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 پیشگفتار

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

تر است؟  جواب این سؤال، های ایران نسبت به مشابه خارجی خود پایینسؤال بوده است.  چرا کارایی کارخانه

 افتادهجاهای ها، تکنولوژیکند.  اگر بپذیریم که در کارخانهویکرد ما را برای حل مشکالت موجود مشخص میر

خوبی روشن شود، نحوه مواجهه با مسئله افزایش کارایی واحدهای صنعتی بهحاصل از علوم مختلف بکار گرفته می

گر، جواب به این سؤال را عدم رعایت استانداردهای الزم در راهبری گردد.  مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشیمی

ای ههای موجود، نیاز به تحقیقات وسیع بنیادی، توسعی کارخانهداند.  با این رویکرد، برای افزایش کارایها میکارخانه

باشد.   شدهناختهشو حتی کاربردی در دانشگاه و صنعت ایران نیست، بلکه شیوه راهبری باید مطابق با استانداردهای 

حاصل این کار، تغییر فرهنگ و تغییر رفتار کارکنان با هدف نزدیک شدن به راهبری استاندارد است.  

در مجتمع سرچشمه با کمک  1394از سال  ”استانداردسازی راهبری کارخانه از طریق بازرسی فرایند”

تحقیقاتی  پرداختن به جایبهمدیران، روسا، سرپرستان و کارکنان زحمتکش به اجرا گذاشته شده است.  در این مدت 

دهه گذشته در دنیا  ۵در  شدهانجامرهای که نقش مستقیمی در تولید نداشته و نتایج آن در بهترین حالت تأیید کا

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

های عملیاتی اند.  حاصل این تالش، اتخاذ شیوهها زندگی کردهعالوه بر کار در کنار کارکنان عملیاتی با آن گرکاشی

، رازمدتدتغییرات تدریجی در فرایند، تجهیزات و رفتار نیروی انسانی بوده است.  این رویکرد، در  جدید با ایجاد

های متداول، در این گزارش برخالفنهادینه کردن روش صحیح راهبری کارخانه را به دنبال خواهد داشت.  

های رفع مشکالت ارائه رند و راهگیقرار می لیوتحلهیتجزملموس کارخانه مورد  کامالا های مرکز، مسائل گزارش

 طوربهی ی شغلهاردهنیز در جلسات هفتگی با حضور همه  جادشدهیاشوند.  شایان ذکر است که تأثیر اصالحات می

 گردند. مستمر ارزیابی می

 برای واحدهای مختلف شدههیتههای کتابچهاست.  جدید رویکرد این هایخروجی از یکی نیز رو پیش کتابچه

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

کالت در فصل سوم به مش نکات کلیدی مکانیکی، ابزار دقیقی، برقی و عملیاتی در فصل دوم آورده شده است.

بایدها و نبایدهای راهبری هر واحد نیز در فصل چهارم گنجانده شده  ود.شفرایند، پیشنهادها و راهکارها پرداخته می

 است.

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

بگشاید. مؤثربرای برقراری ارتباط پویا، مستمر و  صنعت
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 مولیبدن -اهمیت تیکنرهای مس -1 -1

 است. تیبااهمآن و در کارخانه مولیبدن بازداشت بسیار مهم است  مس در کارخانه پرعیارکنی شناورسازی

رصیید د نزدیکی باوجود. اسییتمتفاوت  باهممواد شیییمیایی مصییرفی در این دو کارخانه نیز بر همین اسییاس 

ولی به دلیل  ،کارخانه مولیبدن پرعیارکنی اولیههای جامد کنسییانتره کارخانه پرعیارکنی با ورودی به سییلول

ت. به سییاخته شییود، نیسیی پرعیارکنیکارخانه مولیبدن در ادامه کارخانه  کهنیاد شیییمیایی امکان تفاوت موا

نسییانتره اگر ک درواقعاسییت.  شییدهگرفتهمولیبدن در بین این دو کارخانه در نظر -همین دلیل تیکنرهای مس

د، رخانه مولیبدن شومولیبدن وارد کا -مستقیم و بدون ورود به تیکنرهای مس صورتبه پرعیارکنیکارخانه 

 .شودالل ایجاد میدر عملکرد کارخانه مولیبدن اخ

پالپ برای ورود به کارخانه مولیبدن  اولیه سیییازیآماده ،مولیبدن -هدف از در نظر گرفتن تیکنرهای مس

 شییود بر روی ذراتمقداری از مواد شیییمیایی که در کارخانه پرعیارکنی به پالپ افییافه می درواقعاسییت. 

مولیبدن تا جایی  -شیییود. در تیکنرهای مسگیرد و مقداری از آن در آب حل میموجود در پالپ قرار می

ل از ورود به بو ق شدهگرفتهکه امکان دارد، مواد شیمیایی که همراه آب کنسانتره کارخانه پرعیارکنی است 

فافه می -تیکنرهای مس زیته رکارخانه مولیبدن آب تازه به  پرعیارکنی اولیههای سلول شود. هر مولیبدن ا

شتری از پالپ  ، یعنیمولیبدن باالتر باشد-تیکنرهای مس زیته رچه درصد جامد  شیمیایی بی  شدهرفتهگمواد 

 یابد.ی کاهش میدر کارخانه مولیبدن نیز مصرف مواد شیمیای جهیدرنتو 

کی دیگر افتد. یهای زیادی به دالیل مختلف مثل خاموش شدن آسیا اتفاق مینوسان پرعیارکنیدر کارخانه 

سان -از وظایف تیکنرهای مس سمت مولیبدن کاهش این نو سیته تقریباا یکنواخت به  ستادن بار با دان ها و فر

 کارخانه مولیبدن است.

مولیبدن این است که اگر برای کارخانه مولیبدن مشکلی به وجود آمد که  -از دیگر اهداف تیکنرهای مس 

 یساعتچندمخزن عمل کند و بار را داخل خود  عنوانبهامکان ارسال بار به سمت کارخانه نبود، این تیکنرها 

 .دوباره به خوراک تیکنر افافه شود زیته رنگه دارد و بار 

شکل کف  صول اغلب با م سئله به  روروبهتیکنرهای مح ستند. این م ست بارداری یهاکف دلیله  درکه  ا

 .شوندمی مس ایجاد مدار فلوتاسیون

 مدار آبگیری مجتمع مس سرچشمه -2 -1

در  شییود.مولیبدن می -، وارد تیکنرهای مساسییت حاوی مس و مولیبدنکه  پرعیارکنیکنسییانتره کارخانه 

وارد تیکنرهای  1 پرعیارکنیمولیبدن وجود دارد. کنسییانتره کارخانه  -تیکنر مس 4 مجتمع مس سییرچشییمه

 شود.مولیبدن می -مس 2و  1وارد تیکنرهای فاز  2جنوب و شمال و کارخانه پرعیارکنی 
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له تیکنرهای باط طرفبهشیییود و مولیبدن به باطله کارخانه پرعیارکنی افیییافه می -سیییرریز تیکنرهای مس

شیییود. درصییید جامد کنسیییانتره کارخانه پرعیارکنی کارخانه مولیبدن پمپ می فطربهآن  زیته ررود و می

 درصد است. 23حدود 

مشیییخصیییات این  1مولیبدن و در جدول  -های ورودی و خروجی به تیکنرهای مسجریان 1در شیییکل 

 ها آمده است.جریان

 
 مجتمع مس سرچشمه یبدنمول -مس یکنرهایت-1شکل 

 مولیبدن مجتمع مس سرچشمه -ها در تیکنرهای مسمشخصات جریان -1جدول 

 

 1 پرعیارکنیتیکنرهای  -3 -1

مال  با قطر و تیکنرهای شییی یک  نه  4/39جنوب هر  کارخا یارکنیمتر برای آبگیری از کنسیییانتره   1 پرع

شییود و درصیید رسییانده می 60به حدود  23درصیید جامد خوراک از حدود  ها. در این تیکنراندشییدهسییاخته

23 

3/90

0 

1/97  
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سال می طرفبهسپس  سرریز این تیکنرها نیز به باطله کارخانه کارخانه مولیبدن ار فافه  ارکنیپرعیشود.  ا

 تیکنرها آمده است.یکی از این  نمای 2شکل رود. در شود و به سمت تیکنرهای باطله میمی

 
 مولیبدن جنوب( -مولیبدن )تیکنر مس-نمایی از تیکنرهای مس -2شکل 

 (Transfer Houseساختمان انتقال مواد ) -4 -1

تیکنرهای  زیته رشییود. ثقلی وارد تیکنرهای جنوب و شییمال می صییورتبه 1 پرعیارکنیکنسییانتره کارخانه 

شیییود. در این می( Transfer Houseشیییمال و جنوب ابتدا وارد سیییاختمانی به نام سیییاختمان انتقال مواد )

و د فرسییتنمیرا به طبقه باالی سییاختمان  زیته ر، (3شییکل ) کنریتپایین  در یافراگمیدهای سییاختمان پمپ

 شود.به کارخانه مولیبدن فرستاده می( 4شکل ) های گریز از مرکزتوسط پمپ ازآنجا

دارد. دلیل وجود دو  وجود یافراگمیددارند. برای هر خط دو پمپ  زیته رهر یک از این تیکنرها دو خط 

ست که پمپ درپمپ کپه برای هر  مپ کند و هر پای کار میفربه صورتبه یافراگمیدهای هر خط این ا

اشد از پیوسته در خطوط لوله جریان داشته ب صورتبهمواد  کهنیافرستد. برای پیوسته مواد را نمی صورتبه

 .دنکنهوا کار می با یافراگمیدهای مواد را ارسال کند. پمپ هاکپهاز  یکیبارکه هر  شده استفاده کپهدو 
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 فصل اول

 

 
 تیکنرهای جنوب و شمال ODSدیافراگمی یهاپمپ -3شکل 

 
 تیکنرهای جنوب و شمال به کارخانه مولیبدن زیته رهای گریز از مرکز برای انتقال پمپ -4شکل 

شکلی پیش بیاید  ساختمان دو پمپ گریز از مرکز دیگر نیز برای مواقعی که برای کارخانه مولیبدن م در این 

 کند.مواد را به سمت تیکنرهای مس ارسال می که دارد وجود

ای وجود دارد که یکی از این مخزن دو شییییر نیزه یشیییود. در انتهامخزن مییک تیکنرها ابتدا وارد  زیته ر

سمت کارخانه مولیبدن پمپ  ازآنجاکند که شیرها مواد را وارد مخزنی می شود. در مواقعی که برای میبه 

ای که شیر نیزه تر از مقدار مطلوب باشدپایین زیته رکه دانسیته مشکلی به وجود بیاید یا این کارخانه مولیبدن
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شود که شود. باز کردن این شیر موجب میای دیگر باز میفرستد بسته و شیر نیزهبه سمت کارخانه بار را می

