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 پیشگفتار

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

ویکرد جواب این سؤال، ر تر است؟های ایران نسبت به مشابه خارجی خود پایینچرا کارایی کارخانه سؤال بوده است.

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

 گردد.ن میخوبی روششود، نحوه مواجهه با مسئله افزایش کارایی واحدهای صنعتی بهعلوم مختلف بکار گرفته می

ها الزم در راهبری کارخانه گر، جواب به این سؤال را عدم رعایت استانداردهایمرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی

ای و حتی های موجود، نیاز به تحقیقات وسیع بنیادی، توسعهبا این رویکرد، برای افزایش کارایی کارخانه داند.می

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

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

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

ه نقش کپرداختن به تحقیقاتی  جایبهدر این مدت  است. شدهگذاشتهسرپرستان و کارکنان زحمتکش به اجرا 

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

عالوه  رگکاشی تحقیقات مرکز قرار گرفت. در طی این مدت، کارشناسان موردبررسیدوری از راهبری استاندارد 

با ایجاد  های عملیاتی جدیدحاصل این تالش، اتخاذ شیوه اند.زندگی کردهها بر کار در کنار کارکنان عملیاتی با آن

نه کردن ، نهادیدرازمدتاین رویکرد، در  تغییرات تدریجی در فرایند، تجهیزات و رفتار نیروی انسانی بوده است.

های مرکز، های متداول، در این گزارشگزارش برخالف روش صحیح راهبری کارخانه را به دنبال خواهد داشت.

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

ی مستمر ارزیاب طوربهی شغلی هاردهنیز در جلسات هفتگی با حضور همه  جادشدهیااست که تأثیر اصالحات 

 گردند.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.

 شدههگنجاندبایدها و نبایدهای راهبری هر واحد نیز در فصل چهارم  شود.رایند، پیشنهادها و راهکارها پرداخته میف

 است.

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

بگشاید. مؤثربرای برقراری ارتباط پویا، مستمر و  صنعت
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 هدف مدار-1-1

برای  ایجاد شرایطی ومولیبدن  -مس کنسانتره تولید ظرفیت افزایش ،2احداث کارخانه پرعیارکنی هدف از 

 2مدار آسیاکنی اولیه کارخانه پرعیارکنی  .بوده است 1کارخانه پرعیارکنی های فلوتاسیون بازسازی سلول

 80بندی تحویل محصولی با دانه و مترمیلی 2۵0از  ترکوچکدرصد  100 ابعادبرای دریافت کانسنگ با 

در  2جانمایی کارخانه پرعیارکنی است.  شدهطراحیفلوتاسیون  مدار میکرون به 90از  ترکوچکدرصد 

 آمده است. 2شکلو  1شکل

 

 2جانمایی کارخانه پرعیارکنی  -1شکل

 

 واد برگشتیم هایشکنو سنگ هانوار نقاله(، 2و فاز  1)فاز  2کارخانه پرعیارکنی جانمایی  -2شکل
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 شرح مدار -1-2

و  هستدو فاز  کارخانه دارایاین . است شدهارائه 3شکلدر  2کارخانه پرعیارکنی  اولیه مدار آسیاکنی

رستاده خودشکن آن فاز فو به آسیای نیمه شدهنیتأمگیر از انبار نوسانجداگانه  طوربه برای هر فازخوراک 

اد مانده مو .شوندبندی میلرزان طبقه پس از خردایش توسط سرندخودشکن . محصول آسیاهای نیمهشودمی

ن شکخودورودی آسیای نیمهبه  ماًیمستقشود و یا میمنتقل مواد برگشتی  شکنبه سنگیا روی سرند 

به خوشه  ازآنجاو  پمپ خوراک هیدروسیکلون شده مخزنوارد  مواد عبوری از سرندشود. برگردانده می

سرریز  جریانای و ها به آسیای گلولهریز هیدروسیکلونته جریانشوند. هیدروسیکلون پمپ می

مشاهده  1جدولر را در مدای هاجریانبه  های مربوطداده شود.وارد می مقسم فلوتاسیونبه  هاهیدروسیکلون

 کنید.می

 

 2مدار آسیاکنی اولیه کارخانه پرعیارکنی  -3شکل
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 (2و فاز  1)فاز  2آسیاکنی کارخانه پرعیارکنی  مدار یهاجریانمربوط به  طراحی هایداده -1جدول

شماره 

 جریان

تناژ جامد 

(DMTPH) 
 درصدجامد

آب 

(/h3m) 

نرخ تناژ 

 یکل

(t/h) 

دبی 

(/h3m) 

دانسیته 

 جریان

(3t/m) 

1 9۵۵ 88 130 108۵ 603 80/1 

2 80 93 6 86 48 80/1 

3 191 90 21 212 118 80/1 

4 271 8/90 27 298 166 80/1 

۵ 1226 6/88 1۵8 1384 769 80/1 

6 - - 419 419 419 - 

7 1226 68 ۵77 1803 1011 79/1 

8 - - 2967 2967 2967 - 

9 3623 ۵/49 3۵22 714۵ 443۵ 47/1 

10 2۵88 7۵ 863 3184 1643 94/1 

11 103۵ 28 2661 3387 2771 22/1 

مربوط به شرایطی است  1جدولاطالعات  .هست مترمکعبتن بر  82/2دانسیته جامد خشک طبق طراحی 

شود و شرایط برای هر اضافه  2به مواد برگشتی کارخانه پرعیارکنی  1که مواد برگشتی کارخانه پرعیارکنی 

شاخص همچنین برای هر دو فاز صادق است.  1جدول جهیدرنت .است شدهگرفتهدو فاز یکسان در نظر 

 آمده است. 2جدولمهم در  یهاجریانبندی دانه

 های اولیهخودشکن و سرریز هیدروسیکلونخوراک تازه، خروجی آسیای نیمه جریانبندی دانهشاخص  -2جدول

 بندیدانه جریانشماره 

 مترمیلی 2۵0تر از کوچک 100% 1

 مترمیلی 1/2تر از کوچک 80% 7

 میکرون 90تر از کوچک 80% 11

 درشتانبار  -1-2-1
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خوراک ورودی و کاهش توقف  سازی و ذخیره در انبار درشت، کاهش نوسانهدف از سیستم همگن

دای کارخانه در ابت بعدازآنکه  گیرو انبار نوسان گیر اصلی استنوسان ،انبار درشتعملیات کارخانه است. 

ری سنگ معدن پس از انفجار و بارگیشود. گیر ثانویه استفاده مییک نوسان عنوانبه قرار دارد 2پرعیارکنی 

متر تنظیم میلی 2۵0شکن ژیراتوری روی شود. گلوگاه سنگشکن اولیه )ژیراتوری( منتقل میبه محل سنگ

ظرفیت انبار درشت  شود.به انبار درشت منتقل می 2و  1های شماره نقاله شود و محصول آن توسط نوارمی

را فراهم  2و  1( خوراک کارخانه پرعیارکنی 3A-3B-3C-3Dاز طریق چهار تونل ) تن است و ۵1000

نیز شامل قطعات درشت سنگ معدن  دخودشکن بایی نیمههاخوراک آسیابه دلیل اینکه . (4شکل) کندمی

 نقاله نوار ود وشاستفاده می جدانشینی طبیعی سنگ معدن به هنگام انباشت در انبار درشت از خاصیت ،باشد

3C ه ی به کارخاندهکامل برای خوراک طوربهبندی درشت دارد و دانه که در حاشیه انبار درشت قرار دارد

انتخابی به  صورتبهکه  رادارنداین امکان  3Dو  3Bهای نقاله است. نوار شدهگرفتهدر نظر  2پرعیارکنی 

( به انبار 20۵1مواد از انبار درشت توسط یک نوار نقاله )نوار نقاله خوراک دهند.  2یا  1کارخانه پرعیارکنی 

 (.۵شکلو  4شکل) شوندگیر منتقل مینوسان

 

 

 انبار درشتوضعیت نوارهای  -4شکل

 گیرانبار نوسان -1-2-2
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خوراک کارخانه  (phase 1و  phase 2و از طریق دو تونل ) تن است 14000گیر ظرفیت زنده انبار نوسان

دهنده زنجیری سرعت متغیر قرار سه عدد نوار خوراک هایک از تونلدر هر کند. را فراهم می 2پرعیارکنی 

 شود.انجام میبه هر فاز خودشکن مربوط دهی به آسیای نیمهخوراک هاآنکه از طریق  است شدهداده

دهنده ، خوراکدر انتهای انبار 1شماره  دهندهخوراکبرای هر فاز  شود،مشاهده می ۵شکلکه در  طورهمان

گیر توسط یک سطح انبار نوسان .قرار داردابتدای انبار در  3شماره  دهندهو خوراک در میانه انبار 2شماره 

ت نیاز صورشود تا در محل و در اتاق کنترل نمایش داده میدر  کهشود گیری میاندازهسنج فراصوت سطح

طح شود تا س داده رییتغ ،دهندمیخوراک  گیرنوسانزیر انبار درشت که به انبار  یهادهندهخوراکسرعت 

 شود. داشتهنگهانبار در یک محدوده معین 

 
 خودشکنها و نوارهای خوراک ورودی آسیاهای نیمهدهندهخوراک یگذارنام -۵شکل

 آمده است. 3جدول طبق طراحی اولیه در  2گیر به کارخانه پرعیارکنی از انبار نوسان نرخ خوراک ورودی

ین مدار امکان اضافه شدن به ا 1، مواد برگشتی کارخانه پرعیارکنی 2طبق طراحی اولیه کارخانه پرعیارکنی 

ازه خوراک ت عنوانبهخودشکن اضافه شوند این مواد به نوار خوراک آسیاهای نیمه کهدرصورتیو  رادارند

 شوند.محاسبه می
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 2ورودی به کارخانه پرعیارکنی  تازه نرخ خوراک -3جدول 

 مشخصه
خوراک تازه مدار 

 1آسیاکنی فاز 

خوراک تازه مدار آسیاکنی 

 2فاز 

مواد برگشتی کارخانه 

 1پرعیارکنی 

 870 870 30 (DMTPHنرخ اسمی )

 9۵۵ 9۵۵ 80 (DMTPHنرخ طراحی )

تغییر  4جدول به  3جدول اضافه شوند،  1خودشکن فاز مثال اگر این مواد به خوراک آسیای نیمه طوربه

 یابد.می

 (1به فاز  1)اضافه شدن مواد برگشتی کارخانه پرعیارکنی  2نرخ خوراک تازه ورودی به کارخانه پرعیارکنی  -4جدول 

 مشخصه
خوراک تازه مدار 

 1آسیاکنی فاز 

خوراک تازه مدار آسیاکنی 

 2فاز 

مواد برگشتی کارخانه 

 1پرعیارکنی 

 900 870 30 (DMTPHنرخ اسمی )

 103۵ 9۵۵ 80 (DMTPHنرخ طراحی )

مدار  خودشکن از ظرفیتمواد به خوراک آسیاهای نیمه طبق طراحی اولیه فرض شده است با اضافه شدن این

کاسته نخواهد شد و به هر میزانی که این مواد باشند به ظرفیت طراحی و اسمی اضافه خواهد شد. در حال 

و مواد  1خودشکن فاز به خوراک آسیای نیمه 1حاضر امکان اضافه شدن مواد برگشتی کارخانه پرعیارکنی 

 (.6شکل) وجود دارد 2دشکن فاز خوبرگشتی آسیای نیمه

 

 1 یارکنیپرعمواد برگشتی کارخانه  هایمسیر -6شکل
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 2واحد آسیاکنی کارخانه پرعیارکنی 

 

توسط  1ای اولیه کارخانه پرعیارکنی کنید، مواد برگشتی آسیاهای گلولهمالحظه می 6شکلکه در  طورهمان

در یک سمت قابلیت حرکت در دو جهت را داراست،  2003شوند. نوار نقاله آوری میجمع 2003نوار نقاله 

 2004شوند و در سمت دیگر آن مواد توسط نوار نقاله بیرون از کارخانه منتقل می آن مواد توسط کامیون به

مواد برگشتی یا نوار  1توان به انباشت شماره شوند، در این کانال مواد را میمنتقل می 2004به کانال متحرک 

رسند، می 200۵ک . سپس مواد به کانال متحراستمجهز به یک ترازو  200۵فرستاد. نوار نقاله  200۵نقاله 

فرستاد. مواد توسط نوار  20۵6یا نوار نقاله  1خودشکن فاز توان به خوراک آسیای نیمهمواد را می نجایادر 

یا نوار نقاله  2فاز  2010توانند به نوار نقاله رسند که از طریق آن میمی 20۵6به کانال متحرک  20۵6نقاله 

 جهیدرنت رسند.مواد برگشتی می 2به انباشت شماره  20۵7مواد توسط نوار نقاله  تیدرنهامنتقل شوند که  20۵7

 وجود دارد. 1پنج انتخاب برای مواد برگشتی کارخانه پرعیارکنی 

 1085 هر یک برابر 2و فاز  1خودشکن فاز یاهای نیمهنرخ طراحی خوراک تازه ورودی آس: 1 سؤال 

 %95و ضریب دسترسی تجهیزات  %12 است. رطوبت خوراک تازه شدهگرفتهنظر بر ساعت در  تن

 است.

 شود، چقدر است؟می 1خودشکن فاز مقدار آبی که همراه با خوراک تازه وارد آسیای نیمه الف(

 را بدست آورید؟ 2نرخ تولید روزانه مدار آسیاکنی کارخانه پرعیارکنی ب( 

درصدجامد داخل  کاسته شود وتا از مقدار آب ورودی به آسیا  شودمقدار آب همراه خوراک محاسبه می الف(

 شود، خطا نداشته باشد.آسیا که با توجه به تناژ ورودی به آسیا کنترل می

1085 × 0.12 = 130𝑚3/ℎ 

 ب(

 :شودشک را برای هر فاز محاسبه میدر ابتدا نرخ طراحی تناژ جامد خ

1085 × 0.88 = 955 𝐷𝑀𝑇/𝐻 

تجهیزات در  ،روزانهکار زمان  از %95 متوسط در طوربهاست به معنی اینکه  %95ضریب دسترسی تجهیزات  

و با توجه به آن  شودرب میض 95/0ساعت است در مقدار  24زمان کل روز را که  ،جهیدرنت .حال کار هستند

 .است محاسبهقابلتناژ کل روزانه 

955 × 2 × 24 × 0.95 = 43548 𝐷𝑀𝑇/𝐷𝑎𝑦 

به انبار  دیورونقاله نوار  گیر و همچنین پرتاب مواد درشت از روینوسان دار بودن کف انبارشیببا توجه به 

خوراکروی تر ثقل، مواد درشت یرویو ن نقاله روی نوارمواد از  یزشر یادسرعت زبه دلیل  یرگنوسان
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 فصل اول

 

 مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

های دهندهبر روی خوراک گیرنوسان انبارتر بار نرم ورودی به یشکنند و بتجمع می 1 شماره هایدهنده

 (.7شکلشود )می تخلیه 3شماره 

 

 3دهنده شماره و تجمع مواد نرم روی خوراک 1دهنده شماره درشت به سمت خوراکپرتاب مواد  -7شکل

 یمواد خروج 1شماره  هایدهندهخوراکو حرکت مواد درشت به سمت  ینیجدانش یلبه دل ،بدین ترتیب

 ینترو نرم متوسطدر حد  2شماره  یهادهندهخوراکخروجی مواد  بندیدانه ،درشت هادهندهخوراک ینا

 (.9شکلو  8شکلباشند )می 3شماره  هایدهندهخوراک یخروج، مواد

 

 1خودشکن فاز آسیای نیمه هایدهندهخوراکمتفاوت در  بندیدانه -8شکل
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 2واحد آسیاکنی کارخانه پرعیارکنی 

 

 

 2خودشکن فاز آسیای نیمه هایدهندهخوراکمتفاوت در  بندیدانه -9شکل

بندی خوراک از این جدایش طبیعی جهت تنظیم دانه توانمی ها،دهندهمناسب شماره و تعداد خوراکبا تعیین 

یک سیستم آنالیز  2فاز  اولیه اندازی مدار آسیاکنیبه همین دلیل در راه .استفاده کرد خودشکنآسیاهای نیمه

بر روی نوار خوراک  2شکن فاز خودبندی خوراک آسیای نیمهبرای در اختیار داشتن دانه (PSI 10) تصویر

 (.10شکل) ه استآن نصب گردید

 

 2خودشکن فاز دوربین لیزری روی نوار خوراک آسیای نیمه -10شکل
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 فصل اول

 

 مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

ه نقالر خودشکن، خروجی خود را بر روی یک نوار نقاله )نواآسیای نیمه هر دهنده موجود برایخوراکسه 

خوراک  نقاله را بر روی نوار موادنقاله ریزند و این نوار ( می2برای فاز  2002 ر نقالهو نوا 1برای فاز  20۵2

نوارهای طبق طراحی دو عدد از  کند.( تخلیه می2برای فاز  2003 ر نقالهو نوا 1برای فاز  20۵3نقاله ر )نوا آسیا

 که در طورهمان آماده به کار باشد. هادهندهاز خوراک یاتی و یک عددبرای هر فاز باید عمل دهندهخوراک

 خودشکنی نیمهبندی خوراک ورودی به آسیانوسان دانه ،شود، در روزهای مختلفمشاهده می 11شکل

 خودشکنی نیمهخوراک همگن به آسیا نیتأمها برای دهندهبندی خوراکتوان از تفاوت دانهیاد است و میز

 استفاده کرد.

 

 متری(میلی 60)شاخص گلوله  1خودشکن فاز بندی غیریکنواخت در روزهای متفاوت برای آسیای نیمهدانه -11شکل

 هاآن نقاله خوراک نوار زیرترازوی  از طریق خودشکنی نیمههاخوراک ورودی به آسیاتناژ نرخ  همچنین

 نرخ تناژ، مطلوب شود و با توجه به مقدارگیری میندازها( 2برای فاز  2003و نوار  1برای فاز  20۵3)نوار 

 ود.شتوسط یک حلقه کنترل تغییر داده می تناژ ها برای رسیدن به مقدار مطلوبدهندهسرعت خوراک

خلوط شده در آنجا با آب مشوند و به بیرون از انبار منتقل می هاییتوسط مسیرگیر غبارهای داخل انبار نوسان

 دنیابمی جریان 1فاز  زن پمپ خوراک هیدروسیکلونبه مخ ثقلی طوربهسپس شوند، یک مخزن میو وارد 

 (.12شکل)
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 2واحد آسیاکنی کارخانه پرعیارکنی 

 

 

 غبارهادوغاب آوری مخزن جمعو  1کننده غبار فاز نمایی از جمع -12شکل

 خودشکننیمهدهی به آسیاهای خوراک -1-2-3

 آمده است. 13شکل در  2پرعیارکنی نمایی از مدار آسیاکنی اولیه کارخانه 

 

 2نمایی از مدار آسیاکنی اولیه کارخانه پرعیارکنی  -13شکل 
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 فصل اول

 

 مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

برای فاز  2003و نوار  1برای فاز  20۵3خودشکن )نوار مواد موجود بر روی نوار نقاله خوراک آسیاهای نیمه

 pHشوند. آهک برای تنظیم خودشکن اضافه می( به همراه آب و شیرآهک به کانال ورودی آسیاهای نیمه2

 شیرآهک ورودی به کهدرصورتیشود. صورت شیرآهک به کانال خوراک آسیا اضافه میداخل آسیا به

خشک روی نوار نقاله خوراک آسیاهای  صورتبهکارخانه قطع شود یا دبی آن به حد کافی نباشد، آهک 

توسط  2توسط لودر و برای فاز  1خشک برای فاز  صورتبهشود. اضافه شدن آهک خودشکن اضافه مینیمه

(. آب در ورودی آسیا برای رسیدن 1۵شکلو  14شکل) شودیک مخزن آهک خشک و نوار نقاله انجام می

 مقدار آن توسط نرخشود و خودکار اضافه می طوربهمناسب در داخل آسیا  به یک درصدجامد دوغاب

خودشکن و خرد شدن تا اندازه مواد پس از ورود به آسیاهای نیمه. (16شکل) شودخوراک آسیا کنترل می

 شوند.خارج می های خروجی آناز طریق شبکه موردنظر

 

 2مخزن آهک فاز  -14شکل
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 2واحد آسیاکنی کارخانه پرعیارکنی 

 

 

 2ز دهنده آهک خشک فاخوراک -1۵شکل

 

 1خودشکن فاز مسیر ورود آب به کانال ورودی آسیای نیمه -16شکل
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 فصل اول

 

 مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

تن  1085هر یک  2و فاز  1خودشکن فاز تازه ورودی آسیاهای نیمه نرخ طراحی خوراک: 2 سؤال 

درصدجامد داخل این آسیاها باید و  %12رطوبت خوراک تازه است.  شدهگرفتهبر ساعت در نظر 

نید )فرض ک برابر چه مقدار باشد؟ باید هاآسیااین  مقدار دبی آب ورودی به نظیم شود.ت %68روی 

 است(نرخ خوراک تازه برای هر فاز  %20تناژ مواد برگشتی نرخ 

 :شودمحاسبه می را خودشکنخوراک تازه ورودی آسیاهای نیمه ابتدا نرخ تناژ خشک

1085 × 0.88 = 955 𝐷𝑀𝑇/𝐻  

شود، برابر است با:خودشکن میی نیمههامقدار آبی که همراه خوراک تازه وارد آسیا  

1085 × 0.12 × 1𝑡/ 𝑚3 = 130 𝑚3/ℎ 

 :شودسبه میمحارا نرخ تناژ کلی ورودی به این آسیاها  ، نرخ مواد برگشتی وسپس با توجه به درصد مواد برگشتی

955 × 0.2 = 191 𝑡/ℎ   ,   955 + 191 = 1146 𝐷𝑀𝑇/𝐻  

 :است محاسبهقابلشود باید به این آسیاها اضافه مقدار آبی که  رابطه درصدجامد،با توجه به 

𝑋(%) =
𝑆

𝑆 + 𝑊
× 100 

S( مقدار تناژ جامد خشک :t/h) 

W( مقدار آب ورودی :/h3m) 

65 =
1146

1146 + 130 + 𝑊
× 100 → 𝑊 = 409 𝑚3/ℎ 

در عمل باید رطوبت آن را در نظر گرفت تا در  کهدرحالیمقدار رطوبت مواد برگشتی داده نشده است،  سؤالتوجه: در این 

 میزان درصدجامد داخل آسیا خطا ایجاد نشود.

