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 صنعتی گل گهر-سازی شرکت معدنیافزایش کارآیی و ظرفیت مدار آسیاکنی کارخانه گندله  :عنوان پروژه

 دکتر صمد بنیسیمحقق:  موسساتی نوع:

 مشاور صنعتی:  شهید باهنر کرماندانشگاه: 

 1395 تاریخ شروع: استاد راهنما: 

 1397 تاریخ پایان: فرآوریبخش پژوهشی: 

 

 چکیده و نتایج

  .است محصول مطلوب کیفیت حفظ با سازی گندله کارخانه ای گلوله آسیاهای ظرفیت افزايش پروژهاين  اصلی هدف

دانه  مانند آسیا درون گلوله های شرايط زياد تاثیر و اهمیت دلیل به( آسیا خردايش کارآيی در موثر پارامترهای کردن استاندارد

 .)است شده تمرکز عامل اين روی بر اول مرحله در گلوله ها، شکل و اندازه مقدار، آسیا، طول در بندی

 و صحیح سطح در عوامل اين که صورتی در و است شده شناخته زيادی حد تا آن در موثر عوامل و آسیاکنی فرآيند

 .بود نخواهد انتظار از دور ظرفیت افزايش گیرد، قرار استاندارد

 گلوله ها، شدگی پر میزان اصالح است، شده شروع گلوله ها شرايط با که آسیا عملیاتی پارامترهای استانداردسازی مورد در -

 اندازه و زمان مقدار، استانداردسازی ،)شود صحیح آسیا طول در ها گلوله بندی دانه روند تا( آسیا به گلوله شارژ نحوه اصالح

 )چیپسی(شکسته و ريز گلوله های مداوم حذف همچنین و )دارند آسیا عملکرد در مستقیمی تاثیر که( جبرانی گلوله های شارژ

 در عمالً و اند کرده پیدا کره نیم يا مکعبی حالت عمدتاً و شکسته اند بزرگ اندازه های در که( شده شکسته درشت گلوله های و

که  گرفت قرار کار دستور در کن خشک کارآيی افزايش عالوه به .هستند اجرا و پیگیری حال در ،)ندارند غلطشی هیچ آسیا

برابر افزايش  1.5عمر باالبرهای بخش خشک کن نسبت به طرح قبلی  .اصالح گرديد پلکانی شوت و کن خشک باالبرهای طراحی

 پیدا کرد. 

 شبیه سازی نتايج پايش .شد سازی شبیه DEMKMPC افزار نرم در مختلف های طرح پلکانی، شوت طرح تغییر منظور به -

 بهینه ای شکل به هنوز ولی است آمده عقبتر خشک کن طول در مواد جريان آنکه وجود با که ساخت مشخص را نکته اين

پله  از اول پله ی تاثیر تحت مواد جريان تا شده آن بر سعی )آن شیب کاهش( اول پله ی شیب در تغییری با بنابراين .نیست

 و سوم دوم، پله های اينکه بر عالوه کار اين با .آيد فرود چهارم پله انتهای در مواد از آبشاری مانند و شود دور سوم و دوم های

 شوت .میشود هدايت خشک کن ابتدای به خوبی شکل به هم مواد جريان میگیرند، قرار مواد سايش معرض در کمتر چهارم

 نکته .است Hardox400جنس از پلکانی شوت ديواره های .شد ساخته گلگهر شرکت ساخت کارگاه در جديد طرح پلکانی

 معرض در پله ها سطی معموال شوت اين در .میباشد شوت اين پله های سخت کاری دارد، وجود پلکانی شوت مورد در که مهمی

 سالیانهی توقف زمان در .میگیرد انجام آنها روی )پله سطی تمام جوشکاری( سختکاری اليه دو بنابراين هستند، بااليی سايش

 فرآيندی بحث بر عالوه .شد گذاشته قديمی طرح شوت نیز 2 خط آسیای در و جديد طرح با 1 خط پلکانی شوت 96 شهريور
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به بیش از دو برابر افزايش يافته است.  شوت ديواره و پله ها صفحات عمر داد نشان بازديدها و تصاوير جديد، طرح شوت عملکرد

 .است بوده موثر بسیار نیز دوم رديف باالبرهای عمر افزايش بر تغییر اين همچنین

 خالصه نتايج:
 اصالح طراحی شوت پلکانی ورودی آسیا  -1

 اصالح باالبرهای درون محفظه خشک کن  -2

 نتیجه: 

 ماهه( 5بعد از اجرای طرح های اصالح در يک دوره  2و  1در تناژ ورودی به يک آسیا )مقايسه آسیای  t/h 32افزايش  ✓
ماه بعد از اجرای طرح های  3در دوره سه ماه قبل و  1در تناژ ورودی به يک آسیا )مقايسه تناژ آسیای  t/h 35افزايش  ✓

 اصالحی(

 حی شوت پلکانی لواليیاصالح طراحی شوت در راستای افزايش عمر و طرا -3

 نتیجه: 

 در توقف سالیانه تنها نیاز به تعويض دو پله خواهد بود  ✓

 ساعته در هر آسیا برای تعويض  4کاهش توقف  ✓

 اصالح طراحی باالبرهای داخل خشک کن با هدف افزايش عمر -4

 نتیجه:

 افزايش عمر باالبرها تا میزان سه سال  ✓

 روز در سال  5/1کاهش توقف آسیا  ✓

 کف دياپل و نصب مش پلیتها در راستای ( دياپل Scoop Box ،Stone Boxاصالح طراحی دياپل )طراحی   -5

 نتیجه:

 ساعته ماهیانه به منظور بررسی و تعمیرات ناشی از صدمه به دياپل( 15کاهش توقفات )حداقل  ✓

يافت و با توجه به مدت زمان زياد تعويض با اجرای اين طرح ها در دياپل نو عمر دياپل به مقدار قابل توجهی افزايش خواهد  ✓
 دياپل محافظت از اين تجهیز سود زيادی برای کارخانه خواهد داشت.

 ( Xو  Wاصالح طراحی اينرپلیت و آسترهای ديواره ورودی آسیا ) -6

که به توقف در حال حاضر ساخته شده است ولی هنوز اجرا نشده )پیش بینی می شود با افزايش عمر اين آسترها در حدی  ✓

 سالیانه برسند، يک توقف دو روزه در طول سال حذف می شود.(

 استاندارد سازی فرآيند شارژ گلوله )نحوه، مقدار و اندازه مناسب برای شارژ گلوله( -7
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ش بخشی از کار انجام شده است و کار اجرايی هنوز ادامه دارد که تاثیر مستقیمی بر روی فرآيند خردايش دارد. باعث افزاي ✓

 ظرفیت آسیا، کاهش نوسانات آسیا و افزايش کیفیت گندله نهايی می گردد که سود بااليی برای کارخانه به همراه دارد.

 

 


