد آسیا تنظیم درصد جامد داخل آن مییکی از مهم

 6۵-80کردن شرایط مناسب خردایش در آسیاها، باید درصد جامد پالپ داخل آسیا مناسب باشد )بین

تر باعث شبی یرانروو گها و کاهش انرژی برخورد درصد(. آب کم، باعث افزایش گرانروی پالپ بین گلوله

زیاد  شود. آبها از آسیا میها در پالپ و بیرون ریختن آنجریان یافتن مواد داخل آسیا و شناور شدن گلوله

باعث کاهش دانسیته، تشکیل استخر پالپ، افزایش برخورد فلز با فلز )افزایش مصرف گلوله( و کاهش انرژی 

کند. به همین منظور، متناسب با مقدار کاهش پیدا می شیادخرشود. در هر دو حالت کارآیی برخورد می

صد شود بایستی آب نیز به آن اضافه شود تا درمطلوبی که برای درصد جامد و بار ورودی به آسیا تعیین می

جامد درون آسیا تنظیم گردد. مقدار تناژ ورودی به آسیا از طریق ترازویی که روی نوار خوراک آسیا وجود 
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آب  یسنج الکترومغناطیسی که در مسیر لولهشود. مقدار آب ورودی نیز از طریق دبیدارد، مشخص می

 خودشکننیمه آسیاهای به ورودی آب کنترل نحوه شود.شده است، مشخص میورودی به آسیا نصب

 عالمت یک و تناژ نرخ از عالمت یک صورت که این است. به(Ratio Control) نسبت  کنترل صورتبه

 مقدار با مقایسه از بعد و شده ( فرستاده (Water/Ore Ratioجامد به آب نسبت گرکنترل به سنج دبی از

درصد  مطلوب به مقدار رسیدن برای آب دبی تا شودمی فرستاده کنترلی شیر برای عالمت مطلوب، یک

دبی آب  یزانبیشتر از مقدار مطلوب باشد، م شدهقرا تدر این کنترل نسبت اگر تناژ  .شود داده تغییر جامد

جز یات  18جدول (. در 11۵شکل افزایشی است ) -یابد. این کنترل از نوع افزایشیورودی نیز افزایش می

 مدار کنترل نسبت آب به جامد آسیای نیمه خودشکن آورده شده است.

 
 خودشکن مهین یاهایحلقه کنترل نسبت آب به جامد آس -11۵شکل 

 خواشکن بد اشدس سر خروجف آسيدک نرل ت دژ وسوا  به آسيد  ايمه -5-2-3

ن ورودی و شود، فشار ترانیوخودشکن استفاده میترین پارامترهایی که برای راهبری آسیای نیمهیکی از مهم

ی که متناسب با مقدار مطلوبی که برا استطورکلی عملکرد این حلقه به این صورت باشد. بهخروجی می

 ها برای فراهمشود که هریک از آنها فرمان صادر میخوراک دهنده شود، بهفشار در سر خروجی تنظیم می

 عنوانهباین حلقه از نوع زنجیری است و حلقه کنترل تناژ  ار بر روی سرعت مشخصی قرار گیرد.کردن این فش

 شدهقرا تار فش خروجی حلقه کنترل فشار است. که نقطه مطلوب تناژ، یاگونهبهحلقه پیرو در آن قرار دارد 

اگر فشار بیشتر از نقطه مطلوب باشد، به حلقه کنترل تناژ دستور کاهش تناژ  شده وبا نقطه مطلوب سنجیده 

زنجیری یابد. این حلقه دهنده کاهش می( و سرعت خوراکابدییم)نقطه مطلوب تناژ کاهش  شودیمارسال 

جز یات حلقه کنترلی فشار سر خروجی آسیای  19جدول در  (. 116شکل کاهشی است ) -از نوع افزایشی

 نیمه خودشکن آورده شده است.
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 کنترل نسبت آب به جامد اتیجز  -18جدول 

 تنظیم درصد جامد مشخص در آسیا هدف 

 تناژ ورودی به آسیا و دبی آب کنترلتحتمتغیر 

 بازشدگی شیر آب دستکاریمتغیر  قابل 

 گراخاللمتغیرهای 
خوراک، نوسان در دبی آب به دلیل  بندیدانهنوسان در تناژ ورودی، 

 تغییر فشار و دبی مسیرهای اصلی آب

 

  1 خودشکن فاز مهین یایآس یسر خروجمدار حلقه کنترل فشار  -116شکل 

  1 خودشکن فاز مهین یایآس یخروج اتاقانیفشار  یحلقه کنترل سرپرست اتیجز  -19جدول 

 هدف 
به موتورهای آسیا و افزایش کارایی  ازحدبیشجلوگیری از فشار 

 خردایش در باالترین میزان تناژ استاندارد

 فشار سر خروجی آسیا کنترلتحتمتغیر 

 دهندهسرعت خوراک تناژ ورودی به آسیا از طریق تغییر دستکاریمتغیر  قابل 

 گراخاللمتغیرهای 
و خصوصیات خوراک، وزن  بندیدانهکاهش گلوله آسیا، سختی، 

 شبکه خروجی هایروزنهآسترها، میزان خروج مواد از آسیا و گرفتگی 

 هد  هيرسوسيکلون بد اوس پمپک نرل سطح مخزن پمپ -5-2-4

مواد عبوری از سرند لرزان در خروجی آسیای خودشکن دو مخزن وجود دارد که در خروجی آسیای نیمه

ای و آب جهت تنظیم درصد جامد خودشکن و مواد عبوری ازسرند گردان در خروجی آسیای گلولهنیمه

منظور ها بهمخزن شود. جهت آگاهی از سطا مواد درها به آن وارد میخوراک ورودی به هیدروسیکلون

ها بر روی هر یک از این مخازن، ه یا هوا کشیدن پمپجلوگیری از سرریز شدن مواد به کف کارخان

انتقال مواد به  یهابا پمپ سنجسطاکند. این گیری میطور پیوسته سطا را اندازهشده که بهنصب سنجسطا

که سطا مخزن  استاند. عملکرد این حلقه به این صورت ها در یک حلقه قرارگرفتههیدروسیکلون
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اگر سطا مخزن بیشتر از نقطه مطلوب بود، دور پمپ شود. ه مطلوب مقایسه میو با نقطگیری شده اندازه

 تا سطا به نقطه مطلوب نزدیک شود و بالعکس. این حلقه از نوع افزایشی، افزایشی است.  ابدییمافزایش 

هدف از حلقه کنترل سطا مخزن در  است.  شدهدادهنمایی از مدار حلقه کنترل سطا نشان  117شکل در 

 است. شدهمشخص 20جدول 

 
 کلونیدروسیحلقه کنترل سطا مخزن ه -117شکل 

 کلونیدروسیحلقه کنترل سطا مخزن ه اتیجز  -20جدول 

 پمپ جلوگیری از ریزش مواد مخزن و هوا کشیدن هدف 

 سطا مخزن رلکنتتحتمتغیر 

 دور پمپ هیدروسیکلون دستکاریمتغیر  قابل 

 گراخاللمتغیرهای 
، تغییر در مشخصات خوراک مانند سختی ایگلولهدرگردش آسیای  نوسان در میزان بار

 و ...، تغییر دبی آب ورودی و دانسیته پالپ درون مخزن، سالم بودن قطعات پمپ

  اااسينه خوساك هيرسوسيکلون ک نرل  -5-2-5

مطلوب در هیدروسیکلون باید تنظیم شود،  شیحد جداترین پارامترهایی که برای رسیدن به یکی از مهم

ی ورودی در طراحی اولیه فاز یک مجتمب مس سرچشمه بر روی لوله باشد.درصد جامد خوراک ورودی می

یری گکه مقدار واقعی را اندازه شدهنصبسنج های هیدروسیکلون، یک دانسیتهخوراک هرکدام از خوشه

گیری شده و مقدار مطلوب میزان بازشدگی شیر آب سر مخزن پمپ با مقایسه مقدار اندازه کرده و

تر از مقدار مطلوب باشد، باید دبی آب شده بیش گیریاندازهاگر دانسیته  . شودیمهیدروسیکلون تنظیم 

تنظیم دانسیته ترلی حلقه کن اتیجز  21جدول (. در 118شکل افزایش یابد ) (درصد باز شدن شیر آب)

 افزایشی است.-شده است. این حلقه از نوع افزایشیها نشان دادهخوراک هیدروسیکلون
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 2 ظیتغل هیاول یهاکلونیدروسیخوراک ه تهیحلقه کنترل دانس -118شکل 

 کلونیدروسیخوراک ه تهیحلقه کنترل دانس اتیجز  -21جدول 

 مناسب و دانسیته مناسب در سرریز بندیدانهبه حد جدایش و  یابیدست هدف 

 دانسیته خوراک کنترلتحتمتغیر 

 دبی آب سر مخزن پمپ دستکاریمتغیر  قابل 

 گراخاللمتغیرهای 

، تغییر در مشخصات خوراک مانند ایگلولهدرگردش آسیای  نوسان در میزان بار

آب ورودی و دانسیته پالپ درون مخزن تغییر فشار و دبی سختی و ...، تغییر دبی 

 آب مسیر اصلی آب

 هد  ک نرلف اد  او معراف تجهيزات و حلقه -5-3

 یکه برا یکنترل زاتیتجه نیبنابرا ،باشدتر میجدید کیفاز دو نسبت به فاز  مدار فرآوری نکهیا توجه به با

 .شودته میپرداخها به آن این بخشباشد که در تر میو پیشرفته شتریشده است بفاز در نظر گرفته نیا

 هد اه رهخواشکن بد سرعت خوساكآسيد  ايمهک نرل ت دژ وسوا  به  -5-3-1

، مقدار مطلوبی برای بار در نظر 1همانند فاز  2خودشکن فاز جهت تأمین خوراک ورودی به آسیای نیمه

  شوند. گیر تنظیم میهای موجود زیر انبار نوسانندهدهو متناسب با آن، خوراک شدهگرفته

 ک نرل اسبت آب به جدمر وسوا  -5-3-2

باشد. آب مینیاز به دانستن مقدار بار ورودی و  2خودشکن فاز جهت تنظیم درصد جامد خوراک آسیای نیمه

. مقدار بار ورودی از طریق ترازوی روی نوار خوراک باشدیم 1آسیای نیمه خودشکن فاز این حلقه نیز مانند 
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آب ورودی به  شود و میزان آب ورودی نیز از طریق دبی سنج موجود در مسیر لوله( قرا ت می2003آسیا )

ددی که شود و عشود. متناسب با مقدار مطلوبی که برای درصد جامد درون آسیا تعیین میآسیا تعیین می

 ند. شود تا درصد جامد داخل آسیا را تنظیم کشده است، شیر آب بسته و باز میگرفتهبرای بار ورودی در نظر 

 هد  هيرسوسيکلون بد اوس پمپک نرل سطح مخزن پمپ -5-3-3

د های فاز یک وجوخودشکن فاز دو، یک مخزن با حجم بیشتری نسبت به مخزندر خروجی آسیای نیمه

خودشکن، ذرات عبوری ازسرند گردان )ترومل( در دارد که ذرات عبوری ازسرند لرزان جلوی آسیای نیمه

شود. وارد می ای و آب موردنیاز برای تنظیم درصد جامد خوراک هیدروسیکلون به آنخروجی آسیای گلوله

ود. شکه مقدار عددی آن، در اتاق کنترل و محل نمایش داده می است سنجسطااین مخزن مجهز به یک عدد 

یکی همیشه در مدار و دیگری در حالت  ،شدهاز بین دو دستگاه پمپ که برای این مخزن در نظر گرفته

ازحد پایین رفتن سطا آن و هوا یا بیش باشد. برای جلوگیری از سرریز شدن مواد مخزن وکار میبهآماده

به  پمپ برای رساندن سطا موتورشود و دور کشیدن پمپ، یک عدد مطلوب برای سطا در نظر گرفته می

 شود. این عدد مطلوب، تنظیم می

 هدهد بد تعراا آنک نرل اشدس وسوا  هيرسوسيکلون -5-3-4

 ترین پارامترهای راهبری استانداردناسب یکی از مهمها در محدوده مازآنجاکه کنترل فشار هیدروسیکلون 

این  ی مناسب در فاز دوها در محدوده، به همین منظور برای تنظیم فشار هیدروسیکلوناستآسیاکنی  مدار

شده است. عملکرد این حلقه به این صورت است که با در نظر گرفتن مقدار حلقه کنترلی در نظر گرفته

در  شود.ه میباز و بست خودکارورت صها برای تنظیم فشار بهورودی هیدروسیکلونمطلوب برای فشار، شیر 

یک  دامو ک استها در محل باز یک از هیدروسیکلون کار از اینکه کداماتاق کنترل برای آگاهی مراقبت

شود، نمایش مشاهده می 119شکل  ها مطابق آنچه درقرار دارد، نمایی از هیدروسیکلون خودکاردر حالت 

 است. شدهداده
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 در اتاق کنترل 2فاز  یهاکلونیدروسیاز ه یینما -119شکل 

کرده  گیریسنج دیافراگمی دیجیتال، فشار هیدروسیکلون را اندازهدر حلقه کنترل فشار هیدروسیکلون، فشار

گردد. اگر فشار بیشتر از مقدار مطلوب باشد، تعداد هیدروسیکلون در مدار و با مقدار مطلوب مقایسه می

حلقه کنترل فشار آورده  اتیجز  22جدول (. در 120شکل افزایشی( و بالعکس ) -)افزایشی ابدییمافزایش 

 شده است.

 

 کلونیدروسیحلقه کنترل فشار همدار  -120شکل 

 



 

 
Kashigar Mineral Processing Research Center 

 

116 

 سرچشمه یفرآور یهادر کارخانه ندیکنترل فرآ

 کلونیدروسیحلقه کنترل فشار ه اتیجز  -22جدول 

 هدف 
مناسب در هیدروسیکلون،  بندیدانهیابی به حد جدایش و دست

 دانسیته مناسب در سرریز

 فشار ورودی به هیدروسیکلون کنترلتحتمتغیر 

 سیکلون در مداروتعداد هیدر کاریدستقابل  متغیر

 گراخاللمتغیرهای 
ای، تغییر در مشخصات درگردش آسیای گلوله نوسان در میزان بار

 خوراک مانند سختی و ...، تغییر دبی آب ورودی و تغییرات تناژ

 خواشکن( خوساك وسوا  به آسيد  ايمهPSI 10) ریتصوسيسنم آادليز  -5-3-5

ده خودشکن استفازمانی که از آسیاهای خودشکن و نیمه خصوصاًی فرآوری مواد هاکارخانهبار ورودی به 

. تغییر خصوصیات خوراک آسیا مانند ستهاترین منابب ایجاد اخالل در کارکرد آنشود، یکی از مهممی

بندی خوراک و قابلیت خردایش آن عمدتاً به علت ناهمگنی طبیعی خوراک یا ترکیب خوراک، توزیب دانه

های مختلف در مکان راتییتغباشد. بررسی این ریزی معدن میسازی و برنامهنتیجه روش مخلوه

وضوا  هباشد زیرا بو متالورژیکی بسیار مهم می های فرآوری، جهت حفظ و افزایش بازیابی اسمیکارخانه

مصرف  بر  یمیمستق تأثیربندی خوراک، پذیری و توزیب دانهمشخص است که تغییر در قابلیت خردایش

 .خودشکن داردانرژی و تناژ آسیاهای خودشکن و نیمه

بندی بر روی نوار خوراک ورودی به در طراحی اولیه فاز دو مجتمب مس سرچشمه یک سیستم آنالیز دانه

شود. این شناخته می PSI 10این سیستم تحت عنوان  121شکل  است. شدهقرار دادهخودشکن آسیای نیمه

 شده است.تشکیل 121شکل دستگاه از یک منبب تابش نور لیزری و یک دوربین مطابق 

را به اتاق  هشدهای برداشتکند و سپس دادهای از خوراک آسیا تصویربرداری میصورت لحظهاین سیستم به

 یحجم ی و دبیبندها پردازش و دانهدادهفرستد. در اتاق کنترل از طریق یک سیستم پردازش، کنترل می

طور که مشاهده باشد. هماننمایشگر این سیستم در اتاق کنترل می 122شکل  شود.محاسبه می خوراک

 شده است. شود از سه پنجره تشکیلمی

ورودی آورده شده  خوراک یحجمبندی و دبی ای و پیشین دانهنمودارهای لحظه ،(Trend)در پنجره اول 

شود. در در همان لحظه نشان داده می آن یحجمبندی و دبی در هر نقطه از نمودار، دانه توقفاست که با 

 شود.سمت چپ هم تصویری از خوراک ورودی در همان لحظه از روی نوار نشان داده می
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های یک زمان ورودی در مدت نمودارهای دبی حجمی 123شکل  مطابق ،(Histograms)در پنجره دوم 

 دقیقه، یک ساعت و هشت ساعت آورده شده است.