 خودشکنبندی محصول آسیاهای نیمهطبقه -1-2-4

که توسط سیستم  قرار دارد حرکتم کنندهکانال توزیعخودشکن یک ی نیمههاآسیا هر یک از در جلوی

 سرند از دویکی به  خودشکنخروجی از آسیاهای نیمه و از طریق آن دوغاب شودجا میههیدرولیکی جاب

هر زمان که یکی از سرندها به تعمیرات نیاز داشته باشد  .(17شکل ) دشوخوراک داده می هاآنلرزان جلوی 

 .شودقل میبه باالی سرند آماده به کار منت متحرک کنندهکانال توزیع
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 2واحد آسیاکنی کارخانه پرعیارکنی 

 

 
 1سرندهای لرزان فاز  -17شکل 

سرند میپس از طبقه سرند لرزان، مواد مانده روی  سط  ستم انتقال مواد بندی تو سی سط  شتبتوانند تو  یرگ

شت) سرند( مواد در سیای نیمه مجدداًتر از روزنه  شکن برگردبه داخل آ شوندنداخود سنگ ه  کن شو یا به 

شتی برای خردایش بیش شوندمواد برگ شتی بر طبق طراحی  (.18شکل ) تر منتقل  صد  20نرخ مواد برگ در

 .است خودشکنمهینی هاخوراک ورودی به آسیا

فاز  2010و  2009های ابتدا توسط نوار نقاله ،1خودشکن فاز مواد مانده روی سرند لرزان جلوی آسیای نیمه

رسند که در این مکان با جابجا شدن کانال متحرک دو مسیر پیش روی می 1فاز  2010 متحرک ه کانالب 1

است که مواد را به نوار نقاله  1فاز  2011(. مسیر اول نوار نقاله 20شکلو  19شکل ) وجود داردمواد برگشتی 

 شکنکند. مسیر دوم مواد را به نوار نقاله خوراک سنگمنتقل می 1خودشکن فاز ی نیمهخوراک آسیا

یا توسط یک نوار نقاله به نوار نقاله خوراک آس برگشتی شکنصول سنگکند و محمنتقل می 1برگشتی فاز 

 (.21شکل ) شودمنتقل می
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 فصل اول

 

 مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

 

یا اضافه  1فاز  خودشکن)اضافه شدن مستقیم به خوراک آسیای نیمه 1فاز  مسیرهای موجود برای مواد برگشتی -18شکل 

 (1فاز  خودشکنراک آسیای نیمهو بعد از خردایش اضافه شدن به خو 1برگشتی فاز  شکنشدن به سنگ

 

 1فاز  های مواد برگشتینقاله نوار -19شکل 
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 2واحد آسیاکنی کارخانه پرعیارکنی 

 

 

 1روی نوار مواد برگشتی فاز  1فاز  2010 حرکتکانال م -20شکل
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 فصل اول

 

 مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

 

 آنهای مربوط به نقاله و نوار 1شکن فاز سنگساختمان  -21شکل 

فاز  2010و  2009های ابتدا توسط نوار نقاله ،2خودشکن فاز مواد مانده روی سرند لرزان جلوی آسیای نیمه

رسند که در این مکان با جابجا شدن کانال متحرک دو مسیر پیش روی می 2فاز  2010به کانال متحرک  2

است که مواد را به  2فاز  2011. مسیر اول کانال انتقال مواد به نوار نقاله (22شکل ) وجود داردمواد برگشتی 

. مسیر دوم مواد را (23شکل ) کندمنتقل می( 2003)نوار نقاله  2خودشکن فاز ی نیمهنوار نقاله خوراک آسیا

به نوار  2فاز  2011 شکن توسط نوار نقالهکند و محصول سنگمنتقل می 2شکن برگشتی فاز به مخزن سنگ

 (.24لشکو  23شکل ) شودمنتقل می 2خودشکن فاز ی نیمهنقاله خوراک آسیا
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 2واحد آسیاکنی کارخانه پرعیارکنی 

 

 

 2فاز  2010کانال متحرک  -22شکل 

 

 شود(منتقل می 2خودشکن فاز به خوراک آسیای نیمه 2فاز  2011)نوار  2فاز  2011مسیرهای ورودی به نوار  -23شکل 



 

 

21 

 فصل اول

 

 مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

 

 2شکن فاز ساختمان سنگ -24لشک

 مخازن پمپ خوراک هیدروسیکلون -1-2-5

د که نشودوم می متحرک کنندهوارد کانال توزیع 1فاز  آسیاکنی مدار لرزان هایعبوری از سرند مواد جریان

د که هر یک از این مخازن به یک نسرندهای لرزان شود وارد یکی از دو مخزن زیر نتوانمیاز طریق آن مواد 

زیر  ،2فاز  آسیاکنی مداربرای  (.2۵شکل ) پمپ دور متغیر و یک خوشه هیدروسیکلون متصل هستند

ین . انداردمتحرک کننده کانال توزیع جهیدرنتاست،  شدهادهدیک مخزن مشترک قرار سرندهای لرزان 

 (.26کل ش) مخزن به دو پمپ دور متغیر که هر یک به یک خوشه هیدروسیکلون ارتباط دارند، متصل است

شیدن یا هوا ک از مخازن و موادشدن تا از سرریز  شودسنج فراصوت کنترل میسطح این مخازن توسط سطح

 هابه این مخازن برای تنظیم درصدجامد خوراک هیدروسیکلون تازه آب. ها جلوگیری به عمل آیدپمپ

ای سنج هستهشود و باید توسط حلقه کنترلی بین شیرکنترلی روی آب ورودی به مخزن و دانسیتهمیاضافه 

 شدههیتعباین سیستم  1مدار آسیاکنی فاز ها کنترل شود. طبق طراحی اولیه روی لوله خوراک هیدروسیکلون

 د آماده به کار باشد.کند. همواره یکی از مخازن در حال کار و دیگری بایاست که در حال حاضر کار نمی
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 مخازن پمپ خوراک هیدروسیکلون -2۵شکل 

 

 2های هیدروسیکلون فاز مخزن پمپ هیدروسیکلون و پمپ -26شکل 

کنترل  3t/m 74/1باید روی 1ی فاز هاطبق طراحی دانسیته خوراک خوشه هیدروسیکلون: 3 سؤال 

باید چه مقدار باشد؟)دانسیته  ی آنهادرصدجامد خوراک هیدروسیکلون ،شود. با توجه به این مطلب

 است( 3t/m28/2جامد خشک 
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 مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

 با توجه به رابطه درصدجامد داریم:

𝑋(%) =
𝑆 × (𝐷 − 1000)

𝐷 × (𝑆 − 1000)
× 100 

S( 3: دانسیته جامد خشکkg/m) 

D( 3: دانسیته دوغابkg/m) 

𝑋(%) =
2820 × (1470 − 1000)

1470 × (2820 − 1000)
× 100 = 49.5 % 

 ایهای هیدروسیکلون و آسیاهای گلولهخوشه -1-2-6

یک  هموارهبرای هر فاز شوند. ل میزن توسط پمپ دور متغیر به خوشه هیدروسیکلون منتقامواد داخل مخ

پس از ورود به خوشه هیدروسیکلون  مواد. استدر حال کار  دیگریکلون آماده به کار و هیدروسی خوشه

ه در زیر ک ای مربوطهکانال ورودی آسیای گلولهریز به مسیر ته شوند و مواد درشت توسطبندی میطبقه

ای پس از عبور خروجی آسیای گلوله (.27شکل) شوندمنتقل می ،ه هیدروسیکلون استریز خوشتشتک ته

 .شودپمپ خوراک هیدروسیکلون می زنامخ واردثقلی  طوربه آنجلوی  (گردانگردان )از سرند 

 

 1فاز  ایبه همراه آسیای گلوله 1فاز های هیدروسیکلون خوشهنمایی از  -27شکل

ریزند و توسط لودر به بیرون از به کف کارخانه می ایی گلولههاجلوی آسیا گردانمواد مانده روی سرند 

میکرون  90از  ترکوچکدرصد  80بندی با دانه ی دو فازهاسرریز هیدروسیکلونشوند. کارخانه منتقل می

 (.28شکل) شودهای پرعیارکنی اولیه میوارد سلول ازآنجاو وارد مقسم فلوتاسیون و  شدهبیترک باهم
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 های دو فاز و ورود به مقسم فلوتاسیونهای هیدروسیکلونترکیب سرریز خوشه -28شکل

که به  است شدهداده( قرار PSI 300) بندیدانه سیستم 2های فاز در مسیر لوله سرریز خوشه هیدروسیکلون

 (.29شکل) کندبندی در حد مطلوب کمک میکنترل دانه

  

 PSI300 مواد ورودی به فلوتاسیون و انتقال به دستگاهاز  اولیه یریگنمونه مکان -29شکل
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 مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

الوه بر نمایش در عشوند و نتایج آن به دستگاه آنالیز فرستاده می گیر اولیهتوسط نمونه شدهگرفتهی هانمونه

 .شودبه اتاق کنترل فرستاده می محل

 برابر هر یک 2و فاز  1خودشکن فاز آسیاهای نیمه به نرخ طراحی خوراک تازه ورودی: 4 سؤال 

و درصدجامد  است درصد 12است. رطوبت خوراک تازه  شدهگرفتهتن بر ساعت در نظر  1085

. مقدار دبی آب باشد 7/50%باید  هاآنو درصدجامد داخل مخازن  %68داخل این آسیاها باید 

مقدار مواد برگشتی ) چه مقدار باشد؟ورودی به مخازن پمپ خوراک هیدروسیکلون باید برابر 

درصد،  250ای ودی، مقدار بار در گردش آسیای گلولهرخوراک تازه و %20خودشکن آسیاهای نیمه

 درصد باشد(. 75ای مقدار درصدجامد داخل آسیای گلوله

درصد است  250ای کنیم. مقدار بار در گردش آسیاهای گلولهمحاسبه میابتدا مقدار جامد ورودی به مخازن را 

خودشکن برابر با ورودی به آن است، پس مقدار جامد خشک ورودی به و مقدار خروجی از مدار آسیای نیمه

 خودشکن است.برابر مقدار ورودی به آسیای نیمه 5/3مخزن 

(1085 × 0.88) × 3.5 = 3342 𝐷𝑀𝑇/𝐻                                                                

 به دست آمد: 2 سؤالدر  شوند،به مخزن وارد می تیدرنهاکه  خودشکنآب ورودی به آسیاهای نیمهمقدار 

𝑊1 = 130 + 409 = 539 𝑚3/ℎ 

و بار در گردش آن به دست آسیا  خروجیرا با توجه درصدجامد  ایمقدار آب خروجی از آسیاهای گلوله

 آوریم:می

0.75 = 955 × 2.5/(955 × 2.5 + 𝑊2) → 𝑊2 = 796 𝑚3/ℎ                               

توان مقدار آبی که باید به مخزن اضافه کرد، به دست آورد:حال با استفاده از این اطالعات می  

0.507 = 3342/(3342 + 539 + 796 + 𝑊3) → 𝑊3 = 1914 𝑚3/ℎ                              

 شود.سرندهای لرزان نیز می شستشویتوجه: این مقدار آب تازه ورودی به مخزن شامل آب 

چه  2کارخانه پرعیارکنی  های اولیه ورودی به مقسم فلوتاسیوندبی سرریز هیدروسیکلون: 5 سؤال  

نرخ طراحی خوراک تازه  درصد، 28های اولیه )درصدجامد سرریز هیدروسیکلون مقدار باید باشد؟

دانسیته جامد خشک  تن بر ساعت، 955هر یک  2و فاز  1خودشکن فاز ورودی آسیاهای نیمه
3t/m28/2) 

 آوریم:را به دست می 1های اولیه فاز دانسیته جامد خشک دبی جامد سرریز هیدروسیکلونبا توجه به 

955/2.82 = 338.65 m3/h 
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را به دست  1های اولیه فاز هیدروسیکلون ها دبی آب سرریزهیدروسیکلونبا توجه به درصدجامد سرریز 

 آوریم:می

0.28 = 955/(955 + 𝑊) → 𝑊 = 2456 𝑚3/ℎ  

 است با:برابر  2اولیه کارخانه پرعیارکنی های دبی سرریز هیدروسیکلون آمدهدستبهبا توجه به اطالعات 

 (338.65 + 2456) × 2 = 5590 𝑚3/ℎ  دبی ورودی به مخزن پمپ خوراک : 6 سؤال

)درصدجامد خوراک  چه مقدار باید باشد؟ 2کارخانه پرعیارکنی  1های اولیه فاز هیدروسیکلون

 955برابر  1خودشکن فاز رخ خوراک تازه ورودی آسیای نیمهن ،7/50های اولیه %هیدروسیکلون

 250برابر  1ای فاز گردش آسیای گلوله، بار در 3t/m82/2دانسیته جامد خشک  تن بر ساعت،

 درصد(

  :کنیمرا محاسبه میپمپ خوراک هیدروسیکلون زن ابتدا دبی جامد خشک ورودی به مخ

(955 × 3.5)/2.82 =  1185 𝑚3/ℎ 

 زیر است: صورتبههای آن که داده است شدهمحاسبه 4 سؤالدر  قبالًزن هم دبی آب ورودی به مخ 

539 + 796 + 1914 = 3249𝑚3/ℎ برابر است با زندبی ورودی به مخ جهیدرنت                                                                  :
1185 + 3249 = 4434 𝑚3/ℎ 
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ر   2عیارکنی آسیاکنی کارخاهن رپشرح تجهیزات مدا
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 2051نوار نقاله  -2-1

گیر استتت. مشتتخصتتات این نوار نقاله در انتقال مواد از انبار درشتتت به انبار نوستتان 20۵1وظیفه نوار نقاله 

 آمده است.  ۵جدول

 20۵1مشخصات نوار نقاله  -۵جدول

 مقدار مشخصه

 82/۵34 (mطول نوار )

 1۵24 (mmعرض نوار )

 تن بر ساعت 3۵00 (t/hظرفیت )

 عدد 3 تعداد موتور

 2۵0 (kWموتور )کشی هر توان

سمت انتهایی نوار  شدهگرفتهدر نظر  20۵1سه عدد موتور که برای نوار  ست در ق سان)ا گیر( ابتدای انبار نو

 (. 31شکل) قرار دارند

 

 20۵1نوار نقاله  -30شکل

 .شودگیر مشخص تناژ بار ورودی به انبار نوسان تا استاین نوار نقاله مجهز به یک ترازو 
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 20۵1موتورهای نوار نقاله  -31شکل

دار به ستتتمت باالی انبار شتتتیب صتتتورتبهافقی و در ادامه  صتتتورتبهدر قستتتمت ابتدایی خود  20۵1نوار 

 گیر ادامه دارد.نوسان

 گیرانبار نوسان -2-2

ساننگهانبار، ثابت وظیفه راهبر در این  نیترمهم سطح انبار نو شتن  ستدا شخص ا . گیر در یک محدوده م

های انتقال مواد و حذف گلوله و ستتتیستتتتم ها، کانالهای زنجیری، نوارنقالهدهندههمچنین باید از خوراک

 یرضروریغهای مل آید تا از توقفپیوسته پایش )در محل و در سیستم کنترل( به ع طوربهآوری غبار جمع

شامل  یطورکلبهخودشکن دهی به آسیاهای نیمهجلوگیری به عمل آید. سیستم خوراک در مدار آسیاکنی

های های زنجیری، نوارهای نقاله و کانالدهندهگیر، خوراکهای اصتتتلی انبار درشتتتت، انبار نوستتتانبخش

نه پرعیارکنی  شتتتود.خوراک می تدای احداث کارخا با ارتفاع زیاد مخزن ، از یک 2در اب  نعنوابهفلزی 

در ادامه با توجه به تکمیل ظرفیت کارخانه  .(32شتتتکلشتتتد )گیر بعد از انبار درشتتتت استتتتفاده مینوستتتان

فاز )راه 2پرعیارکنی  ندازی  بار این  ،(2ا بار در کنار ان نابراین یک ان نداشتتتت و ب ظرفیت کافی برای مدار 

شد 2کارخانه پرعیارکنی  سان ساخته  شدبرای هر دو فاز  کافیگیر( تا ظرفیت )انبار نو شته با نبار فلزی ا. دا

 قدیم نیز از مدار خارج گردید.
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 2گیر کارخانه پرعیارکنی انبار قدیم و جدید نوسان -32شکل

ارتفاع کلی انبار  درصتتد نگه داشتتت. ۵0گیر باید ستتطح را باالتر از تا جایی که ممکن استتت در انبار نوستتان

 است. شدهدادهنشان  33شکلگیر در سنج انبار نوسانمتر است. نمایشگر محلی سطح 2۵گیر نوسان

 

 گیر نوسانسنج انبار نمایشگر محلی سطح -33شکل

ارتفاع کلی انبار  دهد.متر نشان می 34/10گیر ارتفاع سطح مواد را سنج انبار نوسانسطح: 7 سؤال 

 .استمتر  25

 سطح مواد چند درصد است؟ الف(

 تواند افزایش یابد؟سطح مواد تا چه مقدار میب( 

 الف(
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سنج ارتفاع سطح مواد تا دانیم سطحکه می طورهماندر ابتدا ارتفاع مواد از سطح زمین را به دست آوریم، زیرا 

)ارتفاع کلی انبار( کم  25سنج را از توسط سطح شدهدادهدهد. بدین منظور باید عدد نشان می باالی انبار را نشان

 کنیم و سپس سطح پر شده را به درصد حساب کنیم.

