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

ا را جواب این سؤال، رویکرد م تر است؟های ایران نسبت به مشابه خارجی خود پایینچرا کارایی کارخانه بوده است.

لوم حاصل از ع جاافتادههای ها، تکنولوژیاگر بپذیریم که در کارخانه کند.برای حل مشکالت موجود مشخص می

مرکز  گردد.خوبی روشن میشود، نحوه مواجهه با مسئله افزایش کارایی واحدهای صنعتی بهمختلف بکار گرفته می

 داند.ها میرخانهگر، جواب به این سؤال را عدم رعایت استانداردهای الزم در راهبری کاتحقیقات فرآوری مواد کاشی

ی کاربردی در ای و حتهای موجود، نیاز به تحقیقات وسیع بنیادی، توسعهبا این رویکرد، برای افزایش کارایی کارخانه

ل این کار، تغییر حاص باشد. شدهشناختهدانشگاه و صنعت ایران نیست، بلکه شیوه راهبری باید مطابق با استانداردهای 

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

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

ولید نداشته و تپرداختن به تحقیقاتی که نقش مستقیمی در  جایبهدر این مدت  است. شدهگذاشتهزحمتکش به اجرا 

دهه گذشته در دنیا است، عوامل دوری از راهبری استاندارد  ۵در  شدهانجامنتایج آن در بهترین حالت تأیید کارهای 

 عالوه بر کار در کنار کارکنان گرکاشی تحقیقات مرکز قرار گرفت. در طی این مدت، کارشناسان موردبررسی

ند، های عملیاتی جدید با ایجاد تغییرات تدریجی در فرایین تالش، اتخاذ شیوهحاصل ا اند.ها زندگی کردهعملیاتی با آن

این رویکرد، در دراز مدت، نهادینه کردن روش صحیح راهبری کارخانه را  تجهیزات و رفتار نیروی انسانی بوده است.

ملموس کارخانه مورد  کامالًهای مرکز، مسائل های متداول، در این گزارشگزارش برخالف به دنبال خواهد داشت.

نیز  جادشدهیاشایان ذکر است که تأثیر اصالحات  شوند.های رفع مشکالت ارائه میگیرند و راهقرار می لیوتحلهیتجز

 گردند.مستمر ارزیابی می طوربهی شغلی هاردهدر جلسات هفتگی با حضور همه 

ارخانه برای واحدهای مختلف ک شدههیتههای تابچهکاست.  جدید رویکرد این هایخروجی از یکی نیز رو پیش کتابچه

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

ند، در فصل سوم به مشکالت فرای کلیدی مکانیکی، ابزار دقیقی، برقی و عملیاتی در فصل دوم آورده شده است.

 .است شدهگنجاندهبایدها و نبایدهای راهبری هر واحد نیز در فصل چهارم  شود.کارها پرداخته میپیشنهادها و راه

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

بگشاید. مؤثربرای برقراری ارتباط پویا، مستمر و 
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 اهمیت آبگیری -1 -1

هدف از بخش  آب نیاز است. مترمکعب 2 بیش از به مجتمع مس سرچشمه برای فرآوری هر تن ماده معدنی در

درصدی آب همراه باطله کارخانه است. در صورت پایین بودن  8۵آبگیری در قسمت باطله کارخانه بازیابی 

 ه ظرفیت را کاهش داده و یا عملیات را متوقفمجبور است ک یارکنیپرعهای باطله کارخانه تیکنرعملکرد 

اع گل و ارتف یزرته، شفافیت آب سرریز، گشتاور، دبی یزرته درصدجامددر تیکنرها  کهیدرصورت کند.

مبود ک امکان توقف کارخانه به دلیل شوند، داشتهنگههمواره در حد مطلوب  و شدهکنترلپیوسته  صورتبه

 وجود ندارد. آب

و  آبگیری از باطله مدار فلوتاسیون کارخانه پرعیارکنی یک منظوربهله در مجتمع مس سرچشمه تیکنرهای باط

این تیکنرها به تیکنرهای مخروطی و سپس  یزرته. اندشدهیطراح %44به  %27باطله از  درصدجامدافزایش  دو و

 شود.بازیابی بیشتر آب فرستاده می نشینی وبه سد باطله برای ته

 مدار آبگیری مجتمع مس سرچشمه -2 -1

در مرکز  هاآنمتر و ارتفاع  9/121 هاآنشرود که قطر تیکنر باطله اسرتفاده می ۵در مجتمع مس سررچشرمه از 

. در ابتدای سته الستیکی باروکش بتن . دیواره تیکنرها از جنس استیل و کف تیکنرها ازاستمتر  4/6تیکنر 

مشابه با ساختاری  ۵و  4شده و بعد از توسعه کارخانه، تیکنرهای باطله ر ساخته و استفاده میتیکن 3اندازی راه

 ریتعمنیز  3گیری در کارخانه، تیکنر وه بر این برای افزایش ظرفیت آبعال .اندشرردهسرراختهتیکنرهای نرخ باال 

از  ۵و  4، 3کنرهای به همین دلیل ظرفیت تی شرررده اسرررت. ۵دهی آن مشرررابه تیکنر و چاهک خوراک شرررده

 بیشتر است. 2و  1تیکنرهای 

تیکنرهای  ثقلی به سمت صورتبهمولیبدن و مس  -باطله کارخانه پرعیارکنی به همراه سرریز تیکنرهای مس 

متوسط  درصدجامدتن در هر ساعت با  3900متوسط  طوربهشوند. جامد خشک این جریان باطله فرستاده می

ست. 27 صدجامدها با این تیکنر ریزته ا سط حدود  در سرریز  44متو سمت تیکنرهای مخروطی و  صد به  در

در مدار آبگیری باطله این مجتمع و  1شکل شود. در ثقلی به سمت استخر آب برگشتی فرستاده می صورتبه

 شوند.می ها مشاهدهمشخصات کامل هر یک از جریان 1جدول 
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 مدار آبگیری باطله مجتمع مس سرچشمه -1شکل 

 ها در مدار آبگیری باطله مجتمع مس سرچشمهمشخصات جریان -1جدول 

 
 

باطله باردهی  1، به تیکنر دارند راتیکنرها ظرفیت باردهی بیشرررتر از این مقدار  کهنیادر حال حاضرررر به دلیل 

به تیکنر نمی تن بر  9۵0حدود  ۵و تیکنر  1400حدود  4، تیکنر 800 حدود 3، تیکنر 7۵0حدود  2شرررود و 

 رطوبهتیکنرها  ریزته درصدجامدو  گیردباردهی صورت می درصد 27متوسط خوراک  درصدجامدبا  ساعت

رصرررد اسرررت. د 4۵حدود  ۵و تیکنر  44، حدود 4، تیکنر 47، حدود 3، تیکنر 42، 2متوسرررط برای تیکنر 

 درصد است. 44حدود  ریزتهمجموع تمام  درصدجامد

له به همراه سررررریز  باط یارکنی  نه پرع با قطر -مس ینرهاکیتکارخا له  بدن و مس از طریق دو لو  122 مولی

شررود. در این مخزن دو خروجی وجود هدایت می (Drop Boxثقلی به سررمت مخزنی   صررورتبه مترسررانتی

اسرررت. هر یک از این  شررردهدادهدریچه برای تنظیم بار قرار  یکها از این خروجیدارد که در دهانه هر یک 

 سنجدبیها از در ابتدای مسیر این لوله( 2شکل متصل است  متری دیگری سانتی 122های ها به لولهخروجی

ستفاده می گیریهبرای انداز سیر تیکنرهای  (.3شکل شود  جریان ا سیک  2و  1در م سیر  کنندهمیتق و در م

های  یک  ۵و  4، 3تیکنر ندهمیتقسرررنیز  له کن یک از لو لههادیگر وجود دارد. هر  باط وارد یکی از  ی 

س سشود. در می هاکنندهمیتق سیر تیکنرهای  1 کنندهمیتق ست، شدهدادهقرار  2و  1که در م خروجی و در  3 ا
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ها برای خروجی وجود دارد. یکی از این خروجی 4هسررت،  ۵و  4، 3که در مسرریر تیکنرهای  2 کنندهمیتقسرر

سمتی ق مواقعی است که به دلیل بروز مشکل در تیکنرها نیاز به از مدار خارج کردن برخی از تیکنرها و ارسال

 هاکنندهمیتقسهای این در دهانه هر یک از خروجی .استی، مستقیم به سمت تیکنرهای مخروط طوربهاز بار 

 (.4شکل هایی برای تنظیم بار ورودی به هر تیکنر وجود دارد  دریچه

 
 و فرستادن باطله به سمت تیکنرها یآورجمعمخزن  -2شکل 

 
 روی خطوط مسیر تیکنرهای باطله یهاسنجدبی -3شکل 
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 و دریچه تنظیم بار کنندهمیتقس -4شکل 

به تیکنرها از طریق چاهک  دهی برای در چاهک خوراک شرررود.وارد تیکنر می یدهخوراکبار ورودی 

کانال  ریقآب شفاف سرریز تیکنرها از ط شود.نشینی فلوکوالنت اضافه میتشکیل لخته و افزایش سرعت ته

سبهو  شدهخارجسرریز تیکنر  شتی کارخانه هدایت صورتبههایی لوله لهیو ستخر آب برگ سمت ا  ثقلی به 

یکنر کف ت نشین شده درمواد جامد ته شود.به سمت کارخانه پرعیارکنی پمپ می ازآنجا( و ۵شکل   شودمی

هایی که در وسرررط تیکنر قرار دارد شررروند تا از طریق خروجیپاروهایی به مرکز تیکنر هدایت می لهیوسررربه

 در حالریز دارند که معموالً دو خط آن خط ته 3ثقلی از تیکنر خارج شرروند. هر یک از تیکنرها  صررورتبه

سته و  آوری جمع 1در مخزن شماره  2و  1ریز تیکنرهای (. ته6شکل   است کاربهآمادهکار و یک خط آن ب

 ریزتهعالوه بر  2 (. در مخزن شررماره7شررکل رود  می 2ای به سررمت مخزن شررماره شررود و از طریق لولهمی

ثقلی به سررمت  صررورتبهریز همه تیکنرها و ته شرردهیآورجمعیز ن ۵و  4، 3ریز تیکنرهای ته 2و  1تیکنرهای 

 روند.تیکنرهای مخروطی می
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 (7۵استخر آب برگشتی  استخر  -۵شکل 

 
 ریز تیکنرهای باطلهته -6شکل 
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 طلهریز تیکنرهای باآوری تهمخزن جمع -7شکل 

 است. شدهدادهعکس هوایی از این قسمت نشان  8شکل در

 
 عکس هوایی از بخش آبگیری باطله مجتمع مس سرچشمه -8شکل 

 استخر آب برگشتی -3 -1

و جریان آب برگشرررتی را از تیکنرهای باطله، سرررد  تهقرارگرفاسرررتخر آب برگشرررتی در مجاورت تیکنرها 

سوب ستخر آب برگگیر، بند انحرافی، تیکنرهای مخروطی و همچنین آب جبرانی دریافت میر شتی نماید. ا

 90مجزا تخلیه و تمیز گردد. ابعاد هر بخش برابر با  طوربهتواند شررود که هر بخش میبه دو بخش تقسرریم می
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اسرررت. آب سررررریز  مترمکعب 1۵140. ظرفیت مفید اسرررتخر اسرررتمتر عمق  7/6 متر عرض و 32متر طول، 

 ورتصبهشود و از میان دو دریچه کشویی که هم های جبرانی وارد حوضچه تغذیه میتیکنرها به همراه آب

اید. نمیک بخش از مخزن را تغذیه می هرکدامشوند عبور کرده و تنظیم توانندیمبرقی  صورتبهدستی و هم 

گیر عدد موج 12یکنواخت کردن جریان، در هر بخش از اسررتخر در نزدیکی محل حوضررچه تغذیه  منظوربه

دریچه کشویی عبور کرده و به حوضچه مشترکی  4(. در انتهای جنوبی استخر آب از میان 9شکل قرار دارد  

 ریزد.قرار دارد، می پمپ خانهکه در زیر 

 
 داخل استخر آب برگشتی یرهایموج گ -9شکل 

 فلوکوالنت -4 -1

کردن  شرررود. با اضرررافهنشرررینی ذرات در تیکنرهای باطله از فلوکوالنت اسرررتفاده میبرای افزایش سررررعت ته

 درنتیجهشود و باعث اتصال بین ذرات می و شدهلیتشکهایی بین ذرات ریز فلوکوالنت به خوراک تیکنر، پل

سیار بیشتری نسبت به ذرات ریز دارندسرعت ته هالختهشود. این بزرگی تشکیل می یهالخته شینی ب . عالوه ن

 شرررود.یوراک تیکنر رقیق منشرررینی، خفلوکوالنت و همچنین افزایش سررررعت ته ریتأثبر این برای افزایش 

ی با ث ابداع تیکنرهایعسازی خوراک بافه کردن فلوکوالنت و همچنین رقیقتهیه و اضا ٔ  ینهدرزمها پیشرفت

 باال شده است.نشینی تهنرخ 

 
 سازی فلوکوالنتسیستم آماده -1 -1-4

ست. سیار تأثیرگذاری در عملکرد تیکنر ا ضافه کردن فلوکوالنت عامل ب سر نحوه ا شینی عت تهفلوکوالنت  ن

 هکنیاقبل از  شرررود.دن سررررریز تیکنر و افزایش ظرفیت آن میذرات را افزایش داده و باعث شرررفاف شررر

 شده باشد. یسازآماده یخوببهفلوکوالنت به تیکنرها اضافه شود باید 
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 وجود دارد. 2و  1فلوکوالنت برای تیکنرهای باطله  یسررازآمادهدر مجتمع مس سرررچشررمه یک سرراختمان 

نت فلوکوال یسازآمادهاست و از روش دستی برای  فلوکوالنت این تیکنرها در حال حاضر خراب سازآماده

وجود دارد که  ۵و  4، 3فلوکوالنت دیگر نیز برای تیکنرهای  یسازآمادهدو سیستم  همچنین شود.استفاده می

 در ساختمان دیگری قرار دارند.

