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 پیشگفتار 

گر در بیش از دو دهه کار در صنعت و دانشگاه، همواره به دنبال جواب یک سؤال  کاشیمرکز تحقیقات فرآوری مواد  

جواب این سؤال، رویکرد ما را    تر است؟های ایران نسبت به مشابه خارجی خود پایین کارخانه  کاراییچرا  ؛  بوده است

می مشخص  موجود  مشکالت  کارخانه  کند.برای حل  در  که  بپذیریم  تکنولوژیاگر  علوم  ها،  از  حاصل  جاافتاده  های 

می گرفته  بکار  افزایش  مختلف  مسئله  با  مواجهه  نحوه  به  کاراییشود،  صنعتی  میواحدهای  روشن  مرکز   گردد.خوبی 

با    داند.ها میخانهگر، جواب به این سؤال را عدم رعایت استانداردهای الزم در راهبری کارتحقیقات فرآوری مواد کاشی

افزایش کارایی کارخانه برای  توسعهاین رویکرد،  بنیادی،  به تحقیقات وسیع  نیاز  در  های موجود،  ای و حتی کاربردی 

استانداردهای شناخته با  مطابق  باید  بلکه شیوه راهبری  نیست،  ایران  باشد.دانشگاه و صنعت  تغییر    شده  این کار،  حاصل 

راهبری کارخانه   استانداردسازی  ” کنان با هدف نزدیک شدن به راهبری استاندارد است.فرهنگ و تغییر رفتار کار 

در مجتمع سرچشمه با کمک مدیران، روسا، سرپرستان و کارکنان زحمتکش    1394از سال    ”از طریق بازرسی فرایند

پرداختن به تحقیقاتی که نقش مستقیمی در تولید نداشته و نتایج آن در   جایبهدر این مدت    به اجرا گذاشته شده است.

مورد بررسی قرار    ،دهه گذشته در دنیاست، عوامل دوری از راهبری استاندارد  ۵شده در  بهترین حالت تأیید کارهای انجام

زندگی    هاآنعملیاتی با  گر عالوه بر کار در کنار کارکنان  گرفت. در طی این مدت، کارشناسان مرکز تحقیقات کاشی

یند، تجهیزات و رفتار نیروی  آهای عملیاتی جدید با ایجاد تغییرات تدریجی در فرحاصل این تالش، اتخاذ شیوه اند.کرده

به دنبال خواهد داشت.   انسانی بوده است.   این رویکرد، در درازمدت، نهادینه کردن روش صحیح راهبری کارخانه را 

گیرند  قرار می  وتحلیلتجزیههای مرکز، مسائل کاماًل ملموس کارخانه مورد  ول، در این گزارشهای متداگزارش  برخالف

اصالحات ایجادشده نیز در جلسات هفتگی با حضور    تأثیرشایان ذکر است که    شوند.های رفع مشکالت ارائه میو راه

 گردند. طور مستمر ارزیابی میهای شغلی بههمه رده

شده برای واحدهای مختلف کارخانه  های تهیههای این رویکرد جدید است. کتابچهکی از خروجیکتابچه پیش رو نیز ی

شرح تجهیزات به همراه نکات کلیدی    شود. در فصل اول به شرح مدار و اهداف واحد پرداخته می  شامل چهار فصل است.

یند، پیشنهادها و  آسوم به مشکالت فر  در فصل   مکانیکی، ابزار دقیقی، برقی و عملیاتی در فصل دوم آورده شده است.

 بایدها و نبایدهای راهبری هر واحد نیز در فصل چهارم گنجانده شده است. شود.ارها پرداخته میهکار

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

برای برقراری ارتباط پویا، مستمر و مؤثر بگشاید.
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 مقدمه  -1 -1

مس در    باارزششنود. شنناوری ذرات  برای قلیایی شندن پال  اسنتفاده می  آهکهای بزرگ صننعتی از  در کارخانه

های  . در کارخانهاسنننت  pH. یکی از موارد مهم راهبری مدار فلوتاسنننیون تن یم گیردمیمحیط قلیایی صنننورت  

متفاوتی برای مراحل مختلف   pHهای باارزش و ذرات گانگ عدد  به عیار مس، نوع کانی  با توجهفرآوری مس 

 گیرند.ر میدر ن 

تن یم محیط قلیایی در مدار فلوتاسنیون برای بازداشنت کانی پیریت و   ،آهکترین هدف اسنتفاده کردن از  اصنلی

های  یابی به حداکثر عیار و بازیابی کانیدسنت  باعث اسنت. این کارهای مزاحم دیگر در مراحل فلوتاسنیون کانی

نشننینی در تیکنر و افزایش نرف فیلتر شنندن سننرعت ته  افزایش  ،آهکشننود. از دیگر اهداف اسننتفاده از  مس می

  اسننطهدر مدار خردایش آسننیا واکنش گالوانیکی بین کانی سننولفیدی و و  کهازآنجاییکنسننانتره مس اسننت. 

هنای جنذب کلکتور بنه کنانیکناهش  مقندار اکسنننیحن محلول در پنالن  و    کم شننندنمنجر بنه  خردایش فوالدی  

 در این بخش نیز از اهمیت باالیی برخوردار است. آهک، استفاده از شودمیسولفیدی 

 آهکشنیر ،به همین دلیل اسنت.های صننعتی در کارخانه  pHپرکاربردترین روش تن یم  ،آهکشنیراز  اسنتفاده 

ریت یهای مزاحم مانند پریت و کالکوسنیت و بازداشنت کانییمواد شنیمیایی در شنناوری کالکوپ  ترینمهمیکی از  

بازداشنت پیریت از ماده    برایاز سنود و   pHافزایش    جهت  های تغلیظ مس،در دیگر کارخانه. شنودب میمحسنو

 .شودمیاستفاده نیز  SMBSشیمیایی 

انجام و بر اسناس روش اسنتاندارد  با دقت   باید  آهکتهیه شنیر  ،مدار فلوتاسنیون  کارایییابی به بهترین  دسنت  برای

آن از   درصنند جامدو  CaOمجموع میزان  محلول، های محلول و نااکتیویته، نبود ناخالصننیه ابعاد، شننود. توجه ب

 .است آهکپارامترهای کیفیت شیر ترینمهم

 مدار هدف   -2 -1

های تغلیظ مین شنیرآهک برای کارخانهأهای جانبی اسنت که وییفه تسنازی یکی از کارخانهکارخانه شنیرآهک

شنکنی اولیه، ثانویه و سنرندکنی از  دارد. طبق طرح، سننگ آهک خام در مدار خردایش شنامل سننگ  بر عهدهرا  

دهد. کوره پخت آهک برای  خرد شنده و خورا  کوره را تشنکیل می مترمیلی 19-6به ابعاد    مترمیلی  4۵0ابعاد  

سننازی منتقل  ( به کارخانه شننیرآهکشنندهپختهتن بر سنناعت طراحی شننده و محصننول کوره  آهک   3/11تناژ 

مارپیچی و هیدروسننیکلون   بندی کنندهطبقهای،  شننامل آسننیای گلوله  ،سننازیشننود. مدار کارخانه شننیرآهکمی

شنیرآهک با سنازی، تولید تن بر سناعت و محصنول مدار کارخانه شنیرآهک 1/21ای  . ورودی آسنیای گلولهاسنت
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ذخیره  برای  تولیدی، مخازن دوقلو   آهکسنازی شنیرها و همگنکاهش نوسنان  من وربهاسنت.  18  درصند جامد

ثقلی وارد    صنننورتبهاز مخازن ذخیره  18با درصننند جامد    آهکدر ن ر گرفته شنننده اسنننت. شنننیر  آهکشنننیر

 10ن آب، با درصند جامد در کارخانه مواد شنیمیایی شنده و پس از افنافه شند  آهکشنیر  مداربسنتههای  مخزن

به توسنعه تغلیظ، سناعت کارکرد آسنیا  با توجه. در حال حافنر شنودمیهای پرعیارکنی ارسنال  درصند به کارخانه

تن بر سناعت افزایش پیدا  29سناعت در روز و تناژ ورودی آن به متوسنط  13متوسنط سناعت  طبق طرح( به   7از  

سازی   آهکشنکن مخروطی، کوره و کارخانه شنیرشنکن فکی، سننگمحل قرارگیری سننگ 1شنکل کرده اسنت.  

 دهد.را نشان می

 
 سازیآهک و کارخانه شیر آهکجانمایی مدار خردایش، کوره  -1شکل 

  آهکها به ترتیب شنامل مدار خردایش سننگ  . این بخشاسنتبخش  3خود شنامل   آهکسنازی شنیرمدار آماده

آسنیا، سنازی  آهک کوره و تجهیزات آن( و کارخانه شنیر  آهکشنکنی(، مدار پخت  خام  سنرندکنی و سننگ

 د.شومیپرداخته  هاآنکه در زیر به تشریح  استمارپیچی و هیدروسیکلون(  بندی کنندهطبقه

 خام آهکشرح مدار خردایش سنگ  -3 -1

شننکنی ثانویه  مخروطی( و چند مرحله  شننکنی اولیه  فکی(، سنننگشننامل سنننگ  آهکمدار خردایش سنننگ 

مشننتر  برای    طوربهتن بر سنناعت(، از این مدار خردایش   181سننرندکنی اسننت. به دلیل یرفیت باالی مدار  

و سنیلیس توسنط واحد    آهکشنکنی و سنرندکنی ترل و راهبری مدار سننگکن شنود وو سنیلیس اسنتفاده می  آهک

ذخیره    من وربهشکنی اولیه، پس از سرندکنی و سنگ  در این مدارگیرد. ذوب مجتمع مس سنرچشنمه صنورت می

 4و   آهکمخزن مخصننو    4تنی در ن ر گرفته شننده اسننت. از این تعداد،   1000مخزن    8و سننیلیس،   آهک
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شننکنی و سننرندکنی برای ورودی به کوره  یلیس اسننت. ابعاد محصننول بخش سنننگمخزن مخصننو  ذخیره سنن 

دهد.  و سنیلیس را نشنان می  آهکمدار خردایش سننگ ، 2شنکل باشند.    مترمیلی 19 -6باید در محدوده   آهک

ریزش   در کنار هم قرار دارند. محل  کآهنشننان داده شننده اسننت، مخازن سننیلیس و  2شننکل  که در   طورهمان

کند که با توجه به نوع سننگ معدن و سنطح مواد در  تغییر می 2شنماره   کنکج  نوار نقالهسننگ ورودی، توسنط 

 شود.هر مخزن تعیین می

 

 آهکطرح مدار خردایش  -2شکل 

شنود. این انبار  پس از اسنتخرا  و انتقال به کارخانه در فضنای مشنخص در داخل مجتمع ذخیره می  آهکسننگ   

توسنط کامیون   آهکهای شنرکت واقع شنده اسنت. سننگ ذخیره در حال حافنر در نزدیکی محل پار  اتوبوس

شنکن فکی  سننگ  (.3ل شنک   شنودشنکن فکی منتقل میدهی سننگشنود و به مخزن خورا و لودر بارگیری می

شنود. ( ذخیره میCoarse Storage Bin   درشنتدانهکند و محصنول آن در مخازن  کار می  مدارباز  صنورتبه

 مترمیلی 4۵0از    تربزرگتنی تخلیه شننده و سننپس به کمک سننرند گریزلی ذرات   40بار کامیون در یک مخزن 

تر از  شود. ذرات درشتشکن فکی میدهنده لرزان وارد سرند و سنگجدا شده و ذرات عبوری توسط خورا 

اندازه سنننننگ ورودی به   ترینبزرگدهد. شنننکن فکی را تشنننکینل می، خورا  سنننننگمترمیلی ۵/63سنننرند 

تن بر سناعت طراحی   181با یرفیت   رهمحوتکشنکن فکی از نوع اسنت. سننگ  مترمیلی 610 شنکن فکیسننگ



 

 
 مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

5 

 فصل اول 

 

، نمای بیرونی سناختمان 4شنکل قابل تن یم اسنت.   مترمیلی 20۵تا  90هیدرولیکی بین   صنورتبهشنده و دهانه آن 

 دهد.شکن اولیه را نشان میسنگ

 

 شکن فکی توسط کامیون مین خورا  سنگ أت -3ل شک

 

 شکن فکیساختمان سنگ -4شکل 
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شنکن اولیه( به  شنکن فکی  سننگ سنرندکنی اولیه( همراه با محصنول سننگ  مترمیلی ۵/63ذرات عبوری از سنرند 

تنناژ کنارکرد سنننرنندکنی و   گیریانندازهبنه ینک ترازو برای    ،نوار نقنالنهشنننود. این  منتقنل می  40نوار شنننمناره  

کننده مغناطیسننی برای جدا کردن قطعات آهنی مجهز شننده اسننت. ورود قطعات  شننکنی اولیه و یک جداسنننگ

شنماره   نوار نقالهشنکن ثانویه بسنیار مضنر اسنت. ها و سننگدهندهخورا مانند   دسنتیپایینتجهیزات    فلزی برای

و   آهکتقسننیم  کنکج  نوار نقالهکند. وییفه این  منتقل می 2کنترلی شننماره   کنکج  نوار نقالهبار خود را به   40

 (.۵شکل مخزن است   8سیلیس بین این 

 

 و سیلیس  آهکو مخازن ذخیره  40شماره  نوار نقاله  -۵شکل 

و سنیلیس را بر روی    آهکلرزان قرار داده شنده که    دهندهخورا از این مخازن یک    هرکدامدر قسنمت پایین 

کند. تن یم مقدار  منتقل می مترمیلی 1/19بار خود را روی سنرند  41شنماره  نوار نقالهکنند.  تخلیه می 41 نوار نقاله

دارای یرفیت محدودی    مورداستفادهزیرا سرند  ؛  سرند دارد  کاراییها اهمیت باالیی در  دهندهخورا بار توسط  

شنود. این نوار به یک جداکننده مغناطیسنی میآن جدایش    کاراییموجب کاهش    ،ازاندازه بیشو باردهی    اسنت

شکن مخروطی، اتاق و یک آشکارساز فلز مجهز است. به دلیل اهمیت جلوگیری از ورود قطعات فلزی به سنگ

العمل  کار بتواند سنریع عکستوقف نوار، مراقبت  محضبهکار در کنار آشنکارسناز فلز قرار داده شنده تا مراقبت

 (.6شکل بردارد   نوار نقالهنشان داده و فلز را از 

شکنی ثانویه  مخروطی( به سناختمان سننگ 41شنماره   نوار نقالهشنکنی اولیه به کمک  محصنول سنرندکنی و سننگ

از روزنه سننرند وارد    تربزرگشننود. ذرات  بندی میطبقه مترمیلی 1/19شننود. ذرات ابتدا توسننط سننرند  منتقل می

شکن مخروطی در  تر از روزنه سرند همراه با محصول سنگشکن مخروطی  ثانویه( شده و ذرات کوچکسنگ

شننکن ثانویه در یک مدار باز قرار دارد. ذرات مانده  شننوند. سنننگطبقه می مترمیلی 6انتهای مدار توسننط سننرند  
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به    46و   4۵،  43شنماره   نوار نقاله  وسنیلهبهقرار دارند که   مترمیلی 6-19در محدوده ابعادی    مترمیلی 6روی سنرند  

 در   مترمیلی  6عبوری از سنننرنند  (. ذرات 7شنننکنل  شنننونند  تنی در ورودی کوره آهنک منتقنل می  ۵00مخنازن  

 شوند.به مخازنی در کارخانه ذوب منتقل می 42شماره  نوار نقاله وسیلهبه( مترمیلی 6-0محدوده ابعادی 

 

 شکن مخروطیو ساختمان سنگ 41شماره  نوار نقاله  -6شکل 

 
 آهکه تنی ورودی کور ۵00مخازن  -7شکل 

 آهک شرح مدار کوره پخت  -4 -1

( CaCO3خام    آهککند.  پخته تولید می  آهکساعت( در مدار قرار دارد و   24در تمام طول روز    آهککوره  

 CaOسازی    آهکشود. در کارخانه شیرگاز تبدیل می CO2جامد و   CaOتوسط حرارت کوره کلسینه شده و به 

اسنت. خورا  ورودی به کوره دارای    آهکشنود که همان شنیرتشنکیل می Ca(OH)2ترکیب شنده و  H2Oو
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۵0%  CaO  ینابند. مجتمع مس افزایش می  %80حندود این مقندار بنه    ،اسنننت کنه در محصنننول کوره در اثر حرارت

و سننرعت   %3. شننیب کوره  اسننتمتر    7/2متر و قطر داخلی   67با طول   آهککوره پخت  1سننرچشننمه دارای  

در شنرایط فعلی با شنرایط طراحی در    آهکدور در دقیقه اسنت. مقایسنه مشنخصنات عملیاتی کوره   1چرخش آن 

 آورده شده است. 1جدول 

 آهکبررسی وفعیت شرایط عملیاتی کوره   -1جدول 

 وضعیت فعلی  طراحی آهکمشخصات کوره پخت 

 11 3/11 تناژ خوراک کوره )تن بر ساعت(

 9/۵ 1/6 تناژ محصول کوره )تن بر ساعت(

 6-19 6-80 ( mmابعاد خوراک )

 LPGگاز  گاز مازوت سوخت کوره 

 3 3 در مدار بودن کوره )شیفت/ روز( 

 330 360 بودن کوره )روز/ سال( در مدار 

در هر    کیلوکنالری  1/14×10  6ه،  سنننوخنت کوره طبق طرح اولینه کنارخناننه منازوت بنا حرارت خروجی از کور

( از این گاز به عنوان سوخت استفاده  LPGساعت بوده و در حال حافر با توجه به در دسترس بودن گاز طبیعی  

طرح ، 8شننکل . اسننتشننامل مخازن، کوره، ابارگیر و مخازن پال  ابارگیر    آهکشننود. مدار کوره پخت می

 هد.درا نشان می آهکمدار کوره 

 
 و ابارگیرها آهکمدار کوره  -8شکل 
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تنی ذخیره شنده و خورا    ۵00( در دو مخزن مترمیلی 19-6خام با ابعاد   آهکمحصنول مدار خردایش  سننگ 

نوار  ( نصنب شنده که بار خود را به  47متغیر  دور   نوار نقالهکند. در قسنمت پایین این مخازن، مین میأکوره را ت

عملکرد  بر تناژ ورودی به کوره  مقدار  (.  9شنننکل کند  ورودی کوره منتقل می  درنهایتو   48،49شنننماره   نقاله

 است. تأثیرگذار ذرات درون کوره بسیار ماندزمان، حرکت بار و آهککلسینه شدن سنگ 

 
 ( 49و  48آهک  محل نوارهای ورودی کوره  -9شکل 

شنکل برای سنرد شندن و نشنسنت ذرات درشنت ابار قرار دارد و سنپس   U  ، ابارگیرهایآهکدر ابتدای کوره  

ر سناختمان ابارگیر برای به دام انداختن ذرات ریز ابار در ن ر گرفته شنده اسنت. ابارگیرهای  های فیلتر دکیسنه

را در قسنمت پایینی   آهکبه محیط اطراف جلوگیری کرده و ذرات بسنیار ریز    آهکنصنب شنده از ورود نرمه  

یق ابارگیر منتقل پال  رق 1کنند و توسننط کانال پوشننیده و مارپید گردان، به مخزن شننماره آوری میخود جمع

پمپاژ  2، ذرات ریز ابار کوره توسنط همزن با آب مخلوط شنده و به مخزن شنماره  1ه  رشنود. در مخزن شنمامی

بنه خورا  پمن  هیندروسنننیکلون درون کنارخناننه   2پنالن  ذخیره شنننده در مخزن شنننمناره    ،شنننود. سنننپسمی

 (10شکل .  شودمیسازی پم  آهکشیر
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 ابارگیر کوره و مخازن پال  رقیق ابار کوره  -10شکل 

پس از کلسننینه  کهخورا  ورودی داشننته باشنند  ،تن بر سنناعت 3/11طبق طرح باید   آهککوره گردان پخت 

به واسنطه تابش مسنتقیم مشنعل درون    آهکشنود. کلسنیناسنیون پخته تبدیل می  آهکتن بر سناعت  1/6شندن به  

. دمای انتهایی کوره با تن یم مقدار سننوخت و قرار داردگیرد. مشننعل در انتهای کوره  صننورت می  آهککوره  

انجام   سنت،ط مکش فن که بعد از ابارگیرهاشنود. همچنین دمای ابتدای کوره توسن دبی هوا به مشنعل انجام می

 دهد.را از سمت مشعل نشان می آهککوره ، 11شکل شود. می

 

 
 آهکنمای بیرونی کوره  -11شکل 
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 فصل اول 

 

شود. هایی موسوم به ماهواره خار  شده و به نوار زنجیری منتقل میمحصول کوره از انتهای آن به واسطه استوانه

از محل حرارت مسنتقیم مشنعل و همچنین تقلیل بخشنی   آهک شندهپختهها خار  کردن ذرات  وییفه این ماهواره

پخته از ماهواره به نوار    آهکقسنمت پایین ماهواره، مسنیر انتقال  ،  12شنکل  از دمای بسنیار باالی ذرات اسنت. در 

 زنجیری و نوار زنجیری نشان داده شده است.

 
 پخته به نوار زنجیری  آهکمحل ریزش  -12شکل 

 2۵0مخزن  4باالی مخازن ذخیره منتقل شننده و بین   متحر  نوار نقالهوار زنجیری به توسننط ن شنندهپخته  آهک

 نوار نقالهاز مخازن توسننط این    هرکدامشننود. محل ریزش بار به  تقسننیم می  آهکتنی در ورودی آسننیای شننیر

را   متحر  نوار نقالهنمایی از این  ،  13شنکل  گیرد. با تغییر مکان و تغییر جهت حرکت نوار صنورت می متحر 

و با تغییر جهت   شندهمشنخصبا حرکت در مسنیر  ،افقی اسنت  صنورتبهکه    متحر  نوار نقالهدهد. این  نشنان می

 کند.دهی میگرد و بالعکس، به مخازن خورا گرد به چ حرکت از راست

 
 شده پخته  آهکبر روی مخازن  متحر  افقی نوار نقاله -13شکل 
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 سازی  آهکشرح مدار کارخانه شیر -5 -1

های  برای تن یم محیط قلیایی در مدار فلوتاسنیون کارخانه،  2Ca(OH)سنازی، تولید آهکهدف از کارخانه شنیر

های  خشننک پخته با آب مخلوط شننده، ذرات درشننت و ناخالصننی  آهک. در این کارخانه،  اسننتپرعیارکنی  

ذخیره    دوقلویبه عنوان محصنول کارخانه تولید و به مخازن  18با درصند جامد   آهکنامحلول جدا شنده و شنیر

 شود.ارسال می آهکشیر

مارپیچی، هیدروسنیکلون، مخازن و  بندی کنندهطبقهای،  سنازی شنامل یک آسنیای گلولهآهکمدار کارخانه شنیر

دهد. طبق طرح، با توجه به تناژ سنازی را نشنان میآهکشنیر  مدار کارخانهنمایی از  ،  14شنکل پم  انتقال اسنت. 