𝟐𝟓 − 𝟏𝟎. 𝟑𝟒 = 𝟏𝟒. 𝟔𝟔  

 ست.متر ا 66/14فاع مواد از سطح زمین ارت

𝒙 =
𝟏𝟒. 𝟔𝟔 × 𝟏𝟎𝟎

𝟐𝟓
= 𝟓𝟖. 𝟔𝟒 % 

 درصد است. 64/58سطح مواد در انبار  جهیدرنت

 ب(

شود و با رسیدن سطح درصد برسد، هشدار سطح باالی مواد فعال می 90در ضمن توجه شود که اگر سطح مواد به 

 العملیشود. اگر راهبر اتاق کنترل به هشدارها عکسدرصد، هشدار سطح خیلی باالی مواد فعال می 95مواد به 

 متوقف خواهد شد. 2051شونده نوار نقاله نحراف کلید منحرفآید و با انشان ندهد، سطح همچنان باال می

 گیردهنده زیر انبار نوساننوارهای خوراک –2-3

ار دهنده زنجیری سرعت متغیر قرسه عدد نوار خوراک خودشکنآسیای نیمهگیر برای هر در زیر انبار نوسان

 آمده است. 6جدولها در دهندهخوراکاین . مشخصات اصلی (34شکل) است شدهداده

 

 گیرهای زیر انبار نوساندهندهخوراک -34شکل
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 دهندهمشخصات اصلی نوارهای خوراک -6جدول

 برای هر فاز(عدد  3عدد ) 6 تعداد

 زنجیری با سرعت متغیر نوع

 0 (degشیب )

 7۵0 (t/hظرفیت )

 30 (kW) یکشتوان

 4/4 (m/minسرعت اسمی )

 6 (mطول )

 ۵/1 (mعرض )

دهنده الستیکی و در مدار از خوراک 1چرا در مدار آسیاکنی اولیه کارخانه پرعیارکنی : 8 سؤال 

 شود؟دهنده زنجیری استفاده میاز خوراک 2اولیه کارخانه پرعیارکنی آسیاکنی 

دهنده زنجیری درشت بودن خوراک ورودی است. به دلیل اینکه خوراک دلیل استفاده از خوراک طورکلیبه

در کارخانه ، شودمتر خرد میمیلی 7/12درصد زیر  80شکنی تا ورودی به مدار آسیاکنی در کارخانه سنگ

از انبار  ماًیمستقچون خوراک  2شود اما در کارخانه پرعیارکنی دهنده الستیکی استفاده میاز خوراک 1 یارکنیپرع

 است. شدهاستفادهدهنده زنجیری ، مانند انبار درشت از خوراکدیآیمدرشت 

دهی به نوار در زیر انبار درشت که خوراک سرعت متغیر یزنجیر هایدهندهخوراک الزم به ذکر است که

توسط آسترهای  هادهندهاکخورجداره داخلی این  .هستندمتر  6×۵/1ابعاد  دارای ،دهندرا انجام می 20۵1

 جلوگیری کند. هاآن( تا از سایش بدنه 3۵شکل) الستیکی پوشانده شده است

 

 گیرهای زیر انبار نوساندهندهآسترهای الستیکی داخل خوراک -3۵شکل
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 استفاده گردیده است که کارکرد شیضد سااز آسترهای فلزی  1فاز  1دهنده شماره همچنین برای خوراک

هنده را دوزن خوراک طورکلیبهاما ؛ آسترهای الستیکی بوده استتر از بسیار مناسبطول عمر  ازنظر آن

 (.36شکل) دهندافزایش می

 

 1فاز  1دهنده آسترهای ضد سایش خوراک -36شکل

محلی یا در سیستم  صورتبهتوانند کنند و میکیلووات کار می 30ها با موتورهایی با توان دهندهخوراک

ها دهندهشود. خوراکتوسط ترازوی نوار خوراک آسیا کنترل می هاآنسرعت  .اندازی شوندکنترل راه

دهنده استفاده باشند که در مواقع اضطراری برای توقف خوراکمی (Rope Switch) سویچ طنابی مجهز به

 شوند.می

 2002و  2052های نوار نقاله -2-4

سرعت ثابت می مواد ،دهندهنوارهای خوراک سیای  هایدهندهخوراکریزند. را بر روی یک نوار نقاله با  آ

شکن فاز نیمه سیای نیمهدهندهو خوراک 20۵2بر روی نوار نقاله  1خود شکنهای آ بر روی نوار  2فاز  خود

شخصات م هستند. داربیشگیر دار بودن کف انبار نوسانریزند. هر دو نوار نقاله به دلیل شیبمی 2002نقاله 

 آمده است. 7جدولگیر در های انبار نوساننوار نقاله
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 2002و  20۵2های مشخصات نوار نقاله -7جدول

 مقدار مشخصه شماره نوار مقدار مشخصه شماره نوار

20۵2 

 متر 384/71 طول نوار

2002 

 متر 6۵/42 طول نوار

 تن بر ساعت 1200 ظرفیت تن بر ساعت 1200 یتظرف

 کیلووات 7۵ موتور یکشتوان کیلووات 10 موتور یکشتوان

دهنده قرار دارد و کانال کامل زیر نوارهای خوراک صتتتورتبهبه دلیل جانمایی نوارها  2002نوار نقاله 

سطح  20۵3به دلیل اینکه نوار  20۵2نوارنقاله اما ؛ قرار دارد 3دهنده خروجی آن در انتهای نوار خوراک در 

گیرد تا خوراک خود را بر روی نوار نقاله ها فاصتتتله میدهندهطول بیشتتتتری دارد و از خوراک ،قرار دارد

 (.37شکل ) بریزد 20۵3

 

 2002و نوار نقاله  20۵2نوار نقاله  -37شکل 

 2003و  2053های نوار نقاله - 2-5

( و نوار نقاله 1خودشتتتکن فاز )نوار خوراک آستتتیای نیمه 20۵3را بر روی نوار نقاله  مواد 20۵2نوار نقاله 

سیای نیمه 2003را بر روی نوار نقاله  مواد 2002 شکن فاز )نوار نقاله خوراک آ (. 38شکل) ریزد( می2خود

 آمده است. 8جدولها در مشخصات این نوار نقاله
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 2003و  20۵3های نوار نقاله -38شکل

 2003و  20۵3های مشخصات نوار نقاله -8جدول

 مقدار مشخصه شماره نوار مقدار مشخصه شماره نوار

20۵3 

متر 77/93 طول نوار  

2003 

متر 20۵/110 طول نوار  

یتظرف بر ساعتتن  1401  بر ساعت تن 1401 ظرفیت   

موتور یکشتوان کیلووات 7۵  موتور یکشتوان  کیلووات 110   

 آوری غبارسیستم جمع -2-6

عیار س با مدارای  ،دهند. غبارگیر به بیرون انتقال میآوری غبار، غبار را از داخل انبار نوسانسیستم جمع دو

ا آب مخلوط ب غبارگیرها طتوس شدهگرفتهغبار نیازی به خردایش ندارد.  به دلیل ریزدانه بودنو  استباالیی 

این  یابد. کانالمی جریانیدروستیکلون ثقلی به مخازن پمپ خوراک ه طوربهدوغاب  صتورتبهشتود و می

ه عالو ها و محل ریزش مواد وجود دارند. وجود این غبارگیرهادهندهگیر، خوراکغبارگیرها در انبار نوسان

ید غبار، یل بر جلوگیری از تول باالی به دل رگیرها . غباکندمیجلوگیری نیز  هاآناز هدررفت مواد،  عیار 

غبار  ،کنند و به این طریق با مکشایجاد می خألها دارای موتورهایی هستند که با گردش خود در داخل لوله

 یک عدد موتور غبارگیر وجود دارد 2و  1زهای ابرای هر یک از فکشتتتند. ها به داخل خود میرا از کانال

هاکه  پایین ترکیب و در حوضتتتچ باهم هاآندوغاب خروجی از  تیدرن . دوغاب شتتتودیمجمع  هاآنه 

 یابند.می جریانثقلی به مخازن پمپ خوراک هیدروسیکلون  طوربه شدهحاصل
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 خودشکننیمهآسیای  -2-7

باشتتند. باالترین انرژی مصتترفی در های کاهش ابعاد ذرات ضتتربه و ستتایش میکنی مکانیزمدر عملیات نرم

درصد کل انرژی مصرفی(. عمل نرم کردن در  ۵0) شودبه خردایش نسبت داده می ییآراکانههای کارخانه

ط فق کهدرحالیوجود دارند  شدهقفل هم ذرات آزاد و گیرد که در آن همصورت می تصادفیاثر ضربات 

 یهاانهدترین حالت، وارد کردن ضربه در مرز بین آلباشند و ایدهبرای نرم کردن مناسب می شدهقفلذرات 

، ستترعت چرخش آستتیا، نوع خردکنندهها استتت. اندازه محصتتول نهایی مدار آستتیاکنی توستتط بار کانی

ستفاده و زمان خوراک سیا تعیین می ماند، نوع مواد مورد ا سیاهاذرات در آ سیاهای  ،شود. از انواع مهم آ آ

صلی گلوله سه نوع ا ستند که به  سیم میای، میلهگردان ه شکن تق سیای نیمه شوند.ای و خود شکن از خآ ود

از  شود.بخشی از واسطه خردایش کمک گرفته می عنوانبهانواع آسیای خودشکن است که در آن از گلوله 

ی اداخلی این آسیاها شامل آستره جدارهاست.  هاآنهای اصلی این آسیاها نسبت قطر به طول زیاد مشخصه

ضی  ستقابل تعوی شند و مطلوبو در  ضربات را تحمل کرده بایدکه  ا سایش مقاوم با ن حرکت تریمقابل 

کنند. ستترعت درصتتد ستترعت بحرانی کار می 90تا  ۵0هایی معادل بار را ایجاد کنند. این آستتیاها با ستترعت

بچرخد که در این حالت عمل خردایش  بحرانی ستتترعتی استتتت که بار دور پوستتتته بدون جداشتتتدن از آن

از خودشکن فدهد. در ادامه آسیاهای نیمهآن را افزایش میگیرد. افزایش سرعت آسیا ظرفیت صورت نمی

 موردبررسی هاآنبرای  ذکرشدههای مجتمع مس سرچشمه معرفی خواهند شد و تمامی مشخصه 2و فاز  1

 قرار خواهد گرفت.

 2فاز  و 1خودشکن فاز مشخصات آسیاهای نیمه -1 -2-7

 آسیاهر دو  آمده است. 10جدول و  9جدول در  2خودشکن کارخانه پرعیارکنی مشخصات آسیاهای نیمه

 هستندی فلز بدنه آسترهایدارای یا آس . هر دوباشندای میخروجی شبکه یو داراکنند تر کار می صورتبه

 د.شومتری استفاده میمیلی 12۵و  100های های فلزی با اندازهگلولهاز  هاآنو برای خردایش مواد داخل 

ان بعد از سایش یک طرف تود و مینوجود دارد که در هر دو جهت بچرخ هاآنهمچنین این قابلیت در 

 ییر داد.را تغ هاآنجهت چرخش  آسترها،
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 1خودشکن فاز مشخصات آسیای نیمه -9جدول 

 خروجی با شبکه نوع آسیا

 مترمیلی 97۵0 قطر داخلی آسیا

 مترمیلی 4870 طول آسیا

 مترمیلی 4۵00 خردایش مؤثرطول 

 77 درصد سرعت بحرانی

 درصد 3۵ حداکثر بار حجمی

 کیلووات 4100دو عدد با توان  موتور سینکرون

 

 2خودشکن فاز مشخصات آسیای نیمه -10جدول 

 خروجی با شبکه نوع آسیا

 مترمیلی 91۵0 قطر داخلی آسیا

 مترمیلی 4۵00 طول آسیا

 مترمیلی 4۵00 خردایش مؤثرطول 

 80-60 درصد سرعت بحرانی

 درصد 30 حداکثر بار حجمی

 کیلووات 3700دو عدد با توان  موتور سینکرون
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 2خودشکن کارخانه پرعیارکنی آسیاهای نیمه -39شکل

سیاترین تفاوتاز مهم سیای نیمه هاآنموتورهای  اندازه ،ها بین این دو آ ست. موتورهای آ شکن فاز ا  1خود

با  2خودشتتکن فاز موتورهای آستتیای نیمه کهدرحالیکنند کار می لوواتیک 4100با ستترعت ثابت و توان 

 کنند.کار می لوواتیک 3700سرعت متغیر و توان 

 

 خودشکنآسیاهای نیمه یموتورها -40شکل

 (.41شکلاند )قرارگرفتهاندازی محلی برای موتورهای آسیا در کنار آسیا کلیدهای راه
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 اندازی محلی آسیاکلید راه -41شکل

 2و فاز  1خودشکن فاز کانال خوراک آسیاهای نیمه -2 -2-7

ه و توستتط یک موتور ب بتوان آن را باز کرده که استتت شتتدهگرفتهکانال خوراک آستتیاها به نحوی در نظر 

 توسط آسترهای فلزی پوشیده شده است.هر کانال خوراک برای محافظت بدنه، عقب کشید. داخل 

 

 2و  1خودشکن فاز دهنده آسیاهای نیمههای خوراککانال -42شکل 
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 1خودشکن فاز کانال ورودی آسیای نیمه -43شکل

 2و فاز  1خودشکن فاز درصدجامد داخل آسیاهای نیمه -3 -2-7

 شود:های زیر محاسبه میرابطه( دوغاب داخل آسیا از Percent Solidsدرصدجامد وزنی )

𝑋 =
𝑚𝑠

𝑚𝑠 + 𝑚𝑤
× 100 

X وزن برحسب: درصدجامد 

sm)جرم جامد )تن : 

wm)جرم آب )تن : 

𝑋 =
100 × 𝑆 × (𝐷 − 1000)

𝐷 × (𝑆 − 1000)
 

X وزن برحسب: درصدجامد 

S (مترمکعب: دانسیته جامد )تن بر 

D (مترمکعب: دانسیته دوغاب )تن بر 

به این  .( استRatio Controlکنترل نسبت ) صورتبه خودشکننیمهبه آسیاهای  نحوه کنترل آب ورودی

امد جگر نستتتبت آب به ستتتنج به کنترلکه یک ستتتیگنال از نرخ تناژ و یک ستتتیگنال از دبی صتتتورت

(Water/Ore Ratioفرستتتاده می ) شتتود و بعد از مقایستته با مقدار مطلوب یک ستتیگنال برای شتتیر کنترلی

 .رای رسیدن به مقدار مطلوب تغییر داده شودشود تا دبی آب بفرستاده می
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درصتتد باشتتد اما با توجه به شتترایط  7/۵2طبق طراحی باید  1فاز خودشتتکن درصتتدجامد داخل آستتیای نیمه

سیا فرایندسازی شبیه وموجود  سب  ، با هدف فراهم کردنداخل آ صدجامد منا سب عملیاتی، در شرایط منا

 شود.و به کار گرفته می شدهدادهدرصد تشخیص  70تا  6۵

ود که شمشخص آب ورودی به این آسیاها نرخ خودشکن باید برای کنترل درصدجامد داخل آسیاهای نیمه

سیر آب ورودی به  شیر کنترلی دبی هاآنبه این منظور در م ستی و  شیر د سی،   شدهصبنسنج الکترومغناطی

 (.44شکل) است

 

 1خودشکن فاز و شیر کنترلی آب ورودی به آسیای نیمه سنجدبی -44شکل

 آید.های زیر به دست میسنج الکترومغناطیسی با توجه به رابطهدبی آب عبوری از دبی

𝐸 = 𝐵 × 𝐷 × 𝑉  , 𝑉 × 𝐴 

E ولتاژ() یالکتروموتور: نیروی 

Bچگالی شار مغناطیسی : 

D قطر :( لولهm) 

V الیس: سرعت (m/s) 
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Q دبی :( مواد/h3m) 

A سطح مقطع :( 2لولهm) 

 است.آمده  4۵شکل سنج الکترومغناطیسی در مشخصات یک دبی

 

 سنج الکترومغناطیسیدبی -4۵شکل 

سیر عمودی رو به دبی سیر افقی منتهی به م سیرهای عمودی رو به باال یا در م سی باید در م سنج الکترومغناطی

ال های باکه در رابطه طورهمانتا از پر بودن ستتطح مقطع لوله اطمینان حاصتتل شتتود، زیرا  باال نصتتب شتتود

 (.46شکل ) استپر بودن کامل سطح مقطع لوله یم فرض محاسبه دبی عبوری از لوله، دید
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 سنجی مناسب برای نصب دبیهانامک -46شکل 

صب شرایطی که امکان ن سیسندبی در  شد شدهگفتههای در محل ج الکترومغناطی س ،نبا یر افقی به باید در م

 (.47شکل ) ردیگدرجه قرار  4۵یک زانویی  بعدازآننحوی نصب شود که 

 

 عمودی رو به باال جریانسنج در مسیرهای افقی بدون درجه بعد از دبی 4۵زانویی  نصب -47شکل 

ی دبی گیرسنج الکترومغناطیسی برای اندازهدر مدار آسیاکنی مجتمع مس سرچشمه از دبی: 9 سؤال 

خواهد پذیرفت و نحوه اثر چگونه خواهد  ریتأثشود. در شرایط زیر آیا این دستگاه آب استفاده می

 بود؟

 نمک طعام در مسیر آب خصوصبهورود مقداری نمک  -الف 

 کاهش ناگهانی دبی آب -ب

 گرفتن لوله آبرسوب  -ج

هد و دبی دقرار می ریتأثسنج مغناطیسی را تحت شود و دبیورود نمک باعث افزایش هدایت الکتریکی می -الف

 دهد.را بیش از مقدار واقعی نشان می
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 شدهتخابان یدرستبهسنج مکان نصب دبی کهآن شرطبهمنفی نخواهد گذاشت  ریتأثکاهش ناگهانی دبی  -ب

 باشد.

سرعت افزایش پیدا خواهد کرد و دبی را بیش از  جهیدرنتو  داکردهیپب گرفتن لوله قطر لوله کاهش با رسو -ج

 مقدار واقعی نشان خواهد داد.

نصب  2خودشکن فاز سنج مغناطیسی برای مسیر آب ورودی به آسیای نیمهقرار است دبی: 10 سؤال 

 کیکدامعمودی و دیگری در لوله افقی،  یکی در لوله ،است شنهادشدهیپشود. دو محل برای آن 

 تر است؟مناسب

کند و اگر دبی آب کاهش تر است چون در اثر نیروی ثقل، آب تمام قطر لوله را پر میدر لوله عمودی مناسب

شود و یقسمتی از لوله پر نم ،زمانی که دبی کم باشدهای افقی نصب شود. اگر در لوله شود.پیدا کند مشکلی ایجاد نمی

 خطا همراه خواهد بود و دبی بیش از مقدار واقعی نشان داده خواهد شد.با خواندن دبی  جهیدرنت

 درجه نصب شود مشکلی پیش نخواهد آمد. 45سنج زانویی در لوله افقی بعد از دبی کهدرصورتیتذکر: 

توانند باعث ایجاد خطا در تنظیم درصدجامد داخل آسیا دارند که میچه عواملی وجود : 11 سؤال 

 شوند؟

وامل ع جهیدرنتشود درصدجامد محاسبه می هاآندبی آب و نرخ تناژ جامد دو مشخصه مهم هستند که با توجه به 

 ایجاد خطا را باید در این دو مشخصه دنبال کرد.

سنج و خطا در تعیین رطوبت خاک ورودی از عوامل ایجاد خطا سنج، مکان نامناسب نصب دبیکالیبره نبودن دبی

. اگر رو به باال باشد جریانهای عمودی با سنج باید مکان آن در لولهباشند. برای نصب دبیدر دبی آب ورودی می

رجه در مسیر قرار داد تا از پر بودن سطح مقطع لوله د 45یک زانویی  بعدازآنباید  ،شودهای افقی نصب در لوله

بطه موجود و اگر در را استتفاوت ماطمینان حاصل کرد. رطوبت خاک ورودی در روزهای بارانی با روزهای دیگر 

خواهد  یمحاسبات درصدجامداز مقدار کمتر داخل آسیا  واقعی درصدجامداعمال نشود،  در سیستم کنترل این تغییر

 بود.