 است. شدهنصبفلوکوالنت  سازآمادهدو دستگاه  ۵و  4و  3فلوکوالنت تیکنرهای  یسازآمادهدر ساختمان 

را انجام  یسازآماده 4و دستگاه دیگر برای تیکنر  ۵و  3سازی فلوکوالنت برای تیکنرهای یک دستگاه آماده

مشخص است شامل یک مارپیچ  10شکل که در  طورهمان یسازآماده یهادستگاهاز این  هرکدام دهد.می

ضافه کردن فلوکو سان و پمپا سه مخزن همزن دار با حجم یک شک،  سال فلوکوالنت النت خ هایی برای ار

 باشند.شده به سمت تیکنرها می یسازآماده

 

 باطله سازی فلوکوالنت تیکنرهایسیستم آماده -10شکل 

که این مخزن وجود دارد که یکی حداقل سررطح و دیگری حداک ر سررطحی  سررنجسررطحدر مخزن سرروم دو 

در کنار این مخزن یک استوانه مدرج شفاف وجود دارد که به مخزن  کند.تواند داشته باشد را مشخص میمی

ست و  سوم راه دارد. سوم ا سطح محلول در مخزن  ستوانه برابر با   جهیتدرنسطح محلول فلوکوالنت در این ا

سوم را در زمان سطح مخزن  ستوانه  دائم کار  صورتبههای خروجی پمپ دهد.های مختلف نمایش میاین ا

ولی مارپیچ اضررافه کردن فلوکوالنت خشررک به مخزن اول زمانی که سررطح مخزن سرروم به حداقل  کند.می

 شود.برسد شروع به کار و زمانی که سطح آن به حداک ر برسد متوقف می
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کار این دسررتگاه به این روش  .باشررندیم قابل تنظیم اضررافه شرردن آب و فلوکوالنت خشررک های زمانیبازه

سوم به حداقل رسید، ابتدا چند ثانیه آب وارد مسیر می س شود و سپصورت است که هر وقت سطح مخزن 

 (.11شکل شود  همراه با آب وارد قیف می خشک و فلوکوالنت شدهروشنمارپیچی  دهندهخوراکموتور 

سررر لوله آب یک نازل وجود  شررود.و انشررعاب اصررلی آب وارد این لوله می شرردهگرفتهلوله از زیر قیف یک 

سرررعت زیاد آب  شررود.ی زیر قیف میدارد که قطر لوله را کاهش داده و باعث افزایش سرررعت آب در لوله

خزن مباعث ایجاد یک خأل بین دو لوله شده و از این طریق فلوکوالنت خشک به داخل قیف مکش شده و به 

ه بر این ورود مماسی آب باعث ایجاد یک گرداب داخل قیف شده و به وعال (.12 شکلشود  اول اضافه می

 کند.حرکت و حل کردن مناسب فلوکوالنت کمک می

 

 تزریق فلوکوالنت خشک و آب به مخزن اول -11شکل 

 

 فلوکوالنت خشک به مخزن اول شماتیک اضافه شدن آب و -12 شکل
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در مخازن غلیظ است، برای رقیق کردن آن در مسیر انتقال به  شدهآمادهکه محلول فلوکوالنت با توجه به این

ستفاده از مخلوط ا با رقیق کردن فلوکوالنت در مسیر ورود به تیکنر شود.تیکنرها آب به این محلول اضافه می

 (.13شکل شود  های ثابت، انجام میکننده

 

 مخلوط کننده ثابت -13شکل 

شک و آب به مخزن اول  ضافه کردن فلوکوالنت خ ضافه کردن محلول  صورتبها ست و پمپ ا سته ا ناپیو

ستهیپ صورتبهخروجی(  پپمفلوکوالنت به تیکنر   شتر بودن دبی کند.می کارو سبت  با توجه به بی ورودی ن

صی  با توجه به تنظیمات دبی ورودی و خروجی( فلوکوالنت، در بازه سازآمادهبه خروجی  شخ های زمانی م

 کند.سطح محلول فلوکوالنت در تانک سوم بین دو سطح حداقل و حداک ر نوسان می

توان ارتفاع سطح محلول در استوانه مدرج های ورودی و خروجی، میدبی واقعی پمپبرای به دست آوردن 

صی را در زمان شخ  بارکیدر حالت کار دو پمپ و  بارکیاین کار باید  (.14شکل کرد   یریگاندازههای م

سطح در دو حالت و با توجه به  ود.شکند انجام در حالتی که فقط پمپ خروجی کار می سبه تغییرات  با محا

مواد در  ماندزمانتوان دبی پمپ ورودی، دبی پمپ خروجی و حجم سررره مخزن مشرررخص اسرررت می کهنیا

 مخازن را محاسبه کرد.
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 سطح محلول در مخزن دهندهنشانمخزن سوم و استوانه  -14شکل 

مارپیچی  دهندهخوراکتوان ظرفی زیر ، میشررردهآمادهظت محلول فلوکوالنت آوردن غل به دسرررتبرای 

توان دبی تا فلوکوالنت خشرررک در زمان مشرررخصررری به داخل آن ریخته شرررود و با توزین آن می قرارداد

ندازهفلوکوالنت خشرررک را  با معلوم بودن دبی آب ورودی و فلوکوالنت خشرررک  تیدرنها کرد. یریگا

 آورد. به دستداخل مخازن را  توان غلظت محلولمی



 

 

 دوم       فصل 

 

 

  

ر آبگیری باطله شرح تجهیزات  مدا
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 شرح تجهیزات -1 -2

.. وجود و . سنجدبیسنج، دهی، پارو، شیرهای خروجی، دانسیتهدر هر تیکنر تجهیزاتی مانند چاهک خوراک

 شود.به بررسی این تجهیزات پرداخته می که در این بخش دارد
 دهیچاهک خوراک -1 -2-1

دهی در مرکز تیکنر، برای آرام کردن جریرران ورودی قبررل از ورود برره مخزن و توزیع چرراهررک خوراک

دهی تأثیر بسیار زیادی بر است. طرح چاهک خوراک شدهیطراحیکنواخت و شعاعی جریان به درون تیکنر 

 نشینی به میزان مخلوط شدن پالپ و فلوکوالنت در چاهکنین سرعت تهنشینی در تیکنر دارد. همچفرآیند ته

دهی و سیستم خوراک یدهخوراکمالک در طراحی چاهک  نیترمهمدهی وابستگی زیادی دارد. خوراک

 به آن شامل موارد زیر است.

  یدهخوراککاهش بیشینه انرژی در چاهک 

  یدهخوراک در چاهکپالپ  ماندزمانافزایش 

 نشینیی از ورود مستقیم پالپ به ناحیه تهجلوگیر 

  طبیعی خوراک با استفاده از آب شفاف بازیابی شده یسازقیرقبه حداک ر رساندن 

بین غلظت در جریان خوراک  بعد از  حد واسررطو زیر آن،  یدهخوراکغلظت مواد جامد معلق در چاهک 

ست. ( و غلظت ناحیه تهیسازقیرق شینی ا شتهو ناحیه  یدهخوراکن چاهک ، بیگریدعبارتبهن ، ناحیه ینین

 مختلف وجود دارد. یدرصد جامدهاای از پیوسته

دارد. برای مخلوط کردن  بر عهدهدهی وظیفه مخلوط کردن فلوکوالنت و پالپ را همچنین چاهک خوراک

 بسررریار زیادی برای طراحی چاهک یهاتالشگذشرررته  یهاسرررالدر  به نیروی برشررری زیادی نیاز اسرررت.

 برای تیکنرها صورت گرفته است. کندیمکه میزان نیروی برشی مناسب را فراهم دهی مناسب خوراک

دهی وجود دارد. طرح در پنج تیکنر باطله موجود در مجتمع مس سرچشمه سه طرح مختلف چاهک خوراک

 (.1۵شکل مشابه طرح اولیه کارخانه است   2و  1دهی تیکنرهای چاهک خوراک

 
 2و  1دهی تیکنرهای چاهک خوراک -1۵شکل 
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ات بیشتر نشینی ذرسازی خوراک ورودی به تیکنر، سرعت تهقیقر نشان داده است که با شدهانجام تحقیقات

، با یدهخوراکید چاهک های جدپذیرد. به همین دلیل در طرحآبگیری بهتر صورت می جهیدرنتشود و می

ند. دهخوراک را کاهش می درصدجامداضافه کردن بخشی از آب شفاف موجود در سطح تیکنر به ورودی، 

شود. سازی میاین رقیق ستفاده میاول از پمپ برای رقیق درروشتواند به دو روش انجام  ی شود. ولسازی ا

شررود. روش کار انجام می یسررازقیرقپمپ، عمل  و بدون نیاز به E-Ducدوم با اسررتفاده از سرریسررتم  درروش

لوله خوراک برای  سررطح مقطعدر محلی  یدهخوراکاسررت که قبل از چاهک  صررورتنیبددوم سرریسررتم 

شررود و در همان محل یک لوله با قطر بیشررتر می کوچکرود افزایش سرررعت پالپی که به سررمت چاهک می

نطقه رود، در مرعت زیاد خوراکی که به سمت چاهک میگیرد. به دلیل سشیپوری دور آن قرار می صورتبه

شود که آب شفاف روی سطح تیکنر به داخل کشیده شده شود. این خأل موجب میبین دو لوله خأل ایجاد می

 شود.سازی انجام میعمل رقیق جهیدرنتو به خوراک اضافه شود و 

طراحی سرریسررتم  4. در تیکنر اسررت (E-DUCخوراک   سررازقیرقشررامل سرریسررتم  ۵و  4، 3چاهک تیکنرهای 

 مخزن، سیستم نیبعدازادهی یک مخزن وجود دارد. به این صورت است که قبل از چاهک خوراک سازقیرق

صب( E-DUC  یسازقیرق صول کلی رقیق شدهن ست. ا  ۵و  3سازی در این چاهک و چاهک تیکنرهای ا

ابتدای  که در از لوله خروجی مخزن تربزرگقطر کانال از یک لوله با  یجابهمشررابه اسررت با این تفاوت که 

 (.16شکل است   شدهاستفادهشیپوری قرار دارد  کیآن

باشرررند، در آخرین مرحله سررراز خوراک مینیز که شرررامل رقیق ۵و  3دهی تیکنرهای طرح چاهک خوراک

سعه طرح صبهای تو ستم رقاندشدهن سی صورت  ۵و  3دهی تیکنرهای سازی در چاهک خوراکیق.  به این 

ای قبل از کند و در نقطهدهی حرکت میاسرررت که خوراک با سررررعت زیادی به سرررمت چاهک خوراک

درون یک  ولولهشرررود کند کمتر میای که خوراک تیکنر در آن حرکت میدهی قطر لولهچاهک خوراک

شرررود. به دلیل قطر باعث افزایش سررررعت پالپ داخل کانال میکانال منتهی به چاهک قرار دارد. کاهش 

شررود که آب شررفاف و باعث می جادشرردهیاسرررعت زیاد خوراک در هنگام ورود به کانال، یک منطقه خأل 

. این سازوکار خوراک تیکنر را رقیق کرده شودو با خوراک مخلوط  شده دهیکشروی سطح تیکنر به داخل 

 (.17شکل   دهدیم نشینی را افزایشو سرعت ته
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 4( و چاهک تیکنر E-Ducسازی خوراک  مخزن، سیستم رقیق -16شکل 

 
 ۵و  3دهی تیکنر ( و چاهک خوراکE-Ducسازی  سیستم رقیق -17شکل 

 جدید چیست؟ یدهخوراکهای در چاهک (E-DUC) سازقیرقدلیل استفاده از سیستم : 1 سؤال 

ی خوراک ورود درصدجامد جهیدرنتشود و آب شفاف روی سطح تیکنر به خوراک اضافه می سازقیرقدر سیستم 

نشینی ته سرعتآن کمتر باشد،  درصدجامدتر باشد و یابد. هر چه خوراک ورودی به تیکنر رقیقبه تیکنر کاهش می

لوکوالنت شود که فذرات بیشتر است. همچنین اضافه شدن آب شفاف روی سطح تیکنر به خوراک تیکنر موجب می

 .برای تشکیل لخته دارندبا خوراک مخلوط شود و ذرات شانس بیشتری  یخوببه

راک یک مقدار بهینه خو درصدجامد حالنیباایابد ولی نشینی افزایش می، سرعت تهخوراک درصدجامدبا کاهش 

اعت نشینی میزان تناژ جامدی است که در هر سشود. شار تهنشینی تعیین میدارد. این مقدار بهینه با توجه به شار ته
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خوراک  درصدجامد هجیدرنتتیکنر بهتر است.  ظرفیتنشینی بیشتر باشد کند. هر چه شار تهعبور می مترمربعاز یک 

نشینی وجود دارد و هر چه از این مقدار فاصله بگیرد شار نه باشد، بیشترین شار تهمانی که در مقدار بهیزورودی 

 است شدهانجام شهربابکهایی که بر روی خوراک تیکنرهای مجتمع آزمایش 18شکل یابد. در نشینی کاهش میته

باشد بیشترین  6ورودی برابر با  درصدجامدکه  زمانی ،شخص استم طور که در شکلهماناست.  شدهدادهنشان 

 افتد.نشینی اتفاق میشار ته

 
 ابکشهربهای مختلف برای خوراک ورودی به تیکنرهای مخروطی مجتمع مس درصدجامدنشینی در مقادیر شار ته -18شکل 

 گرم بر تن( 26درصد و مقدار آن  2/0 غلظت فلوکوالنت مصرفی 

 پارو -2 -2-1

ترسی دهی، پل دسدارنده چاهک خوراکاین ستون نگه .باشندمییک ستون مرکزی  برخی از تیکنرها شامل

. دو موتور روی ستون مرکزی وجود دارد که پاروها را حول ستون استو سایر تجهیزات روی پل دسترسی 

 4در کف هر تیکنر اسرررت.  لوواتیک 1۵برابر با  هاآنو مجموع قدرت  Eimcoچرخاند. موتورها از نوع می

بوده و تا دیواره  تربزرگدرجه قرار دارند. دو تا از پاروها  90پارو وجود دارد که نسررربت به هم در زاویه 

چک  پاروی دیگر کو ند و دو  تداد دار ندیمخارجی تیکنر ام های بزرگباشررر پارو و متر 60حدود  . طول 

 نینشررتهرسرروبات  ی که در پایین پاروها قرار دارندهایتیغه ،متر اسررت. با چرخش پارو 18ی کوچک پاروها

نر خارج موجود در مرکز تیک ریزتههای کنند تا از لولهشده در کف تیکنر را به سمت مرکز تیکنر هدایت می

 (.19شکل شوند  
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 پاروهای تیکنر -19شکل 

 ایهسته سنجیتهدانس -3 -2-1

سیته و برای این  پیوسته مشخص باشد، بر روی هر یک از خطوط صورتبهتیکنرها  ریزته درصدجامدکه دان

سیته ریزته ای که از خود اشعه یک منبع هسته ریزتهلوله  طرفکیاست. در  شدهنصبسنج تیکنرها یک دان

ساز قرار دارد تا میزان  شدهدادهکند قرار ساطع می ست و در طرف دیگر لوله یک آشکار شعاتا شع که از  یت

بور کرده از ع تشعشعاتبیشتر باشد، میزان  ریزته درصدجامد هرچقدرگیری کند. کند را اندازهلوله عبور می

ضعیف و شودیملوله کمتر  شعات  شع ساز ت شکار سیته تریآ های سنجدریافت خواهد کرد. در کنار این دان

سته سه شگر وجود دارد که دان ساسته پالپ موجود در لوله را یای یک نمای شعات  بر ا شع  شدهتثبشدت ت

