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حامد بوستان زر1، حمید رضا محمدی2، کوروش شهریار  3 
چكیده 

مقاومت فشــاری تک  محوره یكی ازمهمترین پارامترهایی است كه دراكثر پروژه های مهندسی سنگ برای مطالعات مكانيک سنگ 
به عنوان آزمایش پایه مورد نيازبوده وتعيين می گردد. انجام دقيق این آزمایش باوجود ظاهری ساده، مشكل، زمانبر، گران و مستلزم 
تخریب نمونه تهيه شده می باشد، لذادرسال های اخير كوشش هایی مبنی برتخمين این پارامتربا استفاده ازآزمایش های ساده وغير 
مخرب نظير چكش اشــميت، سرعت موج و ... به وسيله محققين مختلف انجام گردیده و به این منظور روابط مختلفی نيز ارائه شده 
اســت. این مقاله با استفاده از داده های حاصل ازانجام آزمایش های آزمایشــگاهی بر روی نمونه های سنگ مگنتيت معدن شماره 
یک گل-گهر،روابطی جهت تخمين مقاومت فشــاری تكمحوره با اســتفاده از آزمایش های غير مخرب شــامل عدد سختی اشميت، 
ســرعت موج طولی و عرضی ونيز مدول دیناميكی ارائه می دهد. برای تعيين ارتباط بين مقادیرحاصل از انجام آزمایش ها، از مدل 
ســازی ریاضی استفاده شده است. بررسی های آماری نشان دهنده روابط غيرخطی ميان این پارامترها بامقاومت فشاری تک محوره 
با ضرایب همبستگی 0/0،67/79، 0/66 و 0/69 می باشد. همچنين به منظور بررسی تاثير همزمان این پارامترها در تخمين مقاومت 
فشــاری تک-محوره رابطه چندگانه ميان آنها مورد بررســی قرار گرفت كه منجر به بهبود ضریب همبستگی به ميزان 0/85 گردید. 
باتوجه به ضرایب همبستگی ومقایسه اختالف ميان مقادیرتخمينی و آزمایشگاهی موجود، روابط بدست آمده دارای دقت قابل قبولی 
می-باشندومی توان با استفاده ازآنها ازانجام آزمایش هاي مخرب، پرهزینه و وقت گير برای تعيين پارامترهای مكانيک سنگی اجتناب 

نمود.
كلمات كلیدی:مقاومت فشاری تک محوره، آزمایش های غير مخرب، سنگ مگنتيت، معدن گل گهر

پیش بیني مقاومت فشاری تك محوره سنگ مگنتیت با استفاده از امواج اولتراسونیك و سختي اشمیت
مطالعه موردي- معدن شماره یك گل گهر

Boustanzar@golgohar.com ،1- كارشناس طراحي و برنامه ریزي معادن، شركت معدني و صنعتي گل گهر
Hamid_azizabadi@yahoo.com ،2- كارشناس ارشد زمین شناسي و ژئوتكنیك، شركت معدني و صنعتي گل گهر

K.shahriar@aut.ac.ir ،)3- استاد دانشكده مهندسي معدن و متالورژي، دانشگاه صنعتي امیر كبیر )پلي تكنیك تهران 
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  1- مقدمه
مقاومت فشــاری تک محوره یكی از مهمترین و مرسوم 
ترین پارامترهایی اســت كه در اكثر پروژه های مهندسی 
سنگ به طور گسترده مورد استفاده قرار می گيرد. نحوه 
اندازه گيری این پارامتر بوسيله هر دو استانداردISRM و

ASTM تعيين گردیده اســت. انجام دقيق این آزمایش با 
وجود ظاهری ساده، بســيار مشكل بوده و مستلزم آماده 
ســازی دقيق نمونه، در اختيار داشتن دستگاه های گران 
و حســاس بوده و در عين حال نتایج حاصل وابســتگی 
شدیدی به عوامل خارجی، خطاهای انسانی، ابعاد نمونه، 
نحــوه بارگذاری و ... دارد. همچنيــن در مراحل ابتدایی 
مطالعات، زمانی كه مقادیر با دقت كمتر مقاومت مد نظر 
است، می توان از روش های غير مستقيم، سریع، آسان و 
غير مخرب نظير آزمایش چكش اشميت،آزمایش سرعت 
موج و ... استفاده نمود ]1[. تخمين پارامترهای مقاومتی 
سنگ توســط آزمایش های غير مخرب یكی ازموضوعات 
جالب در مهندســی ســنگ می باشد.اســتفاده از روش 
التراسونيک )اندازه گيری سرعت موج( و یا سختي چكش 
اشــميت امكان تعيين خواص مكانيكی ســنگ را بدون 
تغيير در ســاختار  داخلی نمونه فراهم می كند ]2[. این 
آزمایش ها به آماده سازی اندک و یا گاهی به هيچ آماده 
ســازی نمونه احتياج نداشــته و به راحتی در محل قابل 
انجام می باشــند. به همين دليل استفاده از این روش ها 
به صورت فزاینده ای در مهندسی سنگ در حال افزایش 

است. 
موضوع اصلی این تحقيق تخمين مقاومت فشــاری تک 
محوره ســنگ مگنتيت معــدن گل گهر با اســتفاده از 
آزمایش های ســاده و غيرمخرب شــامل سختي چكش 
اشــميت و پارامترهای دیناميكی اســت كه برای انجام 
این امر آزمایش های آزمایشــگاهی بــر روی نمونه های 
ســنگ مگنتيت انجام گردیده و برای تعيين ارتباط ميان 
پارامترها و آناليز آماری داده ها از نرم افزار  SPSS استفاده 

شده است.

