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 چکيده

ملهه جاست که از  يلفمخت يهاريمتغ ريتحت تاث لويس يخروج انيجر ميرژبويژه حيطه فرآوري مواد معدني است.  عيپرکاربرد در صنا زاتياز تجه لويس

انگيزه د. اشاره نموبت و رطو اندازه ذرات ،جنس شکل پروفيل مقطع قيف تخليه، شيب قيف تخليه، اندازه دهانه دريچه تخليه، جنس ديواره،توان به  يم

ر واقع ايهن خهط دگهر سيرجان بوده است. کارخانه هماتيت گل 200اصلي انجام اين تحقيق، پيدا کردن راهکاري براي حل مشکل انسداد سيلوي خط 

مشکل روبهه  واد از آن باه کارخانه مگنتيت راه اندازي گرديده و اکنون به دليل مسائلي چون رطوبت و کلوخه شدن اين ماده، خروج مجهت بازيابي باطل

ه معايب استفاد بري، مزايا وهاي پرکاربرد پرداخته شده و زمينه کاررو شده است. در مقدمه اين گزارش از طرح تحقيقاتي، ابتدا به معرفي برخي از سيلو

حاسباتي بکار ه دليل روش مها تشريح شده است. براي آشنايي با مواد دانه اي بخشي از مرور مراجع به اين موضوع اختصاص يافته است. در ادامه باز آن

ايشهگاهي لعه آزما مطارفته، تحقيقات منتشر شده مرتبط با روش المان گسسته مورد مرور قرار گرفت. همچنين بخشي از مرور مراجع به موارد مرتبط ب

ورد عرفهي شهده و مهمجريان مواد فله اي در سيلوها اختصاص دارد. عالوه بر مراجع علمي پژوهشي، مراجع مهندسي و استانداردهاي طراحي سيلو نيز 

 استفاده قرار گرفته اند. 

ن سيلوها، نرخ تخليه مهوادي چهون مگنتيهت، بخشي از اين تحقيق با روش آزمايشگاهي و با کمک سيلوهاي کوچک شفاف انجام شده است. با کمک اي

ها در ابعاد واقعي هستند مورد آزمايش و مطالعه تجربي قرار گرفت. براي بررسي اثر وزن مواد باالسري هماتيت و باطله که از مواد استفاده شده در سيلو

امل گردد. از آنجايي که اين مواد در هنگام خروج باعث انسهداد در سيلو، آزمايشات در دو حالت تحت وزنه و بدون آن انجام شد تا نتايج در اين بخش ک

لو دهانه خروجي و در نتيجه قطع شدن نرخ تخليه مي شوند از مکانيزم ضربه زن مکانيکي استفاده شد تا اثر ضربه بر امکهان حهل مشهکل انسهداد سهي

هاي مختلف دانه هايي در اندازهکلوخه در آمده است با استفاده از سرند بررسي شود. در بخش بعدي آزمايشات، باطله که در اثر فشار انباشتگي به صورت

ها بر نرخ تخليه بررسي گرديد. با استفاده از اين نتايج آزمايشگاهي، نسبت بي هاي مختلف اثر اندازه دانهها با دهانهبندي شده  و با آزمايش بر روي سيلو

از آن سيلو دچار انسداد نمي شود. البته اين پارامتر يک عدد مطلق نبوده بلکه يک محدوده است. دمش  بعد اندازه دهانه خروجي تعيين گرديد که فراتر

اشهد. در هوا به عنوان راهکاري ديگر براي جلوگيري انسداد سيلو مورد آزمايش قرار گرفت و مشخص شد که در شرايط خاصي اين ابزار مي تواند مفيد ب

ههاي معهدني ي اثر ارتعاشات بر نرخ تخليه سيلو مورد آزمايش قرار گرفت. در اين آزمايشات ماده مورد بررسي پوکهبخش ديگري از مطالعات آزمايشگاه
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آن و همچنين شهتا  بهي بعهد ارتعهاش بهر  بوده که از نظر هندسي تقريبا به صورت کروي هستند. در اين بخش اثر موقعيت محرک ارتعاشي، فرکانس