  کاربهآماده  صنورتبهباید یک مخزن هیدروسنیکلون، یک هیدروسنیکلون و یک پم  انتقال    ،ورودی به آسنیا

  آهکبه دلیل افزایش نیاز به تولید شنیر  ،اندازی در مدار باشنند. در حال حافنرراه  د و بقیه تجهیزات در زماننباشن 

در مدار  همه تجهیزات  اندازی  در زمان راه  ،ها، در اکثر اوقاتدهندهخورا و عدم تن یم مناسنننب تناژ توسنننط 

 دهد.های مهم کارخانه را طبق طرح نشان میدرصد جامد جریان، 2هستند. جدول 

 
 سازی طبق طرح  آهک مدار کارخانه شیر -14شکل 

شننود. در طرح تنی تأمین می  2۵0مارپیچی و لرزان زیر مخازن ذخیره    هایخورا  دهندهبار ورودی به آسننیا از  

 مخزن ذخیره آهک پخته در ن ر گرفته شده بود. در حال 4، 1پرعیارکنی  اصلی کارخانه با توجه به نیاز کارخانه  

مخزن جدید موسننوم به   ۵( و افزایش مصننرف شننیرآهک،  2حافننر، به دلیل توسننعه تغلیظ  کارخانه پرعیارکنی  
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مخزن توسنعه،   ۵مخزن اصنلی همان محصنول کوره و بار ورودی به  4توسنعه نیز احدا  شنده اسنت. بار ورودی به  

 دهد.، نمایی از این مخازن را نشان می1۵شکل آهک پخته خریداری شده است. 

سازی طبق طرح آهک های مهم کارخانه شیردرصد جامد جریان -2جدول   

درصد جامدنام جریانشماره

 62 ایمحصول آسیای گلوله 1

 3/20 مارپیچیبندی کننده خورا  طبقه 2

 90 بندی کننده مارپیچیریز طبقه ته 3

 1/19 خورا  هیدروسیکلون 4

 18 وسیکلون رسرریز هید5

 8/42 ریز هیدروسیکلون ته 6

 

 
 شده خریداریپخته کوره و  آهکمخازن ذخیره  -1۵شکل 

نسنبت به خردایش    آهکسنازی آب و اسنت. مخلوطتن بر سناعت طراحی شنده   1/21ای برای تناژ آسنیای گلوله

 ۵1شننماره  نوار نقالهدر این آسننیا از اهمیت بیشننتری برخوردار اسننت. تناژ ورودی به آسننیا، توسننط ترازوی  

شنود. محصنول آسنیا شنامل ذرات درشنت مانده روی سنرند گردان آسنیاسنت که از مدار خار  و گیری میاندازه
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شننود. ذرات درشننت  شننن و ماسننه و ذرات  مارپیچی می بندی کنندهطبقهذرات عبوری از سننرند گردان، وارد  

شوند و دوااب سرریز  دار خار  میمنتقل و از م 67به نوار   ،مارپیچی  بندی کنندهطبقهنشین شده در نامحلول( ته

به آسنیا برگشنته و   هیدروسنیکلونریز  ته  یابد.میمارپیچی به مخازن هیدروسنیکلون راه    بندی کنندهطبقهشنده از  

 دهد.سازی را نشان میآهکنمایی از مدار کارخانه شیر، 16شکل شود. به مخازن انتقال وارد میآن سرریز 

 
 سازی  آهکنمایی از مدار کارخانه شیر  -16شکل 

 



 

 

دومفصل   

 

 

 

 

 

 

 

ر تجهیزاتشرح   آهکخردایش، کوره پخت  مدا

 سازی آهکر و کارخاهن شی 
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شنیفت  1شنکنی اولیه و ثانویه اسنت. این مدار خردایش باید ، شنامل سنرندکنی و سننگواحد آهک  مدار خردایش

  ،و احدا  کوره جدید   مدار فرآوریبا توجه به توسنعه    ،در مدار قرار داشنته باشنند و در آینده  (سناعت 8 در روز  

تن بر سناعت طراحی   180برای    ،شنیفت در روز فعالیت داشنته باشند. این مدار 2تواند  میاین واحد  آهک   پخت

 شده است.

 ی اولیهشکنسنگسرندکنی و  -1 -2

ن، گیر، مخزدرشنننتسنننرند ،  شنننکنی اولیه شنننامل کامیون حامل خورا گتجهیزات مدار سنننرندکنی و سنننن

مخزن ذخیره ابعاد درشنت اسنت.   8و  کنکج  نوار نقالهشنکن فکی،  لرزان، سنرند گریزلی، سننگ  دهندهخورا 

شننکنی اولیه نشننان داده شننده  مدار و یرفیت تجهیزات مرحله اولیه خردایش در سنناختمان سنننگ، 17شننکل در  

 است.

 
 آهکشکن اولیه سنگ مشخصات تجهیزات ساختمان سنگ -17شکل 

شنکل کند  تخلیه می مترمیلی 4۵0  هایچشنمهگیر با را روی سنرند درشنتبار خود   آهککامیون حامل سننگ  

هنا بنه این نکتنه نیز بنایند توجنه  کنه در انتخناب انندازه کنامیون اسنننتتن    20گیر  (. حنداکثر یرفینت این درشنننت18
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گیر توسنط نیروی انسنانی خرد شنده و ذرات عبوری از  داشنت. پس از تخلیه کامیون، قطعات مانده روی درشنت

 یابد.تن انتقال می 40 با یرفیتآن، به مخزنی 

 
 متریمیل 4۵0گیر با روزنه سرند درشت  -18شکل 

باعث تجمع   ،گیر، وجود سننگ درشنت روی سنرند عالوه بر اشنغال سنطح مفید سنرندبه دلیل ثابت بودن درشنت

را    هاآن  تر از سنرند سنریعاًورود ذرات درشنت محضبهباید    ،بنابراین؛ شنودروی سنرند می  هاآنمواد و قفل شندن 

های  در محل ریزش بار، انتقال سنننگ کار به کمک سننیم بکسننل و جرثقیل سننقفی موجودجابجا کرد. مراقبت

از روی سنرند را    شندهبرداشنتههای درشنت سننگ، 19شنکل دهد.  درشنت از روی سنرند به کنار محوطه را انجام می

 دهد.نشان می

 
 گیرهای درشت مانده روی سرند درشت سنگ -19شکل 
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نیسنت.  پذیرامکانکار در محل تدر هنگام تخلیه کامیون، حضنور مسنتمر مراقب  ایجادشنده  گردوابارهایبه دلیل  

ها ابارگیر نیز طراحی و نصنب شنده اسنت که در حال حافنر معیوب و از  ذکر اسنت در محل تخلیه کامیون شنایان

بر پایش وفنننعیت قطعات درشنننت مانده روی سنننرند، زمان تخلیه   هکار عالومدار خار  شنننده اسنننت. مراقبت

کنه چنندین کنامیون در محنل مشنننغول بنارگیری و تخلینه سنننیلیس ینا   هنایید. در زمنانکنن میهنا را نیز تن یم  کنامیون

بنایند ترتینب   ،هنا و جلوگیری از اتالف انرژی و زمنانهسنننتنند برای جلوگیری از تنداخنل حرکنت کنامیون  آهنک

برای ترافینک    شننندهتعبینهبنه کمنک چرا   هنا  نوبنت تخلینه کنامیون  ،را مندیرینت کرد. طبق طرح  هناکنامیونتخلینه  

با صندای  زمان تخلیه   ،شند. در حال حافنربه راننده اعالم می راهبری دسنتی از اتاق کنترل  صنورتبهها، کامیون

 د.شومیبه راننده اطالع داده  آژیر

شنننوند و توسنننط یک  تن وارد می 40گیر به مخزن با یرفیت پس از عبور از درشنننت  آهکسنننیلیس و سننننگ 

بر سننناعنت بنه ینک سنننرنند تن   240تنا    120و یرفینت   مترمیلی  900×4900متغیر لرزان بنا ابعناد  دور   دهنندهخورا 

 ۵/63 ،و اندازه دهانه باز این سنننرند مترمیلی 900× 900(. ابعاد سنننرند  20شنننکل   کنددهی میگریزلی خورا 

 در لبه پایینی است. مترمیلی 2/76در لبه باالیی و  مترمیلی

 
 شکن فکی و سرند ورودی به سنگ  دهنده خورا  مخزن،  -20شکل  

 ید؟کنمیبرای کاهش گرفتگی روزنه سرندهای ثابت پیشنهاد   راهکار عملی: چه 1سؤال  

شانس عبور ذرات گیر افتاده بین  کهطوریبه  ساخته شود.در مقطع عمودی ای ذوزنقه صورتبههای توری سرند سیم

ها از دهانه باالیی  اندازه دهانه باز لبه پایینی روزنه  ،های سیرندکاهش گرفتگی روزنه منظوربه  سییم را کاهش بدهد.  2
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از سیرند عبور کنند. به این نو  سیرندها، سیرندهای    راحتیبهشیود ذرات بیشیتر در نظر گرفته شیود. این کار باعم می

 باشد.شود که بیشترین کاربرد آن برای سرندهای با توری ضخیم می( نیز گفته می𝐜𝐨𝐧𝐢𝐜𝐚𝐥مخروطی )

تر از روزنه  دهد و ذرات کوچکشنننکن فکی را تشنننکیل میخورا  سننننگ ،مترمیلی ۵/63از    تربزرگذرات  

شنکن فکی باید بین ورودی به سننگ  خورا ابعاد   ،د. طبق طرحشنوشنکن فکی افنافه میسنرند به محصنول سننگ

 باشد. مترمیلی 127تر از کوچک %100شکن باید و محصول سنگ مترمیلی 60 - 610

شنکن فکی  (. سننگ17شنکل    تن بر سناعت یرفیت دارد 181و اسنت    مترمیلی  1067×762شنکن فکی  ابعاد سننگ

قابل تن یم اسنت. محدوده    یهیدرولیک  صنورتبه( اسنت و دهانه خروجی آن Single Toggleاز نوع تک بازو  

د. تن یم شنننو  مترمیلی  90  روی  بنایند  طورمعمولبنهاسنننت کنه    مترمیلی  203-  90تن یمی فناصنننلنه بین دو فنک  

شنکن  نمای بیرونی و داخلی سننگ،  21شنکل  کاری اسنت. در  سنیسنتم خودکار روانشنکن فکی مجهز به  سننگ

 کاری بازوی متحر  مشخص شده است.فکی و مسیرهای روان

 
 شکن فکیی سنگنمای بیرونی و داخل -21شکل 

و دارای یک    اسنت مترمیلی 610 آن،شنود که عر   منتقل می 40شنماره   نوار نقالهشنکنی بر روی  محصنول سننگ

و سننیلیس    آهکتواند تناژ مجموع در هر بار شننروع به کار را برای  جداکننده مغناطیسننی و ترازوسننت. ترازو می

مین  أمغناطیسننی آن توسننط برق ت  جریانشنندتنیسننت و  یجداگانه محاسننبه کند. این آهنربا از نوع دائم  طوربه

روی آن   شندهجذبد. در هر بار توقف نوار، فلزات  شنوروشنن می نوار نقالههمبند با حرکت   صنورتبهشنود و  می

 (.22شکل   کار جدا شودباید توسط مراقبت
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 40آهنربای نوار -22شکل 

مخزن برای ذخیره سننگ   4شنود که مخزن تقسنیم می 8، بین  کنکج  نوار نقالهشنکن فکی توسنط محصنول سننگ

مجزا با دیگر   کامالً  صنورتبهمخزن برای ذخیره سننگ سنیلیس در ن ر گرفته شنده اسنت. هر مخزن  4و   آهک

یک نقطه خا   در  مخزن   برای هر کنکج  نوار نقاله. محل ریزش بار  اسنتسننج مخازن قرار دارد و دارای سنطح 

محل   دارای حسننگر  ،های ریزشاز این محل  هرکدام(. 23شننکل در ن ر گرفته شننده اسننت  مکعب مسننتطیل 

 کنکج   نوار نقنالنهبناشننند. نحوه حرکنت  می  مالح نهقنابنلو از اتناق کنترل    اسنننت  کنکج   نوار نقنالنهقرارگیری  

 شود.دستی راهبری می صورتبه

 
 و سیلیس  آهکمخزن سنگ  8باالی   کنکج  نوار نقاله -23شکل 
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و سنپس به  شنکنی اولیه در این مخازن ذخیره  . محصنول سننگاسنتتن   1000 ،یرفیت زنده هرکدام از این مخازن

 شود.ساختمان خردایش ثانویه منتقل می

 ی ثانویهشکنسنگسرندکنی و  -2 -2

نوار   6سنرند لرزان،   2شنکن مخروطی، لرزان، یک سننگ  دهندهخورا  8تجهیزات مدار خردایش ثانویه شنامل 

لرزان با سنرعت متغیر   دهندهخورا از این مخازن یک    هرکداممخزن ذخیره اسنت. در قسنمت انتهایی   6و  نقاله

و حداکثر   مترمیلی 2140و طول   مترمیلی 1۵20لرزان با عر     هایخورا  دهنده(. این  24شنننکل وجود دارد  

متغیر باشنند که با تغییر دور   %100تا  2۵بین   تواندمی  دهی. نرف خورا اسننتتن بر سنناعت   2۵0  هاآنیرفیت 

 مین کند.أتواند تناژ الزم را تمی دهندهخورا یک  ،و طبق دستورالعمل طورمعمولبه. استموتور قابل تن یم 

 
 41لرزان نوار شماره  دهنده خورا   -24شکل 

به  41انتهنای نوار  .  ندنکمنتقنل می مترمیلی 610با عر    41شنننمناره  نوار نقنالهها بار خود را به دهنندهخورا این  

شننکن  شننود. برای جلوگیری از ورود فلزات موجود در بار به سنننگشننکن مخروطی وارد میسنناختمان سنننگ

یک جداکننده مغناطیسنی و یک آشنکارسناز فلز در ن ر گرفته شنده اسنت.  41شنماره   نوار نقالهمخروطی، بر روی  

جدا   نوار نقالهاز  یا قرار گرفتن در زیر بار ن بودن جداکننده مغناطیسننی نتواند فلز را به دلیل سنننگی  کهدرصننورتی

ورود قطعات فلزی    کهازآنجایید.  سنازمیکار را مطلع  مراقبت  ،کند، آشنکارسناز فلز با صندای آژیر و توقف نوار

فلز واقع شنده که   آشنکارسنازکار در نزدیکی  به همراه دارد، اتاق مراقبت  ناپذیریجبرانشنکن خسنارات  به سننگ

 41فلز نوار    آشنکارسنازمحل آهنربا، ، 2۵شنکل اندازی کند. در  نوار را مجدد راه  ،با برداشنتن فلز ،وقفت  محضبه

 کار مشخص شده است.و اتاق مراقبت
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 41فلز و آهنربای نوار  آشکارساز -2۵شکل 

از درون آن عبور   نوار نقنالنهکنند کنه ایجناد می نوار نقنالنهینک میندان مغنناطیسنننی قوی اطراف   ،آشنننکنارسننناز فلز

کند. عبور قطعات فلزی از آشنکارسناز باعث القای جریان الکتریکی در مدار آشنکارسناز شنده و نوار متوقف می

حسناسنیت آن قابل   ،گیرد و با توجه به ابعاد قطعات فلزیآهنربا قرار می  شنود. آشنکارسناز فلز همیشنه بعد ازمی

کار باید در زمان  بنابراین مراقبت  ،نیسنت  شندهجذبقطعات    جداکننده نوار نقاله. این آهنربا مجهز به  اسنتتن یم 

قطعنات فلزی  ،  26شنننکنل  را از روی نوار جندا کنند.    شنننندهجنذبتوقف نوار و خناموش بودن آهنربنا قطعنات  

 دهد.کار را نشان میتوسط مراقبت شدهبرداشته

 
 41نوار قطعات فلزی تشخیص داده شده توسط آهنربا و آشکارساز  -26شکل 
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  تربزرگشنود. ذرات  بندی میطبقه مترمیلی 1/19با روزنه   1شنکن فکی توسنط سنرند لرزان شنماره  محصنول سننگ

تر از روزنه سنرند دهند و ذرات کوچکشنکن مخروطی را تشنکیل میاز روزنه سنرند خورا  ورودی به سننگ

شنود. ذرات  منتقل می  مترمیلی 3۵/6با روزنه   2شنکن مخروطی به بخش سنرندکنی شنماره ل سننگهمراه با محصنو

تنی خورا  کوره ذخیره    ۵00( در مخنازن  مترمیلی  6-19 ابعناد    مترمیلی  6مناننده روی سنننرنند    آهنکسنننننگ  

شننود. ذرات  به مخازنی در کارخانه ذوب منتقل می  مترمیلی 6عبوری از سننرند    آهکشننوند. ذرات سنننگ  می

د. مدار خردایش  نشننونیز به کارخانه ذوب منتقل می مترمیلی 6تر از  و کوچک  تربزرگسنننگ سننیلیس با ابعاد 

 ده شده است.نشان دا 27شکل ثانویه در 

 
 و سیلیس در اتاق کنترل  آهکشکنی و سرند کنی ثانویه : شمای مدار سنگ 27شکل 

بنندی ابعناد ورودی  طبقنه ،مترمیلی  3660 طول و  مترمیلی  1۵20  عر و   مترمیلی 1/19بنا روزننه    1سنننرنند شنننمناره 

 کاری خودکار است.دهد. این سرند لرزان دارای سیستم روانشکن ثانویه را انجام میسنگ

تر از  کوچک %100باید    آهکشکن برای  . محصول سنگاستتن بر ساعت   200شکن مخروطی یرفیت سننگ

بنایند انندازه دهناننه   ،دایش مطلوببناشننند. برای خر  مترمیلی  13تر از کوچنک  %100و برای سنننیلیس    مترمیلی  ۵/9

 تن یم شود. مترمیلی ۵/9 ،شکن در حالت بستهخروجی سنگ

گیرد، تن یم دهناننه و هم برای سنننیلیس مورد اسنننتفناده قرار می  آهنکاین مندار خردایش هم برای  کنهازآنجنایی

 ۵/12شننکن حدود دهانه سنننگ  ،عملیاتیمعمول شننرایط  در  . تغییر یابدماده معدنی   باناسننب  تشننکن باید مسنننگ
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شنکن را تشندید و سنرعت ، سنایش صنفحات سننگیلیس به دلیل سنایندگی ذاتیسننگ سن  شنود.تن یم می مترمیلی

احتمال برخورد ذرات    ،شنکن بازتر باشندبنابراین هرچه دهانه سننگ؛ کندتر میرا بیش شنکنسننگتعویض آسنتر 

 شود.نجام میتر اشکنی سریعتر و عبور ذرات از محف ه سنگکم

 2(، توسنط سنرند لرزان شنماره  مترمیلی 1/19 با روزنه   1شنکن مخروطی و عبوری از سنرند شنماره  محصنول سننگ

 مترمیلی 6تر از  شنود. ذرات کوچکبندی میطبقه  مترمیلی 3۵/6و روزنه   مترمیلی 6100و  2438 عر  و طولبا 

خزن وارد دو م 44شننماره   نوار نقالهتوسننط  ،مترمیلی 19 -6و ذرات با ابعاد    شننوندمیبه کارخانه ذوب ارسننال  

کی( با صنفحه انتخاب مسنیر رراهه  شنلواسنهیک مجرای   ،شنود. در ورودی این مخازنمی  آهکتنی    ۵00ذخیره  

از    ،طورمعمولبه(. 28شکل    توان بار ورودی به یک مخزن را قطع و یا وصل کردمیآن    وسیلهبهنصب شده که 

 به مخازن  زیر مخزن، مسنیر ورودی را  دهندهخورا شنود و درصنورت معیوب شندن یکی از مخازن اسنتفاده می

 ند.کنمین میأرا ت آهکخورا  ورودی به کوره ، 46و  4۵شماره  نوار نقالهکنند. جا میهجاب

 
 تنی ۵00مخزن  2دهی به سه راهه خورا   -28شکل 
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 سرندکنی( )بندی فرآیند طبقه  -3 -2

 شنکن به داخل آنتر از گلوگاه سننگجلوگیری از ورود قطعات کوچک  ،ویایف سنرندکنی  ترینمهمیکی از  

شننود. برای مثال، در کارخانه، وجود سننرند  می  شننکنسنننگ  کاراییسننبب افزایش یرفیت و  ،کار. این  اسننت

 ثانویه است. شکنبه داخل سنگ مترمیلی 1/19تر از ارتعاشی ثانویه برای جلوگیری از ورود قطعات کوچک

تر در قسننمت فوقانی حرکت های درشننتبندی همراه اسننت. دانهجریان حرکت مواد بر روی سننرند با ایجاد الیه

شنوند و در تماس با سنطح تر به قسنمت تحتانی منتقل میهای درشنتبا عبور از بین دانه  های ریزترکنند و دانهمی

  طوربهبندی  بندی الزم اسننت. برای آنکه این الیهبندی مواد بر روی سننرند برای طبقهگیرند. الیهسننرند قرار می

ین فنخامت در انتهای سنرند تجاوز کند. ا  خامت مواد بر روی سنرند از حد اسنتانداردمناسنب انجام شنود نباید فن 

برابر و برای مواد با چگالی    چهاراز  کیلوگرم بر مترمکعب  1600 بخش تخلیه( نباید برای مواد با چگالی یاهری  

 1/19از سنننه برابر دهانه سنننرند تجناوز کنند. برای مثنال، با توجه به چشنننمنه  کیلوگرم بر مترمکعنب 1800یاهری  

تجاوز کند.  مترمیلی 4/76برابر آن یعنی   4در انتهای سننرند نباید از   سننرند ارتعاشننی، فننخامت مواد  متریمیلی

حد خاصنی بیشنتر شنود،   که اگر فنخامت مواد روی سنرند ازبندی مواد روی سنرند به این دلیل اسنت  اهمیت الیه

  تر از روزنه سننرند اسننت و روی جریان مواد قرار دارندکوچک هاآنشننانس عبور آن دسننته از موادی که ابعاد  

شننود که مواد دائماً در پرواز  یابد. همچنین اگر فننخامت مواد روی سننرند خیلی کم باشنند سننبب میکاهش می

 .استسرندکنی  کارایی، کاهش حالتدو  هرنتیجه  .نیز کاهش یابد هاآنباشند و شانس عبور 

 جدایش سرند کارایی -1 -3-2

گنذرد بنه میزان موادی کنه بنایند رد شنننونند، هنا میصنننورت نسنننبنت میزان موادی کنه از روزننهجندایش، بنه  کنارایی

  کارایی  ،تر از روزنه سننرند از چشننمه سننرند عبور کننداگر تمام مواد کوچک  ،دیگرعبارتبه. شننودمیتعریف  

 شود.عالی در ن ر گرفته می %9۵ کاراییاست. معموالً در صنعت،  100سرند 

های سننرند  با ابعاد نزدیک به چشننمه  ذراتعوامل مؤثر بر بازدهی عملیات سننرند کردن، میزان    ترینمهماز  یکی  

سنطح های سنرند دارند که درنهایت سنبب کاهش درصند  تمایل زیادی به کور کردن چشنمه  ذراتاسنت. این نوع  

 شوند.می باز

تر از روزنه سنرند که از آن و مقدار مواد درشنتمانده  مقدار مواد ریزتر از روزنه سنرند که روی سنطح سنرند باقی

  کاراییشنده، شناخص تعیین اشنتباه تقسنیمسنرند اسنت. مقدار مواد به  کاراییکننده در عبور کرده، دو عامل تعیین

 است.
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-  

 تقسیم مواد روی سرند  -29شکل 

 تعیین است.های زیر قابل، مؤلفه29شکل با توجه به 

c از روزنه سرند است. تربزرگ: کسری از مواد روی سرند که 

f از روزنه سرند است. تربزرگ: کسری از مواد خورا  که اندازه آن 

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

 موازنه جرم کلی مواد:
𝐅 = 𝐂 + 𝐔  

 تر از روزنه سرند:موازنه جرم مواد درشت

Ff = Cc + Uu 

 تر از روزنه سرند:موازنه جرم مواد ریز

F(1 − f) = C(1 − c) + U(1 − u) 

 بنابراین:

C

F
=

f − u

c − u
                                 

U

F
=

c − f

c − u
 

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

Ff
=

c

f
×

f − u

c − u
 

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

U(1 − u)

F(1 − f)
=

(1 − u)

(1 − f)
×

c − f

c − u
 

 شود:کلی، از فرب دو معادله باال حاصل می کارایی

E =
c(f − u)(1 − u)(c − f)

f(c − u)2(1 − f)
 

 u=0نداشته باشد:  وجود ایشکسته و یا تغییر شکل یافته اگر هید روزنه

 شود:به شکل زیر خالصه می کاراییدرنتیجه فرمول 

E =
(c − f)

f(1 − f)
 

 عملیات سرندکنی کاراییعوامل مؤثر در 

عملیات سنرندکنی مؤثر    کاراییو در   اسنتکننده زمان سنرندکنی نیز که تعیین  دبی مواد ورودی سنرند 

 است.

