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بسمه تعالي

سپاس ايزد يكتا را كه فرصتي داد تا همراهي علم و دانش،با عمل و انگيزه در عرصه 
صنعت سنگ آهن و فوالدكشور تجربه شود. تالش كارگران، مهندسان و مديران اين 
صنعت استراتژيك كشور به همراه كوشش علمي استادان، دانشجويان و پژوهشگران 
دانشگاهي در دهه اخير، شركت معدني صنعتي گل گهررا در موقعيتي رو به رشد قرار 
داده است. مركز تحقيقات سنگ آهن و فوالد گل گهر، عزم جدى دارد كه با نگرشي 
نو و زيربنايي، با توجه به افق گسترده طرح هاي توسعه شركت در يك دوره پنج ساله، 
محيطي جذاب و پراز چالشهاي علمي فرا روي محققان و پژوهشگران دانشگاهي قرار 
داده تا آنان بتوانند با اشتياق بيشتر به امر پژوهش پرداخته و دستاوردهاي كاربردي 

و توسعه اي مهمي براي اين صنعت عظيم به ارمغان آورند.
فصلنامه پژوهشگر كه اينك به حول و قوه الهي اولين شماره آن پيش روي شماست، در 
حال حاضر بعنوان يك فصلنامه داخلي علمي پژوهشي، در بردارنده مقاالتي ازپژوهش 
هاي انجام شده و يا در حال انجام در مجتمع گل گهر است. بخش كوچكي از اين 
فصلنامه به تازه هاي علمي پژوهشي از گوشه و كنار جهان در رابطه با صنعت سنگ 
آهن و فوالد اختصاص دارد. راهنمائي و نقد ارزنده استادان، پژوهشگران و خوانندگان 
محترم،بدون شك نقش مهمى در باال بردن سطح كيفي فصلنامه خواهدداشت.اميد 
است، اين فصلنامه به حدي از رشد و سطح كيفي برسد كه در آينده بتواند با كسب 

مجوز هاي مربوطه، درعرصه كشوري داراي رتبه علمي پژوهشي گردد.

مهندس محمد حسنى
مدير مركز تحقيقات سنگ آهن و فوالد

سـرمقـاله



4

139
ز 0
ايي
-  پ

ه 1 
مار

  ش
ى -

هش
پژو

مه  
لنا
فص

مناسبترين روش هاي آناليز داده هاي آزمايش پمپاژ در سفره   آب 
زيرزميني محدوده معدن شماره (1) شركت معدني و صنعتي گل گهر

سيد محمد حسيني سبزواري*1، غالمحسين كرمي2، محمد زارع3، سعيد كريمي نسب4

چكيده
استخراج ماده معدني از معدن شماره (1) سنگ آهن گل گهر (سيرجان) كه هم اكنون در عمق 65 متري زير    
سطح ايستابي منطقه در حال انجام مي باشد، به دليل هجوم آبهاي زيرزميني به داخل گودال معدني مطالعه اين 
قسمت از معدن مورد توجه قرار گرفت. به منظور بررسي رفتار سفره آب زيرزميني در محدوده معدن شماره (1) 
و تعيين جريان غالب ورودي به گودال معدني، تعيين قابليت انتقال و ضريب ذخيره سفره آب زيرزميني هم در 
بخش آبرفتي و هم در بخش سنگي محدوده معدن ضروري گرديد. هر قدر اين ضرايب دقيقتر برآورد شوند، مدل 
آبهاي زيرزميني دقت بيشتري خواهد داشت. بدين جهت 82 حلقه چاه در محدوده معدن حفاري گرديد و تعداد 
16 آزمايش پمپاژ بر روي چاههاي مذكور انجام شد و در نهايت داده هاي افت و زمان بدست آمدند. نتايج آناليز 
داده هاي آزمايش پمپاژ توسط نرم افزار تخصصي  Aquifer Win32نشان داد كه بخش سنگي همانند بخش 
آبرفتي معدن از همان روش هاي مرسوم آناليز در سفره هاي دانه اي تبعيت مي كند، مقادير قابليت انتقال در 
بخش آبرفتي در مقايسه با بخش سنگي (به استثناي مناطقي كه چاه در داخل توده آهكي حفر شده است) به 
مراتب بيشتر بوده است و همچنين قسمت هاي شرقي و جنوبي معدن داراي قابليت انتقال باال بوده و بيشترين 

سهم را در ورود آب به داخل گودال معدني ايفا مي كنند.
كلمات كليدى: معدن سنگ آهن گل گهر، قابليت انتقال و ضريب ذخيره، سفره آب زيرزميني، آزمايش پمپاژ.

  

(yahoo.com@saiied83) 1- كارشناس ارشد آبشناسي دانشگاه صنعتي شاهرود*
(g.karami@shahroodut.ac.ir) 2- استاديار دانشكده علوم زمين دانشگاه صنعتي شاهرود

(zare@susc.ac.ir) 3- استاديار بخش علوم زمين دانشگاه شيراز
(kariminasab@mail.uk.ac.ir) 4- استاديار دانشكده مهندسي معدن دانشگاه شهيد باهنر كرمان
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معدن سنگ آهن گل گهر در حدود 50 كيلومتري 
جنوب غرب سيرجان در استان كرمان واقع شده 
است. اين معدن شامل 6 آنومالي با ذخائر معدني 
مختلف است، كه اين ذخائر در داخل سنگ هاي 
گنيس،  آمفيبوليت،  شامل:  پالئوزوئيك،  دگرگوني 
ميكاشيست و كوارتز شيست به همراه سنگ هاي 
رسوبي مزوزوئيك و سنوزوئيك قرار گرفته و توسط 
آبرفت هاي عهد حاضر به جز چند رخنمون پوشيده 
آن،  شماره (1)  معدن  اينكه  به  توجه  با  اند.  شده 
در  منطقه  ايستابي  سطح  زير  متري  عمق 65  در 
حال استخراج و بهره برداري مي باشد، جريان آب 
مشكالت  باعث  معدني  گودال  سوي  به  زيرزميني 
و  معادن  از  برداي  بهره  با  رابطه  در  اي  عديده 
افزايش هزينه هاي مربوط به آن شده است (باعث 
دستگاه  خوردگي  و  زدگي  زنگ  تخريب،         
هاي حّفاري معدن مي شود). بنابراين مطالعه اين 

قسمت از معدن مورد توجه قرار گرفت.
يا  و  زيرزميني  آب  جريان  زهكشي  منظور  به 
ممانعت از ورود آن به داخل گودال معدني، شناخت 
و  هاي آبرفتي  بخش  خصوصّيات هيدروديناميكي 
تعيين  براي  است.  ضروري  كامًال  معدن  سنگي 
پمپاژ  آزمايش  از  هيدروديناميكي،  خصوصّيات 
كه يكي از معتبرترين و متداولترين روشهاست و 
آبدار  سفره  از  بزرگي  نسبتاً  بخش  يك  همچنين 
 Todd) شود   مي  استفاده  كند،  مي  منعكس  را 
آبدار  هاي  سفره  در   .  (1987 Walton  ,1980
ناهمگن (سنگي درزه و شكافدار)، تعيين ميانگين 
داده  براساس  آبدار  سفره  هيدروديناميكي  خواص 
تعداد  حّفاري  هاي  مغزه  از  آمده  بدست  هاي 
محدودي چاهك آزمايشي، مشكل و يا غير ممكن 
تواند  مي  پمپاژ  آزمايش  مواقعي،  چنين  در  است، 
تخمين هاي نسبتاً خوبي از خواص هيدروديناميكي 
را مشخص نمايد. به همين منظور 16 چاه پمپاژ 
و  داخل  در  اي  مشاهده  و  پيزومتري  چاه   66 و 
اطراف معدن شماره (1) جهت بررسي خصوصّيات 
هيدروديناميكي سفره آب زيرزميني در دو بخش 

آبرفتي و سنگي حفاري شده است (موقعيت چاهها 
در شكل 1 آمده است).

براي آناليز داده هاي آزمايش پمپاژ در بخش هاي 
 (1935 Theis) آبرفتي از روش هاي مرسوم تايس
 (1946 Cooper and Jacob) و كوپر - ژاكوب
داده  آناليز  جهت  كه  حالي  در  شود.  مي  استفاده 
و  درزه  سخت،  سازندهاي  در  پمپاژ  آزمايش  هاي 
 (1984  Moench) مانش  روش  از  شكافدار 
است  دوگانه  تخلخل  مدل  روش  اين  اساس  كه 
استفاده مي شود، اين مدل براي اولين بار توسط 
Barenblatt et al. (1960) ارائه شده است، كه 
مي  گرفته  نظر  در  تخلخل  نوع  دو  مدل  اين  در 
شود، يكي تخلخل مربوط به خلل و فرج بين دانه 
ها كه عمدتاً تخلخل اّوليه مي باشد، داراي تراوايي 
كم و ظرفيت ذخيره باال و ديگري تخلخل مربوط 
تشكيل  را  ثانويه  تخلخل  كه  ها  شكاف  و  درزه  به 
مي دهد، داراي تراوايي باال و ظرفيت ذخيره نسبتاً 

پائيني مي باشد. 
در مواردي كه تخلخل دوگانه حاكم باشد، اّطالعات 
افت - زمان شامل سه قسمت مي شوند، كه بخش 
هاي اّول و سّوم با منحني تيپ تايس انطباق داشته 
در حالي كه بخش دّوم يك انحراف از تايس را نشان 
شيب  با  مقايسه  در  منحني  شيب  (كه  دهد  مي 
منحني تايس كمتر است)، كه مي تواند حاصل از 
اضافه شدن جريان از توده سنگ به داخل درزه ها 
و شكاف ها باشد، در حقيقت رفتاري تقريباً مشابه 
با سفره هاي آزاد را شامل مي شوند، كه در منحني 
افت - زمان اين سفره ها نيز سه بخش وجود دارد 
 delayed) كه بخش دّوم به علّت آبدهي تأخيري

yield) از منحني تايس انحراف نشان مي دهد. 
در شرايطي كه داده هاي آزمايش پمپاژ رفتار سه 
گانه  دو  تخلخل  گذاري  تأثير  بيانگر  (كه  قسمتي 
است) را نشان مي دهند، استفاده از روش هايي كه 
براي سفره هاي آبرفتي ارائه شده اند، خطاي قابل 
شرايطي  چنين  در  نمود.  خواهد  ايجاد  را  توجهي 
پايه  بر  كه  شود،  استفاده  هايي  روش  از  بايستي 

مدل تخلخل دوگانه استوار مي باشند. 
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داده ها و روشهاي مورد استفاده: به منظور ارزيابي 
زيرزميني  آب  سفره  هيدروديناميكي  خصوصيات 
(بخشهاي آبرفتي و سنگي)، در محدوده معدن شماره 
پمپاژ  آزمايش  داده  سري   42 تعداد  گهر،  گل   (1)
آزمايش  هاي  داده  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد 
پمپاژ مربوط به بخش آبرفتي با استفاده از روشهاي 
تايس و كوپر - ژاكوب مورد آناليز قرار گرفته اند. داده 
معدن  سنگي  بخش  به  مربوط  پمپاژ  آزمايش  هاي 
رفتار سه بخشي (ارائه مدل تخلخل دوگانه) را نشان 
نداده اند و به همين دليل از روشهاي تايس و  كوپر 
- ژاكوب جهت محاسبه خصوصيات هيدروديناميكي 
مي  استفاده     زيرزميني  آب  سفره  از  بخش  اين 
شود. الزم به ذكر است كه بسياري از محققين نيز 
كاربرد روشهاي مرسوم تايس و كوپر - ژاكوب را به 
دليل اينكه رفتار كلي اكثريت سفره هاي آبدار درزه 
و شكافدار شبيه به سفره هاي آبدار آبرفتي است و 
استفاده از روش هاي ديگر غالباً به اّطالعات ويژه اي 
قابل دسترس نيستند، تأكيد  نياز دارند، كه معموالً 

داشتند .
 Jones ,1997 Michalski and Britton)
 and Karami 2001 .Dillon et al ,1999
.(2002

تخصصي  افزار  نرم  از  روشها  اين  كاربرد  منظور  به 
Aquifer win32  (منطبق  بر دقيق ترين روشهاي 
 Environmental) انگلستان EA آماري كه توسط
Agency)تهيه شده است) استفاده شده و از داده 
اوليه  زمانهاي  به  مربوط  هاي  داده  و  پرت  هاي 

آزمايش پمپاژ صرف نظر شده است. 
آب  سفره  هيدروديناميكي  خصوصيات  تعيين 
گودال  اطراف  محدوده  در  كه  آنجايي  از  زيرزميني: 
معدني جريان آب زيرزميني هم در بخش سنگي و هم 
در بخش آبرفتهاي موجود در روي توده هاي سنگي 
رخ مي دهد، برآورد خصوصيات هيدروديناميكي در 
دو سفره آب زيرزميني مذكور به طور جداگانه انجام  

مي شود.

الف) بخش آبرفتي معدن:

 با توجه به اين كه بخشي از جريان آب زيرزميني 
منطقه  آبرفتهاي  طريق  از  معدني  گودال  به  ورودي 
هيدروديناميكي  خصوصيات  تعيين  شود،  مي  انجام 
اين بخش ضروري مي باشد. به اين منظور 34 سري 
داده آزمايش پمپاژ مربوط به بخش آبرفتي در نظر 
گرفته شده و اين داده ها با استفاده از روشهاي تايس 
و كوپر - ژاكوب مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. 
شكل (2) به كارگيري روش تايس جهت آناليز داده 
هاي بخش آبرفتي معدن را براي چند چاه نشان مي 

دهد.
 

تقريباً  كه  شود  مي  مشاهده   (2) شكل  به  توجه  با 
اند  شده  منطبق  تايس  منحني  بر  ها  داده  تمامي 
دليل  به  كه  آزمايش  اوليه  دقايق  هاي  داده  جز  به 
در  تأثيري  و  اند  شده  حذف  چاه  داخل  ذخيره  اثر 
نتايج ضرايب هيدروديناميكي سفره نداشته اند. يكي 
داده  به  دادن  وزن  مذكور  افزار  نرم  هاي  ويژگي  از 
را  تأثيرشان  ميزان  آنها  وزن  افزايش  با  كه  هاست 
در ضرايب هيدروديناميكي سفره كاهش مي دهيم. 
شكل (3) بكارگيري روش كوپر - ژاكوب را در بخش 

آبرفتي معدن براي چند چاه نشان مي دهد.

با توجه به شكل (3) مشاهده مي شود كه روند كلي 
داده ها در روش كوپر - ژاكوب در يك سيستم    نيم 
يك  وجود  كه  باشد  مي  راست  خط  يك  لگاريتمي 
خط چند شيبه در اين بخش از معدن  نشاندهنده 
باشد. جدول (1)  معدن مي  اين بخش از  ناهمگني 
از  حاصل  ذخيره  ضريب  و  انتقال  قابليت  مقادير 
در  شده  حفاري  چاههاي  در  را  شده  ارائه  روشهاي 

بخش آبرفتي معدن نشان مي دهد.

 همانطور كه از جدول (1) (نتايج حاصل از ترسيم 
نمودارهاي تايس و كوپر - ژاكوب) مشاهده مي-شود 
 3750 تا   26/2 از  انتقال  قابليت  تغييرات  محدوده 
تا    2×10-6 از  ذخيره  ضريب  و  روز  بر  مربع  متر 
1-10×5/8 مي باشند كه نشاندهنده تغييرات نسبتاً 
زيادي هستند، حتي چاههاي پيزومتري و مشاهده 
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نبوده  يكسان  ذخيره  ضريب  و  انتقال  قابليت  داراي 
كه اين مي تواند نشانه ناهمگني اين بخش از سفره 

آب زيرزميني معدن باشد.

ب) بخش سنگي معدن: 

با توجه به اين كه بخش ديگري از جريان آب زيرزميني 
ورودي به گودال معدني از طريق بخش سنگي منطقه 
هيدروديناميكي  خصوصيات  تعيين  شود،  مي  انجام 
اين بخش به دليل جريان آب زيرزميني در درزه و 
شكستگيهاي موجود ضروري مي باشد. به اين منظور 
8 سري داده آزمايش پمپاژ مربوط به بخش سنگي 
تايس  روشهاي  از  استفاده  با  و  شده  گرفته  نظر  در 
گرفته  قرار  تحليل  و  تجزيه  مورد  ژاكوب   - كوپر  و 
اند. شكل (4) به كارگيري روش تايس جهت آناليز    
را  معدن  سنگي  بخش  در  پمپاژ  آزمايش  هاي  داده 

براي دو چاه نشان مي دهد. 

همانطور كه شكل (4) نشان مي دهد علي رغم وجود 
ناهمگني در بخش سنگي معدن تقريباً تمامي  داده 
ها بر روي منحني تايس منطبق شده اند كه چنين 
انطباقي تأييدي بر پيشنهاد محققيني دارد كه اظهار 
نموده اند در بسياري موارد رفتار سفره سنگي همانند 
سفره آبرفتي است. شكل (5) بكارگيري روش كوپر - 
ژاكوب را در بخش سنگي معدن براي دو چاه مختلف 

نشان مي دهد.

شكل 1) موقعيت چاههاي حفاري شده در محدوده معدن شماره (1)
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شكل 2) كاربرد روش تايس براي آناليز داده هاي آزمايش پمپاژ در بخش آبرفتي معدن
(*= داده هاي استفاده شده و Δ= داده هاي صرف نظر شده)

شكل 3) كاربرد روش كوپر - ژاكوب براي آناليز داده هاي آزمايش پمپاژ در بخش آبرفتي معدن
(*= داده هاي استفاده شده و Δ= داده هاي صرف نظر شده)
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جدول 1) مقادير قابليت انتقال و ضريب ذخيره بدست آمده از بخش آبرفتي معدن

شكل 4) كاربرد روش تايس براي آناليز داده هاي آزمايش پمپاژ در بخش سنگي معدن
(*= داده هاي استفاده شده و Δ= داده هاي صرف نظر شده)
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بررسى پايداري ديواره شمالي معدن گل گهرفص

 با استفاده از سيستم رده بندي امتياز پايداري شيب

حامد بوستان زر1، كوروش شهريار2، حميدرضا محمدي3، رحمان ترابي4

چكيده
يكي از جنبه هاي بحراني در طراحي معدن تحليل پايداري شيب و تعيين شيب پايدار است، و همچنين يكي از 
روش-هاي پايه در تحليل هاي ژئومكانيكي، روش هاي تجربي هستند. طبقه بندي توده سنگ ستون فقرات روش 
هاي تجربي را تشكيل مي دهد و به طور وسيعي در مهندسي سنگ به كار مي رود. با وجود اينكه تمام سيستم 
هاى طبقه بندى ايجاد شده مى توانند به طور موفقيت آميز براى تونلسازى و معدنكارى زيرزمينى به كار برده  
شوند، بيشتر آنها در مورد مسائل شيب داراي نقايص و محدوديت هاى زيادى هستند. به ويژه، از جهت كاربرد 
آنها براى توده سنگ هاى به شدت درزه دار و به دليل كمبود نمودار هاى طراحى مناسب براى تخمين زاويه 
پايدار شيب، محدوديت هايى به وجود مى آيند. با توجه به كمبود نمودارهاي طراحي مناسب پايداري شيب براي 
توده سنگ هاي پردرزه، يك سيستم جديد طبقه بندي توده-سنگ به نام امتياز پايداري شيب (SSR) توسط 
طاهري و تاني (2009) پيشنهاد شده است. طبقه بندي پيشنهادي عالوه بر شاخص مقاومت زمين شناسي، پنج 
پارامتر ديگر را كه تاثير نسبي بر پايداري شيب دارند مدنظر قرار مي دهد كه عبارتند از: UCS، نوع سنگ، روش 
حفاري شيب، شرايط آب زيرزميني و نيروي زمين لرزه. همچنين نمودار هاي طراحي SSR براي زواياي شيب 
مختلف (با ضرايب ايمني= 1، 1/2، 1/3، 1/5) ارائه شده است. در اين مطالعه سيستم طبقه بندي جديد توده 
سنگ(SSR)  را براي تحليل پايداري ديواره شمالي معدن سنگ آهن گل گهر مورد استفاده قرار گرفت، نتايج 
نشان داد كه مقدار SSR، 71 است و شيب پايدار ديواره نهايي 38 درجه است. سپس يك آناليز حساسيت ارتفاع 
نسبت به فاكتور ايمني براي زاويه شيب 45 درجه انجام شد، نتايج نشان داد كه شيب فعلي تا ارتفاع 185 متر 

مي تواند پايدار باشد.

كلمات كليدي: پايداري شيب، طبقه بندي توده سنگ، GSI، امتياز توده شيب (SSR)، نمودار هاي طراحي

 Boostanzar@gmail.com ،1- كارشناس ارشد استخراج معدن، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب
 K_shahriar@aut.ac.ir ،2- استاد دانشگده مهندسي معدن، متالورژي و نفت، دانشگاه صنعتي اميركبير

 Hamid_azizabadi@yahoo.com ،3- كارشناس ارشد مكانيك سنگ، شركت سنگ آهن گل گهر
Rtorabi@modares.ac.ir ،4- دانشيار گروه مهندسي معدن، دانشگاه تربيت مدرس
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 به منظور كاهش مقدار باطله برداري كه بايد در ابتداي 
معدنكاري سطحي انجام شود و نيز افزايش سودآوري، 
ممكن  شيب  حداكثر  در  معموال  معادن  نهايي  ديواره 
حفاري مي شوند. متاسفانه اين اهداف اقتصادي مي تواند 
تحت تاثير ريزش شيب ها قرار گيرد. بنابراين ارزيابي 
پيوسته پايداري ديواره معدن يك بخش مهم در طراحي 
معادن روباز به شمار مي رود. تخمين پايداري شيب براي 
بسياري از معادن، نه تنها طي مطالعات امكان سنجي، 
نياز  عمليات، مورد  و  حفاري  مراحل  طي  در  همچنين 
است. يكي از روش هاي طراحي تجربي شيرواني هاي 
سنگي استفاده از سيستم هاي رده بندي توده سنگ مي 
باشد. بسياري از اين روش ها در مرحله امكان پذيري 
طراحي يك پروژه كه اطالعات جامع كمي در رابطه با 
خواص ژئوتكنيكي توده سنگ در دسترس است، كاربرد 
درست  استفاده  كه  داده  نشان  دفعات  به  تجربه  دارند. 
در  قدرتمندي  ابزار  تواند  مي  سنگ  توده  بندي  رده  از 
پايه  بر  ها  بندي  رده  اين  كه  آنجا  از  باشد.  ها  طراحي 
مشاهده، تجربه و قضاوت مهندسي منطبق شده است، 
توجهي  قابل  كاربرد  سنگ  توده  كيفيت  ارزيابي  جهت 
دارد. بنابراين سيستم هاي طبقه بندي توده-سنگ براي 
شيب  يك  پايدار  زاويه  اطمينان  قابل  و  سريع  تخمين 
ضروري هستند. در ادامه به معرفي اجمالي سيستم هاي 

طبقه بندي توده سنگ مي پردازيم.

2- مروري بر سيستم هاي
 طبقه بندي توده سنگ

هاي  روش  فقرات  ستون  سنگ  مهندسي  بندي  طبقه 
مهندسي  در  وسيعي  طور  به  و  بوده  تجربي  طراحي 
هاي  سيستم  از  بسياري  است [1].  رفته  كار  به  سنگ 
طبقه بندي توده سنگ كه در 100 سال اخير توسعه 
داده شده اند، در ابتدا با تجربه طراحي تونل ايجاد شده 
اند. دو مورد از رايج ترين سيستم هاي طبقه بندي كه 
پذيرش قابل قبولي در مهندسي معدن و عمران بدست 
 RMR ژئومكانيكي،  بندي  طبقه  سيستم  اند،  آورده 
(بنياوسكي 1973) و شاخص كيفيت تونلسازي سنگ 
Q (بارتون و همكاران 1974)، هستند [2]. از آنجايي 
جهت  شده،  ابداع  تونل  تجربيات  اساس  بر   RMR كه 
تخمين خواص توده سنگ اطراف سازه هاي زيرزميني 
معيار خوبي مي باشد. ولي در مورد شيب هاي سنگي 
نحوه  پارامتر  هر  امتياز  دامنه  تغييرات  علت  به  مرتفع 

امتيازدهي سوال برانگيز مي باشد [3]. سيستم Q نيز 
در تونلسازي كاربرد دارد و براي طراحي شيب ها مورد 
استفاده قرار نمي گيرد. در جدول (1) تعدادي از ساير 
ارائه   ، اند  شده  ايجاد  كنون  تا  كه  هايي  بندي  طبقه 
شده است . با وجود اينكه اين سيستم هاي طبقه بندي 
و  تونلسازي  براي  آميزي  موفقيت  طور  به  مي-توانند 
معدنكاري زيرزميني به كار برده  شوند، بيشتر آنها واقعاً 
در مورد مسائل شيب سنگ داراي نقايص و محدوديت 
هاي زيادي هستند. به ويژه، از جهت كاربرد آنها براى 
كمبود  دليل  به  و  دار  درزه  شدت  به  هاى  سنگ  توده 
پايدار  زاويه  تخمين  براى  مناسب  طراحى  هاى  نمودار 

شيب، محدوديت هايى به وجود مى آيند.
زمين  مقاومت  شاخص  براون  و  هوك  سال 1997  در 
شناسي را براي هر دو مورد توده سنگ-هاي ضعيف و 
 GSI سخت معرفي نمودند. آنها چارتي را براي تعيين
را  سنگ  توده  توانند  مي  متخصصين  كه  نمودند  ارائه 
تنها بر اساس بررسي هاي مشاهده اي رده بندي نمايند 
حدي بستگي  تا   GSI ازآنجايي كه تعيين مقدار  .[1]
به نظر شخص دارد و نيازمند تجربه زياد است، روشي 
كمي براي تعيين آن توسط سونمز و اولوسى  (1999) 
تعيين  ير  مقاد  تعيين  در  اختالف  تا  است،  شده  ارائه 
افراد  خصوص  به  مختلف  افرد  توسط   GSI براي  شده 
توسط  سپس  چارت  اين   .[4] يابد  كاهش  تجربه  كم 
(در  افراد  همين  توسط  شيب  بيشتر  مطالعاتي  موارد 
را  آن  شكل (1)  در  كه  شد  اصالح  كمي  سال 2002) 
پارامترها  كمبود  دادن  نشان  براي  كنيد.  مي  مالحظه 
ساختار  و  ها  ناپيوستگي  سطحي  شرايط  توصيف  براي 
به  را  اصطالح  دو   GSI كمي  چارت  اين  سنگ،  توده 
صورت نشان داده شده در شكل (1) به نام هاي، امتياز 
ساختاري توده سنگ  (SR) و  امتياز شرايط سطحي 
درزه  (SCR) مد نظر قرار مي دهد. SR بر اساس تعداد 
حجمي درزه  (Jv)، وSCR  از سه پارامتر  امتياز زبري  
 (Rf)  و امتياز پركننده (Rw)  امتياز هوازدگي ،(R r)
تخمين زده مي شود. براي تعيين SR و SCR از روابط 

زير استفاده مي شود [5]:
(1)                         

(2)  

 SCR و SR و همچنين  Rf و Rw و R r نحوه تعيين
به  چارت  اين  است.  آمده    (1) شكل  هاي  حاشيه  در 

صورت مبنايي براي ايجاد يك سيستم جديد طبقه 

fwr RRRSCR ++=
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بندي توده سنگ، كه در ادامه معرفي خواهيم كرد، به فص

كار رفته است.
با توجه به اين مطالب و به اقتضاي نياز مهندسان كه 
پيش از استفاده از روش هاي طراحي پيچيده تر، به 
شيب  پايداري  ارزيابي  براي  تجربي  روش  يك  دنبال 
يك  مقاله  اين  در  هستند،  مقياس  بزرگ  سنگي  هاي 
سيستم طبقه بندي سنگ جديد با نمودار هاي طراحي 

مناسب را معرفي خواهيم كرد.