گیری گیر و کالیبره نبودن ترازوی اندازهگیری نرخ تناژ خوراک تازه از انبار نوسانبره نبودن ترازوی اندازهکالی

 باشند.گیری نرخ تناژ جامد مینرخ مواد برگشتی از عوامل ایجاد خطا در اندازه

 2و فاز  1خودشکن فاز داخل آسیاهای نیمه pHتنظیم  -4 -2-7

 3( و 2و  1)مشتتترک بین کارخانه پرعیارکنی  1 از طریق خط شتتیرآهک 2شتتیرآهک کارخانه پرعیارکنی 

 (.48شکل ) شودمی نیتأم( 2)مختص کارخانه پرعیارکنی 
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 شیرآهکانتقال مسیر  -48شکل 

شتیر  ،طبق طراحی باید دبی شتیرآهک توستط تناژ ورودی به آستیا کنترل شتود. در وضتعیت فعلی کارخانه

 (. 49شکل) وجود ندارد 1خودشکن فاز کنترلی برای شیرآهک ورودی به آسیای نیمه

 

 2و فاز  1خودشکن فاز برای شیرآهک آسیاهای نیمه مورداستفادهشیرهای  -49شکل

ا یکی از مسیره کهدرصورتیاست تا  شدهینیبشیپها دو مسیر برای خروج شیرآهک از قیف در انتهای قیف

 (.۵0شکل) با استفاده از مسیر دیگر، از سرریز شیرآهک جلوگیری کردمسدود شد 
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 هاآنمسیرهای خروجی  و 2و فاز  1خودشکن فاز قیف شیرآهک آسیاهای نیمه -۵0شکل

 

 به چه دلیل شیرآهک در ورودی آسیا باید اضافه شود؟: 12 سؤال 

سازی کافی، بازداشت عناصر سنگین و جلوگیری از بروز سازی مناسب شیرآهک با دوغاب، زمان آمادهمخلوط

ه آسیا )به دلیل اینکاختالل توسط این عناصر در فرآیند فلوتاسیون، جلوگیری از اسیدی شدن داخل محیط 

 یابد(.ها در محیط اسیدی افزایش میخوردگی آسترها و گلوله

 2و فاز  1خودشکن فاز آسترهای آسیاهای نیمه -5 -2-7

سیا جداره سترهابا  هاداخلی آ شیده میLiner) ییآ ضربات شود که عمده وظایف آن مقاومت در برا( پو بر 

 .تاسمقاومت در برابر سایش و ایجاد حرکتی مطلوب برای بار  خردایش،واسطه  طرف مواد ووارده شده از 

سیاهای  سترهای به کار رفته در آ شکنمهینانواع آ سیم می 3به  خود سته کلی تق سترهای د شامل آ شوند که 

 با( Lifter) ییباالبرها دارای بدنه آستتترهای .ستتر ورودی، آستتترهای بدنه و آستتترهای ستتر خروجی هستتتند

باعث  و دهندمی ستتایش را افزایش لهیوستتبهصتتاف ستتهم خردایش  باشتتند. آستتترهایمی مختلف اشتتکال

صول دانه ریزتر می سترمح سترها آ سترها به بنابراین. ستا باال نیز گردند. در این آ سمت ،آ ضافه وهانک ق  ا
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ضافه کنینرم فرآیندهای به هم شدنخرد و ضربه و شود انجام مواد باالبری عمل تا شده  شککف. گردد ا

(Plate) ستیکی یهاکوهان و شین موارد برخی در ال شتر، عمر و اندشده فوالدی انواع جان صب بی  و ریعس ن

سان شته پی در را آ ستفاده. انددا ست داده کاهش را صوتی آلودگی زیادی خیلی حد تا هاآن از ا  چهاگر. ا

 شدهگزارش Ni-hard آسترهای با مقایسه در آسترها این از استفاده اثر در خردایش واسطه مصرف افزایش

 یا شتتوند اضتتافه آستتیا داخل به مستتتقیماً شتتیمیایی مواد باشتتد نیاز که مواقعی در الستتتیکی آستتترهای. استتت

 هاآن همچنین. شوندمی مشکالتی دچار برسد، گرادیسانت درجه 80 از بیش به آسیا داخل دمای کهیهنگام

 مهم ستتیارب عامل یک که) آستتیا ظرفیت کاهش باعث که هستتتند ترخود ضتتخیم فوالدی انواع با مقایستته در

 فاوتمت باهم آستتتر نوع دو این طراحی که استتت ذکر شتتایان .شتتوندمی( باشتتدمی کوچک آستتیاهای برای

 .است

 هاآنهای مهم آسترها و مشخصه -1 -2-7-5

آن مقاومت در برابر ضربات وارده شده شود که عمده وظایف آسترهایی پوشیده میسطوح داخلی آسیا با 

رها بنابراین آستتت؛ استتتاد حرکتی مطلوب برای بار از طرف مواد و واستتطه و مقاومت در برابر ستتایش و ایج

ن و محققی موردتوجهنقش بستتزایی در امر خردایش و کارآیی مناستتب آستتیاها دارند. به همین دلیل بستتیار 

ود فرسوده شده و شکل هندسی خ مرورزمانبهاما این اجزا در اثر تماس با محتویات آسیا ؛ باشندمسئوالن می

آسترها ساییده  همچنان کهشوند. در کل سیا میباعث نقصان در عملکرد آ کهیطوربهدهند را از دست می

امل ک طوربهرا  هاآنیابد. تا اینکه شتتتوند عملکرد آستتتیاهای گردان ابتدا افزایش و ستتتپس کاهش میمی

 شود.های مهم آسترها شامل موارد زیر میمشخصهکنند. تعویض می

 باالبر ارتفاع 

ر بیشتتتتر رد به عبارتی با افزایش ارتفاع باالبر عمر آستتتتمستتتتقیم دا ریتأثارتفاع باالبر آستتتتر بر عمر کلی آن 

هایی نیز دارد و اگر از حد معینی تجاوز کند، به دلیل کم شدن گردد، ولی این افزایش ارتفاع محدودیتمی

حجم داخل آستتیا، افزایش فشتتردگی مواد بین باالبرها و افزایش وزن آستتیا نرخ تولید را کاهش خواهد داد. 

تواند ما یمت بر نرخ سایش کفشک آستر نسبت به نرخ سایش باالبر در ارزیابی سایش آستر نظار رونیازا

 ارتفاع باالبر سوق دهد.را به سمت طراحی بهینه 

 زاویه صفحه باالبر 

ست زیرا نقطه سب برای زاویه رهایی کوهان ا سترها، طراحی منا سیار مهم در طراحی آ  یکی از پارامترهای ب

ه از رده تواند باین عامل بستتتگی دارد و در صتتورت نادیده گرفته شتتدن می به آستتیا به بار ضتتربه شتتدن وارد

 .آستر و کاهش ظرفیت آسیا منجر گردد زودهنگامخارج شدن 
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 نسبت فاصله به ارتفاع 

صله بین باالبرها بر ارتفاع  سیم فا سبت از تق ست می هاآناین ن راحان آید. این پارامتر از دو جهت برای طبد

 دارد:اهمیت 

 اطمینان از مقاومت کافی در برابر سایش و جلوگیری از فشردگی مواد بین باالبرها.

به یک مقدار  و شدهشروعکند، باید با یک مقدار کوچک این نسبت در اثر سایش آستر تغییر می ازآنجاکه

 .بزرگ )هنگام تعویض آستر( خاتمه پیدا کند

 تهگرفانجامبا توجه به اهمیت موارد فوق در طراحی آستتترها رویکردهای جدیدی در طراحی به شتترح زیر 

 ظرفیت، عمر آسترها افزایش یابد. شیبرافزااست تا با استفاده از آن عالوه 

 2و فاز  1خودشکن فاز مشخصات آسترهای آسیای نیمه -2 -2-7-5

 آمده است. 11جدولدر  1خودشکن فاز آسیای نیمهدر  طبق طراحی کاررفتهبهآسترهای  تعداد و انواع

 طبق طراحی اولیه 1خودشکن فاز انواع آسترهای آسیای نیمه -11جدول

 تعداد نوع آستر بر اساس ردیف مکان( بر اساسآستر )نوع 

 سر ورودی

 1۵ (Innerداخلی )

 1۵ (Middleمیانی )

 30 (Outerبیرونی )

 بدنه

 60 ابتدایی

 60 انتهایی

 40 (Segmentگوشه )

 سر خروجی

 10 (Innerداخلی )

 1۵ (Middleمیانی )

 30 (Grateشبکه )

 ۵۵ (Pulp Lifterباالبر دوغاب )

 

 1خودشکن فاز آسترهای بدنه آسیای نیمه -3 -2-7-5

تایی در داخل آسیا  60( بودند که در دوسری Rail Design) یلیرآسترهای بدنه طبق طراحی اولیه از نوع 

برینل  37۵ -32۵مولیبدن دار بوده و با سختی  –(. این آسترها از جنس فوالد کروم ۵1شکل) شدندنصب می
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درجه و ضخامت  14زاویه رهایی  متر،میلی 12۵کوهانی به ارتفاع شدند. این آسترها دارای گری میریخته

که  شوندزمانی تعویض میآسترها ، ت سازندهپیشنهاد شرک بر اساس(. ۵2شکل)اندمتر بودهمیلی 78کفشک 

 دوسوم ارتفاع کوهان سایش یافته باشد.

 

 بعدی بدنه آسیا به همراه آسترهای آنمدل سه -۵1شکل

 

  

 طبق طراحی اولیه 1خودشکن فاز آستر بدنه آسیای نیمه یبعدسهمدل  -۵2شکل
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سط واحد  سب که تو ست باال و کارایی پایین در خردایش با طرح منا شک سترهای بدنه به دلیل تعداد  این آ

ات عتعداد آستتترهای بدنه تغییر یافت که اطال ،شتتد، جایگزین شتتدند. در این طرحتهیه گر تحقیقات کاشتتی

 شوند.آمده است، اما آسترهای دیگر به همان شکل قبلی خود نصب می 12جدولآن در 

 طبق طراحی جدید 1خودشکن فاز انواع آسترهای بدنه آسیای نیمه -12جدول

 تعداد نوع آستر بر اساس ردیف

 20 (1-1ایی )چهارپیچ ابتد

 20 (1-2) یانیمچهارپیچ 

 20 (1-1چهار پیچ انتهایی )

 20 (2-1دوپیچ ابتدایی )

 20 (2-2) یانیمدوپیچ 

 20 (2-1دوپیچ انتهایی )

 40 (Segmentگوشه )

 

که تغییرات آن نسبت  ،(۵3شکل) باشدردیف می 3که گفته شد طرح جدید آسترهای بدنه شامل  طورهمان

 آمده است. 13جدولخالصه در  طوربهبه طرح قبلی 

 

 بدنه آسیا به همراه طرح جدید آسترهای بدنه یبعدسهمدل  -۵3شکل
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 در آسترهای بدنه جادشدهیاتغییرات  -13جدول

 طرح جدیدآستر  طرح اولیه آستر مشخصه

 40 60 آسترها یفتعداد رد

 3 2 یاتعداد آسترها در طول آس

 2/1۵ 20-12 (cmارتفاع باالبر )

 30 14 ه(صفحه باالبر )درج یهزاو

 S/H 3۵/2 34/4نسبت 

 ۵/7 10 (cmضخامت کفشک )

 

 گیرند.قرار می موردبررسیجداگانه  طوربهاز آسترهای بدنه با طرح جدید  هرکدامدر این قسمت 

  1-1آستر 

 20 تا خطی صورتبه آسیا ابتدای از متر 1 فاصله تا و شروع مترسانتی 12 مقدار از این آستر باالبر ارتفاع 

های آن چهار عدد و تعداد پیچ مترسانتی 10 ضخامت کفشک این آستر .است شدهداده افزایش مترسانتی

 متقارن صورتبه و آستر این طرح مشابه نیز 3-1 آستر . طرحاندقرارگرفتهکه همگی در کفشک  باشندمی

 رارق آستر طرف دو در نصب، و حمل آسانی های این آستر به جهتقالب. دارد قرار آسیا خروجی بخش در

 .است شدهداده

 

  1-1آستر طرح جدید شماره  -۵4شکل

 1-2 آستر 

ند همان شدهطراحیاست و کفشک  شدهگرفته نظر در مترسانتی 20 آستر این کل برای آستر، باالبر ارتفاع 

 است. 1-1 آستر
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 1-2آستر طرح جدید شماره  -۵۵شکل 

  2-1آستر 

 صورتبه آسیا ابتدای از متر 1 فاصله تا و شروع مترسانتی 12 میزان از آستر این باالبر ارتفاع ،1-1 آستر مشابه

 باالبر روی که هستند پیچ 2 آستر این اتصال هایپیچ تعداد. است شدهداده افزایش مترسانتی 20 تا خطی

 .اردد قرار آسیا خروجی بخش در متقارن صورتبه و آستر این طرح مشابه نیز 2-3 آستر طرح .اندقرارگرفته

 

 2-1آستر طرح جدید شماره  -۵6شکل 

  2-2آستر 

 .است شدهگرفته نظر در مترسانتی 20 آستر این کل برای باالبر ارتفاع ،1-2 آستر مشابه

 

 2-2آستر طرح جدید شماره  -۵7شکل 

 آستر گوشه 
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بین آسترهای جداره به شکل زیر  ممتدایجاد فاصله  عدم منظوربهدر طرح جدید  شدهطراحیآستر گوشه 

 طراحی گردیده است.

 

 آستر گوشه طرح جدید -۵8شکل 
مر باشند، عخودشکن که دارای موتور با دور متغیر میآیا در انتخاب سرعت آسیاهای نیمه: 13 سؤال 

 است؟ مؤثرو نوع آستر 

، سرعت آسیاها باید افزایش داده شود. در هاباالبر آنبخش  خصوصبهبا مرور زمان و ساییده شدن آسترها  بله

ین های پایتوان از سرعتآسترهای نوع دیگر می دارای ارتفاع زیاد است نسبت به هاباالبر آنآسترهایی که 

 استفاده کرد.

ای بین سرعت آسیا و وضعیت آستر آن وجود دارد؟ توجه شود که آیا به نظر شما رابطه: 14 سؤال 

 .استهدف اصلی در عملیات، ایجاد شرایط مطلوب برای رسیدن به باالترین کارایی خردایش 

سرعت آسیا باید با توجه به وضعیت آسیا تنظیم گردد. هدف اصلی ایجاد شرایط مطلوب خردایش است. اگر 

توان سرعت آسیا را بیش از مقدار محاسباتی آستر آسیا در اثر ساعت کارکرد زیاد صاف شود برای جبران می

تی تنظیم را بیش از مقدار محاسبا شود نباید سرعت آسیاقبلی( تنظیم کرد. برعکس زمانی که آسترها تعویض می)

 کرد.

های آیا بین سرعت کاری آسیا و کیفیت آستر آن ارتباطی وجود دارد؟ اگر دانسیته گلوله: 15 سؤال 

آسیا دارای موتور با  کهدرصورتیبیشتر شود،  %15مصرفی در آسیا به دلیل تغییر عناصر آلیاژی 

 کنید؟دور متغیر باشد، برای حفظ شرایط قبلی عملیات چه می

یاد کیفیت آستر بد باشد سرعت کاری ز کهدرصورتیکیفیت آستر خوب باشد سرعت کاری کم و  کهدرصورتی

 تر شود.ها نسبت به قبل زیادتر شود، سرعت کاری باید کمشود. اگر دانسیته گلولهپیشنهاد می

خودشکن از کل ساعت کارکرد آسترهای آسیای نیمه %90مهندسی بعد از گذشت : 16 السؤ 

دهد که سرعت آسیا افزوده شود. آیا کار مهندس منطقی بوده است؟ توضیح کارخانه دستور می

 دهید.
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آسترها ساییده شده و برای حفظ سرعت مطلوب باید سرعت آسیا افزایش  ،منطقی است، زیرا در اثر کارکرد زیاد

 شود.و مسیر حرکت بار در مسیر مطلوب نگه داشته ها را جبران کندیابد تا سر خوردن گلوله

 2و فاز  1خودشکن فاز کانال شارژ گلوله آسیاهای نیمه -6 -2-7

 خودشتتکن این بارشتتود که در آستتیاهای نیمهرای نرم کردن مواد استتتفاده میدر آستتیاها از بار خردکننده ب

شت ماده معدنی و گلوله شامل قطعات در سیاهای نیمههای فلزی میخردکننده  شکن مقدار شود. در آ خود

 ۵9شکلهای اصلی حرکت بار داخل آسیا در قسمت. استدرصد  14تا  6در حدود  معموالًپرشدگی گلوله 

 . شودیمپرداخته که در ادامه به توضیح آن  اندشدهدادهنشان 

 

 

 های مختلف حرکت بار در آسیاقسمت -۵9شکل

اصتتطکاک و گیر افتادن ذرات روی باالبرها، مواد از یک طرف آستتیا باال  براثرچرخد که آستتیا میهنگامی

به  گویند. در این ناحیه مواد در یک لحظهر میشتتانه با اصتتطالحاًرستتد که به آن رفته تا به باالترین نقطه می

شتتده یا به ذرات در حرکت  بزرگناحیه ذرات یا وارد حرکت آبشتتاری  نیبعدازارستتند. یمتعادل نیرویی 

شوند. تفاوت در وارد شدن مواد به حرکت آبشاری کوچک و بزرگ به سرعت آبشاری کوچک ملحق می

شتتوند دارای انرژی جنبشتتی گردد. ذراتی که وارد حرکت آبشتتاری بزرگ میو فاصتتله ذره از باالبرها برمی

ن شتتود. برای داشتتتجب ایجاد نیروی ضتتربه میزیادی بوده که پس از عبور از ناحیه پرواز )ناحیه خالی(، مو

ست که ضروری ا شوند زیراضربه خردایش مطلوب،  شنه بار وارد  رها به الینرها و باالب هاآنبرخورد  ها به پا
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های رود که واسطهپاشنه مکان تجمع توده انتهایی مواد بوده و انتظار می. شودمی هاآنموجب سایش سریع 

 کنند.خردایش به آنجا برخورد 

سرعتیروی محرکهن سط باالبرها به بار منتقل ای که در  صاف تو سترهای  های پایین و همچنین در حالت آ

که  جیتدربهو مواد تمایل به غلتش به ستتمت ناحیه پاشتتنه را پیدا کنند.  هاواستتطهشتتود که ث میباعشتتده، 

 و ایش بهتر و افزایش نرمهکه منجر به خرد جادشتتدهیایابد، حرکت آبشتتاری کوچک ستترعت افزایش می

ستر می سرعتسایش آ سطهشود. تا اینکه در  سهموی بر روی های باال، وا ها پس از گذر از یک حرکت 

به  ضربه و شکست محصول درشت منجر واسطهبهآیند که این حرکت آبشاری بزرگ ناحیه پاشنه فرود می

 شوند.های مختلف بار مشاهده میکنید منطقهمشاهده می 60شکلکه در  طورهمان. شودخردایش می

 

 های مختلف بارمنطقه -60شکل

به  ای که تعادل دینامیکی حاصل شودآستر آسیا، مواد خردکننده تا یک نقطه اصطکاکبه دلیل چرخش و 

 شعاعی وزن گلوله(. مؤلفهشوند )برابری نیروی گریز از مرکز و باال حمل می
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 نیروهای وارده بر واسطه خردایش -61شکل 

گه1در نقطه ) فهدارنده گلوله، مجموع ( نیروی ن  (cFو نیروی گریز از مرکز ) (θcosg Fوزن )عمودی  مؤل

 .است

 رسد.دارنده به حداکثر خود می( نیروی نگه2در نقطه )

 ( است.1دارنده مانند نقطه )( نیروی نگه3در نقطه )

شعاع با نیروهای گریز از  مؤلفهیابد و در این نقطه دارنده کاهش می( نیروی نگه4در نقطه ) ستای  وزن در را

 کند.مرکز برابری می

دن از بدون جدا ش آسیا با افزایش سرعت آسیا به مقداری از سرعت خواهیم رسید که در آن بار دور پوسته

سرعت  سرعت در این حالت  سیا بچرخد، به  شود. مقدار ( گفته میCritical Speed) یبحرانآن به همراه آ

 شود:توسط رابطه زیر محاسبه می سرعت بحرانی

𝑵𝒄 =
𝟒𝟐. 𝟑

√𝑫 − 𝒅
 

 در این رابطه پارامترهای زیر را داریم:

cN( سرعت بحرانی آسیا :RPM) 

D( قطر آسیا :m) 
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d( قطر گلوله :m) 

)قطر گلوله  محاسبه کنید؟ 2و فاز  1خودشکن فاز سرعت بحرانی را برای آسیاهای نیمه: 17 سؤال 

متر و قطر آسیای  75/9برابر  1خودشکن فاز متر و قطر آسیای نیمهمیلی 125برای هر دو آسیا 

 (هستمتر  15/9برابر  2خودشکن فاز نیمه

 داریم: 1خودشکن فاز برای آسیای نیمه

𝑵𝒄 =
𝟒𝟐. 𝟑

√𝟗. 𝟕𝟓 − 𝟎. 𝟏𝟐𝟓
= 𝟏𝟑. 𝟓 𝒓𝒑𝒎 

 داریم: 2خودشکن فاز و برای آسیای نیمه

𝑵𝒄 =
𝟒𝟐. 𝟑

√𝟗. 𝟏𝟓 − 𝟎. 𝟏𝟐𝟓
= 𝟏𝟒 𝒓𝒑𝒎 

 

را نسبت به سرعت  2خودشکن فاز برای دو حالت زیر سرعت مناسب را برای آسیای نیمه: 18 سؤال 

 بحرانی پیشنهاد کنید.

 موادی با سختی معمولی الزم است به ذرات خیلی ریز خرد شوند. )الف

 است ریز شوند.مواد درشت و سخت الزم ب( 

 الف(

درصد سرعت بحرانی(. چون برای  60 باًیتقر) باید خیلی کمتر از سرعت بحرانی باشد شدهگرفتهسرعت به کار 

 بلغزند. همیروها شود که گلولهتولید ذرات خیلی ریز مکانیزم خردایش باید سایش باشد و در صورتی حاصل می

 ب( 

درصد سرعت بحرانی(  85تا  80 باًیتقرک به سرعت بحرانی باشد )باید خیلی نزدی شدهگرفتهسرعت به کار 

چون برای خرد کردن مواد درشت و سخت الزم است که بار خردکننده تا حداکثر ارتفاع در آسیا برای وارد کردن 

 نیروی کافی باال برده شود.