 

 2 خودشکنمهین یایبه آس یخوراک ورود یبنددانه زیآنال ستمیس -121شکل 

 

 در اتاق کنترل 2به فاز  یخوراک ورود زیآنال ستمیس یصفحه کل -122شکل 
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 در اتاق کنترل 2به فاز  یخوراک ورود زیآنال ستمیپنجره دوم س -123شکل 

پنجره از این سیستم مربوه به کالیبراسیون سیستم و نموداری از عرض نوار و ارتفاع مواد روی آن آخرین 

 (.124شکل است )

 

 در اتاق کنترل 2به فاز  یخوراک ورود زیآنال ستمیپنجره سوم س -124شکل 

وجود دارد که پس از وارد شدن به سیستم از طریق  Calibrate nowی تحت عنوان انهیگزدر پنجره آخر 

نمایی از این پارامترها و پنجره مربوه به  12۵شکل پارامترهای آن را تنظیم نمود.  توانیمرمزهای موجود، 

 .دهدیماین قسمت را نشان 
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 2خوراک فاز  ریتصو زیآنال ستمیس ونیبراسیمربوه به کال یپارامترها -12۵شکل 

 (PSI 300هد  اوليه )ب ر  سرسیز هيرسوسيکلونسيسنم اااه -5-3-6

ر طراحی های اولیه(، دیابند )سرریز هیدروسیکلونبندی موادی که به فلوتاسیون راه میباهدف آگاهی از دانه

 (.126شکل است ) در نظر گرفته PSI 300یک سیستم تحت عنوان ،اولیه فاز دو توسط شرکت طراا

 

 هیاول یهاکلونیدروسیه زیسرر یبنددانه ستمیس -126شکل 

 گیری کند. میکرون را اندازه -1۵2و  -7۵، -۵3، -38ی محدوده 4بندی مواد در تواند دانهاین سیستم می
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 (Advanced Control Tools , ACTخواشکن )سيسنم ک نرلف پيشرانه آسيد  ايمه -5-3-7

یستم کنترلی آسیاکنی، س یی مدارکارآ باال بردنهای کنترلی برای روزترین سیستمیکی از جدیدترین و به

ای است از شده است. این تکنولوژی مجموعه در مجتمب مس سرچشمه اجرا است که ایپیشرفته

عهده ه مدار را ب خودکاروظیفه کنترل  ،افزاری یک نرمواسطهگیری و کنترل که بههای اندازهافزارسخت

 درواقب شده است.معرفی Advanced Control Tools (ACT)افزاری با عنوان ی نرم. این مجموعهدارند

ACT ی مدار ترهای کنترلگیرد، به تنظیم پارامبا استفاده از اطالعاتی که از حسگرهای موجود در مدار می

 پردازد تا مدار در حالت بهینه با بیشترین ظرفیت ممکن کار کند.می

 گیری شد، ایناندازی این حلقه اندازهجهت راه ازیموردنهای مختلف، داده حسگرهایاز طریق  نکهیازاپس

قرار گیرند و دستورات الزم جهت راهبری استاندارد اعمال  لیوتحلهیتجزها باید در یک سیستم مورد داده

 . دهداندازی این سیستم را نشان مینمایی کلی از تجهیزات موردنیاز جهت راه 127شکل شود. 

 

 2فاز  شرفتهیکنترل پ ستمیس یاندازجهت راه ازیموردن زاتیتجه -127شکل 

  (RockSense) س گ حسگر –الف 

 ،طورکلیتوضیا داده شد. به قبل قسمتدر  که استیآسای خوراک ورودی به لیز لحظهاین سیستم همان آنا 

ز ای مربوه به خوراک ورودی اعم اهای لحظهجهت کامل شدن استفاده از حلقه کنترلی پیشرفته باید داده

,𝑑50مختلف ) هایاندازهدر  میزان مواد 𝑑80, 𝑑100 که توسط سیستم )PSI 10 شود، در گیری میاندازه

ها فرمان صادر شود دهندهکبه خورا ازیموردنمورد پردازش قرار گیرند و متناسب با خوراک  ACTسیستم 

  که به چه نسبتی از هریک استفاده شود. 
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  (Mill Sense)سيسنم حسگر آسيد  -ب

هم استفاده از حداکثر توان کشی و با یک هدف معمول که آنطورمعمول کنترل آسیاها بر اساس توانبه

ر به عواملی از قبیل سرعت آسیا، شارژ گلوله و سایش آست کشیتوانگیرد. ازآنجاکه کشی است، صورت می

باشد. نیز مدام در حال تغییر می کشیتوانباشند، درنتیجه بستگی دارد و این عوامل دا ماً در حال تغییر می

. اگرچه باشندمی هادر آسیا خردایشترین عوامل مؤثر بر کارآیی ازجمله مهمحجم بار و سرعت آسیا 

ه ها بی آناما تقریباً همه استها سخت گیری آنباشد که اندازهاز پارامترهای مختلف می متأثرعملکرد آسیا 

ن پارامترها جهت تریمیزان بار درون آسیا یکی از مهم گیری حجمیبنابراین اندازه اند.رفتار بار در آسیا وابسته

گیری ندازها رونیازا .استراک ورودی سازی آسیا و کنترل اختالالت ناشی از تغییرات خصوصیات خوبهینه

 ر آسیاگحس آسیا امری ضروری است. سیستمعملکرد سازی برخط حجم بار در آسیا، در کنترل و بهینه

شکل ) کندگیری زاویه شانه و پاشنه بار تعیین میای موقعیت بار و حجم آن را از طریق اندازهصورت لحظهبه

128).  

 

 ( در اتاق کنترلMillSense) ایحسگر آس شیپنجره نما -128شکل 

  ACTسيسنم پراا اره  -ج 

این  گیری شد،اندازه کنترلاندازی این جهت راه ازیموردنهای رهای مختلف، دادهحسگازاینکه از طریق پس

ل جهت راهبری استاندارد اعماقرار گیرند و دستورات الزم  لیوتحلهیتجزها باید در یک سیستم مورد داده

شکل است که طبق  Grinding با عنوان. اولین سربرگ استرگ سرب 4دارای ( 129شکل )این سیستم  شود.

ن، خودشکنمایی کلی از تجهیزات موجود در فاز دو و پارامترهای موجود در هر بخش اعم از آسیای نیمه 129

 دهد.ای را نشان میهای هیدروسیکلون و آسیای گلولهها، خوشهمخازن پمپ
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 در اتاق کنترل 2( فاز ACT) شرفتهیپ یکنترل ستمیس یصفحه اصل -129شکل 

زان خودشکن، میبه آسیای نیمه خودشکن شامل تناژ بار ورودیشده از آسیای نیمهپارامترهای نمایش داده

برگشتی  کشی موتورهای آسیا، وزن آسیا و میزان بارکنترل درصد جامد درون آسیا، توان برای ازیموردن آب

آب  اند شاملشدههایی که در خروجی آسیا تعبیهشده از مخازن و پمپپارامترهای نمایش داده .به آسیاست

. پارامترهای دباشمیشده در خروجی مخزن های نصبشده به مخزن، سطا مخزن و دور موتورپمپاضافه

تعداد  ،هاهای هیدروسیکلون شامل دانسیته خوراک ورودی به هیدروسیکلونشده از خوشهنمایش داده

. استها بندی سرریز هیدروسیکلونهای موجود در مدار، فشار هر خوشه هیدروسیکلون و دانههیدروسیکلون

شده ای شامل توان موتورهای آسیا، وزن آسیا و میزان آب اضافهشده از آسیای گلولهپارامترهای نمایش داده

  شود.در ورودی به آسیا می

در مقابل هر  .(130شکل ) دهدرامتر اصلی این حلقه کنترلی را نشان می، سه پاControlپنجره دوم بانام 

رعت خودشکن، سوزن آسیای نیمه شاملها نیز آورده شده است. این سه پارامتر پارامتر نمودارهای آن

 . باشندمی چرخش آسیا و تناژ خوراک آسیا
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 در اتاق کنترل 2فاز  شرفتهیپ یکنترل ستمیصفحه کنترل از س -130شکل 

ترین عامل این حلقه، کنترل وزن آسیا با تغییر دادن دو پارامتر کنترلی : مهم(Mill Weight) ایآسوزن 

 . هستندسرعت آسیا و تناژ بار ورودی به آسیا 

 پدسامنرهد  مربوط به و ن آسيد: 

 MV (Measured Valueمقدار وزن لحظه :)دهد.ای آسیا را نشان می 

 SP (Set Pointمقدار مطلوب تعیین :)دهد.کار را نشان میسوی مراقبت شده وزن آسیا از 

 DB (Dead Bandناحیه :)دهدی خنثی مربوه به وزن را نشان می. 

 Weight ROC (Weight Rate of Changeنرخ تغییرات وزن آسیا در مدت :) زمان ده دقیقه

شده که به این برای این عبارت نشان داده 98/4مثال در این تصویر مقدار عنواندهد، بهرا نشان می

 باشد.تن وزن آسیا در حال افزایش می 98/4ه که هر ده دقیق استمعنی 

 Active Controllerرا  ستآسیا اکنترل در حال سیستم  ی آن،وسیلهکه به : این قسمت پارامتری

مثال، چنانچه حلقه برای کنترل مدار، در حال کم و یا زیاد کردن سرعت آسیا عنواندهد. بهنشان می

که پارامتر کنترلی در این شرایط،  استشود. این بدان معنی نمایش داده می Speedباشد عبارت 

 باشد.سرعت آسیا می

 Step است: این عبارت بیانگر مقدار تغییر موردنیاز در پارامتر کنترلی. 
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 Intervalدیگر عبارتدهد، بهی زمانی )برحسب دقیقه( پارامتر کنترلی را نشان می: این عبارت فاصله

 ود.شاعمال می بارکی قهیدقکند که تغییر ذکرشده برای پارامتر کنترلی هرچند بیان می

 Statusمثال در تصویر باال عنواندهد، بهای آسیا را نشان میضعیت کنترل لحظه: این عبارت و

در  یعنیشده است که نمایش داده SAG Mill Weight too High, decrease feed عبارت

  باشد.خوراک در حال کاهش یافتن میاست و حال حاضر وزن آسیا بسیار زیاد 

 Next Step :را نشان  نترلکتحت( تا ایجاد تغییر بعدی در پارامتر مانده )برحسب ثانیهزمان باقیمدت

 دهد.می

 (:SAG Mill Speedسرعت آسيد ) پدسامنرهد  مربوط به

  شود، عبارت چنانچه وزن آسیا از طریق این پارامتر کنترلی تنظیمACTIVE  و  شدهجلوی آن سبز

 شود.نمایش داده می INACTIVEدر غیر این صورت عبارت 

 MV (Measure Valueمقدار سرعت لحظه :)دهد.ای آسیا را نشان می 

 SP (Set Pointمقدار مطلوب تعیین :)دهد.کار را نشان میشده وزن آسیا از سوی مراقبت 

 Ext Set (External Set pointبه معنی مقدار مطلوب خارجی تعیین :) که  استشده برای وزن

 دهد.ای را هم نشان میهمواره همان سرعت لحظه

 High Limitشده و کار تعیینکه توسط مراقبت استشده برای سرعت : باالترین سطا تعریف

 رود.چنانچه مقدار سرعت به این سطا برسد، تحت هیچ شرایطی از این حد باالتر نمی

 Low Limitار تعیین ککه این هم توسط مراقبت استشده برای سرعت ترین سطا تعریف: پایین

 آید.تر نمیر سرعت به این سطا برسد، تحت هیچ شرایطی از این حد پایینشود. چنانچه مقدامی

 (:Ore Feedپدسامنرهد  مربوط به خوساك وسوا  به آسيد )

  چنانچه وزن آسیا از طریق این پارامتر کنترلی، تنظیم شود عبارتACTIVE شود جلوی آن سبز می

 شود.نمایش داده می INACTIVEو در غیر این صورت عبارت 

 MV (Measure Valueمقدار خوراک لحظه :)دهد.شود را نشان میای که به آسیا وارد می 

 SP (Set Pointمقدار مطلوب تعیین :)دهد.کار جهت خوراک را نشان میشده از سوی مراقبت 

 Ext Set (External Set pointبه معنی مقدار مطلوب خارجی تعیین :) استشده برای خوراک. 
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 High Limit :شده است کار تعیینکه توسط مراقبت استشده برای خوراک باالترین سطا تعریف

 رود.و چنانچه مقدار خوراک به این سطا برسد، تحت هیچ شرایطی از این حد باالتر نمی

 Low Limitشود. ن میکار تعییکه توسط مراقبت استشده برای خوراک ترین سطا تعریف: پایین

 آید.تر نمیچنانچه مقدار خوراک به این سطا برسد، تحت هیچ شرایطی از این حد پایین

ی باشد که محدوده همهترین پنجره مینوعی اصلی شده، بهنمایش داده Parametersنام  پنجره سوم که با

ین های اولیه را تعیکلونای، مخزن و هیدروسیولهخودشکن، آسیای گلپارامترهای مربوه به آسیای نیمه

شود را مشخص ی آن کنترل میوسیلههمچنین وضعیت فعلی آسیا و پارامتری که در آن لحظه، آسیا به کند.می

با توجه به وضعیت موجود  Low, High, Mv, Step, Intervalی پارامترهای مربوه به کند. همهمی

 دهد.نمایی از این پنجره را نشان می 131شکل تاق کنترل تغییر داده شود. ا کارمراقبتتواند توسط می

 

 2فاز  شرفتهیپ یکنترل ستمیس یپارامترها میصفحه تنظ -131شکل 

ای و مقدار لحظه حد باال، نییحد پا Control Limitsشود که در بخش این پنجره شامل سه بخش می

سایر پارامترهای مربوه به آسیاها و مخزن به  Logic Limitsدهد. در بخش پارامترهای مختلف را نشان می

کند که وضعیت بیان مینیز  Statusدهد. در بخش همراه پارامترهای مربوه به زمان تغییرات را نشان می

 باشد.می کنترلتحتکنونی آسیا چگونه است و با چه پارامتری 

 ها حدشود که در این بخش(: این بخش به پنج قسمت تقسیم میControl Limits) یکنترلهای محدوده

ها، پمای، مخزن پخودشکن، آسیای گلولهای پارامترهای مربوه به آسیای نیمهباال و مقدار لحظه -پایین
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ها همواره در حالت )یکی از این خوشه دوهای خوشه و هیدروسیکلون یکهای خوشه هیدروسیکلون

  شود.باشد( نشان داده میکار میبهآماده

ا، توانای وزن آسیپایین و مقدار لحظه -حد باال ،خودشکن: در این قسمتپارامترهای مربوه به آسیای نیمه

  شود.ه ورودی به آسیا و مقدار بار برگشتی آسیا نشان داده میکشی، سرعت آسیا، خوراک تاز

کشی آسیای ای وزن و توانپایین و مقدار لحظه -ای: در این قسمت حد باالپارامترهای مربوه به آسیای گلوله

  شود.ای نمایش داده میگلوله

ی سطا اپایین و مقدار لحظه -ها: در این قسمت حد باالهای هیدروسیکلونپارامترهای مربوه به مخزن پمپ

 .استرؤیت شود قابلمخزن و آبی که به مخزن اضافه می

ای پایین و مقدار لحظه -ها حد باال: در این قسمتدوو  یکهای خوشه پارامترهای مربوه به هیدروسیکلون

عداد تچرخش )ها و سرعت های باز، دانسیته خوراک ورودی به هیدروسیکلوندروسیکلونفشار، تعداد هی

 شود.ها نمایش داده میهای هیدروسیکلوندور بر واحد دقیقه( پمپ

(: در این قسمت در رابطه با سطا خیلی باال و سطا خیلی پایین برخی Logic Limitsهای منطقی )محدوده

 مثالعنوانهباست.  شدهقرار دادههایی خودشکن جهت کنترل بهتر، گزینهنیمهپارامترهای مربوه به آسیای 

باشد ر میشده است، گزینه اصلی کنترل این پارامتبرگشتی در نظر گرفته ی که برای سطا باالی بارانهیگز

کشی نتوا دهد. براینشان می العملعکسبرگشتی به این مقدار سیستم برای کنترل آن  با رسیدن بار که

آسیا  بهحد ازبیشباردهی از شده است که این مقادیر برای جلوگیری ای مقادیری در نظر گرفتهآسیای گلوله

 ده شده است.آور نیز العمل به تغییرات و نرخ تغییراتهایی در مورد زمان عکسگزینه ،این باشند. عالوه برمی

ی وسیلهت از آسیا و چگونگی کنترل آن بهوضعی 21(: در این بخش Statesتعیین کردن وضعیت آسیا )

شده است. در جلوی هر وضعیت دو عدد وجود دارد که یکی از این پارامترهای کنترلی مختلف نشان داده

 ه باباشد و عدد دیگر کهای تغییر هر پارامتر میشده است، بیانگر تعداد گامنشان داده Step عددها که بانام

مثال در عنوانکند. بهی زمانی بین هر تغییر برحسب دقیقه را بیان میده است، فاصلهشنشان داده Intervalنام 

که برای آن نمایش  -4و 4د اعدا SAG Mill Weight too Low, decrease Speed رابطه با مورد دوم

دور از سرعت چرخش موتورهای آسیا به دلیل  4دقیقه  4ی زمانی هر شده به این معنی است که در فاصلهداده

های ی کنترل یکی از حالتنحوه 132شکل پایین بودن وزن آسیا کم شود تا شرایط آسیا مناسب شود. در 

 است. شدهدادهیی که باید بررسی شود، نشان هانهیگزموجود و 
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 ACT ستمیموجود در س یحالت کنترل کی یاجرا ینحوه -132شکل 

شود، که در دیاگرام مشاهده می طورهمانشوند و در ابتدای اجرای این حالت کنترلی تمام متغیرها دریافت می

ی اصلی هاروشی طورکلبه شود.و سپس تغییرات اعمال می شدهیبررسشرایط مختلف برای این حالت 

( و منطق کنترلی state logic control) صورت منطق کنترلی حالت دودر این سیستم به  کنترل فرآیند

ی اصلی کنترل فرآیند در سیستم هاروشمربوه به  133شکل باشند. می (fuzzy logic controlفازی )

ACT  استی موردنیاز جهت کنترل هرچه بهتر مدار هادادهسایر  نیچنهمو. 

