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 خالصه

یند ی اساسی در فرآصنایع از آب به عنوان یک ورود بیشتر. گیردمیدر سطح جهانی حدود یک چهارم آب مصرفی در صنایع مورد استفاده قرار 

در مناطق  اًمخصوصاز این رو برای افزایش بازدهی معادن عمر معادن و فعالیت های معدنی دارد،  برمستقیمی  گیرند. کمبود آب تاثیرتولید بهره می

آب مورد استفاده کارخانه آب  58مع مس سرچشمه حدود %در مجت . باشداستفاده حداکثری از آب و بازیابی حداکثری آن امری حیاتی می ،خشک

در  امد معلقمواد جی آن را تشکیل می دهد. یکی از مشکالت موجود در استفاده از آب برگشتی وجود بازیافتی می باشد که سرریز تیکنرها عمده

یون مواد می عملکرد فلوتاس و کاهش هالولهگرفتگی  باعث ایجاد مشکالتی از جمله کهآن می باشد که عامل آن وجود کف در سطح تیکنر می باشد

مجتمع مس سرچشمه پیشنهاد و اجرا گردید. در این  2مولیبدن تغلیظ -مس ر سطح تیکنرف دشود. در این تحقیق روشی برای جلوگیری از انتشار ک

ف های کروی آن دوش سپستغییر یافت و ای هدهی نسل جدید از نوع پرخوراک از نوع معمولی به چاهکروش ابتدا چاهک خوراک دهی تیکنر 

 .گردید درصدی کدورت آب سرریز تیکنر 36درصدی بازیابی آب و کاهش  7باعث افزایش  تغییراتاین  یمجموعهشکن نصب گردید. 

 
 خوراک دهی، دوش کف شکن چاهکتیکنر، : کلمات کلیدی

 

 
 

  مقدمه .1

 
ها فرآوری تبدیل شده است. محدود بودن منابع آبی و کاهش آن هایکارخانهآن  تبعبهمسائل کشور و  ترینمهممسئله آب در طی سالیان اخیر به یکی از 

 یبرا تداولم یهاروش یکی از استفاده از تیکنر .[1]اصلی بیشتر مدیران باشد  هایدغدغهاز  هاییکارخانهباعث شده است که بازیابی حداکثری آب در 

 یهید و آب است. نظرذرات جام یحرکت نسب یکردن وابسته به چگونگ ظیغل ییکردن کارا کنریت ندی. در فرآباشدیم یفرآورکارخانه  کیدر  یریآبگ

به این ترتیب است که  ابتدا پالپ  کنریته نشینی در ت ندیفرآ  .[2،6]است  بنا نهاده شده 1113در سال  Clevengerو  Coe یهیکردن بر اساس نظر کنریت

تالطم وارد تیکنر می  جادیو بدون ا یگرفته و پس از آن که آرام شد، به آرام یدهپالپ در چاهک خوراک ی. انرژشودیم یدهوارد چاهک خوراک
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 وارد جامد راتذ نشینی،ته ندیود. پس از فرآو آب شفاف از سرریز خارج می ش شوندمیدر مخزن تیکنر به دلیل دانسیته باال، ذرات جامد ته نشین  شود.

 باالتر هایده که در افقن شنشیفشردگی در اثر وزن مواد ته ندفرآی .گیرندقرار می یو نیروهای برش فشردگی تاثیر تحت آنجا در و شوندمی تیکنر بستر

 تیکنر های دیواره و مخروطی بخش شیب پاروها، عمودی هایمیله و هاتیغه نیز برشی نیروهای ایجاد عامل. افتدمی اتفاق ،اندقرارگرفته تیکنر بستر درون

 .[6،4است. طراحی تیکنرها بر این مبناست که سرعت رو به باالی آب در حدی باشد که کوچکترین ذرات نیز امکان ته نشینی پیدا کنند ]

هوا در  هایحباب لیو باعث تشااک شااودیم کنریوارد ت زیهوا ن یهمراه اساات و همراه پالپ مقدار یادیمعموالً با فشااار ز کنریپالپ به ت ورود 