1-1- مروری بر تحقیقات پیشین

تحقيقات زیادی برای تخمين مقاومت فشاری تک محوره 
ســنگ ها با استفاده از ســایر پارامترها توسط محققين 
مختلف انجام گرفته و روابط تجربی زیادی نيز در این مورد 
ارائه شده اســت. در این قسمت تعدادی از روابط تجربی 
تعيين شــده برای تخمين مقاومت فشاری تک  محوره با 
اســتفاده از آزمایش   های غير مخرب ارائه شــده است. 

در جداول )1( و )2( روابط تجربيميان مقاومت فشــاری 
تک محوره با پارامتر های دیناميكی )ســرعت موج طولی 
و عرضی( و سختي چكش اشــميت به ترتيب ارائه شده 
اند. در مورد اســتفاده از این روابط الزم به توضيح است 
كه روابط گوناگون ارائه شده توسط محققين مختلف، به 
نوع سنگ، شرایط وچگونگی انجام آزمایش بستگی دارد. 
بنابراین، در صورت به كارگيری هریک ازاین روابط بایدبه 

این نكات توجه داشت.

2- روش تحقیق
برای انجام آزمایشــات مختلف تعــدادی نمونه بلوكی از 
نواحی مختلف معدن تهيه شــد، ســپس در آزمایشــگاه 
جهت انجام آزمایشات از این بلوک ها مغزه هایی استوانه 
ای با اســتاندارد ASTM D4543]1[  به قطر 54 ميلی 
متر )NX( با نسبت طول به قطر 2/5 به 1 تهيه گردیدند. 
پس از تهيه نمونه هــا و پيش از انجام آزمایش  مقاومت 
فشاری تک محوره و شكســتن نمونه، آزمایش های غير 
مخرب اندازه گيری چكش اشميت و سرعت موج بر روی 
مغزه های سنگ مگنتيت انجام شده است. آزمایش اندازه 
گيری سرعت موج بر روی نمونه ها به روش فركانس باال، 
طبق اســتاندارد ISRM، انجام شــد ]3[، كه حاصل این 
آزمایش سرعت موج های طولی و عرضی بود. با استفاده 
از این مقادیر مدول دیناميكی ســنگ نيز محاســبه شد. 
برای تعيين مدول دیناميكی ســنگ از رابطه زیر استفاده 

شده است ]4[:

)1(

كه در این رابطه Vpو Vsســرعت مــوج طولی و عرضی 
)km/s(، و ρچگالی سنگ )gr/cm3( می باشند.

پس از تعيين ســرعت موج، آزمایش چكش اشــميت بر 
روی مغزه های ســنگی انجام و ســختي چكش اشميت 
)RL( برای نمونه ها بر اســاس استاندارد ISRM تعيين 
شد. در نهایت پس از آزمایش های فوق، آزمایش مقاومت 
فشــاری تک محوره بر اساس استاندارد ISRM انجام شد 

 .]3[

2-1- نتایج آزمایشات انجام شده

نتایج پردازش آماری داده های حاصل از تمامی آزمایش 
ها در جدول )3( آمده است.

(1)      
    (         )

       
 

 



3

13
93

ز  
ایی

-  پ
13

ره 
ما

 ش
 - 

شی
وه

 پژ
مه 

لنا
فص

 رابطه R2 دهندهارائه
                 - (2791فریبرگ )

                 - (2791میلیتزر و استل  )
                      - (2791گلوبو و رابینوویچ )

             - (2792اینو و اهمی )
⁄                  - (2799مک نالی )  
                 - (2799گوکتان )

                     (2777طغرل و ظریف )
                      (1002قهرمان )

                      (1002یسار و اردوغان )
                         (1002سوزا و همکارن )

                        (1009سینگ ) شارما و
                             (1009چوبان اوغلو و بران چلیک)

                       (1007دیامانتیس و همکاران )
                       

                         (1007خاندلوال و سینگ)
                     (1020)شارما و سینگ 

چگالی ρو  km/sسرعت موج طولی و عرضی برحسب  و  MPa ،VPمقاومت فشاری بر حسب  UCSتوجه: 
 می باشند. gr/cm3سنگ بر حسب 

 

2-2- روابط آماری جهت تخمین مقاومت فشاری 
تك محوره

یكی از اهداف بيشــتر بررسی های آماری، یافتن رابطه  هایی 
اســت كه به كمک آن بتوان اثر تغييرات یک یا چند متغير را 
رو متغيرهاي دیگر پيش بينی كرد. رگرســيون روشــی برای 
اســتخراج رابطه هــای موجود بين متغيرها می باشــد، كه با 
اســتفاده از داده-های جمع آوری شــده، صــورت می گيرد. 
روش كمتریــن توان-هایدوم برای اســتخراج نتایج معنی دار 
برای وابســتگی احتمالی بين متغير ها می تواند مورد استفاده 
قرار گيرد. اغلب این روش به نام تجزیه و تحليل رگرســيونی 
شناخته می شــود ]16[. در رگرسيون به دنبال برآورد رابطه  
ای ریاضی و تحليل آن هستيم، به طوری كه بتوان به كمک آن 
كميت یک متغير مجهول را با اســتفاده از متغير یا متغيرهای 
معلوم تعيين كرد. در این تحقيقبرای بررســی های آماری از 
نرم افزار SPSS  اســتفاده شده است. این نرم افزار به واسطه 
سادگی و تحليل نسبتا مناسب روش های آماری، تبدیلبه یكی 
از پراستفاده ترین نرم افزارهای آماری در كشور ما شده است 
]17[. به جهت تعيين ارتباط ميان پارامترها با استفاده ازروش 
رگرسيون گيری، معادله مربوط به بهترین خط عبوری از داده 
ها در سطح اعتماد95%تعيين وضریب همبستگی مربوط به 
آن بــرای هررابطه تعيين گردیده و در نهایت رابطه با باالترین 