ر مدای به حسگرها و پارامترهای متعدد جهت کنترل ابیدستو  آوریفنبا گسترش  روزروزبه ازآنجاکه

ظر ی کنترلی اعمال شود، این امکان برای این سیستم نیز در نهاستمیسی نیاز است که تغییراتی در اکنیسآ

های موجود چنانچه در حالت توانیمو  بودهاین سیستم از نظر دسترسی باز که  صورتنیبد شده است.گرفته

 صورتهبهای جدیدی را ایجاد کرد. در زیر نیاز باشد، اصالحاتی را انجام داد یا متناسب با شرایط مدار حالت

 شود.ی ایجاد کردن حالت جدید پرداخته مینحوهخالصه به 
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 گریکدیها با ارتباه آن یو نحوه ACT ندیکنترل در فرآ یهاروش -133شکل 

 ACTا. ایجدا کران وضعيت ک نرلف جریر اس سيسنم 

حاالتی را در سیستم ایجاد کرد.  توانیمدست یافتن به یک هدف کنترلی جدید و افزایش تولید  منظوربه

این شرایط برقرار  کهیدرصورتشود و های جدید باید شرایط برای آن تعریف قبل از ایجاد کردن حالت

 بودند، هدف کنترلی در سیستم اعمال شود.

باشد که در ابتدا یک سری شرایط برای آن مثال زیر یک حالت جدید برای افزایش خوراک آسیا می

 است. شدهفیتعر

 

باال نبودن  نیهمچنپس از بررسی شرایط اولیه که در باال مناسب بودن دانسیته، باال نبودن دبی آب ورودی و 

   (.134شکل ) شودسرعت پمپ، دستور نهایی جهت افزایش خوراک در سیستم اعمال می
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 ACT ستمیخوراک در س شیافزا یبرا شدهفیتعر دیواردکردن حالت جد -134شکل 
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 مجنمع مس سرچشمه 2سيون کدسخداه تغليظ آش دیف بد مراس الوتد -6-1

 مداروارد  میکرون 74تر از کوچک %70بندی های اولیه با دانهروسیکلونطبق طراحی اولیه، سرریز هید

است که  شدهلیتشک 2و 1مدار فلوتاسیون نیز مشابه مدار آسیاکنی اولیه از دو فاز مشابه  .شودیم فلوتاسیون

 سلول شستشو 3(، Scavengerگیر )سلول رمق ۵(، Rougher) سلول پرعیارکنی اولیه 8در هر فاز، 

(Cleaner و یک سلول ستونی )وی نهاییبخش شستش عنوانبه (Recleanerقرار دارد. سلول ) های

گیر از های بخش شستشو و رمق(، سلولRCS130)مدل  m3 130پرعیارکنی اولیه از نوع مکانیکی، با حجم

 CISAمتر )مدل  12متر و ارتفاع  4ستونی به قطر  ( و سلولRCS50)مدل  m3 ۵0نوع مکانیکی با حجم 

خردایش مجدد مجموع کنسانتره پرعیارکنی  منظوربه دهند.عملیات فلوتاسیون را انجام می (1200×400

 وسیکلونخوشه هیدر بسته با دو  در مدار ای از نوع سرریز شوندهگیر، در هر فاز یک آسیای گلولهرمق –اولیه 

های خزن پمپبه مر، گیرمق –معنی است که کنسانتره پرعیارکنی اولیه  این بدیناست.  شدهگرفته بکار

شود تا ابتدا توسط و با خروجی آسیای مجدد مخلوه می شدهارسالهای ثانویه هیدروسیکلون

وند. منتقل شریز ذرات ریز به سرریز و ذرات درشت به تهبندی شود و های ثانویه طبقهیکلونهیدروس

ریز شود. سرذرات درشت میانرژی خردایش تنها صرف عالوه بر جلوگیری از تولید نرمه،  بیترتنیابه

. استخوراک مدار شستشو  میکرون 38از  ترکوچکدرصد  80بندی با دانه های ثانویههیدروسیکلون

یر خواهد گشود و باطله آن خوراک بخش رمقپمپ می ستونیهای کنسانتره مدار شستشو به سمت سلول

و به  ستاکه حاوی مس و مولیبدن  استی محصول نهایی کارخانه پرعیارکنهای ستونی سلولبود. کنسانتره 

مدار  گیر باطله نهاییمجموع باطله پرعیارکنی اولیه و رمق شود.مولیبدن ارسال می -سمت تیکنرهای مس

 (.13۵شکل ) .دهندفلوتاسیون را تشکیل می

 2تغليظهد  ک نرلف مهم مراس الوتدسيون حلقه -6-2

  يکفمکدا يونالوتدس هد سلولاستفدع کف اس  يمحلقه ت ظ -6-2-1

بی هوای ورودی ی با تغییر دطورکلبه های فلوتاسیون به دو طریق قابل انجام است.تنظیم ارتفاع کف در سلول

 .توان ارتفاع کف درون سلول را تنظیم کردیمبه سلول و همچنین افزایش یا کاهش سطا پالپ درون سلول 

شاش ر به اغتمنج، های فلوتاسیوندبی هوا به سلولازحد یشبافزایش از جمله نکات مهم عملیاتی این است که  

 یارعیابد که باعث کاهش افزایش می ارزش به کنسانترهی ذرات بییابحتمال راهدر سلول فلوتاسیون شده و ا

 درواقب د.شوای تنظیم مینیزه ا استفاده از دو شیرهای فلوتاسیون بسطا دوغاب در سلول کنسانتره خواهد شد.

یاد ای دبی خروجی از سلول فلوتاسیون را کم یا زشیرهای نیزه نترلی با جابجایی محل قرارگیریسیستم ک
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د. فاصله میان ش کند که به ترتیب، منجر به باال یا پایین رفتن سطا دوغاب در سلول فلوتاسیون خواهدمی

 سلول فلوتاسیون، ارتفاعی است که در آن کف تشکیل خواهد شد. سطا دوغاب و محل ریزش کنسانتره در 

 

 2یارکنیکارخانه پرع ونیمدار فلوتاس -13۵شکل 

توسط  شدهرا تقعدد  یستمساست.  شدهاستفاده سنجسطابرای تشخیص سطا پالپ از یک شناور و حسگر 

اعداد، محل  متفاوت بودنو در صورت  کرده یسهمقا کارتمراقبتوسط  شدهثبتنقطه مطلوب را با  سنجسطا

کاهشی است. اگر ارتفاع کف  -دهد. این حلقه کنترل از نوع افزایشیای را تغییر میقرارگیری شیرهای نیزه

شمای کلی سیستم کنترل سطا در یابد. در سلول بیشتر از نقطه مطلوب بود، میزان بازشدگی شیر کاهش می

. آورده شده است .Error! Reference source not found کارخانه فلوتاسیون، در RCSهای سلول

 هدف از حلقه کنترل و جز یات آن آورده شده است. 23جدول در 

 هد  ک نرل سطح مخد ن بد اوس پمپحلقه -6-2-2

دهد. بدین کنترل بر مبنای میزان اختالف سطا مخزن نسبت به نقطه مطلوب، دور پمپ را تغییر می این حلقه

کند و ترتیب که در صورت بیشتر بودن سطا پالپ درون مخزن از نقطه مطلوب، دور پمپ افزایش پیدا می

کلون ثانویه طا مخازن هیدروسیمثال حلقه کنترل س طوربهافزایشی است  -بالعکس. این حلقه از نوع افزایشی

های کنسانتره و پمپ ثانویه هادر مخازن پمپ هیدروسیکلوناین حلقه کنترلی آورده شده است.  137شکل در 

 هدف از حلقه کنترل و جز یات آن آورده شده است. 24جدول در  است. شدههیتعبواحد شستشو 
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 یکیمکان ونیفلوتاس یهاارتفاع کف در سلول میحلقه تنظ -136شکل 

 حلقه کنترل ارتفاع کف اتیجز  -23جدول 

 رویتنظیم ارتفاع کف در فلوتاسیون برای کاهش دنباله هدف از حلقه کنترل ارتفاع کف

 ارتفاع کف کنترلتحتمتغیر 

 ای درصد بازشدگی شیر نیزه دستکاریقابل متغیر 

 دبی پالپ گراخاللمتغیرهای 

 

 حلقه کنترل سطا با دور پمپ -137شکل 
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 حلقه کنترل سطا مخازن اتیجز  -24جدول 

 هدف از حلقه کنترل سطا
جلوگیری از نوسان در مخزن که سبب سرریز از 

 شود.مخزن یا هوا کشیدن پمپ هیدروسیکلون می

 سطا پالپ درون مخزن کنترلتحتمتغیر 

 تغییر دور پمپ هیدروسیکلون دستکاریقابل  متغیر

 دبی پالپ ورودی به مخزن گراخاللمتغیرهای 

 ثداویه هد هيرسوسيکلونحلقه ک نرل اسصر جدمر وسوا  به  -6-2-3

ای سنج هستههیدروسیکلون با استفاده از دانسیتهعملکرد این حلقه بدین گونه است که درصد جامد خوراک 

کنترل شود.کننده انتقال داده میگیری شده و به کنترلها اندازهسیکلونهیدروروی مسیر خوراک  شدهنصب

گیری شده و درصد جامد مطلوب، دستور تغییر در میزان دبی آب ورودی کننده با مقایسه درصد جامد اندازه

شکل کند )مربوطه( تا رسیدن به درصد جامد مطلوب را صادر می یکنترل ریشبه مخزن )با تغییر بازشدگی 

هدف از حلقه کنترل و جز یات آن آورده شده  2۵جدول  افزایشی است. -از نوع افزایشی این حلقه (.138

 است.

 

 هیثانو یهاکلونیدروسیبه ه یدرصد جامد ورود میتنظ یحلقه کنترل -138شکل 

 کلونیدروسیخوراک ه تهیحلقه کنترل دانس اتیجز  -2۵جدول 

 ونسرریز هیدروسیکل بندیدانهتنظیم دانسیته  و  هدف از حلقه کنترل دانسیته

 دانسیته خوراک هیدروسیکلون کنترلتحتمتغیر 

 به مخزن شدهاضافهدبی آب  دستکاریقابل  متغیر

 درصد جامد پالپ ورودی به مخزن گراخاللمتغیرهای 
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 مکدايکف هد سلولحلقه ت ظيم ابف هوا  وسوا  به  -6-2-4

مقدار  امنتقل شده و ب کنندهکنترل، داده آن به شودیم یریگاندازه سنجیها توسط دببه سلول یورود یهوا

گردد. اگر میزان هوای ورودی به سلول بیشتر از نقطه مقایسه می واردشده کارمراقبتکه توسط  مطلوب

. این کار تا زمانی که عدد (139شکل )یابد و بالعکسشیر کنترلی کاهش می مطلوب بود، بازشدگی

است.  کاهشی -یاز نوع افزایشاین حلقه  یابد.سنج هوا با نقطه مطلوب یکسان شود، ادامه میدبی شدهقرا ت

 هدف از حلقه کنترل و جز یات آن آورده شده است. 26جدول در

 

 یکیمکان یهابه سلول یورود یهوا یدب میتنظ یحلقه کنترل -139شکل 

 یتانک یهاسلول یحلقه کنترل هوا اتیجز  -26جدول 

هدف از حلقه کنترل هوای 

 های تانکیسلول

یافته به تنظیم بودن میزان هوادهی با توجه به میزان خوراک، حجم بار راه

 کنسانتره و عدم اغتشاش در سلول

 دبی هوا کنترلتحتمتغیر 

 لولبرای تقسیم هوا بین دو س دستی شیرمیزان باز بودن شیر کنترلی ورود هوا و  دستکاریقابل متغیر 

 تغییرات فشار و دبی هوای کارخانه گراخالل هایمتغیر

 ثداویه  هد سيکلونحلقه ک نرل اشدس هيرسو -6-2-5

و به  یریگها اندازهسیکلونهیدروروی مقسم  شدهنصبها توسط فشارسنج فشار پالپ در هیدروسیکلون

 کارراقبتمگیری شده را با مقدار فشار مطلوب که توسط گر فشار اندازهکنترل شود.گر فرستاده میکنترل

 صورتبها ر هاسیکلونهیدرومقایسه کرده و با توجه به اختالف، شیرهای کنترلی ورود پالپ به  ،شده نییتع

تعداد  ،برای تنظیم فشار گریدبارتعبهخودکار باز و بسته کرده تا فشار به نقطه مطلوب برسد، 
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(. .Error! Reference source not found) شودکم و یا زیاد میفعال در خوشه  هایسیکلونهیدرو

داد شیرهای باز بود، تعبیشتر از نقطه مطلوب  شدهقرا تشی است. اگر فشار افزای - از نوع افزایشی این حلقه 

هدف از حلقه کنترل و جز یات آن  27جدول ( و بالعکس. در شودیمیابد )یکی از شیرها باز افزایش می

 آورده شده است.