 و بررسي شد. قابليت آن در رفع انسداد سيل

ع بهاز اليهتس افهزار شهبيه سهازي منبهبخش ديگري از اين تحقيق با روش المان گسسته و بصورت تئوري انجام شده اسهت. بهراي ايهن منظهور از نهرم

(LIGGGHTSاستفاده و برنامه هاي کامپيوتري الزم تهيه گرديد. به منظور افزايش سرعت شبيه سازي ها، از يک کامپيوتر نسبت )ا سيسهتم مند با قدرت

 ،يعهدد يريگه از انتگرالو با استفاد انيهر ذره به صورت مجزا ب يبرا يکيناميها، معادالت تعادل ديسازهيشب نيا يدر ط عامل لينوکس استفاده شد.

 ههاآنبهرآورد  يراکه ب استذرات  ريآن با سا يتماس يرويثقل و ن يرويوارد بر هر ذره شامل ن يرويشود. نيهر ذره بر حسب زمان مشخص م تيموقع

رکت ح ليفرانسيد معادالت يعدد يريگانتگرال يبه همراه مدل اصطکاک کلومب مورد استفاده قرار گرفته است. برا نيکلو-هرتز کيسکواالستيمدل و

 يههابها فرکهانس يشارتعا کيتحربراي مطالعه اثر ارتعاشات با روش المان گسسته،  .( استفاده شده استGear) ريو اصالح گ ينيبشيذرات، از روش پ

 کيهتحر به عالوه، .ديردمختلف محاسبه گ طيشرا يآن به ازا هياعمال و نرخ تخل لويس يهاوارهياز د يکي يگوناگون بر رو يهادامنه نيمختلف و همچن

گهزارش  با نتايج عهددي جهت اعتبار سنجي، نتايج روش عدديقرار گرفت.  سهيها مورد مقاآن ريوارد شده و تاث وارهيمختلف از د يهاحلدر م يارتعاش

 ها تاييد گرديد. شده در مراجع و همچنين نتايج آزمايشگاهي همين تحقيق مقايسه و صحت آن

طهرح، بها  بخشهي از ايهن طراحي گردد. از اينرو درواقعيت اين است که ماده مورد ذخيره در سيلو داراي ويژگي هايي است که بايد بر اساس آنها سيلو 

خانهه رح توسعه کارروش هاي آزمايشگاهي برش مستقيم و سکون تپه خواص کنسانتره هماتيت استخراج گرديد. دليل تمرکز بر اين ماده اين بود که ط

 رشي، چسبندگيويژگي هاي مختلف شامل مقاومت ببر ميناي اين ماده است. با کمک روش آزمايش برش جنيک، اثر رطوبت و همچنين زمان ماند بر 

ه گيهري شهيب نين با انهدازپذري کنسانتره هماتيتي اندازه گيري شد. بعالوه ضريب اصطکاک اين ماده با ديواره نيز اندازه گيري شد. همچو تابع جريان

 سکون تپه اثر رطوبت بر اين متغير اندازه گيري شد.

يشهگاهي، س نتهايج آزمادر کنار روش هاي علمي، الگوريتم مهندسي طراحي سيلو مورد استفاده قرار گرفت و بر اسا به عنوان راهکار اجرايي و مهندسي

دسهت باسهاس نتهايج  طراحي انجام شد. در واقع در طراحي سيلو،  پروفيل مقطع قيف خروجي، شيب ناحيه قيفي و اندازه دهانه تخليه محاسبه شد. بر

سهاخت  ي نهايي بهراياي تغيير و اصالح سيلوي موجود جهت کاهش مشکل انسداد آن ارائه گرديد. با اينحال پيشنهادهايآمده، راهکاري کوتاه مدت بر

ز قابهل اجهرا لوي موجهود نيهسيلوهايي با اين نوع کاربري نيز ارائه گرديد بگونه اي که طي عملکرد دچار انسداد نشود. البته اين پيشنهادها بر روي سهي

ه و لو شامل پوستبخش مخزن حفظ شده و ناحيه قيف تعويض مي گردد. با استناد به طراحي هاي انجام شده نقشه هاي اجرايي سي هستند به نحوي که

 سازه آن نيز تهيه و ضميمه شد که البته قابليت ويرايش نيز دارا هستند.


