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 پیشگفتار 

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

جواب    تر است؟ های ایران نسبت به مشابه خارجی خود پایینکارخانه   کارایییک سؤال بوده است؛ چرا  

می  مشخص  موجود  مشکالت  حل  برای  را  ما  رویکرد  سؤال،  کارخانه   کند.این  در  که  بپذیریم  ها،  اگر 

  کارایی شود، نحوه مواجهه با مسئله افزایش  حاصل از علوم مختلف، به کار گرفته می   جاافتادههای  تکنولوژی 

گر، جواب به این سؤال را  مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی   گردد.خوبی روشن می واحدهای صنعتی به 

راهبری   در  الزم  استانداردهای  رعایت  می کارخانه عدم  افزایش    داند.ها  برای  رویکرد،  این    کارایی با 

ای و حتی کاربردی در دانشگاه و صنعت ایران  های موجود، نیاز به تحقیقات وسیع بنیادی، توسعه کارخانه

حاصل این کار، تغییر فرهنگ و    باشد.  شدهشناخته نیست، بلکه شیوه راهبری باید مطابق با استانداردهای  

استانداردسازی راهبری کارخانه  ”  کارکنان با هدف نزدیک شدن به راهبری استاندارد است.تغییر رفتار  

در مجتمع سرچشمه با کمک مدیران، رئیسان، سرپرستان و    1394از سال    ”یندآ از طریق بازرسی فر

است. شده  گذاشته  اجرا  به  زحمتکش  به   کارکنان  این مدت،  نقش  در  که  تحقیقاتی  به  پرداختن  جای 

دهه گذشته در    ۵در    شدهانجام ی در تولید نداشته و نتایج آن در بهترین حالت، تأیید کارهای  مستقیم

  مرکز   . در طی این مدت، کارشناسانقرار گرفتدنیاست، عوامل دوری از راهبری استاندارد، مورد بررسی  

 اند.زندگی کرده  هاآن عالوه بر کار در کنار کارکنان عملیاتی با  گرکاشی  تحقیقات

در مراکز آموزشی    ندرتبه که    هاستسال نکات عملیاتی هر فرآیند حاصل تجربیات بدست آمده در طی  

. معموالً، این تجربیات باارزش با تغییر موقعیت شغلی و یا بازنشستگی افراد به نسل بعدی  شوند تدریس می 

بندی و پاالیش شود و به شکل ساده و روان در  یابند. اگر این منبع باارزش تجربیات، طبقه ی انتقال نم

وری داشته باشد. با همین هدف، چهار تواند نقش مهمی در افزایش بهرهاختیار نسل جدید قرار گیرد، می 

سیستم  قبل،  )دهه  خبره  سال(  Expert Systemsهای  در  )و  دانش  مدیریت  اخیر،   Knowledgeهای 

Managementهای کاران تا رده ( به صنایع معرفی شدند. اطالعاتی که از طریق کار عملی در کنار مراقبت

  ی بند دسته به صورت منظم و منطقی مدیریت و    که ی درصورتشود،  آوری می باالتر سازمانی در صنعت جمع 

 محور واقعی برای کارخانه گردد. -تواند منبع آموزشی تولید شود، می 

شکنی و سرندکنی، آسیاکنی،  های فرآوری )سنگ های اصلی کارخانهاین کتابچه شامل نکات عملیاتی واحد 

است. امید است    شده  ه یتهفلوتاسیون، آبگیری، کارخانه آهک و کارخانه مولیبدن( است که طی پنج سال  

واحدهای صنعتی شود و راه جدیدی پیش روی دانشگاه و    کاراییوه بومی، منجر به افزایش  که این شی

 بگشاید. مؤثر برای برقراری ارتباط پویا، مستمر و   صنعت
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دهنده پاره شدن توری یا  به مقدار زیاد دیده شود، نشان  مترمیلی  7/12تر از  ، ذرات درشت11اگر روی نوار  

تر از سرندهاست. این مسئله، موجب افزایش میزان ذرات درشت  یسر جلوو شاسی   پشتخ شدن شاسی  راسو

شود. پایش سرندها  ای میدر انبار نرمه خواهد شد و باعث افزایش بار برگشتی از آسیاهای گلوله  مترمیلی  7/12

رسانی و تا برطرف  به واحد تعمیرات مکانیک اطالع  سریعًاتوسط واحد عملیات هر روز باید انجام شود و موضوع  

 شدن مشکل، پیگیری الزم انجام شود. 

  

دهنده ( باشد، نشان%25دیده شود، اما مقدار آن کم )کمتر از    مترمیلی  7/12تر از  مواد درشت  11اگر روی نوار  

توری  بین  فاصله  ایجاد  یا  و  سرند  گوشواره  آسیاهای  افتادن  از  برگشتی  بار  افزایش  باعث  مسئله  این  هاست. 

 شود. به همین دلیل، پایش سرندها توسط واحد عملیات هر روز باید انجام شود.ای میگلوله

  

به ترتیب بعد از سرندکنی   11شد، نوار    مشاهدهو یا بار برگشتی آسیاها    11های درشت روی نوار  گاگر سن

از سرندهای اولیه، ثانویه    یککدامشود تا مشخص گردد که منشأ مواد درشت از  اولیه، ثانویه و ثالثیه باید بررسی  

کار به عمل آید و در  توسط مراقبت 11نوار  و یا ثالثیه است. ابتدای هر شیفت کاری باید بازدید حضوری از روی

شده و تا زمان رفع مشکل، اجازه روشن شدن به آن داده  صورت مشاهده ذرات درشت، سرند معیوب شناسایی

 نشود.

  

 5و  4، 3بهتر است که به سرندهای اولیه  11در صورت کاهش سطح مواد در انبار نرمه، برای افزایش تناژ نوار 

تری داده شود. چون بار ورودی به این سه سرند از مرکز انبار درشت است، میزان مواد ریز آن به نسبت بار بیش

 طح انبار نرمه افزایش یابد.و به دنبال آن س  11کند تا تناژ نوار و کمک می استباالتر 
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از    ترکوچکمواد    یابیراه(، باعث جلوگیری از  مترمیلی  7/12ها )سرندهای  گرفتگی سرند گریزلی و یا توری 

  سریعاً های سرند گرفتگی و کورشدگیسرندکنی، گل کارایی شود. برای افزایش به زیر سرند می مترمیلی 7/12

باید رفع   ها آنهای  توسط واحد عملیات بسیار مورد تأکید است و گرفتگی  باید رفع شود. پایش روزانه سرندها 

کند. میزان رطوبت افزایش پیدا می  باال رفتنبارندگی و    به دلیلگرفتگی سرندها در زمستان  گردند. میزان گل

کار در هر شیفت، رفع  های سرند، قبل از شروع بهچشمه کور شدنمنظور جلوگیری از در این بازه زمانی، باید به

 گرفتگی صورت گیرد. 

  

ای، سینی خوراک، تسمه، الکتروموتور  شکن نوسان داشته باشد، به ترتیب مجرای خوراک استوانه اگر توان سنگ

وزیع شوند. مجرای خوراک از جهت تباید بررسی    شکنسنگشکن و اندازه دهانه  های مکانیکی سنگو قسمت

یکنواخت ورودی، سینی از جهت تمیز بودن )نداشتن قندیل(، تسمه از جهت تعداد کافی و سفت بودن و اندازه 

شکن توسط واحد برق و  دهانه از لحاظ تنظیم بودن، باید توسط واحد عملیات بررسی شوند. الکتروموتور سنگ

 گردند. شکن توسط واحد تعمیرات بررسی های مکانیکی سنگبخش

  

از حلقه کنترل توانبر ابتدا در حالت دستی راهشکنکشی سنگای استفاده  این  اندازی میها، سیستم  شود، در 

قرار دارد. پس از گذشته یک دقیقه از زمان   %30ریزی انجام شده روی دهنده طبق برنامهحالت سرعت خوراک

ای  ها مقدار مطلوب و لحظهشکنلی سنگاندازی سیستم امکان اعمال تغییرات وجود دارد. در فرآیند کنترراه

دهنده تا مقدار مناسب دهند. پس از افزایش سرعت خوراککشی در حالت دستی مقدار یکسانی را نمایش میتوان

 شود. و پایدار شدن سیستم، امکان تغییر از حالت دستی به خودکار فراهم می

  

شود. برای واخت خوراک در محفظه خردایش میها باعث توزیع غیریکنشکنقندی روی سینی سنگتشکیل کله

قندی در جهت رفع آن  ها پایش شده و در صورت وجود کلهجلوگیری از این مشکل، ابتدای هر شیفت باید سینی

شود. بروز این اتفاق در زمان  ورودی تشکیل می  سنگ معدنقندی در اثر افزایش میزان رطوبت  شود. کلهاقدام 

 ها شایع است. بارندگی
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تن بر ساعت برسد( و ظاهر بار روی نوارهای    2722به باالی    9گردش افزایش پیدا کند )تناژ نوار    در  اگر بار

های ثانویه و ثالثیه بازتر از حد مجاز  شکناز حد معمول بود، ممکن است، گلوگاه سنگ تردرشت  9الی  7شماره 

ها  شکنبه تنظیم مجدد داشته باشند. تنظیم دهانه سنگ( شده باشد و نیاز  مترمیلی  36و    متر میلی  7/14)به ترتیب  

ریزتر از حد معمول    9الی    7شود. اگر بار روی نوارهای شماره  باید به صورت روزانه توسط واحد عملیات انجام  

های سرندها است. در این صورت باید وضعیت گرفتگی سرندهای ثانویه و ثالثیه بود، نشانی از کور شدن چشمه

 شود و نسبت به رفع آن اقدامات الزم انجام شود. ارزیابی 

  

شکن باید در ابتدای هر شیفت کاری انجام شود. هر الکتروموتور باید های الکتروموتورهای سنگبازدید از تسمه

ها از محل شیار ها کمتر از این مقدار باشد یا اینکه تسمه تعداد تسمه   کهدرصورتیتسمه باشد.    14تا    12مجهز به  

باشند،  خود   الکتروموتور سنگ  منظوربه خارج شده  به  ضربه  آمدن  وارد  از  باید  جلوگیری  واحد   سریعًاشکن، 

 تعمیرات در جریان قرار گیرد.

  

از عوامل توزیع غیریکنواخت بار روی سرند، گرفتگی مجرای خوراک ورودی و توزیع غیریکنواخت بار روی   

شکن است. در بازدیدهای روزانه از سرند باید نحوه توزیع خوراک مورد توجه قرار گیرد و در صورت سینی سنگ

 وجود مشکل، علت بررسی شود.

  

انبار درشت، جهت جلوگیری از گرفتگی سرندهای افزایش میزان    به دلیلدر زمان بارندگی    رطوبت مواد در 

از   باید  کرد.    هایدهندهخوراک اولیه،  استفاده  مناسبی  نسبت  به  درشت  دانه   کهینحو بهانبار  خوراک  ریز هم 

 ( وارد مرحله سرندکنی اولیه شود. 3Dتونل تر )بندی درشت( و هم خوراک با دانه 3B و 3Aهای )تونل

  

ت مواد باال باشد، برای جلوگیری از انسداد مجرای خوراک سرندکنی اولیه، باید در طول هر شیفت کاری اگر رطوب

از مسیر خوراک ورودی به سرندها بازدید شود تا در صورت تجمع مواد به دلیل رطوبت باال نسبت به رفع تخلیه 

 مواد جمع شده اقدام شود. 
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  یا  دارند  مشکل  فلز  آشکارسازهای  توان نتیجه گرفت کهمی  یه،ثانو  شکنسنگ  به  فلزی  قطعات  در صورت ورود

  جهت  نظر  مورد  در این مورد، بهتر است قطعه  هنگام بررسی دور مانده است.  در  کاراز چشم مراقبت  فلزی  قطعه

 واحد  به  آشکارساز،  نبودن  سالم  صورت  در.  گیرد  قرار آزمایش   مورد  عملیات   واحد توسط  آشکارساز  بودن  سالم

 شود.  داده  اطالع ابزاردقیق

  

ها و صفحات مخازن ها، کفشکجداشدن پیچ  به دلیلتواند  ثانویه می  یشکن مدار سنگوجود قطعات فلزی در  

آوری ضایعات حاصل از آن، سرندکنی اولیه باشد. جهت جلوگیری از ورود این قطعات باید در تعمیرات و جمع

 کند. این فلزات کمک می حذفبه  5استفاده از آهنربای نوار و  اندازیراه دقت الزم را به عمل آورد.

  

پاش بعد از آشکارساز فلز، باید آب  3Aو    3B  ،3Dکردن محل دقیق قطعات فلزی روی نوارهای  برای مشخص

شود. ورود قطعات  پاش درست عمل نکند، پیدا کردن قطعه فلزی روی نوار دشوار میصحیح عمل کند. اگر آب

سنگ به  خسارتشکنفلزی  شیفت،  ها  هر  ابتدای  مشکل،  بروز  از  جلوگیری  برای  دارد.  دنبال  به  زیادی  های 

اید بررسی و در صورت وجود مشکل به واحد ابزاردقیق اطالع داده  پاش ب عملکرد صحیح آشکارساز فلز و آب

 شود.

  

سنگ در  نوسان  ایجاد  از  جلوگیری  مطلوب، شکنبرای  نقطه  تغییر  هنگام  در  خودکار،  کنترل  حالت  در  ها 

حالت  دقیقه برای رسیدن به    5دهد و برای تغییر بعدی،  کیلووات تغییر    5کار باید نقطه مطلوب را حداکثر  مراقبت

تغییر اعمال گردد. این رویه، توسط پرسنل اتاق کنترل برای جلوگیری   مجدداًکند و در صورت نیاز، پایدار صبر 

 شکن همواره باید رعایت شود.کشی سنگاز نوسان توان 

  

کاهش احتمال بروز چنین    منظوربهشود.  شکن میشکن باعث گرفتگی مجرا و سنگافتادن تسمه سرند و سنگ

 شود. ها اطمینان حاصل اتفاقاتی، ابتدای هر شیفت از سالم و کافی بودن تعداد تسمه
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  سوب گرفتگی رو    زدگی آبممکن است یکی از دو حالت یخ  نکرد،  عمل  پاشآب  اما   کرد  عمل  فلز  آشکارساز  اگر

طور  همان  .برطرف شود  سریعاً مشکل  عواقب حاصل از این مسئله، باید    به دلیلرخ داده باشد.    آب   خروج  مجرای

شود و در کار تونل باید انجام  پاش، اول هر شیفت توسط مراقبتنیز تأکید شد، پایش عملکرد آب  ازاینپیشکه  

 شود. صورت وجود مشکل به اتاق کنترل اطالع داده 

  

  شود تا   خاموش  سریعًا  7  نوار   زدن خارج گردید،  بعد از ضربه  و  شد  ثالثیه  هایشکنسنگ  وارد  فلزی  یقطعه  اگر

احتمال    کرده است و  عبور  8  آهنربای نوار   از  مرحله  یک  قطعه  زیرا این؛  برداشته شود  نوار  روی  فلزی از  قطعه

شکنی که ها و مشخص کردن سنگشکنکشی سنگتواندر این حالت، با بررسی  .  کند  عبور  هم  دارد که دوباره

شکن  های وارده بر زره سنگشکن باید از مدار خارج و آسیبکشی آن دارای نوسان ناگهانی بوده، آن سنگتوان 

 گیرد. مورد بررسی قرار 

  

چون اگر  شود.  باید بررسی    سریعًا  8های ثالثیه شد، عملکرد آهنربای نوار  شکناگر قطعات فلزی وارد سنگ

  به دلیل شود.  های ثالثیه میشکنعملکرد مناسب داشته باشد، مانع از ورود قطعات فلزی به سنگ  8آهنربای نوار  

شکن های زیادی به زره و موتور سنگتوانند آسیبهای ثالثیه، قطعات فلزی میشکندهانه سنگ  کوچک بودن

دلیل باید در هر شیفت    همینیی برخوردار است و به  از اهمیت بسیار باال  8وارد کنند. عملکرد آهنربای نوار  

 توسط واحد عملیات پایش شود.

  

آوردن قطعه شکن گیر کرد، ابتدا باید دهانه را تا حد ممکن باز و سپس اقدام به در اگر قطعه فلزی در دهانه سنگ

اقدام توسط واحد عملیات و این  را برش داد.  انجام    فلزی کرد یا در صورت خارج نشدن، آن  واحد تعمیرات 

 شود.می

  

شکن  های ثالثیه، جهت افزایش سرعت رفع گرفتگی، بهتر است تا سینی سنگشکندر زمان گرفتگی فلزی سنگ

 تر انجام شود. باز و کار در فضای وسیع
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  عبور مواد، در هر سرعتی   ظرفیت کم   به دلیلها بیش از اندازه تنگ شود،  شکندهانه خروجی سنگ  کهدرصورتی

های آن، فشار غیرمعمول  آید و حتی بر الکتروموتور و تسمهمی  به وجودکشی  دهنده، نوسان در تواناز خوراک 

 انجام شود.  مجدداًدهنده متوقف شده و کار تنظیم دهانه کند. در این حالت، به سرعت باید خوراکوارد می

  

دهنده این است  غییر محسوسی نکرد، نشانشکن تکشی سنگدهنده، توان ای سرعت خوراک اگر با تغییرات پله

و    در گردششکن سبب افزایش بار  باز بودن دهانه سنگ  ازحدبیش باز است.    ازحدبیششکن  که دهانه سنگ

 شود. باید تنظیم دهانه توسط واحد عملیات انجام  سریعًا، روازاینشود. شکن میسنگ کاراییکاهش 

  

سنگتوان   کهدرصورتی عدد  شکنکشی  بار    غیرمنطقیها،  )بدون  دهد  نمایش  با    کیلووات  223را  بار   %70و 

بیان  80کشی  توان  این  کیلووات(  الکتروموتور است. در  نادرست بودن سربندی  یا  گر مشکل در کالیبراسیون 

 اردقیق و برق برای رفع مشکل در جریان قرار گیرند.مواقع، باید واحد ابز

  

کار باید از  صدا درآمد، مراقبتشکن نصب شده، به که در باالی محفظه خردایش سنگ  اگر هشدار کنترل سطح

نبود مشکل، اجازه خوراک بازدید کند و در صورت  شکن را بدهد. دالیلی چون تنگ بودن  دهی به سنگ محل 

توانند منجر به نشان دادن سطح غیرواقعی شوند.  طرفه ریختن بار روی سینی میو یکشکن  دهانه خروجی سنگ

 کار باید علت را بررسی و برای برطرف کردن آن اقدام کند. پس از بازدید، مراقبت

  

کیلووات باشد، نشان از وجود مشکل برقی یا کالیبره    80از    تربزرگشکن در حالت بدون بار،  سنگکشی  اگر توان

سایر    سریعًاهای مکانیکی است. در این حالت، باید واحد عملیات  دهنده توان و یا معیوب بودن بخشودن انتقالنب

 کند.واحدها را جهت بررسی مطلع 

  

باز است. در   ازحدبیششکن  شکن نسبت به بار ورودی خیلی کم باشد احتماالً دهانه سنگکشی سنگاگر توان

در  گیری و  ، اندازهدر گردشکار برای جلوگیری از افزایش بار  شکن توسط مراقبتاین حالت، باید دهانه سنگ

 . شودلزوم تنظیم  صورت
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 گرفتگی  دهندهنشان  شود،  مشاهده  مترمیلی  7/12  از  تروچکک  ذرات  ثانویه،  هایشکنسنگ  خوراک  در  اگر

شکن ثانویه ذرات ریز در خوراک سنگ  .کنند  برطرف  را  آن  عملیاتی باید  پرسنل  و  است  اولیه  هایسرند   سطح

کاهش   میسنگ  کاراییباعث  آن  گرفتگی  گاهی  و  رخ  شکن  زیاد  مسئله  این  بارندگی  فصل  در  معموالً  شوند. 

 دهد.می

  

 اتاق  باید به  شود،  دیده(  غیرطبیعی بزرگ)   مترمیلی  250  از  تربزرگ  ذرات  ثانویه،  شکنسنگ   خوراک  در  اگر

وری و اندازه دهانه خروجی  ژیرات  شکنسنگ  از  قبل  گریزلی  سرند  تا   شود  داده  اطالع  ژیراتوری  شکنسنگ  کنترل

تواند باعث ضربه به مخازن، شکنی ثانویه میوجود این مواد در مدار سنگ .کنند  بررسی  را  شکن ژیراتوریسنگ

بیش    به دلیلشکن شود. در این حالت،  و کاهش عمر سینی سنگ  6کن  کجدهی نوارنقاله گرفتگی در کانال خوراک

 کنند.ها به محفظه خردایش راه پیدا نمیسنگ ،از اندازه بزرگ بودن

  

شود. این کار باعث دهنده مربوط به آن خاموش  خوراک   سریعًارصد برسد، باید  د  20اگر سطح مخازن به زیر  

دهنده به هنگام پر شدن مخزن کای از مواد روی نوار باشد و به نوار الستیکی و یا زنجیری خورا شود که الیهمی

 کنند.رل ، کنتیشنما صفحهسطح مخازن را از روی  دائمًاآسیبی وارد نشود. پرسنل اتاق کنترل باید 

  

 تأمین شکنی ثالثیه  شکن ثانویه در مدار باشد و مقدار تناژ ورودی به مدار سنگاگر به هر دلیلی، تنها یک سنگ

سنگ گلوگاه  باید  بازتر  نشود،  ثانویه  سنگشکن  یک  یا  سرعت شود  و  کرد  خارج  مدار  از  را  ثالثیه  شکن 

توان  در مخازن ثالثیه کاهش پیدا نکند. همچنین، میگیرد تا سطح مواد  دهنده در وضعیت حداکثر قرار  خوراک 

شکن شود که مخزن مربوط به سنگ استفاده کرد، چون بار ریزتری دارند و باعث می  6تا    3از سرندهای اولیه  

 پر نشده و محصول ریز بیشتری تولید شود. 

  

 شوندمی  آورده  مدار  به  رفیتظ   حداکثر  با   اولیه  سرندهای  تمامی  باشند،  خالی  ثانویه  هایشکنسنگ  مخازن  اگر

 .شوند پر ثانویه شکنیسنگ مخازن ترسریع چه هر تا 
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 به   ظرفیت  حداکثر  با   درشت  انبار  زیر  موجود در تونل  هایدهندهخوراک   باشد،  خالی  اولیه  سرندکنی  مخازن  اگر

 .گردند پر اولیه سرندکنی مخازن ترسریع هرچه  تا  شوندمی آورده مدار

  

از لحاظ عدم وجود گرفتگی بازرسی    نوار  به  دهیخوراک   مجراهای  سریعًاباید    شوند،  منحرف  7  یا   11  نوار  اگر

 .شودمی نوار انحراف مواد و در نتیجه باعث طرفه  یک ریزش باعث مجرا گرفتگی چون  شوند،

  

شوند.    خاموش  ساعت  3  الی  2  حداقل  به مدت  شکنیسنگ  و  سرندکنی  باید مدار   باشد،(  %100)  پر  نرمه  انبار  اگر

باید واحد سنگطورمعمولبه   زمان  از  و  کرده  شناسایی  را   مدار  به   مربوط  مشکالت  قبل   از  شکنی و سرندکنی، 

  هفته   بار در  3  میانگین  طوراین شرایط، به.  نمایند  را رفع  مشکالت  اولویت،  ترتیب  استفاده کرده و به  خاموشی

 .افتداتفاق می

  

  شکن سنج سنگشود که سطحشکن چسبیده باشد، باعث میاگر سنگ معدن در اثر رطوبت باال به محفظه سنگ

محفظه سنگهشدار    دائمًا از  باید  حالت  این  در  زمانیدهد.  تمیز کرد.  را  و آن  بازدید    مواد   رطوبت  که  شکن 

 .به عمل آید بازدید ها شکنسنگ محفظه باید از مرتبه 3 حداقل شیفت هر در باالست،

  

 فشرده  هوای  با   شکنسنگ  به  ورودی  روغن  باید مسیر  شکن فعال شد،سنگ  روغن  دمای  بودن  باال  هشدار  اگر

کرد زیرا باعث آسیب دیدن   روشن  را  آن  نباید  ،باالست  شکنسنگ  روغن   دمای  که   زمانی.  شود  گرفتگی   رفع

 شود.های مکانیکی آن میبخش

  

را خاموش و کشیده شدن نوار به    نوارنقاله کار باید  اگر بوی الستیک سوخته در محیط به مشام برسد، مراقبت

 کند.رولیک و یا گیر کردن نوار را بررسی  دارندهنگهدهنده یا مانند بدنه خوراک  حلیم
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ساعت   نیم  هر  توان باریکحداکثر  نمودارهای  سنگ،  بررسی  شکنکشی  باید  ونشوها  وجود   د  صورت  در 

 شود.های پایدار، سیستم از حالت خودکار به دستی تغییر وضعیت داده نوسان

  

کار باید نوار را خاموش کرده و گیر کردن جسم بین  یابد، مراقبتکاهش    3Aو    3B  ،3Dاگر سرعت نوار در تونل  

خاموش کردن نوار و پایش   دهنده و نوار و همچنین سر خوردن نوار روی غلطک را کنترل کند.مجرای خوراک 

 دهنده و یا پارگی نوار ضروری است.جلوگیری از گرفتگی مجرای خوراک  منظوربه آن 

  

دهنده این است که بالشتک سرندها در حال ساییده شدن  اگر کنار سرندها بوی الستیک به مشام برسد، نشان

عملیات پایش شده و در صورت وجود مشکل، به است. این مورد در طول شیفت چندین مرتبه باید توسط واحد  

 شود.واحد تعمیرات گزارش داده 

  

دهنده شکست و جداشدن اگر در کنار سرندهای اولیه و ثانویه صدای کوبیدن آهن به هم به گوش برسد، نشان

صورت  سرندهای گریزلی است. در طول شیفت، چندین مرتبه این مورد باید توسط واحد عملیات پایش شده و در  

 شود. وجود مشکل، به واحد تعمیرات گزارش 

  

دهنده این کند، در زمان خاموشی به عقب حرکت کند، نشانای که در شیب رو به باال حرکت مینوارنقاله اگر  

 عمل نکرده است و نیاز به بررسی دارد. نوارنقالهاست که ترمز 

  

  بین زره   چسب   مثال   برای)  باشند،  شده  آزاد  شکنسنگ(  Mantle liner)  متحرک   یا (  Bowel liner)  ثابت  زره  اگر

حالت،   این  در.  رسدمی  گوش  به  فلز  شدن  کوبیده  صدای  شکنسنگ  از  ،(باشد  داده  دست  از  را  خود  خاصیت  بدنه  و

شکن،  تواند باعث گرفتگی سنگها میشکسته شدن زره   .کرد  بازدید  و  کرده  خاموش  را  شکنسنگ  بالفاصله  باید

 شکن و موتور آن شود. آسیب جدی به داخل سنگ
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  برقی   یا   و  مکانیکی   مشکل  شکنسنگ  و  باشد  داشته  نوسان  خودکار  کنترل  حالت  در  شکنسنگ  کشیتوان  اگر

ت   .شوند  کنترل  ابزاردقیق  واحد  توسط  کنترلی  باید ضرایب  باشد،  نداشته شکن نوسان  کشی سنگوان زمانی که 

 از کنترل خودکار استفاده کرد.  بایدداشته باشد، ن

  

های شکنباید دهانه سنگ  باشد،  داشته  قطعات سنگ معدن بزرگ وجود  ثالثیه  هایشکنسنگ  در خوراک  اگر

 شود. شکن ثالثیه میکشی سنگثانویه تنظیم شود. این کار، سبب کاهش نوسان توان

  

 یسختبنابراین    و  است  یدیاکس  سنگ معدن   یعنی  باشد،  یاقهوه   به  لیمتما   درشت  انبار  در  معدن   سنگ   رنگ  اگر

  بودن   نییپا  به دلیل .  کرد  ترکوچک  مترمیلی  2  تا   1  را  ها شکنسنگ  دهانه  توانیمدر این حالت  .  است  ن ییپا   مواد

فلوتاسیون در ابی یاکسیدی بودن سنگ معدن، بازدر زمان  . البتهیابدبار برگشتی آسیاها کاهش می ،مواد یسخت

 . کندپیدا میکاهش 

  

.  باالست  مواد  یسخت   و  است  یدیسولف  سنگ معدن  یعنی   باشد،  یخاکستر  به  لیمتما   درشت   انبار  در  مواد  رنگ  اگر

  ی دیسولف  سنگ معدن  چون  در این حالت،  .ابدییم  شی افزا  اها یآس  از  یباربرگشت  مواد،  یسخت  بودن  باال  به دلیل

 معمول باشد.در حد   یابی باز ونیفلوتاسمدار   درانتظار می رود  ،است

  

کشی الکتروموتور(، توان   دارندهنگه های  شل شدن پیچ  به علتشکن ارتعاش داشته باشد )اگر الکتروموتور سنگ

الکتروموتور    ندهدارنگه های  شود. در این حالت، باید واحد تعمیرات با سفت کردن پیچشکن دچار نوسان میسنگ

ها باید روزانه شکنآمدن چنین مشکلی، الکتروموتور سنگ  به وجود مشکل را برطرف کند. برای جلوگیری از  

 شوند. توسط واحد عملیات پایش 

  

دهانه   تنظیم  هنگام  دلیلها  شکنسنگدر  سایش    به  باید   ( Bowel liner)  ثابت  زره  غیریکنواختاحتمال  حتمًا 

مختلف جای  دو  دهانه سنگ   حداقل  اندازه از  از سرب  استفاده  با  را  به  شکن  توجه  با  دهانه  تنظیم  کرد.  گیری 

 شود.گیری شده انجام ترین مقدار اندازه کم
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شکن، با استفاده از سرب برای اطمینان  اندازه دهانه سنگ  مجدداً، باید  شکنسنگبعد از اتمام تنظیم دهانه هر  

و    مترمیلی  12تر یا بیشتر از  های ثالثیه کمشکندهانه سنگ  کهدرصورتیگیری شود و  از تنظیم صحیح، اندازه 

 آن را تنظیم کرد. مجدداًبود  مترمیلی 32تر از تر یا بیشثانویه کم هایشکنسنگدهانه 

  

تن نداشته  شکن، جکظیم دهانه سنگاگر در هنگام  را  بسته کردن دهانه  یا  باز  برای  تنظیم، قدرت کافی  های 

 درصد  70تا    50دهنده  شکن را با سرعت خوراکها، سنگباشند، باید بعد از بررسی کافی بودن مقدار روغن جک

و سپس به تنظیم دهانه   کردههای ثانویه باردهی  شکندرصد برای سنگ  100تا    80های ثالثیه و  شکنبرای سنگ

شکن شکن، باز یا بسته کردن دهانه سنگپرداخت. در این هنگام، به دلیل ارتعاش به وجود آمده و لرزش سنگ

 شود.تر انجام میراحت

  

شود. با توجه به اینکه حداقل دمای روغن برای  سرد می  شدتبهها و سرندها  شکندر فصول سرد، روغن سنگ

دقیقه قبل از    45درجه است، در نتیجه برای گرم شدن روغن، حداقل    15ها  شکنسنگ  ها وروشن کردن سرند

توسط واحد ابزار دقیق   ها این اِلِمِنت  باریک  هرماهمخازن روغن روشن شود.   روشن کردن دستگاه، باید اِلِمِنت

 اطمینان حاصل گردد.  ها آنباید بازدید شوند تا از صحت عملکرد 

  

(، ابتدا باید مقدار روغن مخزن آن گرادسانتیدرجه    100شکن و سرند خیلی باال باشد )اگر دمای روغن سنگ

اما اگر  ؛  بررسی شود. اگر مقدار آن کم بود، مسیر روغن نشتی دارد و میزان روغن کم شده و دما باال رفته است

های مخزن توسط واحد ابزار دقیق بررسی شود. میزان روغن به اندازه بود، ابتدا باید عملکرد دماسنج و المنت

واحد هیدرولیک باید برای پیدا کردن مشکل، اقدامات الزم را    درنهایتاگر مشکل ابزار دقیقی وجود نداشت،  

 انجام دهد.