 

 کلونیدروسیبا تعداد ه هیثانو یهاکلونیحلقه کنترل فشار س -140شکل 

 حلقه کنترل فشار اتیجز  -27جدول 

 از حلقه کنترل فشارهدف 
تنظیم فشار در هیدروسیکلون برای رسیدن به درصد 

 مناسب در سرریز بندیدانهجامد و 

 هافشار خوراک هیدروسیکلون کنترلتحتمتغیر 

 تعداد هیدروسیکلون فعال در مدار دستکاریمتغیر قابل 

 دبی پالپ ورودی به مخزن گراخاللمتغیرهای 

  pHحلقه ک نرل خواکدس  -6-2-6

یری، داده را به اتاق کنترل منتقل کرده گاندازهکه پس از  شدهنصبمتر  pHپرعیارکنی اولیهسلول  در ابتدای

گیری شده و مقدار مطلوب، گر با توجه به اختالف بین مقدار اندازهکنترل شود.یم یسهبا مقدار مطلوب مقاو 

(. 141شکل )شود  یکبه نقطه مطلوب نزد pHتا به مدار را تغییر داده  یورود شیرآهک یمتنظ یکنترل یرش

بود، شیر  مقدار مطلوب از ترشیب شدهقرا ت pHاگر  ،بیترتنیابهکاهشی است.  -از نوع افزایشی این حلقه

د. این حلقه نکنبسته عمل می باز و کامالً کامالً صورتبهو بالعکس. این شیرها  باز شده شیرآهککنترلی 

هدف از حلقه کنترل و جز یات آن آورده 28جدول کنترل برای مدار پرعیارکنی ثانویه نیز وجود دارد. در 

 شده است.
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 الوتدسيون سنواف هد سلولهد  ک نرلف حلقه -6-3

 حلقه ک نرل سطح -6-3-1

ن سیستم با کف( سلول ستونی است. ای ترین بخش کنترلی سلول ستونی، سیستم کنترل سطا )ارتفاعمهم

متر از سطا سلول  4/2و  4/1روی بدنه سلول ستونی در ارتفاع  شدهنصبهای استفاده از اعداد فشارسنج

کف نمایش  کند. ارتفاعو دانسیته کف، ارتفاع کف را محاسبه می پالپو با استفاده از دانسیته  شدهنصب

نوع  شود. این حلقه ازدر اتاق کنترل با مقدار مطلوب مقایسه شده و دور پمپ باطله تغییر داده می شدهداده

ود، دور گیری شده بیشتر از نقطه مطلوب بکه اگر ارتفاع کف اندازه بیترتنیابهکاهشی است.  -یشیافزا

یابد و بالعکس. کاهش دور پمپ باطله ستون باعث کاهش نرخ خروج پالپ از سلول پمپ باطله کاهش می

دهی یکنواخت به سلول ستونی، سالمت سیستم (. خوراک142شکل ) و کاهش ارتفاع کف خواهد شد

گذارند. سازی و پمپ باطله خروجی عواملی هستند که در عملکرد سیستم کنترل سطا تأثیر زیادی میحباب

 هدف از حلقه کنترل و جز یات آن آورده شده است. 29جدول در 

 

 pHحلقه خودکار کنترل  -141شکل 

 pHحلقه کنترل  اتیجز  -28جدول 

 pHهدف از حلقه کنترل 

در پرعیارکنی اولیه هدف شناورسازی کالکوپیریت و در پرعیارکنی ثانویه 

در مدار، کاهش مصرف آهک  pHبازداشت پیریت، جلوگیری از ایجاد نوسان 

 و افزایش عیار و بازیابی

 مدار pH کنترلتحتمتغیر 

 شیرآهکمدت زمان باز بودن شیر کنترلی در مسیر  دستکاریقابل  متغیر

 شیرآهکدانسیته، دبی و اکتیویته  گراخالل هایمتغیر
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 حلقه کنترل ارتفاع کف اتیجز  -29جدول 

 تنظیم ارتفاع کف هدف از حلقه کنترل سطا سلول 

 هاشده توسط فشارسنجقرا ت ارتفاع کف کنترلتحتمتغیر 

 میزان دور پمپ باطله ستون دستکاریقابل  متغیر

 دانسیته و دبی خوراک و میزان هوا ورودی گراخالل هایمتغیر

 هوا فحلقه ک نرل اب -6-3-2

در  شود.یم یسهسپس با مقدار مطلوب مقاشده و  یریگسنج اندازهیتوسط دببه سلول  یورود یهوا میزان

داده ستور د ورود هوا کنترل یربه ش این حلقه کنترلی با توجه به اختالف دبی هوای ورودی با مقدار مطلوب،

کاهشی است.  - افزایشی این حلقه. (142شکل شود ) یکاختالف به صفر نزد ینهوا ا یدب ییرتا با تغ شودمی

گیری شده بیشتر از نقطه مطلوب باشد، بازشدگی شیر کنترلی کاهش بدین ترتیب اگر میزان دبی هوای اندازه

 هدف از حلقه کنترل و جز یات آن آورده شده است. 30جدول یابد و بالعکس. درمی

 

 یستون یهاسلول یکنترل یهاحلقه -142شکل 

 یسلول ستون یحلقه کنترل هوا اتیجز  -30جدول 

 کنترل هوای سلول ستونیهدف از حلقه 
تنظیم بودن میزان هوادهی با توجه به میزان خوراک، حجم بار 

 یافته به کنسانتره و عدم اغتشاش در سلولراه

 دبی هوا کنترلتحتمتغیر 

 میزان باز بودن شیر کنترلی ورود هوا دستکاریقابل متغیر 

 تغییرات فشار و دبی هوای کارخانه گراخالل هایمتغیر
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 مس سرچشمهمجنمع مراس کدسخداه موليبرن  -7-1

له شستشو هفت مرحمدار فلوتاسیون کارخانه مولیبدن مجتمب مس سرچشمه از یک مرحله پرعیارکنی اولیه و 

در  روزشبانهطبق طرا اولیه باید در تمام طول  2و  1مراحل پرعیارکنی اولیه و شستشوی است.  شدهلیتشک

ذخیره  ساعته در تانک 24محصول مدار باشند. ساعته معروف می 24مدار  این مراحل به رونیازا مدار باشند.

طبق  7تا  3ی گردد. مراحل شستشوارسال می 3آوری شده و سپس به شستشوی مرحله جمب ریگنوسانیا 

 ساعته معروف است.  7این قسمت از مدار به  رونیازا در مدار باشد. روزشبانهساعت از  7طرا اولیه باید 

 سدعنه 24 مراس -7-1-1

صول که مح هاکنریت نیز ایرته .شودیم نیمتأ بدنیمول -مس کنریاز چهار ت بدنیخوراک کارخانه مول

ارسال  بدنیمول فلوتاسیون مداربه  ۵0با درصد جامد حداقل  دیبا ،استو دو  کی یکناریپرع یهاکارخانه

 فهیساز که وظآماده تانک 4از (، .Error! Reference source not found)ساعته 24بخش  .شود

 یهاسلولاز  فیهر رد .شودیه را دارند شروع میاول یارکنیپرع یهاسلول فیبه چهار رد یدهخوراک

 یهاپرعیارکنی اولیه به سلول یهاکنسانتره سلول است. یمترمکعب 8/2سلول  8ه شامل یاول یارکنیپرع

خارج و  ارخانهاز ککنسانتره نهایی مس( ) یینهاباطله  عنوانبهه یاول یارکنیو باطله پرع رودیم شستشوی اول

  .شودیم ارسال یکنرهای مست به

و کنسانتره  ودشیگشت داده مبه مرحله قبل برشستشو باطله هر مرحله  بدنیالزم به ذکر است در کارخانه مول

و خوراک مرحله دوم شستش ،. کنسانتره مرحله اول شستشودهدیم لیهر مرحله خوراک مرحله بعد را تشک

 فیهار رداول شامل چ یمرحله شستشو. شودیم اضافهه یاول یارکنیپرع یورودو باطله آن به  داده لیرا تشک

 فیو هر ردباشد می فیشامل چهار ردنیز مرحله شستشو ن یدوم .است یمترمکعب 4/1سلول  7 فیدر هر رد و

 یله شستشومرحوارد  یثقل صورتبهدوم  یمرحله شستشوباطله  .ستا شدهلیتشک یمترمکعب 4/1سلول  ۵از 

 شود. یمتر فرستاده م 2/12با قطر  یانیم کنریبه دو ت یریگآب یبرا آن کنسانتره و شدهاول 

 یایبه دو آس 60با درصد جامد  کنریت زیرو ته شده ارسالبدن یمول -مس یکنرهایبه ت یانیکنر میز دو تیسرر

 رهیتانک ذخ 2به  اهای. محصول آسشودیم دهیخوراکمتر یسانت 244و طول  1۵2مدار باز با قطر  ایگلوله

 کنند. یم نیمأساعته کارخانه را ت 7خوراک مدار دو تانک  نیا. شودیمتر پمپ م ۵/۵متر و ارتفاع  6/4با قطر

 سدعنه 7مراس  -7-1-2

و هر  یفها شامل دو ردسلول ینا شود،یسوم شروع م مرحله یشستشو یهابا سلول (144شکل ) مدار این

به چهارم و باطله  یشستشو یهابه سلول هاکه محصول آن است یمترمکعب 4/1هفت سلول  شامل یفرد
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که  شدهلیتشک یمترمکعب 4/1سلول  4چهارم از  یشستشومرحله  .شونداضافه میدوم  یخوراک شستشو

کلون هیدروسیخوشه به  یابه همراه محصول آس ازآنجا و شدهارسالمحصول آن به مخزن پمپ هیدروسیکلون 

را بر  یشداج یفهوظ اندشدهلیتشکاز سه هیدروسیکلون  هرکدام. دو خوشه هیدروسیکلون که شودیپمپ م

 8/14 یتمتر و هر خوشه هیدروسیکلون با ظرفیانتس 2/1۵ها هیدروسیکلون یناز ا یکهر  قطر. عهده دارند

 برگشت داده شده یاآس به 70مد ها با درصد جاهیدروسیکلون یزر. تهکندیکار م یه )طبق طرا اولیه(بر ثان یترل

با قطر  یاز دو آسا یکهر . کندهای شستشوی پنجم انتقال پیدا میابتدای سلول ثقلی به صورتبهآن  یزو سرر

 یکبا  یاهر آس کنند.یم تولید یکرونم 37 یردرصد ز 100 محصولی با ابعادمتر سانتی 183و طول  122

  .داردقرار  سرند گردان یک یاهر آس یجلو درو  شده یدهخوراکطبلکی دهنده خوراک

 

 ساعته کارخانه مولیبدن 24مدار  -143شکل 

 یمترمکعب4/1از چهار سلول  فیهر ردمرحله پنجم  است. فیشامل دو ردتا هفتم پنجم  یشستشو حلامر

 یعنیه قبل و باطله آن به مرحل شدهارسالشستشو  مپنجم به مرحله شش یاست. محصول شستشو شدهلیتشک

نجم امتداد مرحله پهر ردیف در در  زینم شش یشستشو مرحله. شودیبرگشت داده ممرحله چهارم شستشو 

 یهاباطله سلول .است شدهلیتشک مترمکعب 7/0هر سلول  حجم باسلول  چهاراز  فیرد در هرقرار دارد که 

. شودیمارسال به مرحله هفتم شستشو  هاآنپنجم و محصول  یشستشو یهابه سلول یثقل صورتبه شمش

 .تاس شستشو شمدر امتداد مرحله شو  شدهلیتشک (مترمکعب 7/0حجم هر سلول )دو سلول  ازمرحله هفتم 

 ییو محصول آن محصول نها شدهدادهبرگشت شستشو  شمبه مرحله ش یثقل صورتبه این مرحلهباطله 

 مشابه نقطر آشود )می ارسال یینها رنیکبه تکارخانه  ییدهد. محصول نهایم لیرا تشک مولیبدن کارخانه
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ز یو سرر شدهارسال اسیونلتریمرحله فبه  6۵جامد  با درصدکنرها یت نیز ایرته. (متر 2/12 یانیم یکنرهایت

 شود.یبدن ارسال میمول -مس یکنرهایبه ت ییکنر نهایت

 

 ساعته کارخانه مولیبدن 7مدار  -144شکل 

 اشدس  مراس ايلنر -7-1-3 

در کارخانه مولیبدن . است شدهاضافهکارخانه مولیبدن  ( به14۵شکل ) یفشار لتریفمدار ، در طرا توسعه

شاری کنسانتره ف شود. با ایجاد ساختمان جدید فیلترکنسانتره مرحله هفتم شستشو به تیکنر نهایی فرستاده می

نر نهایی دهی به هر دو تیکنر )تیکهفتم به یک مقسم داخل این ساختمان که توانایی خوراک شستشوی مرحله

ریز تیکنر نهایی طرا توسعه توسط دو پمپ کند. تهانتقال پیدا می تیکنر نهایی طرا توسعه( را دارد،قدیم و 

ذخیره که در طبقه دوم  نکثقلی به دو تا صورتبه ازآنجاو  شدهمنتقلشیلنگی به طبقه چهارم این ساختمان 

دهی به توسط دو پمپ سانتریفیوژ که وظیفه خوراک کند. مواد داخل هر تانکوجود دارد انتقال پیدا می

هر  موازی وجود دارد. ظرفیت یفشار لتریفشود. به ازای هر تانک دو های فشاری را دارد فرستاده میفیلتر

و در  هقرارگرفتواد قبل از رفتن به تانک تحت آنالیز برخط البته م. تن در روز است 4۵خط فیلتر فشاری 

عملیات لیچینگ  کهیدرصورتلیچینگ ارسال شوند.  مرحله باید بهاولیه صورت باال بودن عیار مس طبق طرا 

 .عهده دارند رانجام شود دو خط از این فیلترها وظیفه شستشوی کیک را ب
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کن ها به خشکدرصد است که توسط نوارنقاله 9کیکی با رطوبت  ،یفشار لتریفشده در  محصول آبگیری

ها باعث کن طرا توسعه از نوع حلزونی بوده که جریان روغن داغ در این دیسکخشک. شودارسال می

ها توسط کنخروجی این خشک. شوددرصد می 2کردن کیک و رساندن رطوبت آن به زیر خشک

دهی به این دو سیلو وظیفه خوراک شود.وی ذخیره کنسانتره فرستاده میهای حلزونی به دو سیلندههدانتقال

 د. نداربر عهده را  یبشکه پرکنعملیات 

 

 و لیچینگ کارخانه مولیبدن )طرا توسعه( یفشار لتریف -14۵شکل 

 کدسخداه موليبرنهد  ک نرلف تجهيزات و حلقه -7-2

 خوساك پرعيدسک ف اوليه ک نرل اااسينه  -7-2-1

شود. در می گیریآبمولیبدن  -تیکنرهای مس در مولیبدن مولیبدن قبل از ورود به کارخانه -کنسانتره مس

سازی یکساندر این تیکنرها عالوه بر شود. انجام میسازی مراحل آماده نیترمهمیکی از این تیکنرها 

مواد  اویح کهآنمولیبدن، بخشی از آب همراه  -ره مسکنسانت افزایش غلظتخوراک کارخانه مولیبدن، با 

در مدار  هشداستفادهمواد شیمیایی . زیرا شوداست، جدا می لوتاسیون مسدر مدار ف مورداستفاده شیمیایی

 وند. شکه باید مس بازداشت شود، باعث شناوری مس میفلوتاسیون مس در کارخانه جداسازی مولیبدن 
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نظیم های پرعیارکنی اولیه باید درصد جامد آن تتاسیون مولیبدن قبل از ورود به سلولپالپ ورودی به مدار فلو

. طبق ودشمی استفادهقرار دارد  سازآمادهکه در کنار تانک  سازرقیقمخزن  در تازه آباز منظور این  بهشود؛ 

 هپرعیارکنی اولیهای خوراک سلولدرصد جامد  تنظیمبرای  از یک حلقه کنترلی طرا اولیه کارخانه،

 اینج هستهسدانسیته. به این صورت که در مسیر خوراک هر ردیف پرعیارکنی اولیه یک است شدهاستفاده

شده به گر، میزان آب اضافهپس از ارسال سیگنال به کنترلو  کردهگیری دانسیته را اندازه وجود دارد که

 -منطق کنترلی این حلقه افزایشی (.146شکل ) شودمیتنظیم  ساز توسط شیر کنترلیرقیقورودی مخزن 

به این صورت که با کاهش دانسیته میزان باز بودن شیر کنترلی نیز کاهش و یا با افزایش دانسیته  استافزایشی 

 (.31جدول یابد )باز بودن شیر کنترلی افزایش میپالپ میزان 

 

 هیطبق طرا اول-هیاول یارکنیخوراک پرع تهیحلقه کنترل دانس -146شکل 

 هیاول یارکنیخوراک پرع تهیحلقه کنترل دانس اتیجز  -31جدول 

خوراک  تهیحلقه کنترل دانسهدف از 

 هیاول یارکنیپرع

در  هیاول یارکنیبه پرع یخوراک ورود تهیدانس داشتننگهثابت 

 بیافزایش عیار و بازیا سولفید سدیم، بهینه ، مصرفمحدوده مطلوب

 دانسیته پالپ خوراک پرعیارکنی اولیه کنترلتحتمتغیر 

 سازمیزان باز بودن شیر کنترلی آب در مخزن رقیق دستکاریقابل متغیر 

 دانسیته پالپ خوراک کارخانه و باطله شستشوی مرحله اول گراخالل هایمتغیر
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 خوساك پرعيدسک ف اوليه  pHک نرل ميزان اکسيراسيون و احيد و  -7-2-2

و مقدار  شدهاضافهساز های آمادهدرصد سولفید سدیم مصرفی کل مدار در تانک 60طبق طرا اولیه بایستی 

متر Ehط دستگاه توسباید های پرعیارکنی اولیه پتانسیل اکسیداسیون و احیا در اولین جعبه رابط بین سلول

 باید میزان مصرف این ماده شیمیایی تنظیم شود. Ehبا توجه به مقدار  (.147شکل ) شود گیریاندازه

