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مقاالت گردآوری

سیستمهای کنترل اتوماتیک در فرآوری مواد معدنی
حمزه اسحقی
کارشناس ارشد مهندسی معدن گرایش فراوری مواد معدنی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
()hamzeheshaghi@gmail.com

چکیده
کنترل اتوماتیک همزمان با رشد صنایع مختلف رشد چشمگیری داشته است .کنترل اتوماتیک به عنوان بخش مهمی از
فرایندهای صنعتی ،در صنعت فرآوری مواد معدنی نیز علیرغم پیچیدگیهای موجود در مراحل مختلف از جمله خردایش
و فلوتاسیون کاربرد دارد .استفاده از سیستمهای کنترل در باالبردن کارایی هر بخش و جلوگیری از افت مواد معدنی ،مواد
شیمیایی و انرژی تاثیر قابل توجهی دارد .با توجه به توسعه رویکردها و روشهای کنترل در صنایعی مانند صنایع
پتروشیمی ،به کارگیری این روشها و کنترلکنندهها مشکالتی را در مدارهای فرآوری ایجاد میکند که این مشکالت از
طبیعت کانه و خواص پال ناشی میشوند و در این خصوص بایستی روشهای کنترل پیشرفته و هوشمند به کار گرفته
شود .بنابراین شناخت تئوریهای کنترل امری ضروری است و برای بهینه سازی و پایدارسازی فرآیندها باید از روشهای
جدید کنترل در فرآوری مواد معدنی استفاده کرد.

واژههای کلیدی
کنترل اتوماتیک ،فرآوری مواد معدنی ،روشهای کنترل ،حسگرهای کنترلی
ممکن میسازند .بنابراین تجهیزات میتوانند به طور مناسب شررایط را
به حالت نرمال برگردانند .لرذا موضروا اصرلی در کنتررل ایجراد مردل
ریاضرری پویررا و پررایش مقرردار انحررراف از مرردل و سرررانجام برگردانرردن
عملیات به شرایط اصلی میباشد .]2
هدف از مدلسازی پیادهسرازی رفترار سیسرتم برا اسرتفاده از امکانرات
موجود اسرت .مردل بیران کننرده ارتبراط برین خروجری و ورودی یرا
ورودیها به صورت یک رابطه ریاضی است .در اغلب موارد این ارتبراط
یک معادله دیفرانسیلی است که به آن معادله مشخصه سیسرتم گفتره
میشود .بسته به این که قوانین فیزیک و شیمی و سایر موارد حاکم بر
اجزای سیستم با چه دقت و صحتی انتخاب شردهانرد ،دقرت و صرحت
مدل ریاضی قابل محاسبه است .با توجه به سرادهسرازیهرای فیزیکری
اغلب مدلها تقریبی از عملکرد واقعری سیسرتم را در اختیرار مرا قررار
میدهند .]0
2
کنترل فرایند ،برای بهینهسازی و پایدارسازی مدارهای فرآوری مرواد
معدنی ابتدا در اواخر دهه  41میالدی ایجاد شد و پس از گذشرت سره
دهه توسعه یافته است .هنر و علم کاربرد تکنولوژی بره عنروان هسرته
مکمل در صنعت به وجود آمده است .هدف آن فراهم آوردن چرارچوب

