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 فهرست مطالب

 1 ............................................................................................................... دهیچک

 2 ............................................................................................................. اول فصل

 2 ................................................................. سرچشمه مس کارخانه به راجع یکل حاتیتوض

 2 ..................................................................................... خچهیتار و ییایجغراف تیموقع

 2 ............................................................................................... معدن یکل مشخصات

 3 ................................................................................................................. معدن

 3 .................................................................................................... هیاول شکن سنگ

 4 ......................................................................................... هیثالث و هیثانو شکن سنگ

 4 ................................................................................................................ ظیتغل

 4 ........................................................................................................ آهک کارخانه

 6 ........................................................................................................ ذوب کارخانه

 6 ............................................................................................... یافتیباز حرارت واحد

 6 ........................................................................................... متصاعد یگازها ستمیس

 7 .......................................................................................... )کنورتر( مبدل یها کوره

 7 .............................................................................................. یگر ختهیر یها کوره

 8 ............................................................................................................. شگاهیپالا

 8 ...................................................................................................... زیالکترول سالن

 9 ................................................................................................. سولفات کلین واحد

 9 ........................................................................ ( Leaching ) یدیاس یشستشو روش

 9 ................................................................................................ یگر ختهیر کارخانه

 9 ................................................................................................. وستهیپ یگر ختهیر

 11 ......................................................................................... وستهیپ مهین یگر ختهیر

 11 ........................................................................................... گرانبها یفلزها کارخانه

 11 .................................................................................................... یحرارت روگاهین
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 12 ....................................................................................................... یزلید رگاهین

 12 ............................................................................................... یمهندس امور واحد

 12 ............................................................................................ ییایمیش مواد کارخانه

 13 ................................................................................................ کارخانه شگاهیآزما

 13 ................................................................................ یریبارگ و نقل و حمل زاتیتجه

 14 ................................................................................... لنیاست و ژنیاکس گاز کارخانه

 14 .................................................................................. پلنت( لتی)پا یشیآزما کارخانه

 14 ....................................................................................................... کارخانه برق

 33 .......................................................................................................... فصل دوم

 33 ..................................................................................... مرتبط با یبخش ها یابیارز

 33 .............................................................................................. کارآموز یرشته علم

 36 .......................................................................................................... فصل سوم

 36 ........................................................................................ جیاآزمون آموخته ها و نت
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 چکیده

رشته کوه زاگرس قرار  یمرکز هیجنوب رفسنجان و در ناح یلومتریک 31مس سرچشمه در  معدن

 و گرددیجهان محسوب م یمعدن یصنعت یهامجتمع نیاز بزرگتر یکیاست. معدن مس سرچشمه گرفته

 ونیلیم تسیو دو اردیلیم کیمعدن بالغ بر  یشناسنیزم رهی. ذخباشدیم رانیمس ا دکنندهیتول نیتربزرگ

 یشناسنیزم دگاهی. معدن مس سرچشمه از ددهید برآورد گرددرص 1٬7متوسط  اریبا ع یتن سنگ سولفور

به صورت  یتا شمال باختر یمس قرار داشته و پهنه گسترش آن از جنوب خاور یکمربند جهان یبر رو

منطقه  نیدر ا ی. ساختار معدنباشدیمتر م 1612 یمتر و ژرفا 1211×2311با ابعاد  یضویمحدوده ب کی

 23آن حدود  لیو زمان تشک تیوری( بوده و نوع سنگ منطقه از نوع گرانودیری)پروف یبصورت چندبافت

ذوب،  ظ،یمجتمع مس سرچشمه عبارت از معدن، تغل یدیتول یها. بخشباشدیم شیسال پ ونیلیم

از  یکیمعدن  نی. ااست یریاست. کانسار مس سرچشمه از نوع پرف نگیچیو ل هایگرختهیو ر شگاهیپالا

 ستیو دو اردیلیم کیآن، بالغ بر  یشناسنیزم رهیو ذخ رودیمعادن روباز جهان به شمار م نیبزرگتر

 است.درصد برآورد شده 7/1متوسط  اریبا ع یتن سنگ سولفور ونیلیم

انفحار، سنگ معدن بر اساس نوع و  اتیشرح است که پس از عمل نیاستخراج در معدن سرچشمه بد

و از آنجا با توجه به  ابدییبه محل مناسب انتقال م یبزرگ معدن یهاونیمشخصات مربوطه توسط کام

خاک  ،شیخردا. پس از شودی( منتقل میراتوری)از نوع ژ هیشکن اولو به سنگ یریمعدن بارگ دیبرنامه تول

. در حال حاضر و گرددیم رهیهزار تن ذخ 131 تیرشت با ظرفدر انبار د نچیا 8 رزی ٪111 یبا دانه بند

هزار  61به سقف  هیشکن اولقابل انتقال به سنگ یسنگ سولفور زانیپس از انجام فاز اول توسعه معدن، م

هزار  81به حدود  زانیم نیدوم توسعه، ا زفا یکه با اجرا استدهیدرصد رس 9/1متوسط  اریتن در روز با ع

 .دیدرصد خواهد رس 8/31 اریتن در روز با ع

 

 

 

 

 