هوا  هایبابحاتصال به  تیقابل جهیو درنت باشاندیآبران م کنریبه ت یاز جامدات ورود یمعموالً همواره بخشا ی.  از طرفگرددیم کنریساطح آب در ت ریز

سهم  جهیرنتکه د شودیاستفاده م ونیآبران کردن مواد در واحد فلوتاس یبرا ییایمیمواد از مواد شا یفرآور یهاکارخانه شاتریدر ب نیرا دارند.  عالوه بر ا

مواد  یکف حاو یادیمقدار ز موارهو ه دهدیرخ م یعیطب ونیفلوتاس کنرهایرو معموال در ساطح ت نی.  از ادهدیم شیرا افزا ادیز یشاناور تیمواد با قابل

ده( منتقل شاا یابی)آب باز زیشااناور شااده و به ساارر کنریت یکف بر رو نیکف کمتر از آب اساات، ا نیا تهیکه دانساا نیجامد وجود دارد.  با توجه به ا

.  شودیکدورت آن م شیباعث افزا کنریت زیمواد جامد به آب سارر یاسات.  انتقال کف حاو کنرهایمشاکالت مرساوم در ت یکیموضاوع  نی.  اشاودیم

قرار  یآب یهادوش کنرها،یت طیکف معموال در مح نیشااکسااتن ا ی.  براکندیمواجه م تیرا با محدود کنرهایشااده در ت یابیاسااتفاده از آب باز نیبنابرا

 هافکا شاااده از ذرات جد دهد،یرخ م کنریت طیمح کیکه شاااکساااتن کف در نزد نیا لی.  اما به دلبرندیم نیها را از بآب کف ادیدارد که با فشاااار ز

و استفاده از  شوندیه مشد یابیو باعث آلوده کردن آب باز شوندیمنتقل م زیبه آب سرر هاکف نیا شتریب جهیندارند و در نت ینینشاته یبرا یفرصات کاف

 .کنندیمواجه م تیآب را با محدود نیا

 

 دهیچاهک خوراک -1-1

 

دبی ورودی قبل از ورود به مخزن و توزیع یکنواخت و شاااعاعی از جریان به درون تیکنر طراحی دهی در مرکز تیکنر برای آرام کردن چااهک خوراک

در طراحی چاهک خوراک دهی و  هامالک ترینمهمدارد.  کنریدر ت ینینشااته یندهایبر فرآ یادیز اریبساا ریتأث یدهشااده اساات. طره چاهک خوراک

 :[8،3،7]خوراک دهی به آن شامل موارد زیر است  مسیست

  توزیع بیشینه انرژی در چاهک خوراک دهی 

  خوراک دهی  در چاهکافزایش دادن زمان ماند پالپ 

  نشینی مستقیم پالپ به ناحیه ته از ورودجلوگیری 

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

نشاااینی اسااات. به عبارت غلظت مواد جامد معلق در چاهک خوراک دهی، و زیر آن، حد واساااط بین غلظت در جریان خوراک و غلظت ناحیه ته

چاهک  یطراح یبرا یادیز اریبس هایتالشگذشته  یدر ساالها دیگر، بین چاهک خوراک دهی و ناحیه ته نشاینی، پیوساتگی جریان وجود دارد. 

 یعنوان چاهک مناسب برا(، بهVane feedwell) یاپره یخوراک ده چاهک تیصورت گرفته است. در نها کنرهایت یرامناسب ب یخوراک ده

 چاهک( ینییچاهک( و نرخ برش کم )قسمت پا ییال)قسامت با ادی. پره ها، چاهک را به دو منطقه با نرخ برش ز[5]اسات دهیگرد یطراح 21قرن 

 عبارتند از: اندداشتهنقش  یاچاهک پره یکه در طراح یمی. مفاه[1]کنندیم میتقس

 حداکثر توزیع ذرات در محیط چاهک 

 حداکثر نرخ برش در باالی چاهک 

 خوراک سازیرقیق 

 وجود منطقه با نرخ برش کم در پایین چاهک 

  جریان پایین هاینرخعملکرد مناسب در 
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 سرچشمهمولیبدن مجتمع مس -مدار آبگیری از کنسانتره مس -1-2