مقدمه
کنترل علمی است که به تنظیم رفتار یا مقدار کمیتهرای موجرود در
محیطهای مختلف عملیراتی مری پرردازد .علرم کنتررل روشهرایی را
معرفی میکند که در این روشها به منظور تنظیم خروجی سیستمهرا
میتوان با استفاده از محاسبات ریاضی ،ورودی مناسب هرر سیسرتم را
بدست آورد .]0
مدلهای ریاضی ،برای اجرا و پیکربنردی موفرق فرآینردهای واحرد بره
همراه پروسههای پیچیده و نامنظم به کرار مریرونرد .هردف اصرلی در
کاربرد مدلهای ریاضی این است که عملیات تحت شرایط پایا 1انجرام
شود .اما در عمل شرط حالت پایا به آسانی با تغییراتی که در متغیرهرا
به وجود میآید به هم میخورد .اگر شررط حالرت پایرای ایردهال را در
نظر بگیریم در این حالت میانگین تغییرات و انحراف از مقدار متوسرط
توسط ابزارهای مناسبی تعیین میشود که احتمال دارد به حالرت پایرا
برگردانده شود .از سالها پیش ابزارهایی برای این هدف طراحری شرده
است .این ابزارها توسط سیگنالهای الکتریکی تولیرد شرده بره وسریله
متغیرهای خاص عمل میکنند .این سیگنالها به نحروی هسرتند کره
امکان برنامهریزی برای تشخیص و کنترل انحراف از مقدار میرانگین را
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فنی معموال با اندازه سیستم (تعداد ورودی–خروجی) و پیچیردگی آن
(ورودی-خروجی آنالوگ) افزایش مییابد و معموال با سطح پیچیردگی
سیسررتم و آمرروزش ،کرراهش مررییابررد .در یررک کنترررل پیشرررفته 4و
تنظیمی 5باید فرایند اصالح شده اجرا شرود .بعرالوه ،کنتررل فراینرد و
بهینهسازی آن به عنوان هسته اصلی در عملیات فرآوری مرواد معردنی
و جذب سرمایه است .]3

آرایشی سیستمها برای پرداختن به کنترل فرایند به وسیله جسرتجوی
اجزای اصلی شامل فراینرد ،انردازه گیری/مردل سرازی ،خرط مشری،1
کاربران 2و نگهداری و توسعه آن است .]3
سیستم پایدار به سیستمی گفته میشود که پاسرخ خروجری آن بررای
همه ورودیهای کران دار محدود باشد .سیستمی کره بره ورودیهرای
کراندار پاسخ بیکران میدهد ناپایدار است .ورودی کرراندار ترابعی از
زمان است و معموال در داخل محدودههای خاصی قرار میگیرد .بررای
مثال ،تابع پله و سینوسی دارای ورودی هرای کرراندار هسرتند .ترابع
 f(t)=tبیکران است .در سیستمهای ناپایدار ،حالتهرایی کره در آنهرا
خروجی بیکران میشرود فقرط از نظرر ریاضری صرحیح هسرتند و در
سیستمهای فیزیکی و واقعی ،خروجیها کراندار هستند .]3
عالرغم بکرارگیری ابزارهرای غیرر قابرل اعتمراد و پراکنرده ،مردارهای
فرآوری مواد معدنی از مشکالت دیگری مانند اندرکنش بین واحردهای
فرایند ،زمانهای مرده 3طوالنی ،اندازهگیری کم و در بعضی مواقع غیر
قابل اطمینان از متغیرهای فرایند ،سیستمهای غیر خطری ،اخرتالالت
وارد شده بره فراینرد ،فراینردهای دینامیرک مختلرف و متعردد همرراه
هستند .]9
کنترل اتوماتیک ابزاری است که کمک میکند تا فعالیتهای سیسرتم
بهتر و سریعتر انجام شرود ،قردمهرای بزرگری در توسرعه فراینردهرا و
بکارگیری ماشینهای بزرگ جهت بهبود بهرهوری برداشته شده اسرت.
توسعه تجهیزات خودکار و فرایندهای پیوسته انجام کارهای تکرراری و
خسته کننده را تسهیل کردهاند .ولی این پیشرفتها نیاز به تجهیرزات
و نیروی کار را نیز افزایش داده است .بنابراین وسرایلی نیراز اسرت کره
اطالعات را به صورت اتوماتیرک جمرع آوری کررده و کارهرا را مطرابق
برنامهریزی اجرا نمایند .واحردهای صرنعتی برا ظرفیرت براال ،نیازمنرد
تجهیزات و سرمایه گذاریهای بزرگی هستند و یکی از اهداف کنتررل،
استفاده بهینه از سرمایهگذاری و تجهیزات جدید است.
بر خالف مواد خامی که در صنایع دیگر مورد استفاده قرار میگیرنرد و
به کار گیری کنترل اتوماتیک را با موفقیتهای بسیاری همرراه کررده-
اند ،کانهها از معدنی به معدن دیگر و حتی در یک کانسار تغییرر مری-
کنند و در نتیجه کنترل فرایند مشکل خواهد بود  .]4فراینرد کنتررل
در یک سیستم پویا مانند سیستمهای فرآوری مواد معدنی کره تعرداد
زیادی از متغیرها به صورت همزمان تغییرر مریکننرد ،پیچیرده اسرت.
کنترل اتوماتیک عملیات واحدهای صرنعتی باعر بهبرود بهررهوری و
افزایش درجه خلوص محصوالت و کاهش نیروی انسانی مریشرود .لرذا
عبارت کنترل فرایند معرف یک کار مهندسی است که برا مجموعرهای
از وسایل و تجهیزات برای کنترل فرایندها و سیستمها در ارتباط است
. ]7
در هر سیستمی وجود ساختاری برای پشتیبانی از سیستمهای کنترل
فرایند شامل تجهیزات و نیروی انسانی امری ضروری است .تعداد افراد