 

 هیطبق طرا اول-هیاول یارکنیخوراک پرع pHو  ایو اح ونیداسیاکس زانیکنترل م -147شکل 

 هد  الوتدسيوناستفدع کف سلولک نرل  -7-2-3

ای با زهچهارم توسط شیرهای نیتا های پرعیارکنی اولیه و شستشوی مراحل اول در سلول ارتفاع کفکنترل 

شود. ترل میی کنشود. به این صورت که سطا هر بانک سلول توسط یک شیر برقکنترل خودکار انجام می

 باحبابی  شناوریک  واسطهبهسطا پالپ  توسط یک حسگر فراصوت وکف روی سلول  در این حلقه سطا

 فراصوتحسگر  دواز  آمدهدستبهعداد ااختالف  د.شوگیری میدیگر اندازهیک حسگر فراصوت 

با مقدار  شدههمحاسب. پس از مقایسه ارتفاع کف استبر روی سطا سلول  شدهلیتشکارتفاع کف  دهندهنشان

ای انتهای هر بانک، ارتفاع شود تا با تغییر میزان باز یا بسته بودن شیر نیزهگر عالمت ارسال میمطلوب به کنترل

ا به این صورت که ب استکاهشی -منطق کنترلی این حلقه افزایشی (.148شکل شود )کف در سلول تنظیم 

 (.32جدول د )یابموجود در انتهای هر بانک کاهش می یازهینافزایش ارتفاع کف میزان باز بودن شیر 
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 سیز تيک رهد  ميداف اااسينه تهک نرل  -7-2-4

 صورتبهده ریز نصب گردیای که روی خطوه تهسنج هستهریز تیکنرهای میانی توسط دانسیتهدانسیته ته

آسیای مدار باز است باید طبق ریز این تیکنرها خوراک ته کهییازآنجاشود. گیری میپیوسته و برخط اندازه

ای این تهسنج هسکنترل دانسیته این جریان، دانسیته منظوربهدرصد جامد باشد.  60طرا اولیه کارخانه محتوی 

بین  گر با توجه به اختالفکند. در کنترلمی گر ارسالگیری کرده و یک عالمت به کنترلمقدار را اندازه

ریز تنظیم ته تهریز تیکنر، دانسیهای دیافراگمی تهدانسیته واقعی و مقدار مطلوب، با تغییر تعداد ضربات پمپ

ته، . به این صورت که با افزایش دانسیاستافزایشی -منطق کنترلی این حلقه افزایشی (.149شکل شود )می

 (. 33جدول یابد )های دیافراگمی ته ریز افزایش میمیزان ضربات پمپ

 

 ونیفلوتاس یهاحلقه کنترل سطا سلول -148شکل 

 ونیفلوتاس یهاسلولحلقه کنترل سطا  اتیجز  -32جدول 

 ونیفلوتاس یهاسطا سلولکنترل حلقه هدف 
 ،در محدوده مطلوب ارتفاع کف داشتننگههدف ثابت 

 مس در کنسانترهافزایش عیار و بازیابی، کاهش عیار 

 های فلوتاسیونسطا پالپ در سلول کنترلتحتمتغیر 

 دستکاریقابل متغیر 
های ای خروجی سلولمیزان باز بودن شیر کنترلی نیزه

 فلوتاسیون

 های فلوتاسیوندبی پالپ ورودی به سلول گراخالل هایمتغیر
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 خوساك شسنشو  مرحله سومک نرل اااسينه  -7-2-5

عد از آبگیری شود. در این تیکنرها بهای میانی مولیبدن انتقال داده میشستشوی مرحله دوم به تیکنرکنسانتره 

برسد تا در مرحله بعد )آسیاکنی مدار باز(  %60ریز تیکنر باید به از کنسانتره شستشوی مرحله دوم دانسیته ته

ذخیره  مواد توسط دو پمپ به تانکخردایش به بهترین صورت انجام شود. بعد از آسیاکنی در مدار باز، 

 .دهی شستشوی مرحله سوم را نیز به عهده دارندسازی، خوراکعالوه بر ذخیره شوند. این تانکفرستاده می

 

 هیطبق طرا اول-یانیم یکنرهایت زیرته تهیحلقه کنترل دانس -149شکل 

 یانیم یکنرهایت زیرته تهیحلقه کنترل دانس اتیجز  -33جدول 

 ریز تیکنرها در محدوده مطلوبدانسیته ته داشتننگهثابت  یانیم یاکنرهیت زیرته تهیکنترل دانسحلقه هدف از 

 ریز تیکنرهای میانیدانسیته ته کنترلتحتمتغیر 

 میانی ریز تیکنرهایدیافراگمی ته هایپمپتعداد ضربات  دستکاریقابل  متغیر

 دانسیته پالپ خوراک تیکنرهای میانی دبی و گراخالل هایمتغیر

قرار  های ذخیرهساز که بعد از تانکیقرق، آب به مخزن شستشوی مرحله سوممنظور تنظیم دانسیته خوراک به

دلیل اهمیت درصد جامد در فرآیند فلوتاسیون، حلقه کنترل در این مرحله به(. 1۵0شکل ) شوداضافه می دارد

است. به این صورت که در مسیر ورودی هر ردیف شستشوی مرحله سوم یک  شدهگرفتهدانسیته در نظر 

و مقایسه  گربه کنترل عالمتپس از ارسال و  کردهگیری انسیته را اندازهد وجود دارد که ایسنج هستهدانسیته

شکل ) شودمیتنظیم  سازرقیقشده به ورودی مخزن ، میزان آب اضافهگیری شده با نقطه مطلوبدانسیته اندازه

ان باز به این صورت که با افزایش دانسیته پالپ، میز ،استافزایشی -منطق کنترلی این حلقه افزایشی(. 1۵0

 .(34جدول ) یابدبودن شیر آب برای تنظیم دانسیته پالپ افزایش می
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  سطح مخزن پمپ خوساك هيرسوسيکلونک نرل  -7-2-6

ای، در خروجی آسیاهای مدار بسته مخزنی وجود دارد که مواد عبوری از سرند گردان خروجی آسیای گلوله

وارد  ها به آنکنسانتره شستشوی مرحله چهارم و آب الزم برای تنظیم درصد جامد ورودی هیدروسیکلون

واد به کف کارخانه یا جلوگیری از سرریز شدن م منظوربه شود. جهت تعیین سطا پالپ در این مخازنمی

شود، بر روی هر یک از این مخازن، ها که باعث آسیب دیدن پمپ و نوسان در فرآیند میهواکشیدن پمپ

هیدروسیکلون در  با پمپ سنجکند. این سطای میریگاندازهپیوسته سطا را  طوربهکه  شدهنصبسنج سطا

 و شدهگیری طا با استفاده از حسگر فراصوت اندازهس یک حلقه کنترلی قرار دارند. در این حلقه کنترلی،

 گیری شده با نقطه مطلوب فرمان تغییر دور پمپ جهت تنظیم سطا راگر با مقایسه سطا اندازهسپس کنترل

 به این صورت که با افزایش ،استافزایشی -(. منطق کنترلی این حلقه افزایشی1۵1شکل کند )ارسال می

  (.3۵جدول یابد )سطا پالپ در مخزن، دور پمپ افزایش می

 

 مرحله سوم یشستشو یورود تهیحلقه کنترل دانس -1۵0شکل 

 مرحله سوم یخوراک شستشو تهیحلقه کنترل دانس اتیجز  -34جدول 

 خوراک تهیحلقه کنترل دانسهدف از 

 شستشوی مرحله سوم 

ر محدوده د شستشوی مرحله سومخوراک پالپ  تهیدانس داشتننگهثابت 

 افزایش عیار و بازیابی سدیم،سولفید بهینه ، مصرفمطلوب

 شستشوی مرحله سومخوراک پالپ  تهیدانس کنترلتحتمتغیر 

 ه سوممرحلمیزان باز بودن شیر کنترلی آب در مقسم خوراک شستشوی  دستکاریمتغیر  قابل 



 

 

 
 کاشی گرمرکز تحقیقات فرآوری مواد 

151 

 هفتمفصل 

 

 دانسیته پالپ خروجی از تانک ذخیره  گراخالل هایمتغیر
 

 

 کلونیدروسیحلقه کنترل سطا مخزن پمپ خوراک ه -1۵1شکل 

 کلونیدروسیحلقه کنترل سطا مخزن پمپ خوراک ه اتیجز  -3۵جدول 

سطا مخزن پمپ حلقه کنترل هدف از 

 کلونیدروسیخوراک ه

سطا مخزن پمپ  داشتننگهثابت پالپ و  سرریزجلوگیری از 

 جلوگیری از کار کردن پمپ با مخزن خالی، کلونیدروسیخوراک ه

 در نقطه مطلوب کلونیدروسیسطا مخزن پمپ خوراک ه کنترلتحتمتغیر 

 دور پمپ خوراک هیدروسیکلون دستکاریقابل  متغیر

 دبی و دانسیته پالپ ورودی به مخزن پمپ خوراک هیدروسیکلون  گراخالل هایمتغیر

 ک نرل اشدس هيرسوسيکلون  -7-2-7

 انهدر کارخ. استآن  محصول بندیدانهگذار در عملکرد و تأثیرترین عوامل فشار هیدروسیکلون از مهم

سیکلون با  زیاد کردن تعدادیا ها طبق دستورالعمل اولیه از طریق کم و مولیبدن، کنترل فشار هیدروسیکلون

گیرد )با فرض شرایط ثابت( که این کار بسیار ها صورت میباز و بسته کردن شیرهای دستی ورودی آن

طراحی مدار کنترلی کارخانه مولیبدن در چند سال گذشته، جهت . اما در بازسازی و است برانرژیو بر زمان

ها پنوماتیکی برای کم و زیاد کردن تعداد هیدروسیکلون ها از شیرهای برقی یاکنترل فشار هیدروسیکلون

ته فشارسنج دیجیتالی فشار را اندازه گرف در حلقه کنترل فشار هیدروسیکلون،(. 1۵2شکل است ) شدهاستفاده

ا باز و بسته گر بگر با نقطه مطلوب مقایسه شده و کنترلگیری شده در کنترلدهد. فشار اندازهایش میو نم
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منطق  (.1۵2شکل ) کندکردن شیر ورودی یک یا چند هیدروسیکلون فشار را به نقطه مطلوب نزدیک می

ون، به این صورت که با افزایش فشار پالپ خوراک در هیدروسیکل ،استافزایشی -کنترلی این حلقه افزایشی

 (.36جدول یابد )افزایش می تعداد هیدروسیکلون در مدار

 

 کلونیدروسیحلقه کنترل فشار ه -1۵2شکل 

 کلونیدروسیحلقه کنترل فشار ه اتیجز  -36جدول 

کنترل فشار حلقه هدف از 

 کلونیدروسیه

هطبق در هیدروسیکلون برایخوراک داشتن فشار پالپ ثابت نگه

جلوگیری از تقسیم اشتباه ذرات در ، بندی صحیا ذرات

 بندی سرریز در میزان مطلوبهیدروسیکلون، حفظ دانه

 در هیدروسیکلون خوراک فشار پالپ کنترلتحتمتغیر 

 های در مدارتعداد سیکلون دستکاریقابل  متغیر

 دور پمپ پالپ خوراک هیدروسیکلون  گراخالل هایمتغیر

 ايلنر اشدس  کدسخداه موليبرن -7-3

 سیز تيک راهدیف طرح توسعه موليبرنحلقه ک نرل اااسينه ته -7-3-1

باشد و کیلوگرم بر مترمکعب می2000تا  16۵0فیلترهای فشاری بر اساس خوراکی با دانسیته اساس کار 

است. با توجه به اهمیت کارکرد صحیا فیلتر فشاری و حساسیت آن  ۵0درصد جامد کنسانتره نهایی مولیبدن 

شده است. کنر استفادهیریز این تبه دانسیته خوراک جهت تنظیم دانسیته مطلوب از حلقه کنترل دانسیته برای ته

د توانمیور باشند که با تغییر دهای زیر تیکنر نهایی طرا توسعه کارخانه مولیبدن از نوع شیلنگی میپمپ



 

 

 
 کاشی گرمرکز تحقیقات فرآوری مواد 

153 

 هفتمفصل 

 

 را توسعهریز تیکنرهای نهایی طتهبه این صورت که در مسیر هر یک از خطوه انتقال  دانسیته را تنظیم کند.

گر گیری دانسیته و مقایسه با مقدار مطلوب، کنترلسنج وجود دارد. با اندازهکننده، یک دانسیتهبه مقسم توزیب

منطق کنترلی این حلقه  (.1۵3شکل کند)میفرمان تغییر دور پمپ تا رسیدن به نقطه مطلوب را ارسال 

ریز افزایش ریز، دور پمپ شلنگی موجود در تهبه این صورت که با افزایش دانسیته ته ،است افزایشی-افزایشی

 (.37جدول ) یابدمی

 

 توسعه یینها کنریت زیرته تهیحلقه کنترل دانس -1۵3شکل 

 توسعه یینها کنریت زیرته تهیحلقه کنترل دانس اتیجز  -37جدول 

هایی ن کنریت زیرته تهیکنترل دانسحلقه هدف از 

 توسعه
 ریز تیکنرها در محدوده مطلوبدانسیته ته داشتننگهثابت 

 ریز تیکنردانسیته ته کنترلمتغیر تحت

 ریز تیکنرهای میانیهای شلنگی تهدور پمپ دستکاریقابل متغیر 

 خوراک تیکنرهای میانیدانسیته پالپ  دبی و گراخالل هایمتغیر

 سيسنم ک نرل ايلنر اشدس  -7-3-2

شده نمایش داده 1۵4شکل  درفشاری در فیلترهای  اسیونترتیب و مراحل کارکرد یک سیکل کامل فیلتر

دهی فیلتر باید بسته شود. بعد از بسته شدن فیلتر و سینی است. در این فیلترها، در شروع فرآیند جهت خوراک

ی سانتریفیوژی از هاشده خوراک توسط پمپشروع شده و تا پایان زمان تعیین زیر فیلتر، عملیات باردهی

 وهواآبمرحله در مسیر خوراک به ترتیب دمش هوا،  نیبعدازا شود.ل میهای ذخیره به فیلتر ارساتانک

شود تا لوله خوراک تمیز شود. در مرحله بعد مجدداً کیک شسته شده )در صورت انجام فرایند انجام می

 شود. کردن کیک دمیده میهای فیلتر جهت خشک لیچینگ( و در نهایت هوا به پشت پارچه
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 یفشار یلترهایدر ف هیتا تخل یریدوره کامل از  بارگ کیمراحل  بیترت -1۵4شکل 

فشاری کیک  ترشود و با باز شدن فیلمی در مرحله تخلیه، ابتدا فیلتر از فشار خارج شده و سینی زیر فیلتر باز

شود لتر داده میات فیدر مرحله بعد یک لرزش به صفح. کندل پیدا میانتقایروی ثقل به روی نوارنقاله تحت ن

سینی  در مرحله شستشوی پارچه فیلتر، ابتدا وجود کیک بین صفحات فیلتر، از آن خارج شود. تا در صورت

شود تا در زیر فیلتر بسته شده و سپس شستشوی پارچه انجام شده و همچنین هوای فشرده به آن دمیده می

 پارچه، پارچه تمیز شود. یبر رورت باقی ماندن ذرات صو
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 مراس آبگير  مجنمع مس سرچشمه -8-1

تیکنر برای آبگیری از باطله وجود دارد. از  ۵ها و آبگیری از کنسانتره برایتیکنر  8در مجتمب مس سرچشمه 

گیری از کنسانتره تیکنر وظیفه آب 4مولیبدن و  -مس تیکنر وظیفه آبگیری از کنسانتره 4تیکنر کنسانتره،  8

 .مس را بر عهده دارند

 تيک رهد  ک سدانره مجنمع مس سرچشمه -8-1-1

ه دلیل مضر در این کارخانه )ب مورداستفادهحذف مواد شیمیایی  منظوربه رکنیکنسانتره نهایی کارخانه پرعیا

 طورهبدرصد جامد این جریان شود. مولیبدن می -رد تیکنرهای مسوا بودن این مواد در فلوتاسیون مولیبدن(

 ودی به هر یک ازدبی پالپ وراست.  مترمکعبکیلوگرم بر  4200 آن خشک و دانسیته جامد 2/16متوسط 

رریز باشد و سریز این تیکنرها خوراک کارخانه مولیبدن میته. باشدمکعب بر ساعت میمتر 162تیکنرها 