 

 مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر 

 فصل اول 

 

13 

  

از وضعیت عملکرد آهنربا   باریککار باید هر یک ساعت  ، در طول روز مراقبت8اهمیت کار آهنربای نوار    به دلیل

  گیر افتادهمهم است که در صورت گیرکردن فلزات در مسیر خروجی، قطعات    جهتازآندید کند. این امر  باز

تواند موجب پارگی  میاین شرایط    .کندآن کاهش پیدا می  کاراییدهند و  آهنربا را نمی  نوارنقالهاجازه چرخش  

 های موتور شود.و تسمه  نوارنقاله

  

دهی باید های ثالثیه، بازدید ساعتی از مجراهای خوراکشکنات فلزی به سنگاطمینان از عدم ورود قطع  منظوربه

را خارج   ها آنشکن،  انجام شود تا در صورت وجود صفحات یا قطعات فلزی در این مجراها، قبل از ورود به سنگ

 کرد. 

  

دهی در موقعیت  خوراک   برای  6کن  کججلوگیری از آسیب رسیدن به دیواره مخازن ثانویه باید نوارنقاله   منظوربه

 مرکز هر مخزن قرار گیرد. 

  

خوراک  ثانویه،  در  مخازن  به  ایجاد  کجنوارنقاله   کهدرصورتی دهی  باعث  گیرد  قرار  مخازن  بین  مرز  در  کن 

شکن تر از سنگشکن درشتشود که بار یک سنگباعث می  کارشود. این  جدانشینی در بار ورودی مخزن می

 کشی خواهد بود. مجاور خود شود. نتیجه این پدیده، نوسان در توان 

  

برای  صورت نگیرد.  راحتیبه هاآنجایی شود که جابهب میها موجکنکجبیش باردهی به مخازن توسط نوارنقاله 

وضعیت این  رخداد  از  خودکار    ترجیحًا  ،جلوگیری  کنترل  از  غیر    ها آنباید  در  و  کرد  صورتاستفاده  ،  این 

 کار باید به نحوی کار باردهی را انجام دهد که سطح تمام مخازن در یک ارتفاع باشند.مراقبت

  

وزن   به دلیلجایی مجراها، آسترهای محافظ آن  ی ثالثیه باید دقت شود در هنگام جابه ها شکندر تعمیرات سنگ

ها غیریکنواخت شکنشدگی و انحراف آسترهای مجرا، باردهی به سنگباالی مجرا، خم نشوند. در صورت خم

 خواهد شد. 
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زما  سنگندر  دهانه  که  ذهایی  باشد،  تنظیم  غیرقابل  فنی  دالیل  به  ژیراتوری  درشتشکن  از  رات    20تر 

کاران باید، این  شکنی ثانویه راه پیدا خواهند کرد. در این مواقع، مراقبتمتری به مدار سرندکنی و سنگسانتی

دهی، ضربات شدید  های خوراک ها بردارند. در غیر این صورت، گرفتگی کانالذرات درشت را از روی نوارنقاله

دهی ثانویه دور از انتظار نخواهد  نویه و گرفتگی مجراهای خوراکشکن ثا های سنگبه سرندها، شکستگی سینی

 و کاهش میزان تولید خواهد بود. تجهیزات  بود. نتیجه این مشکالت، خاموش شدن 

  

کاران نیز باید  دهد. در این مواقع، مراقبتشدن انبار درشت نیز رخ می  بولدوزریحضور ذرات درشت در زمان  

 شدن بیش از اندازه تجهیزات پیش نیاید. دقت کنند تا گرفتگی و خاموش

  

نوارنقاله  خودکار  کنترل  حلقه  از  استفاده  هنگام  کلیدهای کجدر  از  هرکدام  به  آن  برخورد  صورت  در  کن، 

کار در محل  کند. در این حالت، باید مراقبتهشداردهنده توقف، سیستم از حالت خودکار به دستی تغییر پیدا می

ی کند. در اکثر مواقع، دلیل آن عملکرد نامناسب ترمز است که باید پرسنل تعمیرات  حاضر شود و علت را بررس

 برای تنظیم مجدد اقدام کنند.

  

  11محصول نوار  ،شکنی و سرندکنیمدار سنگ کاراییصورت ساعتی انجام شود. مالک باید به  11بازدید از نوار 

ها برای دهندهو نیازی به خاموش کردن تمام خوراک توان از عملکرد سرندها مطلع شداست. با بازدید منظم می

بررسی سرندها نیست. در صورت مشاهده ذرات درشت باید ابتدا گوشواره سرندها مورد بررسی قرار گیرد.  

 ذرات درشت مشخص گردد.  منشأتک سرندها کنترل شود تا سپس تک

  

برای خاموش کردن،    شن کردن تجهیزات کرد واندازی مدار، باید همواره از آخر به اول اقدام به روبرای راه 

  11شکنی باید نوار  ، برای روشن کردن مدار سرندکنی و سنگمثالعنوانبه ترتیب از ابتدا به انتهای مدار است.  

به ترتیب روشن شوند. در گام بعدی، باید تمامی سرندهای ثانویه،   9و    8،  7شروع به کار کند. سپس نوارهای  

سرندهای   در آخرو    6و    5،4ها روشن شوند و بعد از آن به ترتیب، نوارهای  دهندها و خوراکهشکنثالثیه، سنگ

 آن روشن شوند. برای خاموش کردن، عکس ترتیب ذکر شده باید در نظر گرفته شود.   هایدهندهخوراکاولیه و  
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های ثالثیه و  شکننگدر حین کار، تمامی تجهیزات به جز س 11کشیده شدن کلیدهای مجاورتی نوار  در صورت

شکن و شوند. دلیل این امر، میزان مصرف انرژی برای هر بار روشن و خاموش شدن سنگثانویه خاموش می

 های الکتروموتور است.همچنین احتمال افتادن تسمه

  

بیش از یک ساعت بدون بار کار نکنند، زیرا  ها آناز  کدامهیچها باید دقت شود شکندر هنگام استفاده از سنگ

 شود. موجب صدمات مکانیکی می ها آنخالی کارکردن 
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Kashigar Mineral Processing Research Center 

 

1 یظتغل یاگلوله  یایمدار آس  

18 

  

باید    ای که باربرگشتی متناسب شود،اگر بار برگشتی آسیاها زیاد شد، تناژ خوراک آسیاها را تا اندازه

 کاهش داد. 

  

؛ تناژ معمول باشد، تغییر داده نشود  کهدرصورتیاگر بار برگشتی آسیاها کم شود، تناژ خوراک آسیاها را  

 آسیاها از تناژ معمول کمتر باشد، تناژ افزایش داده شود. اما اگر خوراک 

  

تناژ ورودی به آسیاها را با    اتاق کنترل،  کارمراقبتدرصد باشد،    20  از  اگر سطح مواد در انبار نرمه کمتر

 دهد. هماهنگی سرپرست واحد کاهش 

  

ات نیز در محل حضور اگر آسیا به هر دلیلی متوقف شد، هنگام روشن کردن مجدد آسیاها، واحد تعمیر

 داشته باشد.

  

دقیقه آسیا را بدون بار و بدون قطع آب در حال   8اگر آسیا نیاز به خاموش کردن داشت، ابتدا حداقل  

 ها جلوگیری شود. گلوله شدگیقفلتا از  دارندمیکار نگه 

  

ک( به آسیا قطع  شیر آه  و  سازکفاگر آسیا نیاز به خاموش کردن داشت، مواد شیمیایی ورودی )کلکتور،  

 گردد تا از هدرروی مواد، تجمع بخار و بوی نامطلوب در آسیا جلوگیری شود.

  

 .باشددهنده باال بودن درصد جامد داخل آسیا نشانمی تواند  اگر گلوله از آسیا خارج شود 

  

  خاطربه اگر صدای برخورد گلوله به آب از آسیا شنیده شود، نشان دهنده تشکیل استخر پالپ در آسیا 

 درصد جامد پایین داخل آسیا است.
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مواد    برگشتی  مواد  نشان  درشتدانهاگر در  به آسیاها  دیده شد،  بودن خوراک ورودی  دهنده درشت 

 شکنی دچار مشکل شده و باید بررسی شوند. است. در این حالت، سرندهای مدار سرندکنی و سنگ

  

 دهنده باال بودن سختی خوراک ورودی به آسیاها است.نشان اگر حجم مواد برگشتی زیاد شد، 

  

در  .شودمیشود، آسیا متوقف    گرادسانتیدرجه   45ای بیشتر از  اگر دمای روغن روانکاری آسیای گلوله

کار باید مسیرهای آب موجود را جهت پایین آوردن دمای  ، مراقبتگرادسانتیدرجه  40دمای بیشتر از 

 کند.روغن باز 

  

 جهت   سرند ترومل آسیا را از  هایکار باید توری باشد، مراقبت  غیرمعمولوسیکلون  رر صدای پمپ هید اگ

 .کند بررسی پارگی

  

و پاره بودن    یاآس  ی درصد جامد باال  دهندهنشانگلوله مشاهده شد،    یدروسیکلون،ه  ریزته  تشتکدر    اگر

 . است ترومل سرند

  

  یه، اول  هایهیدروسیکلونو مخزن پمپ    یا به آس  یآب ورود  شیرهایاز    تعدادیبودن    ی توجه با دست  با 

  یا درصد جامد داخل آس  یمدهد، با هدف تنظ  ییررا تغ  یایبه آس  یبار ورود  یزانم  کارمراقبت  کهدرصورتی

 .شود داده  ییرتغ بایدو مخزن   یا آس به یآب ورود یزانم یدروسیکلون،به خوشه ه یو ورود

  

خارج شوند،    یزمواد فقط از سرر  یدروسیکلون،ه  یکاگر در    یدروسیکلون،از خوشه ه  یدبازد  ینح  در

  رفع  جهت  باید  کار مراقبت  یطی،شرا  ینچن  در  .است  یدروسیکلونه  ریزتهدهانه    یگرفتگ  دهندهنشان

 .کند  خارج مدار از را هیدروسیکلون گرفتگی،
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آس  پالپ  ینشت  کهدرصورتی بدنه  ز  یا از  آن  مقدار  و  گردد    جهت   باید  کارمراقبتباشد،    یادمشاهده 

 دهد.  اطالعموضوع را  یراتتعمواحد  بهرا متوقف کرده و  یا از آن، آس یریجلوگ

  

 .استنامناسب آب سرند شور  عملکرد دهندهنشانباشد،  پالپ یدارا برگشتی بار مواد اگر

  

را نشان ندهد، جهت   منطقیعدد    یلیبه هر دل  ها هیدروسیکلون  یزسرر  محاسباتی  یتهدانس  کهدرصورتی

 نمونه   ها هیدروسیکلون  یزسرر  ازمرحله بعد    درو    شود  یبررس  یورود  هایآبابتدا    ،صحت آن  یبررس

 گرفته شود. 

  

گلوله اقدام   پرشدگیدرصد    گیریاندازهتوقف نسبت به    یندر اول  متالورژیمتوقف شود، واحد    یا آس  اگر

  یجیتدر  یشافزا  یا باشد، نسبت به کاهش    متفاوتحد معمول    به  نسبت  شارژ   یزانم  کهصورتیدرکند.  

 شود. عمل بعد روزهای در  نکردنو  کردن شارژ آن با 

  

آهک خشک اضافه    یا،به آس  یباشد، به بار ورود  یین پا   pH  یرآهک،ش  یرهایاگر با وجود باز بودن مس 

 . گردد

  

 .شود آهک خشک اضافه  یا،به آس یآهک خراب باشد به بار ورود یرش یاصل یرمس اگر

  

سرر جامد  درصد  باشد،  ها یدروسیکلونه   یزاگر  ورود  باال  آب  اول  مرحله  پمپ   ی در  مخزن  به 

 . شود داده یشافزا باید ها یدروسیکلونه

  

باید  را    ها یدروسیکلونبه مخزن پمپ ه  یآب ورود  باشد،  پایین   ها یدروسیکلونه  یزدرصد جامد سرر  اگر

 . داد کاهش
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  تغییر دستی حالت  به خودکار حالت از پمپ دور باشد، زیاد هیدروسیکلون پمپ مخزن سطح نوسان اگر

 . شود رسانیبیشتر اطالع یجهت بررس  یکو مکان  ابزاردقیق هایواحدو به  شود داده

  

تا از    شود  دادهنقطه مطلوب    عنوانبه  مخزن  کار  حال  در  سطح  میزان  پمپ،  دور   کردن  خودکار  هنگام  در

مقدار مطلوب در حالت کنترل خودکار،   یجیتدر  ییر. سپس با تغگردد  یریبروز نوسان در مخزن جلوگ

 . شود رسانده  دلخواه مقدار به سطح میزان

  

 .شودمسدود  باید یا مقسم پالپ مربوط به آس یخروج خاموش شود، یلیبه هر دل یا آس اگر

  

  ییجهت جابجا  شکنیسنگو    سرندکنیبود، به مدار    یادز  آسیاها داخل    یورود  تناژ و    بندیدانهنوسان    اگر

 . شوداطالع داده  11کن  کج  نوارنقاله یکنواخت

  

 از   باید  نشود،  ارسالمحصول    شکنیسنگو    سرندکنی  مدار  از شدن باشد و    یانبار نرمه در حال خال  اگر

به    دهیخوراک جهت    بلدوزر انبار  از برخورد   یریجلوگ  جهت.  شود  استفاده  ها دهندهخوراک بار مرده 

  همیشه   مخازن  دهانه  داخل  است  بهتر  یکی،الست  هایدهندهخوراک به    11  کن  کج  نوارنقاله مواد از    یممستق

 .شود داشته نگه پر

  

 . العکسو ب یابدمیکاهش  باربرگشتینرم باشد، مقدار  یبار ورود اگر

  

واحد   به  باید  آسیاها به    یآب ورود  یاز کاهش دب   یریجلوگ   یبرا  یابد،کاهش    ی فشار آب برگشت  اگر

 فشار اطالع داده شود.  تأمینجهت  یبرگشت  هایپمپ
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به واحد پمپ جهت  ،باشد یینآن مثل کار در دور پا عملکرد اما  باشد، بیشتر معمولدور پمپ از حد  اگر

 شود.( اطالع داده تسمه و پره) مکانیکی مشکالت یبررس

  

  و   جامد  درصد  ریز،ته  دهانهاندازه    یدباشد، با   طنابی   یا و    غیراستاندارد  یچتر  یدروسیکلونه  ریزته  اگر

 .شود بررسی هیدروسیکلون فشار

  

اطالع   متالورژیبه واحد    سریعًا  باید  کارمراقبتدهند،  نشان    غیرمنطقیعدد    ،در مدار  هایسنجدبی  اگر

 دهد.

  

  یر ش  سنج،دبیترازو،    به ترتیب  شود،  دیدهنوسان    یا در کنترل نسبت آب به جامد خوراک تازه آس  اگر

 . شوند بررسی باید یکنترل  ضرایبو   یکنترل

  

به مدار    ی ورود  هایآبتمام    سریعًا  بایددرصد فاصله داشتند،    70از    آسیاها  ی درصد جامد خروج  اگر

 .ندگرد یمو تنظ یبررس

  

 . است سنجدبی نبودن کالیبره یا  یرسوب گرفتگ  ینشانه نشان دهد،   غیرمنطقیعدد   سنجدبی اگر

  

برگشت   یرهایمس  اگر مانند  )  برگشتی  آب  در  موجود  امالح  بودن  باال  علت  بهباشد،    وخمپیچپر    یآب 

 . یابدمی یشافزا  یرسوب گرفتگ ،(یمکلس

  

بودن  یفکث گیر، اغتشاش لوله گرفتگی از است ممکن ندهند،نشان  یحیمخازن عدد صح  سنجسطح اگر

 .باشد شده ناشی یرآب به داخل لوله اغتشاش گ  پاشش و سنجسطحنبودن  کالیبرهسطح سنج، 



 

 مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر 

 فصل دوم 

23 

  

  آب  واحد  به  باید  یکاهش فشار آب برگشت   یا و    یشخارج شوند، جهت افزا  یا وارد مدار    2و    1فاز    اگر

 . شود داده اطالع برگشتی

  

  ی از گرفتگ   کار،  ین ا  با .  شود  منتقل  یزبه کانال سرر  یآهک ورود  یرمتوقف شود، ش  یا آس  یلیبه هر دل  اگر

 .شودمی یریآهک جلوگ یرلوله ش

  

  اولیه  هایهیدروسیکلون  همه  یزبر مناسب بودن سرر  یلدل  رافرها بودن درصد جامد خوراک    استاندارد

 . شوند بررسی مطلوب جامد درصدداشتن  جهت ها هیدروسیکلون سرریز تکتک ید. بلکه با نیست

  

توسط واحد   سریعًا  یدکه با   است  یفق  یگرفتگ  دهندهنشان  ،کند  یزآهک سرر  یر ش  دوقلو،  هایقیفاز    اگر

 شود.  یزتم یاتعمل 

  

نشان دهنده    نشود،  خارج  پالپی   شود،می  یدروسیکلونکه وارد هر مخزن ه  غبارگیر  جریان  یراز مس  اگر

 . کند اقدام سریعًا باید زداییرسوبواحد  گرفتگی، رفع جهت. است یرمس یگرفتگ

  

شود. چون در صورت اضافه  کف کارخانه به باطله انتقال داده    پالپ باشد،    یاد ز  آسیاها  ریزیروغن  اگر

 . شودمی یابیباعث کاهش باز آسیاها شدن به 

  

توسط واحد    مجدداًشوت    گردگیرهای  تمام  بایدباشد،    ازحدبیش  2003از نوار    یمواد برگشت   ریزش  اگر

 . شوند  یضو تعو یبررس یراتتعم

  

در    ورود درشت  نا   ترومل  سرند  یپارگ  دهندهنشان  فلوتاسیون  هایسلولمواد  عملکرد    مطلوب و 

 .یرندقرار گ یقدق یمورد بررس  یدکه با  است یدروسیکلونه
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 . شوندوارد  مجدداً یدبا  یکنترل ضرایب( شوند،  Reset) مجدد اندازیاهر یکنترل هایسیستم اگر

  

 . شوند  تنظیمو    یبررس  آسیاها تمام    یورود  شیرآهک  بایدمناسب نباشند،    رافرها   یدر ورود  pH  مقدار  اگر

  

 بررسی  بایدتوسط تمام واحدها  یا،به آس مربوط پایشیموارد   همهتوقف داشت،  یلیبه هر دل یاییآس اگر

 . شوند

  

مورد   هاغلتکو    ها رولیک  ی،خروج  دهانه  باید  یافت،  یشانبار نرمه افزا  هایدهندهخوراک  آمپرکشی   اگر

 .یرندگقرار  یبررس

  

 ، نباشد  صحیحیعدد    ها دهندهخوراک با توجه به سرعت معمول    آسیاها از    هرکدام  یبرا  13نوار    تناژ   اگر

 شود. کالیبره  واز انحراف(  جلوگیری) یشپا  نوار، سریعًا باید

  

به هر دل  سنجدبیکه    یا آس  یآب ورود  یرهایمس  اگر از مدار باشد،    یلیدارند،  رفع    یبرا  سریعًاخارج 

دچار اخالل   ها هیدروسیکلون یز سرر یشی حالت عدد درصد جامد نما  ینشود. چون در امشکل آن اقدام 

 .شودمی

  

و    یاتبه واحد عمل   متالورژی  واحد  بایدشد،    یشتر ب  مترسانتی  25/8از    یدروسیکلونه  یزرتهقطر    اگر

 .کند رسانیاطالع ریزته دهانه  یضجهت تعو یراتتعم

  

)با فرض    دهد  یشرا افزا  یابه آس  یبار ورود  باید  کنترل  اتاق باشد،    یینپا   ایگلوله  یایآس  یکشتوان  اگر

 مطلوب باشد(. پرشدگیدرصد  کهاین
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)با فرض   دهد  کاهشرا    یابه آس  یبار ورود  باید   کنترل  اتاق باشد،    باال  ایگلوله  یایآس   یکشتوان  اگر

 باشد(. مطلوب پرشدگیدرصد  کهاین

  

 ارتفاع  افزایش  یلبه دل  شود،از مدار خارج    یلیبه هر دل  آسیاها   هایدهندهخوراک از    یکی  کهدرصورتی

است که حجم    در حالی  ین. ادهد  نشان  باالیی  مقدار   است  ممکن  سنج  سطح  عدد   ،در انبار  مرده  مواد  حجم

ا  باید  کارمراقبتزنده روبه اتمام است و     ی خوراک ورود  ترازویکه از    یموضوع و عدد  ینبا دانستن 

 .باشد داشته کامل یانبار نرمه هماهنگ یکج کن باال نوارنقاله کارمراقبت، با خواندمی

  

دل  آسیاها   دهندهخوراکاز    یکی  کهدرصورتی  دفعاتبه  باید  کارمراقبت  ،از مدار خارج شود  یلیبه هر 

 قسمتیک    از بار    یشترب  شدنبدان خاطر است که وارد    ینا  کند،  یشنوار خوراک مربوط را پا   یشتریب

 . دهدمی افزایش را نوار انحراف احتمال نوار، 

  

عدم  از جهت  )  یرمس   یبررس  با   باید  کارمراقبتانبار نرمه،    ویکفش  هایپمپ  یرمس  یصورت گرفتگ   در

 . نمایدمشکل را برطرف  کفشو، هایپمپاطراف  سرندهای ین( و همچنیاضاف هایزانوییوجود و   ینشت

  

  باید شدن(، درصد سرعت آن    سوزنیممانند  )  دهندهخوراک   موتورهایاز    یکی  در  مشکل  بروز صورت    در

دار وارد مشکل  به موتور  یفشار کمتر  تا   گردد  اضافه  دیگر  دهندهخوراک و به سرعت    شود  داده  کاهش

 آید.

  

 قرار دهد. یها را مورد بررسدهندهخوراک   گیربکس روغن باید مشخصی، هایزمان در کارمراقبت

  

به تجه  اعداد عدم    هرگونه  و  شود  یبررس  باید  روزانه  طوربه  کارمراقبت  توسط  گیراندازه  یزاتمربوط 

 . شود دادهگزارش   یقتطابق و نوسان به واحد ابزار دق
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 . کند زداییرسوب و کردهرا جدا  سرندشو هایلوله یدبا  کارمراقبت آسیا، مدتطوالنی توقف از پس

  

  منظمی   هایگیرینمونه   باید،  ها هیدروسیکلون  یزسرر  بندیدانه  یتاز وضع  اطالعجهت    متالورژی  گروه

 .دهد انجام

  

  مورد  باید  گیراندازه  یزاتصحت تجه  ی،و واقع  یشینما   یزدرصد جامد سرر  ینصورت وجود اختالف ب  در

 . گیرد قرار بررسی

  

به جهت وارد   دهندهخوراک   هایشوت(،  یانهسال  تعمیراتاز    پس)  نرمه  انبار  مجدد  اندازیراه  هنگام  به

 پر شوند.  لودر توسط بایدکج کن،  نوارنقاله ازمواد  یزشقبل از ر ها آن نشدن ضربه به 

  

  باز   را  کاربهآماده  مسیر  باید  کارمراقبت  ی،آب ورود  یکنترل  یرش  یا و    سنجدبی  درمشکل    بروزصورت    در

 . ببندد را اصلی مسیر و

  

از عدم وجود ذرات درشت و   یبررس  را   ترومل  یجلو  سرند  باید  کارمراقبت  شیفت،  ابتدای  در تا  کند 

 حاصل کند.  یناناطم گرفتگی

  

 یگیراندازه  و  بررسی  را  آسیا   به  یورود  یمیاییو مواد ش  شیرآهکآب،    یدبا   کارمراقبت  ، تشیف  یابتدا  در

 .کند

  

رو  یشافزا  منظوربه  آسیا  اندازیراه  هنگام  به بر  روغن  روغن    ،ها ترانیون  یضخامت  به    مربوطهپمپ 

 شود.  اندازی راه باید یصورت دست
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است.    ها هیدروسیکلون  مقسماز اندازه فشار    یشب  یشعملکرد مدار، افزا  بودن  نامطلوب  هاینشانهاز    یکی

  پایش  تحت  را  یطشرا  ،ها مقسم  یگرو فشار د  یورود  یرمقاد  یبررس  با   باید  کارمراقبت  حالت،  این  در

 .دهد قرار  دقیق

  

  منتقل  انحرافی  نوار  به  باید  2005از نوار    ی، مواد برگشت2  یظتغل   1فاز  صورت از مدار خارج شدن    در

 .شود

  

 متریمیلی  80و    60متوسط، با افزودن دو پاکت گلوله    طوربه   متالورژیطبق برنامه    آسیاها گلوله    شارژ 

 شود.  انجام باید

  

  گرددمی گلوله است که موجب    شارژ   یگاهراخ بودن جا سو  فلوتاسیون،گلوله به واحد    یابیراه  یلاز دال  یکی

 . باشد داشته نظر  در را نکته  این همواره باید کارمراقبت دلیل، همین به. شود سرریز کانالتا گلوله وارد 

  

 آسترها   غیریکنواخت  و  ازحدبیششدن    ییدهمختلف، احتمال سا   هایشرکتآستر از    تأمینتوجه به    با 

 ی بررس  یتوسط واحد متالورژ   یقدق  طوربه آسترها    سایش  یتوضع  ،در هر توقف  ینبنابرا؛  وجود دارد

   .گردد رسانیاطالع تعمیرات به وشود 
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مدار به صورت ناگهانی تغییر کرد، باید درصد جامد شیرآهک ارسالی از کارخانه مواد شیمیایی   pHاگر  

 pHکار،  کنترل شود. در بعضی مواقع، به دلیل تعویض شیفت، نهار و استراحت و عدم هوشیاری مراقبت

می  شدتبه نوسان  )دچار  روز  تقریبًا  اتفاق   نیاشود  جامد    .(دهدمی   رخ  هر  درصد  حالتی،  چنین  در 

سنج پیوسته شیرآهک استفاده کرد( و توسط مسئول توان از دانسیتهگیری شده )میآهک باید اندازهشیر

مدار، باید مقدار شیرآهک را    pHشیفت به کارخانه مواد شیمیایی اطالع داده شود. جهت تنظیم میزان  

 کاهش یا افزایش داد.