تاریخچه و اجزای کنترل اتوماتیک در فرآوری مـواد
معدنی
کنترل در فرایند تغلیظ مواد معدنی ،بره مردت چنرد دهره در حاشریه
بوده است .با گذشت زمان ،توازن برین تنظریم و بهینرهسرازی دسرتی
نسبت به تنظیم اتوماتیک فرایندهای اصلی به طور عمده تغییرر یافتره
است .در دهه  71همزمان با رشد کامپیوترها به عنوان سازمان دهنرده
اصلی که متغیرهای ورودی–خروجی را برا تجهیرزات کنترلری ترکیرب
میکنند ،تغییر چشمگیری در کنترل فرایند ایجراد شرد .ایرن ابرزار در
مقایسه با استانداردهای امروزی فوق العاده ابتردایی بودنرد ولری بررای
اولین بار مهندسان فرایند روشهایی را برای توسعه ،آزمایش و اصرالح
استراتژیهای کنترل فرایند در اختیار داشرتند .بره هرحرال ،اپراتورهرا
ابزاری را داشتند که دادهها و اطالعات مربوط بره فراینرد را بره شرکلی
مرتب نشان میدهد که آنها را قادر میساخت تا تصمیمهای بهترری را
اتخاذ کنند  .محصرول جرانبی ایرن تکنولروژی ایرن برود کره زمینرهای
مناسب برای مهندسین فراهم ساخت ترا ایردههرایی را کره بره بهبرود
فرایند کمک میکردند مورد بح و بررسی قرار دهند .]3

ضرورت کنترل اتوماتیک در فرآوری مواد معدنی
با توجه به پیچیده شدن شرایط فراوری کانهها ،افزایش دستمزد و
انرژی ،حفظ شرایط بهینه در کارخانجات فراوری امری ضروری است.
در بهینهسازی عملیات فراوری ،استفاده از کنترل اتوماتیک باع
کاهش هزینههای عملیاتی میشود .بنابراین هدف از مکانیزاسیون و
اتوماسیون در فرآوری کانهها میتواند شامل موارد زیر باشد.
 .0افزایش بهرهوری پرسنل
 .2افزایش بهرهوری تجهیزات
 .3کاهش هزینههای فرآوری
 .3تسهیل کار کارکنان برای انجرام برخری کارهرای دشروار و
یکنواخت
 .9حفظ و افزایش کارایی تکنولوژیکی و تکنیکری –اقتصرادی
در واحدهای صنعتی
در حال حاضر ،اغلرب واحردهرای فررآوری مرواد معردنی بره ابزارهرای
مختلفی در نقاط بحرانی و مهم تجهیز شدهاند تا با پایش سیستم ،هرم
فرآیند را تنظیم کرده و هم در صرورت نیراز هشردارهای الزم را اعرالم
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 -0کاهش واریانس :یعنی نشان دادن این کره فراینرد را مری-
توان کنترل کرد.
 -2جابجا کردن اهداف یعنی بهرره بررداری از فراینرد کنتررل
توسط حفظ اهداف بهینه