3- سيستم جديد طبقه بندي توده سنگ براي 
شيب ها

   طاهري و تاني  (2009) سيستم طبقه بندي جديدي، 
به نام امتياز پايداري شيب  (SSR) پيشنهاد كرده اند 
كه براي انجام بررسي هاي اوليه پايداري شيب مورد 
طبقه  اين  در  كه  پارامترهايي  گيرد.  مي  قرار  استفاده 
بندي به كار مي روند عبارتند از: شاخص مقاومت زمين 
 (UCS) مقاومت فشاري تك محوره ،(GSI)  شناسي
سنگ بكر، نوع سنگ، روش حفاري شيب، شرايط آب 
زيرزميني، نيروي زمين لرزه. بر اساس وزن هر پارامتر، 
تاثير  به  توجه  با  منفي  يا  و  مثبت  امتيازدهي  مقادير 
آنها بر شرايط پايداري شيب  هاي سنگي درزه  دار مد 
نظر قرار گرفته  مي شوند، سپس با محاسبه مجموع 
بدست  مربوطه   SSR مقدار  پارامتر،  اين 6  امتيازهاي 

مي آيد [2].
  در مورد نحوه امتيازدهي به پارامتر نوع سنك، الزم 
به توضيح است كه آناليزهاي پايداري نشان دادند كه 
تغييرات mi  در معيار شكست هوك براون كه تقريبا 
تاثير  است،  بكر  سنگ  داخلي  اصطكاك  زاويه  معادل 

قابل مالحظه اي بر پايداري شيب هاي سنگي دارد. 
پايداري شيب از طرف ديگر با وزن مخصوص خشك 
سنگ متناسب است، بنابراين اين دو پارامتر در اصطالح 
نوع سنگ  مدنظر قرار گرفته اند. در جدول (2) قابل 
مشاهده است كه با افزايش شماره گروه سنگ، كيفيت 
توده سنگ بهبود مي يابد. بنابراين، مقادير امتيازدهي 
مثبت براي اين پارامتر مدنظر قرار گرفته اند [2]. در 
جدول (3) امتيازهاي مربوط به هر پارامتر آمده است. 
   طاهري و تاني جهت تهيه يك وسيله مناسب براي 
نمودار  تعدادي  سنگي،  شيب  پايداري  اجرايي  تخمين 
طراحي آماده كرده اند. تحليل شيب بوسيله كد تعادل 
هاي  شيب  دادن  قرار  نظر  مد  با   ،CLARA محدود 
تا  هاي˚30  شيب  زاويه  و  متر   400 تا   25 ارتفاع  با 

مورد  هر  SSRبراي  مقادير   است.  شده  انجام   ،70˚
متفاوت  ايمني  فاكتورهاي  براي  و  هندسه  مقابل  در 
محاسبه شده است. سيستم SSR ايجاد شده بر اساس 
46 مورد مطالعاتي شيب (9 مورد در ايران و 37 مورد 
متفاوت  هندسي  و  پايداري  شرايط  با  استراليا)  در 
ايجاد و اعتبارسنجي شده و اصالحاتي روي آن صورت 
گرفته است. شكل (2) نمودار هاي طراحي اصالح شده 
(نهايي) SSR را نمايش مي دهد، كه مجموعه هايي از 
روابط ارتفاع-SSR طبق زاويه شيب و براي فاكتورهاي 
همانطور  هستند.  مختلف (1، 1/2، 1/3، 1/5)  ايمني 
SSR -در شكل مشخص است، مجموعه  روابط ارتفاع

شيب، شكل مشابهي دارند، اما با افزايش فاكتور ايمني، 
تدريجاً به سمت راست انتقال مي يابند [2].

   در نهايت بايد تاكيد شود كه سيستم جديد پيشنهادي 
SSR براي شيب هايي كه به طور واضح كنترل ساختاري 
هستند، معتبر نيست. بنابراين تخمين پايداري شيب 
گيرد،  قرار  نظر  مد  بايد  هنگامي  تنها   SSR اساس  بر 
كه شكست هاي بالقوه داراي كنترل ساختاري، مورد 
بررسي قرار گرفته اند. به عالوه، نظر به اينكه سيستم 
هاي  شيب  به  مربوط  بيشتر  پيشنهادي  امتيازدهي 
بزرگ مقياس است، فقط بايد براي مواردي كه برخي 
ناپايداري هاي كوچك محلي قابل قبول هستند، مورد 

استفاده قرار گيرد [2]. 

4- استفاده از SSR براي ديواره شمالي
 معدن گل گهر

 SSR بندي  طبقه  كاربرد  نحوه  بررسي  منظور  به     
براي شيب ها، اين رده بندي براي ديواره شمالي معدن 
سنگ آهن گل گهر مورد استفاده قرار گرفته و بر اساس 

آن پايداري اين ديواره بررسي  شده است.

4-1- موقعيت معدن شماره 1 گل  گهر 
   معدن شماره 1 سنگ آهن گل گهر با داشتن ذخيره اي 
بالغ بر 270 ميليون تن در فاصله 55 كيلومتري جنوب 
غربي شهر سيرجان، بين طول هاي شرقي "40'55°15 
و  شمالي"10'29°03  هاي  عرض  و    55°22'33» و 
"04'07°29 واقع است. معدن داراي 2200 متر طول 
و 750 متر عرض مي باشد و عمق نهايي آن به 260 
متر مي رسد. جنس سنگ ديواره شمالي پيت كوارتز 
متر   135 معدن  فعلي  عمق   .[6] باشد  مي  شيست 

است. 
SSR 4-2- تعيين امتياز

Sonmez & Ulusay .
 Structure Rating . 
Surface Condition Rating . 
Volumetric Joint Count . 

 Rating of  Roughness  . 
 Rating of  Weathering  . 
 Rating of infilling  . 
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 (2) جدول  به  توجه  با  را  دارند  شركت   SSR تعيين 
تعيين كنيم، سپس جمع جبري امتياز همه پارامترها، 
از  استفاده  با  انتها  در  مي-دهد.  ما  به  را   SSR مقدار 
مورد  ايمني  ضريب  به  مربوط  طراحي  هاي  نمودار 
قبول در كارهاي معدني، وضعيت پايداري ديواره شيب 

مناسب را بررسي خواهيم كرد.
   ابتدا بايد GSI را تعيين  كنيم. با استفاده از شكل (1) 
مقدار SCR برابر 9 بدست آمده است. مقادير مربوطه 
براي شرايط درزه در جدول (4) آمده اند. با توجه به 
اين كه مقدار Jv براي اين ديواره 6/15 است، با استفاده 
 SR مقدار   (1) شكل  حاشيه  نمودار  يا   (2) رابطه  از 
برابر با 48 و در نهايت مقدار GSI با استفاده از نمودار 
مقاومت  تعيين  براي  آمد.  بدست   44 با  برابر  مربوطه 
فشاري تك محوره تعدادي آزمايش بر روي نمونه هاي 
كوارتزشيست انجام شد، كه نتايج آن در جدول (5) آمده 
است. با توجه به اينكه سنگ ديواره شمالي كه از جنس 
كوارتزشيست است، در گروه 5 قرار مي گيرد. جدول 
(7) امتياز هر يك از پارامترهاي تعيين كننده را نشان 
مي دهد. در نهايت از مجموع امتيازات همه پارامترها 
SSR برابر با 71 بدست مي آيد. براي بررسي وضعيت 
ايمني شيب مذكور به شكل (2-ب) مراجعه مي شود. 
شيب مناسب براي ديواره نهايي برابر با 38 درجه (با 
ضريب ايمني 1/2) بدست آمد.  نمودار شكل (3-ب) 
تغييرات زاويه شيب نسبت به فاكتور ايمني را نمايش 
مي دهد. همچنين آناليز حساسيت فاكتور ايمني نسبت 
يعني  ديواره،  فعلي  شيب  زاويه  براي  شيب  ارتفاع  به 
شيب 45 درجه در سنگ، انجام شده است.  همانطور 
كه در شكل (3-ب) مي توان مشاهده كرد، نتايج اين 
آناليز نشان مي دهد كه در صورت ادامه معدنكاري با 
شيب فعلي، هنگاميكه عمق معدن به 185 متر برسد، 

احتمال شكست ديواره شمالي بسيار زياد است.
5- بحث و نتيجه گيري

از اين مطالعه نتايج زير بدست آمده اند: 
1) سيستم هاي طبقه بندي توده سنگ به طوري كه 
ايجاد  شيب  پايداري  مسائل  براي  اخير  هاي  سال  در 
شده اند، به ويژه در تحليل پايداري شيب توده سنگ 
هاي پر درزه يا شكسته شده، داراي محدوديت هايي 

هستند. 
2) با توجه به بررسي ها مقدار GSI براي كوارتز شيست 
برابر با  44 بدست آمد. مقاومت فشاري كوارتز شيست 

خشك برابر با MPa 67 مي باشد.
با 71  برابر  شمالي  ديواره  براي   SSR امتياز مقدار   (3
بدست آمد. بنابراين با در نظر گرفتن فاكتور ايمني 1/2 

زاويه پايدار ديواره در حدود 38 درجه مي باشد. 
4) آناليز حساسيت فاكتور ايمني نسبت به ارتفاع شيب 
نشان داد كه در صورت ادامه معدنكاري با شيب فعلي، 
به  معدن  عمق  هنگاميكه  سنگ،  در  درجه   45 يعني 
وجود  شمالي  ديواره  شكست  احتمال  برسد  متر   185

دارد.
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تحليل لرزه هاى ناشى از انفجار
 در معدن سنگ آهن گل گهر

 
مهدى روميانى1; حميد منصورى2; محمد على ابراهيمى فرسنگى 3

چكيده

لرزه هاى ناشى از انفجار يكى از مسائل اساسى در صنعت معدنكارى است و ممكن است باعث خسارت شديد بر 
ساختمان ها و تأسيسات نزديك به معدن شود. بنابراين كنترل لرزه ها نقشى مهم در حداقل كردن اثرات مخرب 
زيست محيطى انفجار در معدن دارد. در اين مقاله به تحليل لرزه هاى حاصل از انفجار در معدن سنگ آهن گل 
گهر پرداخته شده است. هدف، پيش بينى حداكثر سرعت ذره اى و به دست آوردن قانون استهالك موج در اين 
معدن است. پارامتر هاى 36 انفجار انجام شده به دقت ثبت شده و مؤلفه هاى لرزه براى هر انفجار اندازه گيرى 
شده است. بعد از انجام دادن آناليز آمارى، قانون استهالك موج و همچنين نمودارهاى پيش بينى حداكثر مقدار 
خرج مجاز بر تأخير براى فواصل مختلف از انفجار بر اساس استاندارد هاى مختلف رسم شده اند كه امكان انجام 

انفجار بدون خسارت در معدن را فراهم مى كند.

واژه هاي كليدي: لرزه هاى ناشى انفجار، قانون استهالك موج، خرج مجاز بر تأخير ، معدن سنگ آهن گل گهر

m_roomiyani@yahoo.com 1 كارشناس ارشد استخراج معدن دانشگاه شهيد باهنر كرمان
hmansouri@mail.uk.ac.ir2 استاديار بخش مهندسى معدن دانشگاه شهيد باهنر كرمان

maebrahimi@yahoo.co.uk 3 استاديار بخش مهندسى معدن دانشگاه شهيد باهنر كرمان
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در  سنگ  كندن  هاى  روش  از  يكى  انفجار  و  حفارى 
مهندسى معدن و عمران است كه به صورت گسترده اى 
به كار مى رود. يكى از عواقب جنبى انفجار توليد لرزه 
است كه باعث خسارت جدى بر سازه هاى اطراف محل 
انفجار مانند ساختمان ها، پل ها، سدها، تونل ها مى شود. 
اين امر باعث شده است كه لرزه هاى توليدى و كنترل آن 

در سالهاى اخير مورد توجه بيشترى قرار گيرد [1].
شدت لرزه در هر نقطه به فاصله از محل انفجار، مقدار 
خرج بر تأخير و روش انفجار بستگى دارد . ديگر عواملى 
كه بر سطح لرزه تأثير مى گذارند عبارتند از: نوع سنگ، 
چگالى سنگ، ناپيوستگى هاى سنگ، شيب اليه ها و 
عواملى  آب  وجود  و  انفجار  چالهاى  شرايط  آنها،  امتداد 

هستند كه اين عوامل غير قابل كنترل هستند.
جهت  عددى  و  تحليلى  تجربى،  مختلف  هاى  روش   
تعيين حداكثر شدت لرزه(حداكثر سرعت ذره اى) توسط 
محققين مختلف ارائه شده است. يكى از متداول ترين 
روش هاى تجربى روش قانون استهالك موج است كه 
حداكثر سرعت ذره اى را با ميزان خرج و فاصله از محل 
انفجار مرتبط مى سازد. جهت تعيين قانون استهالك موج 
براى يك محل مشخص، نياز به برداشت لرزه هاى ناشى 

از انفجار و تحليل آن است[2].
همچنين قانون استهالك موج مى تواند جهت تعيين مقدار 
خرج مجاز بر تأخير به طورى كه لرزه هاى توليدى از يك 
گيرد.  قرار  استفاده  مورد  ننمايد،  تجاوز  مشخص  مقدار 
روابط مختلفى توسط محققين طى ساليان گذشته ارائه 
شده است[3]. رابطة ارائه شده توسط انجمن مهندسين 
معدن آمريكا[4]، به عنوان كاربردى ترين رابطه در اين 
تحقيق جهت تعيين لرزه هاى ناشى از انفجار در معدن 
سنك آهن گل گهر و همچنين محاسبة خرج بر تأخير 

مورد استفاده قرار گرفته است.
قوانين محدود كننده اى براى لرزه هاى انفجار وجود دارند 
كه نياز است اجرا شوند، به طورى كه استفاده كننده نياز 
دارد حداكثر مقدار خرج بر تأخير و فاصله محل نگرانى 
از انفجار را بداند. اگر نگرانى بابت خسارت وجود دارد، 
 450 -DIN و USBEM چندين معيار خسارت توسط
منتشر شده اند كه مى تواند براى طراحى استفاده مى 

شود[4]،[5].

2- معدن سنگ آهن گل گهر
معدن سنگ آهن گل گهر در 55 كيلومترى جنوب غرب 
شهرستان سيرجان قرار دارد. اين معدن در مركز مثلثى 
كه شهرهاى كرمان، شيراز و بندرعباس را به هم وصل مى 

كند، در ارتفاع 1750 متر از سطح دريا قرار دارد.
توليد ساالنه در معدن گل گهر 5 ميليون تن سنگ آهن 
است. روش استخراج پله اى و حمل و نقل توسط سيستم 
شاول تراك انجام مى گيرد. ارتفاع پله نهايى 30 متر و 
آنفو  استفاده  مورد  خرج  است.  متر  كارى 15  هاى  پله 
به همراه ديناميت به عنوان پرايمر است. از چاشنى هاى 
با تأخير ms50 استفاده مى شود.قطر چالها 251 ميلى 
متر و عمق آنها 16 تا 17 متر با گل گذارى حدود 6 متر 

است.

3- اندازه گيرى سرعت ذره اى
سرعت  (Peak Particle Velocity)PPV(حداكثر 
ذره اى) به عنوان يك معيار مهم جهت تعيين خسارت 
حداكثر  به  پارامتر  اين  است.  شده  پذيرفته  ها  سازه  بر 
مقدار خرج بر تأخير و فاصلة انفجار تا نقطة اندازه گيرى 
و خواص محيط در برگيرنده، بيشترين وابستگى را دارد. 
براى يك محيط جديد كه خواص انتقال امواج نامشخص 
است، خواص ثابت محل به وسيلة برداشت لرزه هاى ايجاد 

شده در فواصل مختلف به دست مى آيد.
انجام  انفجار   36 از  ناشى  هاى  لرزه  حاضر  تحقيق  در 
شده در معدن سنگ آهن گل گهر، برداشت شده است. 
لرزه نگار Blast Mate IIIجهت برداشت لرزه ها مورد 
استفاده قرار گرفته است. فاصلة محل انفجار تا ايستگاه 
ثبت لرزه به دقت و به وسيلة دستگاه GPS و مقدار خرج 

بر تأخير براى هر انفجار ثبت شدند. 
از رابطة ارائه شده توسط USBM، معادلة(1) كه براى 
گيرد،  مى  قرار  استفاده  مورد  اى  استوانه  گذارى  خرج 
جهت تعيين مقدار حداكثر سرعت ذره اى استفاده شده 

است
b

Q
RkPPV

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=

max
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R

max

شكل(1): نمودار رابطة فاصلة مقياس شده با مقادير حداكثر سرعت جابجايى كلى ذرات 

در اين رابطه:
(mm/s)حداكثر سرعت ذره اىPPV : 

(Kg)مقدار حداكثر خرج بر تأخير Qmax : 
برداشت  نقطة  و  انفجار  محل  بين  شعاعى  فاصلة   R:   

(m)لرزه
  k و b: ثابت هاى وابسته به محل

خطا  مربعات  حداقل  روش  وسيلة  به   k، b هاى  ثابت 
بدست مى آيند. 

 ((Scale Distance(SD) مقدار             فاصلة مقياس شده
ناميده مى شود.

4- به دست آوردن ثابت هاى محل به وسيلة آناليز 
آمارى

با استفاده از رابطة (1) و برداشت هاى حاصل از 
36 انفجار انجام شده در معدن سنگ آهن گل گهر 

مقدار k=127 و b=-1.55 با r =0.89 (ضريب 
همبستگى) با سطح اطمينان 50در صد بدست آمد.

معادلة خط 50در صد و 95در صد به دست آمده براى 
معدن گل گهر در شكل(1) نشان داده شده است.
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در فص خطر  احتمال  ارزيابى  و  فركانسى  آناليز   -5

عمليات انفجار
خسارت ناشى از لرزه هاى توليد شده از انفجار ارتباط 
مستقيم با محتوى فركانسى لرزه هاى ناشى از انفجار 
دارد. اگر محتوى فركانسى لرزه ها در محدودة فركانس 
كمتر  انفجار(معموالً  محل  به  نزديك  هاو  سازه  طبيعى 
از 30 هرتز) باشد، پديدة تشديد اتفاق افتاده و احتمال 
خسارت وارده افزايش مى يابد.. بنابراين لرزه ها با محتوى 
فركانس غالب پائين پتانسيل بيشترى براى ايجاد خسارت 
نسبت به  لرزه هاى با محتوى فركانس باال دارند[4]. آناليز 
معدن  در  توليدى  هاى  لرزه  براى  شده  انجام  فركانسى 
گل گهر نشان مى دهد كه 66در صد از مقادير فركانس 
غالب بين 4 تا 16 هرتز قرار دارد و  97در صد از مقادير 
فركانس كمتر از 16 هرتز هستند. بنابر اين فركانس هاى 
اندازه گيرى شده در معدن گل گهر پتانسيل بااليى در 

ايجاد خطر را دارند.
 لذا براى براى به دست آوردن حد مجاز PPV در سازه 
داد.  قرار  نظر  مد  نيز  را  فركانس  بايستى  مختلف  هاى 
براى اين كار استاندارد هاى مختلفى ارائه شده است كه 
مى تواند مورد استفاده قرار گيرد. براى مثال در صورت 
استفاده از استاندارد USBM حد سرعت ذره اى مجاز 
با توجه به فركانس در محل تأسيسات بازيابى هماتيت 
كه نز ديك ترين سازه به معدن است و به فاصلة 120 
مترى از ديوارة غربى معدن قرار دارد، مطابق شكل(2) 
است. در اين شكل حداكثر سرعت ذره اى پيش بينى 
شدة مؤلفة طولى در محل اين تأسيسات براى هركدام 
از انفجار هاى ثبت شده در مقابل فركانس توليدى در اثر 
آن انفجار، رسم شده است. با توجه به اينكه اين تأسيسات 
قرار  نوساز  هاى  خانه  ردة  در   USBM استاندارد طبق 
دارد همانطور كه مشاهده مى شود، حد مجاز سرعت ذره 
اى حداكثر رعايت شده است. خطرناك ترين انفجارى 
كه براى اين سازه ثبت شد الگوى انفجار شمارة 13-1 
است كه مقدار 30000 كيلوگرم معادل آنفو همزمان در 
فاصله 600 مترى اين تأسيسات منفجر شد. مقدار سرعت 
 Hz 16/5 و مقدار فركانس آن mm/s تخمين زده شده

7/4 است. 

معدن  در  مجاز  تأخير  بر  خرج  ميزان  نمودار   -6
سنگ آهن گل گهر

براى تعيين حداكثر مقدار خرج مجاز بر تأخير(خرجى كه 
همزمان منفجر مى شود)، مى توان ابتدا ميزان حداكثر 
مورد  استاندارد  و  سازه  نوع  به  توجه  با  را  مجاز   PPV
استفاده تخمين زد. سپس با داشتن PPV مجاز و فاصلة 
سازة مورد نظر تا محل انفجار، خرج مجاز بر تأخير را از 
قانون استهالك بدست آورد. حداكثر مقدار PPV مجاز 

نوساز  هاى  خانه  براى   USBM خسارت معيارهاى  در 
 12/7 mm/s 19/05 و براى خانه هاى قديمى mm/s
است[4] و در معيار خسارت DIN-450 براى ساختمان 
هاى صنعتى mm/s 20 و براى ساختمان هاى مسكونى 
mm/s 5 است[5]. نمودار ميزان خرج مجاز بر حسب 
فاصله سازه از انفجار در معدن سنگ آهن گل گهر بر اساس 
استانداردهاى USBM و DIN-450 در شكل(3) نشان 
داده شده است. به طور مثال اگر فاصلة يك سازه تا محل 
انفجار 1000 متر باشد، بر اساس استاندارد USBM براى 
 Kg  يك سازة نوساز، حداكثر مقدار خرج مجاز بر تأخير
25000 به دست مى آيد. بر طبق همين استاندارد مقدار 
 Kg14000 خرج مجاز بر تأخير براى خانه هاى قديمى
براى    450-DIN استاندارد  طبق  و  آيد،  مى  بدست 
براى  و   24000  Kg مقدار  صنعتى  هاى  ساختمان 

ساختمان هاى مسكونى Kg4000 به دست مى آيد.
 

7- نتيجه گيرى
لرزه هاى ناشى از 36 انفجارانجام شده در معدن سنگ 
آهن گل گهر برداشت و مورد تجزيه تحليل قرار گرفته و 

نتايج زير حاصل شده است: 
1- معادلة استهالك موج براى معدن سنگ آهن گل گهر 
تعيين شد و ضرايب k و b معادل 127 و 1/55- بدست 

آمد.
2-  تحليل هاى فركانسى نشان مى دهد كه محتوى 

فركانسى بين4 تا 16 هرتز هستند.
3- تحليل هاى انجام شده نشان مى دهد كه لرزه هاى 
ايجاد شده خسارتى بر سازه هاى موجود در معدن وارد 

نمى كنند.
4- منحنى ميزان خرج مجاز با توجه به فاصله از سازه ها 
رسم شده كه جهت كنترل الگوى انفجار از نظر ميزان لرزة 

توليد شده، مورد استفاده قرار مى گىرد.

 8- مراجع
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(USBMاز معيار) شكل(2): نمودار سرعت ذره اى مجاز با توجه به فركانس 

شكل(3): پيش بينى حداكثر مقدار خرج بر تأخير مجاز براى سازه هاى مختلف براى معيارهاى خسارت مختلف

Dowding, C.H.; “Structure Response and Damage Produced by Ground-Vibration from 
Surface Mine Blasting”, Report No. RI 8507, Washington, DC, US Bureau of Mines, 1980.
[5] German Standards Organization (GSO). “Vibrations in Building Construction”. DIN450-, 
Berlin, 1984.
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تعيين پارامترهاى موثر بر جدايش مغناطيسي تر فص

كارخانه فرآورى شركت معدني و صنعتي گل گهر

محمد امين فتحى1، بهرام رضايي2  ، عباس سام3  ، فرشيد زماني4
       

چكيده
مجتمع معدني گل گهر با توليد ساالنه 3/5 ميليون تن كنسانتره آهن، يكي از قطب هاي اصلي تامين كننده 
مواد اوليه صنايع فوالد كشور محسوب مي شود. توليد كنسانتره در كارخانه فرآوري اين مجتمع به دو روش تر 
(35 درصد) و خشك(65 درصد) صورت مي گيرد. از مشكالت اساسي توليد كنسانتره در اين كارخانه، باال بودن 
عيار سولفور بعنوان يكي از عناصر اصلي مزاحم در تهيه فوالد است، كه بررسي راههاي كاهش آنرا در درجه 
بااليي از اهميت قرارمي دهد. در اين تحقيق راههاي بهبود فرآيند جدايش تر با استفاده از پارمترهايي همچون 
دانه بندي، درصد جامد، ميزان خردايش، دور جداكننده مورد آناليز و بررسي قرار گرفته است. بازيابي باالي 
ذرات درشت تر از 180 ميكرون (بيش از 90 درصد)، توزيع بيش از 40 درصد سولفور بار ورودي در ذرات زير 
45 ميكرون، كمترين ميزان بازيابي مواد در ذرات زير 63 ميكرون، بهترين كارآيي جدايش در دانسيته پالپ 
35 درصد جامد از جمله نتايجي است كه مي توان به آن اشاره نمود. دمغناطيس كردن مواد قبل از ورود به 
جداكننده، كنترل فرآيند خرايش مواد در آسياي گلوله اي تامين كننده خوراك جداكننده جهت جلوگيري از 

ايجاد نرمه بيش از حد، به هم زدن پالپ، نرمه گيري در ذرات زير 45 ميكرون از جمله راه كارهايي است كه
 مي توان با استفاده از آنها باعث بهبود شرايط عملياتي فرآيند گرديد.