  

توانند موجب ایجاد اغتشاش  لپ و میزان هوا در سلول، سه عامل زیر میتنظیم بودن سطح پا   در صورت

 در سلول شوند:

تیغه  -  حبابسایش  ایجاد  که سبب  همزن  واحد  های  به  باید  مشاهده  صورت  در  و  های درشت شده 

 تعمیرات اطالع داده شود. 

های هواست.  بکه مشخصه آن کاهش ارتفاع کف و درشت و ناپایدار بودن حبا   سازکفمصرف کم    - 

 کم بودن، مقدار آن را افزایش داد. در صورترا کنترل کرد و   سازکفباید میزان 

 گرفتگی مسیر هوای ورودی به سلول یا تجمع رسوب در بخشی از قسمت ثابت یا متحرک همزن. - 

  

  تر شود، سبب سایش سریع هیدروسیکلون( بیشpsi15)اگر فشار هیدروسیکلون از حد مجاز و طراحی 

کاهش  می دانه  ازحدبیششود.  شدن  درشت  سبب  نیز  میفشار  هیدروسیکلون  سرریز  در شود.  بندی 

و در صورت   واحدی فشار نسبت به حد مجاز، باید یک هیدروسیکلون به مدار اضافه  4افزایش    صورت

ه واحدی، باید یک هیدروسیکلون از مدار خارج شود. کنترل فشار باید به صورت منظم و بست  4کاهش  

به نیاز و نوسان مدار انجام گیرد، ممکن است در طول یک شیفت و بسته به نیاز، الزم باشد سه تا چهار  

 ها تنظیم شود.بار فشار هیدروسیکلون
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با افزایش دور پمپ قطع نشود، به این معناست که اگر سرریز مخازن هیدروسیکلون های ثانویه حتی 

رعیارکنی اولیه و رمقگیر و همچنین خروجی آسیا( بیش از ورودی این مخازن )شامل کنسانتره بخش پ

است.   اینخروجی  یک   در  باید  مدار  خروجی  افزایش  و  گردش  در  بار  کاهش  جهت  صورت، 

هیدروسیکلون به  کرد.هیدروسیکلون  اضافه  مدار،  در  فعال  بودن    های  معیوب  مواقع  بعضی  در  البته 

 از مخازن باشد که باید ابتدا این مورد بررسی شود.تواند دلیل سرریز های موتور و پمپ هم میتسمه

  

اتصاالت ها میلرزش در هیدروسیکلون نبودن  تواند به دو علت فشار زیاد در هیدروسیکلون و محکم 

ریز نسبت به بقیه ریز هیدروسیکلون باشد. در این حالت، باید دبی تهسیکلون یا مسدود شدن مسیر ته

دبی به میزان قابل توجهی کاهش یافته و یا جریان    کهدرصورتیشود.    های فعال مقایسههیدروسیکلون

قطع شده باشد، باید هیدروسیکلون از مدار خارج و هیدروسیکلون جایگزین، وارد مدار شود و به واحد  

 تعمیرات نیز اطالع داده شود.

  

رودی آن به وسیله و  خوراکیک هیدروسیکلون دو روز یا بیشتر از مدار خارج باشد، مسیر    کهدرصورتی

هم  شدهیلتشکرسوبات   شد.  خواهد  مسدود  شیر  ته پشت  دهانه  ابعاد  سایش،  دلیل  به  و چنین  ریز 

با هم متفاوت خواهد   کاربهآمادههای های در حال کار و هیدروسیکلونپیداکننده گرداب هیدروسیکلون

متفاوت خواهد بود. جهت جلوگیری از بروز این مشکل، باید به صورت منظم    ها آن  کاراییشد و در نتیجه  

 های در مدار عوض شود.های خارج از مدار با هیدروسیکلونهیدروسیکلون باریکهر روز 

  

سه مسیر شیرآهک وجود دارد: دو مسیر برای    ،در هر ضلع  ،در مدار شستشوی ثانویه  pHجهت تنظیم  

ها. پس از هر  خردایش مجدد و یک مسیر برای مجموع سرریز هیدروسیکلون  هایهیدروسیکلون  ریزته 

توقف جریان شیرآهک، باید بالفاصله از مسیر آب جهت شستشوی مسیر شیرآهک استفاده کرد تا مانع 

 از مسدود شدن مسیر شیرآهک شد.
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  تنظیم . راه اول  اگر درصد جامد خوراک هیدروسیکلون مناسب نباشد، جهت تنظیم آن دو راه وجود دارد

های پرعیارکنی اولیه و رمقگیر و راه دوم استفاده از شیرهای دبی آب شستشوی کانال کنسانتره در بخش

که استفاده از شیرهای آب  های هیدروسیکلون است. به دلیل اینآب تعبیه شده در باالی مخزن پمپ

شود، استفاده از راه اول پیشنهاد  می  های انتقال کنسانترهشستشو باعث تمیز شدن و شکستن کف در کانال

 شود.می

  

شیر   حالت  ورودی  اگر  در  ته   کامالًهیدروسیکلون  جریان  هنوز  ولی  باشد  باشد،  بسته  نشده  قطع  ریز 

تواند  ، شیر نمیهمین دلیلاست. به  شده  دهنده این است که شیر خوراک هیدروسیکلون ساییده  نشان

جهت جلوگیری    بودن شیر در گذشته باشد.   بازنیمه تواند  مر میکل مقطع مسیر را پوشش دهد. علت این ا

کار باید همیشه شیر را در حالت تمام باز و یا تمام بسته قرار دهد و همچنین در از این اتفاق، مراقبت

 صورت مشاهده این مورد، جهت تعویض شیر به واحد تعمیرات اطالع داده شود. 

  

های ثانویه، ورود ضایعات و گلوله از آسیای های هیدروسیکلونهای اصلی معیوب شدن پمپ یکی از علت 

جلوگیری از این اتفاق در خروجی هر آسیا، یک سرند با قابلیت    منظوربههاست.  ثانویه به داخل مخازن آن

سرند را بازرسی کرده و در صورت    باریکباید در هر شیفت    کارمراقبتجابجایی قرار داده شده است.  

کند.  تجمع ضایعات تمیز  را  باید    در آن، سرند  بودن سرند  جهت    سریعًاهمچنین، در صورت سوراخ 

 تعویض سرند به واحد تعمیرات اطالع دهد. 

  

سرریز  با  مقابله  جهت  شد،  خارج  مدار  از  دلیلی  هر  به  ثانویه  آسیاهای  پمپ   شدن  اگر  مخازن 

مراقبت بار،  تقسیم  و  برداشتن صفحه جداهیدروسیکلون  با  باید  متصلکنندهکار  کانال  در  که  کننده  ای 

مخازن دو ضلع قرار دارد، قسمتی از بار را به ضلع دیگر انتقال دهد. اقدام بعدی، افزایش دور پمپ و  

 های در مدار است.افزایش تعداد سیکلون
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این به دلیل  افزایش درصد رس در خوراک،  دارد، با  مواد شیمیایی و آب  باالی  قابلیت جذب  که رس 

کار جهت مقابله با این اتفاق و جلوگیری از کاهش عیار و بازیابی،  رود. مراقبتواد شیمیایی باال میمصرف م

یابد که  باید در توزیع مواد شیمیایی دقت الزم را داشته باشد. در این حالت ویسکوزیته پالپ افزایش می

به باید درصد جامد خوراک سلول کاهش داده شود )حداقل  با آن  (. قدم درصد  2میزان    جهت مقابله 

جهت بهبود وضعیت تشکیل کف است. افزایش درصد رس در خوراک    سازکفبعدی، افزایش میزان  

 بار در طول یک ماه رخ دهد.  6یا  5بسته به سنگ معدن ارسالی ممکن است 

  

جهت تنظیم سطح پالپ و یا میزان بارکشی از سلول، دو ابزار عملیاتی وجود دارد: ابزار اول که از نظر   

تر است، استفاده از شیرهای تنظیم سطح است که در انتهای هر بانک سلول قرار دارد و  عملیاتی مناسب

توان سطح لول تا حدی میابزار دوم استفاده از هوای سلول است. با کاهش یا افزایش هوای ورودی به س 

تواند عملیات فلوتاسیون زیاد یا کم هوا، می  ازحدبیشاما نباید فراموش شود که دبی  ؛  پالپ را تنظیم کرد

را مختل کند. با توجه به نوسانات موجود در کارخانه ممکن است در طول یک شیفت پنج تا شش بار نیاز  

 ها باشد. ارتفاع کف در سلول تنظیمبه 

  

شود که شامل هشت خروجی است و خوراک را بین  بخش فلوتاسیون وارد یک مقسم گردان میخوراک 

کند. جهت خارج کردن یک ردیف سلول پرعیارکنی اولیه، چهار ردیف سلول پرعیارکنی اولیه تقسیم می

نیزه شیرهای  توسط  ردیف  خوراک  مسیر  باید  ) ابتدا  تمامی  Dart valveای  باید  سپس،  شود.  مسدود   )

بسته قرار داده شود تا حداکثر بارکشی از سلول انجام شود. سپس    کامالًهای تنظیم سطح در حالت  شیر

توان شیرهای تنظیم سطح را به صورت ده دقیقه می  تقریبًاباید آب ابتدای ردیف باز شود، پس از گذشت  

ف، جهت جلوگیری از تخلیه شود. در حین تخلیه هر ردی  کامالًباز قرار داد تا پالپ درون سلول    کامالً

ها روشن باشند. بعد از تخلیه کامل سلول، جهت  شدن ذرات درشت در سلول، بهتر است همزننشینته 

باز   کامالًشستشوی کامل آن مجرای شستشو و تخلیه ذرات درشت که در کف هر سلول وجود دارد باید  

 شود.
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تنظیم سطح آخرین    به  باید شیر مربوط  ابتدا  اولیه، در  به یک ردیف سلول پرعیارکنی  باردهی  جهت 

های میانی بسته قرار گیرد و شیرهای بخش  کامالًها که در انتهای ردیف قرار دارد، در حالت  بخش سلول

نیزه قرار گیرند. سپس شیرهای  باز  حالت  ردیف سدر  مسیر ورودی  قرار گرفته در  )مقسم  لولای  ها 

سطح پالپ در آخرین بخش ردیف به نصف حالت معمول رسید، باید  ینکهازاپسگردان( باید باز شوند. 

باز شود تا سطح پالپ در بخش میانی نیز به نصف حالت   %50شیر تنظیم سطح ماقبل آخر نیز در حالت  

باید در حالت   نیز  اول  به بخش  نیز    باز قرار  %50عادی برسد. سپس شیر مربوط  اول  تا بخش  بگیرد 

)نکته:   ارتفاع سلول رسید، همزن   کهیهنگامبارگیری شود  به نصف  های آن ارتفاع پالپ در هر بخش 

سلول(، شیر هوای مربوط به هر   %80بخش باید روشن شود(. پس از رسیدن سطح پالپ به حد مناسب )

 شود. ول انجام میسلول باز شده و ادامه تنظیم سطح و بارگیری با هوا طبق روال معم

  

شود. مقدار هر نوع ای انجام میتنظیم دبی مواد شیمیایی بر اساس تناژ جامد ورودی به آسیاهای گلوله

چنین، به دلیل  ماده شیمیایی به ازای هر تن خوراک جامد، باید توسط سرپرست واحد تعیین شود. هم

غلظت    R407و    Z11اینکه   می   %10  یا   15با  مراقبآماده  مواد تشوند،  مصرف  محاسبات  در  باید  کار 

شیمیایی به این نکته توجه داشته باشد. تعداد دفعات تنظیم دبی مواد شیمیایی به تغییرات تناژ و نوسانات  

دارد.   بستگی  مواد مثالعنوانبهکارخانه  دبی  باید  اولیه،  آسیای  هر  خاموش شدن  یا  و  روشن  از  بعد   ،

 شیمیایی تنظیم شود. 

  

بردن به وضعیت بازیابی مدار، مشاهده رنگ کف در سلول است. در یک فلوتاسیون ی پیها یکی از راه 

در انتهای ردیف    کهنحویبهشده    تررنگکم  تدریجبهها از ابتدا تا انتهای ردیف  مناسب، کف در سلول

بی یا  ای از کاهش بازیا شود. مشاهده رنگ تیره کف در انتهای ردیف نشانهرنگ کف متمایل به سفید می

و   است  باطله  عیار  دانه   در صورتافزایش  هوا،  مقدار  بودن  شرایط  مناسب  نبود  و  جامد  درصد  بندی، 

 افزایش یابد.  سازکف، باید میزان کلکتور و غیرمعمول
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کار باید افزایش یابد، مراقبت  % 25/0اگر در خوراک فلوتاسیون درصد سنگ معدن اکسیدی به باالی   

بازیابی کانی  R407میزان تزریق کلکتور   با قدرت بیشتر برای  افزایش )کلکتور  های اکسیدی مس( را 

های بخش متالورژی، از افزایش درصد سنگ معدن اکسیدی  کارها باید از طریق گزارشدهد. مراقبت

 باخبر شوند. در خوراک فلوتاسیون 

  

باال  به  آهن  عیار  و  باشد  زیاد  حد  در  پیریت  میزان  فلوتاسیون  خوراک  در  یابد،    %5ی  اگر  افزایش 

های سولفیدی مس )کالکوپیریت(( را )کلکتور انتخابی کانی  TC15کار باید میزان تزریق کلکتور  مراقبت

 افتد. بار در ماه اتفاق می 3تا  2متوسط  طوربهدهد. این مشکل در ورودی آسیاهای اولیه افزایش 

  

کار باید میزان اضافه کردن شیر آهک  راقبت( باشد، م%5اگر عیار آهن در خوراک باالتر از حد مجاز ) 

 2ممکن است این کار  شود.دهد. این کار سبب بازداشت بیشتر پیریت میبه آسیاهای ثانویه را افزایش 

 بار در ماه الزم به اجرا باشد. 3تا 

  

کلکتور و  کاهش داده و    80/11را به زیر    pHباید    کارمراقبتکاهش یابد،    %85اگر بازیابی مدار به زیر   

 دهد. بار در ماه رخ می  6تا    5متوسط    طوربهاین اتفاق    دهد.گرم بر تن افزایش    30را به باالتر از    سازکف

  

مدار، باید دبی شیرآهک ورودی به هر هشت آسیای اولیه را در مقدار ثابت   pHکار جهت تنظیم  مراقبت 

های اولیه  و مساوی تنظیم کند. عالوه بر این، از تغییر در دبی شیرآهک تزریقی به سرریز هیدروسیکلون

صورت   pHبار در هر شیفت تغییر دبی شیرآهک برای تنظیم    4تا    2،  طورمعمولبهنیز نباید غافل شود.  

متر در ابتدای سلول پرعیارکنی اولیه و شیر کنترلی در مسیر شیر آهک  pHگیرد. به همین منظور،  می

پالپ ورودی به مدار فلوتاسیون تنظیم    pHهای اولیه نصب شده تا  اضافه شده به سرریز هیدروسیکلون

 شود.
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کند. اگر  فرآوری میمحصول جانبی    عنوانبهکارخانه تغلیظ عالوه بر شناورسازی مس، مولیبدن را نیز  

  کار باید میزان گازوئیل که کمک کلکتور کانیبازیابی مولیبدن در کارخانه تغلیظ کاهش یابد، مراقبت

 دهد. مولیبدنیت است را افزایش 

  

مشاهده و تجربه، بارگیری از سلول   بر اساس کار مراقبتاگر بازیابی بخش فلوتاسیون کاهش یابد، باید 

با افزایش میزان بارگیری باید میزان مواد شیمیایی مصرفی را نیز    زمانهمچنین،  دهد. همرا افزایش  

 مدام در طول شیفت انجام شود.  طوربه افزایش دهد. نیاز است که این افزایش و کاهش بارگیری 

  

کار باید جهت مقابله با  های کنسانتره بخش شستشو )کلینر( سرریز کند، ابتدا مراقبتاگر مخازن پمپ 

 را باز نماید.  ها آنشکن را کنترل کند و در صورت بسته بودن، های کفریز، شیر دوشسر

  

کار باید در گام اول جهت مقابله با این اتفاق، آب شستشوی  اگر عیار کنسانتره نهایی کاهش یابد، مراقبت 

ناوهای کنسانتره را در هر دو بخش کلینر دوم و سوم باز کند تا درصد جامد تنظیم شود. در گام دوم 

بودن و توزیع آب شستشوی کف    کلینر اول تا سوم انجام شود. در گام سوم، از سالمتنظیم ارتفاع کف در  

نهایتًا   pHدر گام چهارم    .کلینر سوم اطمینان حاصل گرددهای  در سلول افزایش دهد و  مدار کلینر را 

بود آن را    ازحدبیشبارکشی    کهدرصورتیهای پرعیارکنی اولیه را بررسی کند،  وضعیت بارکشی از سلول

 کاهش دهد.

  

یابی به بازیابی مناسب، باید میزان مواد کار جهت دستبد، مراقبتاگر عیار خوراک کارخانه افزایش یا  

 دهد.کلکتور را افزایش  خصوصبهشیمیایی 

  

اگر در شرایط کارکرد عادی کارخانه )شرایطی نظیر دبی مواد شیمیایی، بارکشی منظم و غیره(، عیار  

 توان افزایش عیار خوراک را نتیجه گرفت. باطله باال باشد، می
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ها، عیار باطله نهایی کاهش نیابد، با افزایش دبی مواد شیمیایی و میزان بارکشی از سلول  کهورتیدرص 

 درشت شده است.  ازحدبیشبندی خوراک فلوتاسیون دانه

  

دانه   به هر دلیلی  فلوتاسیون درشتاگر  به بخش  تزریق تر شود، مراقبتبندی ورودی  میزان  باید  کار 

 شود. دهد، این کار سبب افزایش در بازیابی ذرات درشت میافزایش را  Downfroth250  سازکف

  

  ساز کفکار باید میزان استفاده از  اگر به هر دلیلی میزان نرمه خوراک فلوتاسیون زیادتر شود، مراقبت 

MIBC دهد.شود، افزایش را که باعث افزایش بازیابی ذرات ریز می 

  

که یک آسیای ثانویه از مدار خارج شود، ابتدا باید ورودی مخزن پمپ هیدروسیکلون مربوط برای این 

( در لوله ورودی به مخزن قطع کرد، سپس با هماهنگی  Dart valveای )به آن آسیا را با قرار دادن شیر نیزه

 شود.ل، آسیا باید خاموش اتاق کنتر 

  

از تجمع رسوب در مخزن   جلوگیریکار باید برای پس از توقف و از مدار خارج شدن هر پمپ، مراقبت 

آن پمپ، دریچه تخلیه مواد که در قسمت پایین مخزن قرار دارد را باز کرده و مخزن را با آب شستشو 

 دار انجام شود.دهد، این کار باید بالفاصله پس از خارج شدن پمپ از م

  

کار باید با جدا کردن مسیر کنسانتره در هنگام باال بودن عیار خوراک و نیاز به افزایش بارکشی، مراقبت

های ثانویه و افزایش بارکشی  پرعیارکنی اولیه و انتقال آن به بخش سرریز هیدروسیکلون  چهار سلول اول

بدر دیگر بخش افزایش  بر  اولیه عالوه  پرعیارکنی  هیدروسیکلونهای  مخازن  مانع سرریز  های  ازیابی 

 شود.ثانویه 



 

 
Kashigar Mineral Processing Research Center 

 

1  یظتغل یونفلوتاس  

38 

  

  کردهرسوبشود، باید شستشو شود تا از سیمانی شدن مواد  هر ردیف فلوتاسیون که از مدار خارج می 

 در سلول جلوگیری شود.

  

پاروها    با این کار،  .زدایی کنندها، باید هر هفته پاروها را رسوبکارها جهت کاهش خرابی پارومراقبت 

 یابد.افزایش می آنها در نتیجه عمر  و شدهتر سبک

  

ای موجود کار باید ابتدا با بستن شیر نیزهاز مدار خارج کردن هر ردیف پرعیارکنی ثانویه، مراقبت  برای 

ای آخر ردیف، باید در مسیر ورودی به ردیف مورد نظر، ورودی را قطع کند و سپس با بستن شیر نیزه

م از ورود  باطله شود.  مانع  بخش  به  با  درنهایتواد  کردن،  در کف سلولخروجی  باز  موجود  های های 

 های دیگر انتقال یابند.شو به ردیفهای کف، مواد به کف کارخانه هدایت شود تا مواد توسط پمپرمقگیر

  

مشاهده  های فلوتاسیون صدای غیرمعمول شنیده شود و یا بو و دود  های سلولاگر به هر دلیلی از همزن 

 دهد. کار باید همزن را خاموش کرده و مورد را به واحد تعمیرات جهت رسیدگی اطالع شود، مراقبت

  

 ازجملههنگامی که یکی از آسیاهای ثانویه به علت تعمیرات متوقف گردید باید تزریق مواد شیمیایی  

یای ثانویه، از انتقال زیاد اندازی مجدد آسبه آسیای ثانویه متوقف گردد تا هنگام راه  TC15گازوئیل و  

 مواد شیمیایی به بخش شستشوی مجدد و در نتیجه، ناپایدار شدن مدار جلوگیری شود.

  

زمانی که یکی از آسیاهای اولیه به علت تعمیرات متوقف گردید، باید از تزریق شیر آهک مربوط به این   

 جلوگیری شود. pHآسیا به سرریز و یا داخل آسیا جلوگیری شود تا از باال رفتن ناگهانی 

  

کردن کانال  هنگامی که یکی از آسیاهای ثانویه متوقف شد، باید خوراک مدار خردایش مجدد را با باز  

 تقسیم کرد. دیگر بین دو ضلع به آسیاهای ثانویه 
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مراقبت  بازیابی،  افزایش  ارتفاع کف در سلولبرای  باید  به حداقل کار  را  اولیه  پرعیارکنی  مرحله  های 

 پذیر است. امکان ردیف ای انتهای هر برساند، این کار با تنظیم شیرهای نیزه

  

به مقدار زیادی ک اگر سطح سلول  باید دمندهها  های موجود در کارخانه مورد بررسی قرار اهش یابد، 

 ها وجود دارد. گیرد زیرا احتمال خرابی یا از مدار خارج شدن این دمنده

  

باطله یا کاهش عیار  بازیابی  افزایش  به حدود    pHباید    ،برای  مقدار تزریق   رسانده  7/11مدار  شود و 

 به مدار افزایش یابد. سازکفکلکتور و  

  

همزن متوقف گردد و از ورود هوا به این سلول جلوگیری شود    آنها باید  در هنگام خرابی یکی از همزن

 د. گردهای دیگر جلوگیری تا از ایجاد اغتشاش در سلول

  

هیدروسیکلون سرریز  که  میهنگامی  وصل  و  قطع  ثانویه  نشانهای  پمپ شود،  کشیدن  هوا  دهنده 

پمپ، از قطع و خودکار  لون است و باید با تنظیم ضرایب کنترلی و استفاده از حالت کنترل  هیدروسیک

 شود، جلوگیری شود.وصل شدن سرریز هیدروسیکلون که باعث خرابی تجهیزات و جدایش نامناسب می

  

متر  pHمتر با تیتراسیون اختالف زیادی داشت، باید در مرحله اول، حسگر    pHعدد نمایشی    کهدرصورتی 

از رسوب   کهدرصورتیزدایی شود  رسوب تنظیم  پس  برای  ابزار دقیق  با واحد  نشد،  زدایی مشکل رفع 

 های الزم انجام شود.مجدد هماهنگی

  

قطعی شیر آهک مدار ثانویه، باید ابتدا مسیر هواکش لوله اصلی شیر آهک بررسی شده و از    در صورت

، این امکان وجود دارد که انشعاب گرفته شده از لوله چنینمسدود نبودن مسیر اطمینان حاصل شود. هم

 اصلی مسدود شده باشد. باید روزانه مسیر هواکش لوله اصلی بررسی شود. 
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شود  زمانی که تراکم کف در مرحله پرعیارکنی ثانویه شدید است و کف به سختی به کانال منتقل می 

به   کلکتور  نسبت  است(،  سنگین شده  و   سازکف)اصطالحًا کف  کلکتور  مقدار  باید  و  است  زیاد  بسیار 

 بررسی شود.  سازکف

  

ترکیدگی حباب مشاهده شود( به هیچ عنوان نباید    شدتبهها کاهش یابد )ها در سلولاگر پایداری حباب

pH  سازکفحل، افزایش مقدار را افزایش داد. بهترین راه MIBC .است 

  

ها تغییر  ها، باید هر هفته جهت چرخش همزن زنبرای جلوگیری از سایش یکنواخت بخش متحرک هم 

 کند.