ضریب همبستگی، ارائه شده است. 
در روابط )2( تا )5( رابطه ميان مقاومت فشــاری تک محوره 
با مقادیر پارامترهای غير مخرب )چكش اشميت، سرعت موج 
طولی و عرضی و مدول دیناميكی( سنگ مگنتيت با توجه به 

جدول 1-  روابط  بین مقاومت فشاری تك محوره و سرعت موج
 درسنگ ]5، 6، 7، 8، 9، 10،  11 و 12[

 رابطه R دهندهارائه
                         (6611لر )یر و مید

                        (6691آوفموت  )
                     - (6696و همکاران ) یبورل

                       - (6691) ینسکیبیدیک
                  (6691نگ و همکاران )یس

                       (6691و همکاران ) یشئور
                      (6691و دمارکو ) یهارام

                        (6691) یقوس و چاکرابورت
                        (6696) یارورک

              (6661زو و همکاران )
                        (6661س )یساچپاز

                          (6661ل و شکور )یکارگ
                      (6661وغلو )یگکس

                        (0111کاتز و همکاران )
                         (0116قهرمان )

                        (0110ر )یلماز و سندیا
                       (0111نسر و همکاران )ید
                        (0111ن و باسو )یدیآ

                       (0119و همکاران ) یشاالب
                       (0116ز )یاقی

 باشند.یم Nو نوع  Lت نوع یب چکش اشمیبه ترت RNو  MPa  ،RLبر حسب یمقاومت فشارUCSتوجه: 
 

جدول 2- روابط¬بین مقاومت فشاری تك محوره با سختی اشمیت 
]12 ،15 ،6 ،14 ،13[ 

Edyn 

(GPa) 

Vs 

(km/s) 

Vp 

(km/s) 
R 

UCS 

(MPa) 
 پارامتر

 تعداد 52 52 52 52 52

 میانگین 25/824 25/44 1/4 52/5 22/18

 میانه 15/842 25/8 55/2 15/5 45/18
 مد 22/25* 1/25 85/5* 14/8* 25/24*

42/55 22/5 12/5 28/5 15/45 
انحراف 

 معیار
 واریانس 51/5584 21/42 582/5 855/5 452/425

45/55 84/8 88/5 2/55 8/851 
دامنه 

 تغییرات
 حداقل 22/25 5/58 85/5 14/8 25/24
 حداکثر 55/552 8/25 18/2 55/2 45/825

 

جدول3- پردازش آماری داده های حاصل از آزمایش های مختلف
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نتایج به دســت آمده از آزمایش های آزمایشــگاهی به ترتيب 
ارائه شده است.

 همچنين در اشــكال )1( تا )4( نمودار ارتباط ميان مقاومت 
فشــاری تک محوره با پارامترهای نام برده نشــان داده شده 

است.
همانطور كه در اشــكال )1( تا )4( مالحظه می شــود، مقدار 
مقاومت فشــاری تک محوره با افزایش مقادیر سختي چكش 
اشميت، سرعت موج طولی و عرضی و مدول دیناميكی افزایش 

می یابد.

در ادامه جهت بررســی صحت روابط ارائه شــده به مقایســه 
اختالف ميان مقادیر تخمينی حاصل از روابط باال و مقادیر

آزمایشگاهی پرداخته شده است. مقدار اختالف )خطا( مقادیر 
تخمينی نســبت به مقادیر آزمایشــگاهی با توجــه به فاصله 
نقاط متناظر از خط 1:1 رســم شــده ميان مقادیر تخمينی 
و آزمایشــگاهی بدست می آید. شــكل  )5( نشان دهنده این 
ارتباط و ميزان اختالف ميان این مقادیر برای رابطه )2(، شكل  
)6( مربــوط به رابطه )3(، شــكل  )7( مربوط به رابطه )4( و 

شكل  )8( مربوط به رابطه )5( ميباشند. 

(2)                                                                                                

(3)             
                                                                             

(4)              
                                                                           

(5)            
                                                                                

 

 
شكل 1- رابطه مقاومت فشاری تك محوره و سختی

چكش اشمیت

 
شكل 2- رابطه مقاومت فشاری تك محوره و سرعت

 موج طولی

 
شكل 3- رابطه مقاومت فشاری تك محوره و سرعت موج 

عرضی

 
شكل 4- رابطه مقاومت فشاری تك محوره و مدول

 دینامیكی
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 آنهاان یو اختالف میشگاهیر آزمای( با مقاد2از رابطه ) ینیتک محوره تخم یر مقاومت فشاریان مقادیارتباط م -5شکل 

 
 

 

شكل 5- ارتباط میان مقادیر مقاومت فشاری تك محوره تخمینی از رابطه )2( با مقادیر آزمایشگاهی و اختالف میان آنها

  

 ان آنهایو اختالف میشگاهیر آزمای( با مقاد3از رابطه ) ینیتک محوره تخم یر مقاومت فشاریان مقادیارتباط م -6شکل 
 

 

شكل 6- ارتباط میان مقادیر مقاومت فشاری تك محوره تخمینی از رابطه )3( با مقادیر آزمایشگاهی و اختالف میان آنها

  
 ان آنهایو اختالف میشگاهیر آزمای( با مقاد4از رابطه ) ینیتک محوره تخم یر مقاومت فشاریان مقادیمارتباط  -7 شکل

 
شكل 7- ارتباط میان مقادیر مقاومت فشاری تك محوره تخمینی از رابطه )4( با مقادیر آزمایشگاهی و اختالف میان آنها