کنند .طرحریزی کنترل اتوماتیک را زمانی میتوان برا موفقیرت عملری
کرد که با تقسیم کل زنجیره عملیاتی بره بخرشهرا و زیرسیسرتمهرا،
کمترین تعداد فاکتورهای نیازمند بره کنتررل وجرود شرده باشرد .]3
مکانیزاسرریون و اتوماسرریون کارخانجررات فراوریرردر دو راسررتای مهررم
هستند.
 .0تنظیم فرایند به صورت اتوماتیک با ابزارهای اندازهگیری
 .2تثبیت عیار مواد خام و کمکری و مطمرئن برودن از انجرام
فرایند تحت شررایط پیوسرته و یکسران بره طرور کامرل و
دقیق
در حالت اول ،کارخانه فرآوری نیاز به استفاده از تعداد زیرادی وسرایل
نظارتی ،اندازهگیری و کنترل و تطبیق آن با سایر تجهیزات اتوماسیون
دارد که ممکرن اسرت شرامل سرادهتررین واحردهای سریگنال دهری،
کامپیوترهای پیچیده و ماشینهای برنامهریزی باشد.
حالت دوم شامل استفاده از عملیات ماشینی مواد خام ،استفاده از مواد
کمکی با عیار مشخص (محیط آسیا ،معرفها ،آب و غیرره) و اسرتفاده
از تجهیزات بادوام و پر محصول است که فرایند با محوریت آنها کنترل
میشود.
چنانکه مکانیزاسیون و اتوماسیون پیچیدهای بررای واحردهای فررآوری
مواد معدنی به کار گرفته شود باید تحقیقات و آزمایشات کافی در ایرن
زمینه انجام شود که به طور معمول مشکالت زیر را خواهد داشت.
 -0مطالعه پارامترهای مختلف از قبیل اسرتاتیک و دینامیرک
فرایندها
 -2مطالعه فرایندهای مورد هدف اتوماسیون
 -3تعیین ترتیب فرایندها
 -3توسعه فرستندهها و وسایل اندازهگیری
 -9فرموله کردن الگوریتمها برای کنترل فرایندها
 -4توسعه تجهیزات جدید آسریاکنی ،تغلریظ و کمکری بررای
واحدهای فرآوری مواد معدنی که به منظرور اتوماسریون و
مکانیزاسیون پیچیده نیاز هستند.
 -7یافتن راه حلهای جدید برای طراحی واحردها ترا اجررای
اتوماسیون عملیات اصلی و فرعی را آسان نماید.
عملیات مختلف سیستمهای کنترل شامل مراحل زیر میشود.
 -0کشف تغییرات
 -2انتقال سیگنال اخطار
 -3نشان دهندههای موثر تغییرات
 -3بکارگیری مکانیزم تصحیح
برداشتی که از کنترل فرایند میتوان داشت (مخصوصرا زمرانی کره بره
سطوح باالتر کنترل پیش میرویم) این است که خیلی پیچیده و غیرر
شهودی است .به هرحال باید به خاطر داشت که اهداف عمومی کنترل
فرایند سر راست و قابل دسترس هستند و همان طور کره در شرکل 0
نشان داده شده است آنها را میتوان به دو صورت ساده تقسیم کرد.

شکل ( )1تفسیر گرافیکی از اهداف کنترل فرایند []3

تجهیزات کنترل اتوماتیک میتوانند جزییات فرایند را نظرارت کننرد و
همچنین هشدارهای مناسب برای تغییرر را بدهنرد ،اطالعرات را ثبرت
کرده یا مراحل ضروری برای اصالح انحراف از حالرت نرمرال را در نظرر
بگیرند .در حال حاضر ،این امکان وجود دارد که سیسرتمهرای کنتررل
اتوماتیک را در اغلب پروسههای واحدهای فرآوری که شامل بخشهای
مهم شامل خروراک دهری ،مخلروط کرردن ،خرردایش و طبقرهبنردی،
جدایش ثقلی ،لیچینگ و فلوتاسیون میشود به کار گرفت .]2