  

 % 8شود، اگر عیار سیلیس به حدود  در مواقعی که کنسانتره چهار سلول اول به کنسانتره نهایی ارسال می 

یا بیشتر در کنسانتره نهایی برسد، ابتدا باید وضعیت بارکشی از چهار سلول اول بررسی شود. اگر بارکشی  

ها تنظیم شود، در غیر این صورت، باید کنسانتره چهار سلول اول به مرحله د، باید سلولبیش از اندازه بو

 شستشو و یا به آسیاهای ثانویه فرستاده شود. 
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، فشار روغن یاتاقان سر  در مرحله اولباید    کارمراقبتباشد،    یینپا  خودشکنیمهن  یای آس  یکشتوان  اگر

 و میزان سطح مخزن پمپ هیدروسیکلون را کنترل کند. اگر فشار زیر حد مجاز و سطح مخزن  خروجی

کنند   تغییر  طوری باید  ها دهندهخوراک   بعد،   مرحله  در.  یابد  یشافزا  باید  یا به آس   یبار ورود  بود،  مطلوب

 .شود تردرشت آسیا  خوراک بندیدانه  که

  

 کنند   تغییر  طوری  ها دهندهخوراک   باید  ابتدا باشد،    مجاز  حد  از  باالتر  خودشکنیمهن  یایآس  یکشتوان   اگر

 .شود  داده کاهش تواندمی یا به آس  یورود بار سپس،. شود یزترر یا خوراک آس یبنددانه  که

  

  افزایش  را  آسیا  داخل   جامد  درصد  باید  یت،اولو  یبترت  به  کارمراقبتباشد،    یادز  یا به آس  یبار برگشت   اگر

. در خصوص بار کند  کمرا    یخوراک ورود  یا   دهد  قرار  مدار  در  راتر  ریز  یبندبا دانه  هدهندخوراک   ،دهد

 یا در مدار قرار دهد    راتر  درشت  یبندبا دانه   هدهندخوراک   یط،بودن شرا  فراهم  در صورت  ،کم  یبرگشت 

 . دهد یشرا افزا یخوراک ورود

  

شدن    یتا از خال  دهد  افزایش  را  آسیا   درون  جامد  درصد  باید  کارمراقبت  باشد،  نرم  آسیا   به  ورودی  بار  اگر

به    یا آس خوردن  ضربه  اولوشود  جلوگیری  بدنه  آسترهایو  در  دانه دهندخوراک   ،دوم  یت.  با   یبنده 

 .شودمدار  وارد باید تردرشت

  

واحد   یبا هماهنگ  یدبا  کارمراقبت باشد، %85 از ترکم( Buffer stockpile) ذخیره انبار در  مواد سطح اگر

 کند.روشن  را درشت انبار زیر در مناسب هایدهندهخوراک شکن، سنگ

  

 .شود( استفاده درشت بندیدانه ) 3Cاز نوار  فقط باید ،فاز یک تنها  بودن کار حال درصورت  در
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فشار   با فشرده  یبه هوا نیاز آسیا، یکردن کالچ موتورها  یر و درگ خودشکنیمهن آسیای یانداز راه برای

 .شود انجام الزم یهماهنگ  یروگاه،واحد ن  با  یدبا  فشرده، هوای تأمینجهت  .استمناسب 

  

هوا  یبخش  کهاین  به   توجه   با  موتورها   یردرگ  ی برا  یازموردنفشرده    یاز  کالچ  واحد    یا آس  یکردن  از 

ن  آسیا،  اندازی راه   هنگام  کهدرصورتی  شود،می  تأمین  نیروگاه واحد  از  هوا   باشد،  پایین  یروگاهفشار 

 کند. استفاده  کاربهآماده ی)کمپرسور( هوا دمنده از بایدکار مراقبت

  

برنامه   خودشکننیمه  آسیای  اگر  صورت  گردد،  یزیربه  متوقف  ورود  نشده  پمپ   یآب  مخزن  به 

  ی )آب ورود  شود  یریجلوگ  یونورود نوسان به بخش فلوتاس  ازتا    شود  دادهکاهش    باید  ها یدروسیکلونه

 کار نکند(. یپمپ خال که باشد یااندازه به بایدمخزن 

  

 .شود یتهدا انحرافی مسیر سمت به باید 1 تغلیظ برگشتی بار شود، متوقف خودشکننیمه آسیای اگر

  

روشن گذاشت    دقیقه(  8)  مدتی  را  ایگلوله  آسیای  باید  یاکنی،مدار آس  شدهیزیربرنامه صورت توقف    در 

 . یایدن یشپ یمجدد آن مشکل  یانداز راه یبرا تا شسته شود  کامالًداخل آن  بارتا 

  

 یمبرخورد مستق  آسیا،  بودن  خالیدهنده  نشان  ،معمول باشد  ازحدبیش  خودشکننیمه  آسیای  صدای  اگر

صدا به صورت منقطع و در فواصل    این  اگر  بنابراین،؛  استاز آستر    ایهجدا شدن قطع  یا گلوله به آستر و  

تا در صورت   شود  خواستار  را  آسیا   کردن  متوقف  کنترل   قاتا از    سریعًا  باید  کار مراقبتمنظم است،    یزمان

  دهنده  نشان  یرعادیغ  یبودن صدا  ممتدآن اقدام شود.    یضقطعه آستر، نسبت به تعو  یکجدا شدن  

جامد   درصد  و  یا به آس  یورود  تناژ  یدبا   بنابراین  است،  آستر  به  گلوله  مستقیم  ضربه  و  یا بودن آس  یخال

 . داد یشداخل آن را افزا
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قسمت    یو آسترها   ها شبکه  شکست  دهندهنشان  شوند  خارج  آسیا   از  درشت  اندازه  با   ییها گلوله  اگر

  مربوطه،   واحدهای  هماهنگی  با   باید  یا،آس  خروجی  قطعات  یبررس  یبرا  دلیل،  همین  به.  یاستآس  یخروج

 . شودمتوقف  یا آس

  

  یرنظ  یخروج  مسیرهای  باید  کارخودشکن، مراقبتیمه ن  یایآس  از  گلولهآمدن    بیروناز رفع مشکل    پس

 .شودحاصل  یناناطم ها آن مسیر گرفتگیتا از عدم  کند بررسی را گاویکله آسترهای

  

از    شودروشن    باید  یبار برگشت   یرموجود در مس  یآهنرباها   برگشتی،  شکنسنگ  یاندازاز راه  قبل تا 

  در صورت   نباشد،  مدار  در  یبرگشت   شکنسنگ  کهدرصورتی.  شود  یریشکن جلوگورود گلوله به سنگ 

کند تا  را خاموش    ی بار برگشت  یر موجود در مس  باید آهنرباهای  کارمراقبتها،  بودن گلوله  سالمدرشت و  

 . شوند خودشکننیمه  آسیای وارد  یخروج یها گلوله

  

دهنده پر کار کردن آن، سرعت خوراک   ینشکن و همچنصدمه به سنگ  از وارد شدن   یریجلوگ  برای

 .شود داده   یشافزا بایدشکن سنگ

  

؛ شودمیمتوقف    یا شود، آس  گراد سانتی  درجه  45  از  بیشتر  ایگلوله  آسیای  کاریروان  روغن  دمای  اگر

  پایین  جهت  را  موجود  آب  مسیرهای  باید  کارمراقبت  ،گرادسانتی  درجه  40  از  ر تیشب  یدر دما   بنابراین،

 .کند باز روغن دمای آوردن

  

 .شود  انجام  مسیر  در  موجود  آهنرباهای  بودن  روشن  زمان  در  باید  تنها   شکنسنگ  مخزن  به  دهیخوراک 

  

را    شکنسنگ  محفظه  بایداز عدم وجود گلوله    ینانجهت اطم  کارمراقبت  شکن،سنگ  اندازیراه  از  قبل

 کند. یبررس
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 آمپر   250  از  تریشب  آسیا   هایموتور  کشییاناختالف جر  خودشکن،نیمه   آسیای  اندازیراه  هنگام  در  اگر

کار با هدف کاهش مراقبت  ،(شودمی  مدار  توقف  باعث  آمپر  300  از  تربیش  کشیجریان  اختالف)  باشد

  آسیا   در  موجود  مواد   تا   کند  متوقف  را  یا به آس  یبار ورود  ابتدایی،  دقیقه  3  در  باید  کشی،جریان  اختالف

 یایبه آس  یتوقف بار ورود  یقهدق  3پس از    کهدرصورتی.  گردد  متعادلموتورها    یو بار رو  شوند  تخلیه

  5کند و پس از  را متوقف    آسیا  بایدکار  نکرد، مراقبت  یداکاهش پ  کشیجریان  اختالف  خودشکن،یمه ن

 .نماید ی اندازدوباره آن را راه  یقهدق

  

  ها دندهچرخقبل از وارد شدن مواد به    یا،آس  یو خروج   ی در قسمت ورود  هایینشتی  مشاهده  صورت  در

 .شود متوقف باید یا آس ها،ترانیون و

  

ه  یصدا  اگر   آسیای   لرزان  سرند  هایتوری  بایدکار  مراقبت  باشد،  نامتعارف  یدوسیکلونپمپ 

 . کند ررسیب پارگی نظر از را  یاگلوله یایگردان آس سرند و خودشکننیمه 

  

خارج شوند،    یزمواد فقط از سرر  یدروسیکلون،ه  یکاگر در    یدروسیکلون،از خوشه ه  یدبازد  ینح  در

  گرفتگی،   رفع  جهت  باید  کارمراقبتحالت،    ینا  در.  است  یدروسیکلونه  یزردهانه ته   یدهنده گرفتگ نشان

بر    یرتأث  یلبه دل  هیدروسیکلون،  ریزته  گرفتگیتوجه داشت که    باید  .کند  خارج  مدار  از  را  هیدروسیکلون

 . است ترمهم یزسرر یاز گرفتگ  مراتب به بندی،دانه

  

و از  3دهنده شماره خوراک یآن بر رو یریو قرارگ یرهسنج در انبار ذخسطح یکتوجه به وجود تنها  با 

سطح کاذب در داخل انبار  یجاداز ا یریکار با هدف جلوگمراقبت یره،بودن کف انبار ذخ داریبش یطرف 

 .دارد  نگه روشن همیشه را 3 شماره دهندهخوراک باید یره،ذخ
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 با شکل داده( هستند،    ییر)تغ  شده  ایورقهنوع    از  تنها   خودشکننیمه  آسیای  از  خروجی  هایگلوله  اگر

شکن در مدار )چه سنگ  کارمراقبتندارند،    یشه خرداواسط  عنوانبه الزم را    انرژینکته که    ینتوجه به ا

 .شود یریجلوگ یا آس موردیوزن ب یشتا از افزا کندآهنربا را روشن  بایدباشد و چه نباشد( 

  

 بسته   باید  آن  یرش ، و هدر رفتن آن  آسیا   به  آهک  شیر  ورود  از  جلوگیری  هدف  با   یا،آس  توقف  هنگام  در

 .شود

  

پر   یبه معن  یابد،  یش آن افزا  سر خروجیفشار    زمانهمو    یابدکاهش    یا آس  یکشتوان   یلی،به هر دل  اگر

  معمول   حالت  به  شرایط  تا   کند  قطع  را  آسیا   به  ورودی  بار  بایدکار  مراقبت  شرایط،  این  در.  است  یا شدن آس

 .برگردد

  

پاره    یاگلوله  یای( آسReject)  برگشتی  بار  اگر احتمال  تور  یا درشت شود،    لرزان سرند    یکنده شدن 

سرند در حال   جایگزین یدرا با  کاربهآمادهسرند  بیشتر، یوجود دارد. جهت بررس خودشکنیمهن یایآس

 . کرد کار

  

بار ورود  3Cنوار    کهدرصورتی انبار ذخ  ی)نوار مخصوص  مصرف کارخانه   گوی ( جواب2  یظتغل  یرهبه 

سا   بایدنباشد،   از  استفاده  )نوارها   ینوارها   یرجهت  دسترس    شکنیسنگ  واحد  با (  3Dو    3B  یدر 

 .شود  انجام الزم هایهماهنگی

  

توجه ورود  3Cنوار    بار  بودن  تردرشت   به  با  بار  مخصوص  ذخ  ی)نوار  انبار  به    نسبت(  2  یظتغل   یرهبه 

 نوارهای بار از    تأمین  جهت  یشکن با واحد سنگ  مواد،  بودن  درشت  و  سخت  صورت  در  ،3Dو    3B  نوارهای

3B 3 وD، شود انجامالزم   هایهماهنگی . 
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  یتحساساست که    یمعناین  عمل کند، به    یادکم به تعداد ز  زمانی  فواصلآشکارساز فلز در    کهدرصورتی

 .کند اقدام آن حساسیت کاهش به نسبت باید دقیق ابزارواحد   حالت، این درآن است.  یادز

  

  گلوله   تأمین  برای  بایدکارخانه هستند،    در  صبح  یفتگلوله فقط ش  شارژ   مسئول  یروهاین  کهینبه ا  با توجه

 . شود یرهمخازن موجود ذخ در گلوله( شب و)عصر  بعد هایشیفت در

  

بدنه شل    آستر  هایپیچاست که    یمعن  ینا  بهپالپ مشاهده شود،    یاد ز  نشتی  آسیا   بدنه  از  کهصورتیدر

ا  آستر  یا شده   به رفع مشکل اقدام   نسبت  و  شود  متوقف  باید  یا گونه موارد آس  ینکنده شده است، در 

 .شود

  

-T)  مته  راهنمای  از   بایدکار  آستر، مراقبت  یضهنگام تعو  یا از واردشدن ضربه به بدنه آس  یریجلوگ  جهت

MAG )کند استفاده . 

  

توجه ا  ،ایگلولهو    خودشکننیمه   آسیای  در  هگلول  پرشدگی  میزان  زیاد  اهمیت  به  با  توقف،    ین در هر 

 و ثبت شوند.  یگیراندازه ها پرشدگی

  

 7700  از  کمتر  کشیتوان .  است  استنتاج  قابل  آسیا   کشیتوان   از  ایگلوله  یایگلوله در آس  پرشدگی  میزان

 .شودشارژ باید  گلوله و است درصد 27 از کمتر گلوله پرشدگی دهنده نشان آسیا، کیلووات

 رم 
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  بعد، و در مرحله    دهد  افزایش  را  آسیا   جامد  درصد  ابتدا  بایدکار  باشد، مراقبت  یادز  یا آس  یبار برگشت   اگر

  مدت کوتاه  اثر  برگشتی  بار  شدن  کم.  کند  کمرا    یا به آس  یبار ورود  نهایتًاو    دهد  کاهش  را  آسیا   سرعت

  نتیجه درو   یا بار از آس ینرخ خروج مدت،کوتاهدر  یا با کاهش سرعت آس یراز آسیاست، سرعت کاهش

کم   یشخردا   یانرژ   باشد،  کم  آسیا   سرعت  همچنان  تری،طوالنی  مدت  به  اگراما  ؛  شودیکم م  یبار برگشت 

  یشسرعت افزا  ی کاهش بار برگشت   یبرا  باید  حالت،  این  در.  یابدمی  افزایش  برگشتی  بارمقدار    و  شده

(  است  ضعیف  خردایش  نشانه  که)  زیاد  ی و بار برگشت  یشافزا  یشخردا  یتا تعداد ضربات و انرژ  یابد

 . یابد کاهش

  

  هاهیدروسیکلون  خوراک  مخزن  سطح  بودن  حداکثر  ازجمله  مختلف  یل به دال  یا به آس  یتناژ ورود  اگر

 . شود دادهکاهش  باید یا سرعت آس یابد، کاهش

  

 . یابد افزایش آسیا   سرعت بعددر مرحله   و یا به آس یبار ورود ابتدا، باید باشد، کم آسیا  برگشتی بار اگر

  

  درخواست   مربوطه  کارمراقبت  از  باید  کنترلراهبر اتاق    یابد،  کاهش  بارهیک  یا به آس  یبرگشت  بار  تناژ اگر   

 .کند بررسی پارگی نظر از را  سرند هایتوری تا  کند

  

  وجود  ها دهندهخوراک  تغییر  همچنین  و  ورودی  بار  تناژ   افزایش  امکان  و  باشد  پایین  آسیا   کشیتوان   اگر

 . شود داده کاهش آسیا  سرعت بایدباشد،   نداشته

  

  نداشته  وجود خودشکننیمه  آسیای دو هر از استفاده امکان و کم ذخیره انبار در  موجود بار کهدرصورتی

 و)سرعت    پذیریانعطاف  که  2  فاز   خودشکننیمه  آسیای   از  باید  ترجیحاً   کارمراقبت  باشد،

 کند. استفاده  دارد، بیشتری( ها دهندهخوراک 
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کنده شدن    یپرتاب شود، به معن  یرونسرند گردان به ب  یاز رو  یاگلوله  یایاز آس  یپالپ خروج  اگر

اقدام   یچمارپ  یربه تعم  نسبتتوقف    یناول  در  باید  وضعیت،  ینا  درسرند گردان است.    یچاز مارپ  یقسمت

 .شود

  

.  شود می  تأمین  یروگاهواحد ن  یقکه از طر  است  یبه برق فشار قو  یازن  آسیا،  موتورهای  کردن  روشن  برای

واحد   با   یا آس  یاندازاز راه   قبل  باید  ی،از به وجود آمدن نوسانات احتمال  یریجهت جلوگ  یل،دل  ینبه هم

 . گیرد صورت یهماهنگ  یروگاهن

  

ندهد،    منطقی  عددی  دلیلی  هر  به  ها هیدروسیکلون  سرریز  محاسباتی  دانسیته  کهدرصورتی نشان 

 . بگیردنمونه  ها یدروسیکلونه یزسرر از بایدصحت آن و رفع مشکل،  یکار جهت بررسمراقبت

  

  محلی  صورت  به  بایدشود، شارژ گلوله    مشکلمخصوص شارژ گلوله دچار    ینماش  یا   مونوریل  کهدرصورتی

 . گیرد صورت خودشکننیمه آسیاهای  به ورودی نوارهای روی از و

  

  و  شود بررسی ها بودن ترازو  یبرهو کال  ورودی بار میزان بایدباشد،  یادز مدتطوالنی  در یا آس یصدا اگر

  یشتر شارژ از حد معمول ب  یزانم  کهدرصورتی.  شود  گیریاندازه گلوله    یتوقف درصد پرشدگ  یناول  در

 شود. اقدامبعد  یروزها  درشارژ نکردن  طریق از پرشدگی  یجیکاهش تدر با  بایدباشد، 

  

آهک خشک اضافه    یا،آس  یبه بار ورود  بایدباشد،    یینپا   pH  یرآهک،ش  یرهایاگر با وجود باز بودن مس

 .شود

  

  ها یدروسیکلونبه مخزن پمپ ه  یآب ورود  ابتداباال باشد،    ها یدروسیکلونه  یزاگر درصد جامد سرر 

 است. یبعد اقدام یا به آس یتناژ ورود  کاهشمشکل،  حل نشدنصورت  در. شود داده شیافزا
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 . شود  یجامد خوراک بررس  درصد  باید  ها،هیدروسیکلون  ریزته   جامد  درصد  کاهش  یا   افزایش  صورت  در

  

ه  فشار  باشد،  ها یدروسیکلوناگر   در   و  شود   داده  افزایش  باید  مدار  در  هایهیدروسیکلون  تعداد  باال 

 (. گردد استفادهاز حلقه کنترل فشار  ترجیحًاکار انجام شود ) ینعکس ا فشار، بودن پایین صورت

  

  از  بایداتاق کنترل    راهبر  یابد،( کاهش  PSI 300مش )دستگاه    200  سرنداز    یاگر درصد ذرات عبور 

 .کند کنترل را ها هیدروسیکلون ریزته گرفتگی تا  کند درخواست مربوطه کارمراقبت

  

  حالت   به  خودکار  حالت  از  باید  پمپ  دور  کنترل  باشد،  زیاد   هیدروسیکلون  پمپ   مخزن  سطح  نوسان  اگر

 .شود داده تغییر دستی

  

  قرارداده   خودکارحالت    در  بایددور پمپ    کنترل  باشد،  کم  یدروسیکلوننوسان سطح مخزن پمپ ه  اگر 

 .شود

  

مراقبت  دور  کنترل  کردنخودکار    هنگام  در را    فعلی  سطح  میزان  بایدکار  پمپ،  نقطه    عنوانبه مخزن 

مطلوب در   نقطه  یجی تدر  ییرکند. سپس با تغ  یریدهد تا از بروز نوسان در مخزن جلوگمطلوب قرار  

 .برساندآن را به مقدار دلخواه  ،حالت کنترل خودکار

  

  یورود  بار  باید  ها،هیدروسیکلون  خوراک  مخزن  شدن  سرریز  دلیل  به  گردش،  در  بار  میزان  افزایش   با 

 . شود دادهکاهش 
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  کاهش  ها،یدروسیکلونشدن مخزن خوراک ه  یز و سرر  گردش  در  بار  میزان  افزایش   عمده  دالیل  از   یکی

  7800  از)کمتر    آسیا   پایین  کشیتوان   در صورت  ین بنابرا؛  است  ایگلوله  آسیای  در  گلوله  پرشدگی  میزان

 .شود اقدام  آن شارژ  به نسبت( کیلووات

  

 نگه  افقی  حالت  به  را  آسیا   درون  بار  همواره  باید  کارمراقبت  آسیا،  کند  دور  دستگاه   از  استفاده  هنگام  به

  آسیا   و  کندمی  وارد  تریبیش  فشار  موتور  یک  به  طوالنی،  زمانمدت  در  آسیا   در  دارشیب  بار  چون.  دارد

 .شودمیاز مدار خارج  یساعات یبرا مواد، شدن سیمانی هشدار دلیل به

  

  خوراک   و  ریزته   جامد  درصد  میزان  باید  کارمراقبت ای،گلوله  آسیای  از   گلوله  خروج  مشاهده  صورت  در

 .دهد قرار بررسی مورد را ها هیدروسیکلون خوشه

  

صفحه    جهت  باید  کارمراقبت  برگشتی،  مواد  نوارهای   قسمت  در  اضطراری  تعمیرات  وجود  صورت  در

 .شود منتقل کارخانه کف به برگشتی مواد تا  دهد تغییر را خودشکننیمه  یاهایسرند آس یمتحرک جلو

  

  شوند، نمی  داده  نمایش  کنترل  اتاق   در(،  ی)کنترل  2فاز    هایهیدروسیکلون  تمامی  موقعیت  اینکه  به   توجه   با 

و با اتاق کنترل    یابدحضور    یتدر موقع  ها هیدروسیکلون  تعداد  کردن  زیاد  یا   کم  جهت  باید  کارمراقبت

 .شودهماهنگ 

  

 . شودحاصل  اطمینان بایدروغن  یآستر، از عدم نشت جا کنندهجابه های دستگاه از استفاده از قبل

  

 کاریسرویس  جهت  الزم  هایهماهنگی  باید  خودشکن،نیمه  آسیاهای  آستر  تعویض  برنامه  از  قبل  مدتی

 .شودانجام  یچپ زنضربه هایچکش
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 . دهد  شستشو  یقهدق  8را به مدت    یا آس  خودشکن،یمه ن  یاهایتوقف آس  برای  باید  کارمراقبت  طورمعمولبه

  

لوله    مسیر  باید  کارسرند ترومل(، مراقبت  یرز)  یاگلوله  آسیای  از  خروجی  بار   شدن  زده  پس  صورت  در

 . کندحاصل   ینانآن اطم یاز عدم گرفتگ  و کند یبه مخزن را بررس یورود

  

تا دما به حالت   کنداستفاده    سیا آ  از  نباید  یمدت  یبرا  کارمراقبت  آسیا،  روغن  دمای  افزایش  صورت  در

 . گرددمعمول خود بر

  

  نامناسبشدن  جاری یراز  کند، خالی  لحظه یک  در را گلوله  پاکت نباید کارمراقبت گلوله  شارژ  هنگام به

 شود.  گرفتگی  باعث است ممکن ها گلوله

  

که نوار انحراف دارد و    هاییزمان)در    2و    1فاز    2010  ی نوارها   یرو  برگشتی  موادکاهش مقدار    جهت

 .دهد تغییر را 1 تغلیظ برگشتی بار مسیر شرایط، به توجه با  باید کارمراقبت(، است یردر حال تعم یا 

  

از   یابتدا بخش  ،نوارنقاله  سرعت  هشدار  صورت  در  باید  کارمراقبت  بار،  حاوی  یینوارها   اندازیراه  جهت

 . کندنوار   اندازیبه راه عشرو  مجدداًسپس  و تخلیه رانوار  

  

تناژ   ،پارامترها  یگردرصد جامد و د ییرابتدا با تغ در  باید کارمراقبت، 2010  نوارهای انحراف صورت در

  یتدر بهتر شدن وضع  یلرزان سع  یسرندها   جاییجابه   با   بعد،  مرحلهرا کاهش دهد و در    برگشتی  بار

    .دهد انتقال کارخانه کف به را برگشتی مواد بایدصورت رفع نشدن مشکل،  در نهایتًا،. نماید
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توان با انتقال بخشی از کنسانتره  اگر عیار کنسانتره نهایی به بیش از مقدار مورد نیاز افزایش یابد، می

 کلینر به کنسانتره نهایی، بازیابی را افزایش داد. 

  

سلول  کهدرصورتی از  تانکی  بارکشی  و    ازحدبیشهای  مجموع  کانال  از  کنسانتره  سرریز  باعث  باشد، 

این مشکل، مراقبتریزش به کف کارخانه می از سلولشود. در صورت بروز  بارکشی  باید  با  کار  را  ها 

 کاهش میزان هوای سلول و یا افزایش ارتفاع کف، کاهش دهد.

  

یابد، یکی از مواردی که باید بررسی شود، میزان آب شستشوی کنسانتره نهایی کاهش میزمانی که عیار  

 توان آن را کاهش داد.سلول ستونی است که می

  

ها، نرخ  های پرعیارکنی اولیه نسبت به سایر قسمتبا توجه به درشت بودن ابعاد ذرات ورودی به سلول

به همین دلیل، الزم است با پایش و کنترل عملکرد  ها در این قسمت بیشتر است.سایش و خرابی همزن

 ها از ورود ذرات با ابعاد درشت به این مرحله جلوگیری شود. هیدروسیکلون

  

نشین شدن  در بخش پرعیارکنی اولیه، منجر به ته   خصوصبه شود،  هنگامی که یک همزن از مدار خارج می

این حالت، مرا فلوتاسیون خواهد شد. در  را  قبتذرات در سلول  به سلول  نباید دبی هوای ورودی  کار 

افزایش دهد، زیرا سبب ورود دوغاب به کنسانتره خواهد شد. بهترین کار، قطع هوای سلول و اطالع به 

 واحد تعمیرات است.

  

های تانکی، مشاهده بارکشی تنها از طریق کانال خروجی هر سلول تانکی با توجه سرپوشیده بودن سلول

 پذیر است. امکان
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کار باید  شود، مراقبتبیشترین مقدار مولیبدن از سومین سلول تانکی مرحله شستشو بازیابی می  ازآنجاکه

 توجه داشته باشد از این سلول بیشترین بارکشی صورت گیرد. 

  

اگر فشارسنج باالیی سلول ستونی در فاز کف قرار داشته باشد، عدد ارتفاع کف غیرمنطقی نمایش داده 

توسط سیستم کنترلی معموالً کمتر از    شدهمحاسبهکه در این حالت، چون عدد  جه به اینشود. با تومی

، فشارسنج دوم  مروربهکند.  نقطه مطلوب است، سیستم کنترلی دستور افزایش دور را به پمپ ارسال می

فاع  پس از گذشت مدت کوتاهی منجر به تخلیه سلول ستونی شده و ارت  درنهایتنیز وارد فاز کف شده و  

عدد ارتفاع کف را با شناور محلی  همیشه  کار  کند. لذا، الزم است مراقبتکف در سلول افزایش پیدا می

 نصب شده در سلول ستونی مقایسه کند. 

  

و سپس    ودشود، ابتدا باید شناور بررسی شهای تانکی اشتباه نمایش داده میوقتی ارتفاع کف در سلول 

 . گرددحاصل  سنج اطمیناناز کالیبره بودن سطح

  

کار  ترین وضعیت خود قرار گرفته باشد، مراقبتطوالنی، شناور سلول ستونی در پایین  زمانمدتاگر برای  

 گیری کند.باید برای اطمینان از سالم بودن شناور، با شناور دستی ارتفاع کف را اندازه 

  

کف  ارتفاع  در  باید  ستونی  سلول  برای  مطلوب  کف  دانسیته  محاسبه  کف  ه برای  دانسیته  مختلف،  ای 

 دانسیته کف در نظر گرفته شود.  عنوانبهمحاسبه شده و میانگین این اعداد برای سیستم کنترل سطح 

  

ساز است.  های سلول ستونی اغتشاش مشاهده شود، مشکل اصلی مربوط به سیستم حبابقطاع اگر در 

 ه سلول ستونی نوسان زیادی دارد. سازها مسدود هستند و یا دبی هوای ورودی باحتماالً برخی حباب

  

مجاز باشد، در این حالت دو راه زیر پیشنهاد    ازحدبیشمقدار پیریت در کنسانتره نهایی    کهدرصورتی

 شود:می
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 ، برای جلوگیری از شناوری پیریت در مرحله پرعیارکنی اولیه 12تا حدود  pHافزایش مقدار  -

 برای افزایش انتخابیت بین کالکوپیریت و پیریت  TC15به  Z11تغییر کلکتور مصرفی از  -

  

که خوراک ورودی به سلول ستونی دارای نوسان زیادی است، لذا به جز در موارد خاص، با توجه به این  

 دور پمپ باطله خروجی را در وضعیت دستی قرار دهد. کار نبایدمراقبت

  

 ها آن ای از مدار خارج شوند، باید شیرآهک مربوط به  و آسیای گلوله  خودشکننیمه آسیای    کهدرصورتی 

 قطع شود. pHبرای جلوگیری از افزایش 

  

کند، یابد و با کاهش یا افزایش هوا ارتفاع مواد در داخل سلول تغییر نمیوقتی که ارتفاع کف کاهش می 

 باید با اتصال یک گلوله به طناب، مسیر هوای ورودی به سلول را باز کند. کارمراقبت

  

ر باطله است.  تیره شود، به معنی افزایش عیار مس د  رمقگیراگر رنگ باطله مرحله پرعیارکنی اولیه و   

افزایش    رمقگیردر این شرایط، باید مقدار مواد شیمیایی یا بارکشی از دو سلول انتهایی پرعیارکنی اولیه و  

 یابد.

  

که    A65یا    DF250  سازکفبندی ورودی به مدار فلوتاسیون افزایش یابد، باید مقدار  دانه   کهدرصورتی 

 یابد.، افزایش استبرای بازیابی ذرات با ابعاد درشت 

  

دچار    ها آنبرای یک مدت کوتاه همزن    کهدرصورتیهای تانکی نسبتًا زیاد است،  ارتفاع سلول  ازآنجاکه 

شود بخشی از حجم مفید سلول کند. رسوب مواد سبب میمشکل شود، مواد در کف سلول رسوب می

 شود.  ها انجامزدایی سلولکاهش یابد، به همین دلیل، باید در تعمیرات سالیانه رسوب
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 که درصورتیشود،  می  تأمینهوای هر دو سلول تانکی از یک مسیر که دو انشعاب دارد،    کهاینبا توجه به   

کار باید شیر انشعاب هوای ها کاهش یابد، مراقبتبه دلیل کاهش دبی هوا ارتفاع کف در یکی از سلول

 ورودی به آن سلول را تنظیم کند.

  

گیرد  صورت نمی  خوبیبهساز سلول ستونی سایش پیدا کند، برش هوا  های درون حبابتیغه  کهدرصورتی 

آید  ، باید در توقفاتی که برای سلول ستونی پیش میدر نتیجه  .یابدو در نتیجه تولید حباب ریز کاهش می

 سازها بررسی شوند.حتمًا حباب

  

شود  سنگینی فاز کف رخ داده باشد(، سبب می  باشد )اصطالحًا  ازحدبیش  سازکفاگر نسبت کلکتور به   

مراقبت وضعیت،  این  مشاهده  صورت  در  نشود.  منتقل  کنسانتره  کانال  به  مصرف کف  مقدار  باید  کار 

 و مقدار هوا را بررسی و تعدیل کند.   سازکفکلکتور، 

  

متر  pH حسگر    متر با تیتراسیون اختالف زیادی داشته باشد، ابتدا، باید  pHعدد نمایشی    کهدرصورتی 

زدایی مشکل رفع نشد، با واحد ابزار دقیق برای تنظیم  پس از رسوب  کهدرصورتیزدایی شود و  رسوب

 های الزم انجام شود. دستگاه، هماهنگی

  

بسیار دشوار خواهد    ها آنها برای مدت طوالنی باز یا بسته نشوند، باز کردن  هیدروسیکلون  کهدرصورتی 

به   دلیلبود.  مراهمین  هیدروسیکلونقبت،  روز  هر  باید  هیدروسیکلونکار  با  را  مدار  در  های  های 

 جابجا کند. کاربهآماده

  

باید افزایش یابدیابد، بارکشی از سلولدر مواقعی که عیار خوراک ورودی افزایش می  در صورت   .ها 

 کاهش عیار خوراک، باید بارکشی از سلول کاهش داده شود تا سیلیس شناور نشود.