واژه هاي كليدي: جدايش مغناطيسي تر، كنسانتره آهن، سولفور، گل گهر

1- كارشناس ارشد مهندسي فرآوري مواد معدني، دانشگاه صنعتي امير كبير (پلي تكنيك تهران)
2- استاد دانشكده مهندسي معدن، متالورژي و نفت، دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك تهران)

3- استاديار بخش مهندسي معدن، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان
4- كارشناس ارشد مهندسي معدن، مجتمع معدني و صنعتي گل گهر
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مجتمع معدني و صنعتي گل گهر در استان كرمان و 
در 50 كيلومتري جنوب غربي شهرستان سيرجان در 
طول و عرض جغرافيايي به ترتيب 56 درجه و20 دقيقه 
شرقي و 29 درجه و6 دقيقه شمالي قرار گرفته و تقريباً 
بندرعباس  و  كرمان  شيراز،  رئوس  به  مثلثي  مركز  در 
با فاصله تقريبي 300 كيلومتر از هر يك از شهرهاي 

مذكور واقع شده است.
بارندگي  متوسط  و  كم  منطقه  اين  در  جوي  نزوالت 
ساالنه در آن120 ميلي متر و حداكثر سرعت باد120 
كيلومتر در ساعت است. آب و هواي نسبتا كويري در 
اين منطقه باعث تغييرات شديد درجه حرارت در فصول 
مختلف شبانه روز مي شود، بطوريكه دماي ناحيه بين 
10- تا 40+ درجه سانتيگراد در سردترين و گرمترين 
فصول سال متغيير بوده و ميزان اختالف درجه حرارت 

روز و شب به 35 درجه سانتيگراد مي رسد. 
در اين معدن 6 توده(آنومالي) معدني كاني سازي شده 
به ثبت رسيده است كه كه مجموع ذخاير ممكن آن 
1135 ميليون تن برآورد شده است. از اين ميزان توده 
شماره يك با ذخيره زمين شناسي 250 ميليون تن و 
ذخيره قابل استخراج 191 ميليون تن در حال فعاليت 

است. 
بر اساس نوع كاني هاي موجود در ذخيره و موقعيت قرار 
گيري آنها سه اليه بندي منيتيت فوقاني، ناحيه اكسيده 
و منيتيت تحتاني در آنومالي شماره يك شناخته شده 
است. كاني هاي اين سه منطقه بيشتر از نوع منيتيت، 

گوتيت، هماتيت، مارتيت و ليمونيت است. 
در  (بخصوص  آنومالي  اين  اصلي  مضر  عنصر  گوگرد 
بخش تحتاني) را تشكيل مي دهد و بيشتر از پيريت و 
به مقدار كم و پراكنده از پيروتيت تشكيل شده است. 
مونت موريلونيت آهندار بخصوص در بخش فوقاني از 
كاني هاي ثانويه به همراه منيتيت است. منيتيت فوقاني 
در بخش باالي اكسيده واقع شده و ميزان هماتيت و 
گوتيت آن كمتر از 13 درصد و گوگرد آن نيز زير 0/2 

درصد است.
 اين ناحيه با ذخيره حدود 5 تا6 ميليون تن كمتر از 8 
درصد ذخيره معدن را تشكيل مي دهد و از نظر فرآوري 
ميزان  معدن،  اكسيده  بخش  در  است.  ساده  بسيار 
هماتيت و گوتيت بيشتر از 12 درصد است، گوگرد آن 
تن  ميليون   55 حدود  در  بخش  اين  ذخيره  و  ناچيز 

است. در منيتيت تحتاني ميزان هماتيت و گوتيت كمتر 
از 12 درصد و ميزان گوگرد آن بسيار باال است(بيش 
حدود 90  معدن  از  بخش  اين  ذخيره  درصد).  از 0/2 
ميليون تن است، ولي از لحاظ پرعيارسازي و فرآوري به 

دليل وجود گوگرد بسيار مشكل و پيچيده است.
سنگ معدن استخراج شده توسط كاميون هاي معدني 
به سنگ شكن ژيراتوري با ظرفيت t/h 2000 منتقل 
شده و تاابعاد زير 200 ميلي متر مورد خردايش اوليه 
مخزن  به  شكن  سنگ  از  خروجي  مواد  گيرد.  مي  قرا 
بتني زير آن هدايت و توسط نوار نقاله به انبار همگن 
دو  به  واحد  اين  از  معدني  مواد  يابد.  مي  انتقال  ساز 
به  حاضر  حال  در  كه  خشك  خودشكن  نيمه  آسياي 
صورت خودشكن كار مي كنند و هر يك داراي ظرفيت 

t/h 400 هستند، وارد مي شود. 
وارد  ميكرون   450 حدود  dدر   80 با  آسيا  محصول 
زير  كالسيفاير(ذرات  ريز  ته  شود.  مي  قائم  كالسيفاير 
به   ، بهتر  بندي  دانه  كنترل  منظور  به  متر)   ميلي   3
ساعت  در  تن   440 تا   300 ظرفيت  با  سرندي  روي 
جريان  توسط  نيز  كالسيفاير  ريز  سر  شود.  مي  ريخته 
سرريز  و  وارد  غبارگير  هاي  سيكلون  مجموعه  به  هوا 
هريك با ابعاد ريزتر از 25 ميكرون به دستگاه غبارگير 
ها  سيكلون  ريز  ته  ولي  يابد،  مي  راه  الكترواستاتيكي 
به نوار زير سرند راه مي يابد و همراه با ته ريز سرند 
به جداكننده هاي مغناطيسي استوانه اي شدت پايين 

خشك هدايت مي شوند. 
 ،(Rougher) اين مرحله از جدايش از سه قسمت اوليه
 (Scavenger) گير  رمق  و   (Cleaner) شستشو 
حاصل  باطله  مواد  و  كنسانتره  كه  است  شده  تشكيل 
از جداكننده مغناطيسي خشك به سيلوهاي كنسانتره 
و باطله منتقل شده  و محصول مياني، جهت رسيدن 
به درجه آزادي مناسب به سمت دوآسيا گلوله اي تر 

هدايت مي گردند. 
d 80   مواد خروجي از آسياي گلوله اي 150 ميكرون 
است كه پس از رسيدن به درصد جامد وزني 35 درصد، 
به درون جداكننده هاي مغناطيسي استوانه اي تر شدت 
پايين منتقل مى گردد. مواد ورودي به جداكننده در سه 
 (Recleaner)مرحله اوليه,شستشو و شستشوي مجدد
مرحله  در  گيرند.  مي  قرار  پرعيارسازي  عمليات  تحت 
اول مواد به دو قسمت پر عيار ويا كم عيار منتقل مي 

شوند. 
محصول كم عيار به عنوان باطله نهايي، به تيكنر منتقل 
و  شستشو  مرحله  دو  طي  عيار  پر  محصول  و  شده  
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دو  عيار  كم  محصول  كه  است  ذكر  شايان  گردد.  مي 
مرحله شستشو وشستشوي مجدد  ، جهت پر عيارسازي 
هرچه بيشتر دوباره به درون آسياي گلوله اي و سپس 

به درون جداكننده منتقل مي شود.[1]
   

روشها و مواد 
مواد  جدايش  در  موثر  پارامترهاي  بررسي   منظور  به 
مغناطيسي تر در كارخانه گل گهر، در گام اول تهيه 
همين  به  گرفت.  قرار  كار  دستور  در  معرف  اي  نمونه 
منظور و با توجه به تغييرات مداوم خوراك ورودي به 
كارخانه، ميزان 300 كيلوگرم نمونه از ورودي به آسياي 
گلوله اي مدار جداكننده مغناطيسي تر در طي 40 روز 
كاري برداشته شد و به طور كامل با يكديگر مخلوط 
گرديد. پس از اطمينان از همگن شدن نمونه ها، ميزان 

30 كيلوگرم از آن جهت انجام آزمايشاي

 بهينه سازي مورد استفاده قرار گرفت. آزمايش هاي مد 
 Boxmag نظر با استفاده از جداكننده مغناطيسي تر
انجام  گوس   1500 ميدان  شدت  و  همسو  جريان  با 
شد و پارامترهاي مختلفي از جمله d 80بار ورودي به 
درصد  جداكننده،  استوانه  چرخش  سرعت  جداكننده، 
جامد و همينطور دانه بندي مورد آزمايش قرار گرفت و 
تاْثير هر يك از آنها در فرآيند مشخص گرديد. همچنين 
سرعت خوراك دهي در تمامي مراحل ثابت و به ميزان 

30 تن بر ساعت بر متر در نظر گرفته شد.
روند انجام آزمايش ها نيز بدين صورت بوده است كه 

نمونه ها طي سه مرحله به صورت سري  مورد 
پرعيارسازي قرار گرفته و كنسانتره مرحله سوم جهت 
آناليز شيميايي عناصر به آزمايشگاه ارسال گرديد. در 
ها  آزمايش  انجام  مختلف  مراحل  كلي  نماي  شكل 1 
اين  به  نيز  سازى  بهينه  روش  است.  شده  داده  نشان 
صورت بوده است كه يك پارامتر در محدوده مورد نظر 

متغيير و بقيه پارامترها ثابت در نظر گرفته مى شد. 
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با توجه به عدم كارآيى جدايش خشك در استحصال 
دانه  در  بازيابى  و  عيار  لحاظ  از  مناسب  اى  كنسانتره 
بندى هاى ريز  جدايش تر كه داراى محدوديت دانه 
تْآثير  گيرد]2[.  مى  قرار  استفاده  مورد  نيست  بندى 
ادامه  در  اند  قرارگرفته  ارزيابى  مورد  كه  پارامترهايي 

شرح داده خواهد شد. 

d 80-1  بار ورودي
درپرعيارسازي  خردايش  اهداف  مهمترين  از  يكي 
يا  كاني  آزادي  درجه  به  رسيدن  آهن،  هاي  كانسنگ 
كاني هاي مورد نظر از ديگر مواد همراه در درشترين 
كاهش  ميزان  فرآيند  اين  طي  در  است.  ممكن  ابعاد 
معدني  مواد  شناختي  كاني  تركيبات  و  بافت  به  ابعاد 
دارد.  بستگي  ارزش  با  كاني  طبيعي  ابعاد  همچنين  و 
در مورد يك كاني مشخص، ابعاد طبيعي ذرات كاني 
با ارزش در كانه هاي مختلف يكسان نيست و محدوده 
هاي دانه بندي مختلفي دارد. بنابراين ميزان خردايش 
براي يك كاني مشخص در كانه هاي مختلف، متفاوت 
مواد  خردايش  ميزان  تاْثير  برآورد  جهت  است]3[. 
درصد   80 بندي  دانه  با  نمونه  سه  فرآيند،  روند  بر 
عبوري(d 80 ) از سرندها ي 180، 125 و 90 ميكرون 
مورد آزمايش قرار گرفتند كه نتايج مربوط به آنها در 
كه  است  اشاره  قابل  است.  شده  داده  نشان  جدول 1 
بار ورودي از عيار Fe، FeO و S به ترتيب 63/99، 

14/02 و 0/333 درصد برخودار بوده است.

همانطور كه مشاهده مي شود با كاهش ابعاد ذرات تا 
80d، 125 ميكرون جدايش مناسب و همراه با كاهش 
 90 ،80d ميزان سولفور است، اما با خردايش ذرات به
مي  پيدا  افزايش  سولفور  عيار  ميزان  دوباره  ميكرون 
ميكرون  زير90  بندي  دانه  در  رسد  مي  نظر  به  كند. 
دنباله روي ذرات غير مغناطيسي وبه هم چسبيدگي 
مواد باعث كاهش راندمان جدايش مي گردد. شكل2 
ميزان بازيابي عناصر را نسبت به اندازه ذرات ورودي به 

جداكننده نشان مي دهد. 

2- سرعت جداكننده
سرعت خطي استوانه يكي از پارامترهاي اصلي در ارتباط 

هاي  جداكننده  توسط  مغناطيسي  جدايش  فرآيند  با 
استوانه اي است. با افزايش سرعت، عمق بستر ذرات 
كاهش يافته و جمع آوري ذرات مغناطيسي بهبود مي 
يابد. از طرفي نيروي گريز از مركز ايجاد شده بعنوان 
يك فاكتور بحراني در بهبود جدايش مغناطيسي عمل 
مي كند، چرا كه در سرعت بيشتر از سرعت بحراني، 
نيروي گريز از مركز بر نيروي مغناطيسي غلبه كرده 
سازد]4[.  مي  مواجه  مشكل  با  را  جدايش  كارآيي  و 
به منظور بررسي تاْثير سرعت جداكننده بر جدايش ، 
فرآيند پرعيارسازي در سه سرعت 0/4، 0/5 و 0/6 متر 
بر ثانيه انجام شد كه نتايج حاصله در جدول 2 نشان 

داده شده است.

در شكل 3 ميزان بازيابي به دست آمده براي عناصر در 
دور هاي مختلف جداكننده نشان مي دهد. همانطور 
بازيابي  ميزان  دور  افزايش  با  گردد  مي  مشاهده  كه 
مغناطيسي نيز افزايش مي يابد. البته اين روند تا زماني 
كه نيروي مغناطيسي تحت تاْثير نيروي گريز از مركز 
 0/6 سرعت   ) يافت  خواهد  ادامه  است،  نگرفته  قرار 
جداكننده  دور  افزايش  با  آن  از  پس  و  ثانيه)  بر  متر 
به مقادير باالتر جدايش با اختالل مواجه مي گردد و 

نتايج قابل اعتمادي به دست نمي آيد. 

3- درصد جامد
جرم مخصوص پالپ در جدايش  تر مواد داراي نقشي 
اساسي است. چنانچه ميزان درصد جامد بيش از حد 
پايين باشد، به دليل تالطم بيش از حد ذرات بسترسازي 
در سطح استوانه صورت نمي گيرد و در روند فرآيند 
اختالل ايجاد مي كند. حال اگر جرم مخصوص پالپ 
دهد  مي  افزايش  را  پالپ  گرانروي  باشد،  حد  از  بيش 
كه مجدداً جدايش ذرات را با مشكل مواجه مي سازد 
و باعث كاهش كارآيي جدايش به دليل راهيابي ذرات 

غير مغتاطيسي به كنسانتره
انجام  از  حاصل  نتايج   3 جدول  در  گردد]5[.  مي   
آزمايش با درصد جامد هاي مختلف نشان داده شده 
جامد،  درصد  ميزان  افزايش  با  مرحله  اين  در  است. 

ميزان بازيابي مغناطيسي افزايش يافته است.
 البته با افزايش اين ميزان به باالي 40 درصد، عالوه 

بر افزايش ميزان سولفور 
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جدول1 :نتايج مربوط به عيار و بازيابى جداكننده مغناطيسي درd 80  مختلف

شكل 2 : تاْثير ميزان80d  بار ورودي بر روي بازيابي عناصر

جدول2 : نتايج مربوط به عيار و بازيابى جداكننده مغناطيسي نسبت به سرعت چرخش استوانه

شكل 3 : ميزان بازيابي عناصر در دورهاي مختلف جداكننده
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و تانك حاوي مواد در حال جدايش باعث ايجاد مشكل 
و باز داشتن استوانه از حركت مي شود.

 شايان ذكر است كه در حال حاضر  مشكل اصلي در 
از  و  است  سولفور  ميزان  بودن  باال  گهر،  گل  كارخانه 
و  ندارد  وجود  خاصي  مشكل  آهن  عيار  ميزان  لحاظ 
داراي شرايط مورد نياز صنايع فوالد مي باشد. بنابراين 
راه هاي كاهش سولفور در درجه بااليي از اهميت قرار 

دارد.

شكل 4 ميزان بازيابي عناصر را نسبت به درصد جامد 
بازيابي  تصاعدي  روند  دهد.  مي  نشان  ورودي  پالپ 
خوبي  به  ورودي  پالپ  جامد  ميزان  به  نسبت  ذرات 

نمايان است.

4- دانه بندي و توزيع عناصر
يكي از مهمترين و اساسي ترين پارامترها جهت كنترل 
ارزيابي  و  مطالعه  كارخانه،  مختلف  خطوط  در  فرآيند 

دانه بندي است.
 در مورد كانسنگ هاي آهن كنترل جدايش مغناطيسي، 
به  آهن  تلفات  كنترل  ها،  جداكننده  كارآيي  افزايش 
بخش باطله، تهيه بار اوليه جداكننده هاي مغناطيسي 
ارزيابي  بندي  دانه  مطالعات  با  آزادي  درجه  تعيين  و 

مي شود]6[.
جدايش،  نحوه  بر  بندي  دانه  تاْثير  بررسي  منظور  به   
ميزان   و  گرديده  تقسيم  ابعادي  فراكسيون  به 6  مواد 
و نحوه توزيع عناصر مختلف در بار ورودي و محصول 

نهايي مشخص گرديد. 

جداول 5 و 6 نتايج مربوط به تاْثير دانه بندي را نشان 
مي دهد.

حاضر  حال  در  گهر  گل  مجتمع  فرآوري  كارخانه  در 
مشكل اصلي ميزان باالي سولفور كنسانتره نهايي است 

كه كاهش آن اصلي ترين اولويت به شمار مي رود.
درصد   70 از  بيش  گردد  مي  مشاهده  كه  همانطور   
سولفور بار ورودي در محدوده ذرات زير 63 ميكرون 
ذرات  همين  كه  حالي  عين  در  است،  گرديده  توزيع 
حاوي ميزان بااليي از توزيع آهن نيز هستند(بيش از 
55 درصد). در كنسانتره نهايي نيز مشاهده مي گردد 
ذرات  همين  به  مربوط  سولفور  توزيع  بيشترين  كه 

است. 
ذرات زير 45 ميكرون داراي بيشترين عيار سولفور و 
كمترين عيار آهن در بين فراكسيون هاي مختلف بار 

ورودي و كنسانتره نهايي است.
 طبق مطالعات ميكروسكوپي انجام شده توسط مشاوران 
آلماني و همينطور كارشناسان داخلي    قسمت اعظم 
زير  ابعاد  تا  خردايش  طي  گهر  گل  كانسنگ  سولفور 
100 ميكرون از كاني هاي آهن دار جدا مي گردند، 
بنابراين عدم رسيدن به درجه آزادي مناسب نمي تواند 
ميكرون  زير 63  ذرات  سولفور  ميزان  بودن  باال  دليل 

باشد. 
بار  مختلف  هاي  فراكسيون  در  ذرات  توزيع  ميزان 
ورودي و كنسانتره نهايي در اشكال 5 و 6 نشان داده 

شده است.  

 جدول3 : نتايج مربوط به عيار و بازيابى جداكننده مغناطيسي در درصد جامد مختلف
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شكل 4 : ميزان بازيابي ذرات نسبت به درصد جامدبار ورودي

جدول 4 : توزيع عناصر در بار ورودي به جداكننده در فراكسيون هاي مختلف
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جدول 5 : توزيع عناصر كنسانتره نهايي جداكننده در فراكسيون هاي مختلف

شكل 5 : توزيع آهن و سولفور در فراكسيون هاي مختلف بار ورودي به جداكننده
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فص  با كاهش اندازه ذرات ميزان بازيابي كه بيانگر ميزان 

فلز راه يافته به كنسانتره است، كاهش پيدا مي كند 
به طوريكه در ذرات زير 45 ميكرون از كمترين ميزان 
از 90  بيش  راهيابي  اشاره  قابل  نكته  است.  برخوردار 
نهايي  كنسانتره  به  ميكرون   180 باالي  ذرات  درصد 
در  سولفور  و  آهن  بازيابي  ميزان   7 شكل  در  است. 
فراكسيون هاي مختلف نشان داده شده است. مشاهده 
مي گردد كه عمده جدايش صورت گرفته در محدوده 
ذرات زير 100 ميكرون است كه بازيابي آهن و سولفور 
ميكرون  باالي 100  ذرات  در  و  هستند  فاصله  داراي 

تقريباً بخش عمده سولفور به همراه آهن بازيابي
 مي گردد.

نتيجه گيري
- در كنسانتره جداكننده مغناطيسى تر، ذرات زير 63 
چسبيدگى  هم  به  و  شدن  اگلومره  دليل  به  ميكرون 

داراى بيشترين ميزان سولفور است.
ميزان  باالترين  داراى  ميكرون   125 باالى  ذرات   -
بازدهى جدايش هستند، كه به نظر مى رسد به دليل 
عدم وجود مشكالت ناشي از آگلومره شدن و همينطور 

رسيدن به درجه آزادى مناسب ذرات باشد.
-  80d  بهينه بار ورودى  125 ميكرون است كه در 
افزايش  با  مقدار  از  تر  پايين  و همينطور  باالتر   ذرات 

عيار سولفور مواجه هستيم.
 - پالپ حاوي 35 درصد جامد، بهترين كارايي جدايش 
را داراست. در درصد جامد پايين تر ميزان بازيابى آهن 
از ميزان خوبي برخوردار نيست و در درصد جامد باالتر 
نيز با ميزان سولفور باال و همينطور اختالل در جدايش 

مواجه مى شويم.
- با افزايش دور جداكننده توازن بين نيروى مغناطيسي 
و گريز از مركز كمتر شده و به جدايش بهينه نزديك 
مى گردد كه البته داراى يك حد مجاز به دليل كاهش 

سطح تماس مواد با سطح جداكننده است.
- دنباله روى ذرات غير مغناطيسي و احاطه شدن ذرات 
بزرگترين  از  مغناطيسي  ريز  ذرات  توسط  واسط  حد 
مشكالت در جدايش مغناطيسي است كه نياز به تفرق 
كامل پالپ و دمغناطيس كردن ذرات ميانى را ايجاب 

مي نمايد.
مدار  اى  گلوله  آسياى  در  مواد  خردايش  كنترل  با   -
كارخانه، مى توان تا حدود زيادى از مشكالت ناشي از 

باال بودن سولفور دانه بندى هاى ريز را كاهش داد.
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شكل 6 : توزيع آهن و سولفور در فراكسيون هاي مختلف كنسانتره نهايي

شكل 7 : ميزان بازيابي آهن و سولفور در فراكسيون هاي مختلف
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فص پيش بيني عيار آهن كنسانتره نهايي

 كارخانه فرآوري شركت معدني و صنعتي گل گهر
 با استفاده ازشبكه عصبي شعاعي 

1-حميد رضا خانبابايي،2- عباس سام، 3- امير حسين كوهساري4- حسام خانباباي 4-بهزاد يگانه

چكيده 

مجتمع معدني و صنعتي گل گهر با توليد ساالنه 3/5 ميليون تن كنسانتره آهن، يكي از قطبهاي اصلي تأمين 
كننده مواد اوليه صنايع فوالد كشور محسوب مي شود. اساس جدايش در كارخانه فرآوري گل گهر سيرجان، 
جدايش مغناطيسي پس از خردايش مي باشد. كنسانتره حاصل از اين قسمت در حدود 70  درصد از كل كنسانتره 
مي باشد. هدف از اين نوشتار پيش بيني كيفيت كنسانتره خشك نهايي، با استفاده از تجهيزات آزمايشگاهي، نيمه 
صنعتي و روشهاي مدلسازي،  قبل از ورود خوراك به كارخانه مي باشد. در اين تحقيق به پيش بيني عيار آهن 
كنسانتره نهايي خشك پرداخته مي شود. جهت مدلسازي، از روش شبكه هاي عصبي مصنوعي، استفاده مي شود. 
لذا از شاخه شبكه عصبي شعاعي استفاده ميگردد. شبكه عصبي شعاعي يكي از جديدترين، كار آمدترين و بادقت 
ترين روشهاي پيش بيني حال حاضر دنياست. جهت تشكيل شبكه عصبي از متغيرهاي ورودي استفاده مي گردد. 
ابتدا گروهي از متغيرهاي ورودي توسط شبكه آموزش ديده و جهت تعيين اعتبار آموزش داده ها، متغيرهاي 
ورودي شبيه سازي مي شوند. سپس با استفاده از داده هايي كه در مرحله آموزش به كار نرفته اند، پيش بيني 
عيارها انجام مي گيرد. پس از مقايسه داده هاي پيش بيني شده و داده هاي واقعي اعتبار شبكه سنجيده مي شود. 

در اين تحقيق پس از مرحله اعتبارسنجي، جواب قابل قبولي از پيش بيني ارائه گرديد. 

كلمات كليدي: پيش بيني، شبكه عصبي شعاعي، جدايش مغناطيسي،  عيار آهن،

09121523010،hamid_khanbabaei@yahoo.com    ،1 - كارشناسي ارشد فرآوري مواد معدني
2 - عضو هيئت علمي دانشگاه باهنر كرمان 

ac.ir.3- عضو هيئت علمي دانشگاه يزد
 hessam_khanbabaei@yahoo.com،4 - كارشناس اكتشاف معدن، دانشگاه آزاد اسالمي محالت

5- ناظر صنعتى پروژه و كارشناس ارشد فرآورى شركت معدنى و صنعتى گل گهر



36

139
ز 0
ايي
-  پ

ه 1 
مار

  ش
ى -

هش
پژو

مه  
لنا
مقدمهفص

به منظور  مدلسازي جدا كننده مغناطيسي، تعدادي از 
داده هاي صنعتي بايد مورد بررسي قرار گيرند. گروهي 
از داده ها به عنوان ورودي يا خوراك مدل و گروهي نيز 
به عنوان خروجي يا مطلوب مدل شناخته مي شوند. 
متغيرهاي  آمد،  بدست  نظر  مورد  مدل  آنكه  از  پس 
ورودي وارد مدل شده و متغير خروجي تخمين زده مي 
شده  بيني  پيش  متغيرهاي  با  واقعي  متغيرهاي  شود. 
سنجيده  مدل  كاركرد  دقت  و  صحت  تا  شده  مقايسه 
شود. پس از آنكه مدل مورد تِأييد قرار گرفت، جهت 

كاربرد گسترده وارد بخش صنعتي مي شود.[1]

بحث
است  ماشيني  مصنوعي،  عصبي  شبكه  تعريف،  طبق 
براي ساخت يك مدل كه مي تواند با استفاده از قطعات 
الكتروني (سخت افزاري) ساخته شود، يا به وسيله نرم 
افزار شبيه سازي شود. اين عملكرد شبكه عصبي شبيه 
به عملكرد مغز انسان است. شبكه عصبي سيستمي پويا 
و غير خطي است كه از تعداد زيادي واحد پردازش ( 
نرونها) و اتصاالت بين اين واحدهاي پردازش تشكيل 

مي شود.[2]

جهت استفاده از روش شبكه عصبي، سه مرحله بايد 
مد نظر باشد:

1-آموزش
2-  تعميم و اعتبار سنجي

الگوي  شبكه،  آموزش،  فرآيند  طي  اجرا    -3  
موجود در وروديها را ( كه به صورت مجموعه داده 

هاي آموزشي است) مي شناسد.

 پس از طراحي و آموزش شبكه بهينه كه با استفاده از 
روش سعي و خطا انجام مي گيرد، وارد مرحله تعميم 
مي شويم. در اين مرحله، از وروديهايي كه در مجموعه 

آموزشي نبوده اند، جهت تعيين توانايي شبكه در ارائه 
جواب قابل قبول استفاده مي شود. پس از مرحله اعتبار 
سنجي و تعميم، زماني كه ضريب اطمينان قابل قبولي 
از جوابها حاصل گرديد، شبكه وارد مرحله نهايي يعني 

اجرا مي شود.[3]

عصبي  هاي  شبكه  از  استفاده  با  بيني  پيش  جهت 
چندين روش وجود دارد. يكي از روشهايي كه كارآيي 
خود را در عالم صنعت ثابت كرده و امروزه يكي ازپر 
كاربردترين روشها به حساب مي آيد، شبكه هاي عصبي 
شعاعي مي باشد شبكه هاي عصبي شعاعي گونه اى از 
شبكه هاى عصبى مصنوعى مى باشند. اين شبكه ها 
تعيين  را  انتقال  تابع  و  نرونها  تعداد  خودكار،  طور  به 
اليه  دو  ها  شبكه  نوع  اين  در  ها  اليه  تعداد  كند.  مى 
مى باشند.هر اليه از شبكه هاي عصبي شعاعي، داراي 
يك ماتريس وزن (w)، بردار باياس ( b) و يك بردار 
خروجي (a) مي باشد. در اليه اول نمودار گوسي كه 
داراي ثابت پراكندگي مشخصي است خروجي را به اليه 
دوم هدايت مي كند و در اليه دوم بعد از اضافه شدن  
خروجي  خطي،  نمودار  توسط  باياس  و  وزني  ضرايب 

مشخص مي گردد.[4] 

هاي  شبكه  مدل  در  استفاده  مورد  ورودي  متغيرهاي 
عصبي شعاعي كه در اين نوشتار به كار رفته است در 
شده  بيان  جدول 2  در  نيز  خروجي  متغير  جدول 1و 
جهت  خروجي  و  ورودي  متغيرهاي  از  گروهي  است. 
مابقي متغيرهاي  از  و  ميشوند،  انتخاب  آموزش شبكه 
ورودي جهت پيش بيني و مرحله تعميم استفاده مي 
شود. جهت بدست آوردن مدل پيش بيني از 26 مثال 
( نمونه) استفاده مي شود، كه شامل تمام متغيرهاي 
خروجي  متغير  و   1 جدول  در  شده  تعريف  ورودي 

تعريف شده در جدول 2 مي باشد.

 بخش آموزش: 
 20 مثال جهت مرحله آموزش وارد مدلساز مي شوند. 
در مرحله آموزش بر اساس متغيرهاي ورودي و متغير 
خروجي، شبكه تشكيل مي شود. ثابت پراكندگى در اين 
مرحله 0,5   مى باشد. پس از آنكه شبكه آموزش ديد، 
با استفاده از داده هاي آموزش ديده، عمل شبيه سازي 
انجام مي گيرد تا خروجي را پيش بيني نمايد. اين عمل 
بدان علت است تا از صحت و دقت عمل شبكه جهت 
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حاصل گردد. 

بخش تعميم:
 پس از مرحله آموزش وارد مرحله تعميم مي شويم. 
دراين مرحله از داده هايي كه در مرحله آموزش بكار 
مرحله  از  انتخابي  شبكه  ميشود.  استفاده  اند  نرفته 
مثال  كنيم. 6  مي  آماده  مرحله  اين  جهت  را  آموزش 
باقي مانده وارد مدلساز مي شوند، تا مقادير پيش بيني 
مقادير  و  شده  بيني  پيش  مقادير  گردند.  حاصل  شده 
واقعي با هم مقايسه شده و خطاي شبكه محاسبه مي 
گردد. جدول 3 مقادير واقعي، مقادير پيش بيني شده، 
قدر مطلق تفاضل و خطاي آنها را نشان مي دهد.جدول 
4خطا را كه از فرمول (1-1)   بدست مي آيد، نشان 

مي دهد. 

(1-1)

در اين فرمول:
y : مقدار عيار واقعي آهن،y' : مقدار عيار پيش بيني 

شده آهن توسط شبكه و E : خطا مي باشند.
خطاي كلي را مي توان به صورت زير محاسبه كرد.