این ر دطبق طرا اولیه کارخانه، باید تی کارخانه ارسال شود. ها طبق طرا باید به حوضچه آب برگشآن

 باشد. ۵0 ریزتهسرریز آب شفاف و درصد جامد  ،تیکنرها

 . غلظتشودطرف تیکنرهای مس ارسال می که حاوی کنسانتره مس است بهه مولیبدن کارخانباطله نهایی 

 1۵7دبی پالپ و  مترمکعبکیلوگرم بر  4200خشک  دانسیته جامددرصد،  6/16متوسط  طوربهمد آن جا

 سرریز این تیکنرها طبق طرا باید به حوضچه آب برگشتی ارسال شود. .استبر ساعت  مترمکعب

ر مسیر اول د ارخانه خارج شود.کنسانتره نهایی از ک عنوانبهاز دو مسیر  تواندمی کارخانه مولیبدن نهایی باطله

د درصد و بای بازیابی شدهشمال و جنوب مس بخشی از آب پالپ حاوی کنسانتره مس ابتدا در تیکنرهای 

و طبق طرا اولیه  شده ألخدرصد وارد فیلترهای  ۵0غلظت  پالپ بابرسد.  ۵0یز این تیکنرها به رجامد ته

در نهایت این محصول که درصد باشد.  18تا حداکثر  14وبت محصول این واحد باید کیک با رط ،کارخانه

کن خارج درصد از خشک 8کن وارد شده و با رطوبت درصد رطوبت داشته باشد به خشک 18حداکثر باید 

ن وارد باطله کارخانه مولیبددر مسیر دوم،  گردد.از کارخانه تغلیظ خارج می مسکنسانتره نهایی  عنوانبهو 

حصولی با فیلترهای فشاری باید م. رودمیه فیلترهای فشاری ریز این تیکنرها بو ته توسعه شدهتیکنرهای 

مدار آبگیری کنسانتره مجتمب مس  1۵۵شکل . در محصول نهایی تولید کنند عنوانبهدرصد را  8رطوبت 

 است. شدهدادهسرچشمه نشان 

این هستند و در زمان احداث  1ی کارخانه پرعیارکنجنوب مربوه به و شمال  مولیبدن -مس تیکنرهای

و طرا  2 پرعیارکنیهمراه با کارخانه  2و فاز  1ولی تیکنرهای فاز  اند( احداث شده13۵4کارخانه )سال 
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ک در قسمت چاه خصوببهطراحی این تیکنرها،  .اندشدهاندازی ( راه1393و  1383 یهاسالتوسعه )

 .استدهی متفاوت خوراک

 

 کنسانتره مجتمب مس سرچشمه یریمدار آبگ -1۵۵شکل 

 تيک رهد  بدطله مجنمع مس سرچشمه -8-1-2

 متر و ۵/3 هاآنتفاع دیواره بیرونی متر است که ار 9/121تیکنر باطله با قطر  ۵مجتمب مس سرچشمه دارای 

با متوسط درصد جامد های تغلیظ ورودی این تیکنرها، باطله کارخانه. استمتر  4/6ها در مرکز آن ارتفاع

 ۵و  4های تیکنر و شدهاحداث 1عیارکنی اندازی کارخانه پرزمان با راهمه 3و 2، 1 تیکنرهایباشد. می ۵/22

ار پس از تقسیم بدر این تیکنرها،  .اندشدهاحداث، و افزایش ظرفیت 2 عیارکنیخانه پربا توسعه کارنیز همراه 

به  مجدداً و  )آب برگشتی( شده 7۵تیکنر و اضافه کردن فلوکوالنت، آب سرریز تیکنرها وارد استخر  ۵بین 

ه منتقل منظور آبگیری بیشتر به تیکنرهای خمیری و سد باطلریز این تیکنرها بهشود و تهمدار برگشت داده می

 .شودمی

تن بر ساعت  13۵0برابر  ۵و  3و تیکنرهای  1100 برابر 4، تیکنر 600 برابرطبق طرا  2 و 1تیکنرهای ظرفیت 

 4۵و تیکنرهای توسعه برابر  40باید اولیه طبق طرا  2 و 1های ریز تیکنردرصد جامد ته .استجامد خشک 

 شدهیبازساز 2 و 1باید باشد. به جهت اهمیت افزایش بازیابی آب وکاهش مصرف آب جبرانی، تیکنرهای 

اندازی ساختمان جدید فلوکوالنت و کاهش غلظت باشند. با راهمی سازقیرقو در حال حاضر دارای سیستم 

 است. داکردهیپتن بر ساعت افزایش  1000فلوکوالنت، ظرفیت مربوه به این دو تیکنر تا 

تن بر ساعت جامد است، به همراه  3800حاوی  متوسط طوربهکه  پرعیارکنیدر حال حاضر باطله کارخانه 

ها هر یک از لوله د.شوبه طرف تیکنرهای باطله ارسال می اینچی 48وسط دو لوله تسرریز تیکنرهای کنسانتره 

و  1بین مجموعه تیکنرهای ها یکی از مقسم. پالپ در دنشومی قبل از ورود به تیکنرها، ابتدا وارد یک مقسم

ه ورود بار به لوله بعد از مقسم و در دهان .گرددمی تقسیم ۵و  4، 3تیکنرهای دیگر بین مجموعه  و در مقسم 2



 

 Kashigar Mineral Processing Research Center 

158 

 سرچشمه یفرآور یهادر کارخانه ندیکنترل فرآ

توان بار ورودی به هر یک از تیکنرها با این دریچه میدریچه وجود دارد. تیکنرها، یک ز خوراک هر یک ا

 .را تنظیم کرد 

 هد  ک نرلف تيک رهد  ک سدانره مجنمع مس سرچشمهحلقه -8-2

 1موليبرن پرعيدسک ف -تيک رهد  مس سیزاااسينه ته   ک نرلهدحلقه -8-2-1

کارخانه مولیبدن را بر عهده دارند. اما  خوراک یگیریک مخزن در عمل نقش نوسان عنوانبهاین تیکنرها 

در  بایدود که شریز میتهتغییر دبی و دانسیته  در خوراک این تیکنرها باعث ازحدشیبگاهی اوقات نوسان 

بسیار  یبدن به نوسان بار ورودیخانه مولبه اینکه کار نظر العمل مناسب اعمال گردد.چنین مواقعی عکس

، لذا اطالع دنمولیبدن دار -تیکنرهای مس ریزتهرابطه مستقیم با دبی و دانسیته  هاحساس است و این نوسان

 اشد. بورودی به این کارخانه ضروری میدبی دانسیته و دقیق از 

در  های دیافراگمیتعداد ضربات پمپریز با تغییر طبق طراحی اولیه، در این تیکنرها حلقه کنترل دانسیته ته

سنج بیای و دسنج هستهریز این تیکنرها مجهز به دانسیتهدر طراحی اولیه ته (.1۵6شکل ت )اس شدهگرفتهنظر 

ریز نسبت کمتر بودن مقدار دانسیته ته در صورتاست که  صورتنیبدین حلقه کنترلی . نحوه عملکرد ااست

ز نسبت به نقطه ریبیشتر بودن دانسیته ته در صورتبه نقطه مطلوب، تعداد ضربات پمپ کاهش پیدا کرده و 

 (.38جدول شود )میمطلوب با افزایش تعداد ضربات پمپ، دانسیته به نقطه مطلوب نزدیک 

 

 شمال و جنوب بدنیمول-مس و مس یکنرهایت زیرته تهیحلقه کنترل دانس -1۵6شکل 
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 شمال و جنوب بدنیمول-مس یکنرهایت زیرته تهیحلقه کنترل دانس اتیجز  -38جدول 

 ریزهدف از حلقه کنترل دانسیته ته

انه بهبود وضعیت کارخ منظوربهریز تیکنرها باال بردن دانسیته ته

و در  1ی پرعیارکنی مولیبدن، حذف بیشتر مواد شیمیایی کارخانه

 نهایت کاهش مصرف مواد شیمیایی کارخانه مولیبدن

 ریزدانسیته ته کنترلمتغیر تحت

 ریزهای تهتعداد ضربات پمپ دستکاریقابل متغیر 

 درصد جامد ورودی گرمتغیرهای اخالل

 هدسیز تيک رآوس  تهحلقه ک نرل سطح مخزن جمع -8-2-2

شمال و جنوب به مخزنی داخل ساختمان انتقال مواد ارسال شده و محتوی این  مولیبدن-مس ریز تیکنرهایته

برای  ود.شکارخانه مولیبدن فرستاده میهای افقی به مخزن توسط دو پمپ سانتریفیوژ موسوم به پمپ

گیری شده در اتاق کنترل سطا اندازه .سنج فراصوت قرار داردگیری سطا پالپ، روی این مخزن سطااندازه

شود. هدف از پایش سطا پالپ درون مخزن، جلوگیری از هدرروی رخانه مولیبدن نمایش داده میکا

دیده هواکشیدن و رخ دادن پ واسطهبهسرریز کردن و نیز جلوگیری از استهالک پمپ  واسطهبهکنسانتره 

ر دور پمپ در غییباشد. به این منظور در طراحی اولیه کارخانه، حلقه کنترل سطا مخزن با تکاویتاسیون می

 (.1۵7شکل است ) شدهگرفتهنظر 

مقدار مناسب سطا مخزن  عنوانبهکار نقطه مطلوب را است که مراقبت صورتنبدینحوه عملکرد این حلقه کنترلی 

 صورتبهریز را عت پمپ تهگر برای رسیدن به سطا مطلوب سرکرده و کنترل تعییندرصد(  80تا  ۵0)معموالً 

 .(39جدول ) دهدتغییر می خودکار

 2موليبرن پرعيدسک ف -تيک رهد  مس سیزاااسينه ته ک نرل حلقه -8-2-3

از نوع دیافراگمی است. نحوه عملکرد این حلقه کنترلی  2و  1مولیبدن فاز -ریز تیکنرهای مسهای تهپمپ

پمپ  ریز نسبت به نقطه مطلوب، تعداد ضرباتکمتر بودن مقدار دانسیته ته در صورتاست که  صورتنیبد

ات پمپ، ریز نسبت به نقطه مطلوب با افزایش تعداد ضرببیشتر بودن دانسیته ته در صورتکاهش پیدا کرده و 

( نوع 2لیظ تغ اندازی ساختمان انتقالاندازی )تا قبل از راهشود. در زمان راهدانسیته به نقطه مطلوب نزدیک می

سنج در بیسنج و دها و شرایط انتقال به کارخانه مولیبدن متفاوت بوده است. در شرایط اولیه دانسیتهپمپ

به سمت  ی انتقالریز و نحوهریز هردو تیکنر وجود داشته ولی با اعمال تغییرات در نوع پمپ تهمسیرهای ته

کنترلی دانسیته  حلقه1۵8شکل رهای جدید وجود ندارد. سنج در مسیسنج و دانسیتهمولیبدن دبی کارخانه

 دهد.طبق طرا اولیه را نشان می 2و  1مولیبدن فاز -ریز تیکنرهای مسته
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 بدنیشمال و جنوب به سمت کارخانه مول بدنیمول -مس یکنرهایت زیرته یآورقه کنترل سطا مخزن جمبحل -1۵7شکل 

شمال و جنوب به سمت کارخانه  بدنیمول -مس یکنرهایت زیرته یآورحلقه کنترل سطا مخزن جمب اتیجز  -39جدول 

 بدنیمول

جلوگیری از سرریز کردن مخزن، هوا کشیدن پمپ و در نهایت  هدف از حلقه کنترل سطا مخزن

 پیوسته و یکنواخت به سمت کارخانه مولیبدن صورتبهانتقال بار 

 سطا مخزن کنترلمتغیر تحت

 دور پمپ انتقال دستکاریقابل  متغیر

 ریزدبی ورودی، دانسیته ته گرمتغیرهای اخالل

 )شمدل و ج وب( 1تيک رهد  مس پرعيدسک ف سیزاااسينه ته   ک نرلحلقه -8-2-4

مولیبدن  -)شمال و جنوب( مشابه تیکنرهای مس 1طبق طراحی اولیه در تیکنرهای مس پرعیارکنی 

است.  شدهرفتهگنظر  در یافراگمیدهای ریز با تغییر تعداد ضربات پمپ، حلقه کنترل دانسیته ته1پرعیارکنی

 است. شدهدادهنشان 1۵8شکل شمای کلی این حلقه در

 2و  1موليبرن اد  -هد  مسسیز تيک رآوس  تهحلقه ک نرل سطح مخزن جمع -8-2-5

ارسال شده و محتوی این مخزن توسط دو  2 به مخزنی داخل ساختمان انتقال مواد 2و  1فاز ریز تیکنرهای ته

سطا گیری سطا پالپ، روی این مخزن. برای اندازهدشوکارخانه مولیبدن فرستاده می به سانتریفیوژپمپ 

شود. نمایش داده می 2پرعیارکنی شده در اتاق کنترل کارخانه گیریسطا اندازه. دارد سنج فراصوت قرار

سرریز کردن و نیز  واسطهبهن، جلوگیری از هدرروی کنسانتره هدف از پایش سطا پالپ درون مخز
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. به این منظور در طراحی استدادن پدیده کاویتاسیون هواکشیدن و رخ واسطهبهجلوگیری از استهالک پمپ 

 (.1۵7شکل )شده است ر دور پمپ در نظر گرفتهاولیه کارخانه، حلقه کنترل سطا مخزن با تغیی

 

 2و 1فاز  بدنیمول-مس یکنرهایت زیرته تهیحلقه کنترل دانس -1۵8شکل 

 (4و  3)شمدسه 2تيک رهد  مس پرعيدسک ف سیزاااسينه ته هد  ک نرلحلقه -8-2-6

شده است. به دلیل ز با تغییر دور پمپ در نظر گرفتهریاولیه این تیکنرها، حلقه کنترل دانسیته تهطبق طراحی 

( برای این مدار بسیار کیلوگرم بر لیتر 2000ه مطلوب )مین دانسیتبر کارایی مدار فیلتراسیون، تأدانسیته  تأثیر

ریز تیکنرهای مس حلقه کنترل دانسیته ته جز یاتکلی و  شمای 40جدول و  1۵9شکل ضروری است. 