فنخامت  تأثیرکننده احتمال عبور ذرات اسنت  تعیینکه   تعداد دفعات برخورد ذرات با سنطح سنرندها 

 .بستر(

 نحوه حرکت سرند در هنگام عبور مواد از روی سرند 

 زاویه برخورد ذرات با سطح سرند 

 دارد. هاآناحتمال عبور  بر میمستقی تأثیرکه  شکل ذرات 

از نسنبت   عبارت اسنتشنود. سنطح مؤثر که هرچه بیشنتر باشند احتمال عبور ذرات بیشنتر می  سنطح باز 

 سطح سرند. کلبهها سطح روزنه

 شود.سرندکنی می کاراییها و درنهایت کاهش که افزایش آن سبب گرفتگی روزنه رطوبت مواد 
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ه چشننمه سننرند در خورا   بندی ذرات ورودی به سننرند. هرچه مقدار ذرات با ابعاد نزدیک بدامنه دانه 

 یابد.عملیات سرندکنی کاهش می کاراییبیشتر باشد، 

مواد زیر سییرند به دلیل    %4برداری ذرات زیر یک سییرند عملیاتی مشییخ  شیید که : از نمونه2سییؤال  

اگر در این   از روزنه سییرند دارند. تربزرگای  ها هنگام نصییآ آن، اندازهوجود فاصییله بین بات توری

باشید، چه درصیدی از  %35از روزنه سیرند در خورا    تربزرگو مقدار مواد  %82سیرند   کاراییحالت 

 است؟ تربزرگشان از روزنه سرند مواد روی سرند اندازه

 توان نوشت:سرند می کاراییبا استفاده از رابطه 

0.82 =
c × (0.35 − 0.04) × (1 − 0.04) × (c − 0.35)

0.35 × (c − 0.04)2 × (1 − 0.35)
→ 𝑐 =  %80.69 یا 0.8069

 

عملیات سیرندکنی کاهش   کاراییباشید،   ر مقدار ماده روی سیرند، بیییار کم: در سیرند کردن، اگ3سیؤال  

 دانید؟یابد. آیا دلیل آن را میمی

 کاهش یابد. هاآنشود تا شانس عبور  د و همین سبآ میبه دلیل آنکه مواد دائماً در پروازن

ها دارد. توضیی  واحد سیرندکنی در هنگام بارندگی تفاوت مسییوسیی با دیگر زمان  کارایی: آیا  4سیؤال  

 دهید.

تا سیط  مؤثر شیود  شیود. همین موضیو  سیبآ میمی  مییدودچشیمه سیرندها کور و  ،به دلیل چییبندگی مواد  .جوات: بله

 .سرندکنی کاهش پیدا کند  کاراییسرند کاهش یابد و درنتیجه 

ترین مسدودیت توری سییرندهای السییتیکی و انوا  پلیمری نیییبت به توری فلزی در : عمده5سییؤال  

 چییت؟

نییبت به توری فلزی اسیت. این امر به دلیل افزایش   هاآنترین مسدودیت این سیرندها، کم بودن سیط  مؤثر  عمده

در واحد سییط   هاآنگیرد که این کار سییط  باز صییورت می هاآنو بیشییتر کردن ضییخامت  هاآنمقاومت مکانیکی  

 کند.سرند را کم می

د در واحد سیرندکنی اولیه به دلیل بارندگی دچار انییداد شیود چه ترثیری بر : اگر سیط  سیرن6سیؤال  

 گذارد؟شکنی ثانویه میواحد سنگ

شییکن کاهش شییوند فرفیت سیینگذرات درشییت منتقل می تر از روزنه سییرند به بیییمتبه دلیل اینکه مواد کوچک

 اند.ها شدهشکناند وارد سنگزیرا موادی که نیاز به خردایش نداشته  ،یابدمی
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 ثانویه شکنسنگ  -4 -2

شنکن، با . نوع محف ه سننگاسنتاز نوع مخروطی اسنتاندارد    ،های به کار گرفته شنده در این واحدشنکنسننگ

شننود. به همین دلیل، با توجه به اینکه ابعاد خورا  ورودی در قسننمت توجه به ابعاد خورا  ورودی تعیین می

اسننت. با توجه به    انتخاب شننده  (Fineهسننتند، نوع محف ه آن ریز   مترمیلی 127زیر   %100شننکنی ثانویه  سنننگ

 تعریف است.اصطالحات زیر قابل 31شکل و  30شکل 

 

 بندی متوسط با دانه های  شکنمحف ه خردایش سنگ -30شکل 

 

 بندی ریزبا دانه های  شکنمحف ه خردایش سنگ -31شکل 

 موادی که باید خرد شوند.(: Feedخوراک ) 

 مسنتقیم با مواد در ارتباط هسنتند درنتیجه  طوربه(  Bowl  ( و بدنه ثابتMantleهسنته متحر   (:  Linerآستتر ) 

های فنند سننایش اسننتفاده با توجه به سننختی ماده معدنی، برای جلوگیری از خوردگی این قطعات، از پوشننش

 شود.می
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 شود.عنوان محف ه خردایش در ن ر گرفته میفضای بین هسته متحر  و بدنه ثابت به (:Cavityمحفظه ) 

ی بین بدنه ثابت و هسننته  ضنناهنگام حرکت ژیراتوری، در قسننمت پایینی ف  (:Parallel Zoneناحیه موازی ) 

 شود.شود که به آن ناحیه موازی گفته میای ایجاد میناحیه  متحر ،

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

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

در هنگنام حرکنت ژیراتوری بنه :  Feed Opening (Open Side)انتدازه ورودی خوراک در حتالتت بتاز  

سننگ    ترینبزرگاندازه    ،شنود. این فاصنلهبیشنترین فاصنله بین بدنه ثابت و هسنته متحر  در قسنمت باال گفته می

 کند.ورودی را تعیین می

ترین قسنمت هسنته متحر  و بدنه ثابت در هنگام  به فاصنله بین پایین(:  Discharge Settingدهانه خروجی ) 

 کننده ابعاد محصول است.شود که تعیینحرکت ژیراتوری دهانه خروجی گفته می

به کمترین فاصننله بین هسننته متحر  و بدنه ثابت،   (:CSS; Closed Side Settingدهانه در حالت بستتته ) 

 .شود( گفته میClosed Side Settingدهانه در حالت بسته  

به بیشنترین فاصنله بین هسنته متحر  و بدنه ثابت، دهانه    (:OSS; Open Side Settingدهانه در حالت باز ) 

 شود.( گفته میOpen Side Settingدر حالت باز  

 (Open Circuit Operationفرآیند مدارباز ) -1 -2-15

خورا    ،محصنننول در درجنه اول اهمینت قرار نندارد. درنتیجنهفرآینندی کنه در آن، دقنت توزیع یکنواخنت ابعناد 

 .استاز این نوع  آهککند. مدار خردایش سنگ شکن عبور میبار از داخل سنگتنها یک

 ( Closed Circuit Operationفرآیند مداربسته ) -2 -2-15

شنکن وارد سنرند  فرآیندی که در آن، تولید ذرات با ابعاد معین در درجه اول اهمیت قرار دارد. محصنول سننگ

مجدداً وارد   ،از چشنمه سنرند هسنتند جهت رسنیدن به اندازه موردن ر  تربزرگشنود و آن دسنته از ذراتی که می

 شوند.شکن میسنگ

 شکنیسنگ تشریح اصول کار  -3 -2-15

که بیشنترین گیرد. با توجه به اینبرای خرد کردن نهایی مورداسنتفاده قرار می  طورمعمولبهمخروطی  شنکنسننگ

شنود درنتیجه، باید عملکرد صنحیح های فرآوری صنرف خرد کردن سننگ معدن میانرژی مصنرفی در کارخانه

 بندی یکنواخت در اولویت قرار گیرد.سازی مصرف انرژی و تولید محصول با دانهجهت بهینه شکنسنگ
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شنکن اسنتفاده  دهد که هرچقدر بتوان از حداکثر یرفیت سننگشنده در این زمینه نشنان مینتایج تحقیقات انجام

کنه خفنه کنار کردن   دارد  عمومینتدر کنارخناننه این فکر    ینابند. این در حنالی اسنننتآن افزایش می کناراییکرد،  

های برقی  کشنی و شنو شنکن، کاهش عمر قطعات، افزایش جریانشنکن مشنکالتی ن یر انسنداد سننگسننگ

شنود که صنورت پر یا کامالً پر کار کند سنبب میشنکن بهرا در پی خواهد داشنت؛ اما زمانی که سننگ نابهنگام

کنندی ای مواد  جرم واحند حجم( افزایش ینابند. در این حنالنت، جرینان حرکنت مواد در محف نه بنهدانسنننیتنه توده

سنبب  و کنندو به یکدیگر نیرو وارد مییافته  یرد. این بدین معناسنت که درگیری بین مواد افزایشپذصنورت می

شننکنی  راهبری سنننگ  ،. به همین دلیلشننودفرآیند آسننیاکنی می  کاراییافزایش   وایجاد ریزتر  در سنننگ  

شندن این   شنکن فنروری اسنت. برای محققبرای اسنتفاده حداکثری از یرفیت عملیاتی سننگ  خفه  صنورتبه

 کشی در وفعیت بیشینه قرار داده شود.شکن، توانالزم است که با استفاده از کنترل خودکار سنگحالت 

هاسننت. اسننتفاده از حداکثر  های مخروطی نحوه باردهی به آنشننکنیکی از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد سنننگ

توان از  در ارتباط اسننت. در صننورتی می  هاآندهی به  طور مسننتقیم با نحوه خورا ها بهشننکنسنننگ  کارایی

نحوه توزیع آن به روش  شننکن اسننتفاده کرد که مقدار خورا  ورودی مناسننب باشنند و سنننگ  کاراییحداکثر  

شنکن ابتدا وارد  خورا  ورودی به سننگ  ،شنده اسنتنشنان داده 32شنکل طور که در  صنحیح انجام شنود. همان

دهی باید به نحوی باشنند که انرژی مواد، شننود. خورا ( میFeed Boxدهی  یک محف ه به نام جعبه خورا 

شنود مواد  شنکن شنود. این سنازوکار سنبب میصنورت ثقلی وارد سننگشنده و بهشنکن گرفته قبل از ورود به سننگ

شننکن  دهی به سنننگکه نحوه خورا شننکن وارد شننوند. درصننورتیصننورت عمودی بر روی سننینی سنننگبه

طور یکنواخت در کل محف ه خردایش توزیع کند. تواند بار ورودی را بها  میصنورت باشند، سنینی خوربدین

شننکن الزم اسننت که جدانشننینی  من ور افزایش عمر آسننترهای داخل سنننگباید به این نکته نیز توجه کرد که به

 در محف ه خردایش به حداقل رسانده شود. ریزودرشتمواد 

 پذیرد موارد زیر را در پی خواهد داشت.صورت صحیح انجام دهی بهکه خورا درصورتی

 افزایش یرفیت

 تولید محصول یکنواخت

 شکنتوزیع یکنواخت فشار روی فنرهای اطراف سنگ

 حداقل فشار روی یاتاقان

 به حداقل رساندن توان مصرفی

 سایش یکنواخت آسترهای هسته مرکزی و بدنه ثابت
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 های مخروطی شکن باردهی به سنگمقایسه دو نوع   -32شکل 

 آهکتشریح مدار پخت  -5 -2

شننامل یک کوره پخت، تجهیزات ترکیب گاز و هوا برای مشننعل، بازیابی ابار کوره، سننیسننتم نوار    ،این مدار

 .استپخته  آهکمخزن ذخیره  4، نوار نقالهزنجیری، 

. برای  اسنننتتن  ۵00خنام برای خورا  کوره در ن ر گرفتنه شنننده کنه یرفینت هرکندام   آهنکدو مخزن ذخیره  

تن   9/13تا    ۵/0بین   هاآندور متغیر قرار داده شننده که یرفیت  نوار نقاله  دهندهخورا یک    ،خروجی هر مخزن

د. به دلیل دهنده در مدار قرار داشنته باشن ا ردهی به کوره باید فقط یک خوخورا  هنگام. در  اسنتبر سناعت  

 نوار نقالهاز    ،لرزان  دهندهخورا   جایبهکوچک بودن ابعاد سنننگ و برای تن یم مناسننب بار ورودی به کوره،  

به    .تن بر ساعت تن یم شود 3/11 دقیق،  صورتبه  تغییر دور استفاده شده است. تناژ ورودی به کوره باید باقابلیت

. در این  اندشدهدر یک حلقه کنترلی قرار داده   47شماره    دهدهنخورا کنترل وزن و سرعت نوار    ،همین من ور

 نوار نقالهبا عدد مطلوب مقایسنه شنده و به نسنبت آن سنرعت   48توسنط ترازوی نوار    شندهقرائتحلقه کنترلی عدد 

شننود از باردهی  دهد. تن یم تناژ باعث میمدار حلقه کنترل تناژ را نشننان می، 33شننکل تن یم خواهد شنند.   47

کوره خفه کار نکند و همچنین زمان الزم برای پخت   اسنتاندارد به کوره جلوگیری شنود و اصنطالحاً  ازحدبیش

محصنول و   شندهتمامتن بر سناعت باعث افزایش قیمت   3/11اهش تناژ نسنبت به  در کوره رعایت شنود. ک  آهک

 شود.اتالف انرژی و سوخت می
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 مدار حلقه کنترل تناژ  -33شکل 

 د؟کنمیچه شاخصی را بیان  دهندهخورا : سرعت نوار 7سؤال  

با توجه به نقطه مطلوت   دهندهخورا سییرعت نوار    .اسییتوره بندی سیینگ ورودی به کوضییتیت دانه  دهندهنشییان

باشد، برای تنظیم    مترمیلی  6-19بندی خورا  کوره طبق طرح یابد. اگر دانهبر ساعت( تغییر می تن  3/11باسکول )

 رعت نوار بیشییتر از این مقدار بوددرصیید باشیید و اگر سیی   28-30 در مسدوده  47تناژ، باید دور موتور نوار شییماره  

تناژ  ترمینتر باشید، تراکم ذرات روی نوار کمتر اسیت و برای  بندی درشیتزیرا هرچه دانه؛  اسیتدرشیت    دیبندانه

درصید بنا به درشیتی   40  -50بین   47شیماره    نوار نقالهدور موتور   ،الزم، باید سیرعت نوار افزایش یابد. در حال حاضیر

 بار متغیر است.

 خورا     49کنند و بنار خود را بنه نوار  طول کوره را طی می، تمنام  مترمیلی  610بنا عر     48شنننمناره    نوار نقنالنه

کنند. در نزدیکی ابنارگیر درینافنت می  آن،کنند. کوره بنار ورودی خود را از طریق کناننال ابتندایی  کوره( وارد می

بر ساعت محصول کلسینه شده  تن   1/6خام و   آهکتن بر ساعت سنگ   3/11تناژ ورودی به کوره    ،طبق طراحی

شنننود. در  و گنازهنای فرار از طریق دودکش از کوره خنار  می  2COو منابقی ذرات مناننند    اسنننتپختنه(   آهنک 

های اصنلی، از  در قسنمت  مترمیلی 20اسنتیل با فنخامت   هایورقبرای مقاومت در برابر حرارت از    ،کورهداخل  

برای صنننفحنه زیر حلقنه   متریمیلی  ۵۵  هنایکنننده، از ورقننکهنای خرای مناهوارهب  متریمیلی  32و    28هنای  ورق

اسنتفاده شنده اسنت. کوره تشنکیل شنده از بخش خورا  با   دندهچرفبرای بسنت    متریمیلی 32  حرکت کوره و

متر شنامل یک مجرای اسنتیل مرکزی   14حرارت به طول    دهندهانتقالمتر، صنفحات  ۵/2صنفحات اسنتیل به طول  

مقاوم در  نسنوز  های  صنفحه جداکننده که به باالبرها متصنل شنده اسنت. درون کوره با آجرها و پالسنتیک 6و 
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های مختلف، مطابق با مناطق متفاوت دمایی پوشننش داده شننده اسننت. ها و فننخامتیبرابر حرارت( در ترکب

  گرمایشپیشکه محل ورود خورا  و   ناحیه ابتدایی شننود.ناحیه دمایی تقسننیم می 3ه  طول کوره ب  طورکلیبه

صنورت    آهکخشنک شندن کامل سننگ  در ناحیه میانی  ترین دما را دارد.شنود، پایینمی محسنوب  آهکسننگ  

شود. فخامت فلزی استفاده  انجام می  آهکگیرد و در ناحیه انتهایی در نزدیکی مشعل، پخت و کلسینه شدن می

بنابراین طول کوره  ؛ دنباشمی  مترمیلی  229و   199،  1۵2  (افزایش حرارتبر اساس به ترتیب  شده در طول کوره  

گری شننده  هالتک فوالدی ریخت 2ط توسنن   هاآناز    هرکدامتشننکیل شننده که حرکت   همبهمتصننلاسننتوانه   3از  

کننده  خنک  مداربسنتهبرنزی اسنت. یک سنیسنتم    بوشآهنی و   دوقلویشنامل یاتاقان    ،شنود. هر التکپشنتیبانی می

یک    ،چنیندر ن ر گرفته شده است. هم  ها( برای یاتاقانکاربهآماده یکی در مدار و یکی    وهواآبپم    2شامل  

 کند.با محور طولی کوره را فراهم میها التکسیستم هیدرولیک امکان حرکت موازی 

محصنور   و دنده در یک پوشنش کامالً  دندهچرفبا موتور دور متغیر متصنل شنده و   دندهچرفبدنه کوره به یک  

دور بر  1  رمعمولطوبهدور بر دقیقه قابل تن یم اسنت که  ۵/1تا  ۵/0قرار دارد. سنرعت چرخش حرکت کوره بین  

این کوره گرداندقیقنه تن یم می بنه نرف خورا   ،شنننود.  بنا توجنه  دهی، دمنای کوره و قنابلینت تن یم دور 

شنننود، اسنننب بخنار انجنام می  90بنا توان   موتور الکتریکیذرات را دارد. چرخش کوره توسنننط    منانندزمنانمندت

کوره هنگام قطعی برق در ن ر گرفته  زایرمجاچنین دارای ترمز دسنننتی برای جلوگیری از چرخش معکوس  هم

 نشان داده شده است. آهککوره  دارندهنگههای و یاتاقان دندهچرفمحف ه ، 34شکل شده است. در 

 
 کوره دارنده نگه های و یاتاقان  دنده چرفموتور، محف ه  -34شکل 

تن در روز و تنناژ   470. حنداکثر یرفینت خورا  کوره  اسنننتمتر    7/2متر و قطر    76، طول %3کوره بنا شنننینب   

. در شنننرایط بهیننه عملیناتی طبق طرح بنایند دمنای دیواره انتهنای کوره  اسنننتتن در روز   4/147محصنننول کوره 

و  گرادسنانتیدرجه    4۵0(  آهک، دمای ابتدای کوره  محل ورود سننگ گرادسنانتیه  درج 800 نزدیک مشنعل(  
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که از نزدیکی مشنعل گرفته شنده نمایی   3۵شنکل باشند. در    گرادسنانتیدرجه   3۵درجه حرارت انتهای دودکش 

 دهد.درون کوره را نشان می آهکاز حرارت زیاد مشعل در هنگام پخت 

 
 آهکنمایی از حرارت درون کوره حین پخت  -3۵شکل 

با توجه به تغییر سننوخت از مازوت به گاز طبیعی و هدرروی هوای گرم، دمای دیواره نزدیک   ،در حال حافننر

. مقدار نرف سنوخت مشنعل با توجه به دمای  اسنتدرجه   400و دمای ابتدای کوره    گرادسنانتیدرجه   63۵مشنعل  

 شود.نمایی از مشعل کوره مشاهده می، 36شکل شود. در گاز خروجی تن یم می

 
 نمایی از مشعل کوره  -36شکل 
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پخته از انتهای کوره    آهکابار از ابتدای کوره خار  شنده و   صنورتبهبخشنی از ذرات    آهکدر کوره پخت 

به    درنهایتشنننده و   و ذخیرهتنی تقسنننیم  2۵0مخزن  4یری به نوار متحر  منتقل شنننده و بین توسنننط نوار زنج 

  ،آوری ابنارهنای کوره خرو  گناز از داخنل کوره و جمع من وربنهشنننود. دهی میخورا  آهنکآسنننینای شنننیر

 در اتاق کنترل را نشان داده است. آهکنمایش مدار کوره ، 37شکل فرآیند مناسبی طراحی شده است. 