دو  هاآناز  هرکدامدهنده در باالی کانال خوراک 2و فاز  1خودشکن فاز آسیاهای نیمهبه برای شارژ گلوله 

ه از ک وجود داردآب  جریان ،از این مسیرها هرکداماست و برای  شدهگرفتهمسیر برای شارژ گلوله در نظر 

 شوند.متری شارژ میمیلی 12۵و  100های انسداد جلوگیری کند. برای این آسیاها گلوله
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ست که  شارژ بدین نحو ا شارژ گلوله از طرف متالورژی اعالم هروزانه و در نوبت صورتبهبرنامه  ای منظم 

کشی اگر کمبودی مواجه شده با گزارش راهبر اتاق کنترل شارژ شود و با توجه به توانشده و آسیا شارژ می

 کند.کشی آسیاها از پرشدگی گلوله تبعیت میشود. توانتری انجام میبیش

کیلووات و آسیای  4100با دو موتور هر یک با توان  1فاز خودشکن آسیای نیمه: 19 سؤال 

 کنند.کیلووات کار می 3700با دو موتور هر یک با توان  2خودشکن فاز نیمه

 از این آسیاها چه مقدار باید باشد؟ هرکدامکشی توانالف( 

 باهمد بای هاآنکشی اگر این آسیاها با ابعاد گلوله یکسان و تناژ ورودی مساوی کار کنند، آیا توانب( 

 توضیح دهید.مساوی باشد؟ 

 الف(

درصد توان اسمی یک آسیا  90شود از سعی می طورمعمولبهاستفاده بهینه از توان موتورهای آسیاها،  منظوربه 

دارای  2خودشکن فاز کیلووات و آسیای نیمه 8200دارای توان اسمی  1از خودشکن فاستفاده شود. آسیای نیمه

کشی آسیای این آسیاها محاسبه کنیم، توان درصد توان اسمی را برای 90. اگر استکیلووات  7400توان اسمی 

 داشتهنگهکیلووات  6660روی  2خودشکن فاز کیلووات و توان آسیای نیمه 7380باید روی  1خودشکن فاز نیمه

 شود.

 ب(

ه کشی آسیاها از پرشدگی گلوللذا توان استها خیر. به دلیل اینکه وزن اصلی مواد داخل آسیا مربوط به گلوله 

 کند.تبعیت می

تلف های مخاضافه کردن یک اندازه گلوله دو نوع گلوله با اندازه جایبهدر بعضی از آسیاها : 20 سؤال 

 کنند، دلیل احتمالی این کار را بیان کنید؟اضافه می

که  هاییها یکسان نیست در بعضی آسیاها برای فراهم نمودن گلولهها در تمام اندازهسایش گلوله کهییازآنجا

هایی با اندازه بزرگ و اندازه گلوله معموالًشود. گلوله استفاده می کافی در آسیا وجود ندارند از دو نوع اندازهبه

فضای مناسب برای خردایش ذرات کوچک  جهیدرنتها و شدگی مناسب گلولهشود. این کار جفتمتوسط اضافه می

 آورد.را فراهم می

شود.  داشتهگهنار مطلوب باید همواره در مقد ، این پارامترکشیپرشدگی گلوله بر روی توان ریتأثبا توجه به 

سیاهای نیمه شکن باید کانال ورودی با هر بار توقف آ شود و از داخل  هاآنخود سی به عمل  هاآنباز  بازر

ست که با یک متر ارتفاع  شدگی گلوله بدین طریق ا سبه پر شود. روش محا سبه  شدگی گلوله محا آید و پر
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سیا را اندازهسطح گلوله شدگی گلوله یگیری مها تا لبه ورودی آ سپس از طریق رابطه زیر مقدار پر کنیم و 

 کنیم.را محاسبه می

𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒(%) = 113/7 − 127/3 ×
𝐻𝑐

𝐷𝑀
 

cHها تا باالی آسیا: فاصله بین سطح گلوله 

MDقطر داخلی آسیا : 

 1/8 که این ارتفاع برابر شدهمشخصها تا باالترین نقطه آسیا گیری سطح گلولهبا اندازه: 21 سؤال 

 . پرشدگی این آسیا چه مقدار است؟استمتر  10 ردارای قط مورداستفاده. آسیای متر است

 مقدار حجم بار برابر است با:

𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒(%) = 113/7 − 127/3 ×
𝐻𝑐

𝐷𝑀
= 113/7 − 127/3 ×

8.1
10 = 11/9% 

 2و  1فاز سرندهای لرزان  -8 -2

، جلوگیری از ورود ذرات درشت به خوشه 2و فاز  1خودشکن فاز هدف از سرندکنی محصول آسیاهای نیمه

های خروجی آسیاهای تر از شبکهها، جلوگیری از برگشت مجدد ذرات کوچکهیدروسیکلون

 سازی محصول نهایی با اندازه معین است.آماده تیدرنهاو  هاآنخودشکن به داخل نیمه

 قرارگرفتهها آنجلوی  یک طبقهدو عدد سرند لرزان  2و فاز  1خودشکن فاز برای هر یک از آسیاهای نیمه

 . مشخصات این سرندها دراستکار  به یک سرند عملیاتی و دیگری آماده هاآنکه برای هریک از  است

 آمده است. 1۵جدولو  14جدول
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 1مشخصات سرند لرزان فاز  -14جدول

 2 تعداد

 3 (mعرض )

 8/4 (mطول )

 ۵ (mmچشمه )

 عدد برای هر سرند 1 تعداد موتور

 37 (kwتوان موتور )

 2مشخصات سرند لرزان فاز  -1۵جدول

 

شو  هرکدامبر روی  ست ش سیر آب  سرندهای لرزان دو م شیرهای کنترلی قرارگرفتهاز این  سط  ست که تو  ا

(On-Offکنترل می ) سرندها از ست. این  سیر آب برای آن باز ا شد م سرند عملیاتی با شوند. زمانی که یک 

 .اندشدهلیتشکهایی توریکنار هم قرار گرفتن 

 

 1خوراک سرندهای لرزان فاز کانال محرک  -62شکل 

 2 تعداد

 3 (mعرض )

 6 (mطول )

 6 (mmچشمه )

 عدد برای هر سرند 2 تعداد موتور

 30 (kWتوان هر یک از موتورها )
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سبت سطح روزنه سرندبه ن سرند به سطح کل  سرند گفته می مؤثرسطح  ،های  سط)باز(   مؤثرح شود. هرچه 

 شود.تر میتر باشد احتمال عبور ذرات بیشسرند بیش

روزنه  ردیف 25تعداد  متر باشد ومیلی 8×15روزنه توری سرند لرزان برابر  کهدرصورتی: 22 سؤال 

ها باشد، سطح باز یک توری را محاسبه کنید؟ ابعاد روزنه در عرض این توری 15 فیرددر طول و 

 متر است.سانتی 63×30ها توری

 کنیم:در ابتدا سطح یک توری را محاسبه می

63 × 30 = 1890𝑐𝑚2 

 کنیم:ها را محاسبه میحال سطح کل روزنه

25 × 15 × 8 × 15 = 45000 𝑚𝑚2 = 450 𝑐𝑚2 

 آوریم:حال درصد سطح باز یک توری را به دست می

450
1890

× 100 = 24% 

است.  ؤثرمکننده زمان سرندکنی نیز است در کارایی عملیات سرندکنی دبی مواد ورودی به سرند که تعیین

 .استکننده احتمال عبور ذرات تعداد دفعات برخورد ذرات با سطح سرندها تعیین

 شود.ای وجود نداشته باشد، کارایی سرند از رابطه زیر محاسبه مییا تغییر شکل یافتهاگر هیچ روزنه شکسته 

𝐸 =
𝑐 − 𝑓

𝑐(1 − 𝑓)
 

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

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

 

 درصد دارد. 80کارایی برابر  1فاز  1سرند شماره : 23 سؤال 

درصد باشد، چه درصدی از مواد روی سرند  40از روزنه سرند در خوراک  تربزرگاگر مقدار مواد 

 است؟ تربزرگشان از روزنه سرند اندازه

 تر است، برابر است با:شان از روزنه سرند بزرگبا توجه به رابطه زیر درصد مواد روی سرند که اندازه
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𝐸 =
𝑐 − 𝑓

𝑐(1 − 𝑓)
=

𝑐 − 0.4
𝑐(1 − 0.4)

= 0.8 →
𝑐 − 0.4

𝑐
= 0.48 → 𝑐 = 0.77 

 تر است.شان از روزنه سرند بزرگدرصد از مواد روی سرند اندازه 77 گریدعبارتبه

در سرند کردن اگر مقدار ماده روی سرند از یک حدی کمتر باشد، کارایی عملیات : 24 سؤال 

 توانید دلیل آن را بیان کنید؟کند. آیا میمیسرندکنی کاهش پیدا 

مدت زیادی را  ،کنندهای روی سرند برخورد میتر باشد، ذراتی که به سیماگر مواد روی سرند از یک حدی کم

 یابد.گذرانند و به همین دلیل کارایی عملیات سرندکنی کاهش میدر هوا می

 2و فاز  1 فاز 2009نوار نقاله  -2-9

. اولین نوار اندشدهدادهقرار  هاخودشکن نوارنقالهتر از روزنه سرند لرزان جلوی آسیاهای نیمهبرای انتقال مواد درشت

کند و به کانال ورودی آوری میاست که مواد ریزشی از روی سرند لرزان را جمع 2009، نوار نقاله مواد برگشتی دهندهانتقال

 در  2و فاز  1فاز (. مشخصات این نوار برای 64شکل و  63شکل ) کندتقل مینوار نقاله بعدی من

 و  16جدول

 آمده است. 17جدول

 

 1فاز  2009نوار  -63شکل 
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 2فاز  2009نوار  -64شکل 

 

 1فاز  2009مشخصات نوار نقاله  -16جدول

 مقدار مشخصه

 17 (mطول نوار )

 6۵0 (mmعرض نوار )

 230 (t/hظرفیت )

 4 (kwکشی )توان

 

 2فاز  2009مشخصات نوار نقاله  -17جدول

 مقدار مشخصه

 77/16 (mطول نوار )

 6۵0 (mmعرض نوار )

 230 (t/hظرفیت )

 ۵/7 (kWکشی )توان
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مرتبط است و یک  MCCبه  ماًیمستق( است که Rope Switchطنابی ) سویچمجهز به  1فاز  2009نوار نقاله 

ستم کنترلی می سی شدار هم به  ستد، همچنین ده سرعت پایین افر شدار  سترای یک ه صورت ا کم  که در 

ع کند تا به راهبر اتاق کنترل اطالکنترل تولید میستتیستتتم ثانیه یک هشتتدار در  10بودن ستترعت نوار بعد از 

 شتتتود. یک کلید برایثانیه نوار متوقف می 10بعد از  متعاقباًدهد نوار دچار لغزش یا نقص شتتتده استتتت، 

( در انتهای این نوار و در محل ریزش Magnet) آهنرباوجود دارد. یک این نوار  توقف محلیو اندازی راه

برای جدا کردن فلز از مواد برگشتتتی نصتتب بوده استتت که در  1فاز  2010مواد به داخل کانال ورودی نوار 

 حال حاضر وجود ندارد.

 

 2و فاز  1فاز  2010نوار نقاله  -2-10

مواد  شوند.منتقل می 1فاز  2010نال مربوطه به روی نوار نقاله از طریق کا 1فاز  2009مواد روی نوار نقاله 

ریخته و توسط آن به نوار خوراک می 2011طبق طراحی اولیه باید روی نوار نقاله  1فاز  2010روی نوار نقاله 

اما در طراحی جدید با قرار دادن یک کانال متحرک در انتهای  شدندمنتقل می 1خودشکن فاز نیمهآسیای 

و  2011منتقل شوند و هم به نوار نقاله  1شکن فاز توانند هم به نوار خوراک سنگمواد می 2010ار نقاله نو

این نوار نقاله مواد را به سمت کانال شلوارکی  منتقل شوند. 1خودشکن فاز اک آسیای نیمهخور به سپس

هم وضعیت به همین شکل است با این تفاوت  2(. برای فاز 66شکل و  6۵شکل ) کندمی منتقل 1فاز  2010

(. مشخصات 67شکل ) کندمنتقل می 2شکن فاز ه مخزن سنگمواد را ب 2فاز  2010نوار نقاله  تیدرنهاکه 

 آمده است. 19جدولو  18جدول ها دراین نوار نقاله
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 1فاز  2010نوار نقاله  -6۵شکل 

 

اک یا نوار نقاله خور 1فاز  2011به روی نوار نقاله  1فاز  2010کانال متحرک محل تخلیه مواد نوار نقاله  -66شکل 

 1شکن فاز سنگ
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 2فاز  2010نوار نقاله  -67شکل 

 1فاز  2010مشخصات نوار نقاله  -18جدول

 مقدار مشخصه

 91 (mطول نوار )

 6۵0 (mmعرض نوار )

 230 (t/hظرفیت )

 2۵ تعداد موتور

 91 (kWموتور )کشی هر توان

 

 2فاز  2010مشخصات نوار نقاله  -19جدول

 مقدار مشخصه

 22۵/10۵ (mطول نوار )

 6۵0 (mmعرض نوار )

 316 (t/hظرفیت )

 ۵۵ (kWموتور )کشی هر توان
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مجهز به یک هشدار سرعت پایین، یک هشدار موقعیت، یک عملگر دستی، ترازو و  1فاز  2010نوار نقاله 

ست که ا شدهداده. ترازو برای اطالع یافتن از میزان مواد برگشتی قرار استاندازی و توقف محلی کلید راه

( نیز Totalizer) کنندهل جمعاست و شام مشاهدهقابلمحلی و هم در سیستم کنترل  طوربهاطالعات آن هم 

 دهد.باشد که مجموع تناژ مواد برگشتی را هم برای بررسی نشان میمی

 2و فاز  1فاز  2011نوار نقاله  -2-11

 2010از طریق کانال متحرک  ،را نداشته باشند 1شکن فاز مواد برگشتی امکان ورود به سنگ کهدرصورتی

)نوار نقاله  1فاز خودشکن شوند که مواد برگشتی را به نوار خوراک آسیای نیمهمنتقل می 2011به نوار نقاله 

 آمده است. 20جدول در 1فاز  2011نقاله  (. مشخصات نوار68شکل ) کند( منتقل می20۵3

 
 1فاز  2011نوار نقاله  -68شکل 
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 1فاز  2011مشخصات نوار نقاله  -20جدول

 مقدار مشخصه

 14 (mطول نوار )

 6۵0 (mmعرض نوار )

 230 (t/hظرفیت )

 6 (kWموتور )کشی توان

ی اندازی و توقف محلمجهز به یک هشدار سرعت پایین، یک عملگر دستی و کلید راه 1فاز  2011نوار نقاله 

 کنند.شود تا پرسنل در محل موقعیت خود را مناسب اندازی میثانیه توقف راه ۵. این نوار با است

آمده  21جدولدر  2فاز  2011مشخصات نوار نقاله . است 1نیز مشابه فاز  2نحوه انتقال مواد برگشتی فاز 

 است.

 2فاز  2011مشخصات نوار نقاله  -21جدول

 مقدار مشخصه

 23/18 (mطول نوار )

 6۵0 (mmعرض نوار )

 316 (t/hظرفیت )

 1۵ (kWموتور )کشی توان

 2و فاز  1فاز  های برگشتیشکنسنگ -2-12

که با تجمع  است متر(میلی ۵0تا  19خردایش مواد با ابعاد بحرانی )ابعاد  ،شکن برگشتیاستفاده از سنگ دلیل

محصول  ایجاد ریزترک دراین خردایش باعث شوند. همچنین در آسیا باعث کاهش ظرفیت آن می

هند شد. خوا ایش بیشتریخردنرخ خودشکن شود که با ورود مجدد این مواد به آسیای نیمهشکن میسنگ

 باشندآهنربا مجهز به کنند می نیتأمشکن باید نوارهای مواد برگشتی که خوراک آن را برای استفاده از سنگ

شکن برای ، سنگ1شکن و آسیب به آن جلوگیری به عمل آید. در طرح اصلی فاز تا از ورود گلوله به سنگ

صات است. مشخ شدهاضافهاندازی کارخانه های بعد از راهمواد برگشتی در نظر گرفته نشده است و در سال

 آمده است.  23جدولو  22جدولدر  2و فاز  1های برگشتی فاز شکنسنگ
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 1شکن فاز مشخصات سنگ -22جدول

 مخروطی سرکوتاه شکننوع سنگ

 31۵( 346- 126) (kW) کشیتوان

 HP400 شکنمدل سنگ

 230 - 140 (t/hگلوگاه )دامنه تناژ ورودی با توجه به 

 2شکن فاز مشخصات سنگ -23جدول

 مخروطی سرکوتاه شکننوع سنگ

 3۵0 (kw)یکشتوان

 Sandvik شکنمدل سنگ

 400-200  (t/h)دامنه تناژ ورودی با توجه به گلوگاه

 کنید.مالحظه می 69شکلرا در  2و فاز  1شکن برگشتی فاز سنگ

 

 2و فاز  1شکن برگشتی فاز سنگ -69شکل

استت شتتکن عدم وجود ستتینی در باالی محفظه خردایش ستتنگ هاشتتکنستتنگ نیاهای از دیگر مشتتخصتته

 (.71شکل ) از نوع درشت است 1شکن فاز (. محفظه خردایش سنگ70شکل )
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 عدم وجود سینی -70شکل 

 

 1شکن فاز مشخصات محفظه خردایش سنگ -71شکل 

 شکنسنگ پر کردنکه مربوط به حلقه کنترل  سنج قرار داردیک سطح 1شکن فاز همچنین در باالی سنگ

 (.72شکل )است 



 

 
 مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

71 

دومفصل   

 

 

 1شکن فاز سنج باالی سنگسطح -72شکل 

همواره  ،های مخروطیشکنمحور خردکننده سنگسطح مواد روی با تحت کنترل داشتن : 25 سؤال 

 سعی بر آن است که محفظه آن پر از مواد باشد، دلیل این کار را بیان کنید؟

ی باید همواره پر باشد. به همین دلیل زمانمحفظه آن  جهیدرنت، استشکنی در حالت خفه چون بهترین حالت سنگ

 محفظه جهیدرنتکه بار ورودی کم باشد، با باال آوردن محور خردکننده از خروج سریع مواد جلوگیری شده و 

که ورودی زیاد باشد، با پایین آوردن محور خردکننده امکان خروج مواد  یدرزمانماند. خردکنی پر باقی می

 گردد.فراهم میمحفظه پر است  کهدرحالی

متر سانتی 1/2مجتمع مس سرچشمه  1شکن مخروطی فاز اندازه ذرات خوراک سنگ 80F: 26 سؤال 

 (.است kWh/t 12متر است )اندیس کار سنگ معدن میلی 9اندازه ذرات خروجی  80Pو 

تن بر ساعت است، محاسبه  230شکن مقدار انرژی الزم را زمانی که تناژ ورودی به این سنگالف( 

 کنید؟

تر شود، برای اینکه اندازه ذرات خروجی درصد سخت 10اگر در یک مقطع زمانی سنگ ورودی ب( 

 ثابت بماند، انرژی مصرفی جهت خردایش برای هر تن سنگ باید چه مقدار افزایش داده شود؟

اندازه ذرات خوراک  80F ترکوچکاگر در یک مقطع زمانی به دلیل استفاده از سرند با چشمه  ج(

تر شود، برای اینکه اندازه ذرات خروجی ثابت بماند، انرژی مصرفی جهت درصد بزرگ 10شکن سنگ

 خردایش برای هر تن سنگ باید چه مقدار افزایش داده شود؟

 الف(

𝑊 = 𝑊𝐼 (
11/02

√𝑃
−

11/02
√𝐹

) = 12 (
11/02
√9000

−
11/02

√21000
) = 0/48 𝑘𝑊ℎ/𝑡 

 0.48 𝑘𝑊ℎ/𝑡 × 230𝑡/ℎ =  111 𝑘𝑊انرژی الزم = 
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 شود با:تر شود اندیس کار آن برابر میسخت %10ب( اگر سنگ ورودی 

𝑊𝐼 = 12 + 0/1 × 12 = 13/2 𝑘𝑊ℎ/𝑡 

 انرژی مصرفی برابر است با: جهیدرنت

𝑊 = 𝑊𝐼 (
11/02

√𝑃
−

11/02
√𝐹

) = 13/2 (

11
02

√9000
−

11
02

√21000
) = 0/53 𝑘𝑊ℎ/𝑡 

 انرژی افزایش داده شود.کیلووات ساعت بر تن  05/0برای هر تن سنگ باید 

 0/53 𝑘𝑊ℎ/𝑡 × 230 𝑡/ℎ =  121 𝑘𝑊انرژی الزم = 

 کیلووات بیشتر مصرف خواهد شد. 10تن بر ساعت انرژی  230یا به عبارتی برای تناژ 

 

 ج(

𝑊 = 𝑊𝐼 (
11/02

√𝑃
−

11/02
√𝐹

) = 12 (
11/02
√9000

−
11/02

√23100
) = 0/52 𝑘𝑊ℎ/𝑡 

 انرژی افزایش داده شود.کیلووات ساعت بر تن  04/0برای هر تن سنگ باید 

از این دو روش  کیکدامظرفیت هدف باشد،  صرفاًبسته اگر یا باز مدار شکنی در سنگ: 27 سؤال 

 بایستی انتخاب شود؟ توضیح دهید. 