 (.20شکل دهد  محاسبه کرده و نمایش می

 
 و نمایشگر آن ریزتهروی خطوط  شدهنصب ایسنج هستهدانسیته -20شکل 
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 سنجدبی -4 -2-1

مایش همراه با نمایشررگر برای ن سررنجدبیریز تیکنرها یک بر روی هریک از خطوط ته سررنجیتهدانسررعالوه بر 

سته دبی  صبپیو ست   شدهن ساسها سنجدبی. این (21شکل ا کنند. پالپ در قانون القای فارادی کار می بر ا

ها سنجبیدکند. این ایفا می سنجدبیتوسط  جادشدهیارا در میدان مغناطیسی  القاکنندهحال حرکت نقش یک 

 لحظههرکند و سطح مقطع لوله مقدار دبی پالپ را در ذرات جامدی که در لوله حرکت می سرعتبهبا توجه 

ر با سطح ها، سطح مقطع ثابت و برابسنجدبیبرای این  شدهگرفتهآورند. البته در محاسبات در نظر می به دست

ا دبی ، لوله پر باشررد تسررنجدبیاسررت. به همین دلیل باید در محل نصررب  شرردهگرفتهمقطع لوله اولیه در نظر 

 د.شود بدون خطا باشکه توسط نمایشگر نشان داده می یاشدهمحاسبه

 
 و نمایشگر آن ریزتهروی خطوط  شدهنصب سنجدبی -21شکل 

 (Pinch Valveشیرهای بشگونی ) -5 -2-1

 شدهنصب( Pinch Valveیک شیر بشگونی   ریزتهتیکنرها بر روی هر یک از خطوط  ریزتهبرای تنظیم دبی 

ست   ستند و 22شکل ا شیرها کنترلی ه از اتاق کنترل نیز وجود دارد. یک مجموعه  هاتنظیم آن امکان(. این 

ای فرسررتد، باعث فشرررده شرردن قطعه ماهیچهای میهیدرولیک که روغن را با فشررار به پشررت قطعه ماهیچه

ا یک توان از اتاق کنترل بیابد. میی از آن کاهش میشود و دبی عبورتر میدهانه شیر بسته تیدرنهاشود. می

شیرها قابلیت تنظیم در دامنه  شود. این  شیر دوباره باز  ستاد تا  تا  10فرمان روغن را دوباره به مخزن مربوط فر

عمر طوالنی دارند. از شرریرهای  جهیدرنت. این نوع شرریرها در برابر سررایش مقاوم هسررتند و رادارنددرصررد  100

از مقدار مطلوب  ریزتهه که دانسیت یدرزمان که بیترتنیابهشود، استفاده می تیکنربرای تنظیم دانسیته کنترلی 
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شیرها، میزان دبی عبوری را کاهش داد و تر آمد میپایین صد باز بودن این  سیته  هجیدرنتتوان با کاهش در دان

 مطلوب تنظیم کرد و برعکس. در مقداررا افزایش داده و 

 
 ریزته( برای تنظیم دبی Pinch Valveشیرهای بشگونی   -22شکل 

 (Turbidity) کدورت سنج -6 -2-1

 کهنیاای است. بر ریزتههدف از تیکنر کردن به دست آوردن آب شفاف در سرریز و پالپی با غلظت باال در 

سرریز راه پید سرعت رو به باال یاگونهبها نکند، باید عملکرد تیکنر ذرات جامد به کانال  شد که  ی آب از با

 انندمترین ذرات جامد نیز کمتر باشررد. موفقیت در این هدف بسررتگی به عواملی سرررعت رو به پایین کوچک

ه الودر تیکنرها ع جهیدرنتسازی و تزریق فلوکوالنت و ... دارد. دهی، نحوه آمادهقطر تیکنر، چاهک خوراک

، میزان کدورت سرررریز نیز از اهمیت باالیی برخوردار اسررت. به دلیل اهمیت شررفافیت آب ریزتهبر دانسرریته 

گیری پیوسررته میزان کدورت آب روی سررطح تیکنر اسررتفاده یز از دسررتگاه کدورت سررنج برای اندازهرسررر

ستفاده می یریگاندازه(. برای 23شکل شود  می سط ذرات کدورت یک پرتو نور ا شردهشود که تو  شدهف

سیر خود منحرف می شفاف داخل کدورت مانند ذرات جامد از م سازهایی که در اطراف لوله  شکار شود. آ

هر چه تعداد ذرات کمتر باشد، مقدار نور  جهیدرنتکنند. را دریافت می شدهمنحرفسنج وجود دارند نورهای 

 شود که به معنی شفافیت بیشتر آب خواهد بود.آشکارسازها دریافت میکمتری توسط 
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 گیری کدورت سرریزدستگاه کدورت سنج برای اندازه -23شکل 

 (Bed Levelارتفاع گل ) -7 -2-1

یح کنترل شررود و در راهبری صررح پیوسررته صررورتبهکه باید  های مهم اسررتارتفاع گل یکی دیگر از مؤلفه

ب شود که ذرات جامد به آمشخصی باالتر باشد، موجب می از حدتیکنر نقش مهمی را دارد. اگر ارتفاع گل 

سرریز کدر  ابدی راهسرریز  سته  صورتبهشود. به همین دلیل در تیکنرها ارتفاع گل و آب   یریگندازهاپیو

 (.24شکل شود  می

. اساس کار حسگرهای ستاگیری ارتفاع گل در مجتمع مس سرچشمه از نوع فراصوت سیستم اندازه 

است. استفاده از یک  گیری زمان برگشت امواج فراصوت از سطح گل در داخل تیکنراندازهفراصوت، 

رهای گردد. حسگراصوت میتولید امواج ف جهیدرنتمتناوب موجب لرزش کریستال و  لیپتانساختالف

 موج را از وبرگشترفتارسال امواج صوتی در جهت عمود بر سطح عمل کرده و زمان  بر اساسفراصوت 

 عدم حسگرها، این مزایای کنند. ازلحظه ارسال تا برخورد به سطح گل و بازگشت آن به حسگر ثبت می

 فراصوت حسگرهای .باشندیممناسب  و مایع امدج مواد از وسیعی یگستره برای و بوده مواد با مستقیم تماس

 استفاده قابلیت بنابراین کند،می کاروستهیپ طوربه و پذیردنمی تأثیر مواد رسانایی و رطوبت دانسیته، از همچنین

 صوت یخوببه باید هدف که شیء است این حسگرها این معایب از دارد. را اتوماتیک کنترل یهاستمیس در
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 زیرا باشد داشته وجود یا حباب کف نباید هدف شیء سطح روی .کند جذب را آن نباید و کند منعکس را

 .داد خواهد نمایش را اشتباهی اعداد حسگر حالت این در

صوت و  ستفاده از امواج فرا ساستعیین ارتفاع گل با ا سبه بر ا شترفتی زمان محا سگر به امواج از ح وبرگ

طح یکنر برابر با اختالف ارتفاع کل تیکنر با ارتفاع سطح گل تا س. ارتفاع سطح گل از کف تستاسطح گل 

 .هستتیکنر 

 
 گیری ارتفاع گلاندازه دستگاه -24شکل 

 آید اپراتور باید چه واکنشی نشان دهد؟در مواقعی که ارتفاع گل از حد مجاز باالتر می :2 سؤال 

نر فلوکوالنت موجب اختالل در کار تیک ازحدشیبفلوکوالنت به تیکنر باید تا حد مجاز )افزایش سرعت تزریق 

د. نشینی مواد بیشتر شود و خط گل پایین برومعکوس خواهد گذاشت( افزایش یابد تا سرعت ته ریتأثخواهد شد و 

ایط ایده آل رسید دوباره سرعت که خط گل به شر نیبعدازاهمچنین نرخ خوراک ورودی به تیکنر را کاهش بدهد. 

 تزریق فلوکوالنت را کاهش و خوراک ورودی به تیکنر را افزایش دهد.

 راهبری صحیح تیکنرهای باطله -2 -2

این  شرررود راهبری صرررحیحبخش عمده آب کارخانه پرعیارکنی از تیکنرهای باطله تأمین می کهنیابه دلیل 

صورت نپذیرد، کارخانه پرعیارکنی با  یدرستبهیکنر کردن عمل ت کهیدرصورتاست.  یتبااهمقسمت بسیار 

ری از جلوگی منظوربهمتوقف شررود.  یطورکلبهشررود و بعد از مدتی ممکن اسررت عملیات می روروبهمشررکل 

ها، سرررریز تیکنرها باید عاری از ذرات جامد بوده و کامالً رسرروب مواد در مسرریر و یا سررایش شرریرها و پمپ

سیتشفاف باشد.  شت ریزتهه دان سیته مطلوب دا سبت به دان ه نیز باید تا جایی که امکان دارد، کمترین فاصله را ن

یته رود و اگر دانسرررتیکنر هدر می ریزتهپایین باشرررد آب زیادی از طریق  ازاندازهشیبباشرررد. اگر دانسررریته 

 ود.تیکنر متوقف شگیر کند و  بسترباال باشد ممکن است موجب شود که پاروها در داخل  ازاندازهشیب

د زیرا تا جایی که امکان دارد بای هسرررتاپراتورها  ایفوظ ازحفظ شررررایط عملیاتی تیکنرها در حالت بهینه 

گشتاور  اندازهازشیببه دلیل باال رفتن  نرهاکیتدر این قسمت انجام شود و از طرفی از متوقف شدن  یریگآب



 

 مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر 

23 

 دومفصل 

یوسته عملیات پ صورتبههمیشه حفظ شود اپراتور باید شرایط عملیاتی مطلوب  کهنیاجلوگیری شود. برای 

 .العمل مناسب نشان دهددر برابر اتفاقات و هشدارها عکس را کنترل کند و

 از: اندعبارتکلی وظایفی که یک اپراتور در این قسمت بر عهده دارد  صورتبه

سیته در خوراک،  صورتبهتیکنرها باید  -1 ش ریزهتپیوسته و با کمترین تغییرات دان رایط عملیاتی در و 

 د.نحال کار باش

ناژ خوراک ورودی و  -2 ید تیکنر ریزتهت باشرررد.  باهم با عادل  نهبهدر ت با تغییرات کم د یاگو ر که 

 کوچک و یک یبا تغییر توانمینیز تغییر داده شرررود. خیلی مواقع  ریزتهخوراک ورودی، مقدار 

دار شرایط عملیاتی تیکنر از حالت پای کهنیاده، از العمل مناسب در برابر تغییرات به وجود آمعکس

 خارج شود، جلوگیری کرد.

چنین همشررود، هوشرریار باشررد. تغییری که در خوراک ورودی ایجاد می هرگونهاپراتور باید در برابر  -3

ه و ارتفاع گل چگونه است و بعد از چ ریزتهبداند با هرگونه تغییر در خوراک ورودی روند تغییر در 

ربه اپراتور باید با توجه به تجدهد. و ارتفاع گل تیکنر نشررران می ریزتهتأثیر خود را در  یزمانمدت

را  العمل مناسرربتأثیر هر تغییری مشررخص شررود را بداند و عکس کهنیاأخیرهای زمانی برای خود ت

 تیکنر از شرایط عملیاتی مطلوب خارج نشود، انجام دهد. کهنیادر زمان مشخص برای 

صررحیح تیکنرها را راهبری کرد باید با مفاهیم اصررلی که در ادامه توضرریح داده  طوربهبتوان  کهنیا برای

شنا بود و می سته این موارد را هم از طریق محلی و هم از طریق اتاق کنترل، کنترل  صورتبهشود، آ پیو

 کرد.

 تیکنر ریزتهکنترل دانسیته  -1

 کنترل شفافیت سرریز تیکنر -2

 ل تیکنرکنترل ارتفاع گ -3

 گشتاور تیکنر -4

 ریزته دانسیته -1 -2-2

ریز ر روی جریان تهب که ایهسته هایسنج دانسیته توسط پیوسته صورتبه تیکنرها از یک هر ریزته دانسیته

یم نظریز تگیری، مقدار باز بودن شیرهای تهشود و با توجه به این اندازهگیری مینصب است، اندازه

 شود.می

 ۵0تا  حداقل 44  درصد 47 درصدجامدوقتی کنترل تیکنر در حالت اتوماتیک است، اپراتور باید  -1

مطلوب که  امددرصدجنقطه مطلوب برای تنظیم دانسیته در نظر بگیرد. با توجه به  عنوانبهحداک ر( را 
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خودکار  صورتهبمطلوب شود، شیرهای بشگونی برای تنظیم دانسیته در حد توسط اپراتور انتخاب می

 شوند.باز و بسته می

ه توسط گیری صورت گرفتشود، با توجه به اندازهوقتی کنترل دانسیته در حالت دستی قرار داده می -2

ب باالتر شود. اگر دانسیته نسبت به حد مطلوریز تنظیم میای شیرهای بشگونی تههسته سنجیتهدانس

ار باز کردن کند تا هر بشود و اپراتور صبر میای کوچک باز میهریز با پلهباشد، شیرهای بشگونی ته

یدرصورتو  کندریز نشان دهد و سپس اگر الزم بود شیر را بازتر میشیر، تأثیر خود را در دانسیته ته

باید  جهیدرنتدهد. تر باشد اپراتور برعکس عمل فوق را انجام میدانسیته از حد مطلوب پایین که

 باشد. ریزتهپیوسته مراقب دانسیته  تصوربهاپراتور 

 ریزتهی، دانسیته اهسته سنجیتهدانسگیری برای کنترل صحت اندازه مرتبهکیهمچنین در هر شیفت حداقل 

مقایسه شود  دهدای نشان میسنج هستهگیری شده و با مقداری که نمایشگر دانسیتهدستی اندازه صورتبه

 ای دوباره کالیبره شود.هسته سنجهیتدانسنیاز است  کهیدرصورتتا 

تن  950و  1400، 800به ترتیب  5و  4، 3ورودی به تیکنرهای تناژ جامد  کهنیابا توجه به : 3 سؤال 

 4درصد، تیکنر  48به  47از  3تیکنر  ریزته درصدجامددرصد است. اگر  26 درصدجامدبر ساعت با 

. میزان بازیابی آب به چه مقدار افزایش درصد افزایش یابد 46به  45از  5کنر درصد و تی 45به  44از 

 یابد؟می

میزان آب بازیابی شده محاسبه شود ابتدا باید مقدار آبی که همراه جامد به هر یک از تیکنرها در هر  کهنیابرای 

 شود، محاسبه کرد.ساعت وارد می

میزان آب موجود همراه خوراک = تناژ جامد ∗
100 − درصد جامد

درصد جامد
 

 :3تیکنر 

میزان آب موجود همراه خوراک = 800
𝑡

ℎ
∗  

100 − 26
26

∗  
1 𝑚3

1 𝑡
= 2277 

3

ℎ
 

 شود. از طرفی سرریز تیکنر شفافرود محاسبه میریز تیکنر هدر میبه همین ترتیب میزان آبی که از طریق ته

 شود.خارج میریز آن است و تمام جامد ورودی به تیکنر از ته

 شود.رود محاسبه میریز هدر میاز طریق ته 47 درصدجامدابتدا میزان آبی که با 

میزان آب موجود همراه تهریز = 800
𝑡

ℎ
∗  

100 − 47
47

∗  
1 𝑚3

1 𝑡
= 902 

𝑚3

ℎ
 

 شود.به سرریز محاسبه می افتهیراهحال با توجه به فرمول زیر میزان آب 

میزان آب موجود همراه سرریز = میزان آب موجود همراه خوراک − ریزته  میزان آب موجود همراه 
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میزان آب موجود همراه سرریز = 2277 − 902 = 1375
𝑚3

ℎ
 

 1375بر ساعت آب موجود همراه خوراک  مترمکعب 2277از است،  47 ریزته درصدجامد که یدرزمان جهیدرنت

 یابد.ریز راه میتهمکعب بر ساعت به  902بر ساعت به سرریز و  مترمکعب

 شود.ریز و سرریز محاسبه میمیزان آب موجود در ته 48 درصدجامدحاال با 

میزان آب موجود همراه تهریز = 800 
𝑡

ℎ
∗  

100 − 48
48

∗  
1 𝑚3

1 𝑡
= 866 

𝑚3

ℎ
 

میزان آب موجود همراه سرریز = 2277 − 866 = 1411 
𝑚3

ℎ
 

 1411بر ساعت آب موجود همراه خوراک  مترمکعب 2277از است،  48 یزرته درصدجامد که یدرزمان درنتیجه

 یابد.راه می ریزتهبر ساعت به  مترمکعب 866مترمکعب بر ساعت به سرریز و 

درصد  48به  47از  ریزته درصدجامد کهیدرصورتساعت  ره درمقدار افزایش بازیابی آب  با توجه به محاسبات باال

 ا:رسانده شود برابر است ب

میزان افزایش دبی آب بازیابی شده = 1411 − 1375 = 36 
𝑚3

ℎ
 

کامل  صورتبهمربوط  محاسبات 2جدول شود. دربات انجام مینیز محاس 5و  4به همین ترتیب برای تیکنرهای 

 آمده است.