 
 در اتاق کنترل  آهکمدار کوره نمایش  -37شکل 

نشنینی چنین تههای ابارگیر و همخنک شندن ابار کوره قبل از ورود به کیسنه  من وربهشنکل ابارگیر    Uهای  لوله

به همین های ابارگیر تحمل درجه حرارت باال را ندارند.  ذرات سننگین موجود در ابار طراحی شده است. کیسه

محیط    ورود هوای  خنک شده و با  هادر این لوله  ،استدرجه    4۵0حدود  که  دمای هوای خروجی از کوره   ،دلیل

شنکل   Uنشنین شنده توسنط لوله . ابارهای تهشنودخنک می  درجه 3۵های ابارگیر به دمای حدود  و عبور از کیسنه

 شود.های درون کانال به مخزن دوااب ابارگیر منتقل میهای ابارگیر توسط مارپید و کیسه

  من وربهشنود. می  توسنط یک فن مکنده از درون کوره خار   ،گازهای خروجی کوره در قسنمت ورودی ذرات

بر سننناعت و قدرت   مترمکعنب 64400فن با یرفینت   ،انتقنال گازهای خروجی و حرارت مشنننعنل به ابتندای کوره

 شنکل U هایکنندهاسنب بخار در ن ر گرفته شنده اسنت. مسنیر خرو  این گازها از ابارگیرها و خنک 21۵موتور  

 ،قبنل از انتشنننار گناز بنه محیط  ایفیلتر کیسنننه کننندهجمع  . اسنننت  ایکنننده فیلتر کیسنننهو بنه دنبنال آن ینک جمع

ای و یک فن مکنده ابار بعد از ابارگیرهای کیسننه این کار توسننط. گیردرا میجریان گاز خروجی    گردوابار

(. االنب حجم گناز  37شنننکنل     شنننودانجنام میینک فن معکوس برای هنداینت هوا بنه دودکش در مندار کوره  

 .استشامل اکسیحن و کربن مونوکسید  ،خروجی از دودکش
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برای خنک کردن  مترمربع 7۵7شننکل از نوع پرتویی اسننت که با یک سننطح مبدل حرارتی فعال  Uکننده  خنک

را    گرادسنانتیدرجه   260مل دمای بیشنتر از  های فیلتر توان تح زیرا کیسنه  ؛گاز خروجی کوره طراحی شنده اسنت

 7شننامل   ،کنندهاسننت. خنک  گرادسننانتیدرجه   3۵  ،ندارند. حداکثر درجه حرارت گاز خروجی در فضننای باز

 (.38شکل متر در ن ر گرفته شده است   8 آن ردیف است که ارتفاع هر خط 3خط لوله موازی در 

 
 ابار  دهنده انتقالهای  مارپید ابارگیرها و ، هاکننده خنکمحل قرارگیری  -38شکل 

کنننده و کیسنننه ابنارگیر قرار گرفتنه اسنننت، دمنا در کناننال اتصنننال بین خننک  حفظ  (Damperکنننده  تعندینل

ایرطبیعی افزایش یابد، امکان ورود هوای محیط به داخل مجرای هوا    طوربهدمای گازهای کوره    کهدرصننورتی

 ای وارد نشود.ها صدمهکند تا به کیسهرا فراهم می

. اسننت مترمکعب 22۵0  ثرؤم  فیلتر کردنیرفیت بخش با مجموع  6شننامل   گردوابارکننده  مجموعه فیلتر جمع 

کیسنه  44دارای   ،هر بخش .اسنت طوری قرار دارند که ورودی و خروجی هر یک مجزا ،فیلتر کردنی  هابخش

ورود بنه اتناقنک کیسنننه فیلترهنا  کنهازآنجنایی.  اسنننت مترمیلی  4480و ارتفناع   مترمیلی  130فنایبرگالس، بنا عر  

سننیسننتم تمیزکننده خودکار در ن ر   ،هااین پارچه  از  گردواباربرای زدودن    ،اسننت  کورهبودن مسننتلزم خاموش  

شنننود و از میان پارچه فایبرگالس عبور  تمیزکننده در هر کیسنننه فیلتر از پایین وارد می گاز  گرفته شنننده اسنننت.
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شننود. سننیکل تمیز از باالی هر بخش خار  می  سننپس و شننودنشننسننت کند تا ذرات ابار درونی هر کیسننه تهمی

شود. قطع شدن مسیر جریان گاز ورودی به آن قسمت قطع می  :به شنرح زیر است ،بخش 6از این    هرکدامکردن 

شننود. سننپس جریان معکوس هوا  ها باعث جدا شنندن الیه ابار روی فیلترها میجریان هوا و تورم نداشننتن کیسننه

شننود که در اثر برخورد به پارچه  اسننب بخار ایجاد می 60 خالف جریان حرکت ابارها( توسننط دمنده با موتور 

ها صنننورت  تخلیه بخشنننی از ابارهای چسنننبیده به پارچه  ،شنننود. بدین ترتیبها مین ابار پارچهباعث فروریخت

شنیر برگشنت دمنده هوا بسنته شنده، خروجی هوای درون محف ه مسندود، محیط محف ه  ،گیرد. در مرحله بعدمی

شنود ابارها فرصنت  می این فرآیند باعث .ماندکوتاه باقی می  زمانمدتبرای یک    آرام شنده و تورم کیسنه فیلترها

تواند به شنرایط عملیاتی خود بازگردد. به پایین محف ه راه یابند. سنپس این بخش می بر اثر نیروی ثقلپیدا کنند 

نشنانه معیوب بودن   باشند،اندازی این بخش، میزان ابار خروجی از دودکش بیشنتر از حد معمول  اگر پس از راه

این  سننیکل تمیز کردن هر بخش قابل تن یم اسننت. در   زمانمدت  ،اسننت ذکرشننایان.  اسننتهای ابارگیر  کیسننه

بخش ابنارگیرهنا در    6بخش از   ۵  هنای معیوب را از مندار خنار  کرد و مثالًاز بخش  هرکندامتوان می  ،صنننورت

 شود.های معیوب در زمان توقف کوره انجام میمدار باشند. تعویض کیسه

ابار توسننط کانال و   کنندهآوریجمعهای  شننکل و کیسننه Uهای  کنندهنشننین شننده توسننط خنکابارهای ته

  دینب  ،شنودمشناهده می 37شنکل که در    طورهمانشنود. منتقل می 1دهنده مارپیچی به مخزن پال  شنماره  انتقال

منارپید قرار    2 ،ایابنار و در زیر ابنارگیرهنای کیسنننه  دهنندهانتقنالمنارپید    4 ،هنای ابنارکننندهپنایین خننک ،من ور

پیوسنته به مخزن پال  ابارگیر    طوربهبه مارپید اصنلی  مادر( منتقل شنده و   شندهآوریجمعدارد که همه ابارهای  

 (.39شکل شود  وارد می 1شماره 

 
 ابار به مخزن پال  ابارگیر دهنده انتقال مارپید اصلی   -39شکل 
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 درصننند جامد هببا افنننافه کردن آب به پال  . ابار  اسنننت مترمکعب 10این مخزن دارای همزن و یرفیت آن  

شنود. همزن موجود در  می( پم  2شنماره مخزن ابار  سنپس به مخزن ذخیره پال   و شنودمیرسنانده    %20حدود  

مترمکعب طراحی شنننده اسنننت. برای هر   1۵0دارد و برای یرفیت حالت تعلیق نگه می  درمخزن، ذرات ابار را  

  کاربهآماده  صننورتبهی  در مدار و دیگر  هاآنپم  در ن ر گرفته شننده که در مواقع اسننتفاده یکی از   2 ،مخزن

تواند در  پال  می  ،درنهایتشنود. سننج در اتاق کنترل نمایش داده میسنطح این مخازن توسنط سنطح قرار دارد.  

 سازی ارسال شود. آهکمارپیچی در کارخانه شیر بندی کنندهطبقهکانال باطله تخلیه شود و یا به سرریز 

شنود و پس از خنک شندن به  ( میSatelaiteهایی به نام ماهواره  محصنول کوره در نزدیکی مشنعل وارد اسنتوانه

از مسننیر شننعله مسننتقیم مشننعل و  شنندهپختهشننود. ماهواره که وییفه خار  کردن آهک  نوار زنجیری منتقل می

که همراه با اسننت  متر  2/1متر و قطر   ۵/۵اسننتوانه با طول   8شننامل   ،دارد  بر عهدهکننده محصننول کوره را  خنک

ها دارای دریچه مشننبک در محل ورودی  نزدیکی مشننعل( هسننتند و از این اسننتوانه  هرکدامران دارند.  کوره دو

  آهکگیرد. دمای  از دریچه خروجی در انتهای اسننتوانه به نوار زنجیری صننورت می  ،خرو  ذرات خنک شننده

پخته به ماهواره    آهکمحل ورود ، 40شنکل . اسنت گرادسنانتیدرجه   3۵0پخته در هنگام خرو  از کوره حدود  

 دهد.را از داخل کوره نشان می

 
 به ماهواره  شده پخته  آهکمحل ورود  -40شکل 
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گیرد و بخشنی از محصنول کوره  ترین نقطه قرار میها در پایینهر بار یکی از اسنتوانه  ،در حرکت چرخشنی کوره

شنوند. شنیب این  ها ذرات به سنمت خروجی ماهواره هدایت میشنود و با توجه به شنیب این اسنتوانهوارد آن می

دریچه   8ی از  با حرکت دورانی ماهواره هر بار یک  ،. به همین دلیلاسننتها خالف شننیب اصننلی کوره  اسننتوانه

 کندگیرد و بخشی از بار خود را به نوار زنجیری منتقل میمقابل نوار زنجیری  در زیر ماهواره( قرار می  ،خروجی

 (.41شکل  

 
 پخته از ماهواره  آهکمحل ورود و خر   -41شکل 

 نوار نقاله، توسنط اسنتتن    2۵0  هرکداممخزن که یرفیت زنده   4بین  متحر  نوار نقالهتوسنط  محصنول کوره  

برسند ادامه   %100تا زمانی که سنطح مخزن به  نوار نقالهتوسنط  ،مخزن  دهی بهخورا شنود. توزیع می متحر 

دستی   صنورتبهشنود که باید کار اتاق کنترل هشندار داده میقبتاخواهد داشنت. با کامل شندن حجم مخزن به مر

خودکار دستور خاموش   طوربهسنیستم   ،یرفیت رسنید %100مخزن به    4جابجا شنود. زمانی که حجم هر  نوار نقاله

 کند.ه را صادر میکردن بار ورودی به کور

 CaOشنننود.  تعریف میبنه عنوان عوامنل مهم در کیفینت آهنک  آزاد و مجموع    CaOپنارامتر   دو  ،آهنکدر پخنت  

 CaOدرصند  ۵0میانگین دارای    طوربه  ،خام شنرکت ملی مس  آهکاسنت. سننگ   تأثیرگذار  pHافزایش  در  آزاد  

درصند افزایش یابد. مقدار   7۵آزاد به   CaOدرصند و  9/79مجموع به   CaO  ،پس از پخت مطلوبباید  که   اسنت

CaO  است. گیریاندازهاکتیویته قابل  پخته از طریق آزمایش آهکآزاد در 
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 سازی آهکتشریح کامل عملیات کارخانه شیر -6 -2

رپیچی، دو پمن  منا  بنندی کننندهطبقنهای،  لنهسنننازی شنننامنل آسنننینای گلوآهنکمندار کنارخناننه شنننیر ،طورکلیبنه

تن بر سناعت ورودی به آسنیا طراحی   1/21  برای  ،هیدروسنیکلون، دو هیدروسنیکلون و دو پم  انتقال اسنت. مدار

ریز آن از مدار خار  و سنرریز آن که ته شنودمیکننده مارپیچی منتقل بندیده اسنت. محصنول آسنیا به طبقهشن 

ریز  ته  کهطوریبه. آسنیا و هیدروسنیکلون در یک مدار بسنته قرار دارند  گرددمیوارد مخزن پم  هیدروسنیکلون  

شنود و سنرریز هیدروسنیکلون به عنوان محصنول هیدروسنیکلون جهت خردایش مجدد به آسنیا برگشنت داده می

 شود.ارسال می آهکذخیره شیر یوقلوسازی به مخازن د آهکشیر کارخانه

سنازی از  آهکخورا  ورودی به کارخانه شنیر ،2و  1ی پرعیارکنی  هاکارخانهدر    آهکبا توجه به مصنرف شنیر

مخزن  4کوره   ،پختنه  آهکشنننود. برای  مین میأتن   شنننده خریداریپختنه    آهکپختنه کوره و   آهک  ،منبع کلی 2

. در انتهای هر  اسنت  مترمیلی 6-19  آهکبندی مطلوب  سنت. دانهتن( در ن ر گرفته شنده ا 2۵0  هرکدام یرفیت 

این  ا دور متغیر نصنننب شنننده اسنننت. کف مارپیچی ب  دهندهخورا مخزن یک لرزاننده الکترومکانیکی و یک  

تا اسنت  قیف طراحی شنده   صنورتبه ،دار(دیگر مخازن معمول  اسنتفاده از چند صنفحه شنیب  برخالفمخازن 

  خوبیبهیرفیت مخزن  تماماز    ،. در این نوع طراحیشنیب یکسنان و یکنواخت باشندمخزن دارای  قسنمت انتهای  

 (.42شکل شود  استفاده می

 
 پخته کوره  طبق طرح(  آهکمخزن ذخیره  -42شکل 
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بخش انتهنایی قیف  بخش مخروطی لرزان( توسنننط فنرهنایی محکم و   ،بهبود جرینان خروجی از مخزن  من وربنه

دور بر دقیقه با  1000اسنب بخار و  2السنتیک منعطف به بدنه اصنلی متصنل شنده اسنت. موتور لرزاننده باقدرت  

تن یم بار خروجی از مخزن یک صنفحه   برایشنود. بخش زیرین قیف میباعث لرزش    ،ایند  16/۵دامنه ارتعاش  

  دهندهخورا ، 43شنننکل پیچی نصنننب شنننده اسنننت. در  رما  دهندهخورا تن یم بار و موتور تغییر دور برای  

مارپیچی و صنفحه تن یم بار که در قسنمت انتهای مخزن نصنب شنده، نشنان داده شنده اسنت. میزان لرزش قیف و 

 .استتن یم  تاق کنترل و هم در محل قابلاز اهم ی مارپیچ  دهندهخورا دور موتور 

 
 مارپیچی با سرعت متغیر و صفحه دستی تن یم بار دهنده خورا   -43شکل 

  دهنندهخورا تنی ذخیره شنننده، توسنننط    2۵0مخزن    4کنه در    مترمیلی  19-6بنندی  پختنه کوره بنا داننه  آهنک

 شود.( منتقل می۵1 نوار شماره  آهکمارپیچی با دور متغیر به نوار ورودی آسیای شیر

مارپیچی دارد. هرچه سنطح باز    دهندهخورا بسنزایی در عملکرد مناسنب  تأثیر  ،میزان دهانه باز صنفحه تن یم بار

ینابند. تن یم دسنننتی دور موتور  هنا افزایش میحجم بنار خروجی از مخزن و فشنننار بنه منارپید   ،بیشنننتر بناشننند

تن بر  1/21 ورودی آسنیا( حدود   ۵1توسنط ترازوی نوار    شندهقرائتباشند که وزن    باید به نحوی  ،دهندهخورا 

 .استتن بر ساعت  10- 2۵یرفیت مارپیچی با  دهندهخورا ساعت باشد. هر مخزن دارای یک 

تنی  2۵0تنی ذخیره شنننده و به مخازن  1000محف ه  2در   ،ی متفاوتهابندیبا دانه  شننندهخریداریپخته   آهک

 که در   در انبار سنرپوشنیده  آهکشنود. بخشنی از ذخیره  در نزدیکی آسنیا منتقل می 9و  8، 7، 6، ۵  هایشنماره

لرزان که   دهندهخورا توسنط یک  تناژ خروجی از انبار    وشنود داری مینگه  ت(چند سنال قبل احدا  شنده اسن 
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  ( که جدیداHopperًدر محف ه روباز    آهکد. بخشنی از ذخیره  وشن تن یم میدر قسنمت پایین انبار نصنب شنده،  

لرزان قرار داده شنده   دهندهخورا  3 ،شنود. در قسنمت زیرین این محف هداری مینگه ،طراحی و نصنب شنده

 دهد.را نشان می شدهخریداری آهکتصویر انبارهای ، 44شکل است. 

 
 شده خریداری  آهکانبارهای مسقف و روباز  -44شکل 

. باشندفراهم    راحتیبهتخلیه بار    من وربههای حامل  طراحی شنده که دسنترسنی کامیون  ایگونهبهسنطح این محف ه 

 نوار نقالهاند.  درصنند طراحی شننده ۵0-60از نوع لرزان و با تغییر دور   (Hopper  قیف  زیر  هایخورا  دهنده

لرزان را    هایخورا  دهنده، 4۵شنکل کند. بار خود را به باالبرهای سنطلی منتقل می  ،دهندهخورا  3زیر این  

 دهد.نشان می

 
 شده خریداری آهکلرزان زیر محف ه روباز ذخیره  هایخورا  دهنده  -4۵شکل 

 نوار نقالهتنی توسنعه، از باالبرهای سنطلی در انتهای   2۵0دهی به مخازن  مین ارتفاع الزم برای خورا أت  من وربه

در   .طلی نشنان داده شنده اسنتگرد باالبرهای سن تصنویر مسنیر حرکت سناعت،  46شنکل  اسنتفاده شنده اسنت. در 
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 نوار نقالهبارگیری شنده و در باالترین نقطه مسنیر به کانال و    ،هادهندهخورا ترین نقطه از انتهای نوار زیر  پایین

 گیرد.یتخلیه صورت م ،توسعه

 
 حرکت باالبرهای سطلی-46شکل 

ها را به سمت آهکتوسعه،   نوار نقالهکنند. دار تخلیه میپیوسته بار خود را به کانال شیب  طوربهباالبرهای سطلی  

 (.47شکل   کند( هدایت می9و  8، 7، 6، ۵توسعه  مخازن 

 
 به نوار توسعه  شده خریداری  آهکانتقال  -47شکل 
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  ، بدین ترتیب .کند( راه پیدا میلرزان قدیم  انبار سنرپوشنیده  دهندهخورا توسنط کانالی به زیر    ،بار نوار توسنعه

  دهندهخورا کانال ارتباطی و  ، 48شکل  شود. در  ( منتقل میnewخروجی هر دو انبار ذخیره به یک نوار  نوار  

 شود.مشاهده می زیر انبار سرپوشیده

 
 انبار قدیم دهنده خورا  محل کانال ارتباطی انبار ذخیره جدید به زیر  -48شکل 

 9و  8، 7، 6د و مخازن  محصنننول کوره( قرار دار  آهک  4 تا 1مخازن   امتداددر   ،۵مخزن شنننماره    کهازآنجایی

ی با کریک شنلوا  ،(49شنکل  د  نباشن میدر سناختمانی موازی با آن مخازن    اند(طراحی و نصنب شنده  تازگیبهکه  

 (.۵0شکل صفحه انتخاب مسیر در انتهای نوار نصب شده است  

 
 ( 9و  8، 7،  6، ۵  شده خریداری  آهک( و 4و   3، 2، 1پخته کوره   آهکمحل قرارگیری مخازن ذخیره  -49شکل 
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 شده خریداری  آهکشلوارکی انتخاب مسیر   -۵0شکل 

شننود و با اسننتفاده از یک کانال دسننتی انجام می  صننورتبهتوسننط صننفحه تن یم بار  ، ۵میزان خروجی از مخزن 

 (.۵1شکل شود  منتقل می ۵1 نوار نقالهدار به شیب

 
 ۵تن یم دستی میزان خروجی از مخزن شماره  -۵1شکل 



 

 

47 

دوم فصل   

 

 مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

( منتقل شننده و بین ۵4افقی  شننماره  کنکج  نوار نقالهبه   ۵3و  ۵2بار ورودی به مخازن توسننعه از طریق نوارهای  

نوار متحر  افقی و محل ریزش به  کانال ورود، مسنیر حرکت ، ۵2شنکل  شنود. در توزیع می 9و   8، 7، 6مخازن 

 مخازن نشان داده شده است.