 چون بار در گردش آن صفر است. ،آل استشکنی مسیر باز برای باال بردن ظرفیت ایدهسنگ

های مقابله با این موضوع شکنی دارد؟ راهدر کارایی سنگ یریتأثمرطوب بودن سنگ چه : 28 سؤال 

 چیست؟

شود و برای رفع مشکل ها میشکنها در اثر چسبندگی در سنگسنگ رکردنیگها باعث مرطوب بودن سنگ

 ها را بازتر کرد و در صورت امکان از خردایش مدار بسته استفاده کرد.شکنباید دهانه سنگ

 5شکن مخروطی استاندارد و سنگ 3تا  2شکن ژیراتوری، به ازای یک سنگ معموالًچرا : 29 سؤال 

 شکن مخروطی سرکوتاه نیاز است؟سنگ 7تا 

تری یابد به همین دلیل تعداد بیشظرفیت آن کاهش می ،شکنتر شدن اندازه محصول سنگبا کوچک معموالً

های شکناست. از طرف دیگر چون سنگشکن مخروطی سرکوتاه در مقایسه با مخروطی استاندارد نیاز سنگ
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های مخروطی شکنز سنگبیش ا هاآنورودی  جهیدرنتکنند در مدار بسته کار می معموالًمخروطی سرکوتاه 

 استاندارد است.

 2و فاز  1های فاز شکندهی به سنگخوراک -2-13

ه است اما شکن کافی بودشتی در نظر گرفتن یک سنگبا توجه به تناژ مواد برگ، 1فاز  یشکنسنگدر مدار 

یل دو شکن است و به همین دلشکنی و مخزن قرار گرفته بر باالی آن برای دو سنگطراحی ساختمان سنگ

 (.73شکل ) است و فضای مرده این مخزن زیاد شده است شدهدادهدهنده در زیر مخزن قرار نوار خوراک

 

 1شکن فاز دهنده سنگنوار خوراک -73شکل 

دهنده الستیکی دهی از طریق مخزن قرار گرفته در باالی آن و نوار خوراکخوراک 2شکن فاز برای سنگ

 گیرد.زیر آن صورت می
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 1شکن فاز نوار نقاله خوراک سنگ -2-14

شکن فاز مواد را به مخزن سنگ شود ودهی میخوراک 1فاز  2010نوار نقاله از کانال متحرک انتهای نوار 

 (.74شکل ) کندمنتقل می 1

 

 1شکن فاز نوار خوراک سنگ -74شکل 

 2و فاز  1شکن فاز نوار نقاله محصول سنگ -2-15

شتی بعد از خردایش  سنگمواد برگ سیا داخل  سط نوار نقاله به نوار خوراک آ شکن مواد خروجی از آن تو

 2فاز  2011توستتط نوار نقاله  2و در فاز  2004توستتط نوار نقاله  1شتتوند که این کار در مدار فاز منتقل می

 (.7۵شکل شود )انجام می
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 1شکن فاز نوار محصول سنگ -7۵شکل 

در  شکنشود تا عملکرد سنگبندی گرفته میهای دانهاز این نوارها به همراه نوارهای نقاله خوراک نمونه

 قرار گیرد. موردبررسیخردایش مواد و کارایی آن 

 .استنیز  2شکن فاز نوار نقاله محصول سنگ عنوانبه 2فاز  2011نوار نقاله 

 2فاز و  1فاز  پمپ خوراک هیدروسیکلونمخازن و  -2-16

 خودشکن و فرستادنی موجود در دبی مواد خروجی از آسیاهای نیمههانانوسترین نقش مخازن گرفتن مهم

گیر گفته مخازن نوسان هاآنهمین دلیل به ، به استیک خوراک با مشخصات ثابت به خوشه هیدروسیکلون 

 هستندبه یک پمپ و خوشه هیدروسیکلون متصل  هرکدامدو مخزن وجود دارد که  1در مدار فاز  شود.می

 (.76شکل )
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 (1مشابه مخزن شماره  2)مخزن شماره  1مدار فاز  1مخزن شماره  -76شکل 

خوشتتته یک مخزن بزرگ وجود دارد که دو پمپ به آن متصتتتل هستتتتند و هر پمپ به  2اما در مدار فاز 

آماده به کار و  صتتتورتبهها زمان یکی از این پمپهر در  .کنددهی میخوراک بوطهمرهیدروستتتیکلون 

 (.77شکل) دیگری عملیاتی است
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 به همراه مسیرهای ورودی و خروجی آن 2مخزن مدار فاز  -77شکل

کند. است که سطح این مخازن را کنترل می شدهنصبسنج فراصوت روی هر یک از این مخازن یک سطح

. مقدار این شودیمحلقه کنترل سطح فرستاده ست که با تغییر سطح یک سیگنال به نحوه کنترل بدین شکل ا

های دور متغیر فرستتتاده پمپو در صتتورت اختالف، دستتتوری به  شتتودیمستتطح با مقدار مطلوب مقایستته 

 (.78شکل ) شودمی
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 2و فاز  1کنترل سطح مخازن فاز  -78شکل 

برای ورود به خوشه هیدروسیکلون دانسیته آن، شود تا در این مخازن با اضافه کردن آب رقیق می دوغاب

 های اولیه در یکبا درصدجامد خوراک هیدروسیکلون معموالًبه مخازن  شدهاضافهمناسب شود. میزان آب 

ای هسنج هستهای اولیه توسط دانسیتهگیرد. درصدجامد خوراک هیدروسیکلونحلقه کنترلی قرار می

شود باید در حدی باشد که اضافه می 1شود. طبق طراحی مقدار آبی که به مخازن مدار فاز گیری میاندازه

اولیه  هایسیکلونهیدروبه خوشه  و سپس برسددرصد  ۵/49خوراک خوشه هیدروسیکلون به  درصدجامد

شور به این مخازن پمپ های کفهمچنین غبارها و خروجی پمپ شود.ای پمپ در مدار بسته با آسیای گلوله

 شوند.می

نقطه مطلوب در حلقه کنترل سطح یک مقدار کم در نظر گرفته شود، چه  کهدرصورتی: 30 سؤال 

 معایبی به همراه دارد؟

شود. همچنین اگر نوسان در با توجه به ارتفاع زیاد ریزش مواد داخل مخزن باعث سایش در جداره مخازن می

  است.کشیدن پمپ خیلی باالسطح ایجاد شود و باعث شود سطح کاهش یابد با توجه به پایین بودن آن احتمال هوا 

قرار دادن  خودکاردرصد باشد بهترین اقدام راهبر مدار برای  90سطح روی  کهدرصورتی: 31 سؤال 

 حلقه کنترل سطح چیست؟

 رموردنظو به مقدار مطلوب  کاهش یابدسطح ارتفاع در ابتدا در همان حالت دستی دور پمپ را افزایش دهد تا 

 .شدید نخواهد شد یهانوسانقرار داده شود. بدین ترتیب سیستم دچار  خودکارنزدیک شود و سپس در حالت 

 گر در کنترل سطح مخازن چه هستند؟های اخاللمتغیر: 32 سؤال 
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هستند که با توجه ی یهاجریانشور از های کفدبی ورودی از طرف مخزن پالپ غبارگیرها و دبی ورودی از پمپ

بر روی آب سرندشور و دبی آب ورودی  کهدرصورتیکنند. همچنین شوند اخالل ایجاد مییبه اینکه قطع و وصل م

 کنند.به مخزن کنترل وجود نداشته باشد در سیستم اخالل ایجاد می

 2و فاز  1ی فاز هاهیدروسیکلونخوشه  -2-17

یک خوشه هیدروسیکلون آماده به کار و یک خوشه هیدروسیکلون  2و فاز  1فاز  یرهامدابرای هر یک از 

 2و فاز  1فاز  هیدروسیکلون خوشه هر (. تعداد هیدروسیکلون در79شکل ) است شدهگرفتهعملیاتی در نظر 

در نظر  آماده به کار عدد 2عملیاتی و  هااز آن عدد 13که  اینچ 26با قطر  هیدروستتتیکلون عدد 1۵ برابر

 .است شدهگرفته

 
 2و فاز  1های فاز مدار خوشه هیدروسیکلون -79شکل 

سرریز هاسیکلونهیدروسرریز  جریان شتک  سپس از طریق یک لوله به  شدهبیترک باهمی عملیاتی در ت و 

 ریزته جریانیابند. می جریانثقلی  طوربهفلوتاستتتیون  های پرعیارکنی اولیهستتتمت مقستتتم خوراک ستتتلول

ثقلی از طریق کانال خوراک  طوربه 70جامد درصد و با شدهبیترک باهمریز ها در تشتک تههیدروسیکلون

و در  2و فاز  1ی فاز هاکلونیدروسیه یدسمشخصات هن 24جدولدر  .شوندبه آن وارد می ایگلولهآسیای 

  .است شدهخالصه 2و فاز  1ی فاز هاکلونیدروسیه یاتیعملمشخصات   2۵جدول
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 2و فاز  1های فاز مشخصات هندسی هیدروسیکلون -24جدول

 زیرته قطر (cm) ارتفاع

(cm) 

پیداکننده  قطر

 (cm)گرداب 

 کلونیدروسیه قطر

(cm) 

2/274 7/12 3/20 04/66 

 2و فاز  1ی فاز هامشخصات عملیاتی هیدروسیکلون -2۵جدول

 میکرون( 90بندی )درصد عبوری از دانه درصدجامد هیدروسیکلون جریان

 - ۵4 خوراک

 80 28 سرریز

 - 70 ریزته

 

بندی سرریز در وجود سیستم آنالیز دانه 1با فاز  2هیدروسیکلون فاز های موجود بین خوشه تفاوت

 است. 2ها برای فاز ها و کنترل فشار خوراک هیدروسیکلونهیدروسیکلون

 .اندشدهنصب با زاویه 1های فاز هیدروسیکلون

درجه نسبت به افق، در مقایسه با نصب آن با زاویه  50آیا نصب هیدروسیکلون با زاویه : 33 سؤال 

 است؟ توضیح دهید. رگذاریتأثدرجه در حد جدایش آن  90

 شود.تر شده و همین امر باعث افزایش حد جدایش میریز کمیافته به تهدر این حالت میزان آب و مواد راه

نظری سرند بهتر است یا هیدروسیکلون؟ چرا خرد کردن  صورتبهکارایی جدایش  ازنظر: 34 سؤال 

 است؟ مؤثربندی کننده های طبقهدر کارایی سیستم ازاندازهشیب

 وابسته است هاآنبندی با هیدروسیکلون، سرعت ذرات عالوه بر اندازه به وزن مخصوص و شکل چون در طبقه

 ازهازاندشیباست. خرد کردن  مؤثرتر از سرند کردن است زیرا در سرند کردن فقط اندازه ذرات کارایی آن کم

 گذارد.می ریتأثشود که روی جدایش شود و نرمه باعث باال رفتن ویسکوزیته سیال میباعث تولید نرمه می

شود، به دلیل بندی استفاده میهیدروسیکلون برای طبقه 13در مدار آسیاکنی که از : 35 سؤال 

 تر ادامه پیدامعیوب شده و عملیات با تعداد هیدروسیکلون کم هاآنمشکالت عملیاتی یکی از 

 ها را در دو حالت مقایسه کنید؟سرریز هیدروسیکلون 80dکند. می

ها کار بیفتد باعث افزایش دبی ورودی خوراک به دیگر هیدروسیکلون ها ازیکی از هیدروسیکلون کهدرصورتی

 شود.سرریز هیدروسیکلون می 80dتر شدن شود که این امر باعث ریزتر شدن سرریز و یا کوچکمی
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تفاده اس جایبهدلیل عمده استفاده از چندین هیدروسیکلون در یک خوشه هیدروسیکلون : 36 سؤال 

 ها چیست؟از یک هیدروسیکلون با قطر بزرگ در مدارهای آسیاکنی در کارخانه

های از هیدروسیکلون درنتیجهیابد تر شدن قطر هیدروسیکلون حد جدایش آن افزایش میبا بزرگ کهییازآنجا

زم را جهت فشار ال ندمکانیکی دسترسی به پمپی که بتوا ازنظرشود. شایان ذکر است که تر استفاده میکوچک

 های با قطر بزرگ فراهم کند، مشکل است.هیدروسیکلوندر جدایش 

آیا اگر در اثر خوردگی انتهای لوله دیافراگم )پیداکننده گرداب( در هیدروسیکلون، طول : 37 سؤال 

 کند؟تر شود، حد جدایش تغییر میآن کوتاه

 کند.زدن خوراک ورودی به سرریز افزایش پیدا میبر حد جدایش به دلیل میان

تر از معمول باشد چگونه درشت در مدار آسیاکنی زمانی که سرریز خوشه هیدروسیکلون: 38 سؤال 

 توان با تغییر خوراک ورودی به خوشه هیدروسیکلون با این مشکل مقابله کرد؟می

 یابد دبی خوراک ورودی باید زیاد شود.که حد جدایش کاهش برای این

 2و فاز  1ای فاز آسیاهای گلوله -2-18

آمده استتت. هر دو آستتیا از نوع تر با  27جدولو  26جدولدر  2و فاز  1ای فاز مشتتخصتتات آستتیاهای گلوله

  هستند.های هیدروسیکلون بسته با خوشه در مدار هاآسیااین د. نباششونده میخروجی سرریز
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 1ای فاز مشخصات آسیای گلوله -26جدول

 سرریزشونده خروجی آسیانوع 

 مترمیلی 6710 قطر داخلی آسیا

 مترمیلی 9910 طول آسیا

 78 درصد سرعت بحرانی

 کیلووات 4100دو عدد با توان  موتور سینکرون

 2ای فاز مشخصات آسیای گلوله -27جدول

 سرریزشونده نوع خروجی آسیا

 مترمیلی 7000 قطر داخلی آسیا

 مترمیلی 97۵0 طول آسیا

 7۵ درصد سرعت بحرانی

 کیلووات 4700دو عدد با توان  موتور سینکرون

 کند؟ای در مدار بسته کار میآسیای گلوله معموالًچرا در مدارهای خردایش : 39 سؤال 

آسیاهای  معموالًبندی در دامنه وسیعی قرار دارند و به همین دلیل دانه ازنظرای چون محصول آسیاهای گلوله

 کنند.ای خشک با سرند در مدار بسته کار میای تر با خوشه هیدروسیکلون و آسیاهای گلولهگلوله

دازه کند، انبسته با خوشه هیدروسیکلون کار می طوربهای که اگر در مدار آسیای گلوله: 40 سؤال 

کنید چه تغییراتی در این مدار نسبت به بینی میتر شود پیشدرشت %10ذرات ورودی به آسیا 

 حالت قبل ایجاد شود؟

ای شود و برای رفع مشکل باید دبی خوراک ورودی به آسیای گلولهتر میسرریز خوشه هیدروسیکلون درشت

 تر شود.کم

 ای از اتالف انرژی جلوگیری کرد؟توان در آسیای گلولهبه نظر شما چگونه می: 41 سؤال 

دار و با آستر آسیا، انتخاب ابعاد و مق گریکدیبا ها جلوگیری از برخورد گلوله منظوربهدرصدجامد مناسب  نیتأم

 یاهگونبهامکان خرد شدن همه ذرات وجود داشته باشد. کنترل سرعت آسیا و آستر آن  کهیطوربهمناسب گلوله 

 که حرکت آبشاری کامل ایجاد شود.

د یا باشنای باالتر میزمان در دسترس بودن برای عملیات خردایش آسیاهای گلوله ازنظر: 42 سؤال 

 ای؟آسیاهای میله
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در دسترس  زمانمدتدارای  ،معین عملیات زمانمدتها بعد از یک ای به دلیل لزوم تعویض میلهآسیای میله

 باشند.بودن کمتری می

 2و فاز  1ای فاز قیف شیرآهک آسیاهای گلوله -2-19

سیاهای گلوله ضافه می 2و فاز  1ای فاز به آ شیرآهک را مالحظه قیف 80شکل شود. در شیرآهک ا های 

 کنید.می

 
 2و فاز  1های شیرآهک فاز قیف -80شکل 

 2و فاز  1ای فاز آسترهای آسیاهای گلوله -2-20

 .استالستیکی  2و فاز  1ای فاز آسترهای آسیاهای گلولهجنس 

ترهای توان از آسمیای چیست؟ آیا در آسیاهای گلوله دلیل استفاده از آسترهای الستیکی: 43 سؤال 

 فلزی استفاده کرد؟

ای سایشی تری دارند و مکانیزم در آسیاهای گلولهبه دلیل اینکه آسترهای الستیکی در مقابل سایش مقاومت بیش

اومت آسترهای فلزی مقاینکه  سایش زیاد وولی با توجه به توان استفاده کرد ، از آسترهای فلزی میبلیاست. 

 .شودینماستفاده  هاآناز  معموالً کنندیمو صدای زیادی ایجاد  سایشی ندارند

 کنید؟کنی پیشنهاد نمیآستر الستیکی را در چه مواقعی برای عملیات نرم: 44 سؤال 
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 تیز باشد و یا پالپ طوری باشد که باعث خوردگی الستیک شود. سنگ معدنهای زمانی که لبه

 شود.ای با آسترهای الستیکی استفاده میگلولهی از آسیای هاانهدر کارخ: 45 سؤال 

 ای چیست؟ به نظر شما معیار ارزیابی آسترهای آسیاهای گلولهالف( 

 است؟ مؤثر هاآن یدر کارای هاآنآیا جنس آستر با فرض ثابت بودن قیمت  ب(

 الف(

انتقال حرکت مطلوب، رساندن بار آسیا به باالترین نقطه ممکن، مقاومت خوب در مقابل ضربه و سایش، عمر 

 .استای ترین معیارهای ارزیابی آسترهای آسیاهای گلولهتر، وزن کم و سادگی نصب از مهمعملیاتی بیش

 ب(

گام توانند در هنمت باالتر میوکه آسترهای با جنس دارای مقا صورتنیبد است مؤثری آن یجنس آستر در کارا

 تر شوند.باعث خردایش بیش ،برخورد ذرات

اگر در نظر باشد که سه نوع آستر الستیکی، فلزی و ترکیب فلزی با الستیکی در یک آسیا : 46 سؤال 

 نوع آسترها را ارائه کنید؟به کار گرفته شود، محل نصب پیشنهادی هر یک از این 

باید از آسترهایی استفاده کرد که  درنتیجههای بزرگ و تیز وجود دارند، در ابتدای آسیا سنگ کهییازآنجا

لزی برای ف آستر ها نیز از بین نروند.های تیز سنگدر برابر ضربه زیاد باشد و از طرفی در اثر لبه هاآنمقاومت 

 یتوان از آسترهای الستیکسب خواهد بود. در انتهای آسیا که ذرات ریزتر شده میسوم( اول آسیا منایک قسمت )

توان از آسترهای باشند میاستفاده کرد. در میان آسیا که ذرات تا حدی خرد شده و دارای اندازه متوسط می

 ترکیبی فلزی و الستیکی استفاده کرد.

 2و فاز  1ای فاز آسیاهای گلولهکانال شارژ گلوله  -2-21

در  2یک مکان برای شتتارژ گلوله در کارخانه پرعیارکنی  2و فاز  1ای فاز برای هر یک از آستتیاهای گلوله

سیای گلوله شدهگرفتهنظر  ضمن برای آ ست. در  شارژ آن از طرف کارخانه پرعیارکنی  1ای فاز ا  1امکان 

متری میلی 80و  60های استتت. این آستتیاها با گلوله شتتدهگرفتهظر نیز وجود دارد و یک کانال برای آن در ن

 شوند.شارژ می

محدوده مقدار گلوله مناسب در آسیا چه مقدار  معموالًای سرریز شونده در آسیاهای گلوله: 47 سؤال 

 است؟

 شود.درصد در نظر گرفته می 44تا  40مقدار پرشدگی بین  معموالً
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ری گیبا چه روشی اندازه معموالًها ای در اکثر کارخانهمقدار گلوله در داخل آسیاهای گلوله: 48 سؤال 

 شود؟می

گیری فاصله عمودی سطح بار از بدنه آسیا در حالت توقف آسیا و تبدیل آن به درصدی از حجم آسیا که اندازه

 است. شدهاشغالتوسط گلوله 

 2و فاز  1ای فاز جلوی آسیاهای گلوله گردانسرند  -2-22

است که وظیفه اصلی آن  شدهدادهقرار  گردانیک سرند  2و فاز  1ای فاز قسمت انتهایی آسیاهای گلوله در

ست. همچنین جدا کردن گلوله سیا ا سایش یافته خروجی از آ صورتهای  سیای گلوله کهیدر ای خروجی آ

هایی از جنس شتتتامل توری گردانهای کند. این ستتترندرا نیز جدا می هاآنامل ذرات درشتتتت باشتتتد شتتت

است.  دهشدادهمارپیچ فلزی و یک مسیر آب برای شستشوی سرند قرار  هاآنباشند و داخل اورتان میپلی

 شوند.ثقلی وارد مخازن پمپ خوراک هیدروسیکلون می طوربهعبوری از این سرندها  جریان

های الستیکی و انواع پلیمری نسبت به توری فلزی در ترین محدودیت توری سرندعمده: 49 سؤال 

 چیست؟

نسبت به توری فلزی است. این امر به دلیل  هاآن مؤثرترین محدودیت این نوع سرندها، کم بودن سطح عمده

 گیرد که همین امر میزان سطح باز آنصورت می هاآنتر کردن ضخامت و بیش هاآنافزایش مقاومت مکانیکی 

 کند.را در واحد سطح کم می

د. کننجا مییا جابه وروپشتها را بار توری سرندوقت یک چند هرها در بعضی از کارخانه: 50 سؤال 

 توانید دالیل احتمالی این کار را بیان کنید؟آیا می

های سرند است که با این کار این ساییدگی یکسان شده و عمر کردن سرندها به دلیل ساییدگی میله وروپشت

ها به دی سرنشود که ساییدگجا کردن قطعات توری روی سرند نیز باعث میشود. جابهتوری سرند بیشتر می

 دلیل برخورد مستقیم خوراک روی آن، یکنواخت شود.