 

 
Kashigar Mineral Processing Research Center 

 

2  یظتغل یونفلوتاس  

58 

  

شود. در این حالت، باید کاهش یابد، پالپ به کنسانتره وارد می  شدتبه اگر ارتفاع کف در سلول ستونی   

 موارد زیر به ترتیب بررسی شود:

 دبی پالپ ورودی به سلول ستونی -

 عملکرد پمپ باطله خروجی  -

 سازهاعملکرد حباب -

  

و    Z11های گالوانیکی در آسیاهای خردایش مجدد، باید همواره کلکتور  با توجه به احتمال انجام واکنش 

 ها و افزایش بازیابی درون این آسیاها اضافه شود.شیرآهک برای جلوگیری از انجام واکنش

  

شود، امکان تنظیم دبی  میهای مواد شیمیایی با پنج خروجی استفاده  که در مدار از پمپبا توجه به این 

دارای ناخالصی باشند، سبب مسدود    R407و   Z11 اما اگر مواد شیمیایی خصوصًا کلکتورهای؛  وجود دارد

کار ، باید در کیفیت و ساخت مواد شیمیایی دقت شده و مراقبتروازاین ها خواهند شد.  شدن خروجی پمپ

 ی بررسی کند.زدایرسوب منظوربه ها را پیوسته خروجی پمپ طوربه

  

کار قبل از تغییر وضعیت پمپ باطله خروجی از حالت دستی به خودکار، باید از ارتفاع کف در مراقبت 

از   بیش  محل  در  کف  ارتفاع  اگر  زیرا  باشد،  آگاه  حالت  سانتی  140محل  در  ستونی  سلول  باشد  متر 

 خودکار، تخلیه خواهد شد. 

  

ساز است.  های هوای ورودی به حباب، مسدود شدن لوله زها سا حبابیکی از دالیل عدم تولید حباب در   

 کار باید همواره از باز بودن مسیرها و شیرهای هوا اطمینان داشته باشد. مراقبت

  

انتهای سلول  ، مصرف بیش از رمقگیر های مرحله پرعیارکنی و  یکی از دالیل تیره شدن رنگ کف در 

کار باید در صورت مشاهده تیره شدن کف مقدار مصرف است. مراقبت  DF250  سازکفاندازه گازوئیل و  

 این دو ماده شیمیایی را بررسی کند. 
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باید متناسب با افزایش عیار،  کارمراقبتیابد، در مواردی که عیار خوراک ورودی به کارخانه افزایش می

 مقدار مواد شیمیایی را افزایش دهد.

  

کار باید مقدار کلکتور افزایش یابد، مراقبت  %25/0ی  اگر عیار مس اکسیدی در خوراک ورودی به باال 

R407  .را افزایش دهد 

  

های ستونی، باید توجه داشت که دبی و فشار آب در با توجه به اهمیت زیاد شستشوی کف در سلول  

دارد.  دوش وجود  عیار  کاهش  امکان  صورت،  این  غیر  در  باشد.  مناسب  ، روازاین های شستشوی کف 

 زدایی کند. ها را بررسی و در صورت نیاز، رسوبد همواره دوشکار بایمراقبت

  

است. باید هر   PSI300گیرد، دستگاه  بندی مورد استفاده قرار مییکی از تجهیزاتی که برای کنترل دانه 

 بندی دستی و مقایسه با نتایج این دستگاه، از صحت نتایج آن اطمینان حاصل شود. هفته با انجام دانه

  

ها  ریز و فشار هیدروسیکلونکار باید دهانه تهها لرزش داشته باشند، مراقبتهیدروسیکلون  هکدرصورتی

 را کنترل نماید. 

  

کلکتور مصرفی برای بازیابی مولیبدن گازوئیل است، اگر عیار مولیبدن در کارخانه تغلیظ کم    ازآنجاکه 

 کار باید مقدار گازوئیل را افزایش دهد.شود، مراقبت

  

های انتهایی است، های اول مرحله پرعیارکنی اولیه حجم مواد ریز بیشتر از سلولکه در سلولاین  به دلیل 

سلول در  فقط  نباید  شیمیایی  مواد  مواد توزیع  جذب  قابلیت  ریز  مواد  زیرا  گیرد،  صورت  ابتدایی  های 

 دارند. االییشیمیایی ب
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باز باشد باعث سایش شیر هیدروسیکلون خواهد شد، به همین  ها در حالت نیمه اگر شیر هیدروسیکلون 

 ها را در حالت تمام باز و یا تمام بسته قرار دهد.کار باید همیشه شیرهای هیدروسیکلوندلیل، مراقبت

  

ت، در صورت کاهش بازیابی،  اس  رمقگیرکه تناژ باطله پرعیارکنی اولیه بسیار بیشتر از  با توجه به این  

 کاهش دهد. 8/11مدار پرعیارکنی اولیه را به زیر  pHکار باید مراقبت

  

باشد. در غیر این صورت،   مترمیلی  1000تا    940اختالف فشار بین دو فشارسنج سلول ستونی باید بین   

)نمایش داده شده توسط شنافشارسنج ارتفاع کف واقعی  و  از کالیبره خارج شده  ارتفاع کف  ها  با  ور( 

 نمایش داده شده در اتاق کنترل اختالف دارد.

  

اندازی سیستم برای تشخیص فشارسنج معیوب، هنگامی که آبگیری سلول ستونی تمام شد )قبل از راه

 2400و    1400دهند، به ترتیب، باید برابر با  های باال و پایین نشان میساز(، عددی که فشارسنجحباب

د. در غیر این صورت، فشارسنج مربوطه معیوب بوده و نیاز به کالیبراسیون و یا تعویض  باش  متر آبمیلی

 دارد.

  

برای یکسان بودن مقدار عیار و بازیابی در دو سلول ستونی، الزم است تا خوراک ورودی بین دو سلول   

 ستونی به صورت مساوی تقسیم شود. 

  

 شود: ویه دو راه پیشنهاد میهای ثانبرای تنظیم درصد جامد خوراک هیدروسیکلون

 اضافه کردن آب به ناوهای انتقال کنسانتره  -

 های ثانویه های هیدروسیکلوناضافه کردن آب در مسیر موجود قبل از مخزن پمپ -
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، منظور از تنظیم فشار، درواقعهای ثانویه، فشار است.  بر عملکرد هیدروسیکلون  تأثیرگذاریکی از عوامل   

های  ، تغییر دور پمپ هیدروسیکلونهیدروسیکلونعامل تغییر و نوسان در فشار    نوسان کم آن است.

نگه داشتن فشار، دور پمپ ثابت  برای  باید  نتیجه،  است. در  ثانویه کمترین هیدروسیکلون  ثانویه  های 

باشند.   داشته  را  پمپ  کدامهیچ  پسنوسان  به  از  باید  پالپ  و  باشند  داشته  هواکشی  نباید  های مجموع 

 های ثانویه ارسال شود. های هیدروسیکلونرت یکنواخت به سمت مخازن پمپصو

  

اگر کف سلول ستونی به صورت خشک و دور از حالت معمول باشد، احتماالً حلقه هوای سلول ستونی با  

کار برای اطمینان از این مشکل، ابتدا باید نحوه نصب شیرهای یک  . مراقبتندمشکل انسداد روبرو شده ا

سازها را بررسی هوا را بازدید کرده و در صورت صحیح بودن آن، باید مسیرهای ورود هوا به حبابطرفه  

 کند.

  

کار فلوتاسیون باید در  های سلول ستونی در ناحیه کف قرار گرفته باشند، مراقبتدر حالتی که فشارسنج

سلول ستونی را در حالت  کار اتاق کنترل درخواست کند تا کنترل  محل سلول ستونی باشد و از مراقبت

های  دستی قرار دهد. سپس، در فواصل زمانی سه دقیقه، دور پمپ باطله خروجی از سلول ستونی را با پله

 مجدداًدرصدی کم کند. پس از رسیدن ارتفاع کف سلول ستونی مقدار دلخواه، کنترل سلول ستونی باید    5

 به حالت خودکار برگردانده شود.

  

از آسیاهای خردایش مجدد از مدار خارج شود، باید شیر آهک ورودی به آن قطع  هرکدام کهدرصورتی

 جلوگیری شود. pHاندازی، از افزایش ناگهانی شود تا پس از راه

  

پمپ مخزن  هیدروسیکلوناگر  مراقبتهای  باشند،  داشته  سرریز  ثانویه  فشار  های  پایش  با  باید  کار 

ها از حد طراحی بیشتر  فشار هیدروسیکلون  کهدرصورتیهیدروسیکلون، دور پمپ را افزایش دهد. البته،  

این مشکل، شود. برای رفع  شود و مشکل سرریز مخازن حل نمیمی  در گردششود، باعث افزایش بار  

 ها تغییر کند.های باز در مدار با توجه به فشار هیدروسیکلونالزم است که تعداد هیدروسیکلون



 

 
Kashigar Mineral Processing Research Center 

 

2  یظتغل یونفلوتاس  

62 

  

به مدار فلوتاسیون افزایش پیدا کند، مراقبتاگر دانه کار باید برای بهبود بازیابی، بندی ذرات ورودی 

 مقدار کلکتور مصرفی را افزایش دهد.
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یون و  مواد شیمیایی  از  مولیبدن، حذف قسمتی  کارخانه  از  قبل  تیکنر  نصب  از دالیل  های کلسیم  یکی 

مولیبدن باید حدود   -ریز تیکنرهای مسمزاحم از طریق افزایش درصد جامد پالپ است. درصد جامد ته 

شود و اگر ه  ریز کمی افزایش داد% وزنی باشد، باید سرعت پمپ ته 60تر از  شوزنی باشد. اگر بی  %55

 % 55ریز کمی کاهش داده شود تا غلظت در مقدار حداقل  % وزنی باشد، باید سرعت پمپ ته50تر از  کم

 وزنی حفظ شود.

  

 کدورت آب سرریز تیکنرها باید پایش شود و در صورت تیره شدن سرریز، موارد زیر کنترل شوند: 

 زیاد بودن خوراک ورودی - 

 گرم بر لیتر تنظیم شود.( 1100د دانسیته در حدود دانسیته نامناسب خوراک )بای -

 ریزکم بودن بار خروجی از ته -

 دهی ورود جریانی به داخل تیکنر از خارج چاهک خوراک  -

 های ورودی از مسیرهای مختلف به خوراک تیکنر زیاد بودن آب -

  

، کاهش فشار  ین صورتاریز تیکنر باید یک طرفه باشد. در غیر  ساز ورودی به مخروط تهشیر آب رقیق

 شود. آب باعث ورود گل به داخل خط لوله آب و انسداد مسیر آب می

  

بار در شیفت کنترل شود. سطح آب در کانال سرریز  جریان آب کانال سرریز تیکنرها باید حداقل یک

در صورت    ای که ریزش آب از تیکنر به کانال دیده شود.گونهتر باشد، به باید از سطح آب در تیکنر پایین

شود که باید نسبت  تر مسدود میشدن آب الندر با آب سطح تیکنر، مسیر کانال سرریز سریع  سطحهم

 به رفع گرفتگی اقدام شود. 

  

بار در شیفت، محوطه اطراف تجهیزات خارج از کارخانه )نظیر تیکنرها( باید کنترل شود. در حداقل یک

های سطحی، باید ضمن اطالع به سرپرست نسبت به آب  آوریجمعهای  صورت ورود کنسانتره به کانال

 جلوگیری از هدرروی مواد باارزش اقدام شود. 
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استفاده شود. در شرایطی که سطح تیکنر عاری از کف است،   ندهدفماز آب اسپری اطراف تیکنرها باید 

در مصرف آب، باید فشار آب اسپری اطراف تیکنر کم شود. اگر میزان کف در روی   جوییصرفهبرای  

تیکنر در حال افزایش است، آب اسپری اطراف تیکنر باید بیشتر شود تا از نزدیک شدن کف به سرریز  

 تیکنر جلوگیری شود. 

  

های  بار کنترل شود. در صورت افزایش گشتاور، باید سرعت پمپتیکنرها باید هر دو ساعت یک  گشتاور

 طور مساوی باشد.کمی باال برده شود. در شرایط معمول، تقسیم بار ورودی به تیکنرها باید به ریزته 

  

ای ید شیرهای نیزه، با ها آنبه    دهیخوراک در    پذیریانعطافراهبری مناسب تیکنرهای میانی و    منظوربه  

 زدایی شوند.بار پایش و رسوبای یکنصب شده بر روی مقسم، هفته

  

، باید %55مولیبدن( تا کمتر از    -ریز تیکنرهای مس در صورت کاهش درصد جامد خوراک کارخانه )ته 

، پایین آمدن درصد  طورمعمولبه شود.  ریز کاهش داده  بار انتقالی از تیکنر تا زمان افزایش درصد جامد ته 

 افتد.، دو الی سه بار در روز اتفاق می50مولیبدن از   -ریز تیکنرهای مسجامد ته 

  

ته  بار  باید کل  نباشد،  مولیبدن موجود  تیکنرهای مساگر سولفید سدیم در کارخانه  به    -ریز  مولیبدن 

پنج ساعت    نیا  .شود  بازگرداندهداخل خودش   الی  تا سه  ته   ریپذامکانکار  بار  برگرداندن  ریز است. 

باعث   خودش  داخل  به  و    تر ظیغلتیکنر  تیکنر  خوراک  س  جهیدرنتشدن  تهکاهش  مواد، رعت  نشینی 

 . شودیمافزایش کف روی سطح تیکنر و افزایش کدورت سرریز تیکنر 

  

مولیبدن خوراکی با دانسیته پایین را به کارخانه بفرستند،   -های زیر تیکنرهای مس پمپ  کهدرصورتی

الت،  یابد. معموالً در این حشود و مصرف سولفید سدیم افزایش میها با مشکل روبرو میتنظیم سلول

 باید یا بار قطع شود یا دانسیته افزایش یابد. 
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چنین برای کاهش نوسانات خوراک ورودی کارخانه های افقی، همبرای جلوگیری از سرریز مخزن پمپ

صورت حلقه کنترلی در مدار بسته و در حالت   مولیبدن، باید سرعت پمپ و ارتفاع سطح مخزن پمپ به 

این ک الکترونیکی کنترل سطح مخزن و تجهیزات  خودکار قرار گیرند. الزمه  بودن تجهیزات  ار، سالم 

 ثابت نگه داشته شود. %80تا  50برقی کنترل دور پمپ است. سطح مخزن پمپ باید بین 

  

های مقسم  های گردان سرریز کرد، بهتر است قبل از شستشوی مقسم گردان، خروجیاگر یکی از مقسم

 ل مدار مورد بررسی قرار گیرند. و نحوه تقسیم خوراک در مقسم ثابت او 

  

های  ساز زیاد باشد، باید نحوه تقسیم شدن پالپ در مقسمدبی ورودی به یک تانک آماده  کهدرصورتی

های ناشی از موانع فیزیکی مثل تکه رسوبات شود. گرفتگیگردان و باطله شستشوی مرحله اول بررسی 

 مع شده و مانع تقسیم درست بار شود.های مقسم جتواند جلوی یکی از خروجیو آشغال می

  

ساز سرریز داشته باشد، لوله خوراک پرعیارکنی اولیه رسوب گرفته و  سازی تانک آمادهاگر مخزن رقیق

 باید نسبت به تمیز کردن و یا تعویض آن اقدام شود.

  

مخزن   به  اول  مرحله  باطله شستشوی  از  بخشی  است  آماده  سازرقیقبهتر  ت)ساز  تانک  که  البته  اجایی 

تا از رقیق شدن بار موجود در تانک و کمبود سولفیدسدیم در آن جلوگیری   پذیر است( وارد شودامکان

سازی خوراک تازه کاهش یافته و رشد کف و  شود. در صورت رقیق شدن بار داخل تانک، زمان آماده

تانک اضافه شود و درصد    باید سولفید سدیم همواره در   پسهای تانک اتفاق خواهد افتاد.  سرریز از لبه 

ساز با اضافه شدن آب،  رقیق  در مخزن( باشد و  %50االمکان باال )حدود  جامد بار ورودی به تانک حتی

 کاهش داده شود.  %30تا  28غلظت خوراک به 
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آماده تانک  رقیقخروجی  مخزن  به  و  باال  سمت  به  تانک  عمق  از  مجرا  یک  طریق  از  سرریز  ساز  ساز 

از تهشود. این شیومی از تانک ضمن ممانعت  بار  از  ه خروج  تانک،  نشینی و رسوب ذرات جامد در ته 

کند. اگر به هر دلیلی کنی اولیه را کامل میسازی خوراک پرعیاربر زدن مواد جلوگیری و زمان آمادهمیان

 د.بر شود، باید مجرا با شستشو باز نگه داشته شواندازی آن خیلی زمانهمزن متوقف شود و راه

  

کنترل    گیرینمونه های پرعیارکنی اولیه با  در هر شیفت، باید حداقل چهار بار دانسیته ورودی به سلول

موجود در   کنندهرقیقوزنی باشد. با کم کردن و یا اضافه کردن آب    %30تا    28شود. غلظت جامد باید  

 دانسیته باید ثابت نگه داشته شود. ،سازخروجی تانک آماده

  

های پرعیارکنی اولیه، مس زیادی وارد کنسانتره در صورت کم شدن اکتیویته سولفور سدیم در سلول

شود. در این صورت، باید نرخ جریان سولفور ها شده و حجم خوراک بیشتر از توانایی پمپ میاین سلول

های کنسانتره  یم کنترل شود. یکی از دالیل سرریز پمپافزایش یابد و همچنین نحوه تهیه سولفور سد

های پرعیارکنی اولیه ثابت باشد، کم شدن دانسیته  دبی ورودی به سلول  کهدرصورتیپرعیارکنی اولیه  

. این مشکل، هاستاز سلولکیلوگرم بر مترمکعب( و یا افزایش بارکشی    1070تر از  سولفیدسدیم )کم

 افتد. اتفاق میدر روز  باریکطورمعمول به

  

ها پایین برود،  اولیه، سطح سلول  پرعیارکنیهای  با وجود ثابت بودن دبی ورودی به سلول  کهدرصورتی

باشد. البته دالیل    سازآمادههای  تواند زیاد بودن میزان گازوئیل اضافه شده به تانکیکی از دالیل آن می

ای انتهای هر ردیف  ودن بیش از اندازه شیر نیزهدیگری مانند کاهش فشار یا نرخ گاز نیتروژن و باز ب

 توانند عامل این مشکل باشند. سلول نیز می

  

انتهای هر ردیف  در صورت شناور شدن مس در سلول شدن    زردرنگاولیه )ضخیم و    پرعیارکنیهای 

 کف(، میزان اضافه کردن سولفید سدیم باید درجعبه اتصال دوم افزایش یابد.
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های فلوتاسیون و تشکیل نشدن کف، قطع شدن گاز نیتروژن است.  سطح در سلول  یکی از دالیل کاهش

ها زرد شود  شود تا رنگ کف در سلولگاز نیتروژن، از هوا استفاده شود، سبب می  جایبه   کهدرصورتی

 مقدار سولفید سدیم افزایش داده شود. سریعًاکه باید 

  

از سلول  های کنسانتره رافر،پمپشدن مخزن  در صورت سرریز   باید طوری تنظیم بارکشی  های رافر 

شود که فقط کف حاوی مولیبدن از سلول گرفته شده و دوغاب حاوی مس وارد کنسانتره و در نتیجه، 

 دهد.معمول سه بار در روز رخ میطورپمپ نشود. این اتفاق، به

  

شکن کانال  های آب کفشکنسانتره پرعیارکنی اولیه سرریز کند، دو  خصوصبههای کنسانتره  اگر پمپ

مشکل    باریکمعمول، در هر شیفت حداقل  طورشود تا کف تشکیل شده را بشکند. بهکنسانتره باید باز  

 افتد.های کنسانتره اتفاق میسرریز پمپ

  

طور پیوسته کنترل شود. کم شدن  ساز باید بههای آمادهاضافه شدن سولفید سدیم و گازوئیل در تانک

به مراحل شستشو و در نتیجه   ازحدبیشمس    یابیراهتواند باعث  در پرعیارکنی اولیه میسولفید سدیم  

 و پرعیارکنی اولیه شود.   2و  1بین شستشوی مراحل  در گردشافزایش بار 

  

می اضافه  مسیرها  به  ثقلی  صورت  به  گازوئیل  تانک  ،شودچون  به  گازوئیل  آمادهنرسیدن  ساز  های 

تانکپایین آمدن س  دهندهنشان باید در هر  هایطح گازوئیل در  روزانه گازوئیل است. راهبر عملیات 

 شیفت سه بار، انشعابات اضافه شدن گازوئیل را پایش کند.

  

 گازوئیل اضافه شده به باطله شستشوی اول، باید در اول هر شیفت پایش شود. میزان 
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هر   حداقل  باید  سوم  مرحله  شستشوی  جامد  ساعتدرصد  کنتیک  دو  در  بار  جامد  درصد  شود.  رل 

باشد. برای تنظیم دستی درصد جامد در سلول، باید شیر آب را   %9های شستشوی سوم باید حدود  سلول

 باز یا بسته کرد. ایپلهصورت کم و بهکم

  

های شستشوی اول باید با تنظیم افشانه آب در کانال کنسانتره پرعیارکنی اولیه تنظیم شود. دانسیته سلول

های پرعیارکنی دوم نیز باید با تنظیم افشانه آب در کانال کنسانتره شستشوی اول تنظیم  سلولدانسیته  

 کند.تر مواد نیز کمک میشود. این کار به پمپ کردن راحت

  

 ها، باید هر هفته مورد پایش و رفع عیب قرار گیرند.شیرهای هوای مربوط به سلول

  

مرحله شستشو باید به مقدار الزم باز باشد. با زیادتر شدن مراحل  آب داخل کانال انتقال کنسانتره هر  

یابد کاهش  دانسیته  باید  کانال  راه  بهترین  .شستشو،  در  و  مدار  داخل  به  آب  تدریجی  کردن  اضافه   ،

 کنسانتره هر مرحله است. 

  

 ها در طول هر روز باید انجام شود. ها، پاروها و موتور همزن پایش و کنترل همزن

  

آب کف شکن روی مخزن پمپ کنسانتره شستشوی سوم همیشه باید باز باشد، چون هم دانسیته  دوش  

 کند. کند و هم از سرریز شدن مخزن جلوگیری میمرحله بعد را کنترل می

  

به کار گرفته شوند. اگر پارویی از کار افتاده است، باید به سرپرست   ها سلولباید تمام پاروهای سالم در  

اطالع داده شود. اگر سرریز سلولی زیاد است، پارو نباید متوقف شود؛ بلکه باید با باز   جهت رفع اشکال

،  درنهایتتر شود و  کردن دریچه )گیت( سلول، سطح پالپ در سلول پایین آورده شده و یا هوای سلول کم

 د. گردبار ورودی به سلول کنترل 
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های بزرگ با تالطم سطح قدر زیاد که حبابنه آنیعنی، ؛ های فلوتاسیون باید به اندازه باشدهوای سلول

 قدر کم که قسمتی از سطح سلول عاری از کف )اصطالحًا کچل( باشد. هم بریزد و نه آن سلول را به

  

 بار با فشار آب تمیز کرد. مسیر عبور هوا از شافت توخالی سلول را باید هر چند وقت یک

  

ای( طوری تنظیم شود که از شیر نیزه  -وج پالپ از سلولباید با تنظیم گیت )دریچه خر  ها سلولسطح  

 سلول فقط کف سرریز شود نه پالپ. هایلبه

  

 4و    3ها باید به کفشوی شماره  ، بار این پمپ 2و    1های کفشوی  در صورت باال بودن میزان مس در پمپ

فزایش مس در تیکنر مولیبدن منتقل شود تا باعث ا  -انتقال داده شده و از این طریق به تیکنرهای مس

 آید. هر هفته سه بار پیش می 2و  1های کفشوی ، باال رفتن مس در پمپطورمعمولبهمیانی نشود. 

  

ها و سپس گیر اطراف این پمپهای کفشوی، ابتدا باید سرند آشغالدر صورت گرفته شدن مسیر پمپ

پمپ این  تعمیراچاله  با  باید  پمپ  نشدن  تا مشکل  ها شسته شود. در صورت روشن  هماهنگ شود  ت 

 برطرف شود. 

  

اگر وضعیت کارخانه در حالت غیرمعمول باشد، بهتر است شستشوی کف کارخانه صورت نگیرد، چون  

 شود. ها زیاد میبا انتقال مواد کف کارخانه به داخل مدار، نوسان در سلول

  

ای تقسیم بار، از سرریز ی نیزهپیوسته پایش شوند تا با تنظیم شیرها   طوربه های کارخانه باید  مخازن پمپ

 شدن این مخازن جلوگیری شود.

  

 شسته شوند.  باریک هرماهسرندهای گردان در خروجی آسیاها، این سرندها باید  کاراییجهت افزایش 
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ها به بدنه آسیا به دلیل افتادن آسترهاست که در نتیجه نفوذ سولفید سدیم به زیر صدای برخورد گلوله 

 افتد. یآسترها اتفاق م

  

رسوبات،    یابیراهای سه بار به دلیل  ها باید هر روز پایش شود. معموالً حداقل هفتهریز هیدروسیکلونته 

 شود. ریز دچار گرفتگی میته 

  

 دهنده عدم فشار کافی در هیدروسیکلون است.ریز و سرریز نشاننزدیک بودن دانسیته ته

  

عدم   و  پمپ  کشیدن  هوا  از  جلوگیری  کنترلی  جهت  حلقه  باید  هیدروسیکلون،  پمپ  مخزن  سرریز 

تنظیم باشد تا از نوسان زیاد    %5سنج با دور پمپ در حالت خودکار باشد. محدوده خنثی باید روی  سطح

 دور پمپ هیدروسیکلون جلوگیری شود. 

  

شته باشد و در  جامد دا  %70ریز سیکلون باید  باال کار کنند، ته  کاراییکه آسیاهای مدار بسته با  برای این

گیری از سیکلون و  کار باید با نمونهباشد. مراقبت  5همین حال، درصد جامد سرریز سیکلون باید حدود  

یا آب الندر یا زیاد کردن آب مخزن پمپ سیکلون  کنسانتره شستشوی چهارم، دانسیته خوراک   کم 

 گرم بر لیتر تنظیم نماید.  1077هیدروسیکلون را در محدوده 

  

گیر و افزایش بار در داخل آن، باید ابتدا خوراک کلینر سوم و سپس  نوسان  ر بودن تانکدر صورت پ

 گیر پایین آید. شود تا سطح تانک نوسانساعته افزایش داده  7بارکشی از مدار 

  

شکن های آب کفساعته( سرریز کنند، باید دوش7مدار  کانال کنسانتره    خصوصبهاگر کانال کنسانتره )

 شوند. باز 
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تنظیم  6و  5ی ها سلولنمودن آب در کانال کنسانتره  زیاد و  کمباید با  7و  6دانسیته مراحل شستشوی 

 شود.

  

ها به صورت خودمکش هستند، عدم باالآمدن سطح پالپ در سلول  7و    6،  5ی شستشوی  ها سلولچون  

هاست. معموالً این  ن سلولها در ایدهنده عدم ورود گاز )نیتروژن یا هوا( و یا عدم تنظیم دریچهنشان

دهی و مسیر هوای ورودی های خوراک افتد که با شستشوی جعبه بار اتفاق مییک   ایهفته پدیده حداقل  

 توان جلوگیری کرد. به همزن از این امر می

  

های مجاز باشد )باالی نیم درصد(، بارکشی از سلول  حد  از  بیشعیار مس در کنسانتره نهایی    کهدرصورتی

شود. کم شدن سولفیدسدیم در وی سوم و چهارم کم و دانسیته خوراک مراحل مذکور بررسی میشستش

، نیز عاملی  7و    6، 5چنین کم بودن میزان سیانید سدیم در مراحل کلینر  مراحل مختلف فلوتاسیون و هم

 مهمی است که باید کنترل شود تا عیار مس در کنسانتره نهایی کاهش یابد. 