 .(۵شکل ) بار به خوراک تیکنر افافه شود و دوباره وارد تیکنر شود

 
 تیکنر زیته رمخزن  -۵شکل 

 2 مولیبدن پرعیارکنی-مستیکنرهای  -5 -1

دو تیکنر فاز  طرفبهثقلی  صورتبهشود و از این مخزن یک مخزن می وارد 2پرعیارکنی کنسانتره کارخانه 

است. قطر  شدهساخته 2همراه با کارخانه فاز  2و تیکنر فاز  1همراه با کارخانه فاز  1رود. تیکنر فاز می 2و  1

 متر است. 3۵این تیکنرها 

تیکنر فاز  زیته ر( و 6شکل ) SPXلنگی یهای شتوسط پمپ 1تیکنر فاز  زیته ردارد.  زیته رهر تیکنر دو خط 

 شود.به سمت کارخانه مولیبدن ارسال می (7شکل های گریز از مرکز )توسط پمپ 2
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 فصل اول

 

 
 1تیکنر فاز  SPXهای شلنگی پمپ -6شکل 

  
2تیکنر فاز  مرکزپمپ گریز از  -7شکل 





 

 

دومفصل  دوم       فصل    

 

 

  

ر  شرح تجهیزات  کنسانترهی آبگیر مدا
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 شرح تجهیزات -1 -2

وجود  سنج یدب و سنجدهی، پارو، شیرهای خروجی، دانسیتهدر هر تیکنری تجهیزاتی مانند چاهک خوراک

 شود.ها توفیح داده میدارد. در ادامه هر یک از این تجهیزات و وظایف آن
 دهیچاهک خوراک -1 -2-1

دهی در مرکز تیکنر برای آرام کردن دبی ورودی قبل از ورود به مخزن و توزیع یکنواخت چاهک خوراک

دهی تأثیر بسییییار زیادی بر اسیییت. طرح چاهک خوراک شیییدهیطراحو شیییعاعی جریان به درون تیکنر 

ها به میزان مخلوط شیییدن پالپ و فلوکوالنت در همچنین این فرآیندنشیییینی در تیکنر دارد. های تهفرآیند

و  یدهخوراکدر طراحی چاهک  هامالک نیترمهمدهی وابسییتگی بسیییار زیادی دارند. چاهک خوراک

 .دهی به آن شامل موارد زیر استسیستم خوراک

 یدهخوراکبیشینه انرژی در چاهک  کاهش

 یدهخوراک در چاهکپالپ  ماندزمانافزایش 

 نشینیورود مستقیم پالپ به ناحیه تهجلوگیری از 

 طبیعی خوراک با استفاده از آب شفاف بازیابی شده یسازقیرقبه حداکثر رساندن 

متر( سیییانتی 1هایی با قطر دهی تیکنرهای جنوب و شیییمال از دو دیواره مشیییبک )شیییبکهچاهک خوراک

رکت انالی به سمت چاهک ح. پالپ از طریق کاستمشبک  نرهاکیتو کف چاهک نیز در این  شدهلیتشک

شی وارد چاهک می صورتبهکند و می دهی همراه با پاروهای تیکنر (. چاهک خوراک8شکل شود )ریز

 در حال گردش است.

 
 دهی تیکنر شمال و جنوب و کانال ورود خوراک به چاهکخوراکچاهک  -8شکل 

 ۵/0هایی حدود از یک دیواره و کف مشیییبک با چشیییمه 1مولیبدن فاز  -دهی تیکنر مسچاهک خوراک

شکمتر سانتی ست. پالپ در این چاهک خوراک شدهلیت ش صورتبهدهی نیز از طریق کانالی ا ی وارد ریز
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ثابت اسییت و همراه پاروهای  1اما این چاهک برخالف چاهک تیکنرهای پرعیارکنی ؛ (9شییکل شییود )می

 چرخد.تیکنر نمی

 
 و کانال ورود خوراک به چاهک 1دهی تیکنر فاز چاهک خوراک -9شکل 

اسییت که نسییبت قطر به ارتفا  آن کم اسییت. در  شییدهیطراح یاگونهبه 2دهی تیکنر فاز خوراکچاهک 

مماسیییی وارد  صیییورتبهای خوراک از طریق لوله. دهی سیییرند وجود نداردطراحی این چاهک خوراک

شکافی که در  یوطرمخیک  صورتبهپایین این چاهک (. 10شکل ) شودچاهک می ست و بار از   شکلا

شان  10 ست وارد تیکنر می شدهدادهن صفحه مخروطی زیر  شدهکنترل صورتبهشود. خوراک ا سط  تو

یاحطر یاگونهبهدهی شییود. این نو  چاهک خوراکتزریق میبه باالی سییطح گل به داخل تیکنر چاهک 

ست که ورود خوراک به داخل تیکنر  شده شکاف قابل تنظیم یکنواخت  صورتبها شود. دهانه این  توزیع 

 خوراک ورود به تیکنر دهانه را تنظیم کرد. بر اساستوان است و می
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 و لوله ورود خوراک به تیکنر 2دهی تیکنر فاز چاهک خوراک -10شکل 

 پارو -2 -2-1

ستون نگه ستون مرکزی وجود دارد. این  سی و دارنده چاهک خوراکدر هر تیکنری یک  ستر دهی، پل د

سییایر تجهیزات روی پل دسییترسییی هسییت. یک موتور روی سییتون مرکزی وجود دارد که پاروها را حول 

به  درجه نسیییبت 90پارو وجود دارد که هر یک با زاویه  4چرخاند. در کف تیکنر سیییتون مرکزی تیکنر می

پاروی بعدی قرار دارند. دو تا از پاروها بزرگ و تا دیوار کناری تیکنر آمده اسیییت و دو پارو دیگر به دلیل 

شتری وجود دارد، کهنیا ست.  شدهنصبهایی هست. پایین این پاروها تیغه کوچک در مرکز تیکنر گل بی ا

ا به سییمت ر یکنرشییده در کف ت نینشییتهپاروها قرار دارند، رسییوبات  یینکه در پا هایییغهبا چرخش پارو ت

 .خارج شوند یکنرموجود در مرکز ت زیته ر یهاتا از لوله کنندیم یتهدا یکنرمرکز ت

 
 مولیبدن -پاروهای تیکنرهای مس -11شکل 
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 ایهسته سنجیتهدانس -3 -2-1

از  یک هر یمشییخص باشیید، بر رو یوسییتهپ صییورتبه یکنرهات زیته رو درصیید جامد  یتهدانسیی کهینا یبرا

س یک یکنرهات زیته رخطوط  که از  یاتهمنبع هس یک زیته رلوله  طرفکیاست. در  شدهنصب سنجیتهدان

 یزانآشییکارسییاز قرار دارد تا م یکلوله  یگراسییت و در طرف د شییدهدادهقرار  کندیخود اشییعه سییاطع م

 یزاند، مباشیی یشییترب زیته ردرصیید جامد  هرچقدرکند.  یریگرا اندازه کندیه عبور مکه از لول یتشییعشییعات

شعات شع فع و شودیعبور کرده از لوله کمتر م ت شعات  شع ساز ت شکار رد. در خواهد ک یافتدر ترییفآ

س ینکنار ا سته هایسنجیتهدان شگرنما یک یاه س ی ساسر بپالپ موجود در لوله را  هتیوجود دارد که دان  ا

 .دهدیم یشمحاسبه کرده و نما شدهثبتشدت تشعشعات 

 شود.ری مییگتیکنر اندازه زیته ردستی دانسیته  صورتبهد و نها وجود ندارسنجدانسیتهدر حال حافر این 
 سنج یدب -4 -2-1

 یشنما یراب یشگرهمراه با نما سنج یدب یک یکنرهات زیته راز خطوط  یکهر یبر رو سنجدانسیتهعالوه بر 

 یفاراد یقانون القا بر اساس یریگها اصل اندازهسنج یدب ین. در ا(12شکل است ) شدهنصب یدب یوستهپ

 یفاا سیینج یدبتوسییط  جادشییدهیا یسیییمغناط یدانا در مر القاکننده یک. پالپ در حال حرکت نقش اسییت

و سیییطح مقطع لوله  کندیکه در لوله حرکت م یذرات جامد سیییرعتبهها با توجه سییینج یدب ین. اکندیم

 یبد ینا یبرا شیییدهگرفته. البته در محاسیییبات در نظر آورندیم به دسیییت هرلحظهپالپ را در  یمقدار دب

در محل  یدبا یلدل یناست. به هم شدهگرفتهه در نظر یها، سطح مقطع ثابت و برابر با سطح مقطع لوله اولسنج

 ون خطا باشد.بد شودینشان داده م یشگرکه توسط نما یاشدهمحاسبه یسنج، لوله پر باشد تا دب ینصب دب

سطح مقطع ل سنج یدبهمچنین نباید  شد که موجب کاهش  سوب گرفته با سب ولهر  اتو ایجاد خطا در محا

 شود.می

 
 مولیبدن-تیکنرهای مس سنجدبی  -12شکل 
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 مولیبدن -تیکنرهای مس زیته ر یهاپمپ -5 -2-1

 یاگونههبها باید شیود. این پمپهایی انتقال داده میمولیبدن توسیط پمپ -هر یک از تیکنرهای مس زیته ر

 تغییر داد. ظههرلحشود را در باشد که برای تنظیم دانسیته در یک مقدار ثابت بتوان مقدار دبی که ارسال می

شمال از پمپ -برای تیکنرهای مس ستفاده می ODSهای دیافراگمیمولیبدن جنوب و  ها با شود. این پمپا

ه شیرهای الکتریکی هست ک کنندهفعال یراهسه چیپمیسبه یک  مجهز یافراگمیدکند. هر پمپ هوا کار می

ود هوای فشییرده به باعث ور چیپمیسییانرژی دادن به کند. روی خطوط خوراک و خروجی را باز و بسییته می

ت انجام عملیات پمپ کردن به این صور شود.اعث رها شدن هوای فشرده در جو میو قطع انرژی ب هاپمپ

را  چیپمیسیی اتیعمل ریمتغسیینج  زمانکی .شییودمی و قطع دادهانرژی  چیپمیسییبه  متناوب طوربهشییود که می

نابراین تعداد قطع و وصیییل انرژی را در هر دقیقه تنظیم میکنترل می با افزایش تعداد قطع و  کند.کند و ب

ر دیابد. وصییل شییدن در هر دقیقه مقدار دبی ارسییالی افزایش و با کاهش آن مقدار دبی ارسییالی کاهش می

 اسییت. شییدهیطراحموازی ای دو کپه صییورتبهبا دو پمپ  یسییتمسیی یدائمآوردن جریان  به دسییتجهت 

 است. شدهاستفاده یافراگمیدپمپ  2برای هر تیکنر  جهیدرنت

شرده و  Gland Sealها تعمیرات کم، عدم نیاز به مزایای این نو  پمپ ست.  یجابهمصرف هوای ف برق ا