 2و فاز  1ای فاز بار در گردش آسیاهای گلوله -2-23

. مدارهای آستتیاکنی استتت( Closed Circuitمستتیر بستتته ) صتتورتبه 2و فاز  1ای فاز مدار آستتیاهای گلوله

سته سیم می ،ب سته معکوس تق سیاکنی ب ستقیم و مدار آ سته م سیاکنی ب وند که با توجه به شبه دو نوع مدار آ

 .از نوع بسته معکوس است 2و فاز  1ای فاز مشخص است که مدار آسیاهای گلوله 81شکل 



 

 

86 

Kashigar Mineral Processing Research Center 

 

 2واحد آسیاکنی کارخانه پرعیارکنی 

 

 

 ای با هیدروسیکلون(مدار بسته مستقیم و مدار بسته معکوس آسیاکنی )آسیای گلوله -81شکل 

ها نبار ورودی به آسیا پس از خرد شدن به خوشه هیدروسیکلو 2و فاز  1ای فاز در مدار آسیاهای گلوله

انده به آسیا برگرد موردنظردرشت برای خردشدن تا حد بندی بخش دانهشود و پس از طبقهفرستاده می

مقدار آن را نسبت به بار  نامند و( میCirculating Loadشود که این بخش از مواد را بار در گردش )می

درصد  2۵0طبق طراحی  2و فاز  1ای فاز کنند. بار در گردش آسیاهای گلولهورودی به آسیا به درصد بیان می

های مختلفی به دست آورد. یکی از این توان توسط روشاست. بار در گردش را می شدهگرفتهدر نظر 

گیری درصد عبور کرده پالپ و اندازهمختلف  یهاجریانبرداری از نمونه ،محاسبه بار در گردش یهاروش

)شامل  برداریبه همراه نقاط نمونه 2و فاز  1ای فاز . مدار آسیاهای گلولهیک اندازه مشخص است از

 آمده است. 82شکلها( در ریز و خوراک هیدروسیکلونسرریز و ته یهاجریان

 

بندی برای دانه جریان)حروف کوچک درصد وزنی اندازه معینی در هر  2فاز  و 1ای فاز مدار آسیاهای گلوله -82شکل

 و حروف بزرگ تناژ( هاجریان
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 آید:ها درصد بار در گردش از رابطه زیر به دست میبرداریبعد از انجام نمونه

𝑈

𝐹
× 100 =

𝑎 − 𝑐

𝑏 − 𝑐
× 100 

Uای)خوراک آسیای گلوله هاریز هیدروسیکلون: تناژ جامد خشک در ته( 

Fتناژ ورودی به مدار : 

aها: درصد عبوری از یک اندازه مشخص در خوراک هیدروسیکلون 

bهاریز هیدروسیکلونتهیک اندازه مشخص در  : درصد عبوری از 

cها: درصد عبوری از یک اندازه مشخص در سرریز هیدروسیکلون 

 

از سرریز خوشه هیدروسیکلون، خوراک خوشه هیدروسیکلون و  1در مدار آسیاکنی فاز : 51 سؤال 

 و 7/50، 28ترتیب هایی گرفته شد. درصدجامد این سه نمونه به ریز خوشه هیدروسیکلون نمونهته

 آید را محاسبه کنید؟بار در گردش را که از درصدجامد به دست می باشد نسبتمی 75

 نویسیم:موازنه آب برای دور هیدروسیکلون می

𝐹
100 − 28

28
+ 𝑈

100 − 75
75

= (𝐹 + 𝑈)
100 − 50.7

50.7
 

2.57𝐹 + 0.33𝑈 = 0.97(𝐹 + 𝑈) 

1.6𝐹 = 0.64𝑈 

 

𝑈

𝐹
= 2.5 

 



 

 



 

 

89 

سوم     فصل   

 

 

مشکل
کاراهاهی فرآیند، پیشنهاداه و راه
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 گیرسنج انبار نوسانسطح -3-1

حسگر سطح فراصوت روی این انبار در نظر یک عدد گیر، برای مشخص شدن سطح مواد در انبار نوسان

 نوارهای کلیه توقف و انبار باالی رحسگ انحراف باعث گیرنوسان انبار ازحدشیب شدن پراست.  شدهگرفته

 آسیا به دهیخوراک در نوسان موجبنیز  دهندهخوراک شدن خالی و مواد سطح کاهش .شودمی آن از قبل

دهنده با کاهش سطح مواد، خوراک ،است شدهدادهنشان  83شکلنمونه در یک مورد که در  عنوانبه .شودمی

تن بر ساعت  800از میزان  1خودشکن فاز آن تناژ ورودی به آسیای نیمه درنتیجهکه  شدهیخال 1فاز  3شماره 

 100به  30از  استدهنده میزان پرشدگی آسیا است و شاخص صدا که نشان افتهیکاهشتن بر ساعت  4۵0به 

 شود.می نآها به آستر و شکستگی احتمالی باعث ضربه مستقیم گلوله . این موضوعاست افتهیشیافزا درصد

 
 خودشکنمهینبه آسیای  یدهخوراکنوسان  -83شکل

ه کو یا این باشد داشتهرا  خود به مخصوص سطح نشانگر دهندهخوراک هراست مشکل، بهتر با توجه به این 

دار بودن ( منتقل شود، زیرا به دلیل شیب2و  1فاز  3های دهندهحسگر موجود به مکان مناسب )باالی خوراک

شوند. ها خالی میدهندهزودتر از بقیه خوراک 2و  1فاز  3های شماره دهندهگیر خوراککف انبار نوسان

 (.84لشک) سنج باید کالیبره شودکنترل، سطح ها به اتاقسنج و انتقال دادهجایی سطحبهپس از جا
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 1فاز  3دهنده مکان مناسب در باالی خوراک ارائهمکان حسگر قبلی و  -84شکل

سنج های سطحنوسان بسیار زیادی در داده 1فاز  3دهنده سنج به باالی خوراکجایی مکان سطحبا جابه

ج بین سنمشخص شد که این نوسان به دلیل قرار گرفتن سطح گرفتهانجامهای اهده شد. با بررسیمش

ن محدوده سنج و خارج کردن آن از ایکه با تغییر ارتفاع سطح استگیر استحکامات فلزی سقف انبار نوسان

 سنج برطرف شدند.ی مربوط به سطحهانانوس

 1بندی خوراک ورودی به آسنیخ فاز دانهسازی همگن -3-2

 بندیخودشتتکن در روزهای متفاوت دانهخوراک ورودی به آستتیاهای نیمه ارائه گردید، قبالًکه  طورهمان

ستم آنالیز تصویر ) 2(. از همین رو در مدار فاز 8۵شکلدارد )متفاوتی  سی ( روی نوار خوراک PSI 10یک 

نیز در گذشتتته یک  1. برای مدار آستتیاکنی فاز استتت شتتدهگرفتهخودشتتکن در نظر ورودی به آستتیای نیمه

د که مکان آن بعد از محل ریزش مواد برگشتی بود و چون این مواد روی بو شدهنصبسیستم آنالیز تصویر 

بندی خوراک تازه ورودی به آستتتیا را با مشتتتکل مواجه شتتتدند بررستتتی دانهمواد خوراک تازه ریخته می

 ساخت. می



 

 

92 

Kashigar Mineral Processing Research Center 

 

 2واحد آسیاکنی کارخانه پرعیارکنی 

 

 

 1فاز خودشکن بندی غیریکنواخت در روزهای متفاوت برای آسیای نیمهدانه -8۵شکل

، قبل از مکان 1خودشکن فاز ر خوراک آسیای نیمهدوربین آنالیز تصوی نصب در ابتدا محل مناسب برای

 ریزش مواد برگشتی، تعیین شد و سپس حفاظ مناسب برای دوربین روی نوار خوراک آسیا نصب شد

 (.86شکل)

 

 1خودشکن فاز ی نیمهآسیا کنصب حفاظ برای دوربین آنالیز تصویر خورا -86شکل
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 کهینحوبهو سیستم روشنایی مناسب  قرار داده شد درون حفاظ 20۵3نقاله  دوربین آنالیز تصویر روی نوار

مواد  بندیکنترل دانه برای ضمناً، نصب گردید. ترل ایجاد کندکیفیت مناسبی برای تصویر دریافتی در اتاق کن

 (. 87شکل) ها یک عدد دوربین نصب گردیددهندهها، داخل هر یک از خوراکدهندهخوراک درون

 

 هاتعیین مکان مناسب برای نصب دوربین -87شکل

 مواد خروجی ازبندی تعیین دانه منظوربهیک دوربین  ،1ی مدار فاز هادهندهاز خوراک در ادامه در هر یک

ها به همراه دوربین آنالیز تصویر روی نوار خوراک آسیای تمامی این دوربین هایو داده نصب شد هاآن

 (.89شکلو  88شکل) منتقل گردیدو سیستم پردازش مربوطه  به اتاق کنترل 1خودشکن فاز نیمه

 

 به اتاق کنترلآن  هایو انتقال داده 1خودشکن فاز روی نوار نقاله ورودی به آسیای نیمه نصب دوربین -88شکل
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 به اتاق کنترل هاآنهای و انتقال داده 1ی فاز هادهندهخوراکنصب دوربین در  -89شکل

درشت به نرمه در خوراک آسیا با استفاده از آنالیز ذرات دهی مناسب به آسیا، باید نسبت برای خوراک

شود مختلف پیشنهاد می هایدهندهخوراکبندی تصویری مشخص شود و همچنین با توجه به تفاوت دانه

ریز و متوسط دارند، از هر سه  یبنددانهکه به ترتیب  2و  3دهنده شماره دهی از دو خوراکخوراک یجابه

انند توراهبران آسیا می ،دهندهبندی سه خوراکاستفاده شود. با استفاده از تفاوت در دانه دهندهخوراک

در  2دهنده شماره اکرا در حالت دستی تنظیم کنند و سپس خور 1و  3دهنده شماره درصد دو خوراک

 کند. نیتأمرا  ازیموردنبقیه تناژ  خودکارحالت 

 2خودشکن فاز بندی خوراک آسیای نیمهبرای دانه PSI10سیستم  -3-3

طراحی و نصب گردید. پس از طی یک دوره و کارکرد آزمایشی  2فاز  2این سیستم در کارخانه پرعیارکنی 

قرار گرفت. پس از گذشت مدتی به دلیل عدم استفاده و نگهداری از این  دیتائمورد  کارایی این سیستم

 (.90شکل) سیستم ارتباط آن با اتاق کنترل قطع و سیستم کارایی خود را از دست داد
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 در اتاق کنترل PSI10عدم وجود داده از دوربین  -90شکل

اندازی مجدد این سیستم را بر عهده گرفتند و مسئولیت راه 2گروه برق و ابزار دقیق کارخانه پرعیارکنی 

 ن شدند.اندازی آمشغول راه

 1فاز  2کارخانه پرعیارکنی  شکن برگشتیسنگ -3-4

 شکن مخروطیبرای افزایش کارایی مدار آسیاکنی یک سنگ 1فاز  2در مدار آسیاکنی کارخانه پرعیارکنی 

 28دولجشکن در است. مشخصات این سنگ شدهنصببرای خردایش مواد برگشتی )مواد با ابعاد بحرانی( 

 شود. مشاهده می

 1 فاز 2 یارکنیپرع کارخانه یبرگشت مواد شکنسنگ یکل اطالعات -28جدول

 شکننوع سنگ مشخصه
حداکثر توان 

 (لوواتیک)

حداقل 

گلوگاه 

 متر()میلی

حداکثر 

گلوگاه 

 متر()میلی

حداقل ظرفیت 

(t/h) 

ظرفیت  حداکثر

(t/h) 

 Nordberg HP4 31۵ 8 4۵ 13۵-1۵۵ 210-400 مقدار

ی از یک شود.استفاده می ندرتبهشکن مشخص شد که از این سنگ از مدار گرفتهانجامی هادر بازرسی

کافی مواد برگشتی برای خفه کار  مقدارشکن، عدم وجود مشکالت راهبری مدار برای استفاده از سنگ
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و کارخانه  1نرخ مواد برگشتی آسیاهای کارخانه پرعیارکنی  بنابراین، در ابتدا؛ شکن بودکردن این سنگ

تن بر ساعت  230تا  80، 1با توجه به اینکه نرخ مواد برگشتی فاز  (.29جدول) بررسی شد 1فاز  2پرعیارکنی 

شکن بود. شکن برای استفاده از سنگبود، پیشنهاد اولیه برای حل این مشکل به حداقل رساندن گلوگاه سنگ

( CSSن گلوگاه )به حداقل رساند در صورت ،شودمشاهده می 29جدولو  28جدولدر ور که طهمان

 خفه کار کرد.  صورتبه زیتن بر ساعت ن 13۵ توان با نرخ خوراکمی 1فاز  شکنسنگ

 یارکنیپرع یهاکارخانه یاکنیآس مدار در یبرگشت مواد رخن -29جدول

 1کارخانه پرعیارکنی  1فاز  2کارخانه پرعیارکنی  کارخانه

 230-80 120-40 (t/h)نرخ مواد برگشتی 

های با ابعاد بزرگ گلوله 1فاز  خودشکنمواد برگشتی آسیای نیمهبعضی مواقع در نشان داد که ها بررسی

خروجی  به دلیل شکست آسترهای شبکه عمدتاً خودشکنهای بزرگ از آسیای نیمهگلولهخروج  وجود دارد.

ی به دلیل جابجایها آسترهای شبکهفاصله بین . بود خروجی آسترهای شبکهبین  ایجاد فاصلهآسیا و یا به دلیل 

ها این فاصله در ادامه با گذشت زمانی محدود با عبور حجم زیادی از گلولهو پس از  دادرخ می هاآن

 (.91شکل) دشپر می تربزرگهای گلوله

 

 1خودشکن فاز ی آسیای نیمههاشکست در شبکه خروجی و فاصله افتادن بین شبکه -91شکل

ر خفه باید از کارایی آهنرباهای موجود ب طوربهشکن و استفاده از آن برای به حداقل رساندن گلوگاه سنگ

 شکن به حداقل برسد و در خوراکاگر گلوگاه سنگ شد.روی نوار نقاله مواد برگشتی اطمینان حاصل می

شته باشد بیند. به همین منظور یک آزمون برای آهنرباهای شکن آسیب جدی میسنگ ،آن گلوله وجود دا

 (.30جدولشد )روی نوار مواد برگشتی انجام 
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 یبرگشت مواد نوار یرو یآهنرباها آزمون جینتا -30جدول

آهنرباهای نوار نقاله مواد 

فاز  2010برگشتی )نوار نقاله 

1) 

 متر(برای آزمون )میلی مورداستفادههای ابعاد گلوله

2۵ 60 80 12۵ 

 رد شده رد شده شدهجذب شدهجذب آهنربای طبلکی

 شدهجذب شدهجذب شدهجذب شدهجذب 1آهنربای 

 رد شده رد شده رد شده رد شده 2آهنربای 

گونه کارایی در جذب گلوله هیچ 1فاز  2010نوار نقاله  2مشخص است، آهنربای  30جدولکه از  طورهمان 

(. بنابراین در صورت 92شکل) شدندهای موجود روی نوار نقاله از این آهنربا رد مینداشت و همه گلوله

شدند و دلیل اصلی برای عدم استفاده از شکن میها وارد سنگوجود گلوله در مواد برگشتی این گلوله

 شکن همین مورد بود.سنگ

 

 ( روی نوار مواد برگشتی2معیوب )شماره آهنربای  -92شکل

با یک آهنربای قوی که آهنربای دائم است تعویض شد تا از جدا شدن ( 2)شماره  یوبمعنابراین، آهنربای ب

 (.93شکل) شکن اطمینان حاصل گرددها از خوراک سنگگلوله
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 )آهنربای دائم( آهنربای قوی جایگزین شده روی نوار مواد برگشتی -93شکل

 داده شد های خروجی آسیا پیشنهادیک طرح جدید برای شبکه ،هابین شبکه ایجاد فاصلهبرای جلوگیری از 

شوند و از جابجایی و (. در این طرح دو آستر شبکه خروجی در یک آستر فلزی میانی قفل می94شکل)

 آید.جلوگیری به عمل می هاآنفاصله افتادن بین 

 

 خروجی پیشنهادی برای آسترهای شبکهطرح  -94شکل

رد، ولی برگشتی با حداقل کردن گلوگاه استفاده کمواد شکن توان از سنگبنابراین با رفع این مشکالت می

. مقدار آن زیاد است و نوسان ابدییمکاهش  بر ساعتتن  80تا  1گاهی اوقات نرخ تناژ مواد برگشتی فاز 

 شکن وجود نداشته باشد پیشنهاد استفاده از موادای استفاده از سنگبرای اینکه در این مواقع مشکلی بر
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برای مواد برگشتی کارخانه  1فاز  2داده شد. در کارخانه پرعیارکنی  1برگشتی کارخانه پرعیارکنی 

(. در حالت اول این مواد به خوراک آسیای 9۵شکلبود ) شدهگرفتهسه حالت در نظر  1پرعیارکنی 

منتقل شوند و در  2فاز  2توانستند به کارخانه پرعیارکنی در حالت دوم می ند.دشمیخودشکن اضافه نیمه

برای اینکه بتوان از  .به خارج از کارخانه منتقل شوند ازآنپسو  شدهیآورجمعدر یک محل  ومحالت س

شکن استفاده شود باید این مواد امکان اضافه اک سنگدر خور 1مواد برگشتی آسیاهای کارخانه پرعیارکنی 

 را داشته باشند. 1فاز  2010شدن به نوار نقاله 

 

 1ارخانه پرعیارکنی مواد برگشتی کنوارهای برای  چین(و حالت پیشنهادی )خط موجودچیدمان  -9۵شکل

هادی، انعطاف فه کردن این حالت پیشتتتن با اضتتتا ید  با تا در هر زمان بتوان از پس  باال برد  مدار را  پذیری 

 شکن مواد برگشتی استفاده کرد.سنگ

 2 فاز 2کارخانه پرعیارکنی  شکن برگشتیسنگ -3-5

های زیاد و به نحوی یک یک مستتیر با انحراف 2فاز  2011با نوار  2فاز  2010مستتیر مستتتقیم مواد از کانال 

سایش زیاد در آن 96شکل ) استای کانال پله سوراخ  اکه همواره ب است(. از مشکالت این کانال  مشکل 

ستشدن کانال یا گرفتگی مواجه  سیر جایگزین و باعث می ا ستا م شود. در همین را شود که مدار متوقف 

 (.97شکل) پیشنهاد شد
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 2فاز  2011 نقاله به نوار 2فاز  2010مسیر مستقیم مواد از کانال متحرک  -96شکل 

 

  2فاز  2010مسیر جایگزین مواد برگشتی از کانال  -97شکل
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شتی  صال فلزی روی نوار مواد برگ شکالت دیگر این مدار وجود یک قطعه ات ستاز م شود که باعث می ا

ساز فلز شکار شان دهد و باعث توقف مدار  آ سیت ن سا  ویض نواربا تع(. 98شکلشود )روی نوار به آن ح

 ، این مشکل رفع شد.2فاز  2010

 

 2اتصال فلزی روی نوار مواد برگشتی فاز  -98شکل

 1خودشکن فاز سرندهای لرزان جلوی آسیای نیمه -3-6

از مقدار طراحی در  تربزرگهای با چشتتتمه 1خودشتتتکن فاز ستتترندهای لرزان جلوی آستتتیای نیمه توری