(2-2)

Et : خطاي كلي، Ei : خطاي محاسبه شده از مرحله 
قبل و n : تعداد زوج مقادير پيش بيني شده و واقعي

ضريب  و  صد  1,08در  فرمول    اين  از  حاصل  جواب 
پيش  ادامه  باشد.در  مي   -  0,57 برابر  نيز  همبستگي 
بيني از 26 مثال ( نمونه) استفاده مي شود، كه شامل 

جز  جدول1،  در  شده  تعريف  ورودي  متغيرهاي  تمام 
عيار آهن لوله ديويس مي باشد

بعضي  گاهي  كه،  است  علت  بدان  متغير  اين  حذف   .
از متغيرها اثر منفي بر شبكه دارند و دقت پيش بيني 
را پايين مي آورند كه با امتحان شبكه، صحت فرض، 
رد يا تأييد خواهد شد.20 مثال جهت مرحله آموزش 
وارد مدلساز مي شوند. ثابت پراكندگى در اين مرحله  
0,3مى باشد. شبيه سازى داده هاى آموزشى، به خوبى 
و با خطاى صفر انجام گرفت.  سپس عمل شبيه سازي 
انجام مي گيرد تا خروجي را پيش بيني نمايد. شبيه 
صفر  خطاي  با  و  خوبي  به  آموزشي،  هاي  داده  سازي 
انجام شد. لذا شبكه به خوبي آموزش ديده و وارد مرحله 
قبل  مرحله  مانند  نيز  تعميم  بخش  شويم.  مي  تعميم 
انجام مي گيرد. جدول 4 اين مقادير را نشان مي دهد. 
شكل 2 نمودار مقادير واقعي و مقادير پيش بيني شده را 
نشان مي دهد. خطاي كلي محاسبه شده، برابر 0,77در 

صد و ضريب همبستگي نيز برابر 0,06 - مي باشد.
از  قبل  حالت  مانند  بيني   پيش  از  بعد  مرحله  در 
تمام  شامل  كه  شود،  مي  استفاده  نمونه)   ) مثال   26
عيار  جز  جدول 1،  در  شده  تعريف  ورودي  متغيرهاي 
باشد.  مي  استاندارد  آزمايش  از  حاصل  كنسانتره  آهن 
20 مثال جهت مرحله آموزش وارد مدلساز مي شوند. 

ثابت پراكندگى در اين مرحله 0,4  مى باشد. 
شبيه سازى داده هاى آموزشى، به خوبى و با خطاى 
صفر انجام گرفت.بخش تعميم مانند مراحل قبل انجام 
مي گيرد. جدول5 اين مقادير را نشان مي دهد. شكل 3 
نمودار مقادير واقعي و مقادير پيش بيني شده را نشان 
مي دهد. خطاي كلي محاسبه شده برابر 1,15در صد و 

ضريب همبستگي نيز برابر 0,66 - مي باشد. 
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شكل 1: نمودار مقادير واقعي و تخمينى  

           شكل2: نمودار مقادير واقعي و تخميني        

         شكل 3: نمودار مقادير واقعي و تخميني
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نتايج حاصل از پيش بيني قابل قبول بوده وبا خطايي پايين پيش بيني انجام شده است.عدم استفاده از عيار آهن 
كنسانتره حاصل از آزمايش استاندارد،  خطاي پيش بيني عيار آهن را افزايش مي دهد. اين مطلب نشان مي 
دهد كه متغير فوق تأثيري مثبت بر پيش بيني عيار آهن دارد.عدم استفاده از عيار آهن كنسانتره جداكننده لوله 

ديويس، خطاي پيش بيني را كاهش مي دهد. اين بدان معناست كه بهتر است از اين متغير استفاده نشود.
متغير عيار آهن لوله ديويس نسبت به مابقي متغيرها تأثير كمتري بر خطاي پيش بيني دارد.جواب حاصل از شبكه 
شعاعى با ثابت نگه داشتن پارامترها، همواره بدون تغيير مى باشد. حال آنكه شبكه هاى استاندارد پس از هر بار 
اجراى برنامه داراى جوابى مختلف، اما نزديك به هم مى باشند.زمان انجام عمليات در شبكه هاى شعاعى بسيار 
كمتر از شبكه هاى استاندارد مى باشد.تعداد اليه هاى شبكه شعاعى همواره دواليه مى باشد، در صورتى كه شبكه 

هاى استاندارد امكان انتخاب تعداد اليه ها رادارند.

منابع فارسي 
1- حسني پاك، علي اصغر، شرف الدين. محمد،  تحليل داده هاي اكتشافي ، انتشارات دانشگاه تهران، (1380)،  
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2- رضايي، بهرام،  تكنولوژي فرآوري مواد معدني ( پرعيار سازي به روش مغناطيسي)، انتشارات دانشگاه صنعتي 

اميركبير تهران

Refrences
 
Wu, X. Zhou, Y,  «Reserve Estimation Using Neural Network Technique», 
(1993),  Vol. 19, pp.575-567
Haykin, S, « Neural Network», (1999), pp.842.
Guang, Y., Del Villar, R.,Thibault, J,  Neural net-based softsensor for dynamic 
particle size estimation in grinding circuits. Miner, (1997),  Process.52, pp 
135-121



42

139
ز 0
ايي
-  پ

ه 1 
مار

  ش
ى -

هش
پژو

مه  
لنا
فص

بررسي رفتار ته نشيني جريان اسالري ته ريز تيكنر كارخانه 
فرآوري شركت معدني و صنعتي گل گهر در لوله، با افزايش غلظت

 
 

1هادي شمس پور،   2سيد حسين منصوري،    3فرشيد زماني

 

چكيده 

مشخصات جريان يك اسالري ته نشين شونده تا حد زيادي به سرعت ته نشيني ذرات جامد در آن بستگي داشته 
و مشخصات جريان يك اسالري غيرته نشين شونده به مشخصات رئولوژي و دانسيته آن بستگي دارد. يكي از عوامل 
اصلي انسداد در خطوط لوله انتقال اسالري، ته نشيني ذرات جامد معلق در اسالري مي باشد كه با تغيير غلظت 
اسالري، رفتار ته نشيني ذرات جامد معلق در جريان لوله نيز تغيير مي كند. در اين مقاله سعي شده به بررسي 
رفتار ته نشيني ذرات جامد در جريان اسالري همراه با افزايش غلظت پرداخته و معادالت حاكم، براي اسالري 
ته ريز تيكنر باطله در كارخانه فرآوري سنگ آهن گل گهر بكار روند. نتايج نشان مي دهند كه با افزايش غلظت، 
سرعت ته نشيني ذرات جامد افت مي كند و همچنين اسالريهاي با غلظت باالتر را مي توان بدون ايجاد انسداد در 

خط لوله، در دبي هاي پائين تر منتقل نمود.

كلمات كليدي: غلظت اسالري، رفتار ته نشيني، سرعتهاي گذار، سرعت رسوب گذاري، رژيم جريان، انسداد

مربي مكانيك- دانشكده تكنولوژي سيرجان
استاد بخش مكانيك-دانشكده فنى و مهندسى، دانشگاه شهيد باهنر كرمان

كارشناس ارشد معدن شركت معدنى و صنعتى گل گهر
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كننده  حمل  سيال  از  مخلوطي  اسالري   مخلوط  يك 
به  ها  اسالري1  باشد.  مي  آن  در  معلق  جامد  ذرات  و 
دو دسته اسالري هاي ته نشين شونده و غيرته نشين 
شونده تقسيم مي شوند. مشخصات جريان يك اسالري 
مشخص  اسالري  رئولوژي  بوسيله  شونده  نشين  ته 
نمي شود بلكه تا حد زيادي به سرعت ته نشيني ذرات 
يك  جريان  مشخصات  ولي  دارد  بستگي  آن  در  جامد 
و  رئولوژي  مشخصات  به  شونده  نشين  غيرته  اسالري 

دانسيته آن بستگي دارد.
جريان در لوله افقي، رژيمهاي مختلف را شامل مي شود 
و هر رژيمي از بستر ساكن2  در سرعتهاي پايين گرفته 
تا جريان شبه همگن (متقارن )3 در سرعتهاي باال را 
طي  در  كه  معادالتي  رژيم،  هر  براي  گيرد.  مي  بر  در 
سالها ايجاد شده اند، براساس قطر ميانگين ذرات، قطر 
مجرا، دانسيته ذرات، ضريب درگشان، سرعت جريان و 
غيره مي-باشند. هر رژيم، در محدوده اي از سرعتهاي 
به  رژيم  يك  از  گذار  براي  و  داده  رخ  لوله  در  جريان 
رژيم ديگر، يك سرعت گذار وجود دارد؛ كه مهمترين 
و كاربردي ترين سرعت گذار، سرعت گذار از جريان با 

بستر متحرك  به جريان ناهمگن مي باشد.
وقتيكه اسالري ها تمايل به ته نشيني دارند بايد جريان 
مغشوش حفظ شود؛ اغتشاش سيال براي نگه داشتن 
ذرات به صورت معلق در يك لوله افقي الزم مي باشد. 
در سرعتهاي پائين، ذرات رسوب كرده و تشكيل يك 
از  جلوگيري  براي  دهند.  مي  افقي  لوله  كف  در  مانع 
ته نشيني ذرات جامد در قسمتهاي افقي خط لوله، بايد 
يك مينيمم سرعت حفظ شود. سرعتي كه كمتر از آن 
را  لوله  در  رسوب  تشكيل  و  ته نشيني  به  تمايل  ذرات 
دارند، سرعت رسوب گذاري  يا سرعت دوراند  ناميده 
مي شود. هر چند در مخلوطهاي پيچيده، ذرات جامد 
در سرعتهاي پايين تر شروع به ته نشيني مي كنند، اما 

مهندسان اغلب براي سرعت ته نشيني به اين سرعت 
رجوع مي كنند.

ذرات  براي  ته نشيني  سرعت  براي  زيادي  معادالت 
 (0,0059in)  0,15mm>d50 محدوده  در  كوچك 
 ،1908 سال  در  ريچارد  شد.  ارائه  استوكز   بوسيله 
نشان داد كه معادله استوكز براي ذرات با قطر بزرگتر 
از mm0,2 (in 0,00787) دقيق نبوده و آزمايشات 
در  مخصوص 2,65  وزن  با  كوارتز  ذرات  براي  وسيعي 

رژيمهاي آرام، گذرا و مغشوش انجام داد [1].
سال  در  كندليوس  و  دوراند  فرانسوي،  دانشمندان 
1952، تعدادي از مطالعاتشان روي جريان اسالري شن 
تا قطر mm900 (in5/35) را  ماسه در لوله هايي  و 
منتشر كردند. عالوه بر دوراند و كندليوس، دانشمندان 
انگليسي، نيوويت و همكارانش در سال 1955، معادالتي 
براي سرعت رسوبگذاري و افتهاي اصطكاكي ارائه داده 

اند [1].
وستر و دني در سال 1955، اطالعاتي را براي سرعت 
آنها  كردند،  منتشر  ماسه  و  ذغال  ذرات  آزاد  ته نشيني 
نتيجه گرفتند كه با افزايش غلظت حجمي از در صد3 
مي كند  افت  بشدت  ته نشيني  سرعت  صد30،  در  به 

.[2]
سرعت  روي  ديواره  اثرات  موندي،  و  گراهام  كايزر، 
سقوط يك گوي در اسالريهاي غليظ را بررسي كردند. 
آنها نتيجه گرفتند كه در اسالري هاي رقيق (با غلظت 
با  زيادي  تفاوت  ديواره،  اثرات  صد10)،  در  حجمي 
سيال نيوتني خالص ندارد. براي اسالري هاي با غلظت 
متوسط (در صد30 حجمي)، با نزديك شدن گوي به 
به  شروع  نيوتني  سيال  به  نسبت  ديواره  اثرات  ديوار، 
انحراف كرده و گوي آرامتر از سقوطش در يك سيال 
نيوتني با ويسكوزيته ظاهري يكسان، سقوط مي كند. در 
اسالري هاي غليظ تر (در صد50 حجمي) اثرات ديواره 
بوضوح نسبت به مخلوطهاي با غلظت متوسط شديدتر 

است [3].
در طراحي سيستم پمپاژ انتقال اسالري، قطر لوله بايد 
به گونه اي انتخاب شود كه سرعت جريان در داخل لوله 
باالتر از سرعت رسوب گذاري حفظ شود. عملكرد خط 
لوله در سرعتي برابر يا كمتر از سرعت رسوب گذاري 
به مدت طوالني باعث انسداد خط لوله مي شود. براي 
جلوگيري از انسداد خط لوله، مينيمم سرعتي كه بايد در 
انتقال اسالري حفظ شود بايد بزرگتر از سرعت رسوب 
گذاري باشد. سرعت رسوب گذاري به غلظت اسالري و 
وزن مخصوص ذرات جامد موجود در آن بستگي دارد. 

Slurry 
Stationary Bed  
Symmetric  
Moving Bed  
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در مورد اسالريهاي با غلظت باال، اگر نرخ تغيير شكل در خط لوله (سرعت جريان) بيش از اندازه كم شود، در فص

مقابل جريان يافتن مقاومت خواهد كرد. بنابراين با توجه به غلظت اسالري، دبي جريان بايد به گونه اي تنظيم 
شود كه با توجه به مسير خط لوله و تجهيزات پمپاژ، بدون ايجاد ته نشيني و انسداد خط لوله، بتوان اسالري را 

منتقل نمود.
در كارخانه فرآوري سنگ آهن گل گهر سيرجان، باطله سيستم تر مدار فرآوري (كاني هاي غيرمغناطيسي نظير 
هماتيت و عناصر زائد ديگر نظير گوگرد و فسفر) بصورت اسالري با غلظتي حدود در صد6 وزني وارد تيكنر شده 
و پس از آبگيري با غلظتي حدود در صد40 وزني به يك مخلوط كن و از آنجا به سمت حوضچه دفع باطله 
هدايت گشته و آب بازيابي شده از سرريز تيكنر دوباره به داخل سيستم تزريق مي گردد. جهت بازيابي آب بيشتر 
از سرريز تيكنر و جلوگيري از به هدر رفتن آب از ته ريز تيكنر، تا حد امكان بايد غلظت اسالري ته ريز تيكنر 
افزايش يابد بطوريكه با افزايش غلظت اسالري از 40 به 60 درصد وزني مي توان day1600/m3) 66 h/m3 يا 

year580,000/m3) در مصرف آب تازه صرفه جويي نمود.

اثرات غلظت روي سرعت ته نشيني اسالري

افزايش غلظت حجمي ذرات، باعث افزايش برهمكنشها، برخوردها و انتقال مومنتوم بين ذرات مختلف (ريز و 
درشت) و باعث كاهش فاصله بين ذرات مي شود. براي ذرات كروي در غلظت حجمي در صد1، فاصله بين ذرات 
فقط 4 برابر قطر بوده و اين فاصله در غلظت حجمي در صد5 به 2/5 و در در صد10 به 2 برابر قطر كاهش مي 

يابد.
وستر و دني [2] اطالعاتي را براي سرعت ته نشيني آزاد ذرات ذغال و ماسه منتشر كردند كه در جدول (1) نشان 
داده شده است. اثرات غلظت بطور واضح بوسيله اختالف سرعت ته نشيني آزاد يك ذره منفرد و غلظت حجمي 

در صد30 مشخص مي باشد.

جدول 1- اثر غلظت روي سرعت ته نشيني ذرات ذغال و ماسه [2]
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فص  كرزي و گيل [P ,1. 3,10] معادله كارمن-كزني  را 

براي تعيين سرعت ته نشيني بكار بردند:

            (1)

كروي  ذره  براي  كه  است  مخصوص  مساحت   SP كه 
زير  بصورت  حجم  به  سطح  مساحت  نسبت  بصورت 

تعريف مي شود:
 

           
Kz = ثابت كزني است كه تابعي از شكل ذره، تخلخل، 
جهت قرار گرفتن ذره و توزيع اندازه مي باشد. مقدار 

Kz بين 3 و 6 بوده اما معموال 5 فرض مي شود.
ΔP/L =گراديان فشار در لوله ناشي از جريان مخلوط.

غلظت  از  لزوما  فشار  گراديان  نشيني،  ته  فرآيند  در 
حجمي ذرات ناشي مي شود:

 (2)
             

بعالوه، سرعت ته نشيني ناشي از غلظت حجمي بصورت 
زير بيان مي شود:

 (3)
           

 معادله به شكل زير در ،SP=6/dg براي ذرات كروي با
:مي آيد

 (4)
        

ذرات  براي  نشيني  ته  سرعت  با 5،  برابر   Kz فرض  با 
كروي به معادله زير ساده مي شود:

 (5)
         

خيلي  حجمي  غلظت  در  نشيني  ته  سرعت   V0 كه 
پايين (سرعت ته نشيني آزاد ذره) مي باشد كه بوسيله 

معادله استوكز بصورت زير بيان مي شود:

رژيمهاي جريان اسالري ته نشين
 شونده در لوله

بعلت رابطه بين اندازه ذرات و سرعتهاي ته نشيني و 
رسوب گذاري، دسته بندي كلي پيشنهاد شده توسط 
و  ذرات  واقعي  جريان  اساس  بر  رژيم  چهار  به  دوراند، 

اندازه آنها تقسيم شده است.

با توجه به شكل (1)، چهار رژيم اصلي در يك لوله افقي 
وجود دارد:

1.  جريان با بستر ساكن
2.  جريان با بستر متحرك و جهش ناگهاني

3.  مخلوط ناهمگن با ذرات جامد معلق
جامد  ذرات  با  همگن  يا  همگن  شبه  مخلوطهاي    .4

معلق
بصورت  جامد  ذرات  آنها  در  كه  اسالري  جريانهاي 
اليه هاي مجزا هستند، جريانهاي ناهمگن ناميده شده 
ته نشين شونده  اسالريهاي  اسالريها،  خود  حاليكه  در 

ناميده مي شوند.

1- جريان با بستر ساكن
ذرات با كمترين سرعت ته نشيني بصورت تعليق نامنظم 
حركت كرده در حاليكه ذرات درشت تر تشكيل بستر 
است،  پائين  اسالري  جريان  سرعت  وقتيكه  مي دهند. 
بستر ضخيم شده و با افت بيشتر سرعت، فشار افزايش 

يافته و باعث انسداد خط لوله مي شود.

2- جريان با بستر متحرك و جهش ناگهاني
وقتيكه سرعت جريان پائين است و مقدار زيادي ذرات 
درشت وجود دارند، بستر مانند توده هاي شن روان در 
بيابان حركت مي كند. ذرات با كمترين سرعت ته نشيني 
بصورت تعليق متقارن حركت كرده، ذرات بااليي بستر 
كه داراي سرعت ته نشيني ميانه مي باشند همراه سيال 
متحرك به بيرون بستر كشيده شده و در تعليق نامنظم 
قرار خواهند گرفت و ذرات با بيشترين سرعت ته نشيني 
در بستر باقي مي مانند. جريان در اين رژيم نيز مي تواند 
اكثر  تشخيص  شود.  لوله  خط  انسداد  باعث  سرانجام 
سرعتهايي  در  اسالري  جريان  كه  است  اين  مهندسان 
برقرار  مي شود،  رژيم  اين  باعث  كه  سرعتي  از  باالتر 

شود. 
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 شكل 1- رژيم جريانهاي ته نشين شونده در اندازه ذرات بر حسب سرعت متوسط [1]فص

اغتشاش  بوسيله  شده  حفظ  تعليق   -3
(جريان ناهمگن)

همانطور كه سرعت جريان افزايش مي يابد، اغتشاش 
تمامي  كند.  مي  كفايت  جامد  ذرات  كردن  بلند  براي 
ذرات در يك الگوي نامنظم حركت مي كنند بطوريكه 
ذرات درشت در كف لوله افقي با اليه هاي ذرات متوسط 
و ريز مخلوط مي شوند. اكثر ذرات ممكن است به كف 
لوله برخورد كرده و دوباره برگردند. فرسايش كف لوله 
بايد در حفظ قطر داخلي لوله مورد توجه قرار گرفته 
و لوله ها بمنظور حفظ الگوي فرسايش ديواره داخلي 
اسالري  مهندس  توسط  پيشنهادي  هاي  بازه  در  آنها، 

چرخانده شوند.

4- جريان متقارن
 يا شبه همگن در سرعت باال

است  ممكن  جامد  ذرات  تمامي  باال،  سرعتهاي  در 
حركت  يكنواخت)  لزوما  نه  (اما  منظم  الگوي  يك  در 
كنند. بعضي از اين جريانها بخاطر تقارنشان در اطراف 
مخلوطهاي  شوند.  مي  ناميده  همگن  شبه  لوله  محور 
شبه همگن شامل ذرات ريز يا خيلي ريز در سرعتهايي 

نزديك 1/52 m/s (ft/s 5) اتفاق مي افتند.

سرعتهاي گذار
شدند  توصيف  قبل  بخش  در  كه  جريان  رژيم  چهار 
بوسيله منحني گراديان فشار بر حسب سرعت متوسط 
سرعتهاي  شوند.  مي  داده  نشان   ((2) (شكل  اسالري 

گذار بصورت زير تعريف مي شوند:

• V1:  در سرعتهاي بزرگتر از اين سرعت، در نيمه 
پاييني لوله بستر ساكن بوجود آمده و در نيمه بااليي 
لوله، ذرات جامد بوسيله جهش ناگهاني يا بصورت معلق 

حركت مي كنند.

• V2: در سرعتهاي بزرگتر از اين سرعت، جريانهاي 
درشت،  ذرات  با  نامنظم  مخلوط  يك  بصورت  مخلوط 

تشكيل بستر متحرك مي دهند.

سرعت،  اين  از  بزرگتر  سرعتهاي  در   :VD يا   V3
تمامي ذرات بصورت تعليق نامنظم حركت كرده و در 
زير آن، ذرات جامد شروع به ته نشيني و تشكيل بستر 

متحرك مي دهند.

تمامي  سرعت،  اين  از  بزرگتر  سرعتهاي  در   :V4  •
ذرات جامد بصورت تعليق متقارن حركت مي كنند.
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فص اغلب  گذشته  در  و  بوده  گذاري  رسوب  سرعت   V3

شد.  مي  ناميده  يكنواخت،  ذرات  براي  دوراند  سرعت 
مقدار اين سرعت به غلظت حجمي وابسته است. توزيع 
ذرات در لوله بصورت تابعي از غلظت حجمي و سرعت 

در شكل (3) نشان داده شده اند. 
در  متحرك  بستر  و  ساكن  بستر  با  جريان  رژيم  دو 
صورتيكه در لوله اتفاق افتند ممكن است باعث انسداد 
خط لوله شوند بنابراين سعي مي شود كه اين دو رژيم 

در لوله انتقال اسالري رخ ندهند.
سرعت گذار V3 يا سرعت براي گراديان فشار مينيمم

سرعت گذار V3 بينهايت مهم است چون آن سرعتي 
است كه گراديان فشار در آن مينيمم است. دوراند و 
كندليوس [P.4.8.1] معادله زير را براي ذرات شن و 
ماسه اي كه داراي اندازه يكنواخت مي باشند، بدست 

آوردند:

 (6)
       

كه FL = ضريب دوراند بر اساس دانه بندي و غلظت 
حجمي

ضريب دوراند FL در شكل (4) براي ذرات يكنواخت 
از  است.  شده  داده  نشان  كم  تغييرات  محدوده  با  يا 
آنجاييكه اكثر اسالريها مخلوطي از ذرات با اندازه هاي 
كارانه  محافظه  خيلي  شكل  اين  باشند،  مي  متفاوت 

استفاده مي شود.
شيلر و هربيچ [P.4.8.1] معادله ضريب سرعت دوراند 

بر اساس  d50 ذرات را پيشنهاد دادند:

 (7)
      

شكل 2- سرعتهاي گذار براي جريانهاي اسالري ته نشين شونده [1]
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فص

شكل 3- مفهوم توزيع ذرات در لوله
 بعنوان تابعي از غلظت حجمي و سرعت [1]

كه d50 بر حسب mm بيان مي شود.
منتشر  مقادير  از  كوچكتر   ،d50 اساس بر   FL مقدار 
يكنواخت  ذرات  با  اسالري  مخلوطهاي  براي  شده 

(مخلوطهاي آزمايشگاهي) مي باشد.
بر  آمده  بدست   FL قراردادي  مقادير  مقايسه  بمنظور 
اساس اندازه ذرات يكنواخت يا با محدوده تغييرات كم, 
با مقادير بدست آمده توسط معادله شيلر، هر دو مقادير 

در شكل (4) رسم شده اند.

-مقايسه بين مقادير قراردادي براي اسالريهاي با اندازه 
يكنواخت و مقادير بدست آمده از معادله شيلر با استفاده 

از d50 براي اسالري با دانه بندي وسيع [1]

شبه  جريان  و  ناهمگن  جريان  بين   V4 گذار سرعت 
همگن

 .P  ,1] نيوويت  همگن،  شبه  جريانهاي  به  گذار  براي 
4,18] سرعت را بر حسب سرعت ته نشيني آزاد ذرات 

بيان كرد:

             (8)
براي محاسبه سرعت ته نشيني در رابطه (8) از رابطه 

(4) استفاده مي شود.
نتايج و بحث

تيكنر  ريز  ته  اسالري  براي  را  موجود  روابط  حال 
كارخانه فرآوري سنگ آهن گل گهر در غلظتهاي 40 
تا در صد60 وزني بكار مي بريم. علت بررسي اسالري 
موردنظر تا غلظت در صد60 وزني، كاهش شديد رفتار 
ته نشيني در غلظتهاي باالتر مي باشد بطوريكه مي توان 
اين اسالري را در غلظتهاي باالتر از 60 درصد وزني، 
غيرته نشين شونده در نظر گرفت. قبل از بررسي رفتار 
ته نشيني جريان اسالري در لوله، ابتدا بايد خصوصيات 
ذرات جامد و اسالري بررسي شوند. بعد از جمع آوري 
تمامي  در  تيكنر  ريز  ته  خواص  معرف  كه  اي  نمونه 
شرايط باشد، دو خاصيت كه در تمامي محاسبات، ثابت 
در نظر گرفته مي شوند يعني وزن مخصوص و توزيع 

اندازه ذرات جامد, اندازه گيري شدند.
 با اندازه گيري وزن مخصوص ذرات جامد، مقدار 

  ρs=4gr/cm3
 به دست آمده؛ همچنين با انجام آناليز سرندي روي 
نمونه، توزيع اندازه ذرات مطابق شكل (5) بدست آمده 

است.
d50 ذرات برابر با 22 ميكرون و d80 ذرات نيز برابر 
71 ميكرون مي باشد. ذرات به علت ريزي, كروي فرض 
شده و بخاطر رنج وسيع و تغييرات شديد اندازه ذرات 
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فص به علت متغير بودن خوراك ورودي كارخانه، در تمامي 

 d80 مقدار  از  ذرات  متوسط  قطر  براي  محاسبات 
استفاده شده است.

1gr/=ρL يك  با  برابر  آب  دانسيته  گرفتن  نظر  در  با 
4gr/=ρs جامد  ذرات  مخصوص  وزن  داشتن  و   cm3

cm3، با استفاده از روابط زير [4]:

  مي توان در غلظت هاي وزني(Cw) مختلف، مقادير 
دانسيته اسالري (ρm) و غلظت حجمي(Cv) را بدست 

آورد.

سرعت ته نشيني اسالري از رابطه (4) محاسبه گرديده 
در  وزني  صد40-60  در  غلظتهاي  براي  آن  نتايج  كه 

جدول (2) و شكل (6) نشان داده شده است. 
سرعتهاي گذار فقط به خصوصيات اسالري مانند قطر 
بستگي  آنها  نشيني  ته  سرعت  و  درگ  ضريب  ذرات، 
نيز  لوله  قطر  مانند  پمپاژ  مشخصات  به  بلكه  نداشته 

بستگي دارند.
سرعت گذار V3 از رابطه (6) و ضريب دوراند (FL) با 
توجه به توزيع گسترده اندازه ذرات از رابطه (7) بدست 
مي آيد. سرعت گذار V4 نيز از رابطه (8) بدست آمده 
 (7) شكل  و   (2) جدول  در   V4 و  V3 مقادير است. 

نشان داده شده اند.