 

کارخانه فرستاده  یبرگشت به حوضچه آب دیبا کنرهایت نیا زیوجود دارد.  سرر بدنیمول-مس از کنسانتره یریآبگ یبرا کنریت 4در مجتمع مس سرچشمه 

مکعب و  ربر مت لوگرمیک 4244جامد آن  تهیو دانس 2/13به طور متوسط  بدنیمول-.  درصد جامد کنسانتره مس[5]شود و به مصرف کارخانه رسانده شود 

حوضچه  به دیها طبق طره باآن زیو سرر  بدنیخوراک کارخانه مول کنرهایت نیا زیرمتر مکعب بر ساعت است. ته 158 کنرهایاز ت کیبه هر  یورود یدب

 .[14]باشد  84 کنرهایت نیا زیآب شفاف و درصد جامد ته ر دیبا کنرهایت نیا زیکارخانه، سرر هیکارخانه ارسال شود.  طبق طره اول یآب برگشت

کف  یادیز بخش یحاو جهیاست و در نت ظی( محصول شناور شده کارخانه تغلبدنیمول-مس یکنرهایکنسانتره )خصوصاً ت یکنرهایت خوراک

 ( که به صورتکنریت ی)مانند چاهک خوراک ده زشیر هایمکاندر  ،ییایمیبا توجه به آبران بودن مواد موجود در آن و وجود مواد ش نیاست و همچن

که بر  ییهافکشکستن  یرو برا نی.  از ادهدیم لیرا تشک یداریهوا متصل شده و کف پا هایحباببه  یماده به راحت نیا گردد،یم لیشککف ت یعیطب

ند و در ندار هاکفالزم را در شکستن  ییها کارادوش نینصب شده است.  اما در عمل ا کنریت طیدر مح هاییدوش شود،یم لیتشک کنرهایت نیا یرو

 کنرهایت نیا زید سرراز ح شیورت بکد جهیو در نت کنرهایت نیسطح ا یبر رو ادیز اریوجود کف بس کنرهایت نیا یمشکالت فعل ترینجدیاز  یکی جهینت

کل در مش جادیانتقال و ا یهالوله رکردنیمحصول با ارزش کارخانه، باعث گ یعالوه بر هدر رو کنریت زیها به سررکف نی(.  انتقال ا1)شکل  باشدیم

 یکنرهایع و به تکارخانه قط یاز حوضچه آب برگشت کنرهایت نیا زیگذشته آب سرر انیمشکالت باعث شده است که در سال نی.  ادینمایآب م نیمصرف ا

مقاله پیشین این و در ر نیاست.  از ا تیبا اهم اریکند بس یریجلوگ کنرهایت زیبه سرر هاکف نیااز انتقال  بتواندکه  یهر طرح نیباطله ارسال شود.  بنابرا

 دهیو اجرا گرد شنهادیپ کنرهایت نیمحصول با ارزش در ا یکاهش هدررو جهیو در نت زیو کاهش کدورت سرر هاکف نیحذف ا یبرای روش [11] مرکز

مولیبدن به -شمایی از طره پیشنهادی که در تیکنر جنوبی مس 2درصد گردید. در شکل  74که منجر به کاهش کدورت آب سرریز تا در حدود  است

 اجرا در آمد مشاهده می شود.