  
 ان آنهایو اختالف میشگاهیر آزمای( با مقاد5از رابطه ) ینیتک محوره تخم یر مقاومت فشاریان مقادیارتباط م -8شکل 

شكل 8- ارتباط میان مقادیر مقاومت فشاری تك محوره تخمینی از رابطه )5( با مقادیر آزمایشگاهی و اختالف میان آنها 
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همانطور كه در شكل های )5( تا )8( مالحظه می شود، با توجه 
بــه تبعيت توزیع فراوانی خطاهــا از منحنی نرمال با ميانگين 
نزدیــک به صفر و انحراف معيار نزدیک به یک مشــخص می 

شود كه روابط ارائه شده قابل  قبول می باشند. 
همچنين به منظور بررســی تاثير همزمان ایــن پارامترها در 
تخمين مقاومت فشاری تک  محوره و با توجه به روابط )2( تا 
)5(، رابطه رگرســيوني چندگانه ميان آن ها مورد بررسی قرار 

گرفت)رابطه 6(. 

همانطور كه مالحظه می شــود، بررسی همزمان این پارامترها 
ســبب افزایش ضریب همبستگی بدســت آمده از رابطه )6( 
نســبت به روابط ساده می باشــند. در شكل )9( ارتباط ميان 
مقادیر حاصل از این رابطه با مقادیر واقعی مقاومت فشاری تک 
محوره و ميزان اختالف ميان این مقادیر نشان داده شده است.

مقایســه ضرایب همبستگی ميان مقادیر حاصل از روابط )2 تا 
5( با رابطه )6( نشــان دهنده كاهش خطا و در نتيجه افزایش 
ميزان دقت در رابطه چندگانه )رابطه 6( می باشد. ليكن روابط 
ســاده ارائه شــده نيز با توجه به تبعيت توزیع فراوانی خطاها 
از منحنــی نرمال با ميانگين نزدیک بــه صفر و انحراف معيار 
نزدیک به یک مشــخص می شــود كه روابط ارائه شده قابل  
قبول می باشــند. با توجه به بررسی های انجام شده مشخص 
شــد كه آزمایش های غير مخرب روش مناسبی برای تخمين 
مقادیر مقاومت فشــاری تک محوره سنگ مگنتيت بوده و می 
توان با اســتفاده از آن ها از انجام آزمایش هاي پر هزینه، وقت 

گير ومخرب جهت برآورد این پارامتر اجتناب كرد.
3- نتیجه گیری

آزمایش های غير مخرب همچون آزمایش چكش اشــميت و 
ســرعت موج به دليل داشــتن ویژگی هایی مانند قابل حمل 
بودن وسایل اندازه گيری, استفاده آسان و ارزان, قابليت انجام 
آزمایش در محل، عدم نياز به آماده سازی نمونه یا آماده سازی 

اندک و عدم آســيب به نمونه، می توانند برای تخمين ســایر 
پارامترهای مكانيک سنگی مورد استفاده قرار گيرند.

آناليــز آماری نتایــج آزمایش های آزمایشــگاهی نمونه های 
ســنگ مگنتيت معدن گل گهر نشان می دهند كه روابط غير 
خطی مناســب و قابل قبولی بين مقاومت فشاری تک محوره 
و آزمایش های غير مخرب شــامل چكش اشــميت و سرعت 
موج برقرار است. این مقاله بيانگر این مطلب است كه مقاومت 
فشاری تک محوره سنگ با استفاده از پارامترهای غير مخرب 
از جمله چكش اشــميت، ســرعت موج طولی، ســرعت موج 
عرضی و مدول دیناميكی، بر اســاس روابــط ذیل قابل پيش 

بينی می باشد.
 

همچنين بررســی تاثيــر همزمان این پارامترهــا در تخمين 
مقاومت فشــاری تک محوره نشــان دهنــده افزایش ضریب 
همبستگی به ميزان 0/85 و كاهش خطا بدست آمده از رابطه 

)6(، نسبت به روابط ساده می باشد.

در مجموع نتایج نشــان می دهد كه آزمایش های غير مخرب 
برای تعيين مقاومت فشاری تک محوره سنگ مگنتيت معدن 
گل گهــر از قابليت اعتماد كافی برخوردارند. بنابراین می توان 
با اســتفاده از آنها و با توجه به پارامترهــای موجود و یا قابل 
دســترس از انجام آزمایش های دشوار، پرهزینه و زمانبر برای 

تعيين مقاومت فشاری تک محوره خودداری كرد.
 اما ذكر این نكته ضروری است كه استفاده از این روابط برای 

  
 ان آنهایو اختالف میشگاهیر آزمای( با مقاد6از رابطه) ینیتک محوره تخم یر مقاومت فشاریان مقادیارتباط م -9شکل 

 
 

شكل 9- ارتباط میان مقادیر مقاومت فشاری تك محوره تخمینی از رابطه)6( با مقادیر آزمایشگاهی و اختالف میان آنها

(6)                                          
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                                                                                                       فرهاد حاجی حیدری1، محسن رحمانی2
 چكیده