روش های کنترل
سیستمهای کنترلی را میتوان به دو گروه اصلی تقسیم کرد:
 )0کنترل پیوسته یا آنالوگ کره مانیتورینرگ و کنتررل
رویدادها به صورت پیوسته انجام میشود.
 )2کنتررررل دیجیترررالی کررره در آن از کامپیوترهرررا و
ریزپردازندهها استفاده میشود.
برای مثال برای کنترل سطح مخزن فلوتاسیون که به طور پیوسرته در
حال پر شدن است و به طور پیوسته پال از آن خالی میشود میتوان
به سادهگی با مشاهده سطح پال در مخزن انجام گیرد .همچنین می-
توان به طور دستی و برا تنظریم نرر ورودی توسرط شریرهای ورودی
جریان مخزن و سطح پال در آن را تنظیم کرد .روش روشن-خراموش
یا روش دو وضعیتی سطحی با پروفیل متغیر را نتیجه میدهد (شرکل
30
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.]0 )2
در یک فرایند دو نوا تغییر میتواند اتفاق بیافترد .اگرر در مقردار مبنرا
تغییری ایجاد شود مشکل را سروو 4یا فرمرانیرار و اگرر در برار ورودی
تغییری ایجراد شرود مشرکل را تنظیمری گوینرد .روش بدسرت آوردن
پاسخ هر دو نوا اساسا یکسان است و ممکن است برای بدسرت آوردن
پاسخ ترکیب خطی مقدار مبنا و بار ،دو پاسخ بر روی هم جمرع شروند
 .]3مقایسهگر 5سه وظیفه دارد .اولین وظیفه این است که به صرورت
صحیح سیگنالهایی را از مانیتور دریافت نمایرد .دومرین وظیفره ایرن
است که سیگنال را با مقدار مبنا یا همان مقدار مطلوب مقایسره کررده
و انحراف از حالت نرمرال را محاسربه نمایرد .سرومین وظیفره ،کنتررل
کننده نهایی را برای تصحیح خطا فعال میکند .]0
دو فاکتور وجود دارد که کنترل فیردبک را نرامطلوب مریسرازند .ایرن
فاکتورها عبارتند از اخرتالالت مکررر کره اغلرب دارای مقرادیر بزرگری
هستند و پس افت زمانی در طول پروسره برین رخرداد یرک رویرداد و
تاخیر در شناسایی سیگنال اتفاق میافتد .این اخرتالالت و پرس افرت
زمررانی را بایررد انرردازهگیررری و اصررالح کرررد .در سیسررتم فیرردفوروارد،
سیگنال ورودی ،بررای مثرال بررای خروراک ورودی ،قبرل از ایرن کره
خوراک وارد فرایند شود ،مانیتورینگ و کنترل میشرود و برا انجرام آن
انتظار میرود که خوراکدهی بره فراینرد بردون تغییرر انجرام شرود و
بنابراین کارایی فرایند بدون تاثیر باقی میماند .شکل  3نمرودار بلروکی
از سیستم فیدفوروارد را نشان میدهد .]0

شکل ( )2کنترل دستی روشن-خاموش برای سطح سلولهای فلوتاسیون []1

این وضعیت در اغلب مدارهای فرآوری مرواد معردنی غیرر قابرل قبرول
است .بنابراین برای حل این مشکل ابزارهایی به کار گرفته مریشروند و
که نوسانات سطح پال در مخزن را کرم کننرد .بردین منظرور کنتررل
کنندههای اتوماتیک برای کنترل نر جریران ،دانسریته پالر  ،سرطح
مخزن ،وظیفه پم و تقریبا کنترل عملیات همه واحدها ماننرد سرنگ
شکنها ،آسیاها،کالسیفایرها ،تیکنرها ،تجهیزات فلوتاسیون و سیستم-
های انتقال مواد مرورد اسرتفاده قررار مریگیرنرد  .]7دو خرط مشری
اساسی کنترل عبارتند از:
0
 )0سیستم کنترل فیدبک ( کنترل بازخورد)
 )2سیستم کنترل فیدفوروارد ( 2کنترل پسخورد)
در سیستم کنترل فیدبک ،خروجری یرک پروسره بره صرورت پیوسرته
توسط یک حسگر ثبت میشود .زمرانی کره خروجری تغییرر مریکنرد
حسگر این تغییر را شناسایی و سیگنالهایی را برای مقایسرهگرر مری-
فرستد که این سیگنال ها برا مقردار مبنرا یرا ورودی مرجرع کره بررای
عملیات حالت پایا تنظیم شده است ،مقایسه میشوند .بنابراین خطا یرا
انحراف از میانگین برآورد میشود .سپس سیگنالی به سیسرتم تنظریم
یا همان محرک 3فرستاده میشود تا این خطا را به صفر کراهش دهرد.
این سیگنالها ممکن است الکتریکی ،مکانیکی یرا پنومراتیکی باشرند.
شکل  3نمودار بلوکی معمول از یک سیستم کنتررل فیردبک را نشران
میدهد .]0

