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 چکيده

ن تجهيزات خطووط و شده است. با توجه به يكسان بودكارخانه مگنتيت از جهات مختلف پرداخته  3و  2، 1در اين پروژه تحقيقاتي به اختالف خطوط 

ق در سوه بخو  باشد. اين تحقيوري متفاوت ميها، در حال حاضر عملكرد خطوط از لحاظ شرايط بهرهمتفاوت بودن طرح آسترهاي آسيا و طول داكت

 كلي زير انجام شده است:

 هندسي خطوطسازي اجزا خطوط انتقال مواد و تعيين اختالف ابعادي و الف( مدل

 رب( پاي  پارامترهاي فرايندي و عملياتي موجود و پاي  همزمان دو پارامتر فشار و ارتعاشات و بررسي ارتباط آنها با يكديگ

مترهاي فرايندي و پيدا كردن ارتباط پارا CFDو  DEMافزارهاي تخصصي به روش سازي جريان مواد داخل اجزا خط انتقال مواد به كمك نرمج( شبيه

 ر عملكرد خطوطب

ر بوا DEMز روش آوري گرديود و بوا اسوتفاده اسازي اجزا خطوط جمعدر همين راستا جهت انجام اين مراحل ابتدا اطالعات فني مورد نياز جهت مدل

نظور بور  دجريان مواد داخل ساير اجزا خطوط صورت پذيرفته است. سپس جهت پاي  وضعيت ارتعاشات، نقاط مور CFDداخل آسيا و به كمك روش 

ه قابل كديد و نقاطي برداري بود مشخص گربرداري فشار نيز نقاطي كه نياز به دادهبرداري صورت گرفته است. جهت دادهروي تجهيزات شناسايي و داده

از قبل  نقطه 9و در  گيري نبوده، شناسايي و با هماهنگي واحد مربوطه مشكل آنها از طريق رفع عيب فيزيكي يا نصب فشارسنج جديد برطرف شداندازه

ملياتي خطوط فرايندي و ع گيري گرديده است. از تحليل نتايج اوليه اين سه بخ ، تاثير پارامترهاياز آسيا تا اگزوست فن فشار در شرايط ختلف اندازه

 مشاهده نمود. توان ميملكرد خطوط و اثر تغيير اين پارامترها را بر عاست  گرفتهمورد بررسي قرار  3و  2، 1وري خطوط بر نحوه عملكرد و بهره

ملکرد عسازي و پايش ضعيت و تاثير آن بر بررسي و مقايسه شرايط عملکرد آسياهاي خشك كارخانه مگنتيت با روش شبيهعنوان پروژه: 

  تجهيزات مکانيکي و الکتريکي
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