 د.نکنها آلودگی صوتی بسیار زیادی است که ایجاد میولی عیب این نو  پمپ

سط پمپ 1مولیبدن فاز -تیکنر مس زیته ر شلنگی تو سال می SPXهای  سمت کارخانه مولیبدن ار شود. به 

عیب آن نیز  .اسییتمزایای این نو  پمپ در توانایی ارسییال مواد با دانسیییته باال و قابلیت پمپاژ با ارتفا  زیاد 

 .کننداست که مواد را ارسال می ایجاد لرزش در خطوطی

ستفاده میاز پمپ 2مولیبدن فاز -برای تیکنر مس شکالتی مانند شود. این نو  پمپهای گریز از مرکز ا ها م

سال مواد از  سافت زیادی که برای ار سوب گرفتن خطوط دارد. همچنین مجبورند به دلیل م سایش زیاد و ر

 .دارندنگهکنر به کارخانه مولیبدن وجود دارد، دانسیته را پایین تی
 (Bed Levelارتفاع گل ) -6 -2-1

ی صییحیح در راهبرپیوسییته کنترل شییود و  صییورتبهکه باید  مهم اسییتهای از مؤلفه گرید یکی ارتفا  گل

شیییود که ذرات جامد به آب دارد. اگر ارتفا  گل از یک حدی باالتر باشییید، موجب می تیکنر نقش مهمی

 صییورتبهگیری ارتفا  گل دسییتگاهی برای اندازه دلیلشییود. به همین و آب سییرریز کدر  ابدی راهسییرریز 

ارتفا  گل یک سطحی در حد واسط آب شفاف روی سطح تیکنر و  درواقعپیوسته در تیکنرها باید باشد. 

 جامد فشرده در کف تیکنر است و دانسیته آن نیز بین حد واسط این دو سطح است.
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ستفاده از  شناور بایشناور آشکار م یکسطح گل با ا شد که رو یطور یدشود. وزن  شودگل  یبا . شناور 

البته در برخی تیکنرها از حسییگرهای  (.13شییکل ) کندیم یینارتفا  شییناور را تع یسیییمغناط گرحسیک 

 شود.مافوق صوت برای تعیین ارتفا  گل استفاده می

 
 شناور برای تعیین ارتفا  گل -13شکل 

 (Bed Massوزن گل ) -7 -2-1

است. چون ارتفا  پالپ باالی این مبدل  شدهنصب 2فاز یک دستگاه مبدل فشاری در محل خروجی تیکنر 

هندسییه تیکنر  کهنیادهد. به دلیل های مختلف را نشییان میفشییارهای مختلف دانسیییته جهیدرنتثابت اسییت، 

 (.14شکل ) وزن گل در تیکنر دارد با یمیمستقثابت است، فشار گل رابطه 
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 در کف تیکنر شدهنصبفشارسنج  -14شکل 

 1تیکنرهای پرعیارکنی  زیته رکنترل سطح مخزن  -8 -2-1

شیییود و از این مخزن وارد مخزنی می ODSهای دیافراگمیتیکنرهای جنوب و شیییمال توسیییط پمپ زیته ر

 صورتهبسطح پالپ در مخزن شود. های گریز از مرکز به سمت کارخانه مولیبدن فرستاده میتوسط پمپ

سط یک  سته تو صوتی پیو سنج  شتننگهشود. برای می یریگاندازهسطح  با بت، سطح در یک مقدار ثا دا

 (.1۵ل شککند )خودکار تغییر می صورتبهتوجه به تغییرات سطح، سرعت پمپ گریز از مرکز نیز 

 
 تیکنر شمال و جنوب زیته رسطح سنج مخزن  -1۵شکل 
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 2تغییر ارتفاع پاروهای تیکنر فاز  -9 -2-1

مکانیزم (. 16شکل و دو پارو کوچک هستند )چهار پارو دارد که دو پارو بزرگ  2مولیبدن فاز  -تیکنر مس

شتاور کنترل  سط گ شدن پاروها تو میآن را کاهش  رکردنیگ. باال آمدن پاروها خطر شودیمباال و پایین 

شرایط  شتری به مراقبت کار برای مقابله با  تواند دهد. پاروها همچنین میگشتاور می رمالنریغدهد و زمان بی

یلیم ۵مدن آ باالسرعت و بادستی باال و پایین شود. باال آمدن آن توسط سیلندرهای هیدرولیکی  صورتبه

 ست.بر ثانیه ا متریلیم 2آمدن آن  نییپاسرعتدر ثانیه و  متر

 کند.موارد زیر ارتفا  پارو تغییر می بر اساسگر تنظیم ارتفا  پاروها در حالت خودکار باشد ا

مانی که یابد تا زآید. باال آمدن ادامه میدرصیید شیید پارو باال می %۵0گشییتاور بیشییتر از  کهیوقت -1

 شود.درصد  48گشتاور کمتر از 

دقیقه انجام  ثانیه در هر دو 2 عمل . اینآیددرصییید بود پاروها پایین می %40گشیییتاور زیر  کهیوقت -2

 شود.می

 
 2مولیبدن فاز -پاروهای تیکنر مس -16شکل 

 مولیبدن -راهبری صحیح تیکنرهای مس -2 -2

 یدرسییتبهاین تیکنرها  کهیدرصییورتشییود. مولیبدن می -کنسییانتره کارخانه پرعیارکنی وارد تیکنرهای مس

ادی های زیعمل نکند بخشیییی از کنسیییانتره که برای خردایش و جدایش آن در کارخانه پرعیارکنی هزینه

هایی که هایی برای شکستن کفرود. به همین دلیل دوشاز طریق سرریز تیکنر هدر می یراحتبهشده است 

نیز به  زیته راست. دانسیته  شدهصبنبر روی سطح تیکنر هستند و همراه خود ذرات جامد را به دنبال دارند، 
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برای اال باشد. بباید انجام شود، باید تا جایی که امکان دارد  یخوببهتعویض آب در این تیکنرها  کهنیادلیل 

شود اپراتور باید  کهنیا شه حفظ  در  و ندپیوسته عملیات را کنترل ک صورتبهشرایط عملیاتی مطلوب همی

 .العمل مناسب نشان دهدبرابر اتفاقات و هشدارها عکس

صییحیح تیکنرها را راهبری کرد باید با یکسییری مفاهیم اصییلی که در ادامه توفیییح  طوربهبتوان  کهنیابرای 

 شود، آشنا شد.داده می

  تیکنرها زیته ردانسیته 

  تیکنرها زیته رسطح مخزن 

 گشتاور تیکنرها 

 های کنترلیحلقه 
 تیکنرها زیته ردانسیته  -1 -2-2

سیتهدا سیته توسط پیوسته صورتبه خطوط از یک هر زیته ر ن سته هایسنجدان این خطوط  روی بر که ایه

سیتهنصب است )در حال حافر این  شود و با توجه به این گیری می(، اندازهاندشدهخارجها از خط سنجدان

ه شیییود. دانسییییتتعیین می )تعداد فیییرباتی پمپ در واحد زمان(های دیافراگمیپمپگیری سیییرعت اندازه

 گیری شود.اندازه زیته ردستی در مخزن پمپ  صورتبهتواند همچنین می

سیته  خودکاردر حالت  کهیوقت -1 ست، اپراتور یک نقطه مطلوب را برای دان کند. انتخاب می زیته را

سیته سیته را اندازهپیو صورتبهای هسته سنجدان سیته از کند و با توجه به فاصگیری میسته دان له دان

 شود.خودکار تعیین می صورتبهمقدار مطلوب تعداد فربات پمپ 

 کند یا از طریقگیری میرا اندازه زیته ردسیییتی دانسییییته  صیییورتبهدسیییتی، اپراتور  تدر حال  -2

ه مقدار کند. اگر دانسیییته نسییبت بتیکنر را مشییاهده می زیته رمقدار دانسیییته  ایهسییته سیینجدانسیییته

 دهد.را کاهش و اگر باالتر بود افزایش می زیته ردستی سرعت پمپ  صورتبهتر بود مطلوب پایین

در حالت  کهیدرحالشییود پیوسییته انجام می صییورتبهالبته باید توجه شییود که در حالت کنترلی این عمل 

 پیوسته نیست. صورتبهدستی 
 تیکنر زیته رسطح مخزن  -2 -2-2

 شود.گیری و در اتاق کنترل نمایش داده میاندازه زیته رتوسط یک سطح سنج التراسونیک سطح مخزن 

حداکثر مقدار سیییطح مخزن  عنوانبهمطلوب را  نقطهاسیییت، اپراتور یک  خودکاروقتی در حالت  -1

درصیید باشیید. برای حفظ سییطح  80تا  ۵0ین سییطح باید بین کند. تحت شییرایط نرمال اتعیین می

 کند.تغییر می خودکار صورتبه زیته رمطلوب در صورت لزوم سرعت پمپ 
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کند و در صورت لزوم برای پیوسته سطح مخزن را مشاهده می صورتبهدر حالت دستی، اپراتور  -2

 دهد.را تغییر می زیته رحفظ سطح مخزن در نقطه مطلوب سرعت پمپ 
 گشتاور -3 -2-2

شان شتاور تیکنر ن ستگ هر چه میزان  .دهنده نیروی وارده بر پاروهای تیکنر برای انتقال گل به مرکز تیکنر ا

د. با توجه شوگل موجود در کف تیکنر کمتر باشد فشار کمتری به موتورها برای چرخاندن پاروها وارد می

های به فاصیییله رسیییوبات موجود در کف تیکنر از مرکز تیکنر، ارتفا  گل و مقدار آب موجود در بین گل

ردد. گشییود، محاسییبه میا وارد مینشییین شییده در کف تیکنر میزان گشییتاوری که به موتورهای پاروهته

شتری میسرعت ته هرچقدر صله بی شد ذرات از مرکز تیکنر فا شینی مواد کمتر با ش زیادی از گیرند و بخن

پاروها  نشین شده است توسطها تهبرای انتقال موادی که در کناره جهیدرنتشوند. نشین میته هاکنارهمواد در 

باشد، بیشتر  نشینی بیشترسرعت ته شود. به همین دلیل هرچها وارد میوتورهفشار زیادی به م به مرکز تیکنر،

شین میمواد نزدیک مرکز تیکنر ته شار کمتری به موتور پاروها برای خروج گل از تیک جهیدرنتشود و ن نر ف

رف دیگر ط شود. ازبیشتر باشد به پاروها فشار بیشتری وارد می ود. همچنین ارتفا  گل نیز هر چهشوارد می

شود و شود که به الیهافزایش ارتفا  گل در کف تیکنر موجب می شتری وارد  شار بی  جهیرنتدهای پایینی ف