 

 
 یابی کف به کانال سرریز شکن برای مانع شده از راههای کفوجود کف روی سطح تیکنر و کارایی نامناسب دوش -1 شکل

 

 

مولیبدن-ی تیکنر جنوبی مسبردن کف در چاهک خوراک ده نیاز ب یبرا یشنهادیاصالحات پ -2 شکل  
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  هاروشمواد و  . 2
 

.  دیو خشک گرد لتریف نی.  نمونه مورد نظر بعد از توزدیگرد هیته ینمونه ا کنرهایت نیا زیاز سرر کنرها،یت نیا زیجامد منتقل شده به سرر زانیم نییتع یبرا

از  یارکنیکارخانه پرع ییتن کنسانتره نها 2444حدود  انهیمشخص شد که سالو استفاده از محاسبات متالورژیکی و موازنه جرم مدار بعد از خشاک شادن 

ده و استفاده ش کنرهایت زیآب سارر یکنساانتره باعث آلودگ زانیم نیا یکه عالوه بر هدررو رودیمنتقل شاده و هدر م کنرهایت نیا زیکف به سارر قیطر

 نیشکستن ا یکارخانه، برا هیطره اول طبق اسات. تیبا اهم اریبسا کنرهایت نیا یشاکساتن کف رو نی.  بنابراکندیآب را با مشاکل مواجه م نیمجدد از ا

 نرکیسااطح ت یرو ها آب را با فشاااردوش نیدوش نصااب شااده اساات. ا یآن تعداد یآب وجود دارد که بر رو یحلقه پاشااشاا کنریت تا دور ها دورکف

از  یبخش و ستندیها نتمام کف دنبر نیها قادر به از بها دوشکف نیا ادیحجم ز لیبه دل ی. ولشاودیساطح م یرو یهاو باعث شاکساتن کف پاشاندمی

ر د شاااوند،یبه اطراف منتشااار م کنریاز مرکز ت کنریت یرو یهاکفکه  نیبا توجه به ا ن،ی(.  عالوه بر ا1)شاااکل  ابدییراه م کنریت زیکف به کانال سااارر

.  الزم به ذکر شودیم یریجلوگ زیآب سرر یآلودگکنسانتره و  یکرد، قطعاً از هدررو یریها جلوگکف نیاز انتشاار ا کنریکه بتوان در مرکز ت یصاورت

 کنریت طیبه مح یکیو با توجه به نزد هاکفبودن مواد متصال شده به  زیبشاکنند، با توجه به ررا  هاکفبتوانند  کنریاطراف ت هایدوشاگر  یاسات که حت

 .  شوندیمنتقل م زیربه سر هاآناز  یادیبخش ز تیرا ندارند و در نها کنریدر ت ینینشذرات فرصت ته نیا

 

 

 چاهک خوراک دهی تیکنرهای کنسانتره مجتمع مس سرچشمه -2-1

 

بوده  یمیقد یهااز طره کنرهایت نیا یانجام شده است.  چاهک خوراک دهآنها  یدر چاهک خوراک ده کنرهایدر ت راتییتغ نیشاتریب ریاخ انیدر ساال

از ف کنریت یدهچاهک خوراک  داد. شیرا افزا هاچاهک نیعملکرد ا توانیم جدید هایفناوریبا توجه به  نی. بنابرا(6)شااکل  ندارد یو عملکرد مناسااب

 یصفحه مشبک با روزنه ها کی یلهیشده است که به وس لیتشک متر 1متر و ارتفاع  2به قطر  ایاستوانه( از 6 )شکل مجتمع مس سارچشامه 2تغلیظ یک 

 .شودیم توسط کانالی به مرکز آن واردو خوراک  اندشدهبه هم متصل  یمتر یسانت کی

 

 

 
مجتمع مس سرچشمه 2تغلیظ  1فاز  چاهک خوراک دهی قدیمی تیکنر -3شکل   

 

 یسااع قیتحق نیر اد نی.  بنابراگرددیمنتقل م کنریت طیو سااپس به مح لیتشااک کنریکه کف همواره در مرکز ت دهدیواحد نشااان م نیا یندیفرآ یبازرساا

در نرم افزار  ایپرهاین روش شاااامل طراحی چاهک  کند. یریجلوگ کنریشاااود که از انتشاااار کف در ساااطح ت و اجرا شااانهاادیپ یکاه روشااا دیاگرد