 
 شده خریداری  آهکتوزیع خورا  بین مخازن توسعه  -۵2شکل 

باشننند. نحوه  قابل مشنناهده می ،سنننج مافوق صننوت هسننتند و در اتاق کنترلدارای سننطح  ،از این مخازن  هرکدام

شنننود. دسنننتی بنا توجنه بنه سنننطح مخنازن راهبری می  صنننورتبنه(  Shattleافقی    متحر   نوار نقنالنهحرکنت  

این نوار قابلیت تغییر جهت    کهازآنجاییبرای این نوار تعریف شنده اسنت.   "ب"و   "الف"موقعیت  2  ،طورکلیبه

 9و  7تواند به مخازن  می  "الف"با قرارگیری مناسنب در موقعیت   ،گرد( را داردگرد و پادسناعتحرکت  سناعت

به   "ب"با قرارگیری در موقعیت   ،چنینانجام دهد. همرا  ی  دهآورده شنده( خورا  ۵2شنکل طور که در   همان

 بار را منتقل کند.، 8و  6مخازن 

با توجه به تناژ  هاآنلرزان با دور متغیر نصنب شنده اسنت. امکان تغییر دور    دهندهخورا   ،در انتهای این مخازن

لرزان قسنمت   هایخورا  دهندهمایی از  ، ن۵3شنکل .  وجود دارددرصند    ۵0-60بین  دسنتی   صنورتبهمطلوب  

 دهد.را نشان می 6-9زیرین مخازن ذخیره 
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 9و  8، 7، 6لرزان مخازن ذخیره  دهنده خورا   -۵3شکل 

تواند  نرمه می  آهک.  اسنتهای ابارگیر  رعایت شنده، نصنب لوله  آهکهای ریزش  نکته مهمی که در همه محل

تجهیزات ابارگیر    سنالم بودنتوجه به    ،روازاین .کاران وارد کندآسنیب جدی به مجاری تنفسنی و بینایی مراقبت

 خورا    ۵1به نوار    ،در مخازن توسنعه  شندهآوریجمعدارد. همه ابارهای    اهمیت بسنیاری هاآنو در مدار بودن  

در مدار بودن ابارگیرها، میزان سنطح مخازن، مقدار دور  اطالع از روشنن بودن موتورها،  شنود. آسنیا( منتقل می

افقی و وفنعیت سنایر تجهیزات برقی   متحر  نوار نقالهو جهت حرکت   قرارگیریمحل   ،دهندهخورا   موتور

 (.۵4شکل   شودو ابزار دقیقی در اتاق کنترل نمایش داده می

 
 در اتاق کنترل  آهکنمایش وفعیت تجهیزات مربوط به مخازن توسعه ذخیره  -۵4شکل 

  شندهآوریجمع، ابار  4-1دهی به مخازن در زمان خورا  گردواباربرای جلوگیری از پخش شندن   ،طبق طرح

توسنننط ، 4-1لرزان پایین مخازن   هایخورا  دهندهشنننود. ابار ناشنننی از  به یکی از مخازن برگشنننت داده می
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 همبند با تجهیز  صنورتبهشنود. سنیسنتم موتور ابارگیرها   نوار خورا  آسنیا( منتقل می ۵1ابارگیر به روی نوار  

 (.۵۵شکل   قرار دارد گردوابارتولیدکننده 

 
 1-4مخازن  و ورودی و خروجی ابارگیرهای  قرارگیریمحل  -۵۵شکل 

 آهککه نوار ورودی آسننیای شننیر ۵1به نوار    درنهایتو  ۵6، سننپس ۵۵بار خروجی از مخازن توسننعه به نوار  

 ۵1شننود. ترازوی نوار  وارد می ۵1به نوار    مسننتقیماً، 1-۵بار خروجی از مخازن   ،چنینشننود. هممنتقل می اسننت،

با   رها قرار دارد. در حال حافن دهندهخورا سنازی و پس از تمام آهک ورودی آسنیا( در نزدیکی کارخانه شنیر

افزایش پیدا   بر سناعتتن   29تن بر سناعت به  21تناژ ورودی به آسنیا از   ،ی تغلیظهاکارخانهتوجه به افزایش نیاز  

جلوگیری از ریزش بار به کف کارخانه باید هر دو پم  هیدروسنیکلون،    من وربهدر چنین شنرایطی    .کرده اسنت

مانند هواکشنیدن پم  و  شنکالتی برای سنیسنتمل در مدار باشنند. البته این امر مهای انتقاهیدروسنیکلون و پم 

مندار فعلی کنارخناننه  ،  ۵6شنننکنل    بنه وجود آورده اسنننت. درجندایش ننامنناسنننب ذرات در هیندروسنننیکلون  

افنر های اصنلی کارخانه طبق طرح و حال حدرصند جامد جریان، 4جدول  سنازی آورده شنده و در آهکشنیر

 .شده استمقایسه 
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 سازی آهکمدار فعلی کارخانه شیر  -۵6شکل 

سازی طبق طرح و حال حافر آهک های مهم کارخانه شیرمقایسه درصد جامد جریان -3جدول   

 درصد جامد فعلی درصد جامد طرحنام جریانشماره

 3۵ 62 ایگلوله محصول آسیای 1

 23 3/20 بندی کننده مارپیچیخورا  طبقه 2

 90 90 بندی کننده مارپیچیریز طبقه ته 3

 ۵/2۵ 1/19 خورا  هیدروسیکلون 4

 19 18 سرریز هیدوسیکلون 5

 27 8/42 ریز هیدروسیکلون ته 6

نیسنت   پذیرامکان  جامد  یابی به این درصنداما دسنت  ،شنده اسنت  تعیین 62درصند جامد خروجی آسنیا طبق طرح 

 کنند.های آسیا شروع به بیرون ریختن از آسیا میگلوله ،درصد 4۵زیرا در درصد جامد بیشتر از 

 چییت؟ 45از آسیا در درصد جامد بیشتر از  : دلیل بیرون ریخته شدن گلوله8سؤال  

 صییورتبه  ،حالتدر این  که دانییییته پالو بییییار باال رفته و    شییودغلیظ شییدن پالو و افزایش وییییکوزیته باعم می 

 .ها شودده و موجآ شناوری گلولهرواسطه سنگین عمل ک

به   ایمالقه  دهندهخورا ریز هیدروسیکلون،  ، آب و تهآهکسازی مناسب در ابتدای ورودی آسیا برای همگن

، 4جدول   آن نشننان داده شننده اسننت. در  دهندهخورا نمایی از آسننیا و ، ۵7شننکل شننده اسننت. در    کار گرفته

 ای آورده شده است.مشخصات طراحی آسیای گلوله
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 ای در ورودی آسیامالقه  دهنده خورا  نمای بیرونی و درونی  -۵7شکل 

 سازی آهکای کارخانه شیرگلوله مشخصات طراحی آسیای  -4جدول  

مقدارای مشخصات آسیای گلولهشماره

 3 )متر( طول آسیا1

 4۵/2 )متر(  قطر آسیا2

 2/19 )دور بر دقیقه( سرعت چرخش آسیا3

 % 71 نسبت به سرعت بحرانی 4

 ۵0-2۵ (مترمیلی)ابعاد شارژ گلوله 5

 30 )%(  گلوله  پرشدگی 6

 1/19 )تن( هاگلوله مجموع وزن 7

 فلزی آسترهاجنس  8

 3۵ قدرت موتور  اسب بخار(  9

 تا ذرات درشنت  شنن و  شنودمارپیچی می  بندی کنندهطبقه  کانال وارد  یک  ای از طریقمحصنول آسنیای گلوله

مارپیچی، بخشنی از  بندی کننده . پس از ورود پال  به طبقهماسنه و ذرات نامحلول( از محصنول نهایی جدا شنوند

نشنینی پیدا سنرریز شنده و ذرات درشنت فرصنت ته  ،و ذرات ریز آهکتالطم آن در حوفنچه گرفته شنده تا شنیر

یابد و از مدار  انتقال می 67شنماره   ر نقالهنواریز و توسنط حرکت مارپید به ته ،(. ذرات درشنت۵8شنکل کنند  

طبق   شنود.توسنط لودر و کامیون به قسنمت باطله مجتمع منتقل می  شندهانباشنته(. مواد  ۵9شنکل شنود  خار  می

  خوبیبهنشنینی ذرات درشنت  درصند باشند تا ته 3/20کننده مارپیچی باید  بندیطرح، درصند جامد ورودی به طبقه

است که باید با افافه کردن آب شستشوی سرند گردان   3۵  طورمعمولبهانجام شنود. درصند جامد خروجی آسنیا 

 کاهش داد. %20کننده مارپیچی را به بندیو آب درون کانال، درصد جامد ورودی طبقه
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 بندی کننده مارپیچیهای مختلف طبقه قسمت-۵8شکل 

 
 به خار  از کارخانه  67وسط نوار ارسال ذرات درشت شن و ماسه ت -۵9شکل 
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 مترمکعب 6۵/2 ،، یرفیت هر مخزنشننودمیکننده مارپیچی وارد مخازن پم  هیدروسننیکلون  بندیسننرریز طبقه

. برای مخازن دو پم  هیدروسنیکلون با دور ثابت در ن ر گرفته شنده اسنت. در صنورت خراب شندن یکی  اسنت

ورودی به مخزن را مسندود کرد. درصند جامد سنرریز    ،ای درون مقسنمنیزه، باید با اسنتفاده از شنیرهای  هااز پم 

از آب  ، بایددرصنند باشنند. برای تن یم درصنند جامد سننرریز 90ریز آن و ته 1/19کننده مارپیچی باید  بندیطبقه

 استفاده کرد. بندی کننده مارپیچیبه طبقه داخل کانال ورودی

شنامل حلزونی   و  طراحی شنده اسنت rpm 2متر قطر و با سنرعت چرخش  یسنانت 91متر طول و  4/6مارپید با ابعاد  

  ،بندی کننده مارپیچی اسنت. در زمان کار مدار پیوسنته از جنس اسنتیل در فاصنله بین محور چرخان تا دیواره طبقه

اسننب بخار متصننل شننده و قسننمت پایینی محور چرخان که توسننط   3قسننمت فوقانی محور به موتوری با قدرت  

کنننده منارپیچی بنا بنندی. حند جندایش و یرفینت طبقنهرودمیفرو  آهنککنامنل در شنننیر  طوربنه ،مهنار شننندهیناتناقنان 

ینک جنک    ،جنایی انتهنای منارپید هجنابن  من وربنه.  اسنننتقنابنل افزایش و کناهش    ،توجنه بنه محنل قرارگیری منارپید 

ل به محور مارپید در  هیدرولیکی در نزدیکی تجهیز طراحی و نصنب شنده اسنت. با باال آمدن جک، یاتاقان متصن 

باید دریچه تخلیه برداشته   ،ین من ورد(. ب60شکل   متر جابجا شودسانتی 40تواند تا می مسیر ریلی مشخص خود

کننده  بندیاز سنطح طبقه  ،با توجه به سنهم ذرات درشنت در خورا ارتفاع مارپید، .  شنودزدایی  رسنوب ،و محل

کننده افزایش  بندیدر کف طبقهشننده  جمعت  حجم رسننوبا  ،مارپید ارتفاع  شننود. در صننورت باال بودن  تن یم می

باید مارپید   ،طورمعمولبهیابد.  با افزایش ارتفاع بسنتر، حجم مفید یرفیت دسنتگاه کاهش می  ،به عبارتی  .یابدمی

 ترین نقطه ممکن قرار داشته باشد.در پایین

باید از باالترین نقطه حوفچه    کننده مارپیچی، محل ریزش سرریز است کهبندیدر عملکرد طبقه  توجهقابلنکته  

ریز  دهند. تنهکنننده منارپیچی، خورا  هیندروسنننیکلون را تشنننکینل میبنندیصنننورت گیرد. سنننرریز طبقنه

شنود. سنرریز هیدروسنیکلون به عنوان محصنول خردایش مجدد به آسنیا برگشنت داده می  من وربههیدروسنیکلون،  

شنود. دو مخزن مخازن دوتایی ذخیره شنیرآهک پمپاژ می  کارخانه به مخازن انتقال شنیرآهک راه یافته و به سنمت

باید   هاآنتن بر سنناعت( یکی از   21و دو پم  انتقال شننیرآهک در ن ر گرفته شننده که طبق طرح  تناژ ورودی  

شننود. مدار  باشنند، اما در حال حافننر با توجه به افزایش تناژ از هر دو پم  اسننتفاده می  کاربهآماده  صننورتبه

سننناعنت در روز   7بنایند    1کنارخناننه پرعینارکنی    موردنینازکنارخناننه شنننیرآهنک طبق طرح، برای تنأمین شنننیرآهنک 

 فعالیت داشته باشد.
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دو پم ، هر دو هیدروسنیکلون و هر  تن بر سناعت بار ورودی آسنیا هر   29در حال حافنر، با توجه به متوسنط تناژ 

سنازی بر اسناس نیاز هر  کارکرد مدار کارخانه شنیرآهک  زمانمدتچنین،  دو پم  انتقال، در مدار قرار دارند. هم

 ساعت است. 13متوسط  طوربهدو کارخانه پرعیارکنی 

 
 مارپید قرارگیریتغییر محل  -60شکل  

کننده مارپیچی راه  بندیگلوله و ذرات درشنت به طبقه تااسنت   مترمیلی 10ند گردان آسنیا سنر  هایچشنمهاندازه  

ها و کمک به عبور سننریع  برای جلوگیری از مسنندود شنندن روزنه ،چنین آب شننسننتشننوی سننرندمپیدا نکنند و ه

تقل و از  ذرات ریز در ن ر گرفته شننده اسننت. ذرات درشننت مانده روی سننرند گردان به کانال ذرات درشننت من

 شود.کننده مارپیچی ارسال میبندیشود. ذرات ریزتر از روزنه سرند از طریق کانال به طبقهمدار خار  می

کند. برای  متر پمپاژ میسنننانتی 34با قطر   یبه هیدروسنننیکلونبا دور ثابت را    آهکشنننیر  ،پم  هیدروسنننیکلون

قطر پیداکننده   ،باشند. در هیدروسنیکلون Psi  ۵/9فشنار هیدروسنیکلون باید    ،ریزودرشنتجدایش مناسنب ذرات  

ها وارد مقسنم و مخازن انتقال د. سنرریز هیدروسنیکلوننباشن  مترسنانتی 3و  13باید به ترتیب ریز  گرداب و قطر ته

اسنب   40  ،شنود. قدرت موتور هر پم پمپاژ می  آهکذخیره شنیر  یهای دوقلو( و به سنمت مخزن61شنکل  شنده  

 .استبخار 
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 آهک و مخازن انتقال شیر هاپم   -61شکل 
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 مقدمه  -1 -3

، کوره  سنرندکنی ،شنکنیهای مختلف سننگآوری مسنتندات، مشنکالت بخشهای فرآیند و جمعبا انجام بازرسنی

مشننخص شنند که در این فصننل به ارائه مشننکالت موجود در مدار و   سننازی  آهکو کارخانه شننیر  آهکپخت 

 است. شدهپرداخته هاآنارهای بهبود هکار

 فکی(  شکنسنگخردایش اولیه ) -2 -3

د. شنومیفکی حتی ماهانه نیز انجام ن  شنکنسننگتن یم دهانه   مشنخص گردید که  ،شندهانجامفرآیند   یطی بازرسن 

ندارند. عدم توجه    شنکنسننگاطالعی از وفنعیت اندازه دهانه   ،ی مختلفهاشنیفتکاران در بسنیاری از مراقبت

از طراحی و  تردرشنتمخروطی  شنکنسننگفکی باعث شنده خورا    شنکنسننگی محصنول بنددانهمناسنب به  

 ی مطلوببنددانهبه   یابیدست  من وربهباشد.  تردرشته طرح  نیز نسنبت ب  شنکن مخروطیمحصنول سننگ درنتیجه

 .شودگیری و تن یم من م اندازه طوربه اولیه شکنسنگدهانه  باید ،در مدار خردایش

گیر محل تخلیه، سنرند درشنتدر ابارگیرهای توسنعه  جدید(   ندر مدار نبود ،دیگر از مشنکالت این بخش  یکی

  خوبیبهکار نتواند در زمان تخلیه مراقبتتا شننده    گردوابار باعث. وجود (62شننکل  اسننت  ی شننکنسنننگو 

ینک مسنننیر آب روی سنننرنند  ،محنل تخلینهدر   گردوابناروفنننعینت مندار را پنایش کنند. برای کناهش بخشنننی از  

 قرار داده شده است. گیردرشت

 
 ابارگیر محل تخلیه بار  -62شکل 
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دهی بنه تخلینه گیر و از کنار افتنادن چرا  ترافینک برای نوبنتخنار  بودن ابنار ،ا توجنه بنه منداربن   ،در حنال حنافنننر

مشننرف به محل تخلیه   ،د. اتاق کنترلسننازمی، مراقبت کار اتاق کنترل با صنندی آژیر راننده را مطلع  هاکامیون

را نشننان  هاکامیونتصننویر محل تخلیه ، 63شننکل  .وجود دارد  شننرایط سننرند  امکان مشنناهدهو از پنجره   اسننت

 د.دهمی

 
 و محل اتاق کنترل  هاکامیونهنگام تخلیه  گردوابار-63شکل 

( به روی  مترمیلی 4۵0از    تربزرگهای درشنننت  تشنننخیص به موقع ورود سننننگ  ،کاراننکته مهم برای مراقبت

به هم قفل شنده و روی سنرند ثابت  هاسننگ ،دشنومی. باقی ماندن ذرات درشنت روی سنرند باعث  اسنتسنرند 

 ند.دهمیسرند را کاهش  کاراییسطح مفید و  ،تجمع کنند. تجمع قطعات مانده روی سرند

شکل است  فکی   شکنسنگباالی    متریمیلی ۵/63مسدود شدن بخش زیادی از سرند   ،یکی دیگر از مشکالت

و خردایش ذرات ریز    شنننکنسننننگبه   مترمیلی 63تر از  نامناسنننب ذرات، ورود ذرات کوچک  بندیطبقه.  (64

کوره جدید کارخانه    اندازیراهبا توجه به   ،د. در حال حافنرشنومیباعث ایجاد نرمه و مشنکالت بعدی در مدار  

ای  ی من م از مدار و تمیز کردن دوره نیسنت. با بازرسن   آهک مترمیلی 6تر از  ذوب دیگر نیازی به ذرات کوچک

د.  دهمیرا نیز کاهش   شنکنسننگیرفیت   ،گیری کرد. عالوه بر ایننرمه جلو  ازحدبیشاز تولید   توانمی  ،سنرند

 .استمشکل  محدودیت فضا به دلیل این سرند بهدسترسی باید متذکر شد که 

شنننکن تن خورا  سنننننگ  340کنامیون آهنک در این محنل برای تنأمین حندود    1۵-20، روزاننه  طورمعمولبنه 

 6تر از  تن در روز آهنک نرمنه  کوچنک  60تقریبناً  شنننود. محصنننول مندار خردایش، تولیند  مخروطی تخلینه می

شنکن فکی و تن بر سناعت سننگ 181تن در روز آهک خورا  کوره اسنت. با توجه به یرفیت  280( و مترمیلی

سناعت در   3شنکن فکی برای خردایش سننگ آهک،  تقریبی سننگ  طوربهها، اتالف وقت در زمان تخلیه کامیون

 روز در مدار است.
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 فکی شکنسنگقبل از  متریمیلی ۵/63گرفتگی سرند -64شکل 

 مخروطی( شکنسنگخردایش ثانویه ) -3 -3

. اسننت  مترمیلی 12خروطی در حالت بسننته م  شننکنسنننگدهانه   مشننخص شنند که  ،شنندهانجام  هایطی پایش

د فرآیند  شنومیباعث    ،آهک. درشنت بودن سننگ  اسنت مترمیلی ۵/9  آهکنقطه مطلوب سننگ    کهدرصنورتی

 کامل صورت نگیرد. طوربهپخت 

اهمینت بناالیی دارد. اگر ذرات    متریمیلی  19عملکرد منناسنننب سنننرنند    ،بودن خردایش ثنانوینه  منداربنازبنه دلینل  

خورا     ،نهایتدرمخروطی افنافه شنده و  شنکنسننگبه محصنول   مسنتقیماً، عبور کنند  آناز سنرند، از   تردرشنت

و عدم پارگی آن، فاصنله نداشنتن بین   متریمیلی 19سنالم بودن سنرند    ،بنابراین؛  نددهمیرا تشنکیل    آهککوره  

آن در کارایی سنرند بسنیار مهم   و نحوه صنحیح نصنب  هاروزنهها، عدم گرفته بودن  سنرندها، سنالم بودن گوشنواره

به دلیل مرطوب بودن خورا  و  ،ی سنرندهاروزنهگرفتگی    روزانه بازرسنی شنوند. معموالً  صنورتبهو باید   اسنت

 (.6۵شکل   استورود ذراتی مانند پالستیک 

است که با توجه به حداکثر    مترمیلی 6 -19به ابعاد  شکنی و سرند کنی، خردایش آهک  نکته مهم در مدار سنگ

تن بر سننناعنت    181تن در روز( و یرفینت مندار خردایش    271  -بر سننناعنت  تن  3/11تنناژ ورودی بنه کوره  

سناعت در روز کارکرد مداوم و مناسنب  3شنکن مخروطی( تنها با تن بر سناعت سننگ  200شنکن فکی و  سننگ

 شود.کوره تأمین می موردنیازمدار خردایش، تمام خورا  

از   %40ل کیفی در هر شنیفت، مشنخص شند که توسنط واحد کنتر  شندهانجامهای  بندیدر حال حافنر، طبق دانه

 19از    تربزرگکه نباید ذرات   حالی اسننتاسننت. این در   مترمیلی 19از    تربزرگشننکنی محصننول مدار سنننگ
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شود ، در کوره کامل پخته نمیمترمیلی  19از    تربزرگشکن وجود داشته باشد. ذرات  در محصول سنگ  مترمیلی

مارپیچی   هایخورا  دهنده، حرکت مترمیلی 19از    تربزرگهمچنین ابعاد   یابد.و حجم ناخالصنننی افزایش می

 کند.زیر مخازن آهک پخته را با مشکل مواجه می

 
 متری میلی  19گرفتگی روزنه سرند -6۵شکل 

 آهکمدار کوره پخت   -4 -3

د حرارت  شننومیباعث    آهکباشنند. درشننت بودن قطعات سنننگ   مترمیلی 6-19ی ورودی به کوره باید بنددانه

خام از کوره خار  شنود. افزایش ناخالصنی   صنورتبهپخت به مرکز سننگ نرسند و بخشنی از سننگ  تالزم جه

و   هالوله، افزایش میزان رسننوب در آهکسننازی، کاهش کیفیت شننیرآهکورودی به کارخانه شننیر  آهکدر  

قابل   خوبیبه تفاوت رنگ در اطراف و مرکز ،نیم تقسنیم کنیم 2پخته را به    آهکد. اگر  شنومیمخازن را سنبب 

 .(66شکل  است مشاهده 

پزی، کناهش دمنای درون کوره بنه دلینل ورود نناخواسنننتنه هوای محیط بنه کوره  یکی از مشنننکالت کوره آهنک

، این  مرورزمانبهشنود. های برزنتی پوشنیده میاسنت. محل اتصنال قسنمت متحر  به ثابت کوره، توسنط پارچه

، توجه به  روازاینشنود. شنود و راه برای نفوذ هوا باز میجا میآن جابه  هایبکسنلسنیما فرسنوده شنده و یا هپارچه

اهمیت زیادی در جلوگیری از هدرروی حرارت الزم برای   هاآن  موقعبهها و تعویض  نصننب صننحیح این پارچه

 (.67شکل پخت آهک دارد  
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 مترمیلی 19از  تربزرگ به دلیل  آهکپخته نشدن مرکز سنگ  -66شکل 

 
 برزنتی برای پوشش محل اتصال بخش متحر  به ثابت  های پارچه -67شکل 

بار   3باید   اما در حال حافنر ،بار در طول سنال تعمیرات اسناسنی داشنته باشند  1باید   آهککوره  ،  دسنتورالعملطبق 

دهنده  تعویض صننفحات انتقال  ،صننورت گیرد. یکی از کارهای مهم در تعمیرات اسنناسننی در سننال این تعمیرات
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ی ورودی به کوره نسنبت به طرح افزایش یافته، روند  بنددانه  کهازآنجایی.  (68شنکل   اسنتحرارت درون کوره  

 .اندهدکوره واقع ش گرمایشپیشاین صفحات در مرحله نیز رشد داشته است.  قیمتگرانتعویض این صفحات 

 
 ورودی حرارت در نزدیکی  دهنده انتقال صفحات   -68شکل 

به معنای    ،خروجی  پایش شنننود. الیظ بودن ابار چشنننمی  صنننورتبهباید  خروجی از دودکش   گردوابارمیزان 

  بافاصنله  ،یکی پس از دیگری  ،بخش 6باید هر یک از این   شنرایط،. در این  اسنتهای ابارگیر  معیوب بودن کیسنه

باید    شندهمشنخصدسنتی از مدار خار  شنده و بخش معیوب را پیدا کرد. بخش معیوب   صنورتبهزمانی مشنخص  

 تا زمان تعمیرات اساسی از مدار خار  باشد.

در   .اسنتگاز    ،سنوخت اصنلی کوره  طورمعمولبهد با سنوخت گاز و یا گازوییل کار کند.  توانمیمشنعل کوره  

از سننوخت گازوییل برای این من ور اسننتفاده کرد. قابل تعویض بودن سننوخت   توانمی  ،مواقع قطع شنندن گاز

سنیسنتم را افزایش داده اسنت. برای تعویض نوع سنوخت، نیازی به بیرون کشنیدن مشنعل   پذیریانعطاف  ،کوره

 .(69شکل   دگیرمیصورت  این کارمتری( از انتهای آن  8 نیست و با تعویض لوله بلند درون مشعل  تقریباً

از   مشعل  و خاموش کردن  می   اتاقکروشن  انجام  به کوره  بتواند  70  شکلشود  نزدیک  باید  کار  مراقبت   .)