شكل 4- ضريب سرعت دوراند بر حسب اندازه ذره
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شكل 5- توزيع اندازه ذرات جامد ته ريز تيكنر

جدول 2- مقادير سرعت ته نشيني و سرعتهاي گذار در غلظتهاي مختلف
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شكل 6- مقادير سرعت ته نشيني در غلظتهاي مختلف

شكل 7- مقادير سرعتهاي گذار V3 و V4 در غلظتهاي مختلف
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شكل 8- جابجايي مرز بين رژيمهاي جريان اسالري با افزايش غلظت

بعنوان مثال براي داشتن رژيم جريان شبه همگن در 
غلظتهاي 40، 45، 50، 55 و در صد60 در لوله 6 اينچ، 
 h/m3 حداقل دبي بترتيب برابر 95، 87، 79، 72 و
65 و در لوله 5 اينچ، بترتيب برابر 63، 58، 53، 48 
سرعت  كه  است  ذكر  به  الزم  باشد.  مي   44  h/m3و
حدي براي رسوب گذاري ذرات، سرعت V3 مي باشد 
نه  V4, كه حداقل دبي الزم براي جلوگيري از رسوب 
ذرات در لوله 6 اينچ افقي و انسداد آن, براي غلظتهاي 
 h/m3حدود اينچ  لوله 5  در  و   60 h/m3حدود فوق 
40 مي باشد. بين سرعتهاي V3 و V4، رژيم جريان 

ناهمگن اتفاق مي افتد.

نتيجه گيري
اسالري،  غلظت  افزايش  با  كه  دهند  مي  نشان  نتايج 
سرعت ته نشيني اسالري كاهش مي يابد به اين علت 
كه ته ريز تيكنر شامل درصد زيادي ذرات ريز (در صد50 
زير μm 22) مي باشد. براي اسالري هاي شامل ذرات 
ريز، حضور ذرات ريزتر (<18μm) به معلق نگه داشتن 
ذرات درشت كمك كرده و نرخ ته نشيني ذرات درشت 
تر را كاهش مي دهند [5]، در نتيجه با افزايش غلظت، 

سرعت ته نشيني كاهش مي يابد.
در اين تحقيق، تنها عامل مؤثر در سرعت V3 (سرعت 
گذار از جريان با بستر ساكن به ناهمگن), غلظت اسالري 
مي باشد كه با افزايش آن, V3 نيز (به ميزان ناچيزي) 
افزايش مي يابد. به اين دليل كه با افزايش غلظت و كم 
شدن فاصله بين ذرات، اغتشاش جريان (كه عامل مؤثر 
در گذار از جريان با بستر متحرك به جريان ناهمگن 
مي-باشد) كاهش يافته, در نتيجه سرعت بيشتري براي 

ايجاد اغتشاش نياز مي شود (مطابق شكل (3) [1])، 
بنابراين با افزايش غلظت، رژيم ناهمگن در سرعتهاي 
تعريف  (طبق  ديگر  عبارت  به  يا  افتاده  اتفاق  باالتري 
سرعت رسوبگذاري) براي جلوگيري از ته نشيني ذرات 

به سرعتهاي باالتري نياز است.
با افزايش غلظت، سرعت  V4(سرعت گذار از جريان 
ناهمگن به جريان شبه همگن) كه عالوه بر قطر داخلي 
لوله، فقط به سرعت ته نشيني اسالري بستگي دارد، با 
كاهش سرعت ته نشيني، كاهش مي يابد به اين علت 
كه عامل مؤثر در گذار از جريان ناهمگن به جريان شبه 
همگن, منظم شدن الگوي حركت ذرات (توزيع تقريبا 
يكنواخت ذرات در مقطع لوله) مي باشد. كه با افزايش 
غلظت، اين الگو در سرعتهاي پائين تري حاصل خواهد 

شد. 
شكل (8) كه براي درك بهتر شكل (7) ترسيم شده، 
رژيمهاي  بين  مرز  جابجايي  بر  غلظت  افزايش  تأثير 
مي  مشاهده  كه  همانطور  دهد.  مي  نشان  را  جريان 
بستر  با  جريان  رژيم  بين  مرز  غلظت،  افزايش  با  شود 
رژيم  بين  مرز  و  راست  سمت  به  ناهمگن  و  متحرك 
جريان ناهمگن و شبه همگن به سمت چپ جابجا شده 
 V4 در مقايسه با كاهش سرعت V3 و افزايش سرعت

خيلي ناچيز مي باشد.
بيشتر  افزايش  با  كه  نيست  معنا  اين  به   (8) شكل 
رژيم  محدوده  كه  مي رسيم  حدي  به  اسالري،  غلظت 
قبال  كه  همانطور  بلكه  مي رود  بين  از  ناهمگن  جريان 
درصد   60 از  باالتر  غلظتهاي  براي  شد،  داده  توضيح 
وزني مي توان رفتار اسالري را غيرته نشين شونده در نظر 
رژيمهاي  غيرته نشين شونده،  اسالري  براي  كه  گرفت 

جريان ذكر شده قابل تعريف نمي باشند.
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فهرست عالئم

CD            ضريب درگ
Cv           غلظت حجمي ذرات جامد بصورت درصد
Cw          غلظت وزني ذرات جامد بصورت درصد
Di            قطر داخلي لوله

dg            قطر ذره كروي
d50        اندازه اي كه 50 درصد ذرات كوچكتر از آن باشند
d80        اندازه اي كه 80 درصد ذرات كوچكتر از آن باشند
g             شتاب جاذبه
L             طول لوله يا كانال
S            وزن مخصوص ذرات جامد

or Vt Vc          سرعت ته نشيني آزاد در غلظت حجمي داده شده
V0          سرعت ته نشيني آزاد در سيال خالص

عالئم يوناني
μ          ويسكوزيته مطلق سيال نيوتني
ρ             چگالي

زيرنويس
L             مايع
S             جامد
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مدلسازي مغناطيس جداكننده مغناطيسي استوانه اي 
TableCurveشدت پائين با استفاده از نرم افزار رياضي

1مجتبي قربان نژاد،  2اميرپرويز مهرانى، 3 دكتر عباس سام

چكيده:
 در يك جداكننده مغناطيسي استوانه اي بُعد ميدان مغناطيسي و بطور كلي فضاي مغناطيسي بين استوانه 
چرخان و تانك جداكننده از جمله ي پارامترهاي مهم طراحي است. لذا مدلسازي مغناطيسي يك جداكننده 
مغناطيسي استوانه اي مي تواند كمك زيادي به يك مهندس فرآوري در بحث طراحي و نگهداري جداكننده 
داشته باشد. همچنين به مرور زمان و طوالني شدن عمر معدن، ويژگي هاي كانسار آهن تغيير مي كند و ممكن 
است تغيير موقعيت استوانه مغناطيسي درون تانك جداكننده براي بهتر شدن عملكرد آن، نياز باشد، بنابراين 
دانستن شرايط مغناطيسي فضاي بين استوانه و تانك در تصميم گيري ها نقش مهمي ايفا مي كند. در اين تحقيق 
 TableCurve ابتدا ميدان مغناطيسي يك استوانه مغناطيسي اندازه گيري شده، سپس با استفاده از نرم افزار
منحني و معادالت ميدان مغناطيسي بدست آمده اند و با تحليل هاي رياضي منحني هاي مذكور با استفاده از 
همين نرم افزار، منحني و معادالت گراديان و نيروي مغناطيسي نيز بازسازي شده اند. به اين ترتيب مدلسازي 
فضاي دوبعدي مغناطيسي در اطراف جداكننده مغناطيسي استوانه اي شدت پائين حاصل شده است. با استفاده 

از اين مدلسازي نقش هركدام از نيروهاي شعاعي و محيطي در پر عيارسازي خوراك نيز بدست آمده است.

گراديان  مغناطيسي،  نيروي  مغناطيسي،  ميدان  اي،  استوانه  مغناطيسي  جداكننده  كليدواژه:مدلسازي، 
مغناطيسي

1- كارشناس ارشد فرآورى مركز تحقيقات سنگ آهن و فوالد گل گهر
2- كارشناس ارشد فرآورى و مجرى پروژه اصالح خطوط توليد شركت معدنى و صنعتى گل گهر

3- عضو هيات علمى دانشگاه باهنر كرمان
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يك  در  مغناطيسي  ميدان  ايجاد  براي  امروزه    
جداكننده مغناطيسي صنعتي، از آهنربا هاي دائمي 
استفاده مي شود. استفاده از اين آهنرباها از زماني 
افزايش يافت كه در عين ارزان بودن توليد انرژي 
مغناطيسي  ميدان  داشتند.  نيز  بااليي  مغناطيسي 
ايجاد شده توسط آهنربا هاي دائمي به جنس آهنربا 
و نحوه چيدن آنها درون استوانه بستگي دارد. در 
مقطع عرضي، استوانه ها به دو حالت با گراديان باال 
و با قطب كمكي  تنظيم مي شوند[6]. استوانه اي 
كه در اين تحقيق استفاده شده است از نوع با قطب 

كمكي است.
به  شبيه  توان  مي  را  مغناطيسي  ميدان  خطوط   
جريان الكتريكي توصيف كرد. همانگونه كه جريان 
الكتريكي تمايل به عبور از محيط هايي با هدايت 
الكتريكي بيشتر را دارد خطوط ميدان مغناطيسي 
هم تمايل به حركت به سمت ذراتي با تاثيرپذيري 
ذرات  شدن  پراكنده  دارند.  را  بيشتر  مغناطيسي 
موجب  مغناطيسي  ميدان  يك  در  فرومغناطيس 
مي شود كه خطوط نيرو براي عبور از ذرات شديداً 
هنگامي  شوند.  كشيده  آنها  سمت  به  مغناطيسي 
كه يك سوسپانسيون از ذرات مغناطيسي در يك 
به  نيرو  خطوط  گيرد  مي  قرار  مغناطيسي  ميدان 
سمت اين ذرات متمايل مي شوند و يك  منطقه 
شديداَ مغناطيسي در جلو و عقب ذرات بوجود مي 
آيد. هر ذره طوري چرخش مي نمايدكه حداقل نيرو 
از طرف ميدان را متحمل شود. به اين ترتيب ذرات 
شديداً مغناطيسي به يكديگر چسبيده ودر راستاي 
خطوط ميدان تشكيل مجموعه هاي كشيده شده 

اي را مي دهند[3].
           در يك جداكننده مغناطيسي، نيروي مغناطيسي 
الزم براي جدايش ايده آل ذرات مغناطيسي از مواد 
ذرات  فيزيكي  خواص  به  تنها  نه  مغناطيس  غير 
بستگي  مغناطيسي  القاي  و  كاني  دهنده  تشكيل 
دارد، بلكه با گراديان مغناطيسي نيز مرتبط است. 
بنابراين به منظور دستيابي به انتخاب گزينشي كانه 
هاي با ارزش از ديگر مواد، تركيب مناسبي از القاي 
ضمن  تا  است  الزم  ميدان  گراديان  و  مغناطيسي 

دستيابي به بازيابي مطلوب، بتوان عيار كنسانتره را 
نيز كنترل كرد[7].

  در يك جداكننده مغناطيسي، نيروي مغناطيسي 
ذره  خود  هاي  ويژگي  به  خاص،  ذره  يك  بر  وارد 
مثل تاثيرپذيري مغناطيسي، ميزان ذرات قفل شده 
و توزيع دانه بندي ذرات و همچنين ويژگي هايي 
توسط  كه  ميدان  وگراديان  مغناطيسي  شار  مثل 
سيستم توليد مي شوند، بستگي دارد[5و7]. ويژگي 
ذرات  ميزان  بندي،  دانه  توزيع  مثل  خوراك  هاي 
قفل شده، تاثير پذيري مغناطيسي و... پارامتر هاي 
بايد  دستگاه  طراحي  از  بعد  كه  هستند  عملياتي 
نمود.  تنظيم  خاص  محدوده  يك  در  را  آنها  بتوان 
القايي  مغناطيسي  ميدان  مثل  هايي  ويژگي  ولي 
پارامترهايي  مغناطيسي  ميدان  گراديان  و  خارجي 
باشند؛  مي  دستگاه  به  متعلق  كامًال  كه  هستند 
توان  مي  مغناطيسي  نيروي  سازي  مدل  براي  لذا 
مغناطيسي  نيروي  انديس  عنوان  به  پارامتري  از 
گراديان  در  مغناطيسي  ميدان  حاصلضرب  از  كه 
ميدان بدست مي آيد استفاده كرد. در اين تحقيق 
انديس نيروي مغناطيسي به عنوان نماينده نيروي 
مغناطيسي در بحث مدل سازي مغناطيس استوانه 

مغناطيسي استفاده شده است.
  در اين تحقيق تنها ميدان مغناطيسي توسط يك 
گرفته  قرار  گيري  اندازه  سنج مورد  گُوس  دستگاه 
است. بعد از گوس سنجي ميدان مغناطيسي روي 
قطاع وسط استوانه مغناطيسي، منحني و معادالت 
رياضي  افزار  نرم  از  استفاده  با  مغناطيسي  ميدان 
و  ميدان  گراديان  شدند.  آماده   TableCurve
و  ها  منحني  رياضي  تحليل  با  مغناطيسي  نيروي 
معادالت ميدان مغناطيسي در رديف هاي مختلف 
بدست  استوانه  سطح  به  نسبت  مختلف  فواصل  و 

آمده اند.
نيروي  از  كه  است  شده  سعي  تحقيق  اين  در    
برتر  و  اصلي  پارامتر  يك  عنوان  به  مغناطيسي 
هاي  جداكننده  مغناطيس  مدلسازي  بحث  در 
مغناطيسي استوانه اي ياد شود. زيرا در يك سيستم 
فرآوري،براي جدايش كاني با ارزش از باطله، نزاع 
به  پارامترها  مابقي  و  افتد  مي  اتفاق  نيروها  بين 

عنوان واسطه عمل مي كنند.
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 - Ba/Sr Ferrite

   از ديگر مطالب بدست آمده از اين مدل سازي، 
هاي  گراديان  و  نيروها  از  هركدام  جايگاه  بررسي 
محيطي و شعاعي بود. همچنين با استفاده از نيرو 
استوانه  بين  ممكن  فاصله  حداكثر  شعاعي  هاي 

مغناطيسي و تانك جداكننده تعيين شد.
 

2-وسايل و مواد:
 براي انجام مدل سازي از يك استوانه مغناطيسي 
به قطر 1220 ميليمتر، عرض 3130 ميليمتر كه 
استفاده  است،  ميليمتر   3050 آن  آهنرباي  طول 
ضد  فوالد  از  ها  استوانه  پوسته  جنس  است.  شده 
زنگ به ضخامت 3 ميليمتر بوده كه با پوشش ضد 
جنس فوالد  ضخامت 1/6 ميليمتر (از  به  سايشي 
مغناطيسي  بخش  است.  شده  پوشيده  زنگ)  ضد 
 BaSr جنس  از  دائمي  آهنرباهاي  شامل  استوانه 
آهني  است كه قوسي در حد 105 درجه از داخل 

استوانه را در بر مي گيرد. اين مجموعه مغناطيسي 
از نوع با قطب كمكي بوده و شامل 6 آهنرباي اصلي 
و 4 آهنرباي كمكي مي باشد. شكل 1 نحوه قرار 
گيري آهنرباهاي دائمي درون استوانه مغناطيسي 

مورد استفاده در تحقق را نشان مي دهد.

  مقطع آهنرباهاي بكار رفته در جداكننده موجود 
متفاوت  آهنرباها  قرارگيري  جايگاه  به  توجه  با 
هستند  مقاطعي  و 150 ميليمتر    100، است.50 
در  اي  استوانه  جداكننده  اين  آهنرباهاي  براي  كه 
نظر گرفته اند. آهنرباهاي با مقطع 150 ميليمتر در 
ناحيه جدايش قرار دارند، آهنرباهاي  با مقطع100 
ميليمتر در ناحيه انتقال و آهنرباهايي با مقطع50 
ميليمتر آهنرباهاي كمكي محسوب مي شوند. طول 
هر يك از آهنرباها 1520 ميليمتر بوده كه با توجه 
قطعه  دو  آنها  از  يك  هر  از  بايد  استوانه  عرض  به 
در امتداد هم قرار داده شود تا آهنربا عرض كاري 

استوانه را پوشش دهد[8].

شكل1- نحوه قرارگيري آهنرباهاي دائمي در استوانه مورد استفاده در تحقيق[8]



57

139
ز 0
ايي
-  پ

ه 1 
مار

  ش
ى -

هش
پژو

مه  
لنا
فص   براي اندازه گيري ميدان مغناطيسي روي سطح استوانه 

مغناطيسي از يك دستگاه گوس سنج استفاده شد.
  اندازه گيري ها ميدان مغناطيسي روي قطاع مركزي 
استوانه مغناطيسي و تا فاصله 6 سانتيمتري از سطح 

استوانه توسط دستگاه گوس سنج مذكور انجام شد. 

3-مدلسازي مغناطيس استوانه 
مغناطيسي شدت پائين:

1-3-ميدان مغناطيسي:
  به منظور مدلسازي مذكور، از سطح استوانه مغناطيسي 
تا  فاصله  از  تابعي  عنوان  به  مغناطيسي  ميدان  ميزان 
سطح، مورد اندازه گيري قرار گرفت. به جهت تسهيل 
در  دائمي  مغناطيسي  ميدان  گيري  اندازه  عمليات  در 
سطح استوانه قطاع مركزي را به فواصل 10 سانتيمتر 
به 10 سانتيمتر تقسيم كرده و از هر نقطه تا فاصله 60 
ميليمتري از سطح استوانه اندازه گيري ها انجام شد. 
در شكل 5 نحوه اندازه گيري ميدان مغناطيسي و مكان 
رديف هاي اندازه گيري روي محيط استوانه نشان داده 

شده است.

 TableCurve داده هاي حاصل توسط نرم افزار رياضي
مورد پردازش و تحليل قرار گرفتند. با استفاده از اين نرم 
افزار نمودار و معادالت منحني هاي ميدان مغناطيسي 
شد.  رسم  سطح  از  فاصله  تابع  عنوان  به  نقطه  هر  در 
شده  آورده   3 و   2 شكل  در  ها  منحني  اين  مجموعه 

طول  در  مغناطيسي  ميدان  تغييرات  همچنين  است. 
تا  جدايش   ناحيه  ابتداي  از  آهنربايي  قوس  محيط 
انتهاي ناحيه انتقال  هم در شكل 4 نشان داده شده 

است.
ميدان  نمودارهاي  كلي  روند   3 و   2 هاي  شكل  در    
سطح  به  نسبت  فاصله  از  تابعي  صورت  به  مغناطيسي 
فاصله  با  است.  شده  داده  نشان  مغناطيسي  استوانه 
گرفتن از سطح استوانه ميدان مغناطيسي بصورت ماليم 
كم مي شود، بطوري كه نسبت بين حداكثر ميدان روي 
سطح استوانه به ميدان در فاصله 6 سانتيمتري از سطح 

به مقدار 11:1 هم مي رسد.
درون  آهنرباها  چيدن  نحوه  به  توجه  به  نسبت  اين 
استوانه مغناطيسي در طول محيط استوانه متفاوت بوده 
بطوري كه در انتهاي منطقه انتقال و رديف هاي M و

N اين نسبت حتي به 3:1 و  2:1  هم رسيده است. 
ميدان  گراديان  افزايش  معناي  به  نسبت  اين  افزايش 
مغناطيسي در راستاي شعاع دايره ي محيطي استوانه 

مغناطيسي است.
ميدان  جدايش  ناحيه  آغاز    C رديف  استوانه،  اين  در 
متوسط  دهد.  مي  نشان  را  استوانه  سطح  مغناطيسي 
است  گُوس  قسمت 1300  اين  در  مغناطيسي  ميدان 
 1000 به  مقدار  اين  انتقال  ناحيه  در  كه  حالي  در 
گوس كاهش پيدا مي كند. كاهش ميدان مغناطيسي 
در ناحيه انتقال نسبت به ناحيه جدايش  در شكل 4 

مشخص است.
تغييرات ميدان مغناطيسي در راستاي محيط استوانه 
از ويژگي هاي همه استوانه هاي مغناطيسي مي باشد. 
به دليل اين ويژگي ذرات در راستاي محيط از ابتداي 

منطقه جدايش كه وارد مي شوند مي توانند از قطبي 

 Pick up zone
  Transfer zone
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به قطب ديگر منتقل شده تا به منطقه تخليه  برسند. 
در شكل 4  تغيير ميدان در راستاي محيط و تا فاصله 
ناحيه  ابتداي  كه   C رديف از  سطح،  از  سانتيمتري   6
جدايش است تا رديفO كه انتهاي ناحيه تخليه است، 
نشان داده شده است. در شكل 4 منحني هاي  ميدان 
يك  سانتيمتري   4 فاصله  تا  آمده  بدست  مغناطيسي 
سانتيمتري  فاصله 5  در  ولي  كنند  مي  دنبال  را  روند 
ميدان  مقدار  و  شده  عوض  روند  عمًال  آن  از  وبعد 
مغناطيسي روي 290 گوس تقريباً ثابت باقي مي ماند. 
مغناطيسي  ميدان  هم  سانتيمتري   4 فاصله  در  البته 
به مقدار قابل مالحضه اي نسبت به سطح استوانه كم 
شده است. با مقايسه شكل هاي 2و3 با شكل 4 ، علت 
عدم تبعيت ميدان مغناطيسي در فاصله 5 سانتيمتري 
از سطح استوانه، با منحني هاي ميدان در فواصل ديگر 
مغناطيسي  ميدان  مقدار  فاصله  اين  در  كه  است  اين 
بشدت ضعيف شده است و منحني ميدان مغناطيسي 

در اين فاصله روندهاي قبلي را دنبال نمي كند. 
از  تحقيق  اين  در  مغناطيسي مورد استفاده    استوانه 
نوع با قطب كمكي است. در اين نوع استوانه تغييرات 
صورت  ماليمت  با  سطح استوانه  روي  محيطي ميدان 
مي گيرد، لذا انتقال ذرات تا نقطه تخليه روي سطح 

استوانه بدون مشكل خواهد بود.

   به نظر مي رسد كه با استناد به نتايج ميدان مغناطيسي 
بين  فاصله  حداكثر  كه  گرفت  تصميم  طور  اين  بتوان 
 4 تواند  مي  جداكننده  تانك  و  مغناطيسي  استوانه 
مغناطيسي  ميدان  هاي  منحني  زيرا  باشد.  سانتيمتر 
تا اين فاصله روند يكساني را دنبال مي كنند ولي در 
فواصل 3 تا4 سانتيمتر ميزان ميدان مغناطيس كاهش 
هاي  بخش  در  تصميم   اين  دارد.  اي  حضه  مال  قابل 

بعدي تكميل تر مي شود.

   سؤالي كه پيش مي آيد اين است كه اگر قصد كاهش 
همين  با  استوانه  اين  سطح  روي  مغناطيسي  ميدان 
آهنرباها  مجموعه  توان  مي  آيا  باشد،  آهنربا  مجموعه 
را جابجا نمود و فاصله آنها را از پوسته داخلي استوانه 
مغناطيسي  ميدان  بتوان  ترتيب  اين  به  تا  كرد  بيشتر 
به  بايد  كار  اين  براي  داد؟  كاهش  را  استوانه  سطح 
مغناطيسي توجه داشت؛ براي  پارامتر گراديان ميدان 

پاسخ دادن به اين سؤال تا بخش هاي بعدي صبر مي 
كنيم.

2-3-گراديان ميدان مغناطيسي: 

    به تغييراتي كه طي آن، شدت ميدان مغناطيسي به 
طرف سطح آهنربا زياد مي شود گراديان ميدان گفته 

مي شود[7]. 
در اين تحقيق منحني ها گراديان ميدان مغناطيسي، با 
تحليل هاي رياضي منحني و معادالت ميدان مغناطيسي 
در جهات مختلف نسبت به سطح استوانه و با استفاده از 

نرم افزار رياضي TableCurve بدست آمده اند.
اين تغييرات در يك محتصات استوانه اي در نظر گرفته 
مي شوند، تغييرات در راستاي شعاع در شكل 6 نشان 
داده شده است. تغييرات روي محيط استوانه از ابتداي 
ناحيه جدايش تا انتهاي ناحيه تخليه در شكل 7  به آن 
پرداخته شده است و همچنين تغييرات درامتداد طول 
استوانه كه در اين تحقيق مورد توجه قرار نگرفته است. 
اين سه بردار گراديان مغناطيسي در نتيجه تجزيه بردار 
گراديان ميدان مغناطيسي استوانه مغناطيسي در يك 

مختصات استوانه اي بدست مي آيند[4].
يا  مغناطيسي  ميدان  شعاعي  تغييرات   6 شكل  در 
بعبارتي گراديان شعاعي ميدان مغناطيسي نشان داده 

شده است.
در ابتداي ناحيه جدايش گراديان شعاعي روي سطح 
اسوانه صفر است در حالي كه گراديان محيطي با توجه 

به شكل 7 در حداكثر مقدار خود قرار دارد.
در رديف هايC، D وE گراديان شعاعي با فاصله گرفتن 
از سطح استوانه و در فاصله بين 0/5 تا 1 سانتيمتر به 
كاهش  به  رو  مجدداً  و  رسد  مي  خود  مقدار  حداكثر 
مقدار  حداقل  به  سانتيمتري   6 فاصله  در  تا  گذاشته 
گراديان برسد. از رديف E به بعد تا انتهاي ناحيه تخليه 
مقدار حداكثر گراديان شعاعي ميدان مغناطيسي روي 

سطح استوانه اتفاق مي افتد. 
   از شكل 6 واضح است كه بيشترين گراديان شعاعي 
در  و  بوده  انتقال  ناحيه  به  متعلق  مغناطيسي  ميدان  
رديف هاي H، J، K وL مقدار آن بيشتر از رديف هاي 

ديگر اين ناحيه است. 

  Discharge zone
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سانتيمتر  بر  گوس  شعاعي 848  گراديان  بيشترين    
در سطح استوانه و در رديف H ديده مي شود. اين در 
حالي است كه مقدار حداكثر ميدان مغناطيسي در اين 
رديف نسبت به رديف هاي اطراف كمتر بوده و در حد 

790گوس است.
  گراديان محيطي ميدان مغناطيسي روي سطح بيشتر 
از فواصل ديگر است و با فاصله گرفتن از سطح مقدار 
گراديان كم مي شود به طوري كه در فاصله 5 سانتيمتر 
و بعد از آن، مقدار گراديان محيطي در حد صفر ثابت 

مي شود.
   با توجه به اينكه ذرات بعد از وارد شدن به ميدان 
مي  يكديگر  به  ميدان  خطوط  راستاي  در  مغناطيسي 
چسبند و مجموعه هاي كشيده اي را تشكيل مي دهند 
يا  مغناطيسي  غير  ذرات  كه  است  ممكن  بين  اين  در 
ذرات با خاصيت مغناطيسي كمتر هم در بين كانه هاي 
مغناطيسي به دام بيافتند، آنگاه از ميزان عيار كنسانتره 
جداكننده كاسته مي شود. گراديان ميدان مغناطيسي 
در مجموعه هاي به هم چسبيده آشفتگي ايجاد كرده 
اين  در  گردد،  مي  ها  مجموعه  اين  چرخش  موجب  و 
حالت دانه هاي ناخالصي از بين مجموعه ها جداشده و 
در پي آن خالص سازي و پرعيار شدن مجموعه هاي به 

هم چسبيده را خواهيم داشت. 