مبحث پایداري شــيب یكي از پارامترهاي اصلي و تعيين كننده در اقتصاد و ایمني معادن روباز اســت.تحليل پایداری شيب معموال 
جهت ارزیابی ایمنی و عملكرد یک شيب احداث شده و یا تعيين شرایط تعادل یک شيب طبيعی انجام می گيرد. آنيزوتروپی ویژگی 
مهمی از ســنگ های الیه ای و شيستی می باشــد كه موجب تغييرات گسترده ای در پارامترهای مقاومت و مدول سنگ در زوایای 
جهت داری مختلف می شــود.هدف اصلی از ارائه این تحقيق، ارزیابی آنيزوتروپی مقاومت، در تحليل پایداری ســنگ های شيستی 
دیواره های نهائی معدن شــماره یک گل گهر می باشــد.بر اســاس داده های بدســت آمده از آزمون های آزمایشگاهی و استفاده از 
نرم افزار Slide به تحليل پایداری شــيب دیواره ها پرداخته شــد. نتایج نشان داد كه با توجه به مقادیر پایين فاكتور ایمنی در اكثر 
مقاطع،دیواره های نهایی از ســطح اطمينان باالیی از لحاظ پایداری برخوردار نبوده و مستعد ریزش هستند.شكست در اغلب مقاطع 
به صورتی اســت كه تمامی سطح شــيبدار را در برگرفته و در اكثر موارد سطح شكســت از داخل مواد سنگی با سختی كمتر مثل 

ميكاشيست ها اتفاق افتاده است.

Slide. ،كلمات كلیدی: آنيزوتروپی، شيست، پایداری شيب، معدن گل گهر

Slide بررسی تاثیر آنیزوتروپی در تحلیل پایداری دیواره های نهایی معدن شماره 1 گل گهر با نرم افزار       

 farhad113@gmail.com  .1- دانشجوی كارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر كرمان، پژوهشگر پژوهشكده سنگ آهن و فوالد 

mrahmani2161@yahoo.com  . 2- دانشجوی كارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشگر پژوهشكده سنگ آهن و فوالد 
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1- مقدمه
مبحث پایداري شيب یكي از پارامترهاي اصلي و تعيين كننده در اقتصاد 
و ایمني معادن روباز اســت.جهت تحليل پایداری شيروانی های سنگی، 
روش های گوناگونی وجود دارد. چنانچه شيوه گسيختگی و عوامل موثر 
بر ناپایداری شــيب مشخص شوند، با توجه به محدودیت ها و مزایای این 
روش ها می توان روش تحليل مناسب را انتخاب كرد. تحليل پایداری شيب 
معموال جهت ارزیابی ایمنی و عملكرد یک شيب احداث شده و یا تعيين 
شرایط تعادل یک شيب طبيعی انجام می گيرد. روش تعادل حدی روشی 
است كه در این تحقيق از آن جهت تحليل پایداری شيب دیواره ها استفاده 

شده است. 
در كارهای عمرانی و معدنی كه با توده ســنگ در ارتباط باشد، اولين قدم 
جهت انجام پروژه، تعيين خصوصيات فيزیكی و مكانيكی نمونه سنگ های 
موجود در محل می باشد]1[. شيست-ها از جمله سنگ هایی هستند كه 
دارای خاصيت آنيزوتروپی هستند. سنگ های ناهمسانگرد یا آنيزوتروپ 
سنگ هایی هستند كه مقاومت آنها در راستاهای مختلف نسبت به محور 
تنش ها متفاوت اســت.]2[. اولين مطالعه سيســتماتيک در مورد رفتار 
سنگهای ناهمســانگرد در فشار تک محوره و سه محوره توسط محققين 
انجمن تحقيقات معدن ذغال ســنگ بریتانيا بر روی ذغال سنگ معادن 

ولزجنوبی و كنت انجام شد]3[. 
توده سنگ های دربرگيرنده دیواره نهایی معدن گل گهر شماره یک متشكل 
از سنگ های دگرگونی است. بنابراین با توجه به نحوه گسترش و قرا رگيری 
این توده سنگ ها نسبت به سطوح ضغفشان، می توانند رفتارهای متفاوتی 
از خود نشــان دهند. با توجه به زاویه امتداد صفحات تورق و محور نمونه 
تالش شــد در زوایای بين صفر تا 90 درجه نمونه های متعددی از سنگ 
های ميكاشيست و آمفيبول شيست گرفته شود و طی آزمایش های تک 
محوری، كششی و سرعت موج ویژگی های مختلف نمونه ها تحليل شد كه 

از این نتایج می توان در تحليل پایداری شيب بهره گرفت.
زاویه آنيزوتروپی به صورت شماتيک در شكل )1( نشان داده شده است.

2- روش تحقیق
2-1- روش های تعادل حدی

اســتفاده از این روش جهت ارزیابی پایداری شيب ها به دليل سرعت 
باالیی كه در انجام محاسبات دارند، به مدت چندین دهه در مهندسی 
ژئوتكنيک استفاده می شود. ایده اصلی این روش تقسيم توده ریزشی 
شــيب به تعدادی باریكه قائم می-باشد. همچنين تحليل های تعادل 
حدی به كار گرفته شــده باید حداقل دو شرط تعادل نيرو و گشتاور 
را شــامل شود. روش اسپنسر و مورگنسترن پرایس )GLE( از جمله 
روش هایی هستند كه هم تعادل افقی نيرو و هم تعادل گشتاور را در 

نظر می گيرند و در این تحقيق از این دو روش استفاده شده است.

Slide2-2- مدل كردن آنیزوتروپی در نرم افزار
آنيزوتروپی در Slideبه كاربــران اجازه می دهد تا خواص مقاومتی 
را برای ســنگ های با خاصيت آنيزوتروپی تعریف كنند. با تعریف و 
تعيين چســبندگی و زاویه اصطكاک در زوایای مختلف، می توان این 
كار را انجام داد. برای تعریف خواص این گونه مواد ابتدا باید نيم دایره 
ای مطابق شكل )2( در نظر گرفت. به طور مثال نمودار تعيين خواص  
یكی از مقاطع برای آمفيبول شيســت آورده شده است. در این شكل 

زاویه آنيزوتروپی از 90- تا 90+ درجه تغيير می كند.