وفعیت و شرایط عملیاتی روشن شدن مشعل مانند روشن بودن فن دمنده و مکنده، اطمینان از اتصال کامل مسیر 

مشاهده از وفعیت مشعل و    برای   سوخت به مشعل، باز بودن مسیر هوای مشعل و ایره را در محل رؤیت کند.

 پخت آهک درون کوره، دریچه بازدید در نزدیکی مشعل تعبیه شده است.  
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میزان بار درون کوره، روشن و خاموش بودن مشعل و نحوه حرکت و مشخصات یاهری محصول کوره مانند  

، محل قرارگیری دریچه بازدید و نمایی از  71شکل  ابعاد و رنگ آن از طریق این دریچه قابل مشاهده است. در  

 کوره با مشعل روشن و خاموش نشان داده شده است. 

 
 مسیر سوخت مشعل کوره -69شکل 

 

 و نمایشگر وفعیت مشعل در نزدیکی کوره  اتاقک-70شکل 

رنگ ابارهای    کهطوری بهشود؛  شود، گاز خروجی از کوره تیره می در زمانی که از سوخت گازوییل استفاده می 

کند. دوااب درون  شود و آالیندگی زیادی تولید میو هوای خروجی از دودکش کامالً سیاه می   شدهآوری جمع

اما استفاده ؛  مخزن ابارگیر نیز کامالً سیاه شده و قابل استفاده در مدار نیست و باید همه دوااب به باطله منتقل شود
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، قابل استفاده  شدهآوری جمعارهای  از سوخت گاز تأثیری بر رنگ ابار و گاز خروجی از دودکش ندارد و اب

، نمایی از دودکش کوره در زمان استفاده از سوخت گاز و  72شکل  در مدار کارخانه شیرآهک سازی است. در  

 گازوییل آورده شده است.

 

 دریچه بازدید مشعل، درون کوره در حالت روشن و خاموش بودن مشعل  -71شکل 

 

 تصویر سمت راست دودکش ابارگیر در حالت سوخت گاز و تصویر سمت چ  سوخت گازوییل-72شکل 
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 پم  شننود یا در کانال باطله تخلیه شننود 2مخزن د به  توانمی 1در مخزن شننماره    شنندهآوریجمعپال  ابارگیر 

در مدار کارخانه    درنهایتپم  شنده و   2شنود به مخزن پیشننهاد می  ،این پال  pH  8/12. با توجه به (73شنکل  

 رعایت شود. باید برای این پال  20سازی استفاده شود. درصد جامد حدود  آهکشیر

 
 رها کردن دوااب ابارگیر در کانال باطله  -73شکل 

 سازی  آهککارخانه شیر -5 -3

نداشنتن ناخالصنی  جدا شندن   ازلحاظ آهک. شنیراسنتدر فلوتاسنیون مس  مهم  شنیمیایی  وادمیکی از   آهکشنیر

هدف از    ترینمهماندارد باشند. این  در محدوده اسنتباید  کامل ذرات شنن و ماسنه(، اندازه ذرات و دانسنیته همیشنه 

 سازی است.آهکو مدار کارخانه شیر آهککوره پخت 

یکی از    ،شننندهانجامهای تغلیظ دارد. طی پایش زیادی بر عملکرد کارخانه  تأثیر  ،کیفیت محصنننول این کارخانه

 74شنکل طور که در  در مدار تشنخیص داده شند. همان  pH، افت 2دالیل کاهش عیار کنسنانتره تغلیظ    ترینمهم

  نمودار عیار  ،رسنید. برای نمایش بهتر اهمیت این موفنوع 6/10سناعت به نزدیک   3حدود    pH شنود،میه  مشناهد

 شود.مشاهده می 7۵شکل کنسانتره در این بازه نیز رسم شده که در  -
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 2در مدار پرعیارکنی اولیه تغلیظ  pHنوسان  -74شکل 

 
 12/10/201۵در تاریخ  2بر عیار کنسانتره نهایی کارخانه تغلیظ  pHتغییر  تأثیر-7۵شکل 

مارپیچی و   کننده  بندیای، طبقهولهسنننازی شنننامل آسنننیای گلآهکبندی کارخانه شنننیرمدار خردایش و طبقه

 دهد.در اتاق کنترل را نشان می آهکنمایش مدار کارخانه شیر، 76شکل هیدروسیکلون است. 
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 سازی در اتاق کنترل  آهکنمایش وفعیت تجهیزات مدار کارخانه شیر-76شکل 

 سازی آهکخوراک کارخانه شیر -1 -5-3

ه  شننند می تنأمیناز محصنننول کوره ،  1رعینارکنی  در مندار کنارخناننه پ pHبرای تن یم   موردنیناز آهنکطبق طرح،  

، 2و  1در مدار کارخانه پرعیارکنی    pHبا توجه به افزایش نیاز به آهک برای تن یم  ،در حال حافنننر اما؛  اسنننت

. کوره  اسنتخریداری شنده    آهکپخته کوره و بخشنی از    آهکسنازی از  آهکبخشنی از خورا  کارخانه شنیر

د. کنن میپختنه تولیند   آهنکتن   144سننناعتنه( در مندار قرار دارد و روزاننه حندود   24منداوم   طوربنه معموالً آهنک

 1۵6 کارخانه   یازمابقی ن ،درنتیجه اسنت.تن   300متوسنط حدود   طوربهدر هر دو کارخانه    ،آهکمصنرف روزانه  

مین  أاز خار  کارخانه ت  موردنیازآهک پخته  %۵0  تقریباً  ،به عبارتی .شنودمیمین أت  شندهخریداری  آهکاز   تن(

در ن ر گرفته   شندهخریداری  آهکانبار ذخیره برای   دو ،طور که در فصنل قبل توفنیح داده شندهمانشنود. می

اسنت. در    شندهخریداری  آهککاهش کیفیت و بر باد رفتن قسنمتی از   ،شنده اسنت. یکی از مشنکالت این بخش

اما در انبار روباز به این نکته توجه   ،ماندمصننون میاز باد و باران   تقریباً  شنندهخریداری  آهک  ،انبار سننرپوشننیده

 .(77شکل   است نشدهالزم 
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 شده خریداری  آهکنمایی از انبارهای ذخیره  -77شکل 

د. یکی  شنومیدر نزدیکی آسنیا منتقل   (9و   8، 7،  6، ۵مخازن شنماره   تنی  2۵0مخزن  ۵به   شندهخریداری  آهک

زیناد، بررسنننی    گردوابنار.  (78شنننکنل   سنننت  در مندار نبودن ابنارگیرهنا  ،خنازنمشنننکالت این م  ترینمهماز  

 کاران از وفعیت مدار را با مشکل مواجه کرده است.مراقبت

 
 و از مدار خار  بودن ابارگیرها ۵هنگام بارگیری مخزن  گردوابار-78شکل 

،  . مخازن جدید اندشندهطراحی و نصنب در طی چند سنال اخیر   6-9نصنب شنده و مخازن    قبالً، ۵مخزن شنماره 

محنل قنابنل انجنام   هم در اتناق کنترل و  هم از اسنننت کنهدرصننند    ۵0-60لرزان بنا تغییر دور   دهنندهخورا دارای  
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د. شنننومیدر محل انجام   و تنها  دسنننتی  صنننورتبهصنننفحه تن یم بار   وسنننیلهبه، ۵خروجی از مخزن اما ؛  اسنننت

  توانمین ،متر متغیر اسنتسنانتی 10تا  0محدوده ابعادی مشنخصنی ندارد و بین    شندهخریداری  آهک  کهازآنجایی

 د.دهمیرا نشان  ۵1نوار  آهکابعاد ، 79شکل  تن یم کرد. خوبیبهن را زمقدار خروجی از مخ 

 
 روی نوار خورا  آسیا  شده خریداری  آهکسانتیمتر  0-10ی بنددانه  -79شکل 

حرکت صنننفحنه تن یم خورا  حین لرزش قیف   ،تنناژ را تن یم کرد  خوبیبهتوان  یکی دیگر از دالیلی که نمی 

 مخروطی در قسمت انتهایی مخزن است.

ی  ها پم ، هواکشنیدن  هاجریاننوسنان در درصند جامد   ازجملهمشنکالت متعددی   ،نوسنان در بار ورودی به آسنیا

 آورد.به وجود میبرای مدار را  ایرههیدروسیکلون و 

 مارپیچی هایخوراک دهنده بررسی عملکرد  -2 -5-3

 ،اند که در حال حافننرطبق طرح دارای کنترل خودکار تناژ بوده، 4-1مارپیچی زیر مخازن   هایخورا  دهنده

تن بر  2۵تنا  10 بین  ۵1وب نوار  لمنارپیچی بنا توجنه بنه تنناژ مط  دهنندهخورا . دور موتور  انندشننندهاز مندار خنار   

را مختل  هامارپید کارکرد ،  مترمیلی  19از   تردرشننت. ورود ذرات  شننودتن یم میخودکار   صننورتبهسنناعت( 

برای رفع گیر   فقطکنار  بنایند ینک مراقبنت  حتمناً  کنهطوریبنه  دارد،را بنه دنبنال    هنامنارپید   درپیپیکرده و توقف  

 .(80شکل   مارپیچی در محل حضور داشته باشد هایخورا  دهندهحرکت 
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 مارپیچی به دلیل درشتی ابعاد ذرات هایخورا  دهنده متوقف شدن -80شکل 

نتایج کنترل کیفی نشننان  ،در حال حافننر  .باشنند  مترمیلی  6-19طبق طرح باید بین    ،پخته کوره  آهکی  بنددانه

حرکت مارپید باعث متوقف شندن   ،. بزرگ بودن ذراتاسنت مترمیلی 19از    تربزرگدرصند ذرات   64  دهدمی

و فنربه  کار با میلهتد و مراقبگیرمیصنورت    باریکدقیقه  1۵هر    حدوداً  ،. توقف مارپید شنودمی  دهندهخورا 

متوقف باشنند   دهندهخورا تا زمانی که   دهی از سننر گرفته شننود. در این حینمارپید را آزاد کرده تا خورا 

وردی    کاران، نوسنان در تناژ. توقف مارپید عالوه بر زحمت فراوان برای مراقبتاسنتتناژ ورودی به آسنیا صنفر  

مارپیچی و   دهندهخورا حالت اسننتفاده از   2نوسننان بار وردی به آسننیا در  ، 81شننکل آسننیا را به همراه دارد.  

 30-0بین  نوسنان تناژ ،ا  دهنده مارپیچیراز خوصنفحه تن یمی دسنتی نشنان داده شنده اسنت. در زمان اسنتفاده  

کرده و متوقف  ( گیرمترمیلی 19از    تربزرگ   خی مواقع مارپید به ذرات درشنتزیرا در بر  ؛تن بر سناعت اسنت

تن بر  20- 30نوسنان تناژ بین  ،اما در زمان اسنتفاده از دریچه تن یم دسنتی؛ تن بر سناعت( 0د  نمایش تناژ شنومی

 د.شومیساعت نمایش داده 
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 آهککارخانه شیر ایگلوله نوسان تناژ خورا  آسیای  -81شکل 

  ،شنده خریداری  آهک. در اسنتی ریز  بنددانهتن یم دقیق بار با   ،مارپیچی  هایخورا  دهندهترین کاربرد اصنلی

اما به دلیل اسنتفاده از دریچه تن یم، حداقل تناژ عبوری از دریچه به    ،اسنتمتر  سنانتی 10تا  0 محدوده ابعادی بین

تن بر ساعت    0ه ابعادی کمتر، دمارپیچی با محدو  هایخورا  دهندهدر    کهدرصورتی  .رسدتن بر ساعت می  20

از  جدا کرده و  4و  3، 1مارپیچی را از مخازن شنماره    هایخورا  دهنده ،د. در حال حافنرشنومینیز مشناهده  

 دار برای این مخازن استفاده شده است.دریچه تن یم بار و کانال شیب

طرح   ورودی به کوره نسنبت به  آهکی  بنددانهرفع مشنکل تن یم تناژ ورودی آسنیا باید درشنت شندن   من وربه

. و از طریق کارخانه ذوب پیگیری شنودشنود به سنرپرسنت قسنمت اطالع داده    سنریعاً ،(مترمیلی 19از    تربزرگ 

  انندازی راهجهنت جلوگیری از نوسنننان تنناژ،   ترینمهماحینا شنننود.   منارپیچی مجندداً  هنایخورا  دهنندههمچنین 

 .است دهندهخورا مجدد حلقه کنترل تناژ با تغییر دور موتور 

 51تنظیم دقت و صحت ترازوی نوار   -3 -5-3

  ورودیطراحی  تناژ   کهازآنجایی. اسننتصننحیح تناژ ورودی به آسننینمایش  عدم    ،یکی دیگر از مشننکالت مدار

که   طورهمانداد. می  تن بر سناعت را نمایش 30حداکثر ، ۵1محدوده ترازوی نوار    ،اسنتتن بر سناعت   21آسنیا 

بیشنینه دقیقاً روی  به   چسنبیده  شنده  گیریاندازهدر بسنیاری مواقع نمودار تناژ  ،دشنومیمشناهده    نیز ،81شنکل در  

عالوه بر افزایش سنناعت کارکرد   که باعث شننده بود ،نسننبت به طرح آهک. افزایش مصننرف شننیراسننت  نمودار
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به    30سننقف نمایش تناژ از    ،ترازو  گیریاندازهدقت و صننحت   برای افزایشورودی نیز افزایش یابد. آسننیا، تناژ 

 تن بر ساعت توسط واحد ابزار دقیق افزایش داده شد. ۵0

گرفت. بهترین    قرارتوسنط ترازو، دقت آن مورد ارزیابی و کالیبراسنیون   شندهقرائتپس از افزایش محدوده تناژ 

استفاده  خورا  واقعی جهت تن یم ترازو   از همان  ،دیگرعبارتبه؛  بار است  آزمایش  ،رازوروش کالیبره کردن ت

دقیقه صننورت گیرد. همچنین  ۵حداقل    زمانمدتدهی به نوار با نرف ثابت و در  باید خورا  ،. طبق طرحشننود

  ،انجام شود. پس از تن یم پارامترهای کالیبراسیون ترازو   باید در محدوده ترازو  نرف متفاوت و  3دهی در  خورا 

تا عدد نمایش داده شننده اعتبار سنننجی شننود. کالیبره کردن ترازو باید  کرد را تکرار    آزمایشدیگر  باریکباید  

 ای در فاصله زمانی مشخص انجام شود.دوره صورتبه

ورودی آسننیا قرار داده شنند. محل قرارگیری مخزن روی نوار    جاییجابهقابلبرای تن یم ترازو ابتدا یک مخزن  

  ،چنین دار(. همبود که لودر بتواند دسنترسنی و دید مناسنب جهت تخلیه و مانور داشنته باشند  سنطح شنیب  ایگونهبه

شکل ز نوار قرار گرفته باشد. تراز باشند و دریچه تخلیه مخزن در مرکها همپایهتا اید دقت شود  در نصب مخزن ب

 د.دهمینصب مخزن روی نوار و مشرف بودن لودر به مخزن را نشان ، 82

 
 نصب مخزن در موقعیت مناسب و تست تخلیه توسط لودر  -82شکل 

لودر بنایند    محنل ریزش بنار بنه مخزن توجنه گردد.  بنه طول و عر  پناکنت لودر وبنایند    ،در انتخناب مخزن و لودر

 ۵مین نرف تنناژ نوار بنه مندت  أبتوانند همنه حجم پناکنت خود را درون مخزن تخلینه کنند. حنداقنل یرفینت مخزن، تن 

کامل تمیز   طوربهداخل مخزن  ،تن در ن ر گرفته شنند. سننپس 1۵مخزن با یرفیت   ،که برای این نوار اسننتدقیقه 

و ریزها در  ایجاد نشنود. همچنین گردگیر با طول مناسنب برای جلوگیری از ریخت    ییخطا  گیریاندازهشند تا در  

و از طرف دیگر    اندشنندهه متصننل  محکم به بدن  طرفازیک(. گردگیرها 83شننکل    دو طرف مخزن نصننب شنند

 روی نوار تماس دارند.
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 مخزن و نصب گردگیر مناسب  کردن تمیز -83شکل 

نرف جریان ورودی به    توانمی  ،محل تخلیه مخزن به دریچه قابل تن یم مجهز شننده بود. با اسننتفاده از این دریچه

 .(84شکل   تن بر ساعت تن یم شد 30نوار را تغییر داد. دریچه برای تناژ 

 
 تن بر ساعت  30تن یم دریچه برای نرف تقریبی  -84شکل 

. ترازو در حالت تناژ مجموع بودعدد نمایش داده شنده توسنط ترازو صنفر  د،خالی روشنن شن   صنورتبه نوار نقاله

 .(8۵شکل   متوقف گردید نوار نقاله و قرار داده شد
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 باربیصفر کردن عدد ترازو در حالت   -8۵شکل 

، از  گیریانندازهافزایش دقنت  من وربنهشننند.    تعیینداخنل آن  آهنکبنارگیری و کنل وزن   آهنکسنننپس کنامیون  

وزن کامیون خالی و پر را در شنرایط یکسنان  در هر دو مورد راننده پیاده شنود( با تا ول باسنکول خواسنته شند ئمسن 

از کامیون به مخزن   آهکآرامی و با حسننناسنننیت باال طی چند مرحله، انتقال  به م یادداشنننت کند.دقت کیلوگر

 .(86شکل   توسط لودر انجام شد

 
 درون کامیون به لودر طی چند مرحله  آهکتخلیه آهسته  -86شکل 

  ، نوار در حال کار نگه داشنتهروی نوار  آهکسنپس نوار روشنن شند و تا زمان تخلیه کامل مخزن و خالی شندن  

 .گردیدو ترازو تن یم شد مطابقت داده  آهکداده شده توسط ترازو با وزن واقعی  شنمایعدد شد. 

تمنام مراحنل انجنام و ترازو تن یم گردیند.   اًتن بر سننناعنت تن یم و مجندد  3۵دهناننه خروجی مخزن برای    ،این بنار

 %1زو با خطای کمتر از  ترا  ،درنهایتبا همان نرف تکرار شننند.   آزمایش  ،اطمینان از دقت عملکرد ترازو  من وربه

 کالیبره شد.
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 ای آسیای گلوله آهکحلقه کنترل نسبت آب و  اندازیراه  -4 -5-3

با  ،اسنتفاده شنود. دبی آب  آهکطبق طرح باید برای تن یم درصند جامد داخل آسنیا از حلقه کنترل نسنبت آب و 

پس از چندین   .اسنت  شندهتن یم می خودکار  صنورتبهترلی توسنط شنیر کنتوجه به میزان تناژ ورودی به آسنیا 

در اتاق کنترل مقادیر سننج و شنیر کنترلی معیوب شنده و این سنیسنتم از مدار خار ، دبی  ،اولیه  اندازیراهسنال از  

برای ورودی به آسننیا در  میزان ثابتی از آب را   ،دسننتی و تقریبی  صننورتبهکار  قبتمراو  شنندندنمایش داده نمی

د  توانن میکنار نتن بر سننناعنت( مراقبنت  0-30گرفنت. بنا وجود نوسنننان در خورا  ورودی بنه آسنننینا  ن ر می

و اسنتفاده از حلقه کنترل   اندازیراهبنابراین  ؛  برای تن یم درصند جامد را نشنان دهد  موقعبهمناسنب و    العملعکس

 رود.به شمار می ناپذیراجتنابنسبت امری 

 اصالح مسیرهای آب ورودی به آسیا  -5 -5-3

سننج این امر الزم بود تمام مسنیرهای آب ورودی به آسنیا مشنخص و به بعد از شنیر کنترلی و دبی  اجراشندنبرای  

قرار دارد. برای جلوگیری    ایمالقه  دهندهخورا   یک  ورودی آسیا  ، دراشاره شد  طور که قبالًمنتقل شود. همان

 .(87شکل  شده است مختلف در ن ر گرفته های مسیر آب در قسمت سه ،گی گلویی آسیااز گرفت

 
 کانال خورا  آسیا مسیرهای ورودی آب به  -87شکل 

سننج و شنیر کنترلی قرار  ورودی کانال خورا  بعد از دبی  هایانشنعاببرای تن یم آب ورودی به آسنیا باید تمام 

 ،سننج بودقبل از دبی ،ی آب ورودی به کانالهالولهگیری یکی از  د. با توجه به این که محل انشنعابداشنته باشنن

 (.88شکل   جا شودهسنج جابیپیشنهاد گردید محل انشعاب به بعد از دب
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 محل انشعاب مسیر آب ورودی به کانال نسبت به دبی سنج -88شکل 

میزان  ،دهد. بدین ترتیبسننج و مسنیر اصنلی جریان آب را نشنان میمحل انشنعاب جدید به بعد از دبی، 89شنکل 

 .دشومیسنج لحاظ آب تازه به کانال ورودی آسیا در عدد نمایش داده شده دبی

 
 اصالح محل انشعاب آب ورودی آسیا به بعد از دبی سنج  -89شکل 

 .استدر مدار قرار گرفتن شیر کنترلی آب  ،در آسیا آهککنترل نسبت آب و   اندازیراههای  یکی دیگر از نیاز

د و در اتاق نسننج و شنیر کنترلی آب ورودی به آسنیا مانند طرح در مدار قرار گیردبی شند،بدین ترتیب پیشننهاد 

 ایند   4سنننج برای لوله شننیر کنترلی آب و دبی ،نمایش داده شننود. به کمک واحد تعمیرات و ابزار دقیقکنترل 

(. همچنین میزان دبی آب و مقدار بازشندگی شنیر در اتاق کنترل نمایش داده  90شنکل   شندخریداری و نصنب 
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ورودی    آهکشده نسبت آب و   گیریاندازهمطلوب و    اطبارگذاری و نق  PLCبه   ،نویسی حلقه کنترلشد. برنامه

  ریزتنهه مهم در این خصنننو ، عندد نمنایش داده شنننده بندون محناسنننبنه  . نکتن نندبنه آسنننینا نمنایش داده شننند

 ست.هاهیدروسیکلون

 
 تهیه و نصب شیر کنترلی آب ورودی آسیا -90شکل 

 ها هیدروسیکلونانتقال دوغاب مخازن غبارگیر به خوراک  -6 -5-3

گذارند.  ثیرأت درصند جامددر   د ونشنوی مختلفی به آسنیا افنافه میهاجریانکه مشنخص شند    ،در بازرسنی مدار

از شنسنتشنوی سنطح کارخانه و پال  ابارگیر    شندهآوریجمعآب  ،شنودمشناهده می 91شنکل طور که درهمان

 اند.به ابتدای آسیا ارسال شده ،ایرمعمول طوربهکوره 

 
 آهکنه شیرای کارخاهای ورودی به آسیای گلوله جریان -91شکل 
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  آمدهدسننتبه  آهکآوری ابارهای کوره  و ذرات با ابعاد میکرونی از جمع 8/12برابر    pHپال  رقیق ابارگیر با 

( پم  2 شنماره   تربزرگمخزن به مخزن  پر شندن( شنده و پس از  1که ابتدا وارد یک مخزن کوچک  شنماره  

پال   ،شننود. طبق طرحسننازی پم  می  آهکپال  رقیق ابارگیر به سننمت کارخانه شننیر  ،ازآنپس .شننودمی

د در مسننیر کانال باطله رها شننود و یا به خورا  هیدروسننیکلون افننافه شننود. پس از پیگیری توانمیابارگیر  

تقل  و نصنب لوله مناسنب، مسنیر پال  ابارگیر از ورودی آسنیا حذف و به خورا  هیدروسنیکلون من  شندهانجام

پال  مخازن ابارگیر کوره از ذرات نرمه و ریزدانه تشننکیل شننده و نیازی به آسننیاکنی ندارد،  .  (92شننکل   شنند

پال  مخزن ابارگیر    ،لیبه همین دال .کننده مارپیچی دارد  بندیطبقهچنین درصنند جامد یکسننانی با سننرریز  هم

 به این بخش افافه شود.باید 

 

 
 افافه کردن پال  رقیق ابارگیر به خورا  هیدروسیکلون  -92شکل 

 سازی آهکریزش دوغاب در کف کارخانه شیر دالیل -7 -5-3

ی دوااب از کانال دورریز آسننیا، مخازن پم  هیدروسننیکلون، مخازن هاریزش  ،سننازیآهکدر کارخانه شننیر

پم  انتقال و شنسنتشنوهای معمول کارخانه از طریق کانال به پم  بیرون کارخانه منتقل شنده و مجدد به ورودی  

تن یم   من وربهد.  دهمی. این حجم زیاد آب، درصند جامد داخل آسنیا را کاهش (93شنکل    دشنومیآسنیا افنافه  

 درصد جامد داخل آسیا نباید از این مسیر استفاده شود.
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 کارخانه ارسال آب شستشوی کارخانه به ورودی آسیا پم  بیرون  -93شکل 

بیشنترین حجم آب سنطح که   شندمشنخص    شندند.  بررسنیی کف کارخانه  هاریزشدالیل    ،پس از پایش مدار

ناشی از ریزش آب و پال  در محل کانال خروجی ذرات دورریز آسیاست.   ،کارخانه در حین روشن بودن مدار

این محل قرار   دائم باز در  طوربهمسنیر آب را   ،واد در زیر آسنیا جلوگیری کنداز تجمع م  کهاینکار برای  اقبتمر

دهد. این مسنیر آب دائم باز برای شنسنتشنو، مشنکالتی از قبیل در  این موفنوع را نشنان می،  94شنکل داده اسنت. 