کند. میو به سییمت باال حرکت  شییدهخارجهای پایینی ن شییده در الیهنشیییهای تهآب موجود در بین گل

صد جامد گل تهموجب می ،افزایش ارتفا  گل جهیدرنت شده افزایش یابد و حرکت مواد شود که در شین  ن

 فشار بیشتری به پاروها برای انتقال مواد به مرکز وارد شود. تیدرنهاتر شود و سخت

اید ب شییرایط پایدار رابطه مسییتقیم دارد، گل از مرکز و ارتفا  گل در بافاصییلهکه گشییتاور موتور  جهیدرنت

شتاور است، گ دهندهنشانآمپر کشی که حد مجاز  باالتر نرود. حد مجازرل شود که از پیوسته کنت صورتبه

درصیید مقدار  ۵0 مقدار مجاز گشییتاور ،2و  1آمپر و برای تیکنرهای فاز  ۵برای تیکنرهای شییمال و جنوب 

ست. از طرف دیگر اگر گشتاور  شد  ازحدشیبحداکثر ا شانپایین با ست که  دهندهن ری به شاف درواقعاین ا

درصد  اندازهازشیبارتفا  گل خیلی کم است و این مسئله موجب پایین بودن  جهیدرنتشود. پاروها وارد نمی

یکنر ت زیته رتیکنر هسییت. درصیید جامد پایین  زیته ربخش زیادی از آب از طریق  یهدرروو  زیته رجامد 

 است. درصد جامد ته ریز تیکنر پاییناین است که  دهندهنشان

جامد و  افتد، با توجه به گشییتاور، دانسیییتهبرای اپراتور مبهم اسییت که داخل تیکنر چه اتفاقی می کهیدرحال

شینی گل تواند تا حدود زیادی از الگوی تهارتفا  گل می ها دید خوبی گیریاین اندازه درواقعشود.  باخبرن

شان دالعملواقع لزوم عکسو در م هدصحیح تیکنر را راهبری کر طوربهد دهد تا بتوانبه او می هد که هایی ن

 پیوسته مناسب باشد. صورتبهعملکرد تیکنر 
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 زیته رکنترل درصد جامد  -4 -2-2

ر عملکرد شود که دموجب می ،اگر دانسیته بار ارسالی به سمت کارخانه مولیبدن نوسان زیادی داشته باشد

ه مولیبدن این اسیییت ک -کارخانه مولیبدن اخالل ایجاد شیییود. به همین دلیل یکی از وظایف تیکنرهای مس

سال کن سیته یکنواخت را برای کارخانه مولیبدن ار سیت کهنیاد. برای نباری با دان سالی دان شته بار ار ه ثابتی دا

 ، با توجه به باری که به سییمت تیکنرها از سییوی کارخانهه مولیبدنارسییالی به کارخان پالپ باشیید، باید دبی

دسیییتی  صیییورتبهبار ورودی نوسیییان زیاد دارد، این کار  کهنیابا توجه به  آید، تغییر کند.پرعیارکنی می

ته این مسئله پیوس صورتبهی کنترلی وجود دارد که انجام است. به همین دلیل در این تیکنرها حلقه رقابلیغ

 کنترل کند. را
 1مولیبدن پرعیارکنی  -ی کنترلی تیکنرهای مسحلقه -1 -2-2-4

ها کم شییود، میزان فییربه زدن این پمپ نرخاگر . باشییندمی میاین تیکنرها از نو  دیافراگ زیته رهای پمپ

ه تطبق طرح اولیه کارخانه، . یابدها، دبی پمپ افزایش میتعداد فییربه ادشییدنیزدبی کاهش و در صییورت 

عالوه بر این، . اشدپیوسته دانسیته ب یریگاندازه، برای سنجدانسیتهاین تیکنرها باید مجهز به یک دستگاه  زیر

ته ه و تعداد فربه پمپ قرار داشته است که در صورت افزایش دانسیت سنجدانسیتهیک حلقه کنترلی نیز بین 

ا کاهش ، تعداد فربه رزیته رفربه را افزایش و در صورت کاهش دانسیته نسبت به حد مطلوب، تعداد  زیر

ستمی سان سرعتبهتوان با این کار می(. 17شکل ) داده ا های خوراک ورودی به تیکنر مقابله در برابر نو

ی پالپ دب کهنیا. همچنین یک دبی سییینج نیز در مسییییر ارسیییال مواد از پمپ به کارخانه مولیبدن برای کرد

 پیوسته ثبت شود، وجود داشته است. صورتبهف هر یک از تیکنرها ورودی به کارخانه از طر

 
 مولیبدن شمال و جنوب-حلقه کنترلی برای تنظیم دانسیته در تیکنرهای مس -17شکل 
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 2مولیبدن فاز  -ی کنترلی تیکنرهای مسحلقه -2 -2-2-4

سنجیک  2ز مولیبدن فا -در تیکنر مس شار سمت خروجی تیکنر  ف صبدر ق ست. با توجه به  شدهن  کهنیاا

 تغییر در وزن مقدار جامد دهندهنشییانگیری آن ارتفا  مواد روی این دسییتگاه ثابت اسییت، تغییرات اندازه

 تیکنر است. زیته رداخل تیکنر و همچنین دانسیته 

فاز  زیته رهای بر روی لوله بار خروجی از تیکنر  2تیکنر  و قبل از پمپ نیز شییییرهای کنترلی برای تنظیم 

سیته  جهیدرنتوجود دارد.  شارسنجی کنترلی بین در حد مطلوب، حلقه زیته ربرای تنظیم دان شیر کنترلی  و ف

 قرار دارد. زیته ر

ودکار باز و خ صورتبه زیرته است که در صورت باال رفتن فشار، شیر  صورتنیبدحلقه کنترلی  عملکرد

 شود.در صورت پایین آمدن فشار، شیر بسته می

 قبل از ارسالمولیبدن  -تیکنرهای مس زیته رامکان درصد جامد  حدبه چه دلیل باید تا : 1 سؤال 

 ؟حداکثر باشدبه سمت کارخانه مولیبدن 

در  کهیدرحالشود که موجب شناوری مس می استمواد شیمیایی حاوی  مولیبدن(-تغلیظ )مسکنسانتره کارخانه 

ه تهر چه درصد جامد  جهیدرنت .شوداستفاده میبازداشت مس  دیگری برای مواد شیمیاییاز کارخانه مولیبدن 

مولیبدن باالتر باشد این بدین معنی است که همراه پالپی که به کارخانه مولیبدن ارسال -تیکنرهای مس زیر

 جهیرنتدمقدار کمتری مواد شیمیایی شناور کننده مس که برای کارخانه مولیبدن مضر است وجود دارد و شود می

 یابد.مصرف مواد شیمیایی برای بازداشت مس در کارخانه مولیبدن کاهش می

بدن گرفته مولی-باید در تیکنرهای مس یارکنیپرعنوسانات کنسانتره کارخانه  کهنیادلیل  :2 سؤال 

 ارسالی به کارخانه مولیبدن پالپی با دانسیته یکنواخت باشد، چیست؟ خوراکو شود 

 هرلحظهاگر در  زیرا ،دارد کارخانه آن منفی در عملکرد ریتأث ایکارخانه در هرنوسان دانسیته بار ورودی 

غییر در کارخانه باید ت ، مقدار مصرف مواد شیمیایی و ...مشخصات بار ارسالی به کارخانه تغییر کند نحوه راهبری

شود. به همین دلیل باید تا جایی که امکان دارد بار کند و این موجب به هم خوردن تعادل در آن کارخانه می

 مرتب کنترل شود. صورتبهآن  ارسالی به سمت کارخانه مولیبدن یکنواخت باشد و دانسیته

های کنترلی که طبق طراحی برای خطوط و حلقه سنج یدبسنج، دانسیته کهنیابا توجه به  :3 سؤال 

است، نحوه صحیح راهبری  شدهحذفبود،  شدهگرفتهمولیبدن در نظر  -تیکنرهای مس زیته ر

خوراک مناسبی به کارخانه  کهنیادستی برای  صورتبه 1 یارکنیپرعمولیبدن –تیکنرهای مس 

 مولیبدن ارسال شود را توضیح دهید؟

صحیح این تیکنرها را راهبری کرد یک سری اصول وجود دارد که در زیر  طوربهبتوان  کهنیاطبق طراحی برای 

 است: شدهاشاره
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ته  هایو استفاده از دو پمپ تنها در دانسیته باشد کاربهآمادهدر حال کار و پمپ دیگر  زیته ریک پمپ  .1

 .مجاز استبسیار باال ریز 

 ساعتهمینزمانی  یهابازهدر  گیری دانسیتهاندازه .2

 مرتب صورتبهکنترل گشتاور  .3

 ت.تر از مقدار مطلوب اسمواقع ضروری که دانسیته کم جزبهبه تیکنر  زیته رجلوگیری از برگرداندن  .4

 ها برای تنظیم دانسیته در مقدار مطلوبتغییر تعداد ضربات پمپ .5

 



 

 

سومفصل   

 

 

  

مشکل
کاراهو راهاهی فرآیند، پیشنهاداه 
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 تیکنرهای کنسانتره -1 -3

ملکرد این ع جهیدرنتشییود. می مولیبدن -مس وارد تیکنرهای کنسییانتره پرعیارکنی محصییول نهایی کارخانه

رات به سرریز و یابی این ذنشینی داده و از راهباشد که فرصت کافی به ذرات برای ته یاگونهبهتیکنرها باید 

 .هدرروی بخشی از کنسانتره جلوگیری شود
 مولیبدن -بررسی عملکرد تیکنرهای مس -1 -3-1

ت، حاوی های تغلیظ اسییکنسییانتره حاصییل از فلوتاسیییون در کارخانه ،با توجه به اینکه خوراک این تیکنرها

 صییورتبهدهی و عالوه بر این، ورود پالپ با سییرعت به درون چاهک خوراک .اسییتکف بسیییار زیادی 

که  یسییبزرنگدر بیشییتر اوقات کف  رونیازاشییود. ریزشییی باعث افزایش میزان کف موجود در پالپ می

وجود کف روی تیکنر باعث  پوشییاند.مولیبدن اسییت، روی سییطح تیکنر را می -حاوی کنسییانتره نهایی مس

ی و آنالیز شیییمیایی گیرشییود. نمونهمیتیکنرهای باطله  تیدرنهایابی ذرات کنسییانتره به سییرریز تیکنر و راه

تن کنسانتره نهایی کارخانه پرعیارکنی  ۵00مولیبدن نشان داد که سالیانه حدود  -آب سرریز تیکنرهای مس

سرریز هر یک از این تیکنرها هدر می سیار ؛ روداز طریق  شکستن کف روی این تیکنرها ب  تیااهمببنابراین 

 است.

