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 چكیده:

سازی تعریف شد ای گندلههای ورودی و خروجی آسیاهای گلولهاین پژوهش برای بهبود خواص سایشی دیافراگم

( انتخاب و طراحی آلیاژ و تدوین تکنولوژی 2( مطالعات میدانی و ارزیابی تامین کنندگان، 1که در سه بخش 

( انتخاب پیمانکار، تولید، نصب و ارزیابی عملکرد 3گری و عملیات حرارتی( و تولید )ارائه دانش فنی ریخته

های واماندگی، میدانی و تحلیل های ورودی و خروجی اجرا شد. در بخش اول پس از مطالعاتدیافراگم

های آزمایشگاهی بر روی ها تدوین شد. بررسیهای مناسب برای بهبود عملکرد آسیا و دیافراگماستراتژی

های مستعمل از چهار پیمانکار نشان داد که قطعات تهیه شده از پیمانکاران داخلی در مقایسه با نمونه نمونه

ترکیب شیمیایی، مشخصات ریزساختاری، مقاومت به سایش و یا مکانیکی  هایی اساسی درفابریک دارای تفاوت

گری فوالد است. در بخش دوم با ارائه دانش فنی و دستورالعمل الزم، تولید اولیه این قطعات در شرکت ریخته

نزن تنبور )پیمانکار جدید( سپرده شد. تولید این قطعات با توجه به قطعات فابریک خارجی از جنس فوالد زنگ

تمپر انجام شد. در بخش -گری در ماسه و عملیات حرارتی کوئنچبه روش ریخته FMU-27مارتنزیتی با گرید 

سوم عملکرد قطعات در شرایط کاری داخل آسیا بعد از پنج ماه ارزیابی شد. در این بازدید مشاهده شد که در 

مرز دو قطعه مجاور هم اتفاق افتاده  بعضی از قطعات در قسمت ورودی سایش موضعی و غیریکنواخت شدید در

مشاهده شد. اما در بررسی قطعات در قسمت خروجی،  Xو  Wکه بیشترین میزان سایش موضعی در قطعات 

گری و عملیات سایش به صورت یکنواخت مشاهده شد. مشخص شد که اشکاالت کنترل فرایندی در ریخته

ها ها مشاهده شد که این گلولهادآوری شد. در بررسی گلولهها وجود داشته که به پیمانکار یحرارتی دیافراگم

درپی دچار شکست شده و همچنین دارای شرایط ریزساختاری و مکانیکی مناسب نیستند که در اثر ضربات پی

( بسیار باال است که موجب سایش زیاد آنها و سایر 47±3ها )( در مقایسه با دیافراگم61±3سختی آنها )

اندازی آسیا، مشخص شد که صفحه دیاپل ورودی که قطعات بر روی شود. در بخش نصب و راهیتجهیزات آسیا م

گردد، دارای تاب و اعوجاج است. این تاب گرفتگی باعث عدم چینش یکنواخت قطعات در کنار آن نصب می

های گمشود که علت اصلی تعویض دیافرادار شدن بعضی از قطعات و سایش موضعی شدید مییکدیگر و پله



جدید بوده است. با توجه به نمودار استخوان ماهی و پارتو سهم هر یک از عوامل در سایش قطعات ورودی 

برداری از آسیا بیشترین سهم های چدنی، دیافراگم و بهرهاندازی آسیا، گلولهمشخص شد و به ترتیب نصب و راه

ها به اصالح موارد ذکر شده به عملکرد دیافراگم ها به خود اختصاص دادند. بهبود بیشتررا در سایش دیافراگم

های بعدی با در گام FMU-27ترتیب اولویت آنها مرتبط است. با این وجود اصالح آلیاژ و بهبود تکنولوژی تولید 

 توجه به پیمانکار همچنان مقدور است. 

 حرارتی.ای، سایش، ریخته گری و عملیات کلمات کلیدی: دیافراگم، آسیای گلوله

Abstract 

 

This research was determined to improve the wear properties of the inlet and outlet 

diaphragms of ball mill in three parts: 1) field studies and evaluation of suppliers, 

2) selection and design of the alloy and production technology development 

(casting technology and heat treatment technology), and 3) supplier selection, 

production, installation and evaluation of inlet and outlet diaphragms. In the first 

section, after field studies and failure analysis, the suitable strategies were 

developed to improvement of the performance of the ball mill and diaphragms. 

Laboratory studies on used parts showed that the parts made from the internal 

suppliers with comparison of the fabric sample had significant differences in the 

chemical composition, microstructural characteristics, wear resistance or 

mechanical properties. In the second section, with the presentation of technical 

knowledge, technology and instructions, the initial production of these parts were 

performed at Tonbor Steel Casting Company (new supplier). The production of 

these parts were carried out on the basis of fabric parts made of martensitic 

stainless steel with the FMU-27 grade by sand casting and quench-temper heat 

treatment processes. In the third section, the performance of the parts were 

evaluated in working conditions after five months. During this visit, it was 

observed that some parts of the inlet area worn locally and severely on the border 

of two adjacent parts, the most local wear was observed in W and X parts. But in 

checking the parts in the outlet area, the uniform wear was observed. The studies 

revealed that there were some minor faults in the casting and heat treatment 

processes of the diaphragms, which were reminded to the supplier. In the studies of 

the cast iron ball, it was observed that these balls do not have suitable 

microstructural and mechanical conditions which were defeated by successive 



impact and also, their hardness (61 ± 3) is very high compared to the diaphragms 

(47 ± 3), which caused increasing of the wear rate of them and other ball mill 

component. In the section of installation and commissioning of ball mill, it was 

found that the inlet dipole screen which the parts mounted on it, has a twist and 

distortion. This distortion of the inlet dipole screen causes the lack of uniform 

arrangement of the parts together and the stacking of some parts which it is the 

main reason for locally and severely abrasive wear on the parts and for replacing 

the new diaphragms. According to the fish bone and Pareto charts, the share of 

each of factors in the wear of the inlet part were determined.  The installation and 

setting up of diaphragms, cast iron ball, diaphragm and operation of ball mill were 

respectively appropriated the main factors in wearing of the diaphragms. The 

further improvement of the diaphragm performance is related to the correction of 

the above mentioned items in order of priority. While, the modification of the alloy 

and the improvement of the production of FMU-27 technology in the next steps, 

with the respect to supplier are still possible. 
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