 ریزته درصدجامد، یدرصدکیبی آب با توجه به افزایش میزان افزایش بازیا -2جدول 

 شماره
 تیکنر

جامد 
 t/h) 

آب 
خوراک 

 /h3m) 

ریز برای آب ته
اولیه  درصدجامد

 /h3m) 

ریز برای آب ته
 درصدجامد

 (h3m/ثانویه  

آب سرریز 
اولیه 

 /h3m) 

آب سرریز 
ثانویه 

 /h3m) 

میزان افزایش 
بازیابی آب 

 /h3m) 

درصد 
 ینسبافزایش 

 بازیابی آب

3 800 2277 902 866 137۵ 1411 36 6/2 

4 1400 3984 1781 1711 2203 2273 70 2/3 

۵ 9۵0 2703 1161 111۵ 1۵42 1۵88 46 3 

 یزسرر شفافیت -2 -2-2

سته است. شفافیت سرریز تیکنر  تیکنر سرریز شفافیت گیری ندازهپیوسته ا رتصوبهبه فاکتورهای زیادی واب

داک ر ح  های زمانی منظمیشود. اپراتور باید در فاصلهشود و در اتاق کنترل و همچنین محل نشان داده میمی

های العملگیری صورت گرفته عکسو باید با توجه به اندازه را کنترل کندمقدار شفافیت سرریز  (هر ساعت

 .زیر را انجام دهد
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العملی درصررد مقدار حداک ر( نیاز نیسررت عکس ۵0باشررد   اگر کدورت سرررریز کمتر از حد مجاز -1

 انجام شود.

شد   -2 شتر از حد مجاز با سرریز بی سرعت تزریق  ۵0اگر کدورت  صد مقدار حداک ر( باید اپراتور  در

دهد، افزایش دهد. این کار تا زمانی انجام که سرررپرسررت مربوط اجازه می یاتااندازهفلوکوالنت را 

یز دوباره از مقدار مجاز کمتر شود سپس دوباره سرعت تزریق فلوکوالنت شود که شفافیت سررمی

 شود.تنظیم می شدهنییتعبر روی مقدار 
 گل ارتفاع -3 -2-2

شود،  اگر تیکنر کمتر از مقدار مطلوب باردهیدارد.  یبستگ یباطله به عوامل متعدد یکنرهایگل در ت ارتفاع

ل ماند. ارتفاع گمتر ارتفاع سرررطح گل تا سرررطح تیکنر( باقی می 2/1  مقدار مطلوبتر از یینارتفاع گل آن پا

شد، باعث می صورتبهباید  شود. اگر کمتر از مقدار مطلوب با سیته مکرر کنترل  تیکنر از  ریزهتشود که دان

سرریز تیکنر  شود کهمقدار مطلوب کمتر شود و اگر ارتفاع گل نسبت به مقدار مطلوب بیشتر شود، باعث می

ییر ریز، نرخ خوراک ورودی و تغارتفاع گل با تغییر مقدار فلوکوالنت تزریقی، نرخ خروجی تهکدر شرررود. 

ستند که ماده معدنی خوراک تغییر می ستند و دو مورد دوم معموالً  کنترلقابلکند. دو مورد اول مواردی ه ه

دن دو یل دو مورد سرروم و چهارم تغییر کرد، اپراتور با تغییر دااگر ارتفاع گل به دل جهیدرنتنیسررت.  کنترلقابل

شان دهد و ارتفاع گل را در حد مطلوب نگه دارد. تواند عکسمورد اول می سبت به العمل ن سطح گل ن وقتی 

ست، باید متر پایین 2/1سطح تیکنر در حدود  شود و در برابر تغییرات ارتفاع گ صورتبهتر ا ل مرتب کنترل 

اید در مواقعی که ارتفاع گل افزایش یافت اپراتور ب یطورکلبهعمل مناسب توسط اپراتور انجام شود. العکس

سررررعت تزریق فلوکوالنت و مقدار دبی خروجی را افزایش دهد و در مواقعی که ارتفاع گل کاهش یافت 

سطح تیکنر نباید از ها را کاهش دهد. آن سبت به  سطح گل از سانتی 7/4۵سطح گل ن شود. اگر  متر کمتر 

و سرریز تیکنر  ابدی اهرشود که گل به سرریز تیکنر متر نسبت به سطح تیکنر کمتر شود موجب میسانتی 7/4۵

سایش پمپ جهیدرنتشود. کدر می سرریز موجب  شدن  شتی و کاهش عیار وهاکدر  سیر برگ سوب در م  ، ر

 که سرریز تیکنر کدر شود، جلوگیری کرد.باید از این جهیدرنتشود. بازیابی در فلوتاسیون می
 گشتاور -4 -2-2

ر د رونیازا است. گاههیتکضرب نیروی وارده در فاصله نیرو از بر هر محوری برابر با حاصل واردشدهگشتاور 

ا ر کمتری به موتورها برای چرخاندن پاروهتیکنرها هر چه میزان گل موجود در کف تیکنر کمتر باشررد فشررا

عالوه بر این با توجه به فاصرررله رسررروبات موجود در کف تیکنر از مرکز تیکنر، ارتفاع گل و  شرررود.وارد می

شتاوری که به موتورهای پاروها وارد های تهمقدار آب موجود در بین گل شده در کف تیکنر میزان گ شین  ن

نشین نشینی مواد کمتر باشد، ذرات در فاصله بیشتری از مرکز تیکنر تهعت تهسر هرچقدراست.  ریمتغ شود،می
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شار زیادی به موتورها وارد می هاآنبرای انتقال  جهیو درنتشده  سط پاروها به مرکز تیکنر، ف ود. به همین شتو

فشار  جهیدرنت ده ونشین شنشینی بیشتر باشد، مواد بیشتری در نزدیک مرکز تیکنر تهسرعت ته هرچقدردلیل 

شتری وارد میکمتری به موتور پاروها وارد می شار بی شود. شود. همچنین با افزایش ارتفاع گل نیز به پاروها ف

 واردشدهی های پایینی فشار بیشترشود که به الیهاز طرف دیگر افزایش ارتفاع گل در کف تیکنر موجب می

های پایینی خارج شررود و به سررمت باال حرکت ر الیهنشررین شررده دهای تهآب موجود در بین گل جهیدرنتو 

ت مواد فزایش یابد و حرکنشین شده اگل ته درصدجامدشود که افزایش ارتفاع گل موجب می جهیدرنتکند. 

 فشار بیشتری به پاروها برای انتقال مواد به مرکز وارد شود. تیدرنهاو  هدتر شسخت

 صورتهبمرکز و ارتفاع گل در شرایط پایدار رابطه مستقیم دارد و باید گل از  بافاصلهگشتاور در تیکنر  رونیازا

 دهندهشاننپایین باشد،  ازحدشیبپیوسته کنترل شود تا در محدوده مجاز باشد. از طرف دیگر، اگر گشتاور 

 بارتفاع گل خیلی کم است و این مسئله موج جهیدرنتشود. فشاری به پاروها وارد نمی درواقعاین است که 

ود. شریز تیکنر میبخش زیادی از آب از طریق ته یهدرروریز و ته درصدجامد ازاندازهشیبپایین بودن 

 باشد. کمترشود که بازیابی آب از مقدار مطلوب گشتاور پایین موجب می جهیدرنت

 درصد 2۵ از کمتر ۵و  4درصد و برای تیکنر  ۵0کمتر از  3و  2، 1گشتاور مجاز برای تیکنرهای  ،طبق طراحی 

درصد برسد ارتفاع پاروها افزایش  6۵گشتاور به  کهیدرصورت ۵طبق طراحی در تیکنر  مقدار حداک ر است.

درصد پاروها  8۵یابد. همچنین در گشتاور درصد ارتفاع پاروها کاهش می 30یابد و در گشتاور کمتر از می

 شود.متوقف می

 صورتبهیری که آبگمجاز باالتر برود و برای این از حدکه گشتاور اپراتور این قسمت نباید اجازه دهد  جهیدرنت

تر نسبت به حد مجاز نگه دارد خودداری کند. از گشتاور را در حد خیلی پایین کهنیامناسب انجام شود از 

ت سازی و تزریق فلوکوالنت در هر شیفنشینی ذرات مناسب باشد، باید آمادهسرعت ته کهنیاطرفی برای 

 مسئول مربوطه کنترل شود. توسط

ت، به پایین اس درصدجامدنشینی مواد در کف تیکنر در مواقعی که گشتاور باال و الگوی ته :4 سؤال  

 چه صورتی است؟

و هر چه  باشندمی مؤثرو ارتفاع گل بر گشتاور  نشین شده از مرکز تیکنرهای تهدو عامل فاصله گل یطورکلبه

این است که  دهندهنشانریز پایین ته درصدجامدصله یا ارتفاع گل بیشتر باشد گشتاور نیز بیشتر است. از طرفی فا

پایین است  ارتفاع گل تیکنر جهیدرنتپذیرد. صورت نمی یخوببهو آبگیری  کم استهای کف تیکنر فشار روی الیه

 .اندشدهنشین بت به مرکز تیکنر تهنس زیادی بافاصلهگشتاور این است که مواد باال بودن و دلیل 

و روز دیگر  1380ای برابر با نشین شده در کف تیکنر دانسیتهته روز گلفرض کنید یک  :5 سؤال 

از گل به  مترمکعب 1باشد. گشتاوری که به پارو برای جابجایی داشته  مترمکعبکیلوگرم بر  1420
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 د، چه مقدار است؟شومتر وارد می 1میزان 

 آید:می به دستگشتاور از طریق رابطه زیر  کهنیابا توجه به 

گشتاور = نیروی الزم برای جابجایی مواد  ∗  فاصله از مرکز

 شود.ها محاسبه میابتدا نیرویی که الزم است برای جابجایی گل جهیدرنت

 :مترمکعبکیلوگرم بر  1380دانسیته 

𝑚 =  𝜌 ∗ 𝑣 

m :که برابر نیروی الزم برای جابجایی است شوند جابجا وزن موادی که باید (kg) 

ρ دانسیته ماده :(3kg/m) 

V :حجم ماده (3m) 

 :جهیدرنت ،است شدهگرفته نظردر  مترمکعب 1حجم ماده  کهنیابا توجه به 

𝑚 = 1380 
𝑘𝑔

𝑚3 ∗ 1 𝑚3 = 1380 𝑘𝑔  

چه گشتاوری نیاز است و یا به  مترمکعب 1با حجم  یازگلمتری  1جابجایی توان محاسبه کرد که برای حاال می

ان کاهش گشتاور به چه میز شده به مرکز تیکنر نینشتهعبارتی به ازاء هر متر نزدیک بودن یک مترمکعب از گل 

 یابد.می

∆τ = 𝑚 ∗ ∆𝑙 

τ( گشتاور :kg×m) 

l: ( فاصله از مرکزm) 

∆τ = 1380 𝑘𝑔 × 1 𝑚 = 1380 𝑘𝑔 × 𝑚 

متر توسط پارو  1 اندازهبه مترمکعبکیلوگرم بر  1380و با دانسیته  مترمکعب 1گلی با حجم  کهنیابرای بنابراین 

 شود.کیلوگرم در متر به پارو گشتاور وارد می 1380به سمت مرکز جابجا شود به میزان 

 اندازهبه عبمترمککیلوگرم بر  1420و با دانسیته  مترمکعب یکگلی با حجم  کهنیابا توجه به محاسبات باال برای 

 شود.کیلوگرم در متر به پارو گشتاور وارد می 1420وسط پارو به سمت مرکز جابجا شود به میزان تمتر  یک

 ؟استزیاد نسبت به مرکز تیکنر به چه معنی  بافاصلهمواد  نشینیته :6 سؤال 

نشینی مواد هشود. سرعت تنشین میاز مرکز تیکنر ته زیاد بافاصلهنشینی پایین است مواد در مواقعی که سرعت ته

کیفیت فلوکوالنت مناسب  کهیدرصورت جهیدرنتاست.  شدهاضافه سازی و مقدار فلوکوالنتوابسته به کیفیت آماده

شود که نشینی پایین است و موجب میکمتر از مقدار مطلوب باشد، سرعت ته مصرفی نباشد یا مقدار فلوکوالنت

 د.ننشین شوزیاد نسبت به مرکز تیکنر ته فاصلهبامواد 
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 .نشینی گل به دست آوریده الگوی تهبا توجه ب هاقسمتمقدار گشتاور را در هر یک از  :7 سؤال 

کیلوگرم  1410نشین شده باشد؟ )دانسیته گل: متری از مرکز ته 10یکنواخت تا فاصله  صورتبهگل  الف(

 متر(. 25/0ب، ارتفاع بر مترمکع

 الف(نشینی که دربا توجه به الگوی تهب(  

𝑚 =  𝜌 ∗ 𝑣 

 شود.نشین شده محاسبه میابتدا حجم گل ته

𝑣 = 3.14 × 100 × 0.25 = 78.5 𝑚3 

𝑚 = 1410 
𝑘𝑔

𝑚3 × 78.5 𝑚3 = 110741 𝑘𝑔  

 شود.محاسبه می کلی زیر مقدار گشتاور رابطهبا  

τ = 𝑚 × 𝑙 

را حد  lتوان نشین شده است مییکنواخت ته صورتبهمتر به مرکز گل  10از مرکز تا فاصله  کهنیابا توجه به 

 وسط این فاصله در نظر گرفت.