به همراه    ایره رامدار بودن همیشنگی پم  بیرون کارخانه، مصنرف زیاد آب، کاهش درصند جامد داخل آسنیا و  

 دارد.

 
 ریز آسیا و مسیر آب شستشوی سطحورپایین کانال ذرات د  -94شکل 
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 اقدامات صورت گرفته در جهت کاهش ریزش دوغاب از کانال دورریز آسیا -8 -5-3

طور که در بود. همان نصنب نامناسنب دوش آب شستشوی سرند گردان ،یکی از دالیل ریزش پال  از این کانال 

گیرد و بخشنی از  کامل صنورت نمی  طوربهپاشنش آب در سنطح پایین سنرند   ،مشنخص اسنت 9۵شنکل تصنویر 

به    مسنتقیماً از آبی دوش مناسنب نیسنت و بخشنی هاروزنهمحل   ،چنینند. همکنمیپیدا   ذرات به بیرون کانال راه

 د.شومیکانال دورریز منتقل 

 
 نامناسب بودن دوش شستشوی سرند گردان آسیا  -9۵شکل 

در مرکز سرند ،  طراحی و توسط واحد تعمیرات نصب شد. این دوش جدید شکل  T  دوش  ،برای رفع این مشکل

 ندکنآب را به سنمت توری سنرند هدایت  طوری قرار داده شند که در لوله   ایجادشندههای  قرار گرفت و سنوراف

چنین  باز باشند و هم ورودی به آن کامالً  باید شنیر آب  اوالً  ،مطلوب دوش  کاراییبه    یابیدسنتبرای    .(96شنکل  

 شود تا مسیر پاشش آب مسدود نشود. تمیزدوش  باریکای هفته باید
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 برای سرند گردان آسیا  شکل Tنصب دوش  -96شکل 

ی  ها روزنه ی سننرند بود. زمانی که هاروزنه، گرفتگی  دورریزدالیل پاشننش دوااب به درون کانال   از  یکی دیگر

، 97شننکل د. در شننومیدوااب سننرریز   درنتیجهبار عبوری از آن کاهش یافته و  سننرند مسنندود باشنند، میزان  

 مشخص شده است. خوبیبه هاروزنهگرفتگی 

 
 گرفتگی روزنه سرند گردان آسیا -97شکل 
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و پاشنش   آهکی بسنیار ریز  بنددانهرسنوب کند.   د در صنورت کاهش سنرعت جریان، سنریعاًتوانمی  آهکشنیر

را    هاروزنهگرفتگی  سننرعت سننرند،  کردنهای من م تمیز نامناسننب دوش آب و همچنین رعایت نکردن دوره

تجمع ذرات روی روزنه  نیز   شنندهخریداریپخته   آهکد. قطعات پالسننتیکی و نایلونی موجود در  دهافزایش می

. (98شکل   است هاآنها و ذوب نایلون، آتش زدن  های تمیز کردن سرند. یکی از روشکندرا تشدید میسنرند  

ماده  دند و آگرمیبه حالت اولیه باز   هاروزنهسنپس با فنربه زدن من م و آرام به سنرند و شنسنتشنو با آب فشنار باال 

 د.شومیهاست که در کارخانه انجام الس ،ند. این روششومیاستفاده 

 
 چسبیده به سرند گردان  هایپالستیک ذوب کردن  -98شکل 

قالب سرند   کلدر تعمیرات اساسی    ،چنیندر دستور کار قرار گیرد. هم  باریکروز   1۵سرند باید هر   کردنتمیز 

از بدنه آسنیا جدا شنده و کانال زیر آن تمیزسنازی شنود. کاهش حجم مفید کانال زیر سنرند در ریزش پال  بسنیار 

 ثر است.ؤم

یابی به کانال دورریز آسنیا بود. با یکی دیگر از دالیل ریزش پال ، عبور سنریع محصنول آسنیا از روی سنرند و راه

و تناژ ورودی به آسنیا بیشنتر از طراحی    درصند( 28   کمتر از طراحی درصند جامد محصنول آسنیا  کهاینتوجه به 

ایجاد    من وربهحجم زیاد آب درون آسننیا به حرکت دوااب سننرعت بخشننیده بود.  بودند،  تن بر سنناعت(   21 

 ارتفاع مارپید سنرند گردان افزایش داده شند ،مترمیلی 10فرصنت الزم جهت عبور ذرات ریز از سنرند با روزنه  

سنرعت خرو  دوااب   ذرات روی سنرند گردان افزایش و ماندزمان  باعث شند  ،ار عملیهکا. این ر(99شنکل  

 کاهش یابد و از پاشش زیاد دوااب به کانال دورریز جلوگیری شود.
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 افزایش ارتفاع مارپید سرند گردان آسیا  -99شکل 

. با رعایت تناژ طراحی  (100شنکل     این اقدامات باعث شند که ریزش دوااب از کانال دورریز بسنیار کاهش یابد

حذف کرد. در حال حافنر امکان اسنتفاده را    هاریزشهمه   توانمیدر محصنول آسنیا  40  درصند جامدآسنیا و  

 کارخانه کاهش یافته است.های شستشوی کف زیرا آب ،تر از پم  بیرون کارخانه فراهم شده استکم

 
 کاهش ریزش دوااب از کانال دورریز آسیا -100شکل 

 ترین حجم آب شنسنتشنوی سنطح کارخانه را به همراه داشنتهای باشند که کمگونهراهبری مدار به شنودمیپیشننهاد 

ها را  جریان  درصند جامدی، نوسنان  سنازی مصنرف آب، انرژی و نیروی انسنانعالوه بر بهینه ،باشند. این موفنوع

 د.دهمیکاهش 
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ورودی    آهکحلقه کنترل نسننبت آب و    اندازی راهدر جهت    شنندهانجاماقدامات    ترینمهم  ،طورکلیبه -

 :آسیا به ترتیب زیر است

 تن بر ساعت افزایش یافت. ۵0محدوده تناژ ترازو به  ✓

 ترین روش کالیبراسیون( انجام شد.بار  بهترین و مطمئن آزمایش کالیبراسیون ترازو به روش ✓

 خریداری و نصب شد. ایند  4کننده برای لوله آب با قطر و فعال شیر کنترلیسنج، دبی ✓

 سنج منتقل شد.های آب ورودی آسیا به بعد از شیر کنترلی و دبیانشعاب ✓

 منتقل شد. مسیر دوااب مخازن ابارگیر از ورودی آسیا به خورا  هیدروسیکلون ✓

 شد. اندازیراهسنج ترمیم و شیر کنترلی و دبی برای مسیرهای برق و انتقال داده ✓

 بارگذاری شد. PLCانجام و به  آهکنویسی حلقه کنترل نسبت آب و برنامه ✓

هیدروسنیکلون    ریزتهشنده خروجی آسنیا بدون در ن ر گرفتن   گیریاندازهد درصند جامد مطلوب و اعدا ✓

 ایش داده شدند.در اتاق کنترل نم

 سازی  آهککارخانه شیر مدار آسیاکنینکات مهم راهبری  -9 -5-3

ن م  باید پخته کوره    آهکسنازی، برای اسنتفاده از مخازن ذخیره   آهکدر راهبری اسنتاندار مدار کارخانه شنیر 

ای که دارند تکمیل و به ترتیب مصنرف  مخازن به ترتیب شنماره  ،به عبارتی  .(101شنکل    مشنخصنی رعایت شنود

یافته و همچنین   ( کاهشShuttle افقی  کنکج  نوار نقالهد میزان جابجایی  شننومیباعث   ،این موفننوع شننوند.

شنندن محصننول کوره با   دماهم  من وربه  و ورود به آسننیا رعایت شننود.  آهکسنناعتی بین تولید  48فاصننله زمانی  

 روز در مخزن ذخیره و سپس وارد آسیا شود. 2به مدت  تولیدشدهباید آهک  ،دمای محیط

ایت درصنند جامد و میزان تناژ بندی آهک ورودی و رعای در ابتدای آسننیا نسننبت به دانهدهنده مالقهخورا 

 6نزدیک به    شندهخریداریبندی آهک  شنود دانهورودی به آسنیا بسنیار حسناس اسنت. به همین من ور، پیشننهاد می

دهی نشنود. همچنین از سنه مسنیر تن بر سناعت به آسنیا خورا  40طبق طرح باشند و تناژ بیشنتر از   مترمیلی 19تا 

ای با مشننکل گرفتگی مواجه  دهنده مالقهجامد اسننتفاده شننود تا خورا آب ورودی به کانال در تن یم درصنند  

کننده مارپیچی، دو پم  و دو هیدروسنیکلون در ن ر گرفته شنده بندیطبق طرح، برای سنرریز بخش طبقه  نشنود.

  خردایش من وربنهریز هیندروسنننیکلون  قرار دارد. تنه  کناربنهآمناده  صنننورتبنهدر مندار و دیگری    هناآنکنه یکی از 

شنود. سنرریز هیدروسنیکلون به عنوان محصنول کارخانه، به مخزن انتقال شنیرآهک  مجدد به آسنیا برگشنت داده می

شنود. دو مخزن و دو پم  انتقال شنیرآهک در ن ر راه یافته و به سنمت مخازن دوتایی ذخیره شنیرآهک پمپاژ می
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نه شنننیرآهک طبق طرح، برای تأمین اسنننت. مدار کارخا کاربهآماده  صنننورتبه  هاآنگرفتنه شنننده که یکی از  

 تن بر ساعت فعالیت داشته باشد. 21ساعت در روز با تناژ  7باید  1کارخانه پرعیارکنی  موردنیازشیرآهک 

 
 افقی کنکج  نوار نقالهپخته کوره و  آهکمخازن ذخیره  -101شکل 

تن بر سنناعت بار ورودی آسننیا هر دو پم ، هر دو هیدروسننیکلون و هر دو  30با توجه به تناژ   ،در حال حافننر

سنازی بر اسناس نیاز هر دو آهککارکرد مدار کارخانه شنیر  زمانمدت  ،چنینپم  انتقال در مدار قرار دارند. هم

ی تجهیزات  کاربهآماده  ،سنناعت افزایش پیدا کرده اسننت. با این شننرایط 14متوسننط   طوربهکارخانه پرعیارکنی  

برننامنه من م روزاننه در  بنایند . واحند عملینات  داردر واحند تعمیرات بنه این بخش توجنه بیشنننتنیناز بنه  کناهش ینافتنه کنه 

مسناوی تقسنیم کند.   صنورتبهی کاری  هاشنیفتکارکرد آسنیا را بین    زمانمدترا رعایت کند و    هاشنیفتطول  

را به همراه    آنهای  به دلیل باال رفتن حرارت یاتاقان سنننوختن موتور آسنننیااحتمال   ،عدم توجه به این موفنننوع

اتفاق شنود که چندین بار نیز میدت در دسنترس بودن آسنیا کاهش مباعث   درنهایت  ،این مشنکل  .خواهد داشنت

رفتن فیلم   از بینتوان به می،  تأثیرگذارندیش دمای یاتاقان  عوامل مهم مکنانیکی که در افزا  ازجملنه .ه اسنننتافتناد

  ویسنننکوزیتنه(، معیوب بودن پمن  روان ازن ر   روان بین یناتناقنان و آسنننینا، ننامطلوب بودن کیفینت و نوع روان

کننده اشنناره  خنک  کاراییکثیف بودن روان، ایجاد شننیار در یاتاقان و عدم    ،مین فشننار و دبی مناسننب(أم تد ع

سازی،  توان به گرمازا بودن خود واکنش شیرآهکچنین از عوامل مهم عملیاتی افزایش دمای یاتاقان میکرد. هم

تولید   و ساعت کارکرد مداوم آسیا اشاره کرد. در واکنش  دما با محیط( هم دمای آهک خشک ورودی به آسیا

شننود. دمای اسننتاندارد واکنش  حاصننل میحرارت  همراه  به    2Ca(OH)با آب مخلوط شننده و   CaOک،شننیرآه
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به  بسنته که  اسنت  گرادسنانتیدرجه   70دمای محصنول آسنیا   ،حافنر در حالاسنت.  گرادسنانتیدرجه   101-8۵

با  درون آسننیا مواد    ماندزمانو   درصنند جامد(،  %79   خورا  CaO(، مقدار  گرادسننانتیدرجه   28  دمای آب

مشنخصنات آسنیا در شنرایط مطلوب و در حال ، ۵جدول    متغیر اسنت.این دما  (و تناژ  درگردشتوجه به مقدار بار 

 دهد.حافر را نشان می

 آهک ای شیرمقایسه مشخصات عملیاتی مطلوب و شرایط موجود آسیای گلوله  -۵جدول 

 شرایط موجود  شرایط مطلوب ای مشخصات آسیای گلوله

 30 38یا  20 (𝐭/𝐡تناژ ورودی ) 

 28 40 خروجی آسیا درصد جامد

 23 30 درصد پرشدگی گلوله 

 ۵0-2۵ 70-3۵ ( 𝐦𝐦ابعاد گلوله ) 

 19-6 80-0 (𝐦𝐦ابعاد خوراک ورودی )

درصنند جامد خروجی  که  یطوربهسننت آسننیا حجم آب ورودی به کاهش  ،راهبری مداردر یکی از موارد مهم   

و خردایش ذرات را با مشنکل    ها را افزایش داده، سنایش گلولهپایین درصند جامد درصند برسند. 40به  28آسنیا از  

 کند.مواجه می

کننده مارپیچی راه  بندیطبقهگلوله و ذرات درشنت به   تااسنت   مترمیلی 10های سنرند گردان آسنیا اندازه چشنمه

و کمک به عبور سریع ذرات    هاروزنهچنین آب شنستشوی سرند برای جلوگیری از مسدود شدن  پیدا نکنند و هم

مارپیچی   هکنندبندیطبقهاز ورود ذرات درشنت و گلوله به    ،سنرند  موقعبهاسنت. تعویض  ریز در ن ر گرفته شنده  

 .(102شکل   دکنمیجلوگیری 

 
 کننده مارپیچی بندی طبقه ورود گلوله و ذرات درشت به   -102شکل 

 کننده مارپیچی بندیطبقهنکات مهم در راهبری  -10 -5-3

 تن یم درصد جامد خورا 
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  توجهیقابلباید حجم    ،اسنتدرصند   3/20کننده مارپیچی بندیطبقهمطلوب در بخش  درصند جامد  کهازآنجایی

درصنند   3/20به   40از  را    آهکتا درصنند جامد شننیر شننودکننده مارپیچی افننافه  بندیطبقهآب به کانال ورودی  

کانال ورودی به  توسننط آب   ،آب شننسننتشننوی سننرند و بخشننی توسننط  موردنیازکاهش دهد. بخشننی از آب 

خورا     درصننند جامدکه مالح ه شننند   ،های انجام شننندهد. طی پایششنننومیمین  أکننده مارپیچی تبندیطبقه

درصند   90، 1/19، 3/20اعداد طراحی به ترتیب    .اسنتدرصند   8۵و  ۵/2۵، 26ریز به ترتیب  ورودی، سنرریز و ته

جامد   جامد بیشننتری دارند. برای تن یم درصنند  موجود در مقایسننه با طرح درصنندشننرایط عملیاتی  اما ؛  اسننت

است. این  مسیر آب در کانال محصول آسیا در ن ر گرفته شده  یک   ،کننده مارپیچی در طرحبندیخورا  طبقه

محل افنننافه شننندن آب به خورا  ورودی  ، 103شنننکل   اسنننت.  شننندهاز مدار خار   با گذشنننت زمان  مسنننیر 

 دهد.کننده مارپیچی را نشان میبندیطبقه

 
 ق طرح بافزودن آب به محصول آسیا ط محل -103شکل 

 20ه کننده مارپیچی ببندیطبقهجامد خورا   ب برای کاهش درصنند  یک مسننیر آ ،طبق طرح  شنند کهپیشنننهاد 

باز بودن   ،شدهانجامهای  د. طبق بررسیدهمیمسیر لوله آب جدید را نشان  ، 104شکل  درصد نصب و اجرا شود. 

درصنند   20کننده مارپیچی را به  بندیطبقهد درصنند جامد ورودی به  توانمیدرصنندی این شننیر آب    30حدود  

 کاهش دهد.
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 کننده مارپیچی بندیطبقه نصب مسیر جدید آب برای افافه شدن به کانال ورودی  -104شکل 

 کننده مارپیچیبندیطبقهاصالح صفحه سرریز شونده 

 10۵شنننکل طور که در  صنننورت گیرد. همان  از باالترین نقطه حوفنننچهباید  کننده مارپیچی بندیسنننرریز طبقه

که باعث    پیداکردهشنکافی افقی    مرورزمانبهکننده مارپیچی بندیحوفنچه طبقه  یصنفحه جلو ،شنودمیمشناهده  

کننده  درست کردن جدا  من وربهبه سرریز آن راه پیدا کنند.    ،نشستبر زده و قبل از تهشود ذرات درشت میانمی

 جلوگیری به عمل آید. بر زدن ذرات از این شکافباید از میان، مارپیچی

 
 بندی کننده مارپیچی به دلیل نامناسب بودن محل ریزش سرریز راه یافتن ذرات درشت به سرریز طبقه  -10۵شکل 
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مسدود شود تا سرریز از باالترین    کننده مارپیچی کامالً  بندیطبقهشکاف افقی ایجاد شده در صفحه    شدپیشنهاد   

یک صنننفحه فلزی را به صنننفحه  ،(. واحد تعمیرات106شنننکل   کننده مارپیچی صنننورت گیردبندیطبقهنقطه 

 شونده جوشکاری کرد.سرریز

 
 کننده مارپید  بندیطبقه مسدود کردن شکاف افقی صفحه   -106شکل 

 تن یم ارتفاع قرارگیری مارپید 

بندین  ریز هنداینت کنند و  نشنننین شنننده را بنه تنهترین محنل خود قرار بگیرد کنه ذرات تنهچنین منارپید در پنایینهم

 (.107شکل   شوداز حداکثر یرفیت مخزن حوفچه استفاده می  ،ترتیب

 دنمنتقل شنو  ریزتهفشنار بیشنتری وارد شنود و ذرات درشنت بیشنتری به    ،د به موتور و مارپید شنومیاین عمل باعث  

 حد جدایش کاهش یابد. ،درنتیجه و

 
 کنندهبندی طبقه محل قرارگیری مارپید نسبت به بستر   -107شکل 

 تن یم میزان آب دوش شستشوی مارپید 



 

 
 مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

91 

 فصل سوم 

 

آنچه   درواقعد و گیرمیکننده مارپیچی دارای بسننتری اسننت که حرکت مارپید روی آن صننورت  بندیطبقههر  

د. نباید بسنتر تشنکیل شنده  شنومیمنتقل    ریزتهد توسنط حرکت چرخشنی مارپید به گیرمیبین مارپید و بسنتر قرار  

ایش ذرات درشت ممکن  و یا از بین برود. تشکیل بستر مطلوب برای جدشود کننده مارپیچی شسته بندیدر طبقه

 ها به طول انجامد.است ساعت

کننندگی حرکنت منارپید و جلوگیری از  ناینک دوش تعبینه شنننده کنه وییفنه شنننسنننتشنننو، رو ،منارپید   موازاتبنه

دلیل  اسنت. 1۵حدود   ریزتهدرصند جامد  . معموالً(108شنکل دارد  را بر عهده   67ریز به نوار  گرفتگی دریچه ته

د و ممکن اسنت که گیرمیصنورت ن  آسنانیبه 67نوار  تخلیه آن به   که این اسنت  ریزتهچسنبندگی و الیظ بودن 

کار باید به این نقطه از مدار توجه کامل بتدریچه پس از گذشننت یک یا دو سنناعت کامل مسنندود شننود. مراق

 آن را رفع کند. گرفتگی سریعاً محضبهداشته باشد و 

 
 67بندی کننده مارپیچی به نوار ریز طبقه دوش و دریچه تخلیه ته -108شکل 

شنکل    شندشنسنته شندن بسنتر میث ایجاد شنیار و زیاد بود که باع  قدریبهپاشنش آب این دوش    ،در برخی موارد

کننده( هستند در این    بندیطبقه باالی   ریزتهد ذرات درشتی که در حال انتقال به  شومیوجود شیار باعث   .(109

 ،وجود شنیار در بسنتر  ،طورکلیبهشنیارها به دام افتاده و حرکت رو به پایین داشنته باشنند و به سنرریز راه پیدا کنند.  