ستفاده می یراحطها نسبت به مقدار تر شدن سرریز هیدروسیکلوندرشتشدند که این امر باعث کارخانه ا

 (.100شکلو  99شکلبود ) شده
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 تر از مقدار طراحیهای بزرگبا چشمه مورداستفادهسرندهای  -99شکل

 

 1های اولیه فاز وجود ذرات درشت در سرریز هیدروسیکلون -100شکل

مسیر  تگیگرفالبته تنها دلیل درشت بودن ذرات سرریز افزایش ابعاد چشمه سرندهای لرزان نیست و شامل 

افزایش  ریتأثاما ؛ شودها نیز میهای اولیه و افزایش درصدجامد خوراک هیدروسیکلونریز هیدروسیکلونته

شمه ست. از چ سیار زیاد ا سرند لرزان ب س نیترمهمهای  ستفاده از  شمه دالیل ا  تربزرگرندهای لرزان با چ

 .استمواد برگشتی  نکاهش میزا
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ها این داده بر اساسآمده است.  31جدولسازی سرندهای لرزان انجام گرفت که نتایج آن در در ادامه شبیه

ش صمیم گرفته  شمهت سرند با چ شکالت گرفتگی د که از  ستف ازحدشیبهای طرح به علت م شود اده ا و از ن

 آورد استفاده شود.که شرایط مناسبی را فراهم می 1۵×8سرند با ابعاد 

 1خودشکن فاز سازی سرندهای لرزان جلوی آسیای نیمهنتایج شبیه -31جدول

 (%) D50 (mm) Oversize (t/h) Undersize (t/h) Oversize ابعاد سرند

1۵×3 04/1 7۵/261 2۵/770 4/2۵ 

1۵×۵ 93/1 88/196 12/83۵ 1/19 

1۵×8 17/3 78/1۵2 22/88۵ 7/14 

1۵×10 70/3 6۵/143 3۵/894 8/13 

21×9 ۵۵/3 41/146 ۵9/891 1/14 

2۵×1۵ 04/6 76/9۵ 24/942 2/9 

12×30 91/4 20/112 80/92۵ 8/10 

و تجهیز پیشتتنهادی برای رفع گرفتگی ستترندها در  101شتتکل مقطع عرضتتی و مقطع طولی این ستترندها در 

 آمده است. 102شکل

 

 طرح سرندهای لرزان جدید -101شکل 
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 های سرند لرزانار  برای رفع گرفتگی چشمهطراحی یک ابز -102شکل

 

شد و این سرندها ساخته و آماده نصب  دیتائ 1متر برای چشمه سرندهای لرزان فاز میلی 8×1۵ابعاد  تیدرنها

 (.103شکلشدند )

 

 جدیدسرندهای لرزان طرح  -103شکل

 2خودشکن فاز نیمهسرندهای لرزان آسیای  -3-7
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ساخت داخل کشور و  هاآناست که یکی از  شدهاستفادهسرند  توریاز دو نوع  2 برای سرندهای لرزان فاز

بر روی این  گرفتهانجامهای (. با بررسی10۵شکلو  104شکل) نوع دیگر آن ساخت خارج از کشور است

خود  شدهنصبشدگی بیشتری دارد ولی نوع داخلی از مکان دو نوع سرند مشاهده شد که نوع خارجی پاره

 .کندبه داخل مخزن سقوط می کنده شده و

سرندهای لرزان فاز با  شدن توری  سیکلون2کنده  شت و گلوله وارد مخزن پمپ هیدرو های اولیه ، مواد در

 (.106شود )شکل ها میها و هیدروسیکلونشده که باعث بروز مشکل در پمپ

 

 شوندهای ساخت خارج از کشور که از وسط دچار پارگی میتوری -104شکل
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 افتندهای تولید داخلی که مشکل پارگی ندارند اما به داخل مخزن میتوری -10۵شکل

 

 به دلیل افتادن توری سرندها 2ریزش مواد درشت در مخزن پمپ هیدروسیکلون فاز  -106شکل
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 .تتر استر و در وسط نرمتر روی سرندها مشخص شد که نوع خارجی در اطراف سفتهای بیشبا بررسی

رندها س ایراد موجود درتر هستند و همین نکته تر و در وسط سختهای داخلی در اطراف نرمتوری کهیدرحال

 (. 107شکلدهد )میح یوضترا 

 

 2های سرندهای لرزان فاز وضعیت سختی لبه -107شکل

شکل ست )اتر در وسط کمتر همچنین گرفتگی چشمه سرندها در سرندهای تولید خارجی به دلیل جنس نرم

108.) 
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 2های سرندهای تولید داخلی و خارجی لرزان فاز مقایسه گرفتگی چشمه -108شکل 

سی شد که با انجام برر شخص  شتر م سقوطهای بی شدن و  شدن  کنده  سرندها به داخل مخزن به دلیل مهار ن

 ،از آن یالگوبردارو  1فاز  سرند لرزان های. با مشاهده توریاستهای کنار و پشتی توری لهیوسبهها توری

ن سر آزاد . همچنیداشته باشند پیشنهاد شد سرندها به نحوی ساخته شوند که یک سر آزاد و یک سر درگیر

 (.109شکل)د شومتر با آن همپوشانی دارد مهار میمیلی 3توسط سرند پشتی که 

 

  1های فاز سر آزاد و یک سر درگیر در توری -109شکل

 (.110شکل) داده شد 2توری سرندهای فاز  با در نظر گرفتن این نکات طرح نهایی تیدرنها
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 2طرح نهایی توری سرندهای لرزان فاز  -110شکل

 2و فاز  1های فاز هیدروسیکلونای خوراک های هستهسنجدانسیته -3-8

سنج ها دانسیتهبرای هر دو فاز روی لوله خوراک هیدروسیکلون 2کارخانه پرعیارکنی  اولیه در طراحی

بعد از مدتی از سیستم خارج شدند و در حال حاضر  1ای فاز های هستهسنجاست. دانسیته شدهنصبای هسته

 (.111شکلاند )شدهیآورجمعکامل  طوربه

 

 اندشدهیآورجمعکه در حال حاضر  1ای فاز های هستهسنجمکان دانسیته -111شکل
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ای وجود دارند و ارتباط ای هستههسنجدر حال حاضر تجهیزات مربوط به دانسیته 2فاز آسیاکنی برای مدار 

 (.112لشک) دهندنشان می یرمنطقیغو اعداد  اندشدهخارجبا اتاق کنترل برقرار است ولی از کالیبره  هاآن

 

 2ای فاز های هستهسنجعدم استفاده و کالیبره بودن دانسیته -112شکل

 2های کنترلی فاز سیستم -3-9

(، در حال حاضر به 113شکل) است شدهنصب 2تر فاز که برای کنترل هر چه مناسب ACTسیستم کنترلی 

شکالتی در تنظیمات آن  ستفادهعلت م ست ازجملهگیرد. قرار نمی موردا سی شکالت موجود در تنظیمات  م م

ا رفع این بنابراین ب .شتتتودتن بر ستتتاعت دچار اختالل می 900این استتتت که با افزایش تناژ از  ACTکنترل 

 توان مجدد از این سیستم استفاده کرد.ها میمحدودیت
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 ACTسیستم کنترل  -113شکل

ستم کنترل  سی سیای نیمه ACTاز مزایای  سته آ سته به تغییرات کنترل پیو شکن و واکنش پیو که  ستاخود

 .ر گیردمدنظر قراو استفاده از آن باید رساند و رفع مشکالت لزوم استفاده از این سیستم کنترلی را می

 PSI300 یبنددانهسیستم  -3-10

شود تا یمکند اما ارتباط آن با اتاق کنترل قطع است و این باعث مناسبی کار می طوربهاین سیستم در محل 

 (. 114شکلنکنند )راهبران مدار از این سیستم استفاده 

 

 است شدهقطعها در اتاق کنترل که نمایش داده -114شکل

 شورها کفو مسیرهای پمپ غبارگیرها -3-11
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شود غبارها وارد هوای آزاد شوند که هم آلودگی به ها غیرفعال است و این باعث میآوری غبارسیستم جمع

هدر  اندقرارگرفتهشکن اولیه دنبال دارد و هم اینکه ذرات ریز که باارزش هستند و مورد خردایش در سنگ

 .استمسیرها  گرفتگیشدن سیستم غبارگیرها  رفعالیغروند. علت 

کننده غبار که در آن غبار با آب مخلوط شده و پالپ جمع ،کنیدمالحظه می 11۵شکلکه در  طورهمان

گونه ورودی یا خروجی ندارد. همچنین مخزن پالپ غبار در شود هیچخروجی آن وارد مخزن پالپ غبار می

 ها ورودی و خروجی نداشته و از مدار خارج است.شود  که مشخص است مدتمیمشاهده  116شکل

 

 2کننده غبار فاز مخزن زیر جمع -11۵شکل
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 مخزن پالپ غبار از مدار خارج بودن  -116شکل

 کهیحالدرفرستند گیر مواد خروجی خود را به مسیر باطله میشور داخل انبار نوسانهای کفپمپ همچنین

 باید آن را به مخازن پمپ خوراک هیدروسیکلون بفرستند.

 کنترل فشار و تعداد هیدروسیکلون -3-12

 قهحل صتتورتبهها ها با تعداد هیدروستتیکلونکنترل فشتتار خوشتته هیدروستتیکلون ،2ی فاز در مدار آستتیاکن

ست کنترلی شده که ا سیکلوندانه این امر باعث  سرریز هیدرو شنهاد میبندی  شد. پی سب با شود های آن منا

سیکلون شه هیدرو ستم روی خو سی شود. به این نحو که تعداد  1های فاز این  شیسه هم اجرا  رهای عدد از 

شیرهای کنترلی تعویض گردند.  2و شماره  1های شماره از خوشه هرکدامها در خوراک هیدروسیکلون با 

سیکلون توانیم درنتیجه شار هیدرو ستی، ف سیکلون به حالت د شتن تعداد ثابتی هیدرو سط با باز گذا ها را تو

 .معین کنترل کرد در محدودهنترلی شیرهای ک

 

 خودشکنشوی زیر آسیاهای نیمههای کفمسیر پمپ -3-13
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شتتوند که خود هدرروی زیادی را ایجاد کرده در حال حاضتتر مواد کف کارخانه به مستتیر باطله منتقل می

شتتور از های کفشتتود مستتیر مواد پمپاستتت. با توجه به وجود مواد درشتتت در کف کارخانه پیشتتنهاد می

 رندهای لرزان منتقل شود.س رویمخازن پمپ هیدروسیکلون به 

 شیرهای کنترلی اضافه کردن شیرآهک -3-14

( و 117شکل ) اندشدهحذفخودشکن شیرهای کنترلی اضافه کردن شیرآهک به آسیای نیمه 1در مدار فاز 

 نیاز استبنابراین ؛ اندشدهخارجاین شیرهای کنترلی وجود دارند اما از مدار  2فاز  2در کارخانه پرعیارکنی 

 مجدداًها هم این سیستم 2نصب گردند و در فاز  1خودشکن فاز در مسیر شیرآهک آسیای نیمهشیرها تا این 

 اندازی گردند.راه

 

 1شیرهای دستی تنظیم شیرآهک برای فاز  -117شکل 

 2و فاز  1ای فاز شیرآهک آسیای گلوله یهافیق -3-15

 شدهگرفتهیک قیف برای ورود شیرآهک در نظر  2ای اولیه کارخانه پرعیارکنی در ورودی آسیاهای گلوله

باشتتند و در اکثر مواقع ستترریز وچک میها ککنید این قیفمالحظه می 118شتتکل  که در طورهماناستتت. 

 دارند و نیاز است که با یک قیف با ابعاد مناسب جایگزین گردند.
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 2های شیرآهک کارخانه پرعیارکنی قیف -118شکل

 های اولیهدرصدجامد سرریز هیدروسیکلون -3-16

، در گذشتتته تجهیزی برای هاآندر کارایی  های اولیههیدروستتیکلونستترریز  درصتتدجامدعلیرغم اهمیت 

ست و  در نظرآن  یریگاندازه شده ا شان  یهانمونهگرفته ن شی ن سمت  دهدیمآزمای سیته در این ق مقدار دان

نفی م ریتأثهای اولیه بندی ستترریز هیدروستتیکلونامر بر دانه این استتت.از مقدار طراحی فاصتتله گرفته  مدار

 استتت جادشتتدهیافاز هر دو تم کنترل ستتدرصتتدجامد محاستتباتی در ستتیذارد. برای رفع این مشتتکل، گمی

 (.119شکل)
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 نمایش درصدجامد محاسباتی در سیستم کنترل -119شکل

 زن آسترهابررسی وضعیت ضربه -3-17

ده بوباالتر  سرعت و ایمنی کار است، شدهاستفاده هیدرولیکی زنتعویض آستر از ضربه ی که درهایدوره

، این ببه دلیل عدم نگهداری مناس جیتدربهتعویض آستر به حداقل رسیده است.  کارکناناست و خستگی 

از  مجدداً شد وو به همین دلیل از این دستگاه استفاده نمی هرقی و مکانیکی شددچار مشکالت ب دستگاه

کننده و خسته ،برزماندستی  زنشد. استفاده از ضربهدر انداختن آسترها استفاده می دستی )پاندول( زنضربه

تواند تا حد زیادی زمان تعویض کلی میهیدرولیکی زن ضربهاستفاده از  دارای شدت ضربه کمتری است.

تشکل زن آسترها پیشنهاد شد که گروه ثابتی متوجه به تخصصی بودن تعمیر ضربهرا کاهش دهد. با آسترها 

مسئولیت  و را پیگیری نمایند آندقیق، هیدرولیک و مکانیک تعمیر های برق و ابزاراز کارشناسان بخش

آسترها همواره بر عهده این افراد باشد تا بتوان همواره از این دستگاه زن کاری برای تعمیر و نگهداری از ضربه

 و حل قرار گرفت. موردبررسیبا تشکیل کارگروه مشکالت این تجهیز  (.120شکلکرد )استفاده 
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 زن در کارگاه و تشکیل تیم ویژه برای رفع مشکالت آنقرار دادن ضربه -120شکل

 1خودشکن فاز نیمهبدنه آسیای طرح جدید آسترهای  -3-18

استتت و ستتعی شتتده  شتتدهنصتتب 1خودشتتکن فاز آستتیای نیمهبدنه چهارم آستتترهای  ستتریدر حال حاضتتر 

 به حداقل برسد. سریدر این  شدهییشناساقبل  هایسریکه در  یمشکالت

 2خودشکن فاز طرح جدید آسترهای نیمه -3-19

در طرح اولیه آسترها شکست تعداد زیاد و  1خودشکن فاز با توجه به کارایی مناسب آسترهای آسیای نیمه

تصمیم گرفته شد تا آسترهای  ها،( و کارایی نامناسب آن121شکل) 2خودشکن فاز آسترهای آسیای نیمه

ستتازی و رستتیدن به نتایج مطلوب برای با انجام شتتبیهستتازی شتتوند.شتتبیه  DEMKMPCافزار هم با نرم 2فاز 

 طرح مطلوب انتخاب و برای ساخت ارسال گردید.، 2خودشکن فاز آسترهای بدنه آسیای نیمه
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 کوتاه-با طرح بلند 2شکست آسترهای فاز  -121شکل

 .شودمیمشاهده  122شکلداخل آسیا در  شدهنصبتفاوت بین آستر ساییده شده و آستر تازه 

 

 داخل آسیا شدهنصباختالف ارتفاع آستر ساییده شده و آستر تازه  -122شکل

 شتتدیمشتتکستتت در این ناحیه مشتتاهده  ،همچنین در طرح قبلی به دلیل فاصتتله بیشتتتر بین دو پیچ از آستتتر

 (.124شکلو  123شکل)
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 تتر در صورت بارگذاری یکنواخبیش بافاصلهتمرکز تنش بین دو پیچ  -123شکل

 

 ها در آسیا با مقطع کوتاهشکست در محل نامتقارن پیچ -124شکل

یکنواخت  منظوربهبلند -درجه افزایش یافت. از طرح بلند 26درجه به  22در طراحی جدید زاویه باالبر از 

شد. در لبه ستفاده  سترها ا شد تا از جوش کردن زمان تعویض آ ود شسرد جلوگیری های طولی انحنا ایجاد 

 (.126شکلو  12۵شکل)
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 DEMKMPCافزار سازی آسترهای طرح جدید و طرح قدیم در نرمشبیه -12۵شکل

 

2نقشه نهایی آسترهای طرح جدید فاز  -126شکل
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ر آسیاکنی کارخاهنبایداه و نبایداه 2 یارکن یرپع  ی مدا
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 بایدها -4-1

 باید به نحوی از این  ،ریگنوسانی زیر انبار هادهندهبندی متفاوت خوراکبا توجه به دانه

 ود.ش نیتأمبندی یکنواخت به آسیا استفاده شود که دانه هاآنها و تغییر سرعت دهندهخوراک

  با  ریگنوسانانبار  3و شماره  1دهنده شماره باید خوراکخوراک ورودی،  یسازهمگنجهت

 ،خودشکننیمهبندی روی نوار خوراک آسیای و با توجه به دانهشوند سرعت ثابت تنظیم 

 رخودکادر حالت  بندی در مقدار مطلوببا سرعت متغیر برای تنظیم دانه 2دهنده شماره خوراک

 .گیردقرار 

 بیشینه آن نگه داشتمقدار درصد  9۵خودشکن را در کشی آسیای نیمهباید سعی کرد توان. 

 ار قرار داده شود.تن بر ساعت در شرایط متعادل مد 9۵۵خودشکن باید روی تناژ آسیاهای نیمه 

  های برگشتی اضافه کرد تا تناژ شکنرا باید به خوراک سنگ 1مواد برگشتی کارخانه پرعیارکنی

 ها فراهم شود.شکنبرای خفه کار کردن این سنگ ازیموردن

 تنظیم شود. 68خودشکن باید روی درصدجامد داخل آسیاهای نیمه 

  رد تا در کنترلی صورت گی طوربهخودشکن نیمهباید سعی شود اضافه کردن شیرآهک به آسیاهای

 اتاق کنترل باز یا بسته بودن مسیرها مشخص باشد.

  کشی با کاهش توان کهینحوبهانجام داد  هاآنشارژ گلوله آسیاها را باید با توجه به پرشدگی

 پرشدگی گلوله را افزایش داد تا به مقدار مطلوب برسد و بالعکس.

 ها قرار داد تا از هدرروی این یرها را در مخازن پمپ خوراک هیدروسیکلونباید مسیر پالپ غبارگ

 مواد جلوگیری بعمل آید.

 عاد گیری ابهای هیدروسیکلون متوقف شد، گروه متالورژی برای اندازهمان که یکی از خوشههر ز

 ها باید در محل حاضر شود.هیدروسیکلون

 درصد تنظیم کرد تا  ۵/49ها را در مقدار مناسب باید درصدجامد خوراک هیدروسیکلون

ها که ورودی آسیای ریز هیدروسیکلوندرصد و ته 28ها در مقدار درصدجامد سرریز هیدروسیکلون

 درصد تنظیم شود. 7۵در مقدار مناسب  استای گلوله

 شود. بار تنظیم 9/0روی ها باید وسیکلونفشار خوشه هیدر 

 ها روی سیزده عدد تنظیم شود و با توجه به فشار تعداد آن کم و زیاد شود تا تعداد هیدروسیکلون

 شود. داشتهنگهفشار در نقطه مطلوب 
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 دستگاه  شگرینماهای اولیه که در بندی سرریز هیدروسیکلونباید دانهPSI 300  و اتاق کنترل

در  بندیتمهیدات الزم برای کنترل دانه نیازورت کنترل شود تا در صهمواره است،  مشاهدهقابل

 مقدار مطلوب انجام شود.

 

 نبایدها -4-2

 درصد بیشتر شود. 9۵درصد کمتر و از  20گیر از نباید سطح انبار نوسان 

 9۵۵از  هاآنباال باشد، نباید تناژ  هاآنکشی خودشکن و توانفشار روغن آسیاهای نیمه کهیدرصورت 

 تن بر ساعت بیشتر شود.

  درصد باالتر رود. 90درصد کمتر و از  20سطح مخازن پمپ خوراک هیدروسیکلون نباید از 

 28ها به دلیل اهمیت زیادی که در بخش فلوتاسیون دارد نباید از درصدجامد سرریز هیدروسیکلون 

 خوراک فلوتاسیون درشت خواهد شد. صورت نیاباالتر رود در غیر 

 کمتر در نظر  هاآندرصد مقدار اسمی  9۵ای نباید از خودشکن و گلولهکشی آسیاهای نیمهانتو

 را نخواهند داشت. موردنظرکارایی  صورت نیاگرفته شود در غیر 