τ =  110741 𝑘𝑔 × 5𝑚 = 553705.7 𝑘𝑔 × 𝑚 

تاور کلی گش چهارمکبر هر پارو ی واردشدهگشتاور  جهیدرنتباشند که تیکنرها دارای چهار پارو میبا توجه به این

 :و برابر است با

ای دو رلی به هر موتور تیکنر )تیکنر دااعما. مقدار گشتاور هستنشینی در یک تیکنر و نمایشگر ته است 

 (مترمربعکیلوگرم بر  1410آورید. )دانسیته  به دسترا موتور است( 

نشینیبا توجه به الگوی تهپ( 
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 کیلوگرم بر مترمربع( 1410آورید. )دانسیته  به دستمقدار گشتاور را  4جدول 

متر باشد. کیلوگرم  500000تواند تحمل کند، اگر حداکثر مقدار گشتاوری که موتورهای تیکنر میت( 

 ؟استاکثر های قبل چند درصد مقدار حددر هر یک از قسمت آمدهدستبهمقادیر گشتاور 

 الف(

𝑚 =  𝜌 ∗ 𝑣 

 شود.نشین شده محاسبه میابتدا حجم گل ته

𝑣 = 3.14 × 100 × 0.25 = 78.5 𝑚3 

𝑚 = 1410 
𝑘𝑔

𝑚3 × 78.5 𝑚3 = 110741 𝑘𝑔  

 شود.محاسبه می کلی زیر مقدار گشتاور رابطهبا  

τ = 𝑚 × 𝑙 

را حد  lتوان نشین شده است مییکنواخت ته صورتبهمتر به مرکز گل  10از مرکز تا فاصله  کهنیابا توجه به 

 وسط این فاصله در نظر گرفت.

τ =  110741 𝑘𝑔 × 5𝑚 = 553705.7 𝑘𝑔 × 𝑚 

تاور کلی گش چهارمکبر هر پارو ی واردشدهگشتاور  جهیدرنتباشند که تیکنرها دارای چهار پارو میبا توجه به این

 :و برابر است با

𝜏1 = 553705.7 /4 =   138426.4 𝑘𝑔 × 𝑚 

 (ب

. شودیمکیلوگرم متر( به هر پارو وارد  27142/ 5گشتاور کل ) چهارمکیپارو دارد  4تیکنر  کهنیابا توجه به 

 کیلوگرم متر است. 2/13751به هر موتور برابر با  واردشده گشتاور درنتیجه

 .کیلوگرم متر است 5/27142بنابراین گشتاور کل اعمالی برابر با 

 پ(

 با: دو پارو و برابر است اندازهبهبر هر موتور  واردشدهگشتاور  روازاینباشند، ه داری دو موتور میتیکنرهای باطل

𝜏1 = 15510/ 2 =   755 𝑘𝑔 × 𝑚 

 

 (ت

متر باشد. مقادیر گشتاور کیلوگرم  500000تواند تحمل کند، اوری که موتورهای تیکنر میاگر حداکثر مقدار گشت

 ؟استهای قبل چند درصد مقدار حداکثر سمتدر هر یک از ق آمدهدستبه
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  _الف

276852.8
500000

∗ 100 = 55.37% 

 درصد 1/3 _پ   درصد 71/2 _ب

گشتاور  کهنیااگر گشتاور تیکنر باال باشد و ارتفاع گل از حد مجاز باالتر نباشد و اپراتور برای  :8 سؤال 

 افتد؟ریز را به مقدار زیادی باز کند چه اتفاقی میشیر تهناگهانی  صورتبهرا پایین بیاورد 

این است که مواد  دهندهنشانارتفاع گل در حد مجاز قرار دارد،  کهیدرحال که گشتاور تیکنر باال است یدرزمان

ریز را هانی شیر تهناگ صورتبهنشین شده است. اگر اپراتور نسبت به مرکز ته کم بافاصلهتیکنر و  مرکزبیشتر در 

خش زیادی ریز بکنند که خود را به مرکز برسانند و با باز شدن شیر تههای اطراف تیکنر فرصت نمیباز کند، گل

یرحالد ،با این اقدام اپراتور درنتیجه رود.ریز تیکنر هدر میاز طریق تهزده و  برانیماز آب موجود در داخل تیکنر 

کند و بخش زیادی از آب موجود در ریز به مقدار زیادی افت میته جامددرصدآید، پایین می یآرامبهگشتاور  که

رود. در این مواقع اقدام درست این است که اپراتور ابتدا مقدار خوراک ورودی به ریز هدر میتیکنر از طریق ته

ار گل این کار مقد ریز را باز کند. باای و با اختالف خیلی کم هر پله، شیر تهپله صورتبهتیکنر را کاهش دهد و 

نشین مواد باالتر برود، باید مقدار سرعت ته کهنیاخروجی از مقدار گل ورودی بیشتر خواهد شد. همچنین برای 

خوراک  دوباره مقدار گشتاور به مقدار مطلوب رسید، بایستیکه  نیبعدازاالبته . دهدفلوکوالنت را نیز افزایش 

 ورودی به تیکنر را افزایش داد.

 گشتاور تیکنر با توجه به افزایش ارتفاع گل از مرکز به اطراف -3جدول 

نشین فاصله گل ته

 (mشده از مرکز )
 (kg*mگشتاور ) (kgوزن ) (3mحجم )

1 05/0 5/70 5/70 

2 1/0 141 282 

3 15/0 5/211 6/634 

4 2/0 282 1128 

5 25/0 5/352 5/1762 

6 3/0 423 2538 

7 35/0 5/493 5/3454 

8 4/0 564 4512 

9 45/0 5/634 5/5710 

10 5/0 705 7050 

 5/27142 - - مجموع
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گشتاور تیکنر با توجه به کاهش ارتفاع گل از مرکز به اطراف -4جدول   

ین نشفاصله گل ته

 (mشده از مرکز )
 (kg*mگشتاور ) (kgوزن ) (3mحجم )

1 5/0 705 705 

2 45/0 5/634 1269 

3 4/0 564 1692 

4 35/0 5/493 1974 

5 3/0 423 2115 

6 25/0 5/352 2115 

7 2/0 282 1974 

8 15/0 5/211 1692 

9 1/0 141 1269 

10 05/0 5/70 705 

 15510 - - مجموع



 

 

 سوم       صل ف

 

 

مشکل
 کاراهاهی فرآیند، پیشنهاداه و راه
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 همقدم -1 -3

 های مختلف تیکنرهای باطله مشخص شد کهآوری مستندات، مشکالت بخشبازرسی فرآیند و جمع با انجام

 است. شدهپرداختهها در این فصل به ارائه مشکالت موجود در مدار و راهکارهای بهبود آن

 4 کنریتدهی چاهک خوراک -2 -3

اما در تیکنر چهار ؛ (DW-KMPC-1کند  کار می یخوببهخوراک  یزسرراقیرقسرریسررتم  ۵و  3در تیکنرهای  

 دهی شده است.باعث کاهش سرعت خوراک قبل از ورود به چاهک خوراک E-DUC وجود مخزن قبل از

سرعت باعث می شار بین دو لوله کم E-DUCطبیعی   یسازقیرقشود که در منطقه این کاهش  ( اختالف ف

از  مقداری از خوراک برعکسشررود بلکه به داخل چاهک کشرریده نمی سررازقیرق آب تنهانه درنتیجهباشررد و 

خوراک، یک  یسازقیرقبه دلیل وجود این مشکل و برای  (.DW-KMPC-2شود  نقطه وارد تیکنر می همان

شتی  شعاب از آب برگ ست و به خوراک تیکنر  شدهگرفتهان ضافه، دهی، در دهانه ورودی لوله خوراک4ا  ا

 (.2۵شکل   شودمی

 
 با استفاده از آب برگشتی 4سازی خوراک ورودی به تیکنر رقیق -2۵شکل 

 سررریاالتی افزارنرمیک پیشرررنهادهایی ارائه و قبل از انجام در  4دهی تیکنر برای اصرررالح چاهک خوراک

صورت گرفت.شبیه شبیها توجه به ب سازی آن  شدسازیاین  شخص  شود و مانند  که ها م اگر مخزن حذف 

شود و به طرفین چاهک خوراک۵و  3تیکنرهای  شعاب گرفته  سی  صورتبهدهی ، از لوله خوراک دو ان مما

وراک سازی خرقیق درنتیجهست و سازی مناسب ا(، سرعت پالپ ورودی به سیستم رقیق26شکل وارد شود  

 .(27شکل شود  مناسب انجام می صورتبه

file:///C:/Picture/thickener/thickener tail/mehr/6 mehr/MVI_4243.MOV
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 باطله 4دهی تیکنر اصالحات پیشنهادی بر روی چاهک خوراک -26شکل 

 
 باطله 4پیشنهادی برای چاهک تیکنر  طرح و طرح فعلی با توجه به صورت گرفته یسازهیشب -27شکل 

 ایهای هستهسنجکنترل عملکرد دانسیته-3 -3

ای وجود تههس سنجیتهدانسریز یک دارند. روی هر یک از خطوط ته ریزتههر یک از تیکنرهای باطله سه لوله 

در محل و همچنین در اتاق کنترل  شگرینمایک  لهیوسبهها گیری شده توسط دانسیته سنجدارد. مقدار اندازه

ستفاده از یک ظرف یک لیتری و یک ترازو مینمایش داده می سیته تهشود. همچنین با ا ریز تیکنرها توان دان

 (.28شکل گیری کرد  دستی اندازه صورتبهرا 



 

 
Kashigar Mineral Processing Research Center 

 

 36 

 واحد آبگیری باطله

 
 سنج دستیریز با استفاده از دانسیتهگیری دانسیته تهاندازه -28شکل 

ساز این تیکنرها،  شدهانجامهای در پایش ستی اندازه صورتبه ریزته یتهیدان شد و د سیته  زمانهمگیری  دان

سط اندازه شده تو سگیری  شت  سنجیتهدان  شدههداد شده و نمایش گیریاندازهشد. اختالف اعداد نیز یاددا

شان سیته سنجخطای اندازه دهندهن شان میاستها گیری دان سبتاً مناسب این اعداد ن دهد که . ولی همبستگی ن

 قابلیت تنظیم این تجهیزات وجود دارد.
 ریزهای تهتنظیم کردن دانسیته سنج -1 -3-3

سیته سنج شعه شدتبهتوجه ها یک آشکارساز دارد که با هر یک از دان رسد ای که به این آشکارسازها میا

شعهعددی را ثبت می شدت این ا شد عدد کند. هر چه  شتر با ست. از طرفی هر چهبزرگ شدهثبتها بی  تر ا

رسررد. کند و به آشررکارسرراز میدانسرریته پالپ داخل لوله کمتر باشررد، شرردت اشررعه بیشررتری از پالپ عبور می

انسیته پالپ داخل ها، دسنجو بر روی نمایشگر این دانسیته  شدهلیتبدبه دانسیته  تغییرات شدت اشعه تیدرنها

 شود.کیلوگرم بر مترمکعب نمایش داده می برحسبلوله 

سیته سیته 9است که  ها نیازسنج برای تنظیم کردن این دان های مشخص از درون لوله عبور پالپ مختلف با دان

 سنجیتهانسدتوسط  شدهدادهکند و همچنین دانسیته نمایش کارساز ثبت میداده شوند و اعداد مختلفی که آش

 صورتبههای با دانسیته مختلف دانسیته را توان در هنگام عبور پالپعمل میرا مشخص کرد. برای انجام این 

د برای یتوسط آشکارساز را نیز ثبت نمود. این کار با شدهثبتگیری کرده و در همان لحظه عدد دستی اندازه

سیته 9 سپس این های مختلف تکرار پالپ با دان ستگاه داده می 9شود.  ستفاده از نقطه به د ستگاه با ا شوند و د

نمایش  صررحیح صررورتبهو دانسرریته را  داکردهیپ دت اشررعه و دانسرریته پالپ رااین اعداد رابطه دقیق بین شرر

 دهد.می

سیته اندازه 29شکل در  سط دان شده تو سگیری  سیته واقعی برای تیکنر  سنجیتهدان قبل و بعد از  1خط  3و دان

است،  افتهیشیافزاسنج چه مقدار مقدار دقت دانسیته کهنیاآوردن  به دستاست. برای  شدهدادهتنظیم نشان 

 ه انجام شد:جداگان طوربهمراحل زیر به ترتیب برای قبل و بعد از کالیبره کردن 

 تبدیل شد. درصدجامدگیری شده به های نمایشی و دستی اندازهابتدا دانسیته  -1
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 دستی محاسبه شد. صورتبهشده گیری اندازه درصدجامدمیانگین  -2

 های نمایشی با دستی محاسبه شد.درصدجامداختالف هر یک از  -3

ستبهاختالفات   -4 صدجامدبه مقدار  آمدهد شده اندازه در سیم و رتصوبهگیری  ستی نظیر خود تق  د

 ضرب شد. 100سپس در عدد 

 آمد. به دستسپس میانگین این اختالفات  -۵

یانگین  -6 مدبازه دقت برابر م ندازه درصررردجا یانگین اختالفات ا با مقدار م که   درصررردجامدگیری 

 دستی از نمایشی جمع و تفریق شود. صورتبهگیری شده اندازه

سیته تبدیل با سبات انجام و پالپ ددرصدجام مقدار به دان  دقت و درصدجامد مقدار که شد باال مشخص محا

 .است 7/44±7/0 کردن کالیبره از بعد و ۵/42±1/6 کردن کالیبره از قبل درصدجامد گیریاندازه برای آن

 
 1خط  3سنج تیکنر نتایج تنظیم کردن دانسیته -29شکل 

 ریز تیکنرهای باطلههای تهسنجدبیترل عملکرد کن-4 -3

در  شرررود.ریز دارند که در اک ر اوقات از دو لوله اسرررتفاده میهر یک از تیکنرهای باطله سررره لوله  خط( ته

. استمحلی  هاآنکه نمایشگر  شدهدادهقرار  سنجدبیبر روی هر یک از این خطوط یک  ۵و  4، 3تیکنرهای 

صحت  شخص کردن  با  2و  1های پرعیارکنی کارخانه کهیهنگامدر  هاسنجدبیو دقت عملکرد این برای م

ید و ورودی به آسررریاها ثبت گرد تناژ جامدظرفیت کامل در حال کار بودند و سررریسرررتم نیز پایدار بود، ابتدا 

سط  شدهدادههمچنین دبی نمایش  شد. عالوه بر این،  هاسنجدبیتو شت  سیته  زمانهمنیز یاددا از  هر یکدان

ها، با توجه به تناژ خوراک و کنسرررانتره سرررنجدبیگیری شرررد. برای محاسررربه صرررحت ریز اندازهخطوط ته

یافته به تیکنرهای باطله مشرررخص شرررد. از طرفی با اسرررتفاده از های پرعیارکنی، مقدار تناژ جامد راهکارخانه

سیتهدبی شده نیز مقدار تناژ خطوط تهها و دان شت  ست آمد. با توجه به ریز های یاددا هر یک از تیکنرها به د

یکنر خارج شررود، ریز تیافته به تیکنر باید از تهاینکه، سرررریز تیکنرها کامالً شررفاف اسررت و کل تناژ جامد راه

اما نتایج ؛ ندریز تیکنرها برابر باشباید مقدار تناژ جامد ورودی به تیکنر با مجموع مقادیر خروجی از ته درنتیجه
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به دلیل  هاسررنجدبی کهیدرحالتن بر سرراعت اسررت  3900د که تناژ واقعی ورودی به تیکنرها حدود نشرران دا

ساعت را نمایش می 3100 درمجموعتنظیم نبودن  سد که دقت پایین اندازهدهند. به نظر میتن بر  ن گیری ایر

شنهاد میبه دلیل تنظیم نبودن آن هاسنجدبی ست. به همین دلیل پی  اًمجدد هاجسندبیهر یک از  شود کهها ا

 تنظیم شوند.