  

گیر  ها به تیکنرهای میانی باید سرند آشغالری از ورود آشغال و رسوبات جدا شده از لوله جلوگی  منظوربه

مقسم،   آشغال  تمیز  باریک   ایدوهفتهروی  این  ورود  صورت  در  ته شود.  تیکنر،  به  رسوبات  و  ریز ها 

جامد شود. در این صورت، بار داخل تیکنر حتی در صورت پایین بودن درصد می دچار گرفتگیتیکنرها  

( باید به کف کارخانه منتقل شود تا مولیبدن و مس موجود در این  کیلوگرم بر مترمکعب  1050)ریز  ته 

 ریزها هدر نرود. ته 

  

های دیافراگمی زیر تیکنرهای کارخانه مولیبدن، ابتدا باید شیر تخلیه در صورت کافی نبودن مکش پمپ

ریز را باز تهشود تا لوله  ا تعمیرات هماهنگ  شود و سپس در صورت رفع نشدن مشکل بزیر تیکنر باز  

 کرده و مشکل را برطرف کنند.
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هرگونه ورودی به تیکنرها باید فقط از طریق چاهک خوراک تیکنر صورت گیرد تا باعث تالطم سطح  

های آب یا پالپ از اطراف تیکنر  لجن و باال رفتن کدورت سرریز نشود. )در مواردی مشاهده شده که لوله

 د آن شده که این کار صحیح نیست.( وار

  

های مواد شیمیایی برای اطمینان از پربودن، باید از اتاق کنترل پایش  پیوسته هر روز سطح تانک  طوربه

توسط سطح داده شده  نمایش  از صحت عدد  اطمینان  برای  در  سنجشود.  مواد شیمیایی  برای سطح  ها 

 روز عدد نمایشی با سطح تانک )در محل( مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد.  دوهر ها، تانک

  

کیلوگرم بر مترمکعب( باید میزان    1050-1020دانسیته سولفید سدیم کاهش پیدا کند )  کهدرصورتی

 تزریق سولفید سدیم را افزایش داد.

  

از سولفید سدیم هامو ر کارخانه جهت تنظیم د)شرکت سازنده: هامون کمیکال(    ن در صورت استفاده 

شود تا سولفید  باز    % 30اکتیویته سولفیدسدیم مصرفی در مسیرها، ابتدا باید شیر تانک هاموکم به اندازه  

شود تا سولفید سدیم به  های ساخت روشن  های تانکهای ساخت منتقل شود. سپس پمپسدیم به تانک

ذخیره باید تا رسیدن سطح تانک ذخیره به    های ذخیره منتقل شود. انتقال سولفید سدیم به تانکتانک

 ادامه داده شود. 80%

  

سولفید سدیم مسیرهای تزریق، سولفید سدیم   تأمیندر هنگام شستن تانک ذخیره سولفید سدیم، جهت  

های های ساخت و از طرف دیگر به پمپهای خرطومی )که از یک طرف به ته تانکباید از طریق لوله

 شود.تانک ذخیره متصل است( به تانک روزانه منتقل 

  

گرفته در صورت رسوب گرفتن مسیرهای اضافه شدن سولفید سدیم، ابتدا باید شیر مسیری که رسوب  

تا آخر باز شود تا رسوبات پشت شیر خارج شوند. اگر مشکل برطرف نشد، لوله رسوب گرفته شده باید  

 زدایی انجام گیرد. باز شود تا رسوب



 

 
Kashigar Mineral Processing Research Center 

 

یبدن کارخانه مول  

74 

  

 باریک  هرماهجهت جلوگیری از انسداد مسیرهای اضافه شدن سولفیدسدیم به مدار، باید تانک ذخیره  

 هم باید یک روز قبل شسته شود. نک ذخیره هامو تان کهشود. شایان ذکر است شستشو داده 

  

ها باید هر ساعت کنترل شود تا جریان سولفید سدیم قطع نشده نقاط اضافه شدن مواد شیمیایی در سلول

 باشد.

  

از تولید و متصاعد شدن گاز سمی  سازآمادهدر هنگام   از  HCNی سیانید سدیم، برای جلوگیری  ، قبل 

به باالی   pHه تانک، باید با اضافه نمودن سود سوزآور به آب داخل تانک،  اضافه نمودن سیانید سدیم ب 

 رسانده شود.  11

  

ریز تیکنر باید در حدی باز شود که  ریز تیکنر نهایی مولیبدن، شیر ته برای کنترل سطح مخزن پمپ ته 

 نصف ارتفاع داخل مخزن پمپ پر شود و در همین حد ثابت بماند.

  

ریز به هایی باید در محل مقسم برگشت بار به تیکنر کنترل شود. اگر دانسیته تهریز تیکنر ندانسیته ته

درصد    50ریز به زیر  درصد جامد برسد، باید عملیات فیلترکنی شروع گردد. زمانی که دانسیته ته   60

 جامد کاهش پیدا کرد، فیلتر باید متوقف و بار به تیکنر برگشت داده شود.

  

شود. چون اگر سطح  پرکنی انجام    برسد، باید عملیات بشکه  %70ن به  کاگر سطح سیلوی زیر خشک

 شود.ها میشود، باعث گرفتگی شوت ورودی به بشکه %70کن بیشتر از سیلوی زیر خشک

  

گیر فیلتر فشاری باید مرتب کنترل شود. اگر سرریز داشته باشد، باید بار ورودی  های نوسانسطح تانک

ت بار، کمتر شود و اگر سطح بار در تانک فیلتر در حال کم شدن باشد باید فیلتر، از محل مقسم برگش 

 بار ورودی زیاد شود تا سطح تانک ثابت بماند.
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کار  شود. مراقبتهرچه دانسیته یا درصد جامد بار ورودی فیلتر باالتر باشد راندمان فیلترکنی بهتر می

ریز تیکنر را کنترل کند که بیش آب خط ته   ازجملهریز تیکنر  های ورودی به ته های آبباید تمام ورودی

 از اندازه نباشند.

  

 . رودمیاگر منافذ پارچه فیلتر گرفته یا پارچه پاره شده باشد، رطوبت کیک باال 

  

کدر بودن پساب فیلتر یا وجود ذرات جامد در آن، نشانه پاره شدن پارچه فیلترهاست که باید نسبت به 

 پاره شده اقدام نمود.  هایتشخیص و تعویض پارچه

  

بین   فیلتر  کیک  یا ضخیم  مترمیلی  19تا    13ضخامت  و  کمتر  اگر  است.  رطوبت آن مناسب  باشد،  تر 

 یابد.افزایش می

  

مطلوب است. اگر بیشتر باشد، باید    %5/2تا    5/1کن کنسانتره مولیبدن در حد  رطوبت محصول خشک

زیاد و یا بار ورودی کمتر    کنخشکابتدا رطوبت کیک خروجی از فیلتر بررسی شود و سپس حرارت  

 تر بودن، به صورت عکس باید عمل شود.شود. در صورت کم

  

 کار باید موارد زیر را کنترل کند:در کارخانه مولیبدن، مراقبت

 باریکتیکنرها: هر دو ساعت   جریان یا آمپرکشی موتور -

 ایسطح سلول توسط شیرهای نیزه -

 بار یککدورت سرریز تیکنرها و سطح بار در تیکنرها: هر ساعت  -

 توزیع خوراک تیکنر در چاهک و مقسم: هر شیفت دو بار -

 بار یک دو ساعتها: هر ( پمپبندآبوضعیت نشتی مواد و گلندسیل ) -

 باریک  دو ساعترانیون سر ورودی آسیاهای خردایش مجدد: هر  روانکاری و دمای روغن ت -
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 نشتی مواد از بدنه آسیا یا صدای برخورد گلوله با بدنه آسیا در هر شیفت )نشتی مواد، نشانه شل شدن   -

 پیچ آستر بدنه است و صدای برخورد گلوله، نشانه خورده شدن یا کنده شدن آستر است.(

در جای خودشان باشند.    گیرینمونه یفت کنترل شود که تمیز باشند و ظروف  باید در اول ش  گیرها نمونه   -

 در محل موجود باشد. گیرنمونه هر جریان، یک قاشق  برایباید 

طور پیوسته کنترل و پایش  ها و وضعیت کیسه فیلترها باید بهعملکرد فیلتر، تخلیه کیک، گرفتگی شوت  -

 شوند. 

 کنترل شود.  باریکساعت  کن باید هر نیمرطوبت خروجی خشک -

 کن باید کنترل شود.، سطح روغن تانک و تانک انبساط روغن خشکباریکهر شیفت  -

 شوند باید کنترل شود. تعداد بسته یا بشکه مواد شیمیایی که تخلیه می -
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از گازوئیل جهت سوخت کوره استفاده می از دودکش فلزی   چنانچهشود،  در مواقعی که  گاز خروجی 

 باشد، نشانه احتراق ناقص گازوئیل است.  رنگسیاه

  

بازدید در نزدیکی مشعل تعبیه شده برای مشاهده وضعیت مشعل و پخت آهک   درون کوره، دریچه 

است. میزان بار درون کوره، روشن و خاموش بودن مشعل، نحوه حرکت و مشخصات ظاهری محصول  

 کوره مانند ابعاد و رنگ آن، از طریق این دریچه قابل مشاهده است.

  

غبارگیر   می  شدهیآورجمعپالپ  منتقل  آسیا  خروجی  به  مخازن  )شود.  در  خاص  مواقع  در  مانند ولی 

 8/12حدود   𝐩𝐇استفاده از گازوییل برای سوخت(، ممکن است در کانال باطله تخلیه شود. با توجه به  

 سازی استفاده شود.این پالپ، باید تا جایی که امکان دارد، از آن در مدار کارخانه شیرآهک

  

برداری شود و مترمکعبی نمونه   150و    10های  در تانک  گردوغبارباید از دوغاب    باریکهر دو ساعت  

 باشد، باید به آن آب اضافه شود. 15/1تر از دانسیته بیش چنانچهکنترل شود.  ها آندانسیته 

  

متر متغیر است،  سانتی  10تا    0محدوده ابعادی مشخصی ندارد و بین    شدهیداری خرآهک    کهازآنجایی

تری به این  کار باید توجه بیش، مراقبتروازاینتنظیم کرد.    خوبیبه ا  توان مقدار خروجی از مخزن رنمی

 ها داشته باشد.دهندهخوراک 

  

باشد. درشت بودن قطعات   %50با درصد کلسیم کربنات    مترمیلی  6-19ابعاد ورودی به کوره باید بین  

ه صورت خام  شود حرارت الزم جهت پخت به مرکز سنگ نرسد و بخشی از سنگ بباعث می  آهکسنگ

 از کوره خارج شود.
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مخازن چنانچه به صورت دستی راهبری شوند باید طوری تنظیم شوند که تناژ    هایدهندهخوراک میزان  

 تن بر ساعت تنظیم شود. 3/11ورودی به کوره حداکثر بر روی 

  

مشعل(   )نزدیک  کوره  انتهای  دیواره  دمای  باید  طرح،  طبق  عملیاتی  بهینه  شرایط  ه  درج  800در 

و درجه حرارت انتهای   گرادسانتیدرجه    450(  آهکسنگ، دمای ابتدای کوره )محل ورود  گرادسانتی

تر از مقدار مطلوب تر یا بیشباشد. چنانچه دمای ابتدا و انتهای کوره کم  گرادسانتیدرجه    35دودکش  

 د. کار باید با استفاده از دور فن و میزان سوخت، دما را تنظیم کنباشد، مراقبت

  

دهد، عملکردی  و غیره را نشان می  اکسیددیابتدای کوره که میزان اکسیژن، کربن    آنالیز کنندهاگر  

توان از طریق مقادیر نمایشی درصد هریک از این گازها، عملکرد شعله را پایش  مطلوبی داشته باشد، می

 و از روی آن، دریچه هوا را تنظیم کرد. 

  

  اند های کوره دوار ساخته شده های متفاوت در مشعلشکلها( به  )افشانه ها های تغییر وضعیت نازلاهرم 

تا    0عددی بین    ،شود. شاخص موقعیتتنظیم میها در مسیر محور طولی مشعل  جا کردن نازلهجابو با  

اصطالحًا وضعیت استقرار   متر در هر درجه است.این فواصل، نشانگر حرکت به اندازه یک سانتی  است.  4

کند و در ، بیشترین جریان سیال از نازل عبور میPOS-0در  نامند.  می  POS  نشانگر روی اعداد فوق را

POS-4  ()وجود دارد.ترین جریان سیال کم ،باالترین عدد 

  

(، کاهش نسبی قطر و افزایش طول شعله است. اگر شاخص Axialنتیجه جریان یافتن هوای محوری ) 

-POSتا    POS-0اما در  ؛  یابدحرکت کند، حجم هوای محوری افزایش می  POS-0وای محوری به سمت  ه

که ممکن است    POS-Max یهناحتر است. در  ، طول شعله نسبتًا بلندتر و فشار و تشعشع آن نیز بیش2.5

 شود. ل میترین طول شعله حاصترین حجم هوای محوری و در نتیجه کممشخص شود، کم 4  یا   3با اعداد  
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عمده پایدار نمودن شعله از راه چرخش دادن آن است. البته   طوربه (  Radialنقش اصلی هوای شعاعی ) 

شعاعی بودن، اثر آن افزایش قطر شعله و کم شدن طول آن است. کورس حرکتی هوای شعاعی    به خاطر

ترین  ( کم4ا  ی  3)اعداد   POS-Max و    POS-0و در    است  POS-2.5تا    POS-0.5مانند هوای محوری بین  

  POS-Maxبیشترین و در    POS-0  در  شعاعیبا این تفاوت که حجم هوای    وجود دارد؛  شعاعی اثر هوای  

 کمترین است. 

  

ترین بوده و با توجه به کم،  POS-3بیشترین و در  ،  POS-0در حالت  سیستم تغییر وضعیت گاز طبیعی   

  ،یک شعله کوتاه و در حجم زیاد  ،طبیعی در حجم کم  شکل چرخشی/ شعاعی نازل، نتیجه جریان گاز

 است.بلندتر  ایشعله

  

ابتدای   محوری و میزان   -کوره جهت تنظیم مشعل، موقعیت اهرم نشانگر هوای شعاعی  اندازیراه در 

جهت  هوا  و  گاز  خروجی  میزان  بیشترین  موقعیت  این  )در  گیرد.  قرار  صفر  روی  بر  باید  سوخت 

 ود.(شگرمایش حاصل میپیش

  

از   شعاعی   48پس  هوای  نشانگر  اهرم  موقعیت  آن،  به  باردهی  کوره جهت  کردن  روشن  از    -ساعت 

 محوری و میزان سوخت باید جهت تنظیم و کم کردن به سمت اعداد منفی برده شود. 

  

کار باید در حالت فشار انتهای کوره )سمت مشعل( از میزان مطلوب فاصله داشته باشد مراقبت  چنانچه

برای تنظیم آن از دریچه فن مکنده استفاده کند )البته باید سعی شود اکثر مواقع، در حالت کنترل  دستی  

 خودکار باشد.(
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، سوخت اصلی کوره گاز است. در  طورمعمولبهتواند با سوخت گاز و یا گازوئیل کار کند.  مشعل کوره می

استفاده کرد. برای تعویض نوع سوخت،  توان از سوخت گازوییل برای این منظور  مواقع قطع شدن گاز، می 

متری( از انتهای   8  تقریبًانیازی به بیرون کشیدن مشعل نیست و با تعویض لوله بلند نازل درون مشعل )

 آن، این کار قابل انجام است. 

  

از خاموش کردن کوره باید خودداری شود و میزان سوخت   در مواقع اضطراری )خاموشی نوارها و غیره(

شعله کم شود. چون مواد داغ در یک قسمت از کوره ممکن است با ثابت ماندن، باعث تغییر شکل آن 

 . دربیایدقسمت شوند، باید کوره با موتور اضطراری به حرکت 

  

باید    اضطراری،  موتور  با  کوره  چرخش  زمان  دیوار  بعدازاینکهدر  از  حرارت  کمتر  به  درجه   100ه 

 رسید، کوره متوقف شود. گرادسانتی

  

های دمنده و مکنده  زمانی که کوره تخلیه شد، مشعل باید خاموش شود و آجرهای نسوز با کمک فن 

 حتمًا سرد شوند.

  

اندازی کوره پس از توقف، باید از درگیر نبودن کالچ موتور اضطراری اطمینان حاصل شود  در مواقع راه 

 سپس موتورهای اصلی در مدار قرار داده شوند. و 

  

بیشتر از این حد باشد،    چنانچهدرجه باشد.    280ای، باید کمتر از  های کیسهدمای ورود غبار به اتاقک 

کشد، باز شود تا دما  ای که هوا را از محیط بیرون میشکل و اتاقک کیسه  Uهای  باید دریچه بین اتاقک

 کاهش یابد. 
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خروجی از دودکش، باید به صورت چشمی پایش شود. غلیظ بودن غبار خروجی، به   گردوغبارمیزان   

قسمت مجزای اتاقک   6های غبارگیر است. در این صورت، باید هر یک از  معنای معیوب بودن کیسه

با فاصله زمانی مشخص، به صورت دستی از مدار خارج شود تا بخش کیسه ای، یکی پس از دیگری و 

 عیوب مشخص شود. م

  

های  شکل، اتاقک  Uکار باید همواره عدم مکش هوا از غبارگیرهای  جهت عملکرد صحیح کوره، مراقبت

برزنتکیسه و  مارپیچ  انرژی، ای،  اتالف  از  جلوگیری  جهت  و  کند  بررسی  را  خروجی  و  ورودی  های 

 مسیرهای نشتی باید مشخص و گرفته شوند. 

  

تن بر  3/11، تناژ ورودی به کوره  طورکلیبه باشد.    %80باید کمتر از  خروجی از کوره ن  OCaاکتیویته   

است که اختالف این دو به صورت ناخالصی و غیره خارج    بر ساعت تن    6/ 1ساعت و خروجی از آن،  

 شود.می

  

ها مارپیچی و چهار عدد دیگر، با دریچه باز و بسته  دهندهمخزن قدیمی آهک، یکی از خوراک   پنجاز بین  

  ها آنمنظم از    طوربهکار باید  ای زیاد است و مراقبتصفحه  هایدهندهخوراک. احتمال انسداد  شودمی

 بازدید کند. 

  

باالی آهک، مقدار    اما به دلیل ویسکوزیته؛  است  %65میزان درصد جامد آسیای شیرآهک، طبق طرح   

آسیا باید در حالت خودکار شود و همواره کنترل نسبت ورودی به  تنظیم می  %40آن در اتاق کنترل روی  

 کار باید دانسیته را پایش کند.(باشد. )در مواقعی که کنترل به صورتی دستی است، مراقبت

  

پمپ  کارکردن  خالی  از  و آسیب دیدن  جهت جلوگیری  هیدروسیکلون  تناژ   ها آنهای  که  مواقعی  در 

ها را  کار باید با توجه به شرایط مدار یکی از پمپ تن بر ساعت است، مراقبت  20ورودی به آسیا حدود  

 از خط خارج کند.
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شود و  زمانی که پمپ به صورت خالی و یا با دبی کم در حال کار باشد، سرریز هیدروسیکلون قطع می 

یابد. راهکار مقابله با این مشکل، افزودن ر در گردش افزایش میشود و با ریز منتقل میهمه جریان به ته 

 مستقیم آب به مخزن پمپ سیکلون با رعایت درصد جامد سرریز کالسیفایرهاست. 

  

سنج  اگر قرار باشد به مدت طوالنی مسیرهای آب شست و شوی کف کارخانه و مسیرهایی که فاقد دبی 

از به هم خوردن درصد جامد آسیا، باید کنترل نسبت جامد هستند به آسیا اضافه شوند، جهت جلوگیری 

 به آب ورودی به آسیا اصالح شود.

  

است، باید حجم قابل توجهی    % 3/20کننده مارپیچی  بندیمیزان جامد مطلوب در بخش طبقه  کهازآنجایی 

کاهش    3/20  به  40از  کننده مارپیچی اضافه شود تا درصد جامد شیرآهک  بندیآب به کانال ورودی طبقه

شود. در غیر این یابد. اگر حلقه کالسیفایر در حالت خودکار باشد، این کار به صورت اتوماتیک انجام می

 کار باید درصد جامد را مرتب پایش کند.صورت، مراقبت

  

  8/42،  1/19،18ریز هیدروسیکلون، طبق طراحی، به ترتیب  خوراک ورودی، سرریز و ته  درصد جامد 

 کار باید پایش شود.همواره در طول هر شیفت، چندین بار توسط مراقبتدرصد است که 

  

ته  و  سرریز  ورودی،  خوراک  جامد  )  ریزمیزان  طراحی    بندیطبقهکالسیفایر  طبق  مارپیچی(  کننده 

کار پایش  درصد است که باید در طول هر شیفت چندین بار توسط مراقبت 90و  1/19، 3/20ترتیب، به

 شوند. 

  

خاموش کردن کارخانه، باید مسیر انتقال شیرآهک به مخازن دو تایی ذخیره حداکثر به مدت    در هنگام

ارسال آب   زمانمدتدقیقه با آب، شسته شود تا از رسوب ذرات در طول لوله جلوگیری گردد. اگر  10

 کند.دقیقه باشد، درصد جامد شیرآهک در مخازن ذخیره کاهش چشمگیری پیدا می 10بیش از 
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باشد. اگر دما باالتر از این مقدار باشد، باید   گرادسانتیدرجه    35ی انتهای دودکش کوره باید حدود  دما  

 . شودتنظیم  دما  ،ها باز بودن محافظا تغییرمیزان ب

  

خوراک  نوار  )سرعت  باسکول  مطلوب  نقطه  به  توجه  با  می3/11دهنده  تغییر  ساعت(  بر  اگر  تن  کند. 

باید   47باشد، برای تنظیم تناژ، دور موتور نوار شماره    مترمیلی  6-19ح  بندی خوراک کوره طبق طردانه

نوار بیش  در صورتی که  .باشد  %28-30بین   باشد، دانه   سرعت  این مقدار  زیرا ؛  بندی درشت استاز 

تناژ الزم، باید سرعت    تأمینتر باشد، تراکم ذرات روی نوار کمتر است و برای  بندی درشتهرچه دانه 

 نوار افزایش یابد.

  

بندی بسیار ریز د. دانهشونمی  ینرسوب و ته نش  سریعًاذرات    ،  شیرآهک  صورت کاهش سرعت جریان 

های منظم تمیز کردن سرند، سرعت  چنین رعایت نکردن دورهآهک و پاشش نامناسب دوش آب و هم

 ، وضعیت سرند بررسی شود.باریکدهد. باید هر چند روز ها را افزایش میگرفتگی روزنه

  

جامد و میزان تناژ ورودی   درصد،بندی آهک ورودی  ای در ابتدای آسیا نسبت به دانه دهنده مالقهخوراک 

  مترمیلی  6-19بندی آهک خریداری شده نزدیک به  به آسیا بسیار حساس است. به همین دلیل، باید دانه 

 .دهی نشودتن بر ساعت به آسیا خوراک  40)طبق طرح( باشد و تناژ بیشتر از 

  

جامد استفاده شود تا  برای تنظیم درصد    ،در ورودی آسیای شیرآهک، از سه مسیر آب ورودی به کانال

 ای با مشکل گرفتگی مواجه نشود.دهنده مالقهخوراک 

  

افزایش اگر در خروجی آسیای شیرآهک، گلوله مشاهده شود، علت آن می  تواند غلیظ شدن پالپ و 

کند و  ویسکوزیته باشد. در این حالت، دانسیته پالپ بسیار باال رفته و به صورت واسطه سنگین عمل می

 ، باید درصد جامد آسیا کنترل شود. در این حالتشود. ها میری گلولهموجب شناو
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بهاگر مخزن پمپ   اولیه در کارخانه مولیبدن  )مانند  کنسانتره پرعیارکنی  تناژ کارخانه   دالیلی  افزایش 

مولیبدن( سرریز کند،   -تیکنرهای مس  ریزته   دانسیته   بودن  پایین  و یا   پرعیارکنی، کمبود سولفید سدیم

از  اگر بعد    شود.ده  گردانبازمولیبدن به خودش    -تیکنرهای مس  ریزته از بار    %25باید در مرحله اول  

شود. ده  گردانبربه خودش    تیکنر  ریزته از بار    %50  یدبا مخزن سرریز داشته باشد،    چنانهم  ساعت،  کی

ریز به سمت بعد از عادی شدن شرایط و متوقف شدن سرریز مخزن پمپ کنسانتره، دوباره کل بار ته

 شود.ه میدا فرستکارخانه مولیبدن 

  

( شود با  مترمکعبکیلوگرم بر    1600)  %50کمتر از    ،1  فاز  مولیبدن  -مستیکنر    ریزته   جامد  درصد  اگر

از نوع دیافراگمی هستند، باید برای افزایش    1مولیبدن فاز    -تیکنر مس   ریزته های  توجه به اینکه پمپ

تا   بازگردانده  60درصد جامد  تیکنر  به داخل  بار دوباره  از  به حد    کهدرصورتیشود.  ، بخشی  دانسیته 

ی مولیبدن شود به داخل تیکنر  ریز، مناسب ارسال به کارخانهمطلوب نرسید، باید کل بار تا زمانی که ته

 گردانده شود.بر

  

  دانسیته  اگر  شود.می  گیریاندازه   2ساختمان انتقال    در  2  تغلیظ  مولیبدن  -تیکنرهای مس  ریزته  دانسیته

نیاز کارخانه   دانسیته  باید  باشد،  مترمکعب  بر  کیلوگرم  1700  از  کمتر با  متناسب  را  تیکنر  ی خروجی 

 مولیبدن فرستاد.  مولیبدن تنظیم کرده و سپس به کارخانه 

  

  بنابراین   هستند،  دیافراگمی  نوع  از  1  پرعیارکنی  کارخانه  مولیبدن  -مس  تیکنرهای  ریزته  هایپمپ

 ها پمپ  هایضربه  باید تعداد  شود،  بر مترمکعبکیلوگرم    1700  از  ترمکتیکنر    ریزته  دانسیته  کههنگامی

 . شود رتکم خروجی  میزان تا  یابد کاهش
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 هایباید با استفاده از پمپ  شود،  درصد   15  از  بیشتر  2  و  1  فاز  مولیبدن  -مس  تیکنرهای  گشتاور  اگر

به   فرستاده  1  تغلیظ  مولیبدن -مس  تیکنرهای  سمت  به   بار  از  بخشی  مستقیم بیشتری  بار  تا   شود 

مولیبدن    -تیکنرهای مس  سطح  روی  کف  میزان  درنتیجه،  .شود  یک وارد  تغلیظ  مولیبدن  -مس  تیکنرهای

باال رفتن گشتاور در   یابد.می  افزایش  هم   تیکنرها   سرریز   کدورت  آن  دنبال   به  و  یافته  افزایش  تغلیظ یک

دهد که یکی از تیکنرها بنا به دالیلی قادر به بارگیری نباشد و  ، بیشتر زمانی رخ می2تیکنرهای تغلیظ  

 حجم بار ورودی به تیکنر دیگر افزایش یابد. 

  

 کارخانه  یا   شود و  مترمکعب  بر  کیلوگرم  1400  از  کمتر  2  فاز  یبدنمول  -مستیکنر    ریزته  دانسیته  اگر

  مدت   به )  شودبازگردانده    خودش  داخل  باید به  آن  ریزته   باشد،  دریافت خوراک داشته  مشکل  مولیبدن

 .برسد مترمکعب بر کیلوگرم 1700 باالی به دانسیته که  زمانی تا ( ساعت 3 متوسط

  

 بازگرداندهباید به داخل خودش    تیکنرریز  اگر سولفید سدیم در کارخانه مولیبدن موجود نباشد، کل بار ته 

البته این کار باعث    ری پذامکانکار تا حدود سه ساعت    نیا  .شود و    تیکنرشدن خوراک    تر ظیغلاست. 

و کدورت سرریز    رتیکنی پالپ و ظرفیت و نیز افزایش کف روی سطح  نینشتهکاهش سرعت    جهیدرنت

 . شودیم تیکنر

  

 و تیکنر    سطح  به  کف  انتشار  از  جلوگیری  جهت  یابد،  افزایش  مولیبدن  -مس  تیکنرهای  به  ورودی  بار  اگر

  داده   کار افزایشتوسط مراقبتتیکنر    مرکز  در  شکنکف  هایدوش  آب  باید فشار  سرریز،  کردن  کدر

 .شود
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های  پمپ  کهنیاافزایش یابد، با توجه به    2مولیبدن فاز    - مس  تیکنر ریز  اگر گشتاور یا درصد جامد ته

شود. در صورت افزایش گشتاور ریز آن از نوع دیافراگمی است، باید تعداد ضربات آن افزایش داده ته 

ریز تیکنر به سمت  ، تهو برای ساعاتی  ود، بار ورودی به تیکنر باید قطع ش2فاز  مولیبدن    -تیکنر مس 

، 2مولیبدن فاز    -تیکنر مستا گشتاور تیکنر کاهش یابد. افزایش گشتاور    گرددکارخانه مولیبدن ارسال  

  1مولیبدن فاز    -های مستقیم موجود در مدار و بارگیری یا عدم بارگیری تیکنر مسبسته به تعداد پمپ

 د(، متغیر خواهد بود. کننده مقدار بار ورودی به این تیکنر هستن)که تعیین

  

، سرریز داشته باشد، 1مولیبدن تغلیظ    -ی افقی در تیکنرهای کنسانتره مسها پمپمخزن    کهیدرصورت

همچنان سرریز ادامه داشت،    کهدرصورتیشود.  ها، دور افزایش داده میبا توجه به وجود کنترل دور پمپ

 .شودآن نیز روشن  کاربهآمادهباید پمپ 

  

بارب  شود،  % 20از    بیشتر  1  فاز   مولیبدن  -مس تیکنر    گشتاور  اگر کم شود و تعداد    آن   به  ورودی  اید 

 . گردد باز ها پمپ پشت آب ریز افزایش داده یابد وهای تهضربات پمپ

  

 ارتفاع  و(  %40  از  بیش )  افزایش یابد  2  فاز  مولیبدن  -مستیکنر    در(  Bed massتیکنر )  بستر  جرم  اگر

باید تعداد    ،همین دلیل  به.  استتیکنر    ریزته   جامد  درصد  ازحدبیش  افزایش  دهندهنشان  باشد،  کم  گل

-60مقدار جرم بستر تیکنر بیش از    کهدرصورتیچنین  هم  .شود  داده  افزایشتیکنر    ریزته  پمپ  ضربات

از مدار خارج شده   1فاز  شود. این حالت در مواقعی که تیکنر    شود، باید بار ورودی به تیکنر کم  %50

 دهد.د شود، رخ میوار 2فاز باشد و بار بیشتری به تیکنر  

  

 و  قطع  آن  به  ورودی  باید بار  شود،  آمپر  5  از  ، بیشتر1  تغلیظ  مولیبدن  -مس  تیکنرهای  آمپرکشی  اگر

 . داده شود افزایش پمپ هایضربه  تعداد
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باشد، بهتر است تعداد ضربات پمپ   %25تر از  ، کم2مولیبدن فاز    -مس  تیکنراگر جرم بستر مواد در  

رود عمالً جرم بستر از این  است و انتظار می  %20. جرم بستر تیکنر به هنگام آبگیری شودریز آن کم ته 

 مقدار کمتر نشود. 