 هشییدنصییبآن تعدادی دوش  یروآب وجود دارد که ها در دور تیکنر یک حلقه برای شییکسییتن این کف

. ولی شودهای روی سطح میها آب را با فشار روی سطح تیکنر وارد و باعث شکستن کفاست. این دوش

ها نیسییتند و بخشییی از کف به کانال سییرریز ها قادر به از بین بردن تمام کف، دوشبه دلیل حجم زیاد کف

 .(18شکل یابد )تیکنر راه می

بتوان در مرکز  کهیدرصورتشوند، روی تیکنر از مرکز تیکنر به اطراف منتشر می یهاکف کهنیابا توجه به 

 شود.جلوگیری کرد، قطعاا از هدرروی کنسانتره جلوگیری می هاکفتیکنر از انتشار این 
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یابی کف به کانال از راه شدنمانعبرای  کف شکنهای وجود کف روی سطح تیکنر و کارایی نامناسب دوش -18شکل 

 کنسانتره نهایی( یهدرروسرریز )

 1مولیبدن تغلیظ -مستیکنرهای  -2 -3-1

تدای  ندازراهدر اب یل  یا به دل حافیییر  حال  که در  ته  ها، تجهیزات کنترلی مختلفی وجود داشییی این تیکنر

ستفاده نمی . عالوه بر این، بررسی راهبری اندشدهخارجشود و از مدار فرسودگی یا عدم آگاهی کارکنان ا

 رل این تیکنرها وجود دارد.این واحد نشان داد که مشکالتی در راهبری، طراحی و کنت
 1مولیبدن تغلیظ  –مشکالت راهبری تیکنرهای مس  -1 -3-1-2

 گیری از کنسییانتره مولیبدن و ارسییال پالپ غلیظ )درصیید جامدمولیبدن آب -وظیفه اصییلی تیکنرهای مس

 یک مخزن نیز عمل کرده و نقش نوسان عنوانبه( به کارخانه مولیبدن است. همچنین این تیکنرها ۵0 حداقل

سان ؛ کنندگیر خوراک کارخانه مولیبدن را در عمل بازی می  در خوراک این ازحدشیباما گاهی اوقات نو

مناسب اعمال  ملالععکسشود که بایستی در چنین اوقاتی می زیته رتیکنرها باعث تغییر دبی و درصد جامد 

بدن( می نه مولی خا کار ها )دبی ورودی  با تغییر میزان دبی خروجی تیکنر مل،  بگردد. در ع قا ل توان در م

باشییند. اگر نرخ می میاین تیکنرها از نو  دیافراگ زیته رهای نوسییانات ورودی به تیکنرها مقابله کرد. پمپ

 ها، دبی پمپ افزایشتعداد فربه ادشدنیزت ها کم شود، میزان دبی کاهش و در صورفربه زدن این پمپ

 .یابدمی

پیوسته  یریگندازها، برای سنجدانسیتهاین تیکنرها باید مجهز به یک دستگاه  زیته رطبق طرح اولیه کارخانه، 

ته است که در و تعداد فربه پمپ قرار داش سنجدانسیتهعالوه بر این، یک حلقه کنترلی نیز بین . دانسیته باشد

ه تنسبت به حد مطلوب، تعداد فربه را افزایش و در صورت کاهش دانسیته  زیته رافزایش دانسیته  صورت

فربه را کاهش میزیر ست، تعداد  های خوراک ورودی در برابر نوسان سرعتبهتوان با این کار می. داده ا

 .به تیکنر مقابله کرد
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روش . شیودنمی نیز اسیتفاده هافیربه زنو از  اندهشیدخارجها از مدار سینجدانسییتهحافیر این  در حالالبته 

ست که در  صورت ا فر به این  ساعت  نیترنانهیبخوشکنترل تیکنر در حال حا سیته  رباکیحالت، هر  دان

و در صیییورت کم و یا زیاد بودن، با تغییر میزان خوراک ورودی و برگرداندن  شیییدهکنترلتوسیییط اپراتور 

بار  عداد پمپ زیته ربخشیییی از  یا تغییر ت عال به ورودی تیکنر  له م زیته رهای ف قاب . شیییودیبا این تغییر م

 یریگاندازهبا توجه به تغییر مداوم مشیییخصیییات خوراک ورودی، راه مقابله با این تغییرات،  کهیدرصیییورت

ر عمل، این کار ما دا؛ اسییت زیته رمتناسییب با تغییرات دانسیییته  زیته رو تغییر دبی  زیته رپیوسییته دانسیییته 

ساعت کامل انجام نمی صورتبه سیته در بهترین حالت هر   جهیدرنت. شودمیگیری هانداز باریکگردد و دان

 شیییود که در عملکرد تیکنر اخالل ایجادبا روش کنترل فعلی، برای مقابله با نوسیییانات اقداماتی انجام می

صب . کندمی صورت ن سیتهولی در  رودی به تغییرات در و کهنیالقه کنترلی، قبل از ح یاندازراهو  سنجدان

 شود.خودکار انجام می صورتبهبرسد، اقدام مناسب  زیته ردانسیته 

از این دو پمپ باید یک پمپ شیییود. به کارخانه مولیبدن ارسیییال میدو پمپ  لهیوسیییبههر تیکنر  زیته ر

، های کنترلیبه از مدار خارج شیییدن حلقهبا توجه . و پمپ دیگر در حال کار باشییید کاربهآماده صیییورتبه

به ورودی تیکنر و کار کردن با دو پمپ، یکی از اقداماتی است که در حال حافر  زیته ربرگشت بخشی از 

الل در عملکرد تیکنر شیییود و موجب اخاپراتور انجام می برای مقابله با نوسیییانات خوراک ورودی توسیییط

 کردن با دو پمپ نیز معایبی به شرح زیر دارد:وجود این بار در گردش و کار . شودمی

  شود تیکنرها در نظر گرفته می زیته ر: زمانی که دو دستگاه پمپ برای کاربهآمادهعدم وجود پمپ

ی با این نو  راهبر. باشد کاربهآمادهباید در حال کار باشد و دیگری خاموش و  هاآنحتماا یکی از 

عالوه بر صییرف انرژی زیاد به دلیل اسییتفاده مداوم از دو پمپ، در وجود ندارد و  کاربهآمادهپمپ 

 صورت خرابی هر پمپ احتمال توقف تیکنر وجود دارد.

  هم در : یکی از پارامترهای مزیته ردانسیته  ازحدشیبعدم وجود ظرفیت افافه در صورت باال رفتن

سیته الا همراه با باال رفگشتاور که معمو ازحدشیب باال رفتن. استکنترل تیکنر گشتاور آن  ته تن دان

تواند به بازوهای تیکنر آسیییب وارد کند و همچنین امکان متوقف کردن دهد، میتیکنر رخ می زیر

دو پمپ  یریکارگبهتیکنر با  زیته رخروجی در چنین مواقعی باید با زیاد کردن . تیکنر را نیز دارد

دو پمپ همیشه در  کهیدرصورت. ور را کنترل کردتیکنر دانسیته و گشتابه و کم کردن بار ورودی 

رود و در صییورت باال رفتن دانسیییته و این امکان و پارامتر کنترلی از دسییت می ،حال کار باشییند

 گردد.گشتاور وارده بر پاروها امکان آسیب دیدن تیکنر و توقف بسیار بیشتر می

  تیکنر باعث  زیه رتآن: باز بودن مسیر برگشت  ییکاراکار کردن تیکنر با دو برابر ظرفیت و کاهش

شیییود یا به عبارتی تیکنر با دو برابر ظرفیت میافزایش تقریباا دو برابری میزان جامد خوراک تیکنر 
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عالوه بر این با توجه به دانسییییته . یابدآن کاهش می ییکارامعمول در حال کار اسیییت و درنتیجه 

با خوراک باعث افزایش درصییید جامد ورودی و  زیه رت، مخلوط کردن بخشیییی از زیته رباالی 

 گردد.تیکنر می ییکارادرنتیجه کاهش 

سیتهکه در حال حافر با توجه به این ستفاده نمی یهاحلقهاز ، اندشدهخارجز خط ا هاسنجدان شود. کنترلی ا

رد تیکنر ایجاد ی در عملکباشد و اختالل کمتر ترمناسبراهبری تیکنر  کهنیاشود برای پیشنهاد می جهیدرنت

مت کارخانه به سیی زیته ربسییته باشیید و تمام بار  یطورکلبهبه داخل تیکنر  زیته رشییود، مسیییر برگرداندن 

پمپ اسیییتفاده شیییود و پمپ دیگر  یک مولیبدن ارسیییال شیییود. همچنین سیییعی شیییود که در اکثر مواقع از

سیته نیز  کاربهآماده شد. دان شود با تغییر تگیرمرتب اندازه صورتبهبا سعی  صورت تغییر  شود و در  عداد ی 

 د.را در نزدیکی نقطه مطلوب تنظیم کرها دبی را تغییر داده و دانسیته پمپ یفربه

ارد؟ د یبیو چه معا شودیم یموجب چه مشکالت یکنربه ت یزاز ته ر یبرگرداندن بخش: 4سؤال  

 برگردانده شود؟ یکنربه داخل ت یزته ر یدبا یدر چه مواقع

ست. به همین دلیل اگر  زیته ر درصد جامد -1 سیار باالتر ا داخل  به زیته راز درصد جامد خوراک تیکنر ب

تر شوودن خوراک تیکنر تر شووود. یلیظشووود که خوراک تیکنر یلیظتیکنر برگردانده شووود موجب می

سرعت ته شینی پالپ در داخل تیکنر میموجب کاهش  ایجاد  اللملکرد تیکنر اخدر ع جهیدرنتد و شون

 شود.می

ه نشووینی بدر تیکنر فرصووت ته بارکیذرات جامدی که  درواقعشووود که موجب می زیته ربرگرداندن  -2

 است دوباره در داخل تیکنر معلق شوند. شدهدادهها آن

شوووود که باردهی به تیکنر بیشوووتر از مقدار  رفیت به داخل تیکنر موجب می زیته ربرگرداندن بار  -3

 طراحی شود.