متر بر ثانیه باشد. دبی پالپ در آن لوله  3/2اینچی  12ای اگر سرعت پالپ در لوله (الف :9 سؤال 

 این محاسبات درست باشد چیست؟ کهنیاچقدر است؟ شرط 

درصد لوله پر باشد دبی را محاسبه کنید و  75و  50، 25هایی که با همان اعداد قسمت الف در حالتب( 

 .دیپرکنرا  .5Error! Reference source not foundجدول 

 الف(

حاسبه مابتدا سطح مقطع لوله  درنتیجهبرای محاسبه دبی پالپ باید سطح مقطع لوله را در سرعت پالپ ضرب کرد. 

 .شودیم

𝑆 =  𝜋𝑟2  → 𝑆 =  𝜋 ∗ (6 ∗  
2.5
100

)
2

= 0.073 𝑚2 

𝑄 = 2.3 
𝑚

𝑠
∗ 0.073 𝑚2 ∗

3600 𝑠

1 ℎ
= 604 

𝑚3

ℎ
  

 سنجدبیلوله پر نباشد مقداری که  کهیدرصورتاست که مقطع لوله پر باشد.  شدهانجاماین محاسبات با این فرض 

 واقعی بیشتر است.دهد نسبت به مقدار نمایش می

 ب(

 .را پر در نظر گرفته است ولولهکند گیری میاندازه هرلحظهتنها سرعت پالپ را در  سنجدبی کهنیابا توجه به 

ه پر نباشد هایی که لولپالپ بستگی دارد و در حالت سرعتبهتنها  سنجدبیتوسط گیری شده مقدار اندازه درنتیجه

 ؛در مقاطع عمودی نصب شود سنجدبیبا خطا همراه است. به همین دلیل باید  سنجدبیگیری شده توسط عدد اندازه

 در واقعیت باید مقدار دبی در میزانی که لوله پر است ضرب شود. کهیدرصورتزیرا در مقاطع عمودی لوله پر است. 

 ت یکسانلوله و در سرع مختلف پر بودن یمقدارهامیزان دبی در  -۵جدول 

میزان پر بودن 

 (%لوله )

سرعت مواد 

(m/s) 

دبی واقعی 

(/h3m) 

گیری دبی اندازه

 (h3m/شده )

میزان خطا 

(%) 

100 3/2 604 604 0 

75 3/2 453 604 25 

50 3/2 302 604 50 

25 3/2 151 604 75 
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 گیری دارد به چه صورت است؟در اندازهرسوب بگیرد، خطایی که  سنجدبیاگر یک  (الف :10 سؤال 

میزان دبی  ،اینچ کاهش یابد 6، 8، 10اینچی رسوب بگیرد و قطر آن به ترتیب به  12اگر یک لوله ب( 

 .دیپرکنرا  6جدول  وکرده در قطرهای مختلف محاسبه  9 سؤالرا با توجه به اعداد 

 الف(

کنند و در سطح مقطع لوله ضرب گیری میاندازه هرلحظههستند که سرعت پالپ را در  یاگونهبه هاسنجدبی

لوله رسوب  کهیدرصورتاست.  شدهگرفتهکنند. به همین دلیل سطح مقطع در محاسبات یک مقدار ثابت در نظر می

دهد مایش مین سنجدبیمقداری که  درنتیجهتر است. گرفته کوچک در نظر سنجدبی ازآنچهبگیرد سطح مقطع لوله 

 نسبت به مقدار واقعی بیشتر است.

 ب(

 سوب گرفتن لولهبا مقدار دبی واقعی در صورت ر سنجدبیگیری شده توسط تفاوت مقدار دبی اندازه -6جدول 

میزان قطر لوله 

با توجه به میزان 

 (inchرسوب )

قطر 

واقعی 

(inch) 

سرعت مواد 

(m/s) 

دبی واقعی 

(/h3m) 

دبی 

گیری اندازه

 (h3m/شده )

میزان 

 خطا )%(

12 12 3/2 604 604 0 

10 12 3/2 4/419 604 30 

8 12 3/2 4/268 604 55 

6 12 3/2 151 604 75 
 

 گشتاور -5 -3

درصد مقدار  ۵0 برابر ،3و  2، 1ها برای تیکنرهای لعمل عملیاتی آنگشتاور مجاز در تیکنرها با توجه به دستورا

های پایش تجاوز کند.ادیر درصد مقدار حداک ر است که نباید از این مق 2۵برابر  ،۵و  4 برای تیکنرحداک ر و 

سط حدود متو طوربهتر و درصد پایین 10در این بخش نشان داد که در اک ر اوقات گشتاور از مقدار  شدهانجام

. این مقدار نسبت به مقدار مجاز فاصله زیادی دارد. گشتاور پایین در این تیکنرها استدرصد مقدار حداک ر  7

میزان  دهندهنشانز ریریز پایین باشد. دانسیته تهدانسیته ته درنتیجهشود که ضخامت گل خیلی کم و موجب می

ر باشد آب ریز باالترود. به همین دلیل، هر چه دانسیته تهریز هدر میکه بازیابی نشده و از طریق ته آبی است

شتاور گ درنتیجهگل و  آب باید ضخامت یهدرروریز و کاهش رود. برای افزایش دانسیته تهکمتری هدر می

 افزایش یابد.
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ریز تهیرهای ریز با تغییر میزان باز بودن شیرهای مسکنترل گشتاور تیکنر باید از طریق تنظیم دبی خروجی ته

ن داد که شد، نشاکه کنترل خاصی بر میزان گشتاور اعمال نمی یدرزمانریز دانسیته ته گیریانجام شود. اندازه

طه مشخصی ریز و تغییرات گشتاور، رابزمانی زیاد بین تغییر در میزان باز بودن شیرهای ته ریتأخبه دلیل وجود 

در هنگام پایدار بودن فرآیند و ثابت بودن گشتاور  کهیرتدرصوریز وجود نداشت، بین گشتاور و دانسیته ته

 ریز وجود دارد.در یک مقدار مشخص، رابطه مستقیمی بین گشتاور و دانسیته ته

ریز درصررد با کاهش دبی ته 1۵درصررد به  7از متوسررط  ۵جهت افزایش بازیابی آب، گشررتاور تیکنر شررماره 

یا به  مترمکعبکیلوگرم بر  1420به  1370ریز از دانسرریته پالپ ته این تغییر، درنتیجهتیکنر، افزایش داده شررد. 

این میزان افزایش دانسیته معادل  (.30شکل   افزایش یافت 46به  42ریز تیکنر از حدود ته درصدجامدعبارتی 

 لیتر در ساعت است. 19۵000افزایش بازیابی آب به میزان 

 
 ریز و گشتاور تیکنررابطه دانسیته ته -30شکل 

یکنر نشین شده در کف تمشخص است با توجه به الگوی پراکندگی مختلف مواد ته 30شکل که از  طورهمان

ریز دارای ، رابطه بین گشتاور و دانسیته تهستادر روزهای مختلف که به دلیل نحوه متفاوت راهبری تیکنرها 

دانسیته  افزایش گشتاور با افزایش دهندهنشاناما روند کلی رابطه گشتاور و دانسیته ؛ استپراکندگی زیادی 

 ریز طبق مدل زیر است:رابطه بین گشتاور و دانسیته ته شدهدادهبا توجه به خط برازش . استریز ته

= دانسیته ۵.4 × گشتاور + 1329 

کیلوگرم بر  27ریز افزایش در گشتاور تیکنر، مقدار دانسیته ته %۵مدل برازش خطی به ازای هر  بر اساس

برای هر تن افزایش بازیابی آب  لیتر 90میانگین  صورتبهبا مترمکعب افزایش پیدا خواهد کرد که معادل 

شود تن بر ساعت جامد وارد می 9۵0حدود  ۵به تیکنر  کهنیابا توجه به خواهد بود. جامد در هر ساعت 

بنابراین ؛ یابدلیتر در هر ساعت افزایش می 8۵۵00درصدی گشتاور بازیابی آب حدود  ۵با افزایش  درنتیجه

تواند تخمینی از کنر میتیکنرها با توجه به گشتاور هر تیریز اپراتور گیری مستقیم دانسیته تهبدون اندازه

 شود.توصیه می اًدیاکریز مرتب دانسیته ته گیریاندازهاگرچه ریز داشته باشد. ته درصدجامد
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از تفاوت بین نقاط قبل از تغییر و نقاط بعد از تغییر مشخص است، پایش منظم  30شکل که در  طورهمان

غییر کرده و که الگوی کار تیکنرها تگشتاور تیکنرها موجب شده است  داشتننگهو تالش برای باال  ورگشتا

 چشمگیری افزایش پیدا کند. طوربهریز دانسیته ته

والنت است. فلوک اضافه کردنقاط سازی، ارسال و نوابسته به آماده الگوی پراکندگی در کف تیکنر کامالً 

 اضافهرسال و ا مناسب فلوکوالنت صورتبهبهتری باشد و  تیفیباکسازی فلوکوالنت هر چه آماده درنتیجه

 شوند.تر در کف تیکنر پراکنده مینشینی مواد بیشتر است و مواد کمشود سرعت ته

 سازی و تزریق فلوکوالنتآماده -6 -3

 زمایششررود، چند نمونه آهایی که به تیکنرها تزریق میسررازی فلوکوالنتبرای مشررخص شرردن کیفیت آماده

مشترک و تیکنر  ۵و  3سازی فلوکوالنت برای تیکنرهای که سیستم آمادهبا توجه به این نشینی طراحی شد.ته

سررازی شرررایط داخل یک آزمایش کافی اسررت. آزمایش نوع اول شرربیه ۵و  3جدا اسررت، برای تیکنرهای  4

سب تیکنر شک برح سبت به تناژ جامد خ سرعت ته ،میزان فلوکوالنت ن سه  شینی دبرای مقای نر تیک 3ر این ن

 صررورتنیبد ۵و  3با تیکنرهای  4سررازی فلوکوالنت تیکنر دوم برای مقایسرره آماده آزمایش نوع انجام شررد.

فلوکوالنت  بارکیو  4برای تیکنر  شدهآمادهفلوکوالنت  بارکیطراحی شد که تمام شرایط یکسان بود ولی 

 .گردیدبه پالپ اضافه  ۵و  3برای تیکنرهای  شدهآماده

ستم آمادههای تهسرعتبا توجه به   سی شینی تجهیزات  شکالت  ۵و  3با  4سازی فلوکوالنت ن شد و م سه  مقای

شد.  هرکدامتجهیزات و تزریق  شخص  صالح آماده تیدرنهانیز م سازی فلوکوالنت برای هر یک از برای ا

 .گردیدارائه  ییهاشنهادیپتیکنرها 
 5و  3با تیکنرهای  4نشینی فلوکوالنت در تیکنر مقایسه سرعت ته -1 -3-6

و  ۵/10حدود  4در تیکنر  شدهاضافهمشخص شد که میزان فلوکوالنت  شدهانجامهای گیریبا توجه به اندازه

سرعت  ۵/8حدود  ۵و  3تیکنرهای  سه  شی برای مقای ساس، آزمای ست. بر همین ا شک ا گرم بر تن جامد خ

و  3و تیکنرهای  1۵/0حدود  4برای تیکنر  شدههآمادنشینی در این تیکنرها طراحی شد. غلظت فلوکوالنت ته

 درصد است. 44/0حدود  ۵

دا با برای هر تیکنر گرفته شررد و ابت شرردهآمادههای برای انجام آزمایش، یک نمونه فلوکوالنت از فلوکوالنت

ریخته از آن به داخل ظرف اسررتوانه  تریلیلیم 300شررده و  یریگنمونهاز خوراک  ریگنمونهاسررتفاده از ظرف 

شود. با این اضافه می لیتر آبمیلی 700است و برای رقیق کردن آن  27خوراک تیکنر  درصدجامدشود. می

های باال برای آزمایش گیریشررود. با توجه به اندازهرسررانده می 7/9پالپ داخل اسررتوانه به  درصرردجامدکار 

ه کلیتر فلوکوالنت تزریق شررد. سررپس برای اینمیلی 2/0، ۵و  3لیتر و برای آزمایش تیکنر میلی 6/0، 4تیکنر 
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بار اسرررتوانه مدرج  ۵فلوکوالنت در تمام پالپ مخلوط شرررود و شرررانس برخورد با ذرات جامد بیشرررتر شرررود 

شد و تغییرات ارتفاع گل آن ثبت  صاف قرار داده  سطح  سپس بر روی یک  شد.  صاف  برگردانده و دوباره 

 نتایج این آزمایش آمده است. 31شکل شد. در 

 
 ۵و  3و تیکنرهای  4در تیکنر  مورداستفادهنشینی هنگام استفاده از فلوکوالنت منحنی ته -31شکل 

برابر  ۵و  3و تیکنر  201/0برابر با  4در تیکنر  مورداستفادهنشینی ذرات هنگام استفاده از فلوکوالنت سرعت ته

بسیار  ۵و  3نسبت به  4دهد که ذرات در تیکنر متر بر ثانیه است. نتایج این آزمایش نشان میسانتی 16/0با 

دهد کنند. این تفاوت نشان میسه تیکنر خوراک یکسانی را دریافت می ره کهیدرحالشوند نشین میتر تهسریع

 تر است.مناسب 4کنر و اضافه کردن فلوکوالنت در تی یسازآمادهکه شرایط 
 4با تیکنر  5و  3برای تیکنرهای  شدهآمادهمقایسه کیفیت فلوکوالنت  -2 -3-6

