
:بومی سازی یک ایده به روز
طراحی، ساخت و راه اندازی یک تیکنر 

نسل جدید

NICICO
مجتمع مس سرچشمه

نیا چه خبر؟ددر 

مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر



مشکل غلیظ سازی با ریزتر شدن ذرات•

طرح موضوع

ویی طراحی تیکنر برای باطله کارخانه ذغال ش•

میکرون38درصد کوچکتر از 91: اندازه ذرات –
میکرون75درصد بزرگتر از 0/6

26-28دستیابی به درصد جامد : هدف –



!  تیکنر کار نکرد!  خبر بد

شفاف نبودن آب سرریز•
10آب شفاف بعد از قطع خوراک به تیکنر به مدتcm10مشاهده فقط •

ساعت 

متر 3متر و عمق 22تیکنر با قطر 



چرا تیکنر کار نکرد؟
. بود% 10درصد جامد خوراک تیکنر ( مقدار طرح% )4به جای !  مشکل اصلی درصد جامد خوراک بود



لخته های کوچکلخته های بزرگ

(امهاد)مطالعه غیر مستقیم ساختار لخته ها در درصد جامد های مختلف 

large flocsSmall flocs



مقدار جامد  عبوری از واحد سطح در واحد زمان: شار ته نشینی •

درصد جامد بهینه 
خوراک



بکارگیری رقیق سازی پالپ برای بهبود کارآیی غلیظ سازی در سیستم های جدید 
(EducTM)



روش پیشنهادی
مخزنیکطریقازسرریزشفافآبازبخشیباخوراککردنرقیق

فرعیشیرتوسطشدهاضافهآبمیزانتنظیم
( t/h 25خوراک ) 

% جامد 10

مخزن آب شفاف 

براي رقيق سازي 

 خوراک

% جامد 4
 خط فرعي



(ادامه)سیستم خوراک دهی و طراحی چاهک 
 

100 cm 
31 cm 

50 cm 

30 cm 

دید از جلو دید از کنار

داخل



میزان و نحوه اضافه کردن فلوکوالنت
رخنافزایشباهالختهشدنتربزرگوترضعیف•

فلوکوالنتکردناضافه

نداشتنگهبازدرضعیفهایلختهتواناییعدم•
تراکممنظقهازآبخروجبرایکانالها

کردناضافهاثردرشدنمخلوطکارآییکاهش•
باالنرخبافلوکوالنت



(ادامه)مقدار و نحوه اضافه کردن فلوکوالنت 
تشکیلیاجزاتمامبهیکسانفلوکوالنترسیدن:موثرفلوکوالسیونمعنای•

خوراکدهنده
فلوکوالنتگانهچندکردناضافه:حلراه•

 
 خوراک

 

مخزن آب شفاف 

براي رقيق سازي 

 خوراک

 فلوکوالنت

30  g/t a b 

c 

محل هاي اضافه کردن فلوکوالنت 

a: 40% 

b: 40% 

c: 20% 
 خط فرعي



تغییرات نهایی در تیکنر
 

 مخزن آب تمیز برای

  رقیق سازی خوراک

 خوراک تیکنر موقعیت ورودی آب رقیق سازی خط فرعی آب تمیز



کارآیی تیکنر بعد از اصالحات

صد جامددر

ته ریز سرریز
خوراک 

رقیق 
شده

خوراک 
اولیه

26/5 0/10 3/8 10/0 متوسط 
1/8 0/08 1/1 2/1 انحراف معیار