برای  زیته رتر باشد، در این مواقع ( بسیار پایین50تیکنر نسبت به حد مطلوب )درصد جامد  زیته راگر دانسیته 

مراه ه مولیبدن مضر است هکارخانه مولیبدن خوراک مناسبی نیست و مقدار زیادی مواد شیمیایی که برای کارخان

ست که  جهیدرنتخود دارد.  شود و تا  ته ریزدر این مواقع بهتر ا سزمانی به داخل تیکنر برگردانده  ته یته که دان

که دانسووویته به حد مطلوب رسوووید دوباره مسووویر  نیبعدازابه حد مطلوب رسوووید این کار ادامه پیدا کند.  زیر

 کامل به کارخانه مولیبدن ارسووال شووود. صووورتبه ته ریزبسووته شووود و باید به داخل تیکنر  ته ریزدن برگردان

در  توانید که امکان گرفتن خوراک را ندارد میآکارخانه مولیبدن مشوووکلی پیش می درهمچنین در مواقعی که 

 بار را داخل تیکنر نگه داشوووت ولی اگر مدت توقف کارخانهبا برگرداندن ته ریز به ورودی، سووواعت  2حدود 

 مستقیم به سمت تیکنرهای مس ارسال کرد. صورتبهمولیبدن بیشتر بود باید بار را 
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 1مولیبدن تغلیظ -مشکالت طراحی تیکنرهای مس -2 -3-1-2

دهی چاهک خوراک. است شدهانجامدهی در سالیان اخیر بیشترین تغییرات در تیکنرها در چاهک خوراک

سبی ندارد میهای قدیطرح این تیکنرها از شرفت؛ بوده و عملکرد منا های تکنولوژیکی بنابراین با توجه به پی

 ها را افزایش داد.توان عملکرد این چاهکمی

یک  یلهیوسبهاست که  شدهلیتشکحلقه داخلی و خارجی از دو ( 19شکل دهی تیکنرها )چاهک خوراک

اند و خوراک از دو جهت مخالف به آن وارد به هم متصل شده یمتریسانتهای یک صفحه مشبک با روزنه

با تجمع  مرورزمانبه. سییانتیمتری از کف مشییبک اسییت 40دیواره حلقه داخلی نیز تقریباا تا ارتفا  . شییودمی

قیم مست طوربهشود و پالپ ها، چاهک پر میبا مسدود شدن شبکه جهیدرنت. شوندمی ها مسدودذرات شبکه

 ورتصبهبرای مقابله با این اتفاق، چاهک . شوددهی حذف مییابد و عمالا چاهک خوراکبه تیکنر راه می

درصد تیکنر تخلیه شود که عالوه بر توقف یک شیفتی  ۵0شود و در هر شستشو باید ماهیانه شستشو داده می

شود، ولی حداکثر دو هفته پس از تمیز کردن، مجدداا میمقدار زیادی آب و کنسانتره  یهدرروتیکنر باعث 

اعث و ب شییدهمنتقلیکنر شییوند و پالپ خوراک از چاهک سییرریز کرده و به درون تها مسییدود میشییبکه

رسییید که تغییر طراحی چاهک برای افزایش میبنابراین، به نظر ؛ (20شیییکل شیییود )آن می ییکاراکاهش 

 .استتیکنر امری فروری  ییکارا

 
 شمال و جنوب مولیبدن-دهی تیکنرهای مسچاهک خوراک -19شکل 
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 های سرند و سرریز کردن پالپ و کف از چاهک به داخل تیکنرمسدود شدن چشمه -20شکل 

مد در آن جلوگیری چاهک خوراک ییکاراافزایش  منظوربه جا تا حد امکان از تجمع ذرات  ید  با دهی 

جدید  یهاطرحها در اما به دلیل وجود سرند در چاهک این امکان وجود ندارد، از طرفی از این شبکه؛ شود

ستفاده نمیچاهک خوراک شنهاد می جهیدرنت. شوددهی ا سیر جریان پالپ به پی شدن م شود که برای بازتر 

یری که برای جلوگ الزم به ذکر است. هایی از حلقه داخلی چاهک برداشته شوددرون چاهک تیکنر، بخش

 .ها و فایعات احتمالی به تیکنر یک سرند مناسب باید در ورودی تیکنر نصب شوداز ورود آشغال

برای . اسیییتیابی ذرات جامد کنسیییانتره به سیییرریز از طریق کف یکی دیگر از مشیییکالت این تیکنرها راه

ادن توان با قرار دبه این منظور می. های تیکنر را تغییر دادجلوگیری از هدرروی این ذرات باید طرح دوش

که محیط چاهک با توجه به این. ها را در محل انتشار از بین برددهی تیکنر کفدوش روی چاهک خوراک

توان متری میبا مصرف آب ک جهیدرنتاز محیط تیکنر است بنابراین با تعداد دوش کمتر و  ترکوچکبسیار 

 (.21شکل روی تیکنر را از بین برد )های کف

 
 دهیاصالحات پیشنهادی برای از بین بردن کف در چاهک خوراک -21شکل 



 

 

30 

Kashigar Mineral Processing Research Center 

 

 مولیبدن -واحد آبگیری کنسانتره مس 

 مولیبدن جنوب-تیکنر مس یدهخوراکدر چاهک  شدهانجاماصالحات  -2 -3

دیواره داخلی  ازسیییرندهایی دهی تیکنر جنوب، قطعهبرای جلوگیری از تجمع رسیییوب در چاهک خوراک

شمه سرندی با چ شت به تیکنر،  شد و برای جلوگیری از ورود قطعات در متر سانتی ۵/1هایی با ابعاد بریده 

گیر جدید همچنین سییرند آشییغال. (22شییکل ) دیگردگیر در کانال ورودی به تیکنر نصییب آشییغال عنوانبه

از  گرید یکی. سییتیناسییت که برای تمیز کردن آن نیازی به توقف تیکنر و قطع بار  شییدهنصییب یاگونهبه

چاهک برای جلوگیری از ورود مستقیم  متری ارتفا  دیواره بیرونیسانتی 20تغییرات صورت گرفته افزایش 

ها قبل از انتشار یک دوش روی چاهک برای شکستن کف تیدرنهاو  (23شکل کف به داخل تیکنر بود )

 (.24شکل بر روی سطح تیکنر نصب گردید )

 

 
گیر جدید در کانال ب( نصب سرند آشغال یدهخوراکالف( برش دادن قطعاتی از دیواره داخلی چاهک  -22شکل 

 ورودی به تیکنر
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 دهیمتری ارتفا  دیواره بیرونی چاهک خوراکسانتی 20افزایش  -23شکل 

 
 دهینصب دوش بر روی چاهک خوراک -24شکل 

 مولیبدن جنوب-تیکنر مس یدهخوراکبر عملکرد چاهک  شدهانجامنتایج اصالحات  -1 -3-2

های سییرند، عمالا چاهک دهی، به دلیل رسییوب گرفتن چشییمهقبل از انجام اصییالحات در چاهک خوراک

ستقیم و  صورتبهدهی، ورود به چاهک خوراک یجابهشد و پالپ دهی بعد از مدتی حذف میخوراک م

به کانال سیییرریز افزایش می جهیدرنتشییید و افقی وارد تیکنر می عمال از ابعد . یافتاحتمال ورود ذرات 

شییود و با توجه به افزایش ارتفا  دیواره بیرونی از ورود مسییتقیم و افقی اصییالحات، چاهک از مواد پر نمی

 کف را قبل از انتشییار بر روی شییدهنصییبهای عالوه بر این، دوش. شییودکف به سییطح تیکنر جلوگیری می

ورود افقی بار به سییطح تیکنر باعث پراکندگی بیشییتر ذرات درون . (2۵شییکل برد )سییطح تیکنر از بین می
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شتری در نزدیکی دیواره شوند، در حالی که هنگام ورود عمودی بهای تیکنر تهتیکنر شده و مواد بی شین  ار ن

روج مواد نیروی کمتری برای خ جهیدرنتشییده و نشییین ر تهتیکنر، ذرات جامد بیشییتر در نزدیک مرکز تیکن

 .تیکنر نیاز است زیته رنشین شده از ته

( و باعث 26شکل پس از اجرای اصالحات، میزان کف روی تیکنر نسبت به قبل کاهش چشمگیری داشت )

سانتره راه 70کاهش  شد )درصدی ذرات کن سرریز(  شفافیت  سرریز )افزایش  این . (27ل شکیافته به کانال 

سرریز هر تیکنر از حدود  یهدرروتغییرات باعث کاهش  سانتره از طریق  سال به حدود  ۵00کن  140تن در 

 تن شد.

 

 
ب( بعد از اصالح ) شکستن  -داخل تیکنر( الف( قبل از اصالح چاهک )پرشدن چاهک و ورود افقی پالپ به -2۵شکل 

 کف داخل چاهک(

 
 ب( بعد از تغییرات -قبل از تغییرات کاهش کف روی سطح تیکنر. الف( -26شکل 
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 از تغییرات ( بعدب -افزایش شفافیت کانال سرریز تیکنر. الف( قبل از تغییرات -27شکل 

 یبدنمول-مس یکنرت یزسرر یقمس از طر یهدررو یزانم یربا توجه به اطالعات ز: 5سؤال  

 .یدبه دست آور ییراتو بعد از تغ ییراتجنوب را در دو حالت قبل از تغ

 
نه:  ته خوراک:  4780تومان، قیمت مس:  3600لیتر، قیمت دالر: 35حجم نمو تن بر  1/1دالر بر تن، دانسوووی

و بعد  7/7لیتر نمونه قبل از تغییر  35، وزن جامد خشک در مترمکعبتن بر  73/1: زیته ریته مترمکعب، دانس

 گرم. 7/1از تغییر 

 جنوب نمولیبد-ز تیکنر مسکنسانتره ا یهدررومحاسبه میزان  مشخصات مربوط برای -2جدول 

 واحد مقدار مؤلفه

 لیتر 35 حجم نمونه

 تومان 3600 قیمت دالر

 دالر بر تن 4780 قیمت مس

 تن بر مکعب 1/1 دانسیته خوراک

 تن بر مکعب 73/1 زیته ردانسیته 

 تن بر سال 381346 مولیبدن جنوب–کنسانتره ورودی به تیکنر مس 

 درصد 25 عیار مس

 

 قبل از تغییرات:

 شود.قبل از تغییرات محاسبه می شدهگرفتهابتدا میزان یلظت نمونه 
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میزان یلظت سرریز =
7.7 𝑔𝑟

35 𝑙𝑖𝑡𝑟
= 0.22 

𝑔𝑟

𝑙𝑖𝑡𝑟
 

 شود.محاسبه می زیته رو  درصد جامد خوراک

 درصد جامد خوراک:

𝑋 =
100 𝑆 (𝐷 − 𝑊)

𝐷 (𝑆 − 𝑊)
=  

100 ∗ 4200 ∗ (1100 − 1000)

1100 ∗ (4200 − 1000)
= 11.9% 

 :زیته ردرصد جامد 

𝑋 = 55.4% 
 کند،راه پیدا می زیته رو همچنین میزان حجم پالپی که به خوراک و  زیته ربا توجه به درصووود جامد خوراک و 

 را محاسبه کرد. زیته رتوان مقدار آب همراه پالپ خوراک و می

 :هرسالآب همراه خوراک در 

آب همراه خوراک = 381346
𝑡𝑜𝑛

𝑦𝑒𝑎𝑟
∗ 

100 − 1.9
11.9

∗ 1 
𝑚3

𝑡𝑜𝑛
= 2822502 

𝑚3

𝑦𝑒𝑎𝑟
 

ه تا باید در نظر گرفت که تمام جامد ورودی به تیکنر به این نکته ر هرسووالدر  زیته رمراه برای محاسووبه آب ه