در ناحيه جدايش بيشترين هدف جذب ذرات مغناطيسي 
و افزايش بازيابي ذرات است در حالي كه در طول ناحيه 
انتقال بايد ذرات جذب شده به عيار مطلوب خود برسند 
و بعد به ناودان كنسانتره تخليه شوند. به همين خاطر 
اين  در  شعاعي  مغناطيسي  گراديان  ميزان  كه  است 

ناحيه بيشتر از ناحيه جدايش است.
منحني  كه  شود  مي  ديده  شكل 7  گرفتن  نظر  در  با 
هاي گراديان محيطي ميدان مغناطيسي در حدفاصل 
بين نقطه ورودي خوراك به جداكننده تا نقطه تخليه 
كنسانتره در چهار نقطه مقدار صفر را نشان مي دهند. در 
قبل و بعد از اين 4 نقطه جهت بردار گراديان مغناطيسي 
عوض مي شود در نتيجه در اين نقاط بيشترين چرخش 
مي  اتفاق  مغناطيسي  چسبيده  هم  به  هاي  مجموعه 
به  مربوط  ها  عيارشوندگي  پر  بيشترين  بنابراين  افتد. 
همين نقاط است. منحني هاي گراديان محيطي ميدان 
حقيقي  ريشه  سه  داراي  انتقال  ناحيه  در  مغناطيسي 
داراي  تنها  جدايش  ناحيه  در  كه  حالي  در  باشند  مي 
يك ريشه هستند. در آخرين ريشه منحني ها كه در 
محدوده رديف N اتفاق مي افتد، منحني هاي گراديان 
ميدان مغناطيسي با سرعت رشد كامًال بااليي از ناحيه 

گراديان منفي به گراديان مثبت مي روند.
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فص مي  گرفته  قرار  تخليه  ناحيه  نزديك  در  كه  نقطه  اين 

سازي  خالص  بحث  در  گذار  تاثير  نقاط  از  يكي  تواند 
وپرعياركنندگي باشد.

گراديان  هاي  منحني  هاي  ريشه  تعداد  كه  هرچه    
مفهوم  به  باشد  بيشتر  مغناطيسي  ميدان  محيطي 
در  وتغيير  مغناطيسي  گراديان  بردار  جهت  در  تغيير 
ميدان  بردار  منحني  بودن  افزايشي  يا  كاهشي  روند 
بحث  در  زيادي  تاثير  موضوع  اين  است،  مغناطيسي 
طريقه  البته  دارد.  صنعتي  جداكننده  دستگاه  عملكرد 
چيدن آهنرباهاي دائمي درون استوانه مغناطيسي مورد 
ميدان  محيطي  گراديان  منحني  تحقيق،  در  استفاده 

مغناطيسي با تعداد ريشه كمتر را تأييد مي كند.
نقش  كه  است  اين  آيد  مي  پيش  كه  سؤالي  حال    
هر كدام از گراديان هاي محيطي و شعاعي در خالص 
در  را  سؤال  اين  است؟  چقدر  پرعياركنندگي  و  سازي 

بخش نيروي مغناطيسي پاسخ خواهيم داد.

3-3-نيروي مغناطيسي:

عملكرد  بررسي  در  مغناطيسي  نيروي  از  استفاده      
جداكننده مغناطيسي نسبت به استفاده از دو پارامتر 
به  مغناطيسي  ميدان  گراديان  و  مغناطيسي  ميدان 
نيروي  زيرا  است.  برخوردار  بهتري  جايگاه  از  تنهايي، 
ميدان  پارامتر  دو  هر   (1) رابطه  طبق  مغناطيسي 

مغناطيسي و گراديان ميدان را در خود دارد.
   تا زماني كه مغناطيس كردن به حالت اشباع نرسيده 
باشد نيروي وارد بر ذرات متناسب با حاصلضرب ميدان 
مغناطيسي در گراديان ميدان مي باشد ولي با رسيدن 
ميدان به حالت اشباع تنها متناسب با گراديان ميدان 
خواهد بود[7]. اين موضوعي است كه در مقايسه بين 

اشكال 6 و 8 مي توان به آن پرداخت.

ميدان  يك  در  مغناطيسي  كاني  يك  كه  هنگامي     
مغناطيسي غير يكنواخت قرار مي گيرد مطابق رابطه(1) 

به آن نيروي مغناطيسي وارد مي شود [2و7]:

Fm = نيروي مغناطيسي (نيوتن)
k = تاثيرپذيري مغناطيسي حجمي ذرات (بدون بعد)

0μ = نفوذپذيري مغناطيسي خأل (بدون بعد)
 (m3)حجم ذره =V

B = ميدان مغناطيسي القايي خارجي (تسال) 

با ثابت در نظر گرفتن مقادير0μ، k وV بردار نيروي 
مغناطيسي  ميدان  حاصلضرب  به  كامًال  مغناطيسي 
القايي و گراديان ميدان وابسته است. حاصلضرب اين دو، 
پارامتر جديدي تحت عنوان انديس نيروي مغناطيسي 
را ايجاد مي كند كه در رابطه (2) آورده شده است[1].

بردار نيروي مغناطيسي هم جهت با بردار انديس نيروي 
مغناطيسي است.

ميدان  يك  در  ذرات  بر  وارد  مغناطيسي  نيروي   
مغناطيسي  ميدان  با  مستقيم  صورت  به  مغناطيسي 
متناسب  مغناطيسي  ميدان  گراديان  و  خارجي  القايي 
است. با توجه به اينكه در يك ميدان مغناطيسي القايي 
يك نواخت گراديان  ميدان صفر است بنابراين نيروي 
مغناطيسي وارد بر ذرات نيز در اين ميدان صفر خواهد 

بود[2]. 
  از شكل 8 به خوبي مي توان متوجه شد كه منحني 
از  كامل  بطور  شعاعي  مغناطيسي  نيروي  انديس  هاي 
مي  تبعيت  مغناطيسي  شعاعي  گراديان  هاي  منحني 
كنند. و يا در مقايسه بين منحني هاي گراديان محيطي 
كه در شكل 7 آمده با منحني هاي نيروي مغناطيسي 
محيطي كه در شكل 9 نشان داده شده كامًال واضح است 
كه منحني هاي انديس نيروي مغناطيسي محيطي با 
منحني هاي گراديان مغناطيسي محيطي از يك روند 

تبعيت مي كنند.
   با توجه به روابط (1) و(2) بردار نيروي مغناطيسي 
گراديان  و  ميدان  بردارهاي  با  مستقيم  تناسب 
به  مغناطيسي  ميدان  كه  زماني  اما  دارد،  مغناطيسي 
حالت اشباع برسد نيروي مغناطيسي تنها تابع گراديان 
مقايسه  اين  با  بنابراين  بود.  خواهد  مغناطيسي  ميدان 
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بين شكل هاي8 و 9 با شكل هاي6 و 7 بديهي است فص

در  دائمي،  آهنرباهاي  از  ناشي  مغناطيسي  ميدان  كه 
اطراف استوانه مغناطيسي مورد تحقيق به حالت اشباع 
گراديان  بردار  تابع  كامًال  مغناطيسي  نيروي  و  رسيده 

مغناطيسي است.
 با در نظر گرفتن شكل 8 ، در ابتداي ناحيه جدايش، 
حد 10  در  فاصله  يك  در  مغناطيسي  نيروي  حداكثر 
ميليمتر از سطح اتفاق مي افتد ولي بعد از آن حداكثر 
نيروي مغناطيسي در راستاي شعاع، روي سطح استوانه 

ايجاد مي شود.
  اين موضوع اينگونه قابل تفسير است كه در ابتداي 
سطح  روي  مغناطيسي  جدايش چنانچه نيروي  ناحيه 
استوانه اتفاق بيافتد سبب جمع شدن ذرات در دهانه 
ورودي به تانك جداكننده خواهند شد اين عمل هرچند 
در يك دستگاه جداكننده صنعتي كه استوانه در حال 
در  اما  بيافتد  اتفاق  مدت كوتاهي  براي  است  چرخش 

همين مدت نيز ورود خوراك را مختل خواهد نمود.
جهت  استوانه  سطح  روي  شعاعي  مغناطيسي  نيروي   
جذب ذرات مغناطيسي به سمت سطح استوانه عمل 
مي كند؛ با توجه به شكل9 منحني هاي انديس نيروي 
داراي  شده  داده  نشان  فاصله  در  محيطي  مغناطيسي 
در  كه  بحثي  همان  مانند  و  هستند  حقيقي  ريشه   4
خصوص گراديان محيطي شد، در اينجا نيز اطراف ريشه 
هاي منحني انديس نيرو، جهت بردار نيرو عوض مي 
شود، اين تغيير جهت ها كه از ابتداي ناحيه جدايش تا 
انتهاي ناحيه تخليه چهار بار اتفاق مي افتد و سه بار آن 
در ناحيه انتقال است، موجب چرخش هاي ناگهاني در 
مجموعه هاي به هم چسبيده مغناطيسي شده و پر عيار 
شدن آنها را به دنبال دارد. اين در حالي است كه نيروي 
مغناطيسي شعاعي در حال جذب ذرات مغناطيسي به 
سمت سطح استوانه بوده و نيروي جنبشي آب ناشي 
ازحركت سيال وچرخش استوانه در حال راندن ذرات به 
سمت نواحي تخليه كنسانتره و باطله مي باشد. بنابراين 
به  ذرات  چسبيده،  هم  به  هاي  مجموعه  شدن  باز  با 
استوانه  سطح  از  افتاده  دام  به  يا  شده  تقسيم  اشتباه 
ذرات  و  روند  مي  باطله  خروجي  طرف  وبه  شده  دور 

مغناطيسي به سمت سطح استوانه حركت مي كنند.

   اكنون كه نقش هر كدام از نيرو ها در عملكرد استوانه 
مغناطيسي مشخص شده است مي توان به اين موضوع 
پرداخت كه علت وجود مقادير حداكثر نيروي شعاعي 
بحث  جدايش  ناحيه  در  استوانه  سطح  در  مغناطيسي 

پر عيار كنندگي است. براي پاسخ دادن به سؤالي كه 
كه،  گفت  بايد  شد،  مطرح  ميدان  گراديان  بخش  در 
و  محيطي  مغناطيسي  نيروي  دو  هر  انتقال  ناحيه  در 
شعاعي يا به عبارتي هر دو گراديان مغناطيسي محيطي 
و شعاعي هستند كه پرعيار كنندگي خوراك جداكننده 
ذرات  محيطي  مغناطيسي  نيروي  كنند.  مي  دنبال  را 
به دام افتاده غير مغناطيسي را آزاد مي كنند و نيروي 
را  شده  آزاد  مغناطيسي  ذرات  شعاعي  مغناطيسي 
ناحيه  در  اگر  حال  كند.  مي  جذب  استوانه  سمت  به 
انتقال حداكثر نيروي مغناطيسي شعاعي در يك فاصله 
هرچند كوچك نسبت به سطح اتفاق مي افتاد، عملكرد 

جداكننده با مشكل مواجه مي شود.
  سؤالي را كه در بخش ميدان مغناطيسي مطرح شد 
در خصوص اينكه حداكثر فاصله بين تانك و استوانه 
مغناطيسي چقدر باشد تا جداكننده از نظر مغناطيسي 
توان  مي  اينجا  باشد،  گرفته  قرار  مناسب  وضعيت  در 

پاسخ داد.

  با در نظر گرفتن شكل 9ديده مي شود كه در فاصله 4 
سانتيمتري نسبت به سطح استوانه مغناطيسي، منحني 
نيروي مغناطيسي به سمت صفر تمايل پيدا كرده و در 
سطح ميزان نيرو به  فاصله 5 سانتي متري نسبت به 

مقدار زيادي به صفر نزديك شده است.
  در فاصله 3 سانتيمتري از سطح هم منحني انديس 
مي  نشان  را  پائيني  نيروي  مقدار  مغناطيسي  نيروي 
دهد؛ بطوري كه كمتر از اين نيرو ديگر جداكننده توان 
فاصله  بنابراين  ندارد.  را  مغناطيس  فرو  ذرات  جذب 
كمتر از 3 سانتيمتر فاصله مطلوبي براي در نظر گرفتن 
فاصله كاري بين استوانه مغناطيسي و تانك جداكننده 

خواهد بود. 

  بايد به اين نكته توجه داشت كه ميزان فاصله بين 
استوانه مغناطيسي و تانك جداكننده در ناحيه تخليه، 
اين  عملكرد  تنظيم  در  اساسي  پارامترهاي  از  يكي 
مورد  در  هم  پارامتر  اين  اهميت  است.  ها  جداكننده 
فرآوري  هاي  كارخانه  در  كه  است  هايي  جداكننده 
كانسنگ آهن استفاده مي شوند و هم جداكننده هايي 
كه در كارخانه هاي ذغال شويي براي بازيابي واسطه 

هاي سنگين كاربرد دارند. 
در شكل هاي مربوط به گراديان ميدان مغناطيسي و 
نيروي مغناطيسي ديده مي شود كه در نزديكي ناحيه 
تخليه ميزان گراديان مغناطيسي و به دنبال آن نيروي
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نيروي فص وجود  كند.  مي  پيدا  افزايش  مغناطيسي 

مغناطيسي باال در اين ناحيه به همراه آب شستشو كه 
از باال روي سطح استوانه ريخته مي شود و فضاي كافي 
ذرات  ماند  زمان  افزايش  موجب  تانك  و  استوانه  بين 
مغناطيسي در ناحيه تخليه مي گردد به اين ترتيب با 
وجود آب شستشو ذرات غيرمغناطيسي به دام افتاده 
در آخرين لحظات هم شانس ورود به ناودان كنسانتره 

را نخواهند داشت.
  از مدلسازي حاضر چنين بر مي آيد كه اگر در يك 
استوانه مغناطيسي قصد كاهش ميدان مغناطيسي در 
فضاي بين استوانه و تانك جداكننده را داشته باشيم 
آهنرباها  چيدن  نحوه  داشتن  نگه  ثابت  با  توان  مي 
تانك  داخلي  جداره  تا  آنها  فاصله  فقط  استوانه،  درون 
را تغيير دهيم. آنگاه در حالي كه روند گراديان ميدان 
مغناطيسي حفظ مي شود، ميدان مغناطيسي در سطح 

استوانه كاهش پيدا مي كند.

4-نتيجه گيري:
حداكثر ميدان مغناطيسي در سطح استوانه رخ مي 
استوانه  جدايش  ناحيه  در  مغناطيسي  ميدان  و  دهد 
مغناطيسي بيشتر از ناحيه انتقال است. ميزان متوسط 
ميدان مغناطيسي در ناحيه جدايش 1300 گوس و در 

ناحيه انتقال 1000 گوس اندازه گيري شد.  
         

گرفتن  نظر  در  با  و  مغناطيسي  استوانه  سطح  در 
قابل  بردارگراديان  نوع  سه  اي  استوانه  مختصات 
ميدان  تغييرات  كه  شعاعي،  گراديان  است.  محاسبه 
مغناطيسي در راستاي شعاع استوانه را نشان مي دهد، 
گراديان مغناطيسي محيطي كه در نتيجه اين گراديان 
بررسي  قابل  استوانه  محيط  طول  در  ميدان  تغييرات 
است وگراديان در راستاي طول استوانه مغناطيسي. از 
تركيب اين سه بردار در يك دستگاه مختصات استوانه 
اي بردار گراديان ميدان مغناطيسي در يك جداكننده 

استوانه اي بدست مي آيد. 

جداكننده  يك  طراحي  يا  عملكرد  بررسي  براي 
يا  مغناطيسي  نيروي  انديس  از  استفاده  مغناطيسي، 

به عبارتي نيروي مغناطيسي مورد نياز براي جداكردن 
ذرات مغناطيسي، پارامتر تكميل تر و مؤثرتري نسبت 
به استفاده از ميدان مغناطيسي وگراديان مغناطيسي به 
تنهايي است، زيرا انديس نيروي مغناطيسي تركيبي از 

ميدان مغناطيسي و گراديان ميدان است.

با  متناسب  مستقيم  صورت  به  مغناطيسي  نيروي 
زماني  اما  است.  ميدان  گراديان  و  مغناطيسي  ميدان 
كه ميدان مغناطيسي به حالت اشباع مي رسد، نيروي 
مغناطيسي تنها از گراديان ميدان تبعيت مي كند. اين 

موضوع در تحقيق حاضر به راحتي مشاهده شد.

در استوانه مورد استفاده در اين تحقيق ديده شد كه در 
فاصله 3 سانتيمتري از سطح استوانه نيروي مغناطيسي 
به حدي كاهش مي يابد كه بعد از آن جداكننده قادر به 
جذب ذرات مغناطيسي نخواهد بود؛ بنابراين مي توان 
اين طور برداشت نمود كه  اين فاصله مي تواند حد اكثر 
فاصله بين استوانه مغناطيسي و تانك جداكننده باشد.

نيروهاي مغناطيسي محيطي و شعاعي هر دو در پر 
مغناطيسي  نيروي  كنند.  مي  ايفا  نقش  كنندگي  عيار 
به  خوراك  ورودي  نقطه  بين  حدفاصل  در  محيطي 
تخليه  ناحيه  انتهاي  تا  جدايش  ناحيه  در  جداكننده 
چهار بار تغيير عالمت مي دهد، يعني ذرات چهار بار 
مورد چرخش قرار مي گيرند، براي ذرات مغناطيسي 
مي  هم  به  مغناطيسي  ميدان  خطوط  راستاي  در  كه 
را  كشيده  و  چسبيده  هم  به  هاي  مجموعه  و  چسبند 
ايجاد مي كنند در اين 4 نقطه كه در واقع ريشه هاي 
آيند،  مي  حساب  به  مغناطيسي  نيروي  هاي  منحني 
چرخش و تغيير جهت در آنها رخ مي دهد، در نتيجه 
ذرات به دام افتاده غير مغناطيسي آزاد شده به سمت 
اين  در  مغناطيسي  ذرات  و  روند  مي  باطله  خروجي 
سمت  به  شعاعي  مغناطيسي  نيروهاي  توسط  لحظات 

سطح استوانه جذب مي گردند.

با ثابت نگه داشتن نحوه چيدن آهنرباها درون استوانه 
مغناطيسي مي توان مجموعه آهنرباها را درون استوانه 
نسبت به ديواره داخلي استوانه جابجا نمود؛ در اين حالت 
مغناطيسي  ميدان  گراديان  روند  ماندن  ثابت  ضمن 
مقدار ميدان مغناطيسي در فضاي بين استوانه چرخان 

و تانك جداكننده تغيير مي كند.
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بهينه سازي اندازه گلوله ها در آسياي اوليه
 واحد نيمه صنعتي سنگ آهن گل گهر

شهامت رستمي - اكبر فرزانگان - عباس سام - اميرپرويز مهراني 

چكيده 

انتخاب ابعاد گلوله ارتباط مستقيمي با سختي ماده معدني و توزيع دانه بندي خوراك ورودي به آسيا دارد. معموال 
مواد معدني نرم تر و ريزتر نسبت به مواد معدني سخت تر، به گلوله هاي كوچك  تري احتياج دارند. با افزايش 
اندازه گلوله ها، تعداد گلوله و در نتيجه تعداد برخوردها كم مي شود كه تأثير منفي بر كارآيي خردايش دارد. در 
اين تحقيق، ابتدا  ابعاد بزرگترين گلوله براي حالت بهينه كار آسيا به كمك روابط تجربي محاسبه شد. سپس با 
چندين مرحله نمونه برداري از مواد ورودي و خروجي آسيا و استفاده از نرم افزار NGOTC تابع انتخاب آسياي 
نيمه صنعتي محاسبه شد. اين نرم افزار توانايي پيش بيني تابع انتخاب، بر اساس ابعاد گلوله را دارد. تاثير ابعاد 
گلوله هاي مختلف بر تابع انتخاب مورد بررسي قرار گرفت و به استناد نتايج حاصل شده، اندازه بهينه بزرگترين 
گلوله و توزيع ابعادي گلوله ها به دست آمد. نتايج حاصل از تأثير ابعاد گلوله بر تابع انتخاب، نشان داد كه در قطر 

گلوله 90 ميليمتر بيشترين نرخ خردايش ذرات حاصل مي شود.

كلمات كليدي: بهينه سازي- اندازه گلوله- تابع انتخاب، گل گهر

1-كارشناس ارشد شركت معدني و صنعتي گل گهر
2- استاديار دانشكده مهندسي معدن-پرديس دانشكده هاي فني- دانشگاه تهران

3- استاديار بخش مهندسي معدن- دانشگاه شهيدباهنر كرمان
4- مجري پروژه اصالح خطوط شركت معدني و صنعتي گل گهر



72

139
ز 0
ايي
-  پ

ه 1 
مار

  ش
ى -

هش
پژو

مه  
لنا
مقدمهفص

گسترش صنايع در عصر حاضر و افزايش هزينه هاي 
براي  شديد  رقابت  همچنين  و  انرژي  جمله  از  موجود 
تهيه محصولي با كيفيت باال و بر آورد نياز بازار، سبب 
شده است تا مهندسان فرآوري همواره به دنبال يافتن 
شيوه هايي جهت بهينه سازي فرآيند توليد باشند. يكي 
از بهترين و ارزانترين روشها براي نيل به چنين هدفي 
شبيه سازي رايانه اي فرآيند مي باشد. از طرف ديگر 
امروزه ابزار سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز براي 
شبيه سازي با سرعت چشمگيري گسترش يافته و با 
هزينه و زمان اندكي در اختيار كاربران قرار مي گيرد. 
رشته  هر  متخصصان  كه  است  شده  باعث  عوامل  اين 
سعي كنند با ارايه مدلهاي رياضي مناسب و آشنايي با 
نرم افزارهاي رايانه اي مناسب با رشته خود، فرآيندها و 
تجهيزات كاربردي پرهزينه و پرانرژي را شبيه سازي و 

بهينه سازي نمايند[1].

در  فرآوري  هاي  كارخانه  در  انرژي  مصرف  بيشترين   
بخش آسياكني است. به همين دليل همواره سعي بر 
اين بوده كه با ارائه تجهيزات و روشهاي جديد از انرژي 
مصرفي حداكثر استفاده به عمل آيد. انتخاب مناسب 
اندازه بهينه گلوله در قدم اول به عنوان يك اصل اساسي 
در خردايش بهينه كه منتج به توزيع دانه-بندي مطلوب 

خواهد شد، امري مهم تلقي مي شود[1]. 

گل  آهن  سنگ  صنعتي  نيمه  واحد  اي  گلوله  آسياي 
به  را  كارخانه  خودشكن  آسياهاي  برگشتي  بار  گهر، 
 300-350) مطلوب  بندي  دانه  به  رسيدن  منظور 
ميكرون) خرد مي كند. اين آسيا در مدار باز كار مي 
كند و بايد خوراكي با اندازه 80d حدود 7500 ميكرون 
مصرفي  گلوله  ابعاد  نمايد.  تبديل  فوق  محصول  به  را 
تأثير زيادي در كاهش ابعاد محصول آسيا دارد. هدف 
فوق  آسياي  در  گلوله  بهينه  ابعاد  تعيين  تحقيق،  اين 
است كه اين كار به دو روش استفاده از روابط تجربي و  

استفاده از نرم افزار NGOTC  انجام شد.

تعيين قطر بهينه گلوله 
با استفاده از روابط تجربي 

گلوله  بهينه  ابعاد  تعيين  براي  متعددي  تجربي  روابط 
ارائه شده است. به كمك اين روابط، بر اساس خواص 
و   ( مخصوص  وزن  و  ابعاد  كار،  (انديس  معدني  ماده 
گلوله  بهينه  قطر  صنعتي  آسياي  مشخصات  همچنين 
براي  را  زير  روابط  سايرين   و  باند  شود.   مي  تعيين 

تعيين قطر بهينه گلوله ارائه كرده اند[2].

      (1)

دررابطه فوق B قطر گلوله ها بر جسب متر، wi انديس 
 F ،كار مواد بر حسب كيلو وات ساعت بر تن كوچك
ابعاد بار ورودي بر حسب متر، � چگالي كانه بر حسب 
كيلوگرم بر متر مكعب، D قطر داخلي آسيا بر حسب 
 K و  بحراني  سرعت  به  نسبت  آسيا  سرعت   Cs متر، 
ثابت معادله باند است كه مقدار آن براي آسيا كردن به 
طريقه خشك 0/114 و براي آسيا كردن به طريقه تر 

0/111 است.

      (2)

و  سانتيمتر  حسب  بر  ها  گلوله  قطر   B رابطه  اين  در 
mρ، fρ و sρ به ترتيب چگالي گلوله، چگالي سيال 
و چگالي مواد بر حسب گرم بر سانتيمتر مكعب است.  
مقدار K براي آسياي گلوله اي 0/46 است. Nc سرعت 
ساير  است.  آسيا  عملياتي  سرعت   N و  آسيا  بحراني 

پارامترها با رابطه 1 مشابه است.

      (3)

و  ميليمتر  حسب  بر  ها  گلوله  قطر   B رابطه  اين  در 
 K سرعت آسيا نسبت به سرعت بحراني است. مقدار
براي آسياي سرريز شونده 350 و براي آسياي تخليه 
شبكه اي 330 است. ساير پارامترها مشابه رابطه ا است، 

به جز F كه بر حسب ميكرون است.
 اندازه به دست آمده از اين روابط (B)، قطر بزرگترين 
از  شده  تهيه  نمونه  كار  انديس  است.  مصرفي  گلوله 

-5 Numerical Grinding Optimization Tools in C
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خصوصيات   1 جدول  گرديد.  تعيين  باند  استاندارد  با 
فيزيكي و خردايشي خوراك ورودي به آسيا  و همچنين 
مشخصات آسيا را كه در تعيين قطر بهينه از آن استفاده 
شد را نشان مي دهد. تمام آزمايشهاي منتج به نتايج 
جدول 1 در آزمايشگاه واحد نيمه صنعتي سنگ آهن 

گل گهر انجام شد. 
به  فوق،  روابط  از  آمده  دست  به  قطر  ميانگين  مقدار 
آسيا  در  مصرفي  گلوله  بزرگترين  بهينه  قطر  عنوان 

انتخاب شد. اين مقدار 90 ميليمتر به دست آمد. 

تعيين قطر بهينه گلوله
NGOTC با استفاده از نرم افزار 

  در اين روش به كمك نرم افزار NGOTC، با تاًثير 
ابعاد گلوله هاي مختلف بر تابع انتخاب و به استناد نتايج 
حاصل شده، اندازه بهينه بزرگترين گلوله به دست آمد. 
پارامترهاي مورد نياز اين نرم افزارشامل؛ تابع انتخاب 
شكست،  تابع  آسيا،  فعلي  عملياتي  شرايط  به  توجه  با 
آسيا در  حجم پالپ ورودي به  ماند،  پارامترهاي زمان 
شرايط فعلي و در زمان اندازه گيري زمان ماند آسيا، و 

آناليز سرندي خوراك و محصول آسيا است[3].

تابع شكست

آسياي  خوراك  براي  شكست  تابع  پژوهش  اين  در 
افزار  نرم  از  استفاده  با  و  سرندي  طبقه   13 در  اوليه 
و  فيورستنا  و  هربست  بقوبه،  روش  سه  به   BFDS
اصالح شده هربست و فيورستنا تعيين شد. قابل ذكر 
زمانهاي  در  آسياكني  بر  مبتني  روشهاي  از  كه  است 
باند  استاندارد  آسياي  از  استفاده  با  خردايش  مختلف 
براي محاسبه تابع شكست استفاده شد. مقايسه نتايج 
حاصل از هر سه روش نشان داد كه تابع شكست نرمال 
شونده است. از آنجا كه نتايج سه روش مشابه بود، داده 
عمل  مالك  فيورستنا  و  هربست  روش  از  حاصل  هاي 

قرار گرفت[6]. 

تابع توزيع زمان ماند در آسيا

يكي ديگر از پارامترهاي مورد نياز در شبيه سازي زمان 
ماند است. ساده ترين روش اندازه گيري زمان ماند اضافه 
در  گيري  نمونه  و  ورودي  جريان  به  معرف  يك  كردن 
فاصله هاي زماني مختلف در خروجي آسيا است. براي 
تعيين زمان اقامت آسيا، 12 كيلوگرم نمك به صورت 
محلولي اشباع تهيه و به عنوان ردياب به ورودي آسيا  
به صورت همزمان اضافه شد و همزمان با آن كار نمونه 
برداري از خروجي آسيا آغاز شد. در مجموع 36 نمونه 
دستگاه  توسط  ها  نمونه  الكتريكي  هدايت  شد.  گرفته 
هدايت سنج و بر حسب ميلي زيمنس اندازه گيري شد.  
داده هاي حاصل از اندازه گيري هدايت الكتريكي، در 
نرم افزار RTDWEN (كه شامل دو مدل توزيع زمان 
ماند، ولر و n مخلوط كننده كامل است) مورد تجزيه 

وتحليل قرار گرفت. 