  

های تیکنر، قبل از باز شدن کفه   2و    1مولیبدن فاز    -ریز تیکنرهای مسمشاهده کاهش دبی ته   در صورت

باید مسیرهای هوا و شیرهای برقی )سلونوئید ولوها( مسیر هوا بررسی شده و در صورت کاهش فشار  

 و فیلترها نیز تعویض شوند.  تأمینباید فشار هوا  ،ها آنهوا و یا گرفتن فیلترهای 

  

از درون دهانه آدم2مولیبدن فاز    -که آب سرریز تیکنر مس  هنگامی  ،( ( سرریز داشته Man holeرو 

 های مرکز و شعاعی تیکنر باید کم شود.باشد، فشار دوش

  

 تیکنر اندازی مجدد آن، باید پس از ورود خوراک به  تخلیه شود، جهت راه  2مولیبدن فاز    - مس  تیکنراگر  

ریز آن مسدود نشوند. های خطوط ته قرار داده شود تا لوله  24ریز، برابر  ی ته ها پمپابتدا تعداد ضربات  

عالوه بر تخلیه تیکنر در این کار  شوند. )مولیبدن تخلیه می  -دو بار تیکنرهای مس  هرسال،  طورمعمولبه

ها و به دلیل بروز مشکالتی از قبیل گیر کردن پارو، کنده شدن کف روب  ، زیرااست  تعمیرات سالیانه

 یره نیاز به تخلیه تیکنر امری ضروری است(.غ

  

، در حالت خودکار، پارو تا جایی که امکان دارد باال  1فاز  مولیبدن    -گشتاور تیکنر مس  باال رفتنهنگام  

اقدام مناسب، گل در کف تیکنر سفت  می آید. شایان ذکر است در صورت طوالنی شدن زمان و عدم 

راه  شود.می هنگام  حالت خودکار،  پارودر  وارده،  فشار  دلیل  به  می  ها اندازی مجدد  د. در چنین  نآیباال 

چنین باز کردن شیر تخلیه اضطراری درون تونل، پاروها باید به ، با جفت پمپ نمودن تیکنر و همشرایط

 (. بدهد  Overloadصورت دستی پایین آورده شوند )ممکن است حین این اقدام، تیکنر هشدار 
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 کارهبآمادهو دیگری    در مدارریز  مولیبدن شمال و جنوب باید یک پمپ ته   -طبق طرح، در تیکنرهای مس 

کیلوگرم بر مترمکعب، باید پمپ    2300ریز این تیکنرها از مقدار  افزایش دانسیته ته  در صورتباشد.  

،  مترمکعبکیلوگرم بر    1900الی    1800در مدار قرار بگیرد. بعد از کاهش دانسیته تا مقدار    کاربهآماده

 خاموش شود.  کاربهآمادهپمپ  مجدداًباید 

  

های های هوای فشرده )منتهی به پمپآوری آب درون لوله بگیری برای جمع با توجه به وجود مخزن آ

شیر مخزن باز شود تا آب درون آن تخلیه   باریک  هرماه(، باید  1مولیبدن تغلیظ    -ریز تیکنرهای مس ته 

 شود تا مشکلی برای مسیر و جریان هوا پیش نیاید. 

  

مولیبدن   -ریز تیکنرهای مسهای تههی به پمپ های هوای فشرده منتکن روی لوله با توجه به وجود گرم

بار( بررسی و در صورت وجود مشکل، رفع   2در تعمیرات سالیانه )سالی    هاکنگرم، باید این  1تغلیظ  

 زدگی پیش نیاید.عیب شوند تا مشکلی برای مسیر هوا به دلیل یخ
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نشینی ناشی  اگر میزان پیریت کنسانتره ورودی به تیکنرهای مس زیاد شود، به دلیل افزایش سرعت ته 

، باید دور پمپ در  مترمکعبکیلوگرم بر    2200ریز از مقدار  از درشتی ذرات و بیشتر بودن دانسیته ته

 شود.داده ریز تیکنرهای فاز قدیم افزایش  چنین تعداد ضربات تهتیکنرهای فاز توسعه و هم

  

خاموش    آن  ریزته  هایپمپ  از  شود، باید یکی  %60  از  ، کمتر2  فاز  مس  تیکنر  بستر  در  مواد  جرم  اگر 

 .شودمی تکرار باریک روز 15 هر اتفاق، این. شود

  

 هایپمپ  پشت  باید آب  شود،  مترمکعب  بر  کیلوگرم  2200  از  بیشتر  مس  تیکنرهای   ریزته  دانسیته  اگر

همواره  ته   هایپمپ  پشت  آب  طورمعمول،به.  شود  باز  مسیرها   گرفتگی  از  جلوگیری  جهت  ریزته  ریز 

 .است مقداری باز

  

شود، بسته به تعداد فیلتر فشاری موجود در خط و مقدار بار مورد نیاز این واحد، از تیکنرها بارگیری می

گیرد و به هنگام ر مدار قرار می( دو پمپ دمترمکعبکیلوگرم بر    2200هنگام باال بودن دانسیته )بیش از  

کاهش دبی خروجی و تجمع مواد    منظوربهریز  های ته، باید یکی از پمپ1700کاهش دانسیته از مقدار  

 در تیکنر و افزایش دانسیته خاموش شود.

  

باشد،    %20  بیش از  پاروها   بر  وارده  درصد شود؛ اما گشتاور  5  از  رتمس، کم  2  فاز  تیکنر  در  گل  سطح  اگر

 ریزته   هایباید پمپ  حالت،  این  در.  است  زیاد )اصطالحًا نرمی بار( در تیکنر  رسی  مواد  وجود  دهندهنشان

  خود   تعداد ضربه  حداکثر  در  ها پمپ  کهدرصورتی.  شوند   داده  قرار  ( خود24)  تعداد ضربه  حداکثر  در

 . ه شودداد کاهش تیکنر به ورودی باید بار به وجود آید، وضعیت این و باشند

  

  فیلتر   باید یک  شود  مترمکعب  بر   کیلوگرم  2300  از   بیشتر  ،1  تغلیظ  مس  تیکنرهای   ریزدانسیته ته  اگر

 شود.  مدار وارد  دیگر دیسکی
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 تیکنرهای مس به  ریزته  های پمپ  از  باید یکی   شود،  ایجاد  فشاری  فیلترهای  از  یکی  برای  مشکلی   اگر

 گردانده شود. باز خودش داخل به دیگری و خوراک فیلترها  هایتانک سمت

  

در  شود،   آمپر  5  از  بیشتر  شمالی  و  جنوبی  مس  تیکنرهای  آمپرکشی  اگر   کارخانه   به  اول  مرحله  باید 

  دیگر   فیلتر  یک  بعد،   مرحله  در  و  دهند  را کاهش  تیکنرها   به  ورودی  بار  که  شود  داده  گزارش  مولیبدن

 .شود اضافه مدار باید به

  

تعداد   حداکثر  در  آن  دیگر  باید پمپ  آید،  پیش  مشکلی  مس  ریز تیکنرته  هایپمپ  از  یکی  برای  اگر

 دانسیته  تغییر،  های داخل کفه آسیب نرسد(. اگر پس از اینگیرد )تا حدی که به الستیک  قرار  (24ضربه )

قطع  تیکنر  باید ورودی  شد،  مترمکعب  بر  کیلوگرم  2200  از  بیش  خروجی یا  و   اتفاق،  این .شود  کم 

 .آیدمی پیش باریک ماه 2 هر طورمعمولبه

  

  به   آن  به  ورودی  باید بار  شود،   %20  از   بیش  ،2  تغلیظ  1  فاز  مس  تیکنر  پاروهای  بر  وارد  گشتاور  اگر

 .شودداده  سوم کاهشدو میزان

  

 باشد، اقدامی   %10  از  کمتر  آن  گشتاور  کهدرصورتی  برسد،  %100  به  بستر  جرم  ،2  فاز  مس  تیکنر  در  اگر

 ریزته   هایپمپ  هایباید تعداد ضربه   شود،  %14  از  باالتر  گشتاور  مدتی،  از  بعد  اگر  اما ؛  شود  نباید انجام

بار   داشت،  صعودی  سیر  همچنان  گشتاور  ،وجودبااین  اگر.  یابد  کاهش  ورودی  بار  و  شود  بیشتر   باید 

 . شود قطع ورودی

  

  سیستم   روی  زیاد  فشار  از  جلوگیری  منظوربه  شود،  پر  مواد  از  دهیخوراک   چاهک  سرند  کهدرصورتی

  و   شده  باز  آن  شدهگرفته  هایروزنه   تا   شود  داده  افزایش  شویسرند  آب  باید فشار  موتور،  و  گیربکس

 شوند.  هدایت تیکنر کف سمت به دهیخوراک چاهک پایین از مواد
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بهتر است    شود،  مترمکعب  بر  کیلوگرم  1300  از  کمتر  جنوبی  و   شمالی  مس  تیکنر   دو   هر  اگر دانسیته

 .شود خارج خط از تیکنرها  از یکی

  

  ساعت 3 تقریبًا مدت به تیکنر مجدد، اندازیراه ابتدای در شوند، تخلیه دلیلی هر به مس تیکنرهای اگر

  خروجی  دانسیته که  زمانی تا  گرددباز خودش داخل به ریز آنته جریان کل  و کند کار مداربسته باید در

 .برسد مترمکعب بر کیلوگرم 2200 به

  

اگر  در زمستان،  تیکنرها ته  از  خروجی  دبی  فصل   دهندهنشان  یابد،  کاهش   پمپ  دور  تغییر   بدون  ریز 

  جهت  ها پمپ  پشت  بهتر است آب  حالت،  این  در  است.  پالپ  گرانروی  میزان  افزایش  و  مواد  زدگییخ

 .شود باز پالپ گرانروی کاهش و  زدگییخ از جلوگیری

  

  تأمین های پرعیارکنی اولیه مولیبدن، خوراک تیکنرهای مس را  در حالت کلی، به دلیل اینکه باطله سلول

نباید روی سطح تیکنرهای مس کف مشاهده شود.  می کارخانه مولیبدن به صورت   کهدرصورتیکنند، 

شود، مقداری کف   وارد تیکنرها  این به مستقیم پرعیارکنی نهکارخا  از خروجی بار مطلوب عمل نکند و یا 

کف به کانال سرریز و هدرروی کنسانتره،   یابی راهجلوگیری از    منظوربهشود.  روی سطح تیکنرها دیده می

 ها باید بسته باشند. شود. در غیر این صورت، دوشهای دور تیکنر باز باید دوش

  

ها  پمپ  کارایی ریز،  های تههای هوای فشرده و کم شدن دبی هوای مورد نیاز پمپزدگی لولهبه دلیل یخ

پمپ انتقال  امکان  و  شده  میکم  کم  بسیار  اینها  ته   شود.  خطوط  مسیرهای  گرفتگی  موجب  ریز امر، 

 ( قرار داده شود. Heaterکن )های هوای فشرده گرمشود. برای جلوگیری از بروز مشکل، باید دور لوله می

  

( افزایش یابد و به دلیل بروز مشکل برای 2و   1ریز تیکنرهای توسعه مس )فاز  زمانی که درصد جامد ته

انتقال   امکان  فشاری،  برای  فیلترهای  موجود،  مسیرهای  به  توجه  با  نباشد،  فشاری  فیلترهای  سمت  به 

 فرستاده شود. خلجلوگیری از وارد شدن فشار زیاد به تیکنرها، بار باید به سمت فیلترهای 
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باال  دیبا   ،21شماره    کنکجنوارنقاله   ی اضطرار  رهیذخ  ساختمان  در  ارتفاع  نیترکم  با   وقعیتیم  یدر 

 کن کج  نوارنقاله  ،کنسانتره پر شود  رهیاگر مخازن ذخ  شود،یم   باعث  کار  نی ا.  شود  داده  قرار  کنسانتره،

 .کند هیتخل  مناسب یمکان در را  خشک کنسانتره ،22شماره 

  

 قهیدق   بر  تریل  378مربع و    متریبر سانت  لوگرمی ک  41/1  بیترت  به  دیبا   ریآب غبارگ  انیفشار و جر  زانیم

 . شوند میتنظ

  

 :شودتوجه  ریبه موارد ز دیبا  کنخشک مشعل یاندازراه  یبرا

 .شود باز ،بار باشد 5/2که فشار گاز در لوله تا  یااندازه  به گاز ریمس -1

  ی و خاموش   ازحدبیشتا از مکش    شود  دادهدرصد قرار    5  یآن بر رو  چهیدر  زانیو م  روشن  ،ییانتها   فن  -2

 شود. یری مشعل جلوگ

هوا  -3 رق   یفن  و  ش   شده  روشن  کننده،قی احتراق   ی هوا  زانیم  نیچنهم  و  بستهرا    یاضاف  یهوا  ر یو 

 . شود دادهقرار  1/0 یبر رو کنندهیقرق

 و پس نزند. شده دهیمک داخل به  دیبازد چهیدر از دیبا  هوا -4

 .شود داده رییتغ  دیبا ( طیشرا به بسته) کنندهقیو رق یاضاف یهوا کن،خشک شدن روشن از بعد -5

  

فراوان آن،   تیاهم  لیبه دل  ، یاضطرار  ربکسینبودن موتور گ  ریدرگ  کن،خشک   ی اندازراه  از  قبل  دیبا 

 کنترل شود. 

  

  کناز خشک  یو بخار آب خروج  موتورها   یکشانیجر  ،یورود  خوراک  نوار   از  توانیم  را  یورود  بار  زانیم

 نمود. یریبار جلوگ ازحدبیش یخشک ا ی و  ادیز رطوبتمناسب از  یها اقدام با  و  داد صی تشخ

  

 کن است.خشک  یشوت خروج یاحتمال شدن  مسدودنشان دهنده  کن،ته خشک یمکش فشاررفتن  باال
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  ربکس یگ و  نگیدروکوپل یه روغن شدن  کم به مربوط  تواند یم کن،خشک یموتورها  نیب انیجر اختالف

 .باشد

  

 نیا  در.  ابدییانتقال حرارت به قسمت گردان کاهش م  کن،در محفظه ثابت خشک  کیک  پاششعلت    به

کننده و  قیرق  یهوا  چهیدر  یبازشدگ  بیضر  ثابت،  محفظه  یدما   کاهش  و  حرارت  انتقال  یبرا  د،یبا حالت  

 . شود شتریفن مکنده ب

  

فن مکنده به حالت    چهیدر  می تنظ  تیوضع  دیبا   ،یورود  خوراک  در  یداریپا   و   کنخشک   یاندازراه  از  بعد

کننده به  قیرق  ینسبت هوا  بیضر  ،محفظه ثابت  یو دما   یکار  زمانمدت و بسته به    افتهی  رییخودکار تغ

 .شود میتنظ کارتوسط مراقبت زیاحتراق ن

  

خروج   هر  دیبا   طرح،  اساس  بر کنسانتره  از  گرفته  خشک  یساعت  نمونه  م  شدهکن  رطوبت    زانیو 

 .دینما  میتنظ را سوخت زانیم تا  شود  داده اطالع کنخشک کارکنسانتره مشخص و به مراقبت

  

این   ری. در غدنشو  باز  کن خشک  یورود  یها چهی د دریبا   کنخشک  یخاموش  از  بعدساعت    48  حداقل

 .دن ن یبیم بی صفحات درون آن آس کن،و درون خشک  طیمح   یبر اثر اختالف دما  ،صورت

  

 یها چهیدر  از  است  بهتر  ،کنشده درون خشک   لیکنسانتره و گدازه تشک  هیتخل کردن و    زیاز تم  بعد 

مواد    نیوجود ا  هنگامکن  و از چرخش خشک  شوند  هیقرار دارد مواد تخل  کنخشک  یکه بر رو  هیتخل 

 . شودیصفحات م یرفتن و خراب نیباعث از ب کار نیا. شود یریجلوگ
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  ستم یس  کن،خشک  شود،  قطع  نوارنقاله   در  نقص  به دلیل  کنخشک  ازکنسانتره قبل    انیجر  کهدرصورتی

شعله مشعل   باید  کارمراقبت  حالت،  نیا  در.  دهندی م  ادامه  خود  کار  به  کنخشک  یها نوارنقاله احتراق و  

 . اوردیب نییپا  را حرارت درجه و  کرده کمرا 

  

خشک  انیجر  کهدرصورتی از  بعد  متوقف    کنندهه یتغذ  شود،  متوقف  کنکنسانتره  تر    و  شدهخوراک 

  کن از تاب برداشتن بدنه خشک   یریجلوگ  ی. براشود  هیکن تخل مواد موجود در خشک  دیبا   ،وجودبااین

 چرخانده شود. دیکن با حرارت و وزن(، خشک لی)به دل

  

  کنخشکبه واحد    دینوار با   کارمراقبت  باشد،  یی باال  رطوبت  یدارا  کنخشکاز    ی بار خروج  کهدرصورتی

بهتر است بار به   ن،یچنشود. هم  یریجلوگ   یتا از گرفتگ  کند  یرا بررس  21و    20و شوت نوار    دهداطالع  

 به واحد ذوب فرستاده نشود.  میو مستق شدهانبار منتقل 

  

داغ  یگازها  انیسوخت با توجه به جر زانیم ،است خودکارتحت کنترل  ستمیس کهیوقت طرح، اساس بر

مصرف    زانیدر م  ر ییباعث تغ  ،یخروج  گاز  حرارت  درجه  ریی تغ.  شودیم  کنترل   کناز خشک  یخروج

 .شودیسوخت م

  

در مقدار خوراک و رطوبت، درجه حرارت گاز    ر ییممکن است در اثر تغ  خاص،  ط یشرا  و   خودکار  حال  در

از  کرده  دایپ   کاهش  شدتهب  یخروج باعث  ا  ادید و  بروز    ،مشکل  نیمصرف سوخت شود. در صورت 

 ی صورت دست  بهرا    ستمیس  ازیو در صورت ن  کرده  یو محصول را بررس  یورود  خوراک  دیبا   کارمراقبت

 . کند کنترل

  

 نیچن هم و کنخشک یموتورها  یکشانیجر زانیبا استفاده از م دیبا  کارمراقبت ،یدست  کنترل حالت در

 . دینما  میسوخت را تنظ ی خروج یگازها  یدما  زانیم
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  ی هوا   محفظه  یانتها   در  و  درجه  175  تا   60  محدوده  در  کنخشک  ییدر قسمت انتها   یکار  نهی به  یدما 

 . استدرجه  350در حدود  نهیبه  یدما  گرم،
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 تهیبودن دانس  نییباشد. پا   مترمکعببر    لوگرمیک  2000  دیبا   یفشار  یلترها یف  به  یخوراک ورود  تهیدانس

مشکل    دچاررا    %8با رطوبت    کیبه ک  ی ابیکه دست  است  لتری آب به ف  ادیورود حجم ز  از  نشانخوراک  

 . کندیم

  

موارد   یداده شود. در برخ  شیصفر نما   دیبا   لتریف  یبار، وزن خال  هیو پس از تخل   یکار  کلیس  یانتها   در

کنترل،  یستم)در س .است لتریبه پارچه ف کیاز ک یبخش دنیاتفاق چسب نیا لی . دلستیصفر ن لتری وزن ف

 است.( یمقابل تنظ یلوگرمک 150صفر تا   ینب یلترف یوزن خال

  

خوراک،    تهیبودن دانس  ن ییپارچه، پا   یاز: پارگ  اندعبارت  لتر،ی ف  در  مناسب  یری آبگ  عدم   لی دال  نیترمهم

 فشار  عدم  باعثپارچه    ی. پارگکنندهخشک  یهوا  یناکاف  زمانمدت  و  کنندهخشک  یکم بودن فشار هوا

 ی هوا  یناکاف   زمان  و(  بار  5/6  هی)طبق طرح اولکننده  خشک  ی. کم بودن فشار هواشودیم  کیک بر  مناسب

خارج کردن آب   ی و فرصت الزم برا  ییهوا توانا   شود،ی( باعث مهیثان  240  هیاول  طرح)طبق    کنندهخشک

 به پارچه بچسبد. هیدر هنگام تخل  کیاز ک  یها را نداشته باشد و بخشپارچه  نیاز ب

  

ته  ،یدهخوراک   تانک  همزن  بودن  وبیمع  ا ی  یخاموش خراب  ینینشباعث  و  تانک  در  پمپ    یمواد 

رفع    ی. برادهدیم  یدهخوراک  ستمیاخطار مناسب نبودن س  لتر،یف  یمواقع  نی. در چنشودیم  یدهخوراک 

 در صورت  ا ینسبت به روشن کردن همزن اقدام و    یدهتانک خوراک   یرو  یتابلو   قیاز طر  دیبا   ،اخطار  نیا

با استفاده از قرار   توانیم  ،یشود. در مواقع ضرور  یهماهنگ  ر،یبا بخش مربوطه جهت تعم  ،بودن  وبیمع

 . کرد یری جلوگ  ذرات ینینشفشرده در تانک از ته  یدادن لوله هوا 
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مقدار    پمپ،  فشار  از  استفاده  با مرحله    نیا  دراست که    یریمرحله آبگ  نی ترمهم  ،یدهخوراک   مرحله

  طرح   طبق  مرحله،  نیا. زمان  شودی م  جدا  ذرات  از  فشرده  یهوا  از  دهاز آب خوراک بدون استفا   یادیز

خوراک    تهیتوجه به دانس  با   دیبا است و    میکاران قابل تنظپارامتر توسط مراقبت  نیاست. ا  هیثان  150  هیاول

 دیبا  و  نشده  استفاده  یریآبگ   یبرا  پمپ  قدرت  از  یخوببه  نباشد،  یکاف  مقدار  به  زمان  نیا  اگر .  شود  میتنظ

 ه یثان  150از    شیب  یدهخوراک زمان    اگر.  داد  شیافزا  را  کنندهخشک  یزمان مرحله هوا  ،جبران آن   یبرا

  5و    4،  3  یفشار  ی ها لتری )ف  شودیم  پمپ  زودهنگام  یخراب  باعث  ،فشار مضاعف وارده بر پمپ  ،باشد

افزا  استورود خوراک    ری در مس  یفشارسنج  یدارا مقدار    ش یو در صورت  از    پمپ  ،شدهیینتعفشار 

 .(شودیم خاموش

  

 یلترها ی ف  یبراو    هیثان  240  هیاول  طرح   طبق  2و    1  یلترها یف  یبرا  دیبا   کننده،خشک  یهوا  مرحله  زمان

 .باشد هیثان 330برابر  5و  4و  3

  

  ی و برا  150  حداکثر  ،2و    1  یلترها ی ف  ی( براکلیس  ی)در انتها   هیدر حالت تخل  لتریوزن بار درون ف  دیبا 

اخطار    ر،ی مقاد  نیا  تیرعا   عدمباشد.    لوگرمیک  600حداکثر    5و    4،  3  یلترها یف  High emptyبا 

weight  انجام داد و اگر   یها را به صورت دستعمل لرزاندن پارچه  دیبا   ،رفع آن  ی. براشودیم  مشخص

  یشستشوعمل    یبه صورت دست  دیبا   د،یبار عمل لرزاندن، باز هم وزن به مقدار مناسب نرس  نیپس از چند

 انجام داد. هیها را پس از بستن شوت تخلپارچه

  

کاهش فشار،  علت   پیدا می کند.  شیافزا  کیرطوبت ککاهش پیدا کند،    بار 5/6  از کمتر  به    هوا  فشار  اگر

واشر صفحه، نبود    یمانند خراب  یل یصفحات است و به دال  نیهوا در ب  ینشت  نیشتریهواست که ب  ینشت

 .شودیم جادی صفحات ا یصفحات و خراب یبر رو یفشار کاف



 

 
Kashigar Mineral Processing Research Center 

 

ی فشار هاییلترف  

104 

  

به تعداد    یکه بستگ  یمنظم  برنامه  طبق  دیبا ها  با پارچه پاره کار کند و پارچه  لتری ف  دینبا   امکان،  حد  تا 

کدر شدن پساب    و  شدهخرابصفحات    ،صورت  ینا  ری گردند. در غ  ضیها دارد تعوپارچه  یکار  کلیس

 پارچه است. ینشانه پارگ  لتریف

  

  گرفته  قرار  ریمسدو    هردر    سنجکدورت  ،. بر اساس طرحشودیمخارج    شدهیهتعب  ریاز دو مس  لتر ی ف  پساب 

ف   ،یدهخوراک   زمان  در  چنانچه.  است باشد  لتریپساب  شفاف  متحرک  سمت  و  کدر  ثابت   ،سمت 

  دو   هر  ،کنندهخشک  یهوا به    مربوط. در زمان  است  ییغشا   صفحه  سمت  در  پارچه  یپارگ   دهندهنشان

 . دهندیرا نشان م لتریسمت صفحه ف یها پارچه تی وضع یخروج  ریمس

  

در هنگام    ،مورد  نی پارچه محکم شده باشند. ا  یخود رو   یدر جا   دیبا بند محل ورود خوراک  آب  یواشرها 

با  پارچه    کردنخشک  زمان  در  اما   کدر  یدهخوراک   مرحله  در  لتری ف  پساب  اگرشود.    یبررس  دینصب 

 پارچه است.  قهینبودن  بندآب دهندهباشد، نشان شفاف

  

 باشد.  %7 دیبا  ه،ی طبق طرح اول 5 و 4 ،3 یلترها ی و ف %9 هیطبق طرح اول 2  و 1 یلترها ی ف کیک رطوبت

  

شود. اگر   یریجلوگ  ها آنراستا باشند تا از نشت پالپ به پشت    کیدر    دیبا  لتریف  طول  در  ها پارچه   همه

برطرف شود.   نیا  پاش،( آبیها )نازل  یها افشانه  میتنظ  با   دیبا   نبودند  راستا   کی  در  ها پارچه مشکل 

 ی دارا   ها پاشتمام آب  دیبا   ارتفاع،  میتنظ  ی. براباشند  برابر  هم   با   زین  ارتفاع  نظر   از  دیبا  ها پارچه  ن،یچنهم

 باشند.  یمشابه  یها کفشک

  

  یعوامل   لیبه دل  تواندیم(  شکل  هاشور خورده  منطقه خوراک )   یمحل ورود  ریز  در  پارچه  یپارگ  وجود

  ا یو    پالپکم    غلظتاغتشاش هوا و ذرات،    محفظه،دو پارچه    نیب  یمناسب فضا   یپرشدگ  عدمهمچون  

 باشد. یزمان پرشدن ناکاف 
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ها، کاهش فشار جک بار باشد. 28 ن،ییپا  فشار موتور درو بار  200 ،در موتور فشار باال دیبا  روغن فشار

 را به همراه دارد. یصفحات شده که نشت ینفاصله ب یجادباعث ا

  

خوراک قابل مشاهده است.   یرفشارسنج مس  یقمقدار آن از طر   که  باشد  بار  5/6  دیبا   یورود  خوراک  فشار

 پمپ باشد. یتواند نشانه خراب یکاهش فشار م

  

  ن ییها، پا پارچه یاحتمال فرسودگ ،صورت ینا ری غ در شود،  جداپارچه   از کنواختیبه صورت  دیبا  کیک

  بودن  نییپا   وبسته بودن روزنه پارچه    ،پارچه  پارگی   هوا،  فشار  بودن  کم  کننده،خشک  یبودن فشار هوا

 .دارد وجود خوراک تهیدانس

  

  2002نوار    یرو  زمانهم  بًایتقر  صورت  به  ها آن  بار  که   باشد  یصورت  به  لترها یف  کار  یبندزمان  است  بهتر

ده  یمقد   یفشار  یلترهای)ف  .زدینر خوراک  همزمان  و  هستند  همبند  هم  تخل   یبا  ا  ینم  یهو    ین شوند. 