برای دو تیکنر، دو آزمایش با شرررایط یکسرران ترتیب داده شررد و در  شرردهآمادههای برای مقایسرره فلوکوالنت

 3برای تیکنرهای  شدهاستفاده و در دیگری از فلوکوالنت 4برای تیکنر  شدههیته یک آزمایش از فلوکوالنت

ستفاده گردید. برای انجام این آزمایش ۵و  ستوانه مدرج میلی 300ها، ابتدا ا لیتر از خوراک تیکنرها به داخل ا

فلوکوالنت  لیترمیلی ۵/0پیپت با اسررتفاده از  بعدازآنلیتر آب به آن اضررافه شررد. میلی 700ریخته شررد. سررپس 

شد   ستوانه ریخته  ستوانه را 32شکل داخل ا ده و کر سروتهبار  ۵(. برای مخلوط کردن پالپ و فلوکوالنت، ا

سپس تغییرات ارتفاع خط گل در طی زمان مشاهده و ثبت  .شودسپس بر روی یک سطح صاف قرار داده می

اسررت و فقط نوع  شرردهگرفتهیکسرران در نظر  شیدو آزماشرررایط آزمایش برای  کهنیاشررود. با توجه به می

 قایسه کرد.م باهمرا  شدهآمادههای توان کیفیت فلوکوالنتفلوکوالنت تغییر کرده است، با این آزمایش می
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 برای هر یک از تیکنرها شدهآمادهنشینی برای مقایسه فلوکوالنت آزمایش ته -32شکل 

نی نشی. با توجه به این شکل مشخص است که سرعت تهاندشدهدادهنمایش  33شکل در  هانتایج این آزمایش

متر بر ثانیه اسررت. سررانتی 0۵07/0برابر  ۵و  3و برای تیکنر  0624/0برابر  4برای تیکنر  شرردهآمادهفلوکوالنت 

شینی مواد با فلوکوالسرعت ته درنتیجه سبت به تیکنر  4برای تیکنر  شدهآمادهنت ن برابر  2/1به میزان  ۵و  3ن

شان می شتر است. این نتیجه ن ضافه می 4دهد که کیفیت محلول فلوکوالنتی که به تیکنر بی شود بهتر است. با ا

نت والدهد که سرراخت فلوککنند، این نشرران میتوجه اینکه همه تیکنرها از یک نوع فلوکوالنت اسررتفاده می

 .استبهتر از سایر تیکنرها  4برای تیکنر 

 
 ۵و  3با تیکنرهای  4برای تیکنر  شدهآمادهنشینی فلوکوالنت مقایسه سرعت ته -33شکل 
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است. شخصی  مترمکعبکیلوگرم بر  1210دانسیته خوراک ورودی به تیکنرهای باطله  :11 سؤال 

برای مقایسه دو نوع فلوکوالنت با  لیتریمیلی 1000نشینی در یک استوانه ک آزمایش تهقصد ی

 درصد را دارد. 44/0و  15/0های غلظت

درصد باشد؟  9 ،برای آزمایش شدهآمادهپالپ  درصدجامدچه مقدار پالپ و آب را مخلوط کند تا  (الف

 (مترمکعبکیلوگرم بر  2770خشک: ، دانسیته جامد مترمکعبکیلوگرم بر  1000)دانسیته آب: 

ها لیتر از هر یک از فلوکوالنتچند میلی ،گرم بر تن فلوکوالنت انجام شود 10آزمایش با  کهنیابرای ب( 

 در هر بار آزمایش باید به پالپ تزریق شود؟

 .چند است 9 درصدجامددانسیته پالپ با آورد که  به دستابتدا باید 

 الف(

ρ =
𝑚

𝑉
 

mپ )کیلوگرم(: وزن پال 

V( حجم پالپ :𝑚3) 

 داریم: درنتیجهدهد. کیلوگرم آن را آب تشکیل می 91کیلوگرم آن جامد و  9کیلوگرم پالپ باشد  100اگر 

ρ =
100

9
2770 +

91
1000

= 1061 𝑘𝑔/𝑚3 

 شودبه میآماده شود محاس مترمکعبکیلوگرم بر  1061پالپی با دانسیته  کهنیاسهم پالپ و آب را برای 

1061
𝑘𝑔

𝑚3 = 𝑥 × 1210 + (1 − 𝑥) × 1000 →   𝑥 = 0.3 

 300لیتری باید میلی 1000در یک استوانه  مترمکعبکیلوگرم بر  1061برای تهیه پالپی با دانسیته  درنتیجه

کیلوگرم بر  1000لیتر آب با دانسیته میلی 700را با  مترمکعبکیلوگرم بر  1210لیتر پالپ با دانسیته میلی

 مخلوط کرد. مترمکعب

 ب(

انجام شود ابتدا باید مقدار جامد موجود در  فلوکوالنتجامد خشک بر تن گرم  10آزمایش با شرایط  کهنیابرای 

 پالپ را محاسبه کرد.

لیتر است  1لیتر یا میلی 1000است و استوانه  بر مترمکعبکیلوگرم  1061دانسیته پالپ  کهنیابا توجه به 

 :درنتیجه

1061 𝑘𝑔

1 𝑚3 ×  
1 𝑚3

1000 𝑙𝑖𝑡
= 1.061 

𝑘𝑔

𝑙𝑖𝑡
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 درنتیجهدرصد است  9 پالپ درصدجامد کهنیاکیلوگرم است. با توجه به  061/1لیتر پالپ  یکوزن  درنتیجه

 لیتر پالپ برابر است با: یکمقدار جامد در 

1.061 kg × 0.09 = 0.1 𝑘𝑔 

گرم بر تن باید باشد مقدار  10نسبت فلوکوالنت به جامد  کهنیاه آمد با توجه ب به دستحال که مقدار جامد 

 شود.کیلوگرم جامد محاسبه می 1/0فلوکوالنت الزم برای 

𝑥 𝑔𝑟

0.1 𝑘𝑔
× 

100 𝑘𝑔

1 𝑡𝑜𝑛
= 10 

𝑔𝑟

𝑡𝑜𝑛
 → 𝑥 = 0.001 𝑔𝑟 

به غلظت محلول فلوکوالنت گرم است. حاال با توجه  001/0مقدار فلوکوالنت خشک الزم برای انجام آزمایش 

 شود.مقدار فلوکوالنت برای هر آزمایش محاسبه می

مقدار فلوکوالنت

مقدار آب
× 100 =  غلظت فلوکوالنت

 درصد: 15/0غلظت 

0.15 =  
0.001 𝑔𝑟

𝑥 𝑔𝑟
× 100 → 𝑥 = 0.66 𝑔𝑟 

 :درنتیجهکیلوگرم بر مترمکعب است  1000دانسیته آب  کهنیابا توجه به 

0.66 𝑔𝑟 ×  
1 𝑚3

1000 𝑘𝑔
× 

1 𝑘𝑔

1000 𝑔𝑟
×  

1000 𝑙𝑖𝑡

1 𝑚3 ×  
1000 𝑚𝑙𝑖𝑡

1 𝑙𝑖𝑡
= 0.66 𝑚𝑙𝑖𝑡 

 شود.درصد به پالپ اضافه می 15/0لیتر محلول فلوکوالنت با غلظت میلی 66/0

 درصد: 44/0غلظت 

𝑥 = 0.22 𝑔𝑟 

 شود. الپ اضافه میدرصد به پ 44/0لیتر محلول فلوکوالنت با غلظت میلی 22/0

 4با تیکنر  5و  3سازی و اضافه کردن فلوکوالنت برای تیکنرهای مقایسه آماده -3 -3-6

برای  شررردهآمادهو فلوکوالنت  4برای تیکنر  شررردهآمادهبرای مشرررخص شررردن دلیل تفاوت بین فلوکوالنت 

 یسررازآمادهشرررایط  7جدول ها مقایسرره شررد. در سررازی فلوکوالنت آنهای آماده، سرریسررتم۵و  3تیکنرهای 

 آمده است. ۵و  3و تیکنرهای  4فلوکوالنت برای تیکنر 
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 ۵و  3و تیکنرهای  4سازی فلوکوالنت برای تیکنر تنظیمات سیستم آماده -7جدول 

 واحد ۵ و 3تیکنر  4تیکنر  مؤلفه
 کیلوگرم 4 6/1 فلوکوالنت خشک مقدار تزریق

 لیتر 920 1074 مقدار تزریق آب در هر دوره
 درصد 44/0 1۵/0 غلظت

 ثانیه 90 ۵9 زمان تزریق فلوکوالنت خشک
 دقیقه 29۵ 140 مخزن 3محلول در  ماندزمان

 دقیقه / لیتر 278 201 دبی پمپ ورودی
 دقیقه / لیتر ۵8 123 دبی پمپ خروجی

 
 

 سازآمادهدر زیر را به ترتیب برای  شدهخواستهموارد  2های موجود در جدول با توجه به داده :12 سؤال 

 به دست آورید؟ 5 و 3 هایو تیکنر 4تیکنر فلوکوالنت 

 زمانمدتشود؟ در هر دوره پمپ ورودی چه تعداد دفعاتی که در یک ساعت پمپ ورودی روشن می (الف

 روشن است؟

 متر( 1/2متر است؟ )قطر مخزن: تغییر ارتفاع محلول در مخزن سوم چند سانتی ب(

 الف(

 :4تیکنر 

کند. پمپ خروجی در هر دوره به مخازن تزریق می لیتر بر دقیقه 201لیتر آب را با دبی  1074پمپ ورودی 

 کهنیاکند. با توجه به ال میلیتر بر دقیقه به سمت تیکنرها ارس 123دائم روشن است و محلول را با دبی  صورتبه

برابر باشد،  شود باید در هر دورهشود با مقدار حجمی که از مخازن خارج میمقدار حجمی که به مخازن تزریق می

 کند.لیتر را پمپ خروجی به سمت تیکنرها ارسال می 1074زمان هر دوره بستگی به زمانی دارد که  درنتیجه

 

1074 𝑙𝑖𝑡 ∗  
1 𝑚𝑖𝑛

123 𝑙𝑖𝑡
= 8.7 𝑚𝑖𝑛 

هر دوره به مدت  درنتیجهکند. لیتر را به سمت تیکنرها ارسال می 1074دقیقه مقدار  7/8پمپ خروجی در مدت 

 کشد.دقیقه طول می 7/8

60 𝑚𝑖𝑛 ∗  
1

8.7 𝑚𝑖𝑛
= 6.9 

 شود.بار پمپ ورودی روشن می 7در هر ساعت حدود  درنتیجه
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 201لیتر با دبی  1074ورودی به دست بیاید باید مشخص شود که مقدار روشن بودن پمپ  زمانمدت کهنیابرای 

 .شودبه مخازن تزریق می یزمانمدتلیتر بر دقیقه در چه 

1074 𝑙𝑖𝑡 ∗  
1 𝑚𝑖𝑛

201 𝑙𝑖𝑡
= 5.3 𝑚𝑖𝑛 

 دقیقه خاموش است. 4/3دقیقه روشن و  3/5پمپ ورودی در هر دوره  درنتیجه

 :5و  3تیکنر 

920 𝑙𝑖𝑡 ∗  
1 𝑚𝑖𝑛

58 𝑙𝑖𝑡
= 15.8 𝑚𝑖𝑛 

 کشد.دقیقه طول می 8/15هر دوره  درنتیجه

60 𝑚𝑖𝑛 ∗  
1

15.8 𝑚𝑖𝑛
= 3.8 

 شود.بار روشن می 4 در هر ساعت پمپ ورودی حدود درنتیجه

920 𝑙𝑖𝑡 ∗  
1 𝑚𝑖𝑛

278 𝑙𝑖𝑡
= 3.3 𝑚𝑖𝑛 

 خاموش است.دقیقه  5/12دقیقه روشن و  3/3پمپ ورودی در هر دوره  درنتیجه

 

 ب(

دبی پمپ ورودی بیشتر است، محلول در مخزن  کهنیازمانی که هر دو پمپ ورودی و خروجی روشن باشد، به دلیل 

محلول در مخزن  درنتیجهآید و زمانی که فقط پمپ خروجی روشن است، مخزن سوم ورودی ندارد و سوم باال می

مقدار  جهدرنتیقدار ورودی به مخازن با خروجی با آن برابر باشد، باید م درمجموع کهنیاآید. به دلیل سوم پایین می

رتفاع محلول برای محاسبه تغییر ا درنتیجهبرابر است.  باهمآید آید با مقدار ارتفاعی که پایین میارتفاعی که باال می

 ود.محاسبه ش آیدکه پمپ ورودی خاموش است مقدار ارتفاعی که پایین می یدرزماندر مخزن سوم کافی است که 

 :4تیکنر 

لیتر بر دقیقه  123دقیقه در هر دوره خاموش است و در این مدت پمپ خروجی با دبی  4/3پمپ ورودی به مدت 

 کند.مواد را به سمت تیکنر ارسال می

 

123 𝑙𝑖𝑡

1 𝑚𝑖𝑛
∗ 3.4 𝑚𝑖𝑛 = 418.2 𝑙𝑖𝑡 
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ر قط کهنیاشود. با توجه به ارسال می کنرهایتت لیتر محلول از مخازن به سم 2/418 زمانمدتدر این  درنتیجه 

لیتر محلول از مخزن سوم به سمت تیکنرها  2/418 کهیهنگامباید محاسبه کرد  درنتیجهمتر است،  1/2مخازن 

 آید.شود ارتفاع مخزن به چه میزانی پایین میارسال می

𝑉 =  𝜋𝑟2ℎ → 418.2 𝑙𝑖𝑡 =  𝜋 ∗ (
2.1
2

)
2

∗ ℎ ∗ 1000 → ℎ = 12 𝑐𝑚 

 است. متریسانت 12تغییر ارتفاع در مخزن سوم برابر با  درنتیجه

 :5و  3تیکنر 

لیتر بر دقیقه  58دقیقه در هر دوره خاموش است و در این مدت پمپ خروجی با دبی  5/12پمپ ورودی به مدت 

 کند.مواد را به سمت تیکنرها ارسال می

58 𝑙𝑖𝑡

1 𝑚𝑖𝑛
∗ 12.5 𝑚𝑖𝑛 = 725 𝑙𝑖𝑡 

725 lit =  π ∗ (
2.1
2

)
2

∗ ℎ ∗ 1000 → ℎ = 21 𝑐𝑚 

 متر است.سانتی 21تغییر ارتفاع در مخزن سوم برابر با  درنتیجه

صورتتئوری،  نظرازنقطه مجزا در آب حل کرد، بهترین نتیجه  صورتبههای فلوکوالنت را بتوان دانه کهیدر

ه سررررعت اضرررافه کردن فلوکوالنت هر چ روازایناسرررت.  رممکنیغگردد، اما در عمل این کار حاصرررل می