بود،  كمتري  خطاي  داراي  ولر  مدل  اينكه  به  توجه  با 
يك  از  ولر  مدل  شد.  استفاده  آسيا  سازي  شبيه  براي 
كامل  كننده  مخلوط  ظرف  يك   ،(  ) پيستوني  جريان 
بزرگ ( )، و دو مخلوط كننده كامل كوچك استفاده 
تعيين   RTDWEN افزار  نرم  كمك  به  كه  كند  مي 

شد[2]:

             

در  گرديد.  محاسبه  21/99دقيقه  متوسط  ماند  زمان 
به  ورودي  خوراك  دبي  ماند  زمان  گيري  اندازه  زمان 

آسيا t/h 2/2 با درصد جامد 68درصد محاسبه شد.

 تعيين تابع انتخاب صنعتي
براي تعيين تابع انتخاب (نرخ خردايش ذرات) در زماني 
كه به خوراك و محصول آسيا دسترسي باشد، از نرم 
تابع  تعيين  براي  شود.  مي  استفاده   NGOTC افزار 
انتخاب چند سري نمونه در شرايط عملياتي مختلف از 
خوراك و محصول آسياي اوليه تهيه شد و پس از آماده 
سازي، آناليز سرندي شدند. داده هاي به دست آمده از 
آناليز سرندي به منظور تعيين تابع انتخاب، توسط نرم 

افزار NGOTC  مورد تجزيه و تحليل واقع شد.
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 بر روي نرخ خردايش
نرم افزار NGOTC قادر است تا با توجه به ابعاد 
همين  به  كند.  تعيين  را  ذرات  خردايش  نرخ  گلوله 
فعلي  شرايط  به  مربوط  انتخاب  تابع  به  نياز  منظور 
آسيا، قطر متوسط گلوله هاي مورد استفاده و قطر 
متوسط گلوله هاي جديد مي باشد. با توجه به اينكه 
گلوله  متوسط  قطر  اساس  بر   NGOTC افزار  نرم 
لذا  است،  شده  طراحي  آسيا  در  استفاده  هاي مورد 
كمك  به  آسيا،  در  موجود  هاي  گلوله  تركيب  ابتدا 
و  گلوله  ابعاد  بزرگترين  بين  رابطه  كه  باند  جدول 
تركيب گلوله هاي موجود در آسيا را بيان مي كند، 
مشخص شد. به اين ترتيب رابطه بين ابعاد بزرگترين 
متوسط  ابعاد  و  شود،  مي  شارژ  آسيا  به  كه  گلوله  
گلوله هاي موجود در آسيا، تعيين شدند.(جدول 2)

 قطر متوسط گلوله هاي فعلى در آسياى اوليه 71/4 
ميليمتر است. براي بررسي رابطه ابعاد گلوله با نرخ 
خردايش ذرات، قطرهاي مختلفي به نرم افزار داده 
براي 5  كار  اين  شد.  ثبت  نتايج  هر مورد  در  و  شد 
سري نمونه انجام گرفت كه ميانگين نتايج حاصل از 

اين نمونه ها در شكل 2 آمده است.  

همانطور كه در شكل 2 مشخص است، براي ذرات 
كمتر از 2800 ميكرون، با كاهش ابعاد گلوله نسبت به 
ابعاد گلوله هاي فعلي آسيا كه با روابط تجربي تعيين 
ذرات  خردايش  نرخ  در  چنداني  تغييرات  اند،  شده 
حاصل نمي شود. در حالي كه براي ذرات بزرگتر از 
2800 ميكرون كه بيش از 95درصد  خوراك آسياي 
اوليه را تشكيل مي دهند، با كاهش ابعاد گلوله، نسبت 
به گلوله هاي فعلي موجود در آسيا (ماكزيمم گلوله 
90 ميليمتر) نرخ خردايش ذرات كاهش مي يابد. در 
حاصل  انتخاب  تابع  بيشترين  ميكرون  نقطه 5600 
مي شود. همانطور كه در شكل 2 نيز مشخص است، 
براي ذرات كوچكتر از 2800 ميكرون، با افزايش ابعاد 
گلوله نسبت به گلوله هاي فعلي نيز تغيير چنداني 
براي  اما  شود،  نمي  حاصل  ذرات  خردايش  نرخ  در 
ذرات بزرگتر از 2800 ميكرون، با افزايش ابعاد گلوله 
از  اما  يابد.  مي  افزايش  ذرات  خردايش  نرخ  هم  باز 
آنجايي كه نرم-افزار NGOTC  تنها اثر گلوله را 
اساس  بر  لذا  كند،  مي  بررسي  انتخاب  تابع  روي  بر 

نرم  و  تجربي  روابط  از  حاصل  جواب  مشترك  فصل 
افزار NGOTC،  قطر بزرگترين گلوله بهينه  90 

ميليمتر است.

گلوله  ابعاد  با  انتخاب  تابع  تغييرات  (چپ)  شكل 3 
را  از 1400 ميكرون  كوچكتر  سرندي  طبقات  براي 
نشان مي دهد. همانطور كه مشخص است، با افزايش 
ابعاد گلوله در اين ذرات نرخ خردايش كاهش يافته 
است. زيرا با افزايش قطر گلوله، تعداد گلوله ها در 
واحد حجم كم مي شود و در نتيجه تعداد برخورد 
بين ذرات و بار خرد كننده كاهش مي يابد، كه اين 
خردايش  نرخ  ثابت  شدن  كم  سبب  برخورد  كاهش 

شده است. 

شكل 3 (راست) تغييرات تابع انتخاب با ابعاد گلوله 
براي طبقات سرندي بزرگتر از 2000  ميكرون را نشان 
مي دهد. همانطور كه مشخص است، با افزايش ابعاد 
گلوله در اين ذرات نرخ خردايش افزايش يافته است. 
زيرا با وجود افزايش قطر گلوله كه منجر به كاهش 
تعداد گلوله ها در واحد حجم مي شود و در نتيجه 
تعداد برخورد بين ذرات و بار خرد كننده كاهش مي 
يابد، اما با افزايش قطر گلوله انرژي برخورد افزايش 
مي يابد و لذا در اين ابعاد با افزايش قطر گلوله نرخ 
خردايش افزايش مي يابد. لذا در ذرات بزرگ برخورد 

كارا از تعداد برخورد مهم تر است.

 نتيجه گيري
 بزرگترين قطر گلوله آسياي اوليه واحد نيمه صنعتي 
اساس  اين  بر  شد.  محاسبه  تجربي  روابط  اساس  بر 

بزرگترين قطر گلوله 90 ميليمتر به دست آمد.
با توجه به نتايج حاصل از تأثير ابعاد گلوله بر روي نرخ 
خردايش ذرات با استفاده از نرم افزار NGOTC بر 
روي 5 سري نمونه برداري از آسياي اوليه واحد نيمه 
صنعتي مشخص شد كه، با كاهش قطر گلوله نسبت 
تجربي  روابط  با  كه  آسيا  فعلي  هاي  گلوله  ابعاد  به 
تعيين شده اند، نرخ خردايش ذرات كاهش مي يابد. 
خردايش  نرخ  بيشترين  ميكرون   5600 نقطه  در 
 2800 از  كوچكتر  ذرات  براي  شود.   مي  حاصل 
به  نسبت  گلوله  ابعاد  كاهش  يا  افزايش  با  ميكرون، 
خردايش  نرخ  در  چنداني  تغيير  فعلي   هاي  گلوله 
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با  1400ميكرون،  از  كوچكتر  سرندي  طبقات  براي 
يافته  كاهش  ذرات  خردايش  نرخ  گلوله،  ابعاد  افزايش 
است. زيرا با افزايش قطر گلوله، تعداد گلوله ها در واحد 
حجم كم مي شود و در نتيجه تعداد برخورد بين ذرات 
و بار خرد كننده كاهش مي يابد، كه اين كاهش برخورد 

سبب كم شدن ثابت نرخ خردايش شده است. 
براي طبقات سرندي بزرگتر از 2000ميكرون، با افزايش 
ابعاد گلوله نرخ خردايش ذرات، به دليل افزايش انرژي 
بزرگتر،  ذرات  خردايش  در  لذا  يافت.  افزايش  برخورد 

برخورد كارا از تعداد برخورد مهم تر است. 
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افزايش كارايي مدار آسياكني تر 
مجتمع معدني و صنعتي گل گهر

احسان ارغواني ، احمد حجتي ، صمد بنيسي 

چكيده
مدار جدايش تر كارخانه فرآوري مجتمع معدني و صنعتي گل گهر شامل خردايش در آسياهاي گلوله اي تر سرريز 
شونده در مدار باز و جدايش در جداكننده هاي مغناطيسي شدت پايين تر مي باشد.  متوسط عيار گوگرد كنسانتره 
تر 1/5در صد است كه باالتر از حد مجاز براي كارخانه هاي سولفورزدايي(0/8در صد) و گندله سازي ( كمتر از 
0/1در صد)  مي باشد. در اين تحقيق مشخص شد كه اين مسئله به دليل پايين بودن درجه آزادى كانى هاى 
گوگرد دار (پيريت) در محصول مدار خردايش است.  با انجام آزمايش هاي جدايش با جداكننده آزمايشگاهى لوله 
 80) d80 ديويس مشخص گرديدكه درجه آزادي مناسب براي برآورده كردن گوگرد مجاز، در اندازه محصول
درصد عبوري) 100 ميكرون حاصل مى شود. در اين تحقيق جهت افزايش كارايي مدار آسياكني و تأمين درجه 
آزادي مناسب در آسياي گلوله اي شماره 3،  از دو متغير ميزان پرشدگي گلوله و درصد جامد وزني آسيا استفاده 
شد.  با اعمال تغييرات در مدار آسياكني،  در پرشدگي 33 در صد و درصد جامد 70  ، اندازه P80 محصول آسيا 
(80 درصد عبوري) از مقدار اوليه 137 به 106 ميكرون رسيد. تغييراتي كه جهت افزايش كارايي مدار آسياكني در 
هر سه خط مدار تر اعمال شد عبارت بودند از افزايش درصد جامد وزني از مقدار اوليه 37 به 65، افزايش پرشدگي 
گلوله از مقدار اوليه 27 به 33 درصد حجمي آسيا و اضافه كردن گلوله 20 ميلي متر عالوه بر گلوله معمول 30 
ميلى مترى به آسياي شماره 2 بود. با نمونه برداري هاي مختلف از مدار با اطمينان 95 درصد مشخص شد كه اندازه 

محصول به كمتر از 110 ميكرون رسيده است.

 واژه هاي كليدي: آسياكني، افزايش كارايي، درصد جامد، پرشدگي گلوله.

1- كارشناس ارشد فرآورى دانشگاه شهيد باهنر كرمان
2- مشاور صنعتى و كارشناس شركت گهر روش سيرجان

3- عضو هيات علمى دانشگاه شهيد باهنر كرمان
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1-1- عوامل مؤثر بر كارايي مدار آسياكني

ميزان  صورت  به  مي تواند  گلوله اي  آسياهاي  كارايي 
مصرف انرژي براي خردايش هر تن ماده معدني تعريف 
تأثير  گلوله اي  آسياهاي  كارايي  بر  كه  عواملي   شود. 
مي گذارند شامل ابعاد و شكل آسترهاي آسيا، سرعت 
بودن  باز  يا  بسته  خوراك،  سازي  آماده  نحوه ي  آسيا، 
مدار، تركيب و خصوصيات خوراك، استفاده از واسطه 

خردايش (گلوله) و ميزان كنترل هستند [1].

و  آسيا  چرخش  سرعت  مانند  عوامل  اين  از  بسياري   
مشخصات خوراك يا قابل تغيير نيستند و يا به علت 
نوسان زياد قابل كنترل نمي باشند. بنابراين براي بهبود 
پالپ  وزني  جامد  درصد  مانند  عواملي  بايد  خردايش 
اندازه  و  آسيا  داخل  گلوله  پرشدگي  ميزان  ورودي، 
پالپ  دانسيته  كرد.  بهينه  را  مجدد  شارژ  گلوله هاي 
با  ولي  باشد  باال  دارد  امكان  كه  آنجا  تا  بايد  خوراك 
جريان يافتن پالپ در طول آسيا سازگار باشد و معموالً 
پالپ  شوند.  پوشيده  كانه  از  اليه¬اي  با  بايد  گلوله ها 
رقيق باعث افزايش برخورد فلز با فلز و مصرف بيش از 
حد فلز مي شود و كارايي را نيز كاهش مي دهد. درصد 
بين 65- كانه،  نوع  به  بسته  گلوله اي  آسياهاي  جامد 

80 در صد  پالپ است[2].

به صورت يك اصل كلي، اندازه مناسب گلوله هاي شارژ 
خوراك  قطعات  بزرگترين  كه  است  اي  اندازه  مجدد، 
تعداد  باشند،  بزرگ  خيلي  گلوله ها  اگر  كند.  خرد  را 
مقدار  اما  مي يابد  كاهش  كني  نرم  ظرفيت  و  ضربه ها 
ذرات ريز كه در هر ضربه توليد مي شود، افزايش مي يابد 
و توزيع دانه بندي محصول به طور نامطلوبي تحت تأثير 
شده  اضافه  گلوله هاي  اگر  مي گيرد.  قرار  نرمه ها  اين 
خيلي كوچك باشند، كارايي خردايش به دليل ضربات 
گرفته  قرار  ذرات  شكست  براي  كه  انرژي  كم  ضعيف 
نتيجه  در  مي يابد.  مي شود،كاهش  صرف  گلوله ها  بين 
مكانيزم شكست ذرات درشت در طي فرآيند، سايشي 

مي شود [3].

پارامترهاي  مهم ترين  از  يكي  گلوله  پرشدگي  ميزان 
كم  ميزان  در  است.  گلوله اي  آسياهاي  در  آسياكني 
نبود  و  شانه  طرف  به  بار  كشيدگي  علت  به  پرشدگي 
از  ضربه  مكانيزم  سهم  پاشنه،  طرف  به  بار  كشيدگي 
مكانيزم سايش بيشتر است كه اين امر موجب درشت تر 
شدن محصول مي گردد. ولي با افزايش پرشدگي، سهم 
مكانيزم سايش نيز به علت تشكيل پاشنه و سر خوردن 
بيشتر گلوله ها روي بار، زيادتر مي شود كه باعث ريز تر 
داخل  گلوله  پرشدگي  ميزان  مي گردد.  محصول  شدن 
آسيا در حدود 40-50 در صد است كه در حدود 40در 
صد از اين حجم، فضاي خالي است. توان كشي آسيا 
با افزايش ميزان پرشدگي افزايش مي يابد و در حدود 
كشي  توان  ميزان  باالترين  به  پرشدگي  صد  50در 

مي رسد]1] . 

1-2- مروري بر تحقيقات گذشته

پوركاني و بنيسي با انجام آزمايش هاي متعدد مشاهده 
گلوله،  مختلف  اندازه  دو  تركيبي  شارژ  كه  كردند 
به  مس  كانه  خردايش  در  را  شكست  نرخ  بيشترين 

همراه دارد [4]. 
كردن  خالي  با  همكاران  و  بنيسي  ديگر  تحقيقي  در 
دانه بندي  و  سرچشمه  مس  مجتمع  گلوله اي  آسياي 
اندازه هاي  در  تن)   305 از  (بيش  گلوله هاي  تمامي 
مختلف، سينيتيك سايش گلوله ها را در ابعاد مختلف 

مورد بررسي قرار دادند [5]. 
سختي  تغييرات  علت  به  شد  مشخص  بررسي  آن  در 
گلوله ها از سطح به طرف مركز گلوله و كاهش شديد 
سختي گلوله در اندازه هاي كوچك، زنجيره ي گلوله هاي 
داخل آسيا در يك اندازه خاص ناقص مي شود و از اين 
اندازه به بعد خردايش به طور مطلوبي صورت نمي گيرد. 
به  گلوله  اندازه  اين  كردن  اضافه  با  مي توان  نتيجه  در 
همراه بزرگترين اندازه گلوله شارژ مجدد، به خردايش 

در آسيا كمك كرد.
در مدار فرآوري تر مجتمع معدني و صنعتي گل گهر، 
(شكل 1) مواد مياني كه يكي از محصوالت جداكننده هاي 
مغناطيسي خشك شدت پايين است، ابتدا در آسياي 
گلوله اي از نوع سرريز شونده به صورت تر، خرد مي شوند 
و سپس براي جدايش وارد جداكننده هاي مغناطيسي 
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پرعياركني اوليه، پرعياركني ثانويه و پرعياركني نهايي 
مي باشد. باطله بخش پرعياركني نهايي در صورتي كه 
داراي عيار قابل توجهي از آهن باشد، به مخروط هاي 
ته نشيني وارد مي شود. ته ريز اين مخروط ها به همراه 
خوراك به ابتداي آسياي گلوله اي  تر وارد و سرريز آنها 

با محصول آسيا مخلوط مي شود.

 
به دليل خردايش نامناسب در آسياي گلوله اي، مواد به 
درجه آزادي مطلوب نمي رسند در نتيجه عيار گوگرد در 
كنسانتره تر به باالتر از 1/2در صد مي رسد. وجود گوگرد 
در كنسانتره سنگ آهن عالوه بر ايجاد آلودگي در طي 
فرآيند توليد گندله و فوالد، باعث شكننده شدن فوالد 
و كاهش كيفيت آن مي شود و گوگردزدايي كنسانتره را 

امري اجتناب ناپذير مي كند. 

3- روش تحقيق

 با نمونه گيري از خوراك و محصول آسياهاي گلوله اي 
تر و كنسانتره نهايي بخش تر مجتمع معدني و صنعتي 
گل گهر و پايش ميزان پرشدگي و درصد جامد آسياهاي 

گلوله اي، وضعيت كنوني مدار كارخانه مورد بررسي قرار 
كه  روشي  از  استفاده  با  آسيا  پرشدگي  ميزان  گرفت. 
در گزارش تعيين ميزان پرشدگي آسيا هاي خودشكن 
توسط مالكي و همكاران (1389) ارائه شده است، اندازه 
گيري شد [6]. نمونه كنسانتره نهايي تر دانه بندي شد 
و عالوه بر آن عيار گوگرد در طبقه هاي مختلف ابعادي 

آن، اندازه گيري گرديد.

3-3-  تعيين شرايط مناسب خردايش 
در شرايط آزمايشگاهي

براي  خردايش  مطلوب  شرايط  كردن  مشخص  براي    
جدايش مناسب در جداكننده هاي مغناطيسي و با هدف 
صد  در  از 0/6  كمتر  با گوگرد  به كنسانتره اي  رسيدن 
آسياي  خوراك  از  نمونه هايي  صد،  باالي 67در  آهن  و 
استفاده  با  نمونه ها  اين  شد.  برداشته  كارخانه  گلوله اي 
از آسياي گلوله اي آزمايشگاهي در زمان هاي 30، 70، 
قرار  خردايش  مورد  ثانيه  و 1200   ،880 ،400 ،180
گرفتند و P80  آنها تعيين گرديدند. محصول به دست 
آمده از آسياي آزمايشگاهي تحت جدايش مغناطيسي 
جدايش  محصوالت  و  گرفت  قرار  ديويس  لوله  توسط 

براي تعيين درصد گوگرد و آهن، عيار سنجي شدند.

شكل 1- مدار فرآوري بخش تر مجتمع معدني و صنعتي گل گهر
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3-4- اجراي آزمايش در شرايط صنعتيفص

توليد  براي  صنعتي  مناسب  شرايط  به  رسيدن  براي 
محصول با گوگرد كمتر از 0/6در صد در كنسانتره تر، 
دستيابي به P80  آسياي گلوله اي برابر 100 ميكرون 
ضروري مي باشد. به همين منظور ابتدا پرشدگي آسياي 
شماره 3 از مقدار اوليه 27در صد به 33در صد افزايش 
داده شد. به منظور تغيير درصد جامد وزني مقدار آب 
ورودي به آسيا تنظيم شد و پس از رسيدن به حالت 
از  دقيقه   15 هر  ساعته  يك  دوره هاي  طي  در  پايدار 
خروجي آسيا نمونه برداري شد. آب ورودي به آسيا از 
ته ريز مخروط ته نشيني و آب فرآيند اضافه شده تأمين 
مي شود. در اين مرحله درصد جامد و توزيع دانه بندي 

نمونه ها تعيين گرديدند. 
با كاهش آب فرآيند كه در ورودي هر سه آسيا اضافه 
تا  متوسط  طور  به  آسياها  وزني  جامد  درصد  مي شد، 
65در صد افزايش داده شد. پرشدگي آسياي شماره 2 
كه معموالً داراي تناژ ورودي 160 تن بر ساعت بود نيز 
آسياهاي  پرشدگي  شد.  حجمي  رسانده  صد  به 40در 
ديگر نيز در حد 32در صد تنظيم شد. به منظور پايش 
درصد جامد وزني مدار فرآوري تر و تغييرات عيار آهن 
و گوگرد خوراك مدار تر و كنسانتره تر، به طور همزمان 
از خوراك و محصول آسياهاي گلوله اي تر و كنسانتره 
تر نمونه برداشته شد. همچنين با استفاده از داده هاي 
مجتمع  آزمايشگاه  توسط  كه  برداري هايي  نمونه 
اعمال  از  بعد  و  قبل   تر  مدار  شرايط  بود،  شده  انجام 
تغييرات، با استفاده از روش هاي آماري (آناليز واريانس 
و مقايسه ميانگين هاي دو جمعيت) و با كمك نرم افزار  

Microsoft Excel مقايسه شدند. 

4- ارائه نتايج و تحليل داده ها
ميزان  متوسط  اوليه،  شده  گرفته  نمونه هاي  اساس  بر 
پرشدگي آسيا و  درصد جامد وزني خروجي آسيا به 
ترتيب 27در صد و 47 بدست آمد. پس از دانه بندي 
كنسانتره تر نهايي، عيار گوگرد در بخش هاي مختلف 

ابعادي به دست آمد (شكل 2). 

 

شكل 2- عيار گوگرد در بخش هاي مختلف ابعادي 
كنسانتره تر نهايي

همان طور كه در شكل 2 مشاهده مي شود، با كاهش 
اندازه ذرات تا اندازه 100 ميكرون، عيار گوگرد كاهش 
افزايش  ميكرون،   100 زير  اندازه هاي  در  اما  مي يابد 
ناگهاني عيار گوگرد مشاهده مي شود. دليل اين امر اين 
است كه مگنتيت در 100 ميكرون آزاد مي شود و از 
اين اندازه كوچكتر، ذرات مگنتيت به سختي شكسته 
به  پيريت،  مانند  گوگرددار  كاني هايي  ولي  مي شوند 
بنابراين  مي شوند.  شكسته  راحتي  به  بودن،  ترد  دليل 
در اندازه هاي ريز، عمده ذرات حاوي گوگرد اند و عيار 

گوگرد در اين اندازه ها افزايش مي يابد.

4-2-  تعيين شرايط مناسب خردايش
 در شرايط آزمايشگاهي

در  مياني)  (مواد  گلوله اي  آسياي  خوراك  خردايش  با 
آسياي آزمايشگاهي در زمان هاي مختلف، محصولي با 
 P80 آمد.  دست  به  متفاوت   (   P80)دانه بندي هاي
از 95، 120، 180،  بودند  عبارت  آمد  دست  به   هاي 

260، 340 و 380 ميكرون.
براي  ديويس  لوله  آزمايش  از  حاصل  نتايج   3 شكل 
به  ورودي  خوراك  نمونه  خردايش  مختلف  زمان هاي 

آسيا را نشان مي دهد.
 همانطور كه مالحظه مي شود با كاهش P80 ، عيار 
گوگرد در كنسانتره كاهش مي يابد و در                     ،  
به عيار 0/6در صد گوگرد مي رسد كه حد مجاز گوگرد 
در كنسانتره تر نهايي است. بنابراين خردايش تا                    
                   مناسب به نظر رسيد ضمن اينكه عيار آهن 

هم در اين شرايط، باالتر از 68/5در صد بود (شكل4).
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4-4- اجراي آزمايش در شرايط صنعتي
با تغييراتي كه در آب ورودي آسيا داده شد، درصد جامد از 40 به 64 رسانده شد. همان طور كه شكل 5 نشان 

مي دهد با افزايش درصد جامد ورودي آسيا، محصول نرم تري توسط آسيا توليد شد.

شكل 3- نتايج حاصل از آزمايش لوله ديويس (تغييرات عيار گوگرد با تغييرات P80  خوراك آزمايش لوله ديويس)

شكل 4 - عيار آهن در P80 هاي مختلف در محصول آزمايش لوله ديويس

شكل 5- تغيير P80 آسياي گلوله اي شماره 3 با تغيير درصد جامد ورودي
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در آزمايش جداگانه اي و با شرايط مشابه، درصد جامد فص

وزني پالپ تا 68  باال برده شد كه                    حاصل 
شانس  رفتن  باال  علت  به  جامد  درصد  افزايش  شد.با 
تعداد  رفتن  باال  علت  (به  شدن   شكسته  براي  ذرات 
 Selection) شكست  نرخ  حجم)،  واحد  در  ذرات 

Function) افزايش مي يابد.

همانطور كه در شكل 6 ديده مي شود P80  آسياهاي 
در  متوسط  طور  به  تغييرات  اعمال  از  پس  گلوله اي 

حدود 107 ميكرون است. 

 مقايسه  بين P80 آسياها (اين داده ها آزمايشگاهي 
است) قبل و بعد از اعمال تغييرات در شكل 7  نشان 
بعد    P80 كاهش  نشان دهنده  كه  است  شده  داده 
مقايسه  و  واريانس  آناليز  با  است.  تغييرات  اعمال  از 
ميزان  به    P80 كاهش  كه  شد  مشخص  ميانگين ها 
14 ميكرون نسبت به شرايط قبل، در سطح اطمينان 
بيش از 99در صد بارز است. نكته قابل توجه كاهش 
اين  اثر  در   90 به   114 مقدار  از  واريانس  چشمگير 

تغييرات بوده است.

5- نتايج
به  دستيابي  براي   (P80) محصول  مناسب  اندازه   -
گوگرد مجاز (0/6در صد)، با انجام آزمايش لوله ديويس، 

100 ميكرون بدست آمد. 
- با افزايش درصد جامد ورودي آسيا از مقدار 47  به 
ميكرون  محصول 100  اندازه  به  دستيابي  امكان   ،70
از  قبل  آن  اندازه  كه  است  حالي  در  اين  شد.  حاصل 

تغييرات 137 ميكرون بود.
شامل  كه  آسياكني  مدار  در  شده  اعمال  تغييرات   -
افزايش   ، تا 65)  متوسط  طور  درصدجامد(به  افزايش 
پرشدگي گلوله (به طور متوسط تا 33در صد حجمي 
آسيا) و شارژ گلوله 20 ميلي متر بود، باعث كاهش 11 
درصدي (نسبي) اندازه محصول و كاهش 21 درصدي 

واريانس گرديد. 

6- تشكر و قدرداني
از مركز تحقيق و توسعه، بخش فرآوري مجتمع معدني 
به  سيرجان  روش  گهر  شركت  و  گهر  گل  صنعتي  و 

خاطر همكاري صميمانه تشكر مي نمايم. 
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شكل 6– سهم دامنه هاي مختلف P80 آسياهاي گلوله اي تر پس از اعمال تغييرات

 شكل 7- نمودار تغييرات v آسياهاي تر قبل و بعد از اعمال تغييرات
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فوالدسازى پاك تر با فرايندهاى احيا مستقيم ميدركس
 John T. Kopfle
 James M. McClelland
 Gary E. Metius
.Midrex Technologies, Inc

مترجم: 1 مهدي عزيز كريمي

مقدمه
بر  زيادي  فشار  كيوتو  پرتوكل  دارد.  وجود  محيطي  زيست  مسائل  بر  رشدي  به  رو  تاكيد  جهان  سر  تا  سر  در 
كشورهاي صنعتي در زمينه انتشار گاز گذاشته است. طبق پروتوكل كيوتو اين كشور ها متعهد شده اند انتشار 
گازهاي گلخانه اي را به اندازه 5در صد در مقايسه با سطح آن در سال 1990 كاهش دهند. شش گاز مورد توجه 
قرار دارد كه دي اكسيد كربن از مهمترين آنها مي باشد. اين قرارداد در شانزده فوريه سال 2005 اجباري شد. 