 
)β( شكل 1- تعریف زاویه آنیزوتروپی                

 

شكل 2- نمودار دایروی تعیین خواص مواد آنیزوتروپ در Slide Slideنمودار دایروی تعیین خواص مواد آنیزوتروپ در  -2شکل 
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2-3- تحلیل پایداری مقاطع مختلف دیواره معدن
 گل گهر

برای تحليل پایداری دیواره ها در نرم افزار slide ابتدا باید مدل 
ليتولوژی و هندســه مقطع را بر اســاس اطالعاتی كه از گمانه 
های اكتشــافی و ژئوتكنيكی جمع آوری شده است، رسم كرد. 
ســطح ایســتابی آب نيز بر مبنای مطالعات مشاهده ای و داده 
های بدســت آمده از چاه های پيزومتری، تعيين می شود. حال 
بر اساس نتایج آزمون های آزمایشگاهی بدست آمده می-توان 
خواص توده ســنگ را برای هر مقطع مشــخص كرد. در بخش 

بعدی یكی از مقاطع مورد بررسی قرار گرفته است.

2-4- تحلیل پایداری مقطع 102000 دیواره جنوبی
همــان طور كه در بخش قبل گفته شــد پــس از تهيه مدل و 
هندسه مقطع و تعيين خواص مواد می توان به ارزیابی پایداری 
دیواره پرداخت. شكل و هندسه مقطع 102000 دیواره جنوبی 
را در شــكل )3( می تــوان دید. الیه بندی بــرای جنس های 
مختلف به خوبی در این مقطع دیده می شود. شيب سرتاسری 

این مقطع 29 درجه در نظر گرفته شده است.
پس از مدل ســازی اوليه می توان ضریــب ایمنی را برای این 
مقطع محاسبه نمود. فاكتور ایمنی بر اساس دو روش اسپنسر و 
GLEمحاسبه شد كه به ترتيب 0/711 و 0/694 بدست آمد. 
ســطح شكســت برای این مقطع به همان گونه ای است كه در 
شكل )3( نشان داده شده است. شكست در این مقطع به گونه 
ای است كه تمامی پله ها را در بر می گيرد. می توان گفت كه 

در این مقطع احتمال شكست 100% می باشد.
نمودار شــكل )4( نشــان می دهد كه با فاصله گرفتن از گوشه 
ســمت چپ مدل مقــدار فاكتور ایمنی افزایش مــی یابد تا به 
ماكزیمم مقدار خود در مرز جدایی بين رس با ميكاكوارتزشيست 

می رسد.
مقطع 102000جنوبی در شــرایطی كه آنيزوتروپی تاثير داده 
نشود نيز مورد بررسی قرار گرفته است. مقدار فاكتور ایمنی در 
این حالت 1/23 می باشــد كه كاهش حدودا 40 درصدی بين 
فاكتور ایمنی در حالتی كه آنيزوتروپی در نظر گرفته شــود در 

مقایسه با حالتی كه آنيزوتروپی لحاظ نشود، وجود دارد.
 

شكل 3- سطح شكست دیواره 102000 جنوبی پس از اجرای مدل جنوبی پس از اجرای مدل 102000سطح شکست دیواره  -3شکل 
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شكل 4- نمودار تغییرات فاكتور ایمنی در طول سطح شیدار برای مقطع 102000 جنوبی جنوبی 102000شیدار برای مقطع نمودار تغییرات فاکتور ایمنی در طول سطح  -4شکل  جنوبی 102000شیدار برای مقطع نمودار تغییرات فاکتور ایمنی در طول سطح  -4شکل 

2-5- تحلیل نهایی مقاطع
تحليل پایداری بــرای مقاطع دیگر هماننــد مقطع 102000 
جنوبی صورت گرفت. نتایج آن در جدول )1( بيان شــده است.
150KPa مقدار چسبندگی در تمام مقاطع برای قسمت آبرفتی

و زاویه اصطكاک داخلی 35 درجه در نظر گرفته شــده اســت. 
همان طور كه مشــاهده می شود فاكتور ایمنی فقط برای نيمی 
از دیواره ها باالی یک بدست آمده است و برای بعضی از دیواره 
ها این مقدار بسيار كم می باشد كه باعث ایجاد وضعيت بحرانی 
در این دیواره ها می شــود و جهت پایدارسازی این مقاطع باید 

اقدامات الزم صورت گيرد.

3- نتیجه گیری
1- دیواره های نهایی معدن شماره یک گل گهر با توجه به مقادیر 
پایيــن فاكتور ایمنی در اكثر مقاطع از ســطح اطمينان باالیی از 
لحاظ پایداری برخوردار نبوده و مستعد ریزش هستند. بنابراین باید 

اقدامات الزم در این زمينه انجام شود.
2- اقداماتی كه در این زمينه جهت پایدارسازی دیواره های بحرانی 
می تواند صورت گيرد شــامل زهكشی و بررسی فشار آب منفذی 
در پایداری دیواره ها، كاهش شيب بعضی از دیواره ها، بررسی تاثير 

زون گسلی و زون خرد شده در دیواره ها می باشد.
3- شكســت در اغلب پله ها به صورتی اســت كه تمامی سطح 
شــيبدار را در برگرفته و در اكثر موارد ســطح شكست از داخل 
مواد سنگی با سختی كمتر مثل ميكاشيست ها اتفاق افتاده است.

4- همچنين می توان گفت بسته به وضعيت قرارگيری شيست-ها 
در دیواره های نهایی شرایط متفاوتی از لحاظ پایداری وجود دارد.