کار باید به میزان آب دوش دقت کافی داشنته باشند تا باعث ایجاد شنیار د. مراقبتکنمیجدایش ذرات را مختل 

 کننده مارپیچی نشود.بندیقهو یا شسته شدن بخشی از بستر طب



 

 
Kashigar Mineral Processing Research Center 

 

92 

 واحد آهک 

 
 ایجاد شیار و شسته شدن بستر  -109شکل 

 نوار نقاله اصالح مسیر آب ورودی به کانال و جلوگیری از پاشش به   -11 -5-3

همگن   ،دلیل آن  ترینمهمب قرار داده شنده که سنه مسنیر ورود آ  آهکدر کانال خورا  ورودی به آسنیای شنیر 

یکی دیگر از مشننکالت کارخانه    ،خشننک در ورودی آسننیاسننت. در حال حافننر  آهکشنندن مناسننب آب و 

(. این رخداد ناشننی از نحوه  110شننکل    و منحرف شنندن آن اسننت نوار نقالهسننازی پاشننش آب به  آهکشننیر

 د.شومیاز این مسیر لوله آب استفاده ن ،دلیل به همیننامناسب ورود آب به کانال خورا  آسیاست. 

 
 نحوه پاشش آب به کانال خورا  ورودی آسیا  -110شکل 

طرح   درجه با پخت السنننتیک با 4۵ک زانویی  ی ،پیشننننهاد گردید در محل ورود آب به کانال ،برای این من ور

درجه ورود آب به کانال خورا  آسنیای شنیر   4۵صنفحه داخلی کانال و زانویی  ، 111شنکل . شنودجدید اعمال  

  ایمالقه   هایخورا  دهندهبه سنننمت   آهکد به حرکت آب و شنننومید. زانویی باعث  دهمیرا نشنننان    آهک

 کلی حذف شود.طوربهانحراف آن و  نوار نقالهکمک شود و برگشت آب به 
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 درجه در محل ورودی آب به کانال خورا  آسیا 4۵زانویی  -111شکل 

 ها هیدروسیکلونبررسی عملکرد   -12 -5-3

  هاآنتعداد دو پم  و دو هیدروسنیکلون برای این کارخانه در ن ر گرفته شنده اسنت که طبق طرح باید یکی از  

تناژ آسننیا از هر دو   درصنندی ۵0با توجه به افزایش حدود    ،باشنند. در حال حافننر  کاربهآمادهدر مدار و دیگری  

شنود تنها یک مسنیر از  مشناهده می  112شنکل  طور که در  شنود. هماناسنتفاده میپم  سنیکلون و هیدروسنیکلون  

جامد   درصنند  که  مشننخص شنند  ،شنندهانجامهای  ها کشننیده شننده اسننت. پس از پایشها به هیدروسننیکلونپم 

، 6جدول  اسنت. در نسنبت به طرح کمتر ریز  خورا  هیدروسنیکلون نسنبت به طراحی بیشنتر و درصند جامد ته

 شرایط عملیاتی طرح و شرایط موجود آورده شده است.

 
 هاها به هیدروسیکلون مسیر انتقال مواد از پم  -112شکل 

 مقایسه شرایط عملیاتی هیدروسیکلون طرح و وفعیت موجود -6جدول 

 وضعیت موجود  طرح شرایط عملیاتی هیدروسیکلون
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خوراک درصد جامد  19/1 2۵/۵ 

سرریز  درصد جامد  18 19 

ریز ته درصد جامد  42/8 27 

 سنت. مثالًند مشنکالتی برای مدار به وجود آورده اشنومیدهی  هر دو هیدروسنیکلون از یک مسنیر خورا   کهاین

زیرا شنیر مسنیر  ؛امکان از مدار خار  کردن آن نیسنت ،ها در حین کار معیوب شنوداگر یکی از هیدروسنیکلون

 ،ها معیوب شنودد. یا اگر یکی از پم شنومیو فشنار پم  باز و بسنته ن  آهکخورا  ورودی به دلیل رسنوبات  

نیست و باید مدار موقف شود و   پذیرامکان  راحتیبهها  بستن شیر خروجی پم  و ورودی یکی از هیدروسیکلون

 د.نرا بر طرف کن هیدروسیکلونواحد تعمیرات عیب پم  و یا  ،محدود زمانمدتدر 

تجمع  ،بسنته شنود 2نیاز نباشند و شنیر خورا  هیدروسنیکلون شنماره   2یکلون شنماره  چنین اگر به هیدروسن هم 

د. رفع  شنومیصنورت گرفته و این مسنیر مسندود  2رسنوبات در مسنیر لوله از انشنعاب تا هیدروسنیکلون شنماره  

 انسداد و باز کردن آن نیز یکی دیگر از مشکالت عملیاتی مدار است.

در محل اتصنننال دو خروجی پم ، قطر لوله  ،دشنننومیمشننناهده   117شنننکل در  طور که همان  ها،عالوه بر این

پم  کاهش یابد و همچنین حجم و  2حجم ارسننالی مجموع   د اوالًشننومیافزایش نیافته که این موفننوع باعث 

برای رفع این مشننکالت عملیاتی و  شنندپیشنننهاد    ،بنابراین؛ یکدیگر قرار گیرند  تأثیرها تحت  دبی ارسننالی پم 

جدا شنندن مسننیر پم  تا ، 113شننکل روسننیکلون نصننب شننود. یک مسننیر مجزا از هر پم  تا هید ،تعمیراتی

ها و مکش هر پم  پایش وفننعیت هیدروسننیکلون ،د. با اجرایی شنندن این طرحدهمیهیدروسننیکلون را نشننان 

تناژ بلکه کافی اسننت    ،دکنمید و خرابی هریک از تجهیزات مدار کارخانه را متوقف نگیرمیصننورت    راحتیبه

 تن بر ساعت کاهش داد؛ در این صورت به یک پم  و هیدروسیکلون نیاز است. 20به آسیا را به  ورودی

کشنند و باعث مختل شنندن جدایش هیدروسننیکلون  ها هوا مییکی از پم در بیشننتر اوقات، مشنناهده شننده که 

خالی و یا با دبی کم در حال کار باشند سنرریز هیدروسنیکلون    صنورتبه(. زمانی که پم  114شنکل شنوند  می

شننود. دور موتور  می  درگردششننود. این پدیده، باعث افزایش بار ریز منتقل میشننود و همه جریان به تهقطع می

 هاآنها ثابت اسنت و نیازی به پایش فشنار ندارند. برای عملکرد مطلوب، فقط کافی اسنت از هواکشیدن  این پم 

گیری شنود. راهکار مقابله با این مسنئله، افزودن مسنتقیم آب به مخزن پم  سنیکلون و کاهش قطر پولی پم  جلو

چنین پیشنننهاد شنند، تناژ ورودی به آسننیا حدود این موفننوع اهمیت دارد. همکار به  اسننت. توجه و دقت مراقبت

چنین، در این  . هماسننتنیاز  به هر دو پم  و هیدروسننیکلون    صننورتبدینتن بر سنناعت تن یم شننود.   40-38

 کشند.ها هوا نمیکدام از پم صورت معموالً هید 
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 ایجاد یک مسیر مجزا برای هر پم  هیدروسیکلون و هیدروسیکلون -113شکل 

شنود ذرات درشنت به سنمت بدنه هیدروسنیکلون حرکت کنند و حرکت گردابی درون هیدروسنیکلون باعث می

، ذرات ریز به مغزه هوا در مرکز هیدروسننیکلون  ترتیباینبهریز منتقل شننوند. با اسننتفاده از نیروی گرانش به ته

باشند.    درجه 1۵چتری با زاویه حدود   صنورتبهریز هیدروسنیکلون باید  یابند. تهنزدیک شنده و به سنرریز راه می

دهد و به معنی درجه وفننعیت نامطلوب عملکرد هیدروسننیکلون را نشننان می  1۵ریز طنابی و با زاویه بیشننتر از  ته

 کارایی جدایش پایین هیدروسیکلون است.

 
 آهک وفعیت عملکرد پم  هیدروسیکلون کارخانه شیر -114شکل 

. عوامل متعددی بر طنابی ه هوا و مختل شنندن جدایش ذرات اسننتبه معنای از بین رفتن مغز  ریزتهطنابی شنندن  

کلون اشاره کرد.  یورودی هیدروس  درصد جامدبه افزایش    توانمی  هاآن  ترینمهم  ازجملهند که رثؤم  ریزتهشدن 

توان از مسنیر می ،درصند جامدبودن تر در صنورت بیش .باشند 19ها باید  درصند جامد خورا  هیدروسنیکلون

ها به دلیل ورود ذرات درشت ریز هیدروسیکلونته  که چنین دقت شودموجود در آن محل استفاده کرد. هم آب
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ریز  د قطر تهشننومیرفع گرفتگی انجام شننود. پیشنننهاد   کهطوریبهباید سننریع و  ودر برخی مواقع گرفتگی دارند  

، عملکرد هیدروسنیکلون  موقعبهشنود تا با تعویض    گیریاندازهولین متالورژی  ئماهیانه توسنط مسن ها  هیدروسنیکلون

کلون آورده  هیدروسنی ایر صنحیح ای از عملکرد صنحیح و نمونه،  11۵شنکل  ر وفنعیت مطلوب باقی بماند. در د

 شده است.

 
 ها هیدروسیکلون چتری و طنابی  ریزته مقایسه  -11۵شکل 

باید در توقفات روزانه کارخانه مخزن خورا  هیدروسننیکلون کامل شننسننته و تخلیه شننود و توسننط   ،طبق طرح

شننده در مخزن پم    نشننینتهزیرا ذرات مانده و ؛ مسننئول شننیفت بازرسننی و در گزارش روزانه یادداشننت گردد

ل کوچک بودن به دلی  ،د. در حال حافنرکنمیسنیکلون همان ذرات درشنتی اسنت که در مسنیر لوله رسنوب ایجاد  

 .(116شکل   دشومیقطر تخلیه مخزن پم  هیدروسیکلون و دسترسی دشوار به این محل این کار انجام ن

 
 محل تخلیه مخزن پم  سیکلون شکل به قطر کوچک و دسترسی م -116شکل 

شنسنتشنو تقلیل یافته و این کار در راهبری مدار    زمانمدتقطر دریچه افزایش یابد تا  شند کهبدین من ور پیشننهاد 

کار در  ، اینداخل مخزن و طوالنی بودن زمان آن  سنننازیبتناسنننت به دلینل    ذکرشنننایانانجنام و کنترل شنننود.  
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تر در  د یک دریچه دیگر با قطر بیششنومیمشناهده   117شنکل ر که در طورت گرفت. همانصنو تعمیرات سنالیانه

 1۵زمان شنسنتشنوی مخزن از    ،آن آسنان باشند. با نصنب این دریچه به دسنترسنی  کهطوریبهاین مکان نصنب گردید  

 دقیقه کاهش یافت. ۵دقیقه به 

 
 در محل تخلیه مخزن پم  سیکلون تربزرگنصب دریچه با قطر  -117شکل 

 آهکجلوگیری از هوا کشیدن پمپ انتقال شیر -13 -5-3

های انتقال اسنت. سنازی، خالی کار کردن یک از پم آهکدیگر از مشنکالت عملیاتی مدار کارخانه شنیر  ییک

، کشننند. هوا کشنننیندن پمن ی انتقنال هوا میهاپمن با توجه به در مدار بودن هر دو پمن ، یکی از    ،طورمعمولبه

را از    آهکباید شنننیر هاپم ین  د. اکنمیعالوه بر افزایش خرابی پم ، مشنننکالتی در طول مسنننیر انتقال ایجاد 

در نزدیکی کارخانه پرعیارکنی پمپاژ کند. مسننیر پمپاژ  آهکسننازی به مخازن ذخیره شننیر آهککارخانه شننیر

د و باعث لرزیدن  کنمیصنندای عجیبی تولید  ،. هوا کشننیدن پم اسننتزیاد و ارتفاع باالتر  وخمپید طوالنی، با 

جدا شندن اتصناالت لوله را در پی دارد. باز شندن اتصناالت در    ،ش شندیدو لرز  هالولهد. فنربه زدن شنومی  هالوله

 د.شومیبه محیط اطراف  آهکباعث پاشش شیرنیز طول لوله 

ها متناسننب با قطر پولی پم  هیدروسننیکلون  شنند کهپیشنننهاد   ،هسننتندها دور ثابت موتور این پم   کهازآنجایی

انتقال یک مسنننیر برگشنننتی به مخزن انتقال   ،کشنننیدن پم حجم محصنننول کاهش یابد. برای جلوگیری از هوا  

 شندو شنیر آن تعویض  درسنت این مسنیر   شندهانجامطبق طرح در ن ر گرفته شنده اسنت که با پیگیری  آهکشنیر

به مخزن برگرداند و از هوا    بخشنی از دوااب را مجدداً  توانمیاز این شنیرها   %30-20(. با باز کردن 118شنکل   

 کشیدن پم  جلوگیری کرد.
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 تصویر سمت چ  مخزن انتقال  -تصویر سمت راست شیر برگشتی مسیر پم  انتقال -118شکل 

 ی ورودی آسیا بند دانهاهمیت   -14 -5-3

ی ورودی و احتمال گرفتگی آن، باید سنننعی شنننود بنددانهبه   ایمالقه  هایخورا  دهندهبا توجه حسننناسنننیت  

و کوره رعناینت شنننود. ذرات ریزتر بناعنث گرفتگی در   شنننده خرینداری  آهنکبرای    مترمیلی  19-6ی  بنندداننه

شننکل اسننب، پختگی نامناسننبی نیز دارند.  عالوه بر خردایش نامن  تربزرگای شننده و ذرات  مالقه  دهندهخورا 

  ،دهند. بنا ورود این ذرات بنه مندار در مرکز ذرات و ابعناد آن را نشنننان می خصنننو بنهاسنننب  پختگی ننامنن ،  119

شنننود، همچنین احتمال ورود ذرات  کننده مارپیچی بیشنننتر میبنندیریز طبقنهناخالصنننی افزایش یافتنه و حجم ته

برای رفع این  یابد.  های انتقال فزایش میدرشننت و ناخالصننی به سننرریز هیدروسننیکلون و رسننوب در مسننیر لوله

شنود و همچنین  انجامتن یم   موقعبهباید فکی و مخروطی بخش ذوب    هایشنکنسننگباید تن یم دهانه  ،مشنکل

 های مانند جریمه برای فروشنده استفاده شود.دقت بیشتری صورت بگیرد و از اهرم  شدهخریداریهای  آهکدر  

 
 مترمیلی 19از  تربزرگدر ابعاد  آهکورودی به آسیا و پخت نامناسب  ابعاد خورا   -119شکل 
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 نکته مهم در زمان خاموش کردن مدار -15 -5-3

 10حنداکثر بنه مندت  ،تنایی ذخیرهبنه مخنازن دو  یرآهنکبنایند مسنننیر انتقنال شننن   ،در هنگنام خناموش کردن کنارخناننه

ارسنال آب بیشنتر   زمانمدتدقیقه با آب شنسنتشنو داده شنود تا از رسنوب ذرات در طول لوله جلوگیری شنود. اگر  

جامد   گیری خواهد داشننت. درصننددر مخازن ذخیره کاهش چشننم  آهکشننیر  درصنند جامد ،دقیقه باشنند 10از  

  زمنانمندتف از مخنازن افزایش ینابند و در  د نرف مصنننرشنننومی طبق طرح( در مخنازن ذخیره بناعنث    18تر از  کم

مدت کارکرد آسننیا افزایش    ،شننود. بدین ترتیب  اندازی راه  سننازی مجدداًآهککوتاهی باید مدار کارخانه شننیر

 یابد.می

 





 

 

چهارمفصل   

 

  

ر بایداه و نبایداهی راهبری  خردایش سنگ  مدا

و کارخاهن  آهکپخت  خام، کوره آهک

  سازی آهک شیر
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 مدار خردایش بایدها و نبایدهای  -1 -4

 بررسی شوند.باید  مدار، آهنرباهای کارینوبتاول هر  ✓

ه کار فلزات گرفتمراقبت  ،اندازی راهست و باید در هر بار  یبه نوار جداکننده فلز مجهز ن 40آهنربای نوار   ✓

 آوری کند.جمع دستی صورتبهشده توسط آهنربا را 

کار باید دقت کند از حسناسنیت مناسنب برای تشنخیص فلز برخوردار اسنت. مراقبت 41آشنکارسناز نوار   ✓

فلز را پیدا و از روی نوار    ، حتماًآشنکارسنازدر صنورت شننیدن صندای آژیر و متوقف شندن نوار توسنط 

 ثانویه آسیب جدی خواهد دید. شکنسنگ ،جدا کند. در ایر این صورت

 متر صورت گیرد.سانتی 12فکی به  شکنسنگتن یم دهانه  ،باریک ایهفتهحداقل  ✓

 مترمیلی ۵/9  روی  باید ،اسننت  آهکورودی سنننگ خورا   که   در مواقعینویه  ثا شننکنسنننگدهانه    ✓

 تن یم شود.

 اطمینان حاصل کرد. مترمیلی 6و  19سرندهای از سالم بودن باید ابتدای هر نوبت کاری  ✓

صننورت وجود بررسننی شننود. در    متریمیلی 6و  19  هایفاصننله بین قاب توریباید ابتدای هر شننیفت    ✓

 رسانی شود.به گروه تعمیرات اطالع ، بایدازحدبیشفاصله 

 آهک کوره پخت بایدها و نبایدهای  -2 -4

 باشد.و فعال حلقه کنترل تناژ ورودی به کوره در مدار باید همیشه  ✓

 تعویض شوند.های معیوب های ابارگیر بررسی و کیسهدر هر تعمیرات اساسی باید کیسه ✓

د. توجه به این  شنومیدهی به آسنیا سناعت سنرد شنده و آماده خورا  48محصنول کوره پس از گذشنت  ✓

  ورودی آسیا( بسیار مهم است. ۵1الستیکی  نوار نقاله خصو بهحفظ سالمت تجهیزات،  له،ئمس

باید  این مقدار باشد باشد. اگر دما باالتر از    گرادسانتیدرجه   3۵دمای انتهای دودکش کوره باید حدود   ✓

 تن یم دما صورت گیرد. ،هادرصد باز بودن محافظ وسیلهبه

برای آن درصند   20حدود  در مدار کارخانه اسنتفاده شنود و درصند جامد باید  دوااب مخازن ابارگیر   ✓

 .رعایت گردد

 سازی  آهککارخانه شیرنبایدهای   بایدها و -3 -4

 نباید به ترازو و محل قرارگیری آن فربه وارد شود. عنوانهید به ✓

 تن بر ساعت( جلوگیری شود. ۵0 استاندارد طراحی به ترازو  ازحدبیشاز باردهی  ✓
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 بار انجام شود. در فاصله زمانی مشخص به روش آزمایشو ی ادوره صورتبهتن یم ترازو  ✓

های  ها و رولیکدقت شننود التک .باعث ایجاد خطا در ترازو خواهد شنند نوار نقالهنوسننان در حرکت  ✓

 عمل کند. خوبیبهکن نوار سفت ،چنینهم .تراز باشندسالم و هم ،نوار

سنرند و  کردنباید دوره من م هفتگی برای تمیز  ،برای رفع مشنکل ریزش دوااب از کانال دورریز آسنیا ✓

 باز باشد. کامالًباید سرند  دوش شستشو در ن ر گرفته شود. آب شستشوی

با  ،چنینفاده کرد. همتاس  آهک نسبت آب بهبرای تن یم درصند جامد داخل آسنیا باید از حلقه خودکار  ✓

 از مدار خار  شود. طورکلیبههای شستشوی کف کارخانه، پم  بیرون و آب هاریزشکاهش 

  درصنند 42  روی  در اتاق کنترل بایدباید    آهک بهجامد حلقه کنترل نسننبت آب    نقطه مطلوب درصنند ✓

 .شودتن یم 

 باشد. 40تن یم شود که درصد جامد واقعی محصول آسیا  ایگونهبهحجم آب ورودی باید  ✓

ها  ود تا از بروز مشنکل برای یاتاقانیکسنان تقسنیم شن   صنورتبه هاشنیفتکارکرد آسنیا باید بین    زمانمدت ✓

 ر جلوگیری شود.و موتو

پال  ابارگیر و ارسنال به خورا  هیدروسنیکلون باید توجه   2در زمان اسنتفاده از پم  مخزن شنماره  ✓

 هیدروسیکلون را به هم نریزد. ریزته و درصد جامد سرریز ،داشت این حجم دوااب

درصنند   30با درصنند پرشنندگی   مترمیلی 2۵  –  ۵0باید  ای  ابعاد گلوله شننارژ مجدد برای آسننیای گلوله ✓

 باشد.

 باشد. مترمیلی 6 -19باید  ایبندی خورا  ورودی آسیای گلولهدانه ✓

 مترمیلی 2۵-۵0یی با ابعاد  هالولهد از گشنننومیمطلوب آسنننیا پیشننننهاد    کاراییبه   یابیدسنننت  من وربه ✓

و   گیریاندازههفتگی توسنط واحد متالورژی    صنورتبهمیزان پرشندگی گلوله    ،چنیناسنتفاده شنود. هم

 پایش شود.

 20ها و عملکرد مناسنب هیدروسنیکلون باید تناژ ورودی آسنیا یا جلوگیری از هواکشنیدن پم   من وربه ✓

تن بر سناعت اگر یک پم  در مدار قرار گیرد ریزش دوااب   30با تناژ  د.تن بر سناعت تن یم شنو  38یا  

پمن  در مندار قرار گیرنند هواکشنننیندن و اختالل در جندایش    2اگر    و  پوشنننانندمیسنننطح کنارخناننه را 

 کلون را به همراه دارد.هیدروسی

 مخزن پم  هیدروسیکلون تخلیه و شسته شود. ،در هر بار توقف مدار ✓

 پمپاژ شود. دقیقه 10نباید بیشتر از  آب پس از توقف مدار، برای شستشوی مسیر ✓
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 های انتقال باید شیر برگشت دوااب باز شود.جلوگیری از هواکشیدن پم  من وربه ✓

 کننده مارپیچی باید در حداقل میزان خود باشد.بندیطبقهارتفاع مارپید از بستر  ✓

 کننده مارپیچی شسته و از بین برود.بندیطبقهبستر  عنوانهید بهنباید  ✓

 د.نباید در بستر شیار ایجاد کن ،دوش شستشوی مارپید  ✓

 های سرند گردان اطمینان حاصل کرد.هفتگی از سالم بودن چشمه صورتبهباید  ✓

باید از آب ورودی به کانال اسنننتفاده   ،کننده مارپیچیبندیطبقهخورا     درصننند جامدتن یم   من وربه ✓

 کرد.