شکل ( )4نمودار بلوکی سیستم کنترلی فیدفوروارد

شاخص جریان ورودی ،انحراف از ویژگریهرای جریران ورودی (ماننرد
نر جریان خوراک) را به کنترلکننده ارجاا میدهد و کنتررلکننرده
عکسالعمل آن را به جریان ورودی (و نه در روی پروسه) محدود مری-
کند .بزرگی خطا محاسبه شده و سیگنالهایی به کنترل کننرده بررای
فراهم کردن عکس العمل مناسب بررای حفرظ شررایط جریران ورودی
فرستاده میشود تا جریان به سطح اصلی خود برگردانده شود .]0

شکل ( )3نمودار بلوکی سیستم کنترلی فیدبک []1

ابزار و سخت افزار کنترل
Feed back

0

Feed forward

2

Servo

Actuator

3

Comparator
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ابزارهای فیلد شامل حسگرها (حسگرهای جریان ،دما ،چگالی ،ترکیب،
فشار ،سطح و غیره) و اجزای نهایی کنترل (شامل شیرها و غیره) می-
شود .جدول گسرتره تکنولروژی حسرگرهایی کره بره طرور معمرول در
فرایند کنترل مدارهای آسیا کنی بره کرار مریرود را نشران مریدهرد.
واضح است که تکنولوژیهای مختلفی برای انتخراب وجرود دارنرد .بره
هرحال ،اغتشاشات مدار و خط مشی که بررای حرذف ایرن اغتشاشرات
اعمال میشود مشخص میگمرد کره کردام مرورد از ایرن لیسرت بایرد
انتخاب شود.

وظیفه ابزار ،اندازهگیری حالت پایا و رفترار ناپایرداری فرآینردها اسرت.
معموال طراحی تجهیزات شامل فعالیتهای اعمال شده به شراخههرای
آموزشی مختلف میشود که یک مهنردس فررآوری همره آنهرا را نیراز
ندارد اما باید از قابل اطمینان بودن آنها آگاه باشد کره اجررای صرحیح
تجهیزات و همچنرین حساسریت آنهرا را شرامل مریشرود .بره عرالوه،
ضروری است که از کمینره کرردن اثرر براردهی بره آنهرا و از ایرن کره
سیگنال بدون تضعیف در بزرگی یا تغییر فاز عبور کند ،مطمئن شرود.
برای اغلب تجهیزات نرم افزارهای از سوی کارخانره سرازنده در اختیرار
واحد قرار میگیرد .خطای تجهیزاتی ذاتا از ساختار مکانیکی و بخرش-
های الکتریکی ناشی میشود .این محردودیت مهرم را بایرد در مرحلره
انتخاب تجهیزات معلروم باشرد .تجهیرزات معمرول کره سرطح کنتررل
تنظیمی را در واحدهای فرآوری مواد معدنی پوشش میدهد درجردول
 0نشان داده شده است .]0

جدول ( )2انواع تکنولوژی مختلف حسگرها برای استفاده در سیستمهای
خردایش []3

اندازه گیری
ارتقاا انبار (مواد جامد)

جدول ( )1نمونهای از تجهیزات مورد استفاده درواحدهای فراوری []7

تجهیزات

ویژگی اندازهگیری شده

وزن سنج

اندازهگیری وزنی جریان مواد ،معموال

ارتفاا مخزن (پال )