4- منابع 

 ]1[ بهرامی ســامانی، ف.،  محبی حســن آبادی، ی.، 1384 
،"بررســی خصوصيات فيزیكی و مكانيكی شيســت های زون 
سنندج- سيرجان"، كارشناسان ارشد زمين شناسی مهندسی، 
چهارمين كنفرانس زمين شناســی مهندســی و محيط زیست 

ایران. 
]2[حكيمــی پور، ر.، نــوروز زاده، ی.، باقری پور، م.ح.، 1389، 
"بــرآورد پارامتــر S در معيار هوک و براون برای ســنگ های 
ناهمســانگرد با استفاده از شــبكه عصبی مصنوعی"، پنجمين 

كنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد.
]3[. Foroughi, M.H., (1995), "Effect of weakness 
planes inclination on the strength of coal 
pillars", Underground operator’s conference, 
Kalgoorlie, Western Australian School of 
Mine, Technology & Engineering.
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                                                                                           مرتضی روستا1،رضا زابلی2، حمیدرضا محمدی 3
 چكیده

به منظور تحليل پایداری دامپ باطله معدن شــماره یک گل گهر، نياز به تعيين چســبندگی و زاویه اصطكاک داخلی مواد اســت. از 
آنجا كه تعيين این خواص نيازمند اســتفاده از روش های برجا و آزمون های ســه محوره و برشــی بزرگ مقياس و هزینه بر است، لذا 
روش تحليل برگشــتی به عنوان روشــی كم هزینه جهت تعيين خواص مقاومت برشــی می تواند استفاده شود. با توجه به آن كه بر 
روی ســطح دامپ باطله ترک های كششــی مشاهده گردیده است، بنابراین می توان با تقریب خوبی فاكتور ایمنی را برابر یک در نظر 
گرفته و با استفاده از روش تحليل برگشتی پارامترهای مقاومت برشی مواد را تخمين زد. در این مقاله از روش های عددی و تحليلی 
با نرم افزارهای FLAC/SLOPE و Slide و نيز نمودارهای ارائه شــده توســط هوک و بری برای تعيين پارامترهای مقاومت برشی 
مواد اســتفاده گردیده و نتایج آن ها با هم مقایسه شده اند. مقادیر چسبندگی و زاویه اصطكاک داخلی برای مواد دامپ با استفاده از 
دو روش عددی و تحليلی به ترتيب 21/4 كيلو پاسكال و 24 درجه و 19/2 كيلوپاسكال و 24 درجه و با استفاده از نمودار ارائه شده 

هوک و بری نيز به ترتيب 21 كيلوپاسكال و 24 درجه بدست آمده اند.

كلمات كلیدي: دامپ باطله، تحليل برگشتی، Slide، FLAC/SLOPE،  پارامترهای مقاومت برشی

تعیین چسبندگی و زاویه اصطکاک مواد دامپ باطله معدن یك گل گهر با تکیه بر روش تحلیل برگشتی

mrearoosta@gmail.com ،1-  دانشجوی كارشناسی ارشد مكانیك سنگ، دانشگاه یزد 

reza.sl90 @ yahoo.com   2- دانشجوی كارشناسی ارشد مكانیك سنگ، دانشگاه شهید باهنر كرمان

hamid_azizabadi@yahoo.com ،3- سرپرست واحد مكانیك سنگ شركت معدنی و صنعتی گل گهر 
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1- مقدمه
معدن سنگ آهن شماره یک گل گهر با ذخيره ای بالغ بر 250 
ميليون تن ســنگ آهن، در طــول جغرافيایي 55 درجه و 24 
دقيقه شرقی و عرض جغرافيایي 29 درجه و 7 دقيقه شمالی در 
55 كيلومتری جنوب غربی سيرجان در استان كرمان واقع شده 
اســت. این معدن از لحاظ ذخيره، دومين آنومالی از 6 آنومالی 
منطقــه گل گهر بوده و منطقه مورد مطالعــه عموما از آبرفت 
های عهد حاضر پوشيده شــده است. باطله این معدن مشتمل 
بــر باطله آبرفتی و روباره خاكی و باطله ســنگی معدن بوده و 
تاكنون حدود 240 ميليون تن از این مواد در قســمت جنوبی 
معدن دپو شده اند )شكل 1(. مواد دامپ طيف وسيعی از اندازه 
و جنس را شامل می شود. این مواد عمدتا از خاک روباره و مواد 
آبرفتی بوده و جنس ســنگ ها نيز شامل سنگ های كربناته، 
دولوميتی و كلســيتی، كلریت شيست، گنایس، كوارتز شيست 
و... و با اندازه رس تا بلوک های ســنگی 2 تا 3 متری است]1[. 
عمده مواد باطله را خاک و ســنگ های ریزدانه تشكيل داده و 
رفتار دامپ نيز تابع خواص و پارامترهای مقاومتی خاک و مواد 

ریزدانه تر آن است.
تعيين پارامترهای مقاومت برشــی خاک موضوع ساده ای نبوده 
و با یک آزمایش نمی توان مقاومت برشــی توده خاک را تعيين 
نمود. حتی در صورت انجام موفقيت آميز آزمایش به علت عدم 
قطعيت و مشكالت ذاتی در شبيه سازی شرایط صحرایی، هنوز 
هم تردیدهایی جهت تعميم نتایج بدســت آمده از نمونه های 
اخذ شده در یک نقطه به كل منطقه وجود دارد. تكنيک تحليل 
برگشــتی بطور موفقيت آميزی طی چندیــن دهه در مكانيک 
خاک اســتفاده شده است و با درجه اطمينان خوبی در طراحی 
شيب های خاكی استفاده می شود. ذكر این نكته ضروری است 
كه نتایج بدســت آمده تنها به تشــكيالت خاص زمين شناسی 

مورد استفاده در تحليل محدود می باشد]2[. 