نت کیفیت فلوکوال درنتیجهشرررود و خشرررک به آب کمتر باشرررد پودر فلوکوالنت بهتر داخل آب حل می

و  3کیلوگرم فلوکوالنت و برای تیکنر  6/1ثانیه  ۵9در  4برای تیکنر  7جدول بهتر است. با توجه به  شدهآماده

 3نر سرعت تزریق فلوکوالنت خشک برای تیک درنتیجهشود. کیلوگرم فلوکوالنت اضافه می 4ثانیه  90در  ۵

 بیشتر است. 4نسبت به تیکنر  ۵و 

 درصد و برای 44/0، ۵و  3برای تیکنر  شدهآمادهمشخص است که غلظت فلوکوالنت  7جدول همچنین طبق 

ست. از طرفی هر چه غلظت فلوکوالنت  1۵/0، 4تیکنر  صد ا شد تر ببرای تیکنر در مخازن کم شدهآمادهدر ا

. ولی به دلیل بهتر اسررت شرردهآمادهکیفیت فلوکوالنت  درنتیجهشررود و های فلوکوالنت بیشررتر باز میزنجیره

 حد پایینی برای غلظت وجود دارد. ساعت، همواره 3تا  2حدود  یسازآمادهمشکل کمبود فضا و نیاز به زمان 

قه  123حدود  4و تیکنر  ۵8حدود  ۵و  3های فلوکوالنت تیکنرهای عالوه بر این دبی پمپ لیتر در هر دقی

است و  4باشند خیلی کمتر از تیکنر می ۵و  3هایی که برای تیکنرهای توانایی پمپ درنتیجه(. 2 جدول  است

ند. دبی کمتری را ارسررررال می جهدرنتکن ظت  ی به تیکنر غل نت  فه کردن فلوکوال یت میزان اضررررا عا برای ر

 بیشتر است. ۵و  3برای تیکنرهای  شدهآمادهفلوکوالنت 
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نسبت به  5و  4، 3فلوکوالنتی که بر هر یک از تیکنرهای  میزان 8و  7جداول با توجه به  :13 سؤال 

کیلوگرم بر  2770محاسبه کنید؟ )دانسیته جامد خشک:  شود رامی اضافهتناژ جامد خشک ورودی 

 (مترمکعبکیلوگرم بر  1200: 5و  4، 3تیکنر  3مترمکعب، دانسیته خوراک ورودی به 

 رود.می 3شود به سمت تیکنر آماده می 5و  3درصد فلوکوالنتی که در مخازن  45

 :3 کنریت

 کنیم.شود را محاسبه می 3 فلوکوالنتی که در هر ساعت وارد تیکنرباید وزن ابتدا 

 اضافه خشک کیلوگرم فلوکوالنت 4شود و در هر دوره می انجام 5و  3دوره برای تیکنرهای  8/3در هر ساعت 

 شود.می

4 𝑘𝑔 ∗ 3.8 = 15.2 𝑘𝑔  

 شود. ارسال می 3درصد از این مقدار به سمت تیکنر  45

15.2 𝑘𝑔 ∗  
1000 𝑔𝑟

1 𝑘𝑔
∗ 0.45 = 6840 𝑔𝑟 

 شود.فرستاده می 3گرم فلوکوالنت خشک به سمت تیکنر  6840 اعتهر سدر 

ریز ه تهشود بتمام جامدی که از خوراک وارد تیکنر می درنتیجهسرریز تیکنرها شفاف هستند،  کهنیابا توجه به 

 افتهیراهر نمقدار جامدی است که به تیک برابرریز محاسبه شود، اگر مقدار تناژ جامد خشک ته درنتیجهیابد. راه می

 است.

 ۵و  4، 3های تیکنرهای ریز هر یک از خطدانسیته و دبی ته -8جدول 

 (h3m/دبی ) (3t/mدانسیته ) خط تیکنر

3 
2 45/1 572 

3 41/1 640 

4 
1 43/1 980 

3 44/1 930 

5 
1 365/1 900 

2 35/1 850 

 :2خط 

تن بر مترمکعب است. برای محاسبه مقدار جامدی که در هر ساعت از طریق  45/1 ،3تیکنر  2ریز خط دانسیته ته

 آوریم.می به دسترا  درصدجامدشود ابتدا این خط خارج می

𝑋 =  
100 𝑆 (𝐷 − 𝑊)

𝐷 (𝑆 − 𝑊)
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X :پالپ درصدجامد 

S (بر مترمکعب: دانسیته جامد خشک )تن 

D (بر مترمکعب: دانسیته پالپ )تن 

W (مترمکعب)تن بر : دانسیته آب 

 داریم: درنتیجهاست  مترمکعبتن بر  1دانسیته آب  کهنیابا توجه به 

𝑋 =  
100 ∗ 2.77 ∗ (1.45 − 1) 

1.45 ∗ (2.77 − 1)
= 49% 

 شود.سپس مقدار تناژ جامد محاسبه می

𝑇𝑜𝑛𝑎𝑔𝑒 = 𝐷𝑋𝑉 

V( مترمکعب: دبی )بر ساعت 

𝑇𝑜𝑛𝑎𝑔𝑒 =
1.45 𝑡𝑜𝑛

1 𝑚3 ∗ 0.49 ∗
572 𝑚3

1 ℎ
= 407 𝑡𝑜𝑛 

 :3خط 

𝑋 = 46% 

𝑇𝑜𝑛𝑎𝑔𝑒 = 415 𝑡𝑜𝑛 

 دهد.می به دستشود وارد می 3مقدار جامد خشکی را که در هر ساعت به تیکنر  3و  2مجموع تناژ خطوط 

407 + 415 =  822 ton 

ی که گرم و مقدار جامد خشک 6840برابر با  شوددر هر ساعت تزریق می 3مقدار فلوکوالنت خشکی که به تیکنر 

 مصرف فلوکوالنت در این تیکنر برابر است با: درنتیجه تن است. 822شود برابر با در هر ساعت وارد می

6840 𝑔𝑟

822 𝑡𝑜𝑛
= 8.3 

𝑔𝑟

𝑡𝑜𝑛
 

 :4تیکنر 

1.6 𝑘𝑔 ∗ 8.7 ∗
1000 𝑔𝑟

1 𝑘𝑔
= 13920 𝑔𝑟 

 :1خط 

𝑋 = 47% 

𝑇𝑜𝑛𝑎𝑔𝑒 = 659 𝑡𝑜𝑛 

 :3خط 

𝑋 = 48% 

𝑇𝑜𝑛𝑎𝑔𝑒 = 643 𝑡𝑜𝑛 
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659 + 643 = 1302 𝑡𝑜𝑛 

13920 𝑔𝑟

1302 𝑡𝑜𝑛
= 10.7 

𝑔𝑟

𝑡𝑜𝑛
 

 :5تیکنر 

15.2 kg ∗  
1000 𝑔𝑟

1 𝑘𝑔
∗ 0.55 = 8360 gr   

 :1خط 

𝑋 = 42% 

𝑇𝑜𝑛𝑎𝑔𝑒 = 516 𝑡𝑜𝑛 

 :3خط 

𝑋 = 41% 

𝑇𝑜𝑛𝑎𝑔𝑒 = 470 𝑡𝑜𝑛 

516 + 470 = 986 𝑡𝑜𝑛 

8360 𝑔𝑟

986 𝑡𝑜𝑛
= 8.5 

𝑔𝑟

𝑡𝑜𝑛
 

ابتدا باید پمپ ارسال  5و  3با توجه به این مسئله، برای کاهش غلظت محلول فلوکوالنت داخل مخازن تیکنرهای 

ه همین ب تیکنرها را با یک پمپ با توانایی ارسال دبی بیشتر جایگزین کرد. طرفبهمحلول فلوکوالنت از مخازن 

( ولی به دلیل عدم 34شکل قرار دارد ) 5و  3رهای منظور در حال حاضر یک پمپ با توانایی مناسب برای تیکن

 که بتوان از این پمپ با توانایی مناسبی که دارد استفاده کرد بایدبرای این نیست. استفادهقابلدور  نصب کنترل

 تنظیم کرد. ههرلحظتجهیزاتی روی آن قرار داده شود تا بتوان دبی خروجی آن را در 

 
 ۵و  3پمپ جدید موجود برای تیکنرهای  -34شکل 
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در مسیر  های فلوکوالنتزنجیره کهنیاای بر باشدیم به سمت تیکنر توسط پمپ شدهآمادهارسال فلوکوالنت 

افه کردن آب با اض دهشآمادهاز هم بازتر شوند و شانس برخورد ذرات با فلوکوالنت بیشتر باشد، فلوکوالنت 

های ثابتی استفاده کننده معموالً از مخلوط سازقیرقشود. برای مخلوط شدن کامل فلوکوالنت با آب رقیق می

نسبت به تیکنر  ۵و  3های ثابت موجود در مسیر تیکنرهای مخلوط کننده کهشود. بازرسی فرآیند نشان داد می

 (.3۵شکل تری دارند  قطر بسیار کوچک 4

 
 ۵و  3با تیکنرهای  4های ثابت تیکنر مقایسه قطر مخلوط کننده -3۵شکل 

اسرررت. کوچک بودن قطر  inch 6، 4و در تیکنر  inch 2، ۵و  3های ثابت در تیکنرهای قطر مخلوط کننده

دهد و عالوه بر این، را افزایش می هاآناحتمال گیرکردن رسوب در  ۵و  3مخلوط کننده ثابت در تیکنرهای 

تر هایی با قطر بیشررها و مخلوط کنندهشررود از پمپدهد. لذا پیشررنهاد میکارایی پمپ کردن را نیز کاهش می

 استفاده شود.

ثیر تأاز طرف دیگر هر چه تعداد نقاط اضرررافه کردن فلوکوالنت در مدار بیشرررتر باشرررد، موجب افزایش  

ضافه کردن فلوکوالنت در تیکنر فلوکوالنت می  8 برابر، ۵و  3نقطه و در تیکنرهای  11، 4شود. تعداد نقاط ا

طه بود. هک خوراک نق چا نت در  فه کردن فلوکوال قاط خیلی مهم در اضرررا حل همچنین یکی از ن دهی، م

ستبرخورد دو جریان ورودی  ضافه می 4در تیکنر (. 36شکل   ا  کهیدرحالشود در این نقطه فلوکوالنت ا

 3شررد. لذا، برای توزیع بهتر فلوکوالنت در تیکنرهای فلوکوالنت در این نقطه تزریق نمی ۵و  3در تیکنرهای 

 ن مکان فلوکوالنت اضافه گردید.در ای ۵و 
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 ۵و  3با تیکنرهای  4فلوکوالنت تیکنر مقایسه نقاط تزریق  -36شکل 
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  رودی، و درصرردجامدپیوسررته شرررایط عملیاتی م ل دبی ورودی،  صررورتبهمسررئول اتاق کنترل باید

صدجامد سرریز، ارتفاع گل، دبته در شفافیت  های خروجی فلوکوالنت، سرعت پمپریز، ی تهریز، 

 تعداد آسیای در حال کار و دبی پمپ آب برگشتی را پایش و در دفتر گزارش ثبت کند.

 که طبق  از بیشررینه حد مجازی کمتردرصررد  10تا  ۵ محدودهنرها باید تا حد ممکن در گشررتاور تیک

باعث خواهد شررد که  کار نیاود. شرر داشررتهنگهاسررت،  شرردهنییتعطراحی برای هر یک از تیکنرها 

 شود. داشتهنگهریز تیکنرها در بیشینه ممکن دانسیته ته

 صورتبهباال رفتن گشتاور نسبت به حد مجاز، باید خوراک وردی کاهش داده شود و  کهیدرصورت 

 ریز تیکنر افزایش یابد.ای تهپله

  افزایش یابد. تا حد مجازارتفاع گل را ریز باید ته درصدجامدبرای افزایش 

 ریز را تا حد ممکن بست.برای باال آمدن ارتفاع گل، باید شیرهای خروجی ته 

  در صررورت باال آمدن ارتفاع گل بیشررتر از حد مجاز و کدر شرردن آب سرررریز تیکنر، باید سرررعت

 های فلوکوالنت را افزایش داد و شیرهای خروجی را بازتر کرد.پمپ

  شیرهای خروجی عملکرد تیکنر ایجاد اخالل دربرای جلوگیری از سته کردن   صورتهب، باید باز و ب

 های کوچک انجام شود.ای و با دامنهپله

  دقیقه صرربر شررود تا تأثیر تغییر  30تا  1۵در فرآیند باید بین  شرردهاعمالتغییرات  ریتأثبرای مشرراهده

 ال شود.اعم اًنیاز تغییرات مجدد در صورتمدت  نیبعدازامشاهده گردد و  شدهانجام

 شود و همچنین نقاط نحوه آماده سی  شیفت برر ضافه کردنسازی فلوکوالنت در هر  نت فلوکوال ا

 بازرسی شود تا از اضافه شدن فلوکوالنت در نقاط مختلف به نحو مناسب اطمینان حاصل گردد.

 های روشن برای آب برگشتی تعیین شود.با توجه به تعداد آسیاهای در حال کار، تعداد پمپ 

 زریق فلوکوالنت بر اسرراس تناژ جامد خشررک ورودی رعایت شررود و در صررورت تغییر تناژ، مقدار ت

 فلوکوالنت تزریقی نیز تغییر داده شود.

 .موازنه  ظههرلحبا این کار در  مقدار دبی خروجی از تیکنرها با توجه به دبی ورودی به آن تعیین شود

تغییرات کمتری در عملکرد تیکنر اتفاق  جهدرنتیر برقرار اسرررت و و خروجی در تیکنودی ورجرم 

 ن نگه داشتنه ممکیرا در بیش و گشتاور تیکنر ریزته درصدجامد یراحتبه توانافتد و همچنین میمی

 .و اجازه نداد که از این مقدار بیشینه فاصله زیادی بگیرد
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  مقدار  درصررد 2۵ برابر ،۵و  4تیکنر  درصررد و ۵0برابر  ،3و  2، 1نباید گشررتاور از حد مجاز  تیکنر

 ( باالتر برود.نهیبیش

  تر باشد.درصد پایین 44ریز در حالت معمول از ته درصدجامدنباید 

  سطح تیکنر کمتر باشد. نسبت به متریسانت 7/4۵نباید سطح گل تیکنر از 

  باشد. شدهنییتعنباید مصرف فلوکوالنت بیشتر از اندازه بهینه 

  درصد حداک ر باشد. ۵0کدورت سرریز نباید بیش از 

  شودمشاهده  نشدهحلذرات  شدهآمادهنباید در فلوکوالنت. 

  تر باشد.بیشینه حد مجاز پایین درصد 10میزان نباید گشتاور تیکنر از 

  ۵/0یش از ب ناگهانی به مقدار زیاد  صررورتبه ردر هر مرحله تغییریز باز بودن شرریرهای ته میزاننباید 

 ( تغییر داده شود.درصد