سبات افتهیراهکند و میزان جامد راه پیدا می زیر سرریز تیکنر در این محا  زیته ربه  افتهیراهتوجه به میزان  با به 

 است. یپوشچشمقابل

آب همراه ریز ته = 381346
𝑡𝑜𝑛

𝑦𝑒𝑎𝑟
∗  

100 − 5.4
55.4

∗ 1 
𝑚3

𝑡𝑜𝑛
= 307004 

𝑚3

𝑦𝑒𝑎𝑟
 

  برابر است با:به سرریز  افتهیراهمقدار آب  زیته ربه  افتهیراهبا توجه به مقدار آب خوراک و مقدار آب 

آب همراه سرریز = 2822502 − 307004 = 2515498
𝑚3

𝑦𝑒𝑎𝑟
  

 برابر است با:سرریز گرم جامد است، مقدار جامد موجود در  22/0در هر لیتر آب  کهنیابا توجه به 

مقدار جامد موجود سرریز در = 2515498
𝑚3

𝑦𝑒𝑎𝑟
∗ 1000 

𝑙𝑖𝑡𝑟

𝑚3 ∗ 0.22 
𝑔

𝑙𝑖𝑡𝑟
∗ 10−6  

𝑡𝑜𝑛

𝑔

= 553 
𝑡𝑜𝑛

𝑦𝑒𝑎𝑟
   

 

ارزش مس هدر دررفته هر سال = 553
𝑡𝑜𝑛

𝑦𝑒𝑎𝑟
∗  0.25 ∗ 4780 

$

𝑡𝑜𝑛
∗ 3600

𝑡𝑜𝑚𝑎𝑛

$

= 2379006000 
𝑡𝑜𝑚𝑎𝑛

𝑦𝑒𝑎𝑟
 

 بعد از تغییر:

، بعد استگرم جامد در نمونه بعد از تغییر  7/1 کهنیافقط با توجه به است،  ل از تغییربمحاسبه مشابه قمراحل 

 تومان است. 523948807برابر با  هرسالمس در  یهدررواز تغییر میزان 

 است. افتهیکاهشدرصد  78مس با انجام تغییرات به میزان  یهدررومیزان  جهیدرنت

دن مولیب -بر روی چاهک مس شدهانجامتفاوت ورود بار به تیکنر را قبل و بعد از اصالحات  :4 سؤال 
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 کامل توضیح دهید؟ طوربه جنوب

هک چاهک از مدار حذف و بار بدون ورود به چا درواقعشد و قبل از اصالحات بعد از مدتی چاهک از رسوب پر می

 کهنیاو بدون  دیرسیمبه صفر  یدهخوراکداخل چاهک  ماندزمان شد و درنتیجهافقی وارد تیکنر می صورتبه

الپ شد و همچنین ورود افقی پایتشاش در داخل تیکنر می جهیدرنتشد. انرژی پالپ گرفته شود وارد تیکنر می

د. ولی ندا کنپی راه زیسرربه کانال شود که ذرات جامد شانس بیشتری داشته باشند که به داخل تیکنر باعث می

و  و انرژی آن گرفته داردمناسبی  ماندزمان آنجابعد از اصالحاتی که صورت گرفت بار ابتدا وارد چاهک شده در 

د که ذرات جامد وشعمودی باعث می صورتبهورود بار  د.وشعمودی وارد تیکنر میآرام و  صورتبه ازآنپس

 از طرفی با نصب دوش نیز حجم د.نیاب راه زیسررشوند و همچنین ذرات کمتری به کمتر داخل تیکنر پراکنده 

کمتری از طریق  یهدرروبا این تغییرات  جهیدرنتو  روددهی از بین میمان چاهک خوراکها در هزیادی از کف

 .دهدیمسرریز رخ 

 2مولیبدن کارخانه پرعیارکنی  -تیکنرهای مس -2 -3-2

 مشکالتی وجودنیباااما ؛ انداندازی شدههای اخیر و همراه با کارخانه پرعیارکنی دو راهاین تیکنرها در سال 

 کند.ها اخالل ایجاد میدر طراحی و راهبری این تیکنرها وجود دارد که در عملکرد آن
 به تیکنر فاز یک یدهخوراک -1 -3-2-2

دهی این تیکنر، بسییییار کوچک اسیییت و در اکثر اوقات به دلیل کانال ورود خوراک به چاهک خوراک

، نحوه ورود خوراک به تیکنر عالوه بر این در طرح اولیه کارخانه. (28شییکل تشییکیل کف، سییرریز دارد )

صورت بوده که بار ورودی به تیکنر  سی به کانال خوراک صورتبهشماره یک به این  ستقیم و مما دهی م

آمده در محل گلویی و قبل از ورود بار به کانال،  به وجودولی به دلیل انسدادهای . شده استتیکنر وارد می

شیب بی سیر دیگری از ارتفاعی باالتر و با  ستقیماا به کانال خوراک م شدهیاشتر م ست جاد شیب  .ا ارتفا  و 

سیر جدید  شتر، در م شده و به همین دلیل باعث ایجاد  باعثبی سرعت پالپ در محل ورود به کانال  افزایش 

دهی به درون تیکنر در محلی بسیییار نزدیک به لبه سییرریز کف زیاد و سییرریز شییدن کف از کانال خوراک

 .ذرات کنسانتره به سرریز تیکنر بیشتر شده است یابیراهیز( تیکنر شده است و درنتیجه متر از لبه سرر ۵/1)

صورت سرریز کانال و  کهیدر سی خوراک به کانال، محل  سیر اولیه به دلیل ورود مما ستفاده از م در هنگام ا

متری ل احتمال کیابد که نسیبت به حالت قبمتری از لبه سیرریز افزایش می 4به حدود  نرکیتریزش به درون 

شییود که همواره از بنابراین پیشیینهاد می؛ (29شییکل دارد )برای ورود ذرات کنسییانتره به آب سییرریز وجود 

 نیز افزایش داده شود.مسیر اصلی استفاده شود و ابعاد کانال ورود خوراک به تیکنر 
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 حجم کم کانال خوراک ورودی به چاهک و سرریز پالپ از کانال خوراک نزدیک کانال سرریز -28شکل 

 
 1فاز  2 یارکنیپرع یبدنمول-مس تیکنر خوراک جدید و یمیقد مسیرهای -29شکل 

 کند؟یم یجادا یکنررا در عملکرد ت یچه مشکالت یکانال ورود یقبار از طر سرریز :5 سؤال 

جب مو جهیدرنتمستقیم وارد تیکنر شود و  صورتبهشود که بخشی از خوراک بدون ورود به چاهک، موجب می

 باعثشود نزدیک کانال سرریز این بار وارد تیکنر می کهنیاشود. همچنین با توجه به ایجاد ایتشاش در تیکنر می

 به کانال سرریز پیدا کنند. یابیراهبرای شود که ذرات جامد شانس بیشتری می

 2فاز های کف شکن تیکنر دوش -2 -3-2-2

شکن تیکنر مسآب دوش به . است شدهنیتأم، از آب برگشتی کارخانه 2تغلیظ  2مولیبدن فاز  -های کف 

سیر این دوش سوب می صورتبهها همین دلیل م سدود مرتب ر  کهیدرحال. (30شکل شود )میگیرد و م



 

 

37 

 فرآوری مواد کاشی گرمرکز تحقیقات 

سومفصل   

 

 تیهمباارخانه پرعیارکنی خیلی برای جلوگیری از هدرروی کنسیییانتره نهایی کا هاآن یدائمکار کردن 

 شود. نیتأمها از آب تازه باید آب ورودی به این دوش رونیازا. است

 
 (2فاز های کف شکن )تیکنر استفاده از آب برگشتی و مسدود شدن مسیر دوش -30شکل 

شعاعی  صورتبه 2 ظیتغل 2مولیبدن فاز  -بر روی تیکنر مس شدهنصب کف شکنهای عالوه بر این، دوش

شند )می ستفادهشکن  سایر تیکنرها از دوش کف برخالف( و در محیط این تیکنر 31شکل با شدها ست ن . ا

شده است کهکارایی پایین این دوش سانتره تولیدی کارخانه  ها باعث  ف ک صورتبههمواره مقداری از کن

و با توجه به نبودن دوش در کنار کانال سییرریز، این مواد از طریق سییرریز هدر  افتهیراهبه کانال آب سییرریز 

 روند.

 
 های روی سطح تیکنرهای شعاعی و کارایی نامناسب در از بین بردن کفدوش -31شکل 

شوندلذا باید کف  شکسته  سرریز  سیدن به کانال  شنهاد رونیازا. ها قبل از ر ستوانه به می، پی شود که یک ا

صله یک متر از چاهک و  سطح تیکنر و  ۵/1که  یاگونهبهفا سطح تیکنر  متریسانت 20متر آن زیر  آن باالی 

. ا درون این استوانه محبوس شوندهباشد، نصب شود تا جلوی انتشار کف در سطح تیکنر گرفته شود و کف

( تا کف را در هنگام 32شکل نصب شود ) شکنکف توانه یک حلقه دوشسپس در قسمت داخلی این اس

این  کهنیابا توجه به  هکفمناا باید به این نکته توجه کرد . تشکیل شدن و قبل از انتشار در تیکنر از بین ببرد
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مصییرف آب  جهیدرنتگردد تعداد افشییانه کمتر و میمتری از مرکز تیکنر نصییب  ۵/1 باایتقردوش در شییعا  

 ، دارد.اندشدهنصبهایی که در محیط تیکنر کمتری در مقایسه با دوش

 
 2فاز  مولیبدن-تیکنر مس یدهخوراکاز انتشار کف و دوش برای از بین بردن کف در چاهک  صفحه جلوگیری -32شکل 

 2تغلیظ  مولیبدن -تیکنر مس زیته ر یهاپمپ -3 -3-2-2

ال ( به کارخانه مولیبدن ارسییکاربهآمادهدر حال کار و دیگری  پمپهر تیکنر توسییط دو پمپ )یک  زیته ر

در ارسییال مواد با  زیته رهای در حال حافییر به دالیلی مانند عدم توانایی برخی پمپ. (33شییکل شییود )می

این  زیته رته اوقات دانسی، در بیشتر هاپمپدانسیته باال و عدم وجود کنترل دور برای تنظیم دبی خروجی این 

اد پیشیینه ،یجهدرنت .( اسییتمترمکعبکیلوگرم بر  1600)طرح:  مترمکعبکیلوگرم بر  1۵00تیکنرها کمتر از 

این مجموعه نصییب گردد تا بتوان دبی خروجی و درنتیجه درصیید  یهاپمپگردد کنترل دور روی همه می