 هد. درا نشان می 4و 3شماره

 

 4و 3مس  یکنرهایت زیرته تهیحلقه کنترل دانس -1۵9شکل 
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 4و  3مس  یکنرهایت زیرته تهیحلقه کنترل دانس اتیجز  -40جدول 

 ریزهدف از حلقه کنترل دانسیته ته
جاد اینیاز فیلترهای فشاری برای جلوگیری از مورد تأمین دانسیته

 ی فیلترها و آبگیری مناسبمشکل برای پارچه

 ریزته دانسیته کنترلمتغیر تحت

 دور پمپ دستکاریقابل متغیر 

 ریزدبی ورودی، دانسیته ته گرمتغیرهای اخالل

 هد  ک نرلف تيک رهد  بدطلهحلقه -8-3

مناسب و  یراهبر یبراریز ته دانسیته کنترل باطله مجتمب مس سرچشمه، حلقه یکنرهایت هیاول یدر طراح

نترل دانسیته ک منظورهبکارخانه اولیه طبق دستورالعمل  است. شدهگرفتهدر نظر  کنرهایت یریآبگ تیفیبهبود ک

که نقطه  بترتیبدین ده است. شریز در نظر گرفتهریز با میزان بازشدگی شیر تهدانسیته ته ریز، حلقه کنترلته

های نجسگیری شده با دانسیتهریز اندازهو اگر دانسیته ته شدهتعریف کارمراقبتط ریز توسمطلوب دانسیته ته

ن عمل تا زمانی ای داده شده و بالعکس.ریز کاهش ی شیر تهبازشدگای کمتر از نقطه مطلوب باشد، میزان هسته

 .(41جدول و 160شکل کند )پیدا میطه مطلوب برسد ادامه ریز به نقکه دانسیته ته

 

 زیرته ریش یبازشدگ زانیبا م زیرته تهیحلقه کنترل دانس -160شکل 
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 باطله یکنرهایت زیرته تهیحلقه کنترل دانس اتیجز  -41جدول 

 ریز برای بهبود شرایط آبگیریته تنظیم دانسیته ریزهدف از حلقه کنترل دانسیته ته

 ریزته دانسیته کنترلمتغیر تحت

 ریزتهخروجی  دستکاریقابل متغیر 

 ریزدبی ورودی، دانسیته ته گرمتغیرهای اخالل
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،  سازی، فیلتر خألمداراهی شیرآهک لی اهی کنترحلقه

 یکن، فیلترفشاری و کارخاهن مواد شیمیای خشک
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 شرح مراس آبگير  ک سدانره مس اس مجنمع مس سرچشمه -9-1

 لعنوان کنسانتره نهایی از کارخانه خارج شود. در مسیر اوتواند بهمولیبدن از دو مسیر میباطله نهایی کارخانه 

د صپالپ حاوی کنسانتره مس ابتدا در تیکنرهای مس شمال و جنوب بازیابی شده و با در (گیری قدیم)مدار آب

پالپ در  جدید(گیری )مدار آب شود. در مسیر دومارسال می کنو خشک خألدرصد به فیلترهای  ۵0جامد 

فیلترهای فشاری فرستاده  درصد به ساختمان 6۵ حدودنشین شده و با درصد جامد ( ته4و  3تیکنرهای توسعه )

 آورده شده است. کنسانترهری نمایی از مدار آبگی 161شکل شود. در می

 

 کنسانتره مجتمب مس سرچشمه یریمدار آبگ -161شکل 

 آبگير  قریممراس  -9-1-1

ارسال و  خألبه مقسم گردان فیلترهای  ۵0شمال و جنوب  با درصد جامد مس ریز تیکنرهای تهدر این مدار، 

. است کاربهآمادهاصلی کارخانه دو فیلتر در حال کار و یک فیلتر  طراشود. طبق تقسیم می خأل لتریفبین سه 

در حدود  هارطوبت محصول تولیدی آنست. ا شدهیطراحتن بر ساعت  3۵فیلتر برای تولید کیک با تناژ  هر

 دهد. را نشان می خألهای نمایی از فیلتر 162شکل  .درصد است 18تا  14

 

 مجتمب مس سرچشمه خأل لتریف -162شکل 
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شود. دو خشککن وارد میبت داشته باشد به خشکدرصد رطو 18باید  حداکثردرنهایت این محصول که 

 کاربهآمادهکن در حال کار و دیگری موازی در مجتمب موجود است که بر اساس طرا یک خشککن 

محصول خروجی این خشک. باشندمیجهت و همها از نوع گردان و حرارت مستقیم کن. این خشکاست

 . (163شکل ) گرددعنوان کنسانتره نهایی مس از کارخانه خارج میدرصد به 8رطوبت حدود  باها کن

 

 کن گردانخشک -163شکل 

 مراس آبگير  توسعه )جریر( -9-1-2

ریز این هو ت دهی شدهخوراکتوسعه تیکنرهای مس به باطله کارخانه مولیبدن )کنسانتره مس( بخشی از 

تیکنرهای این ریز تهشود. می ارسال( به فیلترهای فشاری g/l 2000 یتهدانس) 6۵جامد حدود تیکنرها با درصد 

یک دارای دو پمپ کند. مخزن شماره مترمکعبی تقسیم می 80وارد مقسم شده و بار را بین دو مخزن 

 و بودهدو دارای سه پمپ سانتریفیوژی  شمارهو مخزن  2و  1خوراک فیلترهای شماره  بوده وسانتریفیوژی 

 (.164شکل کند )را تأمین می ۵و  4، 3خوراک فیلترهای 

و  SVEDALAتوسط شرکت  در طرا توسعه اولیه مجتمب 2و  1فشاری  فیلترهایدر مدار آبگیری جدید، 

 16۵شکل اند. در اندازی شدهدار )ایرانی( نصب و راهتوسط شرکت توربین ۵و  4، 3 فشاری فیلترهای

 است.  شدهدادهنشان  دهنده آنتشکیل شماتیکی از فیلتر فشاری و اجزای

 مجنمع مس سرچشمه هد  ک نرلف مراس آبگير حلقه -9-2

  کنواحر خشکک نرلف  هد حلقه -9-2-1

 است شدهنظر گرفتهشمه سه حلقه کنترلی زیر در موجود در مجتمب مس سرچهای گردان کندر خشک

  (: 166شکل )

  کن(فشار درون خشک کنترلمکنده )فن حلقه تنظیم هوای 
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 احتراق هوای  باکننده کنترل نسبت هوای رقیق 

 کن حلقه کنترل تنظیم سوخت بر اساس دمای انتهای خشک 

 

 یفشار لتریف یریمدار آبگ -164شکل 

 

 یفشار لتریاجزاء ف -16۵شکل 

 کن(اشدس اسون خشک ک نرلحلقه ت ظيم هوا  مک ره )

 در کانال انتقال هوای گرم شدهنصبسنج فشارکند. کن را تنظیم میاین حلقه کنترلی فشار داخل خشک

کار مراقبتد. کناتاق کنترل منتقل میگر موجود در کنترلگیری کرده و به کن میزان فشار را اندازهخشک

شد شده با واقعیفشار مطلوب بیشتر از فشار  کهیدرصورتکند. میفشار مطلوب را در حلقه کنترل وارد  میزان

 دریچه یبازشدگبا کاهش دهد و بالعکس. کاهش میرا کن )دمپر( دریچه انتهای خشکبازشدگی گر کنترل
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یابد. این حلقه کن افزایش میهوا کاسته شده و فشار درون خشک یکن از میزان دبی خروجانتهای خشک

 .(42جدول و  167شکل افزایشی است )-از نوع افزایشی 

 
 کن گردانخشک یکنترل یهاحلقه -166شکل 

 
 کنفشار خشک میحلقه کنترل تنظ -167شکل 

 کنحلقه کنترل فشار خشک اتیجز  -42جدول 

 کنفشار خشکهدف از حلقه کنترل 
کن و حرارت درون خشک ازحدبیشاز مکش 

 نماید.می افزایش مصرف سوخت جلوگیری

 کن میزان فشار درون خشک کنترلمتغیر تحت

 کن دریچه فن مکنده خشک دستکاریقابل  متغیر

 کن دبی و فشار هوای ورودی به خشک گراخالل هایمتغیر
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از دبیفشارسنج  یجابهجهت تنظیم این حلقه  کن،در حال حاضر به علت نبود فشارسنج محفظه ثابت خشک

ت و هوای سوخبا این فرض که با افزایش  است. شدهاستفاده کنترلسنج جریان هوای احتراق در سیستم 

هوای احتراق،  بنابراین با افزایش دبی ،ابدییممیزان فشار محفظه افزایش ، کنندهقیرقو به نسبت هوای  احتراق

  . (168شکل ) شودمیزان بازشدگی دریچه انتهایی بیشتر می

 

 احتراق ( یهوا یدب رییفن مکنده با تغ چهیدر رییکن )تغحلقه کنترل فشار خشک یفعل تیوضع -168شکل 

 به هوا  احنراق  ک  رهسقيقک نرل اسبت هوا  

 و درنتیجه دبی آنکننده بازشدگی شیر هوای رقیقمیزان نسبت افزایش دبی هوای احتراق به در این کنترل 

 مقدار بازشدگی شیر هوایو افزایشی است -از نوع افزایشی نسبت. این کنترل (43جدول یابد )افزایش می

 (.169شکل ) شودیمکار انجام توسط مراقبت شدهمیتنظکننده به کمک ضریب رقیق

 کن حلقه ک نرل ت ظيم سوخت بر اسدس امد  اانهد  خشک

 کنموجود در خشکهای این حلقه تمام حلقهدهد. را نشان میحلقه تنظیم سوخت شماتیکی از  170شکل 

گیری و داده آن به دما اندازهکن توسط حسگر دمای انتهایی خشک. در این حلقه دهدقرار می تأثیررا تحت 

وخت میزان سبرای تنظیم آن با نقطه مطلوب مقایسه شده و  شده گیریاندازه. دمای شودیماتاق کنترل ارسال 

بیشتر از نقطه مطلوب باشد، میزان سوخت  شدهقرا تاگر دمای در این حلقه . (44جدول ) دشومی دادهتغییر 

نترلی ک کاهشی است. تغییر میزان سوخت توسط شیر-یابد. این حلقه از نوع افزایشیورودی کاهش می

 گیرد.در مسیر گاز طبیعی صورت می شدهنصب
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 احتراق یبه هوا کنندهقیرق یکنترل نسبت هوا -169شکل 

 احتراق یو هوا کنندهقیرق یکنترل نسبت هوا -43جدول 

 کنندهکنترل نسبت هوای رقیقهدف از 
کن، انتقال حرارت به کاهش دمای محفظه خشک

 قسمت گردان 

 میزان هوای احتراق کنترلمتغیر تحت

 کننده میزان هوای رقیق دستکاریقابل  متغیر

 دمای هوای ورودی  گراخالل هایمتغیر

 

 کن گردانسوخت خشک میحلقه تنظ -170شکل 
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 کنحلقه کنترل سوخت خشک اتیجز  -44جدول 

 کن، کاهش مصرف سوخت تنظیم میزان سوخت خشک حلقه کنترل سوختهدف از 

 میزان سوخت مصرفی  کنترلمتغیر تحت

 کن میزان دمای مطلوب انتهای خشک دستکاریقابل متغیر 

 یزان و رطوبت بار ورودی م گراخالل هایمتغیر

  اشدس  هد سيسنم ک نرل ايلنر -9-2-2

طریقه الت معمول . در حکنندکامالً خودکار عمل می صورتبهو  کنترلیسیستم  با استفاده ازفیلترهای فشاری 

فیلترهای فشاری  .دارند را کارمترین احتیاج به مراقبتای است که در شرایط بهینه کگونهها بهآنکار 

کشد، در دقیقه طول می 10ی کاری )سیکل( که حدود باشند و در هر دورهصورت ناپیوسته در مدار میبه

 :شود قرار زیر انجام میهر فیلتر مراحل مختلف آبگیری به

 ایین )پها توسط موتور فشار ها و پارچهصفحات فیلتر و ممبرانها و جمب شدن جکLow 

pressure closing) :مرحله اولین گام در هر دوره کاری فیلتر است. در ابتدای این مرحله فیلتر  این

 .شودثانیه توسط موتور فشار پایین انجام می 30در موقعیت باز قرار دارد و این مرحله در حدود 

 باال  ها توسط موتور فشارفشار قرار گرفتن بیشتر صفحات و پارچهها و تحتجک جمب شدن بیشتر

(High pressure closing:)  ،این مرحله پس از اتمام مرحله یک قرارگرفته و در این مرحله

گیرند تا از بیرون ریختن فشار قرار میبار تحت 200ها توسط موتور فشار باال با فشاری حدود جک

 نجامادر حین  دهی و فیلتراسیون جلوگیری شود.ها در مرحله خوراکصفحات و پارچه مواد از بین

 شود. این مرحله کنترل انحراف فیلتر نیز انجام می

 ک نرل ااحراف ايلنر اشدس  

کنند. ها را تعیین میکلید مجاورتی قرار دارد. این کلیدها حد نهایی باز و بسته شدن جک 4روی هر فیلتر  بر

ه متحرک بر روی صفح حات فلزی قرار گرفتن حساس هستند.کلیدهای مجاورتی نسبت به در مجاورت صف

شوند این ها کامالً باز میشده است. زمانی که جکنصب (Targetفیلتر، صفحات آهنی به نام هدف )

ی ارسال تصفحات در مقابل کلیدهای مجاورتی قرارگرفته و دستور توقف باز شدن جک از کلیدهای مجاور

از  منظور جلوگیریحسگرهای انحراف به رسد.ها به اتمام میترتیب مرحله باز شدن جکاینشود و بهمی

وازی م حرکتی های فیلتر در بازه حرکتی خود ممکن استشده است. جکها در نظر گرفتهانحراف جک

ها باعث دم حرکت یکسان جکباهم نداشته باشند و یک یا دو جک با سرعت بیشتری باز یا بسته شوند. ع
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ها، حسگرهای انحراف واکنش نشان در صورت منحرف شدن جک شود.از مسیر خود می منحرف شدن فیلتر

  .(171شکل ) شوندداده و باعث توقف عملکرد فیلتر می

 

 لتریف ییجاجابهکنترل انحراف و  ستمیس -171شکل 

های دوره که باید در استهای کنترلی ای از شیربر اساس عملکرد مجموعه درواقبفشاری  فیلترسایر مراحل 

 است.    شدهانیبدر ادامه بقیه مراحل کاری یک فیلتر فشاری . (172شکل مختلف باز و یا بسته شود )

 

 یفشار لتریکنترل ف ستمیس -172شکل 
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 ( مرحله ورود خوراک و فیلتراسیونFeed filtration:)  در این مرحله پس از باز شدن شیر ورود

یابد. دهی ادامه میشده و بر اساس وزن و یا زمان، عمل خوراکدهی شروعخوراک، عمل خوراک

 اخت تشکیلصورت یکنوتا کیک به شدهطور کامل پر در این مرحله بایستی محفظه بین دوپارچه به

ل آبگیری نیز به دلیل اینکه صفحات در این مرحله عم پارچه جلوگیری شود.و از پاره شدن 

بار( به مقدار زیادی انجام  6تا  ۵)حدود  استقرار دارند و فشار خوراک ورودی نیز باال  فشارتحت

 .باشدثانیه  1۵0دهی به فیلتر بر اساس زمان طبق طرا اولیه باید زمان خوراکمدت شود.می

 الستیکی و شروع فشار ممبران ) یمرحله ورود هوای فشرده به پشت غشاMembrane 

compression :) در این مرحله شیر ورود هوا به پشت غشا بازشده و پس از ورود هوا، غشا متورم

شود. این مرحله عالوه بر آبگیری تا حدودی نقش شده و بخش دوم عمل آبگیری انجام می

ثانیه  30دارد. این مرحله حدود  بر عهدههای محفظه را نیز یکنواخت کردن کیک در همه قسمت

 .کشدطول می

 مرحله خشک( کردن کیک توسط عبور هوای فشرده از میان کیکAir drying :) در این مرحله

ها و کیک بخش سوم و اصلی فرآیند آبگیری ها وارد و پس از عبور از پارچههوا به پشت پارچه

های خروجی و آب را به سمت قسمت دهشآبدر این مرحله هوای فشرده جایگزین  شود.انجام می

در این مرحله هرچه اختالف فشار بین دو طرف کیک  شود.حرکت داده تا عمل آبگیری انجام 

 .باشددقیقه  4زمان این مرحله طبق طرا اولیه باید مدت شود.د عمل آبگیری بهتر انجام میبیشتر باش

 تواند عمل کند.ز میدیدگی پارچه نیدر حین اجرای این مرحله کنترل آسیب

  ایرگف پدسچهسيسنم ک نرل آسيب

کدورت طبق طرا اولیه  کند.های فیلتر را مشخص میوضعیت پارچه ،میزان کدورت پساب فیلترهای فشاری

 یاجزا شود.گیری میهای خروج پساب فیلتر قرار دارند اندازهسنج که بر روی لولهکدورت 2کارخانه توسط 

نور توسط  دستگاه به روش اپتیکی )انعکاس . ایناسته اصلی، کابل فیبر نوری و منبب سنج شامل بدنکدورت

باعث پراکندگی یا جذب نور در  کدورت  کند.گیری میها را اندازهذرات معلق( مقدار کدورت محلول

 (.173شکل ) شودحین عبور آن بر روی یک خط مستقیم در آب می
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 یفشار لتریسنج فکدورت -173شکل 

 ( مرحله دمش باال جهت شستشوی مسیر خوراک داخل فیلترTop blow):  این مرحله قبل از باز

ها و مانده در لوله خوراک بر روی کیکمنظور جلوگیری از ریزش ذرات و آب باقیشدن فیلتر به

. این شودهای کاری بعدی انجام میهمچنین جلوگیری از مسدود شدن مسیر برای بارگیری در دوره

پس از اتمام این مرحله  و مجدداً دمش هوا است. ورود آب، مرحله دمش هوامرحله خود شامل سه 

ثانیه  18زمان انجام این مرحله ها تخلیه شوند. مدتعمل آبگیری به پایان رسیده و باید کیک درواقب

 .باشدمی

 مرحله باز شدن شوت تخلیه کیک فیلتر (Hatch opening): های محل در این مرحله باید دریچه

ثانیه  18زمان آن منتقل شود. این عمل طی مدتتخلیه کیک باز شود تا کیک فیلتر به نوار نقاله زیر 

 .شودانجام می

 هاها جهت تخلیه کیکمرحله باز شدن جک (Low pressure opening) در این مرحله موتور :

ها بخش در هنگام باز شدن جک شوند.ها باز میشده و توسط موتور فشار پایین جکفشار باال قطب

یب روی نوار ها به ترتها از یکدیگر فاصله گرفته و کیکرچهمتحرک فیلتر به همراه صفحات و پا

بعد از انجام این مرحله باید وزن  .دقیقه زمان الزم دارد 1روند تخلیه کیک تقریباً  شوند.تخلیه می

 خالی فیلتر کنترل شود.
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 و ن ايلنر سيسنم ک نرل 

سلول بار قرارگرفته که  4بر روی  یفشار لتریفهر . استفشاری بر اساس وزن فیلتر  فیلترهایعمده کارکرد 

تر های بار در چهارگوشه فیلمحل قرارگیری سلول یری وزن فیلتر را بر عهده دارند.گوظیفه اندازه هاسلولاین 

ارد وآوری و سپس های ارسالی از هر بخش جمبها به این صورت است که سیگنال. طریقه کارکرد آناست

 شدهتعریفه شوند. بر مبنای برنامز تعدیل توسط سیستم کنترلی نمایش داده میبخش تعدیل وزن شده و بعد ا

 چهارکیلوگرم باشد لرزاندن پارچه توسط  1۵0تخلیه بیش از  بعد ازکه وزن فیلتر بر روی سیستم درصورتی

ن به وز اگر شود.دیگر عمل لرزاندن انجام می بار صورت عدم کاهش وزن در گرفته وانجام  لرزاننده موتور

شکل ) گرددو در غیر این صورت فیلتر از مدار خارج می شدهانجامکیلوگرم برسد ادامه سیکل  1۵0کمتر از 

174)  . 