SolidWork  ار آن بود که به مسیر آب پرفش در محیط، ساخت و نصب آن توسط کارکنان مجتمع مس سرچشمه و نصب یک حلقه دوش کف شکن

 متصل گردید.
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و تحلیل نتایج  هایافته ارائه .3  
 

مسدود  یچاهک خوراک ده یهابه مرور زمان با تجمع ذرات شبکه مجتمع مس سارچشامه نشاان داد که بدنیمول-مس یکنرهای[ ت4] یندیفرآ یبازرسا

 ی. براشودیحذف م یدهو عمالً چاهک خوراک ابدییراه م کنریبه ت میها، چاهک پر شده و پالپ به طور مستقبا مسادود شدن شبکه جهی. در نتشاوندمی

 کیشود که عالوه بر توقف  هیتخل کنریدرصد ت 84 دی( و در هر شستشو با4)شکل  شاودیشاساتشاو داده م انهی، چاهک به صاورت ماهمسائله نیمقابله با ا

پالپ  و شااوندیها مساادود مکردن، مجدداً شاابکه زیحداکثر دو هفته پس از تم یول شااود یآب و کنسااانتره م یادیمقدار ز یباعث هدر رو کنریروزه ت

 یطراح رییکه تغ رساادمیبه نظر  ن،یبنابرا. شااودیآن م یی( منتقل شااده و باعث کاهش کارآ4)شااکل  کنریکرده و به درون ت زیخوراک از چاهک ساارر

 .باشدیم یضرور یامر کنریت ییکارآ شیافزا یچاهک برا

 

 
 های سرند و سرریز کردن پالپ و کف از چاهک به داخل تیکنرمسدود شدن چشمه -4 شکل

 

وجود سااارند در  لیشاااود. اما به دل یریتا حد امکان از تجمع ذرات جامد در آن جلوگ دیبا یچاهک خوراک ده ییکارآ شیبه منظور افزا

ن پالپ به درو انیجر ریشاادن مساا بازتر یبرا جهی. در نتشااودیاسااتفاده نم دیجد یها در طره هاشاابکه نیاز ا یامکان وجود ندارد، از طرف نیچاهک ا

است که به  متر 2حلقوی به شعاع شاامل یک دیواره ( 8 )شاکل کنرهایت ایپره یچاهک خوراک ده (.8ای نصاب شاد)شاکل چاهک پرهکنر، یچاهک ت

. شودیبه آن وارد م هاپره قرارگیریجهت   باجهت  همو خوراک  است.به هم متصل شده  زاویه مشخص نسبت به افق و یک طاقچهبا  هایی پره یلهیوسا

اسب در سارند من کی کنریبه ت یاحتمال عاتیضاا ها واز ورود آشاغال یریجلوگ یالزم به ذکر اسات که برا متر می باشاد.ساانتی 54نیز  آن ارتفاع دیواره

جب مو د،گرفته ش یآوردن آشغال ها رونیو ب یزکاریتم یآسان برا یو دسترس کنریسرند در خارج از ت نی(.  وجود ا3نصاب شاد )شکل  کنریت یورود

 روز بود حذف شود. کیکه هر ماه به مدت  یکردن سرند درون چاهک خوراک ده زیشد تا توقفات مربوط به تم

 

 

 جدیددهی ( چاهک خوراکچپ) اجرا شده طرح واقعیطرح شماتیک )راست(  -5 شکل
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 بدنیمول-مس یکنرهایت یدر ورود گیرآشغالنصب سرند  -6 شکل

 

 

ها به کف نیا .نامناسب استر و چاهک خوراک دهی کنیت یهانامناسب دوش ییکارا لیبه دل زیکف به سرر یابیراه کنرهایت نیاز مشکالت ا گرید یکی

 داد. طره رییآن را تغ یهادوشچاهک خوراک دهی و طره  دیذرات با نیا یاز هدررو یریجلوگ ی. برابرندیم زیهمراه خود ذرات کنسانتره را به سرر

رف کمتر با مص توانیم جهیکف است و در نت دیتول یاست که محل اصل کنریت یدهچاهک خوراک یدوش رو نبردن کف قرار داد نیاز ب یمناسب برا

