
مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

در دنیا چه خبر؟

NICICO
مجتمع مس سرچشمه

شبکه تجربه های موفق مقابله با گرفتگی روزنه های

خودشکنخروجی آسیاهای نیمه 



(  1384)1فاز خودشکنسطح باز شبکه خروجی آسیای نیمه گیریاندازه 

مقددار سدطح بداز •
9/4: % شبکه های نو



اندازه گیری دقیق سطح باز شبکه
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 درصد سطح باز

تعویض سری اول

شبکه نو

ه ساعت کارکرد معادل سطح باز شبک1700درصد سطح باز شبکه پس از •
.باشدمینو 

اسطح باز با ساعت کارکرد آسیتغییراتبررسی



6

شبکه های مختلف بکار گرفته شده در سرچشمه
روزنه معمولی روزنه خزینه ای



7

رچشمهگرفتگی شبکه های مختلف بکار گرفته شده در س

روزنه معمولی

روزنه معمولی

روزنه خزینه ای

روزنه خزینه ای



9

(Yanacocha)طال در پرو فراوریکارخانه 

:نخودشکنیمهآسیااندازه

متر9/8در9/8

ساعتبرتن750:تناژ



10

(Yanacocha)طال در پرو فراوریکارخانه 

10رهشبکهازهاگلولهبریدن

ماهدرساعت20)روز20تا

(توقف

ساعتبرتن750:تناژ
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مزمانآزمایش سه شبکه  فلزی و یک شبکه الستیک به طور ه

طرح های فلزی طرح الستیکی و فلزی
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فلزی نسبت به فلزی+ برتری شبکه های الستیکی 



13

رفتگی تفاوت خروج مواد از آسیا با شبکه بدون گرفتگی و با گ

شبکه بدون گرفتگی

شبکه با گرفتگی
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فلزی + مزایای استفاده از شبکه الستیکی

(شبکههربرایدقیقه15)نصبزماندرصدی50کاهش

شبکهوزندرصدی45کاهش

(شبکهکردنجداشدنترراحت)سردجوشوجودعدم

گرفتگیعدم
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داده های عملیاتی سه آسیای نیمه خود شکن در شیلی
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میزان افزایش وزن گلوله ها با بزرگ تر شدن قطر آسیا
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افزایش گرفتگی شبکه با افزایش قطر آسیا
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شبیه سازی فشار وارده بر شبکه 
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میزان سایش شبکه 
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ه میزان فشار الزم برای بیرون آوردن گلوله های بین شبک

داخلی میانی یبیرون



21

رفتگیاستفاده از دوربین لیزری و نرم افزار برای تعیین دقیق میزان گ
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افزایش اندازه شبکه برای کاهش گرفتگی

رسانتی مت6
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یفلزی برای کاهش گرفتگ+ استفاده از شبکه الستیکی



25

(Bonikro)طال در ساحل عاج فراوریکارخانه 

:خودشکننیمهآسیااندازه

متر5/3در9/1

:گرفتگیمیزان

بازسطحدرصد80



26

(Bonikro)طال در ساحل عاج فراوریکارخانه 

شبکهازاستفاده:حلراه

زیفلهایباالبرباالستیکی

درصد8/8:بازسطحاندازه



27

(Bonikro)طال در ساحل عاج فراوریکارخانه 

درصد8/8: سطح باز: طرح اول درصد4/7: سطح باز: طرح اصالح شده