 این تیکنرها را کنترل کرد. زیته رجامد 

 
 2تغلیظ  یتیکنرها زیته ر هایپمپ -33شکل 
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شیییر اول یک . ها وجود دارددو شیییر قبل از ورود مواد به پمپ ،2فاز  البته، در زیر قسییمت مخروطی تیکنر

شه شیر تیغه شیر کنترلی است صورتبهای است و همی شیر دوم یک  شیر د. کامل باز است و  توان وم میبا 

وان با تاسیییتفاده از پمپ با دور متغیر، می یجابه درواقع. شیییود را تنظیم کردوارد پمپ می مقدار موادی که

 (.34شکل این روش دانسیته را کنترل و از نوسان آن جلوگیری کرد )

ها ، پمپتاستیکنرها باال  زیته رمشکالت این است که در مواقعی که درصد جامد از  گرید یکیاز طرفی، 

سال پالپ غلیظ را ندارند، بنابراین در این حالت باید  شود زیته رتوانایی ار ستفاده از آب رقیق  در چنین  .با ا

از آب برگشییتی که حاوی مواد شیییمیایی نامناسییب برای کارخانه مولیبدن  زیته رشییرایطی برای رقیق کردن 

 لذا الزم است که از آب تازه استفاده شود.. گردداست، استفاده می

 
 برای تنظیم دبی خروجی 2در زیر تیکنرهای تغلیظ  یردو شوجود  -34شکل 

 تیکنر به خوراک تیکنر زیته رامناسب برگرداندن بار مسیر ن -4 -3-2-2

درصیید باشیید،  ۵0مولیبدن باید همواره باالتر از  -تیکنرهای مس زیته ربا توجه به این نکته که درصیید جامد 

مجدداا به ورودی تیکنر برگردانده  زیته رالزم اسییت در مواردی که درصیید جامد کمتر از این مقدار اسییت 

به کارخانه  زیته ربرسد و سپس  درصد ۵0به مقدار  زیته راین کار باید تا زمانی انجام شود که دانسیته . شود

مسییر برگرداندن بار به  ،1، خصیوصیاا تیکنر فاز 2در حال حافیر در تیکنرهای تغلیظ . شیودمولیبدن ارسیال 

فافهیکنر( داخل تیکنر نامناسب است و مستقیماا به داخل تیکنر )در نزدیکی محیط ت توان ست و نمیا شدها

 (.3۵شکل باید این مسیر اصالح شود ) جهیدرنت. از آن استفاده کرد



 

 

40 

Kashigar Mineral Processing Research Center 

 

 مولیبدن -واحد آبگیری کنسانتره مس 

 
 (1فاز  2به داخل تیکنر )تغلیظ  زیته ربرگرداندن  مسیر نامناسب -3۵شکل 

 2فاز مولیبدن  -های پاروی تیکنر مساصالح تیغه -5 -3-2-2

ز طرفی شییکل ا. رادارندشییده در تیکنر به مرکز تیکنر  نینشییتهپاروهای موجود در تیکنر وظیفه انتقال مواد 

ن بیشییتر سیییته آاف به سییمت مرکز ارتفا  گل و دانی اسییت که از اطرصییورتبهنشییین شییده در تیکنر مواد ته

صله بین ؛ دشومی شتر و فا سیر محیط به مرکز تیکنر، تعداد پاروها بی کمتر  هانآبنابراین در تیکنرها باید در م

سایر تیکنرها فاصله پاروها در مرکز تیکنر  برخالفاین اصل و  برخالف 2مولیبدن فاز  -در تیکنر مس. باشد

ست شده ا شتر  شتر بر پاروها و این موفو  می. بی شار بی ن گشتاور تیکنر باال رفت جهیدرنتتواند باعث ایجاد ف

 .شود

. به (36شییکل ن تیکنر باید افییافه شییود )تیغه به بخش مرکزی پاروهای ای 16با توجه به این مشییکل تعداد 

 (.37شکل غه مرکز تیکنر افافه شد )تی 4تیغه در بین  4همین دلیل بر روی هر پارو 
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 2مولیبدن فاز  -به پارو تیکنر مس های افافه کردن تیغهمکان -36شکل 

 
 2مولیبدن فاز -افافه کردن تیغه به پارو در تیکنر مس -37شکل 
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 1مولیبدن فاز  –تیکنر مس  یدهخوراکچاهک  -6 -3-2-2

مولیبدن جنوب مشخص شد که وجود سرند  -دهی تیکنر مسخوراک با تغییرات صورت گرفته در چاهک

های آن نامناسب است. برای جلوگیری از ورود آشغال به دهی به دلیل کور شدن چشمهدر چاهک خوراک

شغال ،داخل تیکنر شد و سرند آ شستن آن نیازی به توقف تیکنر نبا شود که برای  صب  گیر باید در مکانی ن

 لکرد تیکنر ایجاد نکند.همچنین اخاللی در عم

شکاز یک دیواره  1مولیبدن فاز  -دهی تیکنر مسچاهک خوراک سرندی با  شدهلیت ست. این دیواره از  ا

شمه سانتیچ شکمتر های حدوداا یک  ست ) شدهلیت شان داد که در (. 38 شکلا  زمانمدتپایش عملیات ن

زمانی که چاهک پر از . شییودچاهک از مواد پر می سییرعتبهسییرند رسییوب گرفته و  یهاچشییمهکوتاهی 

ای دهی پرهچاهک خوراک ،به همین دلیل. (39شییکل ) ابدیشییود، عمالا کارایی آن کاهش میرسییوب می

شیییود که چاهک این چاهک باعث میهای موجود در پره. (40شیییکل طراحی گردید ) برای این تیکنر

ها( رهها( و یک قسمت با تنش برشی پایین )پایین پدهی به یک قسمت با تنش برشی باال )باالی پرهخوراک

ها انرژی مولیبدن این است که به دلیل وجود پره -دلیل طراحی این نو  چاهک برای تیکنر مس. شودتقسیم 

 شیییود.پالپ بعد از آرام شیییدن به داخل تیکنر منتقل میایش یابد و زمان ماند مواد افزو  شیییدهگرفتهپالپ 

 .(41شکل چاهک قبلی نصب گردید ) یجابهدر تعمیرات سالیانه ساخته شد و  جدید یدهخوراکچاهک 

 
 1 فاز کنریت یدهخوراک چاهک -38 شکل
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 دهی با مواد جامدپرشدن چاهک خوراک -39شکل 

 
 1مولیبدن فاز -برای تیکنر مس شدهیطراحدهی چاهک خوراک -40شکل 
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 1مولیبدن فاز  -جدید تیکنر مس یدهخوراکچاهک  -41شکل 

ح مولیبدن وجود کف روی سط -یکی از مشکالت تیکنرهای مس ،که قبالا ذکر شد طورهمانعالوه بر این، 

 یکناریپرعبخشیییی از کنسیییانتره نهایی کارخانه  یهدررویابی به کانال سیییرریز اسیییت که موجب آن و راه

 نیبدمول -مس تیکنر دهیخوراک چاهک روی بر شییدهنصییب دوش مناسییبشییود. با توجه به عملکرد می

شییکل ) گردیدنصییب  شییدهیطراح یدهخوراکچاهک  یرو یزنشییکن کفدوش آب حلقه  یک ،جنوب

42). 

 
1مولیبدن فاز  -دهی تیکنر مسنصب دوش بر روی چاهک خوراک -42شکل 
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رد مده اه و نبایداهی را باید ربری استاندا آبگیری  ا

کنسانتره
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 بایدها -1 -4

  زیته رپیوسییته شییرایط عملیاتی مثل درصیید جامد ورودی، درصیید جامد  صییورتبهاپراتور باید ،

 اتعداد آسیییای در حال کار رو  زیته رهای ، سییرعت پمپزیته رشییفافیت سییرریز، ارتفا  گل، دبی 

 کنترل کند.

 باشد. باخبر مرتب طوربهمولیبدن باید از تناژ ورودی به تیکنرها  -اپراتور مربوط به تیکنرهای مس 

  زیته ر هایهای ورودی با اسییتفاده از تغییر دور پمپباید با توجه به نوسییان زیته ردبی خروجی از 

 تنظیم شود.

  البته با حداقل تن بر مترمکعب 2000تا  1700در بازه مولیبدن -تیکنرهای مس زیته رباید دانسییییته ،

 .داشته شودنگه نوسان

  درصد باشد. ۵0مولیبدن باید حداقل  -تیکنرهای مس زیته ردرصد جامد 

 سرریز تیکنرهای مس سرریز جلوگیری  -آب  شد و از ورود کف به کانال  شفاف با مولیبدن باید 

 شود.

 رهمرتب ) طوربه کف شیییکنهای های سیییرریز، باید دوشبرای جلوگیری از ورود کف به کانال 

 د.نشو ییزدارسوب (بارکیهفته 

 تا جایی که امکان دارد ید  بدن، در هرزمان -تیکنرهای مس زیته ریک پمپ از دو پمپ  با مولی

 باشد. کاربهآمادهروشن و پمپ دیگر 

  وراک را دوباره به خ زیته رتر اسیییت، باید بار از مقدار مطلوب پایین زیته ردر مواقعی که دانسییییته

 تیکنر افافه کرد.

  بیشییینه  از حد مجازکمتر درصیید  ۵حدود  دیگشییتاور با، انجام شییود یخوببهآبگیری  کهنیابرای

 حفظ شود.

  گیری شود.تیکنر حداقل هر یک ساعت اندازه زیته ردانسیته 

 بار ورودی به تیکنر کمتر شییود وباید گشییتاور از مقدار حداکثر خود باالتر رفت،  کهیدرصییورت 

 ای افزایش یابد.پله صورتبه زیته رسرعت پمپ 

 برصیی نیم سییاعتحداقل به مدت های فرآیند، باید العمل به نوسییانبعد از اعمال هر تغییر در عکس 

 کافی نبود، باید تغییر بعدی اعمال گردد. شدهانجامکه تأثیر تغییر شود و درصورتی
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 نبایدها -2 -4

  اسییت به  درصیید( ۵0مقدار مطلوب )باالتر از درصیید جامد آن تیکنر را در مواقعی که  زیته رنباید

 خوراک تیکنر افافه کرد.

  صد جامدنباید در مواقعی که ست )تر از مقدار مطلوب تیکنر پایین زیته ر در صد( آن را به ۵0ا  در

 کارخانه مولیبدن ارسال کرد.

 های روی تیکنر به کانال سرریز راه پیدا کند.نباید اجازه داد که کف 

 فاز  تیکنرهای برایگشتاور آمپر و  ۵شمال و جنوب از  هایتیکنر آمپر کشی دراد که نباید اجازه د

 درصد مقدار حداکثر باالتر رود. ۵0از  2و  1

  تر باشد.پاییندرصد  ۵0تیکنر از  زیته رنباید اجازه داد که درصد جامد 
 