 یریه منظور جلوگب ن،یبرد.  همچن نیها را از بکف نیکمتر است( ا اریمصرف آب بس جهیاست، در نت کنریت طیکمتر از مح اریچاهک بس طیآب )چون مح

 (.7)شکل  تغییر یافت ایپرهاک دهی به نوع چاهک خور د،یدوش جد ریها در مسو توقف کف کنریت طیاز انتشار کف از چاهک به سمت مح
 

  

 یبردن کف در چاهک خوراک ده نیاز ب یبراتغییرات انجام شده  -7 شکل

 

 

 اعمال اصالحات در کارخانهنتایج  -3-1

 

کف موجود در  میزانای و نصب دوش بر روی چاهک خوراک دهی باعث شد که تغییر چاهک خوراک دهی از نوع معمولی به چاهک نسل جدید پره

انجام شده قبل و بعد از اعمال تغییرات، مشخص شد که میزان ذرات جامد موجود  هایگیرینمونهبا  ( و عالوه بر آن5سطح تیکنر بسیار کاهش یابد )شکل 

 (.1افت )شکل درصد افزایش ی 36عبارت دیگر شفافیت آب سرریز در حدود به گرم بر لیتر کاهش یافت و  16/4به  68/4در آب سرریز از 

 
 )ب( پس از تغییرات از تغییراتکف در چاهک و سطح تیکنر )الف( قبل  -8 شکل
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 ) الف( قبل از تغییرات )ب( پس از تغییرات شفافیت آب سرریزنمایی از  -9شکل 

 

یافت که در نتیجه آن میزان بازیابی آب در  افزایش کیلوگرم بر متر مکعب 1371به  1871از ریز تیکنر همچنین پس از اعمال تغییرات متوسط دانسیته ته

 .(14 شکل) گرددکه باعث افزایش عملکرد کارخانه جدایش مولیبدن می درصد افزایش پیدا کرد 7این تیکنر حدود 

 

 

 تغییرات دانسیته ته ریز تیکنر قبل و بعد از اعمال تغییرات  -11شکل 

 

گیرینتیجه .4  

  
  تن کنسانتره از طریق سرریز تیکنرها به  2444مولیبدن باعث هدرروی ساالنه حدود -مولیبدن در سطح تیکنرهای مس-مسوجود کف حاوی کنسانتره

 کند.شود و که عالوه بر هدر روی این مواد، کدورت آب سرریز را زیاد و استفاده مجدد از آن را محدود میباطله می

 و  ایهپربه نوع  )تعویض چاهک خوراک دهی مولیبدن مجتمع مس سرچشمه اصالحاتی-مسیی چاهک خوراک دهی تیکنرهای آبه منظور بهبود کار

 پیشنهاد و اجرا شد. آننصب دوش کف شکن روی آن( بر روی 

  وجود در م هایدوشنصب دوش آب کف شکن بر روی چاهک خوراک دهی تیکنر باعث شکستن کف در مرکز با استفاده از آب کمتری نسبت به

 ید و از انتشار کف در سطح تیکنر جلوگیری کرد.محیط تیکنر گرد

  باعث چرخش بیشتر و به طبع آن زمان ماند بیشتر مواد می شود و در نتیجه مواد جامد در همان مرکز  ایپرهوجود پره ها و طاقچه در چاهک خوراک دهی

افزایش یافت و کدورت سرریز  7بازیابی آب % ر نتیجه استفاده از آنکه دو شانس کمتری برای راهیابی به سرریز تیکنر را دارند.  شوندمیتیکنر ته نشین 

 کاهش یافت. % 36تیکنر نیز 
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 تقدیر و تشکر. 5

 

و امور تغلیظ مجتمع مس سرچشمه که صمیمانه در اجرای این پروژه ما را یاری رساندند،  ، مهندسیاز تمامی کارکنان واحدهای امور تحقیق و توسعه

 کمال تشکر و قدردانی را داریم.
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