تقريباً همه كشورهاي صنعتي به جزء اياالت متحد و استراليا قرارداد را تصويب كردند.
صنعت فوالد نيز به دليل انتشار 5در صد از گاز دي اكسيد كربن جهان به طور جدي مورد بررسي قرار گرفته 
است. توليد آهن و فوالد سازي فرآيند هايي با هدف انرژي زياد بوده و اساساً تمام كربن وارد شده به مجتمع هاي 
فوالد سازي به صورت CO2 خارج مي شود. اگر چه صنعت فوالد انرژي و انتشار گازهاي همراه را به طور قابل 

توجهي كاهش داده است اما مقدار بيشتري مورد نياز است.
يك مركز فعال در زمينه تجارت انتشار گاز،  تشكيل شده است. در سال 2006 ارزش تجارت گاز  CO2   در اين 
مركز به 30 ميليون  دالر رسيد. طبق برنامه اتحاديه اروپا شركتهاي فعال در صنايع پر انرژي مانند فوالد مجاز به 
نشر مقدار مشخصي از گاز CO2  هستند. براي شركت ها با نشر بيشتر يا توسعه بيشتر دو راه حل وجود دارد: 
خريد اعتبار انتشار گاز از ساير شركتها و يا نصب تكنولوژي جديد با نشر گاز كمتر. با توجه به اينكه خريد اعتبار 
نشر گاز شامل مقرارت مالي و پرداخت هاي مالي مهمي مي شود. استفاده از فرآيند هاي پاكتر كه تمركز اين 

مقاله روي آن است بهترين راه حل مي باشد.

 1- كارشناس ارشد مركز تحقيقات سنگ آهن و فوالد
REFRENCE     WWW.SPONGERNINDIA.IN/MIDREY.PDF

 15 APRIL 2008
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 CO2 كاهش انتشار گاز
 در توليد آهن و فوالد سازي

در سر تا سر جهان حدود 90در صد از انرژي مصرفي 
در فوالد سازي از زغال تامين مي شود. 69در صد از 
فوالد جهان از طريق كوره بلند و كوره هاي اكسيژن 
توليد مي شود. شماتيك كوره بلند در شكل 1 نشان 

داده شده است. 
از آنجا كه در كوره بلند از كك استفاده شده و معموالً 
سنگ  زغال  از  نيز  تجهيزات  براي  استفاده  مورد  برق 
زغال  مصرف  با  فرآيندي  فرآيند،  اين  شود  مي  توليد 
زياد است. حتي كوره هاي قوس الكتريكي فوالد سازي 
براي توليد برق مورد نياز خود به زغال سنگ وابسته 

اند.

بر اساس يك ديد كلي سه روش براي كاهش انتشار 
گاز CO2  در توليد آهن و فوالد وجود دارد:

كربن  نتيجه  در  و  انرژي   مصرف  كاهش   -
كمتر به ازاي هر تن فوالد توليد شده

- فرستادن دي اكسيد كربن توليد شده به 
اعماق زمين چه به منظور انبار كردن و چه 

به منظور افزايش بازيابي نفت خام
- استفاده از يك منبع انرژي با كربن كمتر 

نسبت به زغال سنگ

مورد  جدي  طور  به  زيادي  سالهاي  براي  اول  گزينه   
توجه بوده است. از سال 1980 صنعت فوالد در اياالت 
فوالد  تن  توليد هر  براي  مصرف انرژي  آمريكا  متحده 
به  دستيابى  چه  اگر  است.  داده  كاهش  صد  45در 
مشكل  و  سخت  بسيار  بيشتر  بازدهى  با  فرايندهايى 
است ولي فرآيندهاي جديد با بازدهي بيشتر در حال 

توسعه اند.

و  است  گرفته  قرار  مطالعه  مورد  نيز  دوم  گزينه 
اميدواركننده است. اما براي كاهش نشر گاز CO2 در 
فرآيند هاي توليد آهن و فوالد كمكي نمي كند فقط 
گازCO2  انتشار يافته  به اتمسفر را كاهش مي دهد. 
همچنين محدوديت هاي عملي مهمي وجود دارد كه 

براي تاثير بيشتر اين گزينه بايد حل شوند.

براي  گزينه  ترين  بخش  اميد  تواند  مي  سوم  گزينه   
يك  طبيعي  گاز  باشد.  گاز  انتشار  توجه  قابل  كاهش 
گاز  است.  توجه  مورد  بسيار  كه  است  انرژي  منبع 
طبيعي، عمدتاً متان با فرمول شيميايي CH4  است، 
وجود  هيدروژن  اتم  چهار  كربن  اتم  هر  براي  بنابراين 
را  مختلف  تركيبات  از  مخلوطى  سنگ  زغال  دارد. 
در  هيدروژن  به  كربن  از  بيشتري  نسبت  اما  داراست 
مقايسه با گاز طبيعي دارد. از آنجا كه تقريبا همه كربن 
فوالد  و  آهن  توليد  تجهيزات  در  مصرفي  هيدروژن  و 
نهايتاً به CO2 و H2O تبديل مي شوند. گاز طبيعي 
دي-اكسيد  كربن كمترى نسبت به زغال سنگ توليد 
مي كند.  جدول 1 ميزان انتشار گاز CO2   را براي 
سوزاندن متان در برابر دو نوع زغال سنگ را نشان مي 

دهد.

 
همانطور كه در جدول ديده مي شود گاز طبيعي فقط 
نصف زغال سنگ گاز CO2 براي توليد هر واحد انرژي  
منتشر مي كند. اين ويژگي گاز طبيعي را به يك منبع 
انرژي ايده ال تبديل كرده است. يك روش تاييد شده 
براي توليد فوالد از گاز طبيعي كوره استوانه اي، احيا 
مستقيم در كنار يك كوره قوس الكتريكي فوالد سازي 
احياء  تكنولوژي  در  طبيعي  گاز  مورد  اين  در  است. 
مستقيم به كار برده مي شود مثًال در فرآيند ميدركس 
گاز طبيعي به عنوان يك كاهنده براي حذف اكسيژن 
از آهن و به عنوان يك سوخت براي ايجاد گرما استفاده 

مي شود.

گاز طبيعي همچنين مي تواند براي توليد الكتريسيته 
DRI/ از  تركيبي  شود.  استفاده   EAF در  نياز  مورد 

هرتن  ازاي  به  كمتري  مراتب  به  كربن  انتشار   EAF
فوالد توليدي نسبت به فرآيند BF/BOF دارد.
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شكل1- كوره بلند

جدول1- انتشار گاز دى اكسيد كربن در توليد آهن و فوالد بر اساس منبع انرژى
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استفاده از محصول داغ
با شارژ كردن DRI داغ به EAF مي توان انتشار 
كربن را كاهش داد. اغلب كارگاه هاي ميدركس 
همراه با يك كارگاه ذوب (Meltshop) DRI را 
سرد كرده و براي شارژ كردن در مرحله بعدي به 
EAF انبار مي-كنند. اكنون ميدركس سه روش 
را براي تخليه DRI داغ و شارژ كردن در دماي

C° 700-600 به EAF ارائه داده است(شكل 2). 
اين روش الكتريسيته كمتري به ازاي هر تن فوالد 
گاز  انتشار  بنابراين  كند  مي  مصرف  شده  توليد 

CO2   از كارگاه هاي برق كاهش مي يابد.
 

ذخيره انرژي به دليل انرژي كمتر مورد نياز براي 
حررات دادن به DRI  تا دماي ذوب اتفاق مي 
  DRI100  افزايش در دماي C° افتد. به ازاي هر
 kwh/t الكتريسيته  مصرف   EAF به  شده  شارژ 
20 به ازاي هر تن فوالد مذاب كاهش مي يابد. 
با  همراه   C600° دماي  با   DRI شارژ  بنابراين 
kwh/t 120 يا بيشتر صرفه جويي انرژي خواهد 
 DRI/EAF روش  داغ  شارژ  از  استفاده  با  بود. 

بيشتر مورد توجه قرار گرفته است.

تحليل و آمار
روش  مهم  هاي  مزيت  كردن  پررنگ  براي 
 BF/BOF برابر  در   DRI/EAF فوالدسازي 
ميدركس  انرژي،  مصرف  و  گاز  انتشار  لحاظ  از 
تحليلي از جزئيات روش هاي گوناگون فوالدسازي 
شامل كوره بلند در كنار BOF و EAF  انجام 
مخلوط  براي  شده  انجام  هاي  است. تحليل  داده 
جايگزين  آهن  كنار  در  قراضه  از  متفاوتي  هاي 
است.  شده  انجام   (Pig Iron و   HBI,DRI)
براي EAF شامل 80در صد DRI سرد و 20در 
صد  20در  و  داغ   DRI صد  80در  قراضه،  صد 
قراضه، 30در صد DRI سرد و 70در صد قراضه، 
30در صد HBI و 70در صد قراضه، 30در صد 
آهن خام و 70در صد قراضه و در نهايت 100در 

صد قراضه بوده است.
محاسبات انرژي مورد نياز و گاز CO2   منتشر 
سنگ  سازي  آماده  از  فرآيندها  تمام  براي  شده 
آهن و كك تا توليد فوالد مذاب انجام شده است. 
سال 2001  در  ميدركس  را  محاسبات  اين  اصل 
ارائه داد است و جزئيات مراحل كار در مرجع 1 
شده  اضافه  مقاله  اين  در  داغ   DRI است.  آمده 
در  مذاب  فوالد  تن  هر  توليد  براي  نتايج  است. 

شكل3 نشان داده شده است.

همانطور كه نمودار نشان مي دهد، كمترين انرژي 
قراضه  صد  100در  از  كربن  انتشار  و  نياز  مورد 
قراضه  بنابراين  شود.  مي  حاصل   EAF يك  در 
صورت  در  كه  است  ارزش  با  طبيعي  منبع  يك 
امكان بايد از آن استفاده شود، چون همه انرژي 
مورد نياز براي فوالدسازي قبًال صرف شده است 
كربن  انتشار  و  بازيابي  براي  كم  انرژي  مصرف  و 
كم دارد. مقدار قراضه قابل جمع آوري  محدود 
است بنابراين الزم است سنگ آهن نياز فوالد دنيا 
را برآورده كند. توليد فوالد پاك از انواع مختلف 
قراضه امكان پذير نيست و منبعي نزديك به آهن 
كه  هايي  تكنولوژي  بنابراين  است؛  نياز  خالص 
DRI/ قبيل  از  مي كنند  استفاده  آهن  سنگ  از 

EAF و BF/BOF الزم هستند.
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شكل2- تخليه گرم، انتقال و شارژ در كوره قوس الكتريكى

شكل3- انرژى مورد نياز و انتشار كربن براى روش هاى فوالدسازى
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روش DRI/EAF كه يك نسبت معمول در مناطق 
با گاز طبيعى مي باشد به طور قابل توجهي انتشار 
كربن كمتري نسبت به روش BF/BOF دارد. اگر 
DRI خنك شود و بعد به EAF شارژ شود انتشار 
 DRI كربن 42در صد كمتر خواهد بود. استفاده از
را  گاز  انتشار  از  درصدي  صد  47در  كاهش  داغ 

خواهد داشت.
در مورد كارخانه هاي فوالد كه تجهيزاتDRI در 
 30 و  قراضه  درصد   70 از  استفاده  ندارند  اختيار 
درصد آهن جايگزين در دسترس براي توليد فوالد 
موارد  اين  در  كربن   انتشار  شود.  مي  توصيه  پاك 
كه از درصدهاي  آهن بيشتر استفاده مى شود به 

مراتب كمتر از حالت BF/BOF   مي باشد.
و  روسيه  جنوبي،  آمريكاي  قبيل   از  مناطقي 
DRI/خاورميانه فوايد روش فوالدسازي بر پايه گاز

حدود  در  سال 2006   اند.  كرده  درك  را    EAF
60 ميليون تن  DRI توليد شد. به دليل انعطاف و 
داليل اقتصادي در نواحي با گاز زياد و قيمت پايين 
گاز ظرفيت هاي بيشتري در حال راه اندازي است. 
جدول 2 كارخانه ميدركس كه اخيراً شروع به كار 
كردند و آنهايي كه در حال ساخت هستند را نشان 

داده است.
با ازدياد تمركز روي مساله انتشار كربن اكنون داليل 
گاز  پايه  روش   براي  اي  كننده  قانع  محيطي  زيست 
در  اخيراً   كه  گزارش  يك  دارد.  وجود   DRI/EAF
زيست  فوايد  است  شده  تهيه  كانادا  زيست  محيط 

محيطي ميدركس را بيان كرده است:
كارگاه هاي DRI كه از گاز طبيعي براي احياء مواد 
به  نسبت  كمتري   CO2 انتشار  كنند  مي  استفاده 
كارخانه هاي بر پايه زغال دارند. تخمين زده شده كه 
صد  24در   (BAT (Midrex Plant هاي  كارخانه 
 TPM، NOx ، درصد   24 حداقل  و  كمتر   CO2
 BF/BOF هاي   كارگاه  از  كمتر    SOx ، VOCs

خارج مي كند.
اى  فزاينده  طور  به  فوالد  هاي  كارخانه  كه  همانطور 
احيا  تكنولوژى  از  تا  است  فرصتى  شوند  مى  جهانى 
و  كرده  استفاده  كم  گاز  ارزش  با  نواحي  در  مستقيم 
مي  حتي  كنند  مديريت  را  خود   CO2 گاز  انتشار 
در  تجهيزات  براي  را  خود  كربن  انتشار  اعتبار  توانند 

نواحي با محدوديت اعتبار مثل اروپا و آمريكاي شمالي 
اعمال كنند.

تفكر بيرون از جعبه(بينش باز)
اثرات  كاهش  زمينه  در  خود  فعاليتهاي  به  ميدركس 
زيست محيطي در فرآيندهاي توليد آهن و فوالد ادامه 
مي دهد راه هاي زيادي براي كاهش انتشار كربن  به 
سطوح  پايين تر از شكل 3 وجود  دارد. اگر الكتريسيته 
يك  وسيله  به   EAF و  ميدركس  فرآيند  براي  الزم 
CO2را  انتشار   شود.  توليد  هيدروكربني  غير  منبع 
حتي بيشتر كاهش مي دهد. امكان توليد برق از منابع 
هسته اي، خورشيدي، بادي و هيدروژني از اين قبيل 

هستند.
 CO2 حتي ساخت كارخانه ميدركس بدون انتشار گاز
به اتمسفر امكان پذير است. يك نوع آمين يا سيستم 
حذفPSA ، CO2، از جريان گاز، جريانى با خلوص 
زياد توليد مي كند. اين جريان مي تواند به اليه هاي 
زيري زمين براي افزايش بازيابي نفت خام تزريق شود. 
   CO2 تعداد زيادي از توليد كنندگان در حال حاضر
را به اليه هاي زير زمين و مناطق نفت خيز قديمي كه 
مي تواند توليد را دو تا سه برابر كند مي فرستند. از 
آنجا كه كارگاه هاي ميدركس در مناطق گاز خيز قرار 
گرفته اند و نزديك مناطق نفت خيز هستند يك امكان 

خيلي خوب براي اين كارگاه هاي مي باشد.

نتايج
براي  ابتكاري  هاي  حل  راه  زيست  محيط  روي  تاكيد 
كاهش انتشار كربن از كارخانه هاي توليد آهن و فوالد 
بوجود آورده است. يكي از يافته هاي خوب استفاده از 
گاز طبيعي به عنوان احياء كننده و منبع سوخت است 
كه باعث كاهش انتشار CO2 نسبت به زغال مي شود. 
روش تائيد شده احياء مستقيم بر پايه گاز مثل فرآيند 
ميدركس جفت شده با كوره قوس الكتريكي مي باشد. 
باعث 47   EAF در  داغ   DRI صد  از 80در  استفاده 
درصد كاهش انتشار كربن به ازاي هر تن فوالد توليد 
شده در مقايسه با روشBF/BOF مي شود. كارخانه 
 DRI هاى جديدى با ظرفيت حدود 14 ميليون تن
در مناطق با منابع گاز زياد مثل خاورميانه، آمريكاي 
حال  در  يا  و  اند  شده  افتتاح  يا  آسيا  و  روسيه  التين، 

ساخت مى باشند( آمار مربوط به سال 2006).
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93

139
ز 0
ايي
-  پ

ه 1 
مار

  ش
ى -

هش
پژو

مه  
لنا
فص

كنفرانس انجمن تكنولوژي آهن و فوالد 
5-2 may 2011

"پيش بيني بسيار سخت است خصوصا اگر در مورد آينده 
باشد." اين نقل قول يا مشابه آن  توسط فيلسوفان بزرگي 
همچون مارك تاون، آلبرت اينشتين و يوگي برا گفته شده 

است. اين نقل قول در دنياي امروز بسيار كاربرد دارد.
گروه  توسط   (AISTech)تك آيس  كنفرانس  آخرين 
ميدركس در اينديانا پليس آياالت متحده آمريكا برگزار 
شد. بيش از هزار نفر با نگاه ويژه روي احيا مستقيم و 
فرايند ميدركس در اين كنفرانس شركت كرده بودند. هال 
تاون(Town Hall Forum)  از شمال آمريكا كه داراي 
شركت هاي فوالد ساز و ديگر شركت هاي وابسته به فوالد 
است هميشه مورد توجه و داراي اطالعات مفيدي بوده 

است. 
يكي از مهمترين موضوعات بحث شده تغيير تكنولوژي 
در صنعت بود. صنعت در حال بهبود، از اثرات بحران مالي 
جهان و بازگشت به سودآوري است. محيط موجود شامل 
نوسان قيمت و هزينه، مسير نامشخص بازار است. شركت 
ها و آنهايي كه با اين صنعت مربوط مي باشند چگونه 
مي توانند به اين شرايط غلبه كنند؟ تعدادي از راه حل 
هاي ارائه شده توسط مديران اجرايي به بخش خدمات و 

تكنولوژي احيا مستقيم ميدركس در زير آمده است:

تكنولوژي انعطاف پذير
 فرايند ميدركس بسيار انعطاف پذير است. از لحاظ انرژي 
 HBI ،) (گاز طبيعي و گاز زغال سنگ)، محصول و دما
DRI داغ و گرم)، ظرفيت توليد (تا 2/5 ميليون تن در 
 Kg/t DRI كمتر از CO2 سال)، و انتشار گاز (انتشار گاز

.(250

نوآوري
 تِد ليون (Ted Lyon) از شركت هتچ گفت:"نياز صنايع 
فوالد تكنولوژي خالق است. فرايند ميدركس اين اصطالح 
را به خوبي پوشش داده است؛ ما در حال افزايش پيشرفت 

تكنولوژيمان براي پاسخگويي هر چه بهتر به نياز صنايع 
فوالد هستيم. نوآوري هاي اخير كه تجاري هم شده اند 
مثل ماشين-هاي بريكت بزرگ، سه شكل مختلف انتقال 
  ,®SUPER MEGAMOD®, MXCOL ،داغ DRI

و  ITmk3® از اين دسته اند.

(backward integration) ادغام عمودي
 كيت باس (Keith Busse) از SDI به اين نكته اشاره 
سالم  فوالد  كننده  توليد  يك  خواهيد  مي  اگر  كه:  كرد 
باشيد الزم است كه ... به صورت عمودي شركت ها ادغام 
گردند. توليد كنندگان فوالد به روش EAF منافع داشتن 
بك منبع از آهن با كيفيت باال را براي تهيه خوراك قراضه 
تشخيص داده اند؛ بنابراين قراضه را هر ماه به قيمت بازار 
تهيه مي كنند. اين منابع به خوبي از نوسان قيمت فلز و 

خطرات آن مي كاهد.

استفاده از منابع انرژي متنوع و سنگ معدن
 با عيار كمتر

گاز  مختلف  منابع  از  استفاده  به  قادر   ®MXCOL با   
حاصل از زغال مثل زغال هاي گاز شونده، گاز  حاصل 
از اجاق هاي كك و گاز BOF در فرايند ميدركس مس 
باشيم. بنابراين توليد كنندگان كوره بلند اكنون مي توانند 
DRI توليد كنند و محصول فلزي داغ خود را افزايش 
دهند. به عالوه از روش بر پايه گاز زغال COREX نيز 
مي توان استفاده كرد.. ميدركس تحقيقات زيادي براي 
استفاده از سنگ هاي با عيار كمتر در كوره هاي شافتي 

انجام داده است.
صنعت فوالد يك صنعت پر هيجان است كه تكنولوژي 
هاي مختلف با هم در حال رقابت هستند. گروه ميدركس 
به سختي در حال كار كردن است تا تكنولوژي هاي جديد 
كه  همانطور  كند.  تجاري  را  آنها  و  داده  توسعه  را  خود 
فالسفه اشاره كرده اند ما هميشه قادر به پيش بيني  آينده 
نيستيم اما اما با رسد مداوم نياز صنايع فوالد و به كار بردن 
استعدادهاي خالق مي توان ادعا كرد كه ميدركس يكي از 

پيشروان صنعت احيا مستقيم خواهد بود.
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Stability analysis of north pit wall at Gol-E-Gohar 
mine using slope stability rating 

(SSR) system

Hamed Bostanzar

Abstract
One of the critical aspects in mine design is slope stability analysis and the 
determination of stable slopes, and also one of the basic methods in the 
geomechanical analysis are the empirical methods. Rock mass classifications 
form backbone of the empirical design approach and are wide employed in 
rock engineering. Even though all the developed rock mass classification 
systems can be successfully applied in tunneling and underground mining, 
most of them suffer strong limitations and shortcomings in case of rock 
slope problems. In particular, limitations arise from their applications to 
closely jointed rock masses and from the lack of suitable design charts to 
estimate the stable angle of the slope. Given the lack of suitable systems in 
the characterization of slope stability of heavily jointed rock masses, a new 
rock mass classification system called Slope Stability Rating (SSR) have been 
proposed by Taheri and Tani (2009). In addition to the Geological Strength 
Index, the proposed system considers five additional parameters whose 
relative effects on the stability of fractured rock slopes such as: UCS, rock 
type, slope excavation method, groundwater condition and earthquake force. 
Also, The SSR design charts for different slope angles (FS =1.5 ,1.3 ,1.2 ,1) 
were presented. In this study the new rock mass classification (SSR) system 
was used for determination stable slope of the northern pit wall (slope) of Gol-
e-Gohar iron ore mine. The examinations showed that The SSR value is 71 
and the stable slope angle of the final pit wall is 38 degrees. Then a sensitivity 
analyses was applied for height and safety factor for the slope angle of 45 
degrees, the results showed that the current slope can be stable to 185 m of 
height. 

                         

Keywords: slope stability, rock mass classification, GSI, Slope Stability Rating (SSR), 

design charts
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Blast vibration analysis at 
Gol-E-Gohar iron ore mine

Mehdi Romiyani

Abstract
Ground vibrations induced by blasting are one of the fundamental problems 
in the mining industry and may cause severe damage to structures and plants 
nearby. Therefore, control of the level of vibration plays an important role in the 
minimization of environmental effects of blasting in mine. This paper presents 
the results of ground vibration measurement induced by blasting at Golegohar 
iron ore mine. The scope of this study is to predict peak particle velocity and 
to determine wave attenuation equation in this mine. The blasting parameters 
of 36 shots were carefully recorded and the ground vibration components 
were measured for each blast. After carrying out statistical analysis, wave 
attenuation equation and the prediction of maximum permitted charge weight 
per delay versus distance for different damage criteria is determined to be able 
to perform no damage blasting in the nearby structures.

Keywords: Ground vibrations equation, charge weight, Golegohar iron ore mine, wave 

attenuation  



96

139
ز 0
ايي
-  پ

ه 1 
مار

  ش
ى -

هش
پژو

مه  
لنا
 An Investigation of the Effect of Increasingفص

Concentration on the Settling Behavior of Slurry Flow 
of Thickener Underflow in Pipe, at GOL-E-GOHAR 

Processing Plant

Hadi Shamspour

Abstract
The flow characteristics of a settling slurry are largely governed by the 
settling velocity of solids in it. The flow characteristics of a nonsettling 
slurry are governed by its rheological characteristics and densities. One of 
the main factors in hold up of slurry transporting pipelines is sediment of 
floating solid particles in the slurry. The settling behavior of floating solid 
particles in pipe flow, changes with slurry concentration. In this article, we 
tried to investigate the settling behavior of solid particles in slurry flow with 
increasing of concentration; and apply the accorded equations for the wasting 
thickener underflow slurry at GOL-E-GOHAR iron ore processing plant. 
These results indicate that the settling velocity of solids drops with increasing 
of concentration, as well as, we can transport concentrated slurries without 
hold up of pipeline in lower flow rates.

 Keywords: Settling Behavior,  Transitional Velocities ,  Slurry 
Concentration               
Deposition: Velocity , Regime of flow, Hold up
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Optimization of the ball size in primary mill in pilot 
plant at Gol-E-Gohar Iron ore complex

Shahamat Rostami

Abstract
Selection of ball size has positive relation with ore hardness and mill feed 
size distribution. Spongy and fine mineral need to smaller balls than hard 
mineral. Must be attending with increasing the ball size, the number of balls 
and its contact decreased that has negation effect on grinding performance. 
The performance of ball mill is greatly affected by the size distribution of 
balls. In this research, first determined the large ball size of mill for optimum 
operating condition by empirical relationships. Then the selection function 
of the pilot plant primary ball mill was calculated by collecting several series 
of samples from the primary ball mill feed and products, using NGOTC 
software.  This software is able to predict the selection function on the 
basis of ball size distribution. The main parameters need for this software 
is breakage function, selection function and resident time distribution. 
The effect of different ball sizes over selection function was investigated 
and determined the optimum largest and size distribution of balls basis on 
obtained results. Ball distances effect results over selection function to show 
at ball diameter of 90 mm produce most of particles breakage rate.
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Increasing Efficiency of Wet Grinding Circuit of 
the Gol-e-Gohar Iron Ore Complex

Ehsan. Arghavani

Abstract
Wet separation circuit of the Gol-e-Gohar iron ore plant includes comminution 
by overflow ball mills and separation by low intensity magnetic separators. 
The average sulfur content of the concentrate is %1.5 which is higher than 
allowable limits for de-sulfurization and pelletizing plants (0.8 % and %0.1, 
respectively).  This problem is due to the low liberation degrees of sulfur 
bearing minerals (pyrite) discharging the ball mill.  The optimum product 
size (P%80 ;80 passing size) to achieve the acceptable level of sulfur in the 
product was found to be 100 microns.   Furthermore, it was observed that 
by decreasing the product size (P80) up to 100 microns the sulfur content of 
the concentrate decreased.  In this research, in order to increase the grinding 
performance and to achieve the desired degrees of freedom, the ball charge 
level and percent solids were used as the main manipulated variables.  At 
the %33 ball charge and percent solids of 70, P80 of the mill product reached 
106 microns from the original value of 135 microns.  For one of the mills 
in addition to aforementioned changes, 20mm diameter balls were also 
added with the usual 30mm balls.  Sampling over a period of a few months 
in the plant indicated that the product size decreased by %11 (relative).  The 
difference between feed sulfur content and wet concentrate was defined 
as sulfur reduction criterion to evaluate the effectiveness of the change in 
the product size.  After implementation of changes in the plant, the sulfur 
reduction criterion decreased by %20 (relative).
              

Keywords: Ball milling; Ball charge; percent solids, Mill performance 
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Modeling of the low intensity drum magnetic 
separator using table curve software

Mojtaba Ghorban nezhad

Abstract
In the drum magnetic separator, dimension magnetic field is a design 
important parameter between separator tank and rotating drum in the 
magnetic space. So ;the magnetic modeling of a drum magnetic separator 
can help to a processing engineer  in the separator maintenance and design 
discussion. Also ;by laps of time and draw out life of mine, change the iron 
ore body properties,  thus may need to change of magnetic drum situation 
in separator tank for to improve its performance. There for to consider the 
magnetic situation of space between drum and tank, perform important rule 
in decisions. In this study; first, measure the magnetic field of a magnetic 
drum, then with use of TableCurve software make curve and magnetic field 
equations, and with mathematical analysis of the mentioned curves with use 
of this software, repair curves and equations of gradient and magnetic force. 
Thus, the modeling of the 2 dimensional magnetic space to be obtain between 
low intensity drum magnetic separator. There for the use of this modeling 
make a rule of each radial and circum forces in feed concenterate. 

Keyword: Modeling drum magnetic separator, magnetic field, magnetic 
force, magnetic gradient 
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