قسمت کوچکی از طول نوار نقاله به سلول-
های بار اختصاص داده میشود
شاخص ارتفاع

توان موتور

ارتفاع توسط ابزارهای مافوق صوت،
اختالف فشار و یا توسط گلولههای شناور

جریان جامد
جریان پال
جریان آب

ثبت میشود
دبی سنج

اندازهگیری دبی وزنی جریان توسط روش-
های غیر تهاجمی مانند دبی سنجهای
مغناطیسی و مافوق صوت ،و روشهای
تهاجمی شامل دبی سنجهای اوریفیس

رطوبت(جامد خشک)
رطوبت (پال )

()Orifice
چگالی سنج

اندازهگیری چگالی پالپ به صورت متمرکز
با چگالی سنج اشعه گاما یا برداشتن نمونه
فشار
لرزش/صدا
دما

و اندازهگیری با چگالی سنجهای دیگر
فشار

اندازهگیری فشار یا فشار تفاضلی سیستم-

سنج/ترموکوپل

های هیدرولیکی یا پنوماتیکی و اندازه-
گیری دما

آنالیز کننده

اندازهگیری ابعاد ذراتی که از سرندهای

ابعاد ذرات

مشخصی عبور میکنند

ابعاد ذرات (مواد جامد)
ابعاد ذرات (پال )

شاخص pH

اندازهگیری درجه اسیدی یا قلیایی محلول

pH

مبدل A/D-D/A

تبدیل سیگنالهای آنالوگ به دیجیتال و
دیجیتال به آنالوگ

تضعیف کننده

فلزات آزاد
بار آسیا

تبدیل دامنه سیگنالهای ورودی-خروجی
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تکنولوژی به کار گرفته شده
تجهیزات مافوق صوت
تجهیزات لیزری
سلولهای فشار
تجهیزات مکانیکی
تجهیزات مافوق صوت
تجهیزات مکانیکی
تجهیزات فشار تفاضلی
فرستندههای جریان و قدرت
گشتاورسن ها
ترازوهای نواری الکترونیکی
ترازوهای نواری هستهای
ابزارهای مغناطیسی
ابزارهای مافوق صوت
ابزارهای فشار تفاضلی
ابزارهای میکروموج
رادیواکتیو سن ها
لولههای  Uشکل
ابزارهای فشار تفاضلی
تجهیزات دیافراگمی
شتاب سن  /میکروفون
ترموکوپلها
تصویربرداری مادون قرمز
تکنیکهای آنالیز تصویر
تجهیزات مافوق صوت
تجهیزات مکانیکی
الکترودهای ویژه
پروبهای هدایتی
تجهیزات مغناطیسی
وسایل مبتنی بر توان
صوتی
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استخراج اورانیوم از آب دریا
ژاپنی ها از معدود کشورهای قدرتمند اقتصادی هستند که علیرقم جمعیت زیادی که دارند از ضعف منابع
طبیعی رن میبرند .تقریبا تمام سیستم تامین برق ژاپن مبتنی بر انرژی هسته ای می باشد لذا تامین سوخت
راکتورهای ژاپن بسیار حائز اهمیت هست .در همین راستا دانشمندان مراکز مختلف ژاپن بر روی راه های
تامین اوارنیوم مورد نظر برای تامین سوخت راکتور ها کار کرده اند .یکی از منابع با ارزش اورانیوم ابهای ازاد
هستند که چیزی بالغ بر  3.9میلیارد تن اورانبوم به صورت یون اورانیوم تخمین زده می شود که برای تامین
شش هزار سال برق کره زمین کافی است .اخیرا یک دانشمند ژاپنی موفق به تولید فیلتری شده است که از
خرمالو تهیه شده است .با این فیلتر ژاپن میتواند هزینه های خود برای خرید اورانیوم از کشور های دیگر را به
شکل قابل توحهی کاهش دهد وعمال به منبع عظیمی از این ماده دست پیدا کند و چه بسا در اینده ای نه
چندان دور صادر کننده اورانیوم بشود.البت پژوهش هایی دیگر هم در مناطق مختلف جهان انجام شده است
که نشان دهنده عزم برای دسترسی به این منبع بزرگ اورانیوم هست.البته ابهای ازاد حاوی مواد دیگری هم
هستند که میتوان در اینده انها را ب رداشت کرد و مواد موجود در خود ابهای ازاد جدای از مواد معدنی در بستر
کف دریاست.
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