 

 یفشار لتریکنترل وزن ف ستمیس -174شکل 

 (مرحله بسته شدن شوت تخلیهHatch closing)های فیلتر بر روی نوار : پس از اتمام تخلیه کیک

 .ها شودباید شوت کامالً بسته شود تا فیلتر آماده شستشوی پارچه

 (مرحله شستشوی پارچه فیلترCloth washing)ا ه: در این مرحله با باز شدن مسیر آب ورود به نازل

 .تا منافذ پارچه برای سیکل بعدی تمیز گردد شدهثانیه فضای بین دوپارچه شسته  24به مدت 

 هامرحله لرزاندن پارچه (Cloth Vibration)مانده احتمالی : این مرحله برای جدا کردن ذرات باقی

 .شودثانیه انجام می 24زمان ها در مدتبین صفحات و یا روی پارچه
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 سد  کدسخداه شيرآهکمعراف مراس  -9-3

، سنگ طبق طرا دارد. بر عهده های تغلیظ را مین شیرآهک برای کارخانهوظیفه تأ سازیآهککارخانه شیر

 19-6به ابعاد  متریلیم 4۵0شکنی اولیه، ثانویه و سرندکنی از ابعاد شامل سنگ یآهک خام در مدار خردایش

یطراحتن بر ساعت  3/11کوره پخت آهک برای تناژ  دهد.و خوراک کوره را تشکیل می خردشده متریلیم

شود. مدار کارخانه منتقل می سازیآهک( به کارخانه شیرشدهپختهو محصول کوره )آهک  شده

ورودی ناژ ت باشد.دروسیکلون میکننده مارپیچی و هیبندیای، طبقهشامل آسیای گلوله سازیآهکشیر

سازی، تولید تن بر ساعت و محصول مدار کارخانه شیرآهک 1/21 طبق طرا اولیه برابر ایآسیای گلوله

سازی شیرآهک تولیدی، مخازن ها و همگنکاهش نوسان منظوربهاست.  18جامد  با درصد یشیرآهک

درصد از مخازن ذخیره  18شیرآهک با درصد جامد  است. شدهگرفتهره شیرآهک در نظر ذخی یدوقلو

های مدار بسته شیر آهک در کارخانه مواد شیمیایی شده و پس از اضافه شدن ثقلی وارد مخزن صورتبه

 گردد.های پرعیارکنی ارسال میدرصد به کارخانه 10آب، با درصد جامد 

برای تنظیم محیط قلیایی در مدار فلوتاسیون  2Ca(OH)، تولید سازیآهکهدف از کارخانه شیر 

. در این کارخانه، آهک خشک پخته با آب مخلوه شده، ذرات درشت و ستاهای پرعیارکنی کارخانه

محصول کارخانه تولید و به مخازن  عنوانبه 18های نامحلول جدا شده و شیرآهک با درصد جامد ناخالصی

 شود. ذخیره شیرآهک ارسال می یدوقلو

ارپیچی، هیدروسیکلون، مخازن کننده مبندیای، طبقهمل یک آسیای گلولهسازی شامدار کارخانه شیرآهک

طبق طرا، با توجه به تناژ ورودی به آسیا باید یک مخزن هیدروسیکلون،  .(17۵شکل ) و پمپ انتقال است

 (. 176شکل ) و بقیه تجهیزات در مدار باشند بوده کاربهآماده صورتبهیک هیدروسیکلون و یک پمپ انتقال 

 سد  هد  ک نرلف مراس پخت و شيرآهکلقهح -9-4

 حلقه ک نرل ت دژ وسوا  به کوسه آهک -9-4-1 

. برای استتن  ۵00که ظرفیت هرکدام  شدهگرفته در نظردو مخزن ذخیره آهک خام برای خوراک کوره 

 9/13تا  ۵/0ها بین که ظرفیت آن شدهدادهدهنده نوار نقاله دور متغیر قرار ک خوراکخروجی هر مخزن ی

دهنده در مدار قرار داشته باشد. دهی به کوره باید فقط یک خوراکباشد. در موقب خوراکتن بر ساعت می

رزان از نده لدهی خوراکجابهبه دلیل کوچک بودن ابعاد سنگ و برای تنظیم مناسب بار ورودی به کوره، 

دقیق  صورتبهتن بر ساعت  3/11است. تناژ ورودی به کوره باید  شدهاستفادهنوار نقاله با قابلیت تغییر دور 

. در این اندشدهدادهدر یک حلقه کنترلی قرار  47دهنده شماره تنظیم شود به همین منظور تنظیم تناژ خوراک
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با عدد مطلوب مقایسه شده و به نسبت آن سرعت  48ی نوار گیری شده توسط ترازوحلقه کنترلی عدد اندازه

 استاندارد به کوره ازحدشیبشود از باردهی تنظیم تناژ باعث می (.177شکل د )تنظیم خواهد ش 47نوار نقاله 

جلوگیری شده و اصطالحاً کوره خفه کار نکند و همچنین زمان الزم برای پخت آهک در کوره رعایت 

محصول و اتالف  شدهتمامبر ساعت باعث افزایش قیمت  تن 3/11شود. همچنین کاهش یافتن تناژ نسبت به 

 شود.انرژی و سوخت می

 

 سازیآهکریمدار کارخانه ش -17۵شکل 

 

 یسازرآهکیکارخانه ش زاتیتجه -176شکل 
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ترلی با است. این حلقه کن شدهاستفادهبرای کنترل و تنظیم بار ورودی به کوره آهک از حلقه کنترل وزن 

در این حلقه کنترلی  د.کنمیتناژ ورودی را کنترل  ،هادهندهوزن و تغییر دور خوراکگیری اندازهاستفاده از 

می دهنده کاهشباسکول بیش از مقدار مطلوب باشد، دور موتور خوراک توسطشده  گیریاندازه تناژاگر 

   .(4۵جدول و 177شکل کاهشی است )-نوع افزایشی یابد و بالعکس. این حلقه از

 
 به کوره آهک یحلقه کنترل تناژ ورود -177شکل 

 به کوره آهک یحلقه کنترل تناژ ورود اتیجز  -4۵جدول 

 هدف از حلقه کنترل وزن خوراک کوره
تنظیم تناژ ورودی به کوره با توجه به ظرفیت، دمای ابتدایی 

 پخت مناسب سنگ آهکو انتهایی، سرعت چرخش کوره، 

 تناژ خوراک کنترلمتغیر تحت

 دهندهتغییر دور خوراک دستکاریمتغیر  قابل 

 ، باز شدن ناخواسته دریچه مکانیکیبندیدانهتغییر  گرمتغیرهای اخالل

 ک نرل اسبت آب به جدمر آسيد  شيرآهک  -9-4-2

شود. دبی آب توسط شیر میاستفاده  آهکبرای تنظیم درصد جامد داخل آسیا از حلقه کنترل نسبت آب و 

تناژ جود نوسان در وتوجه به با  شود.کار تنظیم میدخو صورتبهکنترلی با توجه به میزان تناژ ورودی به آسیا 

 برای تنظیم موقببهمناسب و  العملعکسد توانمیکار نتن بر ساعت( مراقبت 30-0خوراک ورودی به آسیا )

شکل رود. در ناپذیر به شمار میدرصد جامد را نشان دهد. بنابراین استفاده از حلقه کنترل نسبت امری اجتناب

ان است. در این کنترل نسبت اگر میز شدهدادهرآهک نشان نسبت آب به جامد آسیای شی یمدار کنترل 178

   .(46جدول ) ابدییمسیا نیز افزایش جامد ورودی به آسیا افزایش یابد، میزان آب ورودی به آ
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 رآهکیش یاینسبت آب به جامد آس یاز مدار کنترل یینما -178شکل 

 کنترل نسبت آب به جامد اتیجز  -46جدول 

 ورودی آب دبی تغییرتنظیم نسبت آب به جامد داخل آسیا با  هدف از کنترل نسبت آب به جامد 

 جامد( نسبت آب به جامد )درصد کنترلمتغیر تحت

 میزان بازشدگی شیر آب ورودی به آسیا دستکاریمتغیر  قابل 

 نوسان تناژ ورودی گرمتغیرهای اخالل

 مجنمع مس سرچشمه مواا شيميدیفآش دیف بد کدسخداه  -9-5

در  سازی مواد شیمیاییساخت و آماده .داردعیار و بازیابی مدار  بر یمستقیم تأثیرمصرف مواد شیمیایی 

 ند از:ارتاعبدر واحد فلوتاسیون  مورداستفادهمعمول  ییایمیشگیرد. مواد کارخانه مواد شیمیایی انجام می

  11Z :  های سازی تمام کانیهای سولفیدی )شناورکانیبرای شناوری  اصلی کلکتور عنوانبهاین ماده

و باید  شدهیداریخرجامد  صورتبهاین ماده  .است و...(پیریت، کالکوپیریت سولفیدی نظیر 

 سازی و استفاده شود.آماده %1۵ل محلو صورتبه

 407R: ری ابیت کم عالوه بر شناوخبا انت جهیدرنتبا قدرت شناوری باال و کلکتور یک  عنوانبه

ا ز داررا نیهای اکسیدی کانیها مانند های سولفوری تا حدودی قابلیت شناوری سایر کانیکانی

سازی و استفاده آماده%1۵ل محلوجامد خریداری شده و باید به صورت  صورتبهاین ماده  است.

 شود.

 250froth Dow : صورتبهت شناورسازی ذرات درشت را دارد. ست که قابلیبا قدرت باال سازکف 

 شود.خالص خریداری شده و به همان صورت نیز استفاده می
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 MIBC: زی در شناورسازی سولفورها است و برای شناورسا مورداستفادهمعمول و پایه  سازکف

و به همان صورت نیز استفاده  شدهیداریخرخالص  صورتبه است. مؤثرذرات ریز نیز بسیار 

 شود.می

 200Z: صورتبهیز این ماده ن شود.استفاده می مس هایسولفید ت باال برایانتخابیبا کلکتور  عنوانبه 

 شود.و به همان صورت نیز استفاده می شدهیداریخرخالص 

 36۵8سازی با قطر از پنج تانک ساخت و آماده 407Rو  11Z یکلکتورهاسازی و ذخیره برای ساخت، آماده

ه مواد شیمیایی در کارخان )407Rو دو تانک برای کلکتور  11Z کلکتورمتر )سه تانک برای میلی 1829و ارتفاع 

متر )یک تانک میلی 2473و ارتفاع  2438های روزانه با قطر تانک عنوانبهالبته دو تانک نیز شود. استفاده می

سازی در کارخانه تغلیظ قرار داده شده که محلول آماده )407Rو یک تانک برای کلکتور  11Zبرای کلکتور 

 شود.ها ارسال میاین تانکهای فوق برای استفاده روزانه به شده در تانک

در کارخانه مواد شیمیایی فقط ذخیره 200Zو همچنین کلکتور   MIBCو  250Dowfrothسازهای کف

در کارخانه مواد شیمیایی برای هر کدام از این مواد  رونیازاشوند. ظ ارسال میسازی شده و به کارخانه تغلی

است.  همچنین سه تانک نیز در کارخانه  شدهگرفته نظرمتر در میلی 1829و ارتفاع  1۵24دو تانک با قطر 

متر برای استفاده روزانه این مواد در نظر میلی 122و ارتفاع  122های روزانه با قطر تانک عنوانبهتغلیظ 

 است. شدهگرفته

یز در کارخانه ن 4۵72و ارتفاع  36۵8با قطر  شیرآهکهای مواد شیمیایی، دو تانک مدار بسته عالوه بر تانک

ه برگشتی از کارخان شیرآهکسازی و شیرآهکدر کارخانه  دشدهیتول شیرآهکمواد شیمیایی قرار دارد که 

های تغلیظ یک را به کارخانه شیرآهکها توسط سه پمپ، این تانک شوند.ها ارسال میتغلیظ به این تانک

 کنند.و دو ارسال می

  مواا شيميدیفکدسخداه هد  ک نرلف مهم حلقه -9-6

 407Rو   11Zکلکنوسهد   ک نرلف آب برا  سدختحلقه  -9-6-1

هر ر روی سنج بز شیر کنترلی به همراه دبیا %1۵صورت محلول به 407Rو  11Zسازی کلکتورهای برای آماده

جه نیاز با توه این صورت است که میزان آب موردروش استفاده از این تجهیزات بشده است. تانک استفاده

 شودعنوان نقطه تنظیمی به حلقه اضافه کردن آب وارد میو بهمحاسبه شده  موردنظربه مقدار کلکتور جامد 

به مخزن  موردنظرمحض اضافه شدن حجم آب ارد که بهوظیفه د کنندهکنترلدر این مرحله  .(47جدول )

است که  شدهاستفاده FQICالبته در این حلقه از تجهیزی به نام  سته شدن شیر کنترلی را صادر کند.دستور ب
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و بعد  اردشدهونقطه تنظیمی به آن  ماًیمستقسنج و شیر کنترلی است و دبی ،کنندهدر حقیقت ترکیبی از کنترل

   (.179شکل نماید )جریان آب را قطب می موردنظراز عبور دبی 

 
 ساخت کلکتورها یآب برا یحلقه کنترل کیشمات -179شکل 

 ساخت کلکتورها یحلقه کنترل آب برا اتیجز  -47جدول 

 ساخت کلکتور با غلظت مناسب هدف از حلقه کنترل آب برای ساخت کلکتور

 حجم آب کنترلمتغیر تحت

 آب به تانک نشدزمان اضافه دستکاریمتغیر قابل 

 تغییر دبی آب گرمتغیرهای اخالل

 اسسدلف به کدسخداه تغليظ شيرآهکت ظيم اااسينه  حلقه -9-6-2

برای تنظیم  درصد باشد. 10ارسالی به کارخانه تغلیظ باید  شیرآهکطبق طراحی کارخانه، درصد جامد 

کرده و  گیریارسالی به کارخانه تغلیظ، دانسیته را اندازه شیرآهکدر مسیر  شدهنصبسنج دانسیته، دانسیته

کننده دانسیته را با نقطه مطلوب مقایسه و با توجه به اختالف دانسیته کند. سپس کنترلکننده ارسال میبه کنترل

 ببه تانک را با تغییر در میزان بازشدگی شیر کنترلی ورود آ شدهاضافهمطلوب با مقدار واقعی، مقدار آب 

 شبه تانک افزای شدهاضافهنسیته شیر آهک، دبی آب با افزایش دا (.48جدول و  180شکل کند )تنظیم می

 افزایشی است.-افزایشی نتیجه این حلقه از نوعیافته تا دانسیته تنظیم شود، در
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 شیرآهک تهیدانس میحلقه تنظ کیشمات -180شکل 

 شیرآهک تهیحلقه کنترل دانس اتیجز  -48جدول 

 ارسالی به کارخانه شیرآهکدانسیته  هایکاهش نوسان از حلقه کنترل دانسیتههدف 

 شیرآهکدانسیته  کنترلتحتمتغیر 

 میزان باز شدن شیر کنترلی آب قابل دستکاریمتغیر 

 گرمتغیرهای اخالل
دریافتی از تانک ذخیره، تغییر دبی  شیرآهکتغییر دانسیته 

 و دبی آب شیرآهکبرگشت 

 