 .(یستندبا هم همبند ن یمو قد یدجد یلترهایهم صادق است اما ف ید جد یلترهایف یموضوع برا

  

عوض   زمانهم  ،یپارگ  از  قبل  لتریف  کی  یها پارچه  همه   و  باشد  منظم  ها پارچه   ضیتعو  برنامه  است  بهتر

 ی رو  یکار  یکلشوند و بر اساس مشابه بودن س  یطبقه بند  یکار  یکلبر اساس س  ید)پارچه ها با   شوند. 

 نصب گردند.( یلترف
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ها پارچه  ینصب شوند تا از انحراف صفحات و پارگ  حیبه صورت صح   دیبا   صفحات  و  ها نازل  یها گوشواره 

 شود. یریها جلوگ در محل نازل

  

  عدم  و  کستش صورت. در شوند ضی تعو شکست از قبلو   کنترلبرنامه منظم  ک یطبق  دیبا ها گوشواره 

 امکان افتادن صفحات وجود دارد.  ع،یسر العملعکس

  

  ی ریگهر هفته اندازه   دیفاصله با   نیباشد و ا  کسانی  دیبا از چهار گوشه    لتریصفحات اول و آخر هر ف  فاصله

 .شود داده  اطالع مشکل عیسر حل جهت کیدرولیه واحد به نبودن، کسانی صورت درشوند. 

  

  نییموتور فشار پا   دیبا  آن،  بودن  نیی پا   صورت  در.  باشد  گرادیسانت  درجه  60تا    40  نیب  دیبا  روغن  یدما 

با   یبرا  یبه صورت دست بودن دما،  باال    کنندهپمپ خنک   دیگرم کردن روغن روشن شود. در صورت 

 .شود روشن

  

  و   ها لوله   در  نشت  و  روزانه  صورت  به  روغن  لتری ف  و  روغن  بودن  زیتم  روغن،  مخزن  سطح  ،روغن  فشار

 کنترل شوند. دیبا یهفتگ صورت به لندرها یس

  

 از: اندعبارت  کننده،منحرف عوامل. است لتر ی انحراف ف لیبه دل ،انحراف ا ی  Missalignment اخطار

 لتر یجک ف 4در  فشارنبودن  برابر -

 سمت  کی به لتری فانحراف  جهی نت درو  پاشآب کشنده ا ی و گوشوارهشدن  جدا -

  

بهتر است    ،حالت  نی. در اکمپرسورهاست  یهوا  فشار  بودن  نییپا   لیدل  به  ،Drying air not ok  اخطار

 یداده م  یشنما   یدجد  یفشار  یلترهایهشدار در ف  ین)ا  . شود  مدار  وارد  هوا  نیأمت  یبرا  یکمپرسور کمک

 (.شود
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در    خوراک بودن سطح    نییپا   لیدل  به  تواندیم  همزن،  یخراب  بر  عالوه  ،Slurry system not ok  اخطار

 ارتفاع مخزن را مشاهده کرد.( یزانتوان م یکنترل م یستمس یق)از طر .باشد زین تانک

  

  ته، یبودن دانس  نیی و در صورت پا   شده  یریگمرتبه اندازه   2حداقل    فتیدر هر ش  دیبا   خوراک   تهیدانس

 از مدار خارج شود. لتریف

  

 . است کیدرولیه ستمیسبار(  170)کمتر از  نییفشار پا  لیدل به ،HP switchاخطار 

  

  در   لتریف   کنترل  ستمیس  رند،یدر معرض آب قرار گ  ی( اگر به مدت طوالنها یپراکس )  یمجاورت  یدها یکل 

  خشک  و  یبررس  د یبا   یمجاورت  یدها یکل   ،حالت  نی. در اشودیدچار اشتباه م  یلترکن یف   مراحل  صی تشخ

 . شوند

  

 کسرهیدر حالت    یصورت دست  به  یمجاورت  ی دها یکل   دینبا  گاهچیهانحراف،    یاز خطا   یریجلوگ  یبرا

 وجود دارد.  لیر یاز رو لتریامکان افتادن ف رایز شوند، دادهقرار 

  

 رکردنیگ  لیبه دل  تواندیم  Valve stucked  یهوا سالم باشند و خطا  ینشت  راز نظ  دیبا  لتری ف  یرها یش

و به    یدکن  یهوا را بررس  یرحالت، مس  یندر ا  عدم باز و بسته شدن آن به صورت کامل باشد.  ا ی و    ریش

 .یداطالع ده یراتو در صورت عدم رفع مشکل به واحد تعم یدآن را باز و بسته کن یصورت دست

  

 یریباعث عدم قرارگ  ،این صورت  ریغ  در.  باشند  شده  دهیینسبت سا   کیبه    دیو صفحات با   ها نازل  کفشک

را کفشک    یضتواند تعو  یم  یدمدل جد  یها )استفاده از کفشک  .شودیم  راستا   ک ی  در  ها صفحات و نازل

 ( تر نماید.راحت
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باشند  کی( در  یافق  ی)راستا   لتری در طول ف  دیبا   صفحات   قًایدق  صفحات  یها سوراخ  کهطوری به  ،جهت 

راستا نباشند باعث ورود پالپ به پشت پارچه و   یککه صفحات در    یدر صورت  .باشند  گریکدی  یروبرو

 شود.  یصفحات م  یخراب

  

هوا  یبرا  بوستر  یهوا به    و  ها پارچه  به  کیک   دنیچسب  از  ی ریجلوگ،  رطوبت  کاهش  ،ییغشا   یکمک 

  روشن   دیبا کمپرسور آن    ،بوستر  یاز درست بودن هوا  نانیاطم  یدر مدار باشد. برا  دیبا  کی ک  بهتر  ل یتشک

 .باشد بار 9 حدود آن فشار و

  

که    یدر صورت.  است  یمتوال  یها کلیس  در  لتری ف  کیک  وزن  رییتغ  روند  ته،ی دانس  راتییتغ  عالئم  از  یکی

 . است خوراک تهیدانس کاهش یمعنوزن به   راتییتغ یکاهش وندر ،باشد یینپارچه پا  یکار یکلس

  

 .شوداستفاده ن  HPگرم کردن روغن تا حد امکان از پمپ  یبرا

  

  از   مدتیعدم استفاده طوالن  رایز  شوند،   داشته  نگه  مرطوب  ممکن  حد  تا   دیبا   کاربهآماده  لتریف  یها پارچه

 .شود یم ها پارچه شکل رییتغ و  شدن خشک باعث ها پارچه

  

  ین همچنو    ها پارچه   ی فرسودگ  ای  و   تهیدانس  بودن  نییپا  مانند  ی ل ی دال  به  لتری ف  در  یریآبگ  زمان  شیافزا

 .است یتهبودن دانس یینپا 

  

نشت پالپ از آن    جهیپارچه و در نت  یباعث پارگ   رایز  ، شوند  یدچار تاخوردگ  دینبا   شدهنصب   یها پارچه

قرار داشته باشد و در هنگام انداختن   شهیوزنه تعادل هم  دیبا از تا خوردن پارچه    یریجلوگ  ی. براشودیم

 نکند.  ریصفحات گ نیپارچه دقت شود که پارچه ب
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  ریز   ریش  و   ها آن  یهوا   لتریف   ،روینازا.  باشد  رطوبت  و   ذرات از    یعار  دیبا   دهایبه سلونوئ  یورود  یهوا 

 شوند.   کنترل دیبا  هوا رهیذخ تانک

  

 ی تمام مقطع پارچه بررس  یشستشو  ییاز نظر باز بودن و توانا   ،هر هفته  دیبا   ها پارچه  یشستشو  یها نازل

 شوند. 

  

 شوند. یدر محل خود بررس یریهرروز از نظر قرارگ دیبا  ها پارچه تعادل یها وزنه

  

 .افتدیم  اتفاق  یدهزمان کم خوراک  ا ی و  تهی بودن دانس نییبه علت پا  Redo feed  یخطا 

  

 . است خوراک نیی پا تهیدانس  و کیک  کم ضخامت دهندهنشان  ممبران یهوا هیتخلهنگام  در ادیز یصدا

  

  ی شستشو  در  ضعف  ها،لبه   در  کیک  ماندن  یباق  همچون  یل یدال  به  تواندیم  ها پارچه   لبه  در  یپارگ  جادیا

 .باشد ها پارچه یسفت و ها پارچه
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 موارد   ا ی   و  زهی سنگر  افتادن  ری گ  مانند  یعوامل   لیدل  به  تواندیم  ک،یک   لیتشک  منطقه  درشدن پارچه    سوراخ

 ممبران باشد. یسوراخ در غشا  ا یپشت پارچه و  مشابه،

 

  

  زمانهم  ،صفحه  ا ینازل    کینکته توجه شود که هر دو کفشک    نیبه ا  دیبا   لغزنده  یها کفشک  ضیتعو  در

 . نشوند خارج تراز از صفحه ا ی پارچه تا  شوند عوض

  

  چپپارچه سمت صفحه ممبران پاره است و اگر از سمت    باشد،  خته یر  گل ثابت   سر  راستدر سمت    اگر

 است.  لتریپارچه در سمت صفحه ف یپارگ دهندهنشان باشد ختهی ر گلثابت   سر

  

  کنواخت یکه به صورت کامل و    یک یک.  است  لتریف   کیک  هیزمان تخل   پارچه  یپارگ   صی تشخ  یها راه  از  یکی

 آن وجود دارد.  یها پارچه  یاحتمال پارگ  نشود هیتخل 

  

  یپارگ   دهندهنشان  ر،یمس  نیگل وجود داشته باشد. وجود گل در ا  دینبا   ممبران،  یهوا  ورود  ریمس  در

 . استمحکم نبودن اتصال  ا یو   یکی غشاء الست
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 درصد   ش یافزا  با   باشد  جامد  درصد  50  حداقل  د یبا   لتر،یف   به  یارسال  تهیدانس  کارخانه  یاصل   طرح  اساس  بر

 . شودیمتناژ فراهم  شیو افزا یدیتول کیامکان کاهش رطوبت ک جامد،

  

 شیو در صورت افزا  گیری شوداندازه  یبه صورت ساعت   خل  یلترها ی پساب ف  تهیدانس  دیبا  ،اساس طرح  بر

 انجام شود. سهی ک ضیتعو ازیو در صورت ن  یبررس دیبا  لترها یف ،1100از مقدار  تهیدانس

  

 و  بار شدن جمع امکان ،این صورت ری. در غشوندروشن  لتری بعد از روشن کردن ف دیبا یمکش یها پمپ

 .دارد  وجود  لتری ف در مشکل جادیا

  

بار( باشد، در    67/0تا    5/0)  وهیج  متریل یم  508  تا   380  حدود  در  دیبا   ها لتریف  در  مناسب  مکش  مقدار 

 شود. یبررس دیبا رها یو مس خل یها عملکرد پمپ ،ذکرشدهصورت کمبود فشار از مقدار  

  

 م یتنظ  خل  یها پمپ  یرو  بر  شدهنصب  یمنف  فشارسنج  اساس  بر  خل  یها پمپ  به  یورود  آب  زانیم

 .شود یم  داده رییتغ  وهیج متریل یم 508 تا  380فشار  به دنیرس تا  آب زانیم  صورت که نیبه ا شود،یم

  

 .است ریتانک صداگ یگرفتگ  ا یآب و  ازحدیشب یبازشدگ دهندهنشان ،خل اگزوز پمپ  ازآب  خروج

  

  یمحل خراب  دیبا   صورت،   نیا  در.  است  لتریف  پارچهبودن    پاره  دهندهنشان  ،لتر یپساب ف  تهیدانس  باال بودن

 مشکل رفع گردد.   ،پارچه شده نیا یباعث پارگ گری د یاصفحه ا ی  و تراشاگر گل و شدهپارچه مشخص 

  

 میتنظ  چهیصورت که سه در  نی. به اشودیم  استفاده  میتنظ  صفحات  از  لتری ف  درون  خوراک  میتنظ  یبرا

 . گرددیم نییسطح مخزن تع ،ها دریچه نی باز کردن ا ا ی وجود دارد و با بسته  لتریف  زیسرر ریدر مس
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اما بسته به نوع ؛  است  psi  40تا    35در حدود    لترها یدمنده ف  یهوا  زانیم  کارخانه،  یاصل  طرح  اساس  بر

 دهد.  رییفشار را تغ زانیم تواندیم کارمراقبت ،پارچه و مقاومت آن

  

 ه یتخل   نیبهتر  یدارا   ،ضخامت  نیبا ا  یکیک  معموالً.  است  مترسانتی  9/1تا    3/1  نیب  کی ضخامت ک  نیبهتر

 ن یداشته که در ا  یممکن است رطوبت کمتر  تر،نازک  ا یو    ترمیضخ  یها کی ک .  استرطوبت    نیترنییپا   و

 .شد ندخواه هیصورت ناقص تخل 

  

بودن  زیر و بدنیدر کارخانه مول ییا یمیمواد ش وجود لیبه دل مس، کنسانتره از کم رطوبت با  کیک دیتول

 افزودن  و  بدنیمول  کارخانه  در  ییا یمیش  مواد  کنترل   یرو  بر  شتریب  دقت.  است  مشکل  اری بس  محصول

 . کندیم کمک امر نیا به کارخانه آن در کنندهیخنث

  

  باعث  لتریف یها سهی ک یپارگ . کندیمهوا را کم  انیجر  یول اد،یمکش را ز لتر،یف  یها سهیک شدن مسدود

رطوبت    شیافزا  حالت،  دو  هر  جهینت.  شد   خواهد  مکش  کاهش  و  کیک  انیم  از  یعبور  یهوا  انی جر  کاهش

موقتًا  یگرفتگ  ها،پارچه   یشستشو  مواقع،  یبرخ.  است  لتری ف  کیک م  را  بهتر   کند،یرفع   ، روش  نیاما 

 .است وبیمع یها پارچه ضیتعو

  

. شودیجمع م  گرفته،  قرار  لتر ی ف  کارخانه  همکف  سطح  در  که  یمخزن  در  کی بارومتر   یها لوله  توسط  آب

  آب   ریز  در  کیبارومتر   یها لوله   دیبا  لترها یبوده و جهت حفظ مکش در ف  شونده  زیلبرمخزن از نوع    نیا

 . شودیم جادیا هوامکش  ،قسمت نیاز ا ،این صورت ریغ در. باشند داشته قرار

  

  یالزم برا  دیبازد  دی با   کار،. مراقبتکندیم  مکش  دیتول  عیما   داخل   در  یستونی پ  حرکت  اساس  بر  خل  پمپ

 را به عمل آورد.  ها پمپ نیا بودن بنداز آب نانیاطم
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با    یک یک  باشد،کم    لتر یسرعت ف  اگر .  کند میتنظ  لتر ی ف  سرعت   با   را  مناسب   کی ک   ضخامت  د یبا   کارمراقبت

و   رییخواهد داشت. با تغ  یضخامت کم   کیک  باشد،  ادی ز  لتریسرعت ف  یو وقت   شودیم  دیتول  ادی ضخامت ز

 . است یابیدست قابل سرعت نیبهتر ش،یآزما 

  

سطح دوغاب    لتریخوراک به ف  زانیم  شیافزا  جه یشود، اگر در نت  یبررس  همواره  دیبا  لتریدر ف   پالپ  سطح

 . کرد روشندوم را  لتریف  ا ی ورا کاهش  یافراگم یسرعت پمپ د دیبا  ،برسد زیسرر زانیبه م

  

  کنترل،   اتاق   کارمراقبت  یهماهنگ   با  دیبا   برسد،  حداکثر  دوسوم   به حدود  پالپسطح    لتر،ی در تانک ف  اگر

 . گرددباز  لتریمربوط به ف یاپروانه ریو سپس ش شودروشن  پمپ خل

  

بار   کهی طوربه   باشد،  یریکنواختغ  صورت  به  لتر یف  یها سکید  یرو  بر  شدهیلتشک  کیک  کهدرصورتی

 د یبا   صورت،  نیا  در.  هاستقطاعبودن    ریگ  دهندهنشان  باشد  گرید  یها از قسمت  شیقسمت ب  کیدر  

 و شستشو شود.  ضیتعو قطاع لتریف یخاموش از بعد

  

 سهی در مقا   لتریکم بودن خوراک ف  گرنشان  ،تر از حد معمول باشدنیی پا   ،در حال کار  لتری ف  پالپاگر سطح  

از مدار خارج    لتری ف  کی   دیبا   ،نباشد  یکاف   لتریاگر کم کردن سرعت ف  ،حالت  نیاست. در ا  لتریف  تیبا ظرف 

 شود.

  

  لتریف  خوراک  تهیدانس  چه  هر  یطورکل به.  داد  رییتغ  دوغاب  تهیدانس  رییتغ  با   توانیرا م  لتریسطح دوغاب ف  

 تهیدانس  با   یخوراک  همواره  دیبا  ،کارمراقبتباالتر خواهد بود.    ونیلتراسی راندمان عملکرد ف  باشد،  شتریب

 . بدهد لترها یف به مناسب یانی جر و باال
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هوا   یخروج یرها یش دیبا  ،میتنظ یبرا. شودیم میتنظ شکنفشار ریش لهیوس به  دمنده  یهوا فشار زانیم

  را   کیک  و  شده  ها وارد پارچه  یکیمکان  ریش  لهیبه وس  یورود  یهوا.  شود  نیی فشار تع  زانیو مشده  بسته  

 .شود  جدا خوبیبه کیک تا  باشد یابه صورت لحظه دیهوا با  نی. اکندیم هیتخل 

  

 دهد   انجام  را  الزم یهماهنگ  قیدق  ابزار  واحد  با  دیبا   کارمراقبت  نامناسب،  زمان  در  کیک  هیتخل   صورت  در

 . شود میتنظ هیزمان تخل  لتر،یف  چیکروسوی م میتنظ با  و

  

  لتر ی ف  در  یمنف  فشار  زانیم  با   و  کرده  ادداشتی  را  خل  یها پمپ  یدیمکش تول  زانیم  دیبا   لتری ف  کارمراقبت

 .دهدینشان م را ری در مس یوجود نشت ،. اختالف فشاردینما  سهیمقا 

  

و    دادهقرار    یرا مورد بررس  ها شوت  و ها گاههیتخل  و  داشته  نظارت  لتری ف  تیوضع   بر  دائمًا  دیبا   کارمراقبت

 .دی مشکل را برطرف نما  مناسببا ابزار  ،یدر صورت گرفتگ 

  

  نی. همچن ردیگ  انجام  شستشو  و  شده  هیتخل   خل  یها پمپ  یاندازنده   دام  به  هیتخل  ری ش  دیبا   بار،کیهفته    هر

 .شود شسته راتیتعم هردر  خلهر پمپ  ریگ سرند آشغال دیبا 
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باشد، راهبر    %15گشتاور کمتر از    کهدرصورتی ( و  %45ریز )کمتر از  به هنگام کاهش درصد جامد ته 

. کاهش درصد دهدرا جهت خروج کمتر پالپ مقداری کاهش    ریزتهباید میزان بازشدگی شیر    نرکیت

 باطله امری معمول است. در تیکنرهایریز جامد ته 

  

  تا نصف   همزنکه طول  توجه به این  با   ،2و    1های باطله شماره  کنریتسازی فلوکوالنت برای  جهت آماده

شود و سپس چرخه ساخت فلوکوالنت  تا نصف از آب پر  ساز  آماده، باید ابتدا تانک  استارتفاع مخزن  

 شود. ساز جلوگیری میی فلوکوالنت در مخزن آمادهنینشته، از ترتیباینبهشود. شروع 

  

باطله   گشتاور  اگر مقدار    تیکنرهای  افزایش  جلو   منظوربهتجاوز کند،    %25از  از روند  و  گیری  گشتاور 

 . افزایش داده شود مقدار کمیریز کاهش آن تا رسیدن به شرایط مطلوب، باید میزان بازشدگی شیر ته

  

  ای خودشکن یا آسیای گلولهباطله به دالیلی اعم از توقفات آسیای نیمه  تیکنرهای  به  ورودی  بار  میزان  اگر

فلوکوالنت    اضافه کردن  پمپ  فلوکوالنت، دور  ازحد بیشجلوگیری از مصرف    منظوربه کند،    پیدا  کاهش

مقدار  تیکنر    آب و گشتاور  سطح  کاهش  از  جلوگیری  جهت  ریزته   خطوط  شیرهای  و  شود  داده  باید کاهش

 . شوند بسته کمی

  

  بیشتر  برگشتی   آب  ای، فشارگلوله  آسیاهای   یا   خودشکننیمه  آسیاهای  از  یکی  شدن  خاموش  دلیل  به  اگر

شود و با برگرداندن بخشی از آب به درون  شیر تنظیم فشار به صورت خودکار باز می  شود،  psi70  از

باز شود ولی فشار همچنان باالتر از   کامالًشیر    کهدرصورتیدهد.  می  کاهش  psi  70تا    را  حوضچه، فشار

psi 70 کند را خاموش برگشتی آب هایپمپ از کار باید یکیباشد، مراقبت. 
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( به آن  ریگرسوبجبرانی )بند انحرافی و سد    آبباید    پله شود،  3، کمتر از  75استخر  اگر میزان آب  

 ،استآن نیز باال    pH. چون آب سرریز تیکنرهای باطله دارای مواد شیمیایی بوده و معموالً  شوداضافه  

یزان آب  اما اگر م؛  ابدی یممیزان مصرف مواد شیمیایی در کارخانه پرعیارکنی تا حدودی کاهش    جهیدرنت

 شود. یمو نوسان در میزان اضافه شدن مواد شیمیایی  pHمعمول شود، باعث کاهش  ازحدبیشجبرانی 

  

و    زیادی  رسی  مواد  حاوی  باطله  تیکنرهای  به  ورودی  بار  اگر مواد رسی  ذاتی  به جهت خاصیت  باشد، 

بین ذرات رس به دام افتاده و در نتیجه با وجود پایین بودن درصد   از آببخشی    ها آنچسبندگی زیاد  

افزایش میجامد ته    جهت  تیکنر  ریزته   خروجی  باید شیرهای  صورت،  این  در  یابد.ریز، گشتاور تیکنر 

شوند. در چنین مواقعی، کنترل گشتاور    باز  تر( بیش(Gearbox  دندهجعبهوارد شدن صدمه به    از  جلوگیری

جامد   گیرد. بعضًا ممکن است درصد در اولویت بعدی قرار می  ریزهدف اصلی و درصد جامد ته   عنوانبه

 باشد. %50  یدبا هدف  خروجی درصد جامد صورت، این غیر نیز برسد. در %20تر از ریز به کمته 

  

داد دهانه های اولیه یا انساگر اندازه ذرات ورودی به تیکنرهای باطله به دلیل پایین بودن فشار سیکلون

صدای آن از    کهیطوربه ذرات درشت به سرریز، خیلی درشت شود )  یابیراهریز سیکلون و در نتیجه  ته 

خوراک  ها لوله داخل   ته تیکنری  شیر  باید  ابتدا  شود(،  شنیده  تنظیم  ها  گشتاور  شرایط  به  توجه  با  ریز 

داده   گزارش  تغلیظ  واحد  به  سپس  و  شوند  بیشتر(  و ها لسلوتا    شود)بازشدگی  اولیه  پرعیارکنی  ی 

 ها را مورد پایش قرار دهند.هیدروسیکلون

  

که با افزایش میزان پیریت، میزان سنگ معدن زیاد باشد، به دلیل ایندر  پیریت موجود    کهیدرصورت

ی مواد  نینشتهیابد و چون دانسیته آهن بیشتر از سیلیس است، سرعت آهن موجود در باطله افزایش می

کند. در این شرایط، باید میزان اضافه شدن فلوکوالنت را با کاهش دور طبیعی افزایش پیدا می  طوربه

 ق فلوکوالنت کم کرد. پمپ تزری
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داده   افزایش  فلوکوالنت  میزان  باید  باشد،  باطله کدر  تیکنرهای  شود. کدر شدن آب اگر آب سرریز 

 ریز است. به آب سر ها آن یابیراهنشینی ذرات در اطراف تیکنر و سرریز تیکنرهای باطله ناشی از ته 

  

  شود   استفاده  پله  8  میزان  تا   آن  آب  از  ابتدا  باشد، باید  داشته  تخلیه  به  نیاز  ، 2  برگشتی  آب  حوضچه  اگر

 شود و باید بسته ، شیر2 شماره حوضچه نظافت و  شستشو اتمام از پس شود. باز آن پایینی  شیر سپس  و

  باز   مقداری  آبگیری  جهت  2  شماره  حوضچه  ورودی  شیر  ،1  شماره  حوضچه  سطح  آمدن  باال  به  توجه  با 

 .است حوضچه شستشوی و تخلیه به نیاز بار،یک روز 40 هر. شود

  

در    کند،  تجاوز  %60  از  اگر  و شود  باید باز  آن ریزته  سوم   خط  شود،  %50  از  ترها بیشتیکنر  گشتاور  اگر

اگر بعد از این مرحله، همچنان گشتاور کاهش نیافت،  .  شوندمی  باال آورده  خودکار  طوربه  ، پاروها 5تیکنر  

قطع   تیکنر  به  ورودی  بار  حتمًا  این باید  می  ندرتبهاتفاق    شود.  بین    .دهدرخ  در  است،  ذکر  شایان 

 مجهز به سیستم تنظیم ارتفاع پاروهاست.  5های باطله تنها تیکنر تیکنر

  

باطله   تیکنرهای  به  ورودی  بار  میزان  از  قدربهاگر  که  شود  زیاد  باید    کنندهمیتقسی  کند،  سرریز  آن 

 .دشوهای خمیری هدایت مستقیم به سمت تیکنر صورتبه مقداری از بار 

  

در فصول سرد سال و مواقع بارندگی، سختی آب استخر برگشتی به دلیل افزایش میزان کلسیم کربنات  

کردن کلسیم کربنات موجود در آب استخر و جلوگیری    نینشته یابد. برای  یمموجود در آب افزایش  

باید کلرو فریک ها لولهاز گرفتگی   از سمت  به آب استخر )  ی آب برگشتی،  محل ریزش آب ارسالی 

باطله تیکنرهای  سرریز  و  خمیری  اضافه    ،تیکنرهای  برگشتی(  آب  استخر  برگشتی  ابتدای  آب  شود. 

قلیائیت باالیی دارد. افزودن کلروفریک در چنین محیطی باعث تشکیل هیدروکسید آهن و در نتیجه، 

به خط لوله    ها آناستخر، از ورود    ابتدای  نشینی مواد کلوئیدی معلق درضمن رسوب کردن موجبات ته 

تواند رسوب آهک در لوله  کند. وجود ذرات معلق در مسیر آب برگشتی میآب برگشتی جلوگیری می

 را تشدید کند. 
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 پمپ  باید دور  فقط  شود،  خاموش  شیفت  2  از  کمتر  مدت  به  ،2  تغلیظ  خودشکننیمه   آسیاهای  از  یکی  اگر

 باشد،   خاموش  مدت  این   بیش از  اگر   ولی   شود.  داده   کاهش  دهیخوراک فلوکوالنت در چاهک    اضافه شدن

 .شود خارج خط از های باطلهتیکنرباید یکی از 

  

تهجابه   منظوربه خطوط  تیکنرجایی  شیرریز  باید  باطله،  حالت  های  در  خط  انتهای  کنترلی   %100های 

و نیشگونی نزدیک مخروط تیکنر    اییکی از شیرهای تیغه  زمانهم   طوربهبازشدگی قرار گیرد. سپس،  

 شود.باز شده و مسیری که قرار است از مدار خارج شود، بسته  

  

های آب سرریز تیکنرها )هر پنج تیکنر(، باید در کانال آب لوله  رسوب گرفتگیجلوگیری از    منظوربه

( فسفات  پلی  تری  سدیم  گرف  اختصاربهسرریز  رسوب  از  جلوگیری  برای  شود.  اضافه  تگی  فسفات( 

های آب برگشتی زیر  های آب برگشتی نیز، باید در ورودی خط لوله آب برگشتی )حوضچه پمپلوله 

 ها( سدیم تری پلی فسفات اضافه شود.پمپ

  

رفتن    کهدرصورتی باال  باعث  امر  این  برود،  باالتر  مقدار معمول خیلی  از  تیکنرها  درصد جامد خروجی 

گشتاور خواهد شد. برای کاهش مقدار درصد جامد و پایین آوردن گشتاور، باید با افزایش مقدار کمی 

 . ریز تیکنر را بیشتر کردبازشدگی شیر نیشگونی انتهای مسیر، دبی خروجی ته

 