این مدل شــامل مولفه های هندســه شــيب، بارهای اعمالی، 
شــرایط آب زیرزمينی، وزن مخصوص و مقاومت مواد در طول 
ســطح ریزش  می باشــد. اغلب، چهار پارامتر اولی را می توان 
بطور معقوالنه ای بر اساس بررسی های صحرایی و آزمایشگاهی 
تعيين نمود]3[. بنابراین استفاده از نتایج تحليل برگشتی رفتار 
شــيب، اطالعات با ارزشــی را در اختيار قرار می دهد. بوجود 
آمدن ترک كششــی بر روی ســطح دامپ باطله، شــيب آن را 
در آســتانه ریزش قــرار داده و می توان با اســتفاده از تكنيک 
تحليل برگشــتی پارامترهای مقاومت برشــی مواد را كه عمدتاً 
خاک هستند با تقریب خوبی بدست آورد. شكل )2( ترک های 
كششی بوجود آمده در ســطح فوقانی دامپ را نشان می دهد. 
این ترک ها به طول های تقریبی 20 و 30 متر و به فاصله بين 
7 تا 17 متر از لبه دامپ بوجود آمده اند. با وجود ترک كششی 

در سطح دامپ می توان فاكتور ایمنی را برابر یک در نظر گرفته 
و مقادیر c و φ را بدســت آورد. برای ایــن منظور از نرم افزار 
  FLAC/SLOPEنســخه 6 و نرم افزار عددی Slide تحليلی
نسخه 4 استفاده شده است. پارامترهای مورد نياز برای تحليل 
در جدول )1( آورده شده اند. دانسيته مواد با توجه به داده های 
بدســت آمده از آزمایشات انجام شده و روش چاله آب بصورت 
برجا تعيين گردیده است]4[. همچنين بدليل نبود بار خارجی 
بر دامپ، تحليل ها بر اســاس نيروهای اعمالی بدليل وزن مواد 
دامپ انجــام می گيرند. در این ت تحليل مــواد دامپ بصورت 

خشک و غيراشباع درنظر گرفته شده اند.

 

 گل گهر 1پیت معدن شماره          

 دپو باطله معدن                      

 
شكل 1-  باال-آنومالی های شش گانه گل گهر

 پایین-پیت معدن 1 و دامپ باطله ]1[.

شكل 2- ترک های كششی بوجود آمده 
بر روی سطح دامپو موقعیت آن ها
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2. تحلیل برگشتی به روش تحلیلی و عددی
مقطع دوبعدی از پله كه شــامل ترک های كششی بود از روی 
نقشــه توپوگرافی دامپ تهيه شده و در نرم افزار Slide سطوح 
لغزشــی كه فاكتور ایمنی آنها برابر یک نيز هست درنظر گرفته 
می شوند. بهترین سطح لغزش انتخابی سطحی است كه فاصله 
آن از لبه دامپ برابر با فاصله ترک كششی از لبه دامپ باشد. با 
تغيير مقادیر چسبندگی و زاویه اصطكاک، فاصله سطح لغزش 
انتخابی نيز از لبه پله دامپ تغيير می كند. بنابراین چسبندگی 
و زاویه اصطكاک مربوط به ســطح لغزش انتخاب شــده را می 
توان به عنوان مقادیر چسبندگی و زاویه اصطكاک داخلی مواد 
در نظر گرفت. این تحليــل در نرم افزار FLAC/SLOPE نيز 
انجام گرفته است كه نتایج آن ها در ادامه آورده شده اند. جدول 
)2( مقادیر بدســت آمده از نرم افزار Slide  برای چسبندگی و 
زاویه اصطكاک مواد برای ســطوح لغزشی با فاكتور ایمنی برابر 
یک و نيز فاصله ســطح بوجود آمده از لبه پله را نشان می دهد. 
مشاهده می شود كه بهترین نتيجه مربوط به سطحی است كه 
به فاصله 7/1 متری از لبه پله ایجاد شــده و چسبندگی و زاویه 
اصطكاک مربوط به این ســطح به ترتيب 19/2 كيلوپاسكال و 
24 درجه بدست آمد. شــكل )3( نيز مقطع پله و سطح ایجاد 

FLAC/ نشان می دهد.در نرم افزار Slide شده را در نرم افزار
SLOPE نيز بــا تغيير مقادیر چســبندگی و زاویه اصطكاک، 
بهترین سطح لغزشی كه فاصله آن از لبه پله برابر با فاصله ترک 
كششــی از لبه پله است و نيز فاكتور ایمنی آن در كمينه ترین 
حالت برابر یک اســت را بدست آورده كه این مقادیر به ترتيب 
برای چسبندگی و زاویه اصطكاک برابر 21/4 كيلوپاسكال و 24 
درجه می باشند. سطح ایجاد شده در این نرم افزار نيز به فاصله 
تقریبــی 10/5 متر از لبه دامپ و با فاكتور ایمنی برابر یک قرار 

دارد )شكل4(.

3. تحلیل برگشتی با استفاده از نمودارهای هوک و بری
جهت تحليل رفتار دیواره دامپ الزم است خصوصيات مكانيكی 
مواد تشــكيل دهنده آن مشخص باشــند. در مورد دامپ ها با 
توجه به مواد تشــكيل دهنده آن هــا ریزش ها از نوع دایره ای 
خواهد بود و با دقت قابل قبولی می توان آن ها را با استفاده از 
روش تعــادل حدی تحليل كرد]5[. با توجه به عدم امكان تهيه 
نمونه دســت نخورده از مواد دامپ و بــا فرض ریزش دایره ای 
كامل و با استفاده از نمودار های ارائه شده توسط هوک و بری، 
چســبندگی و زاویه اصطكاک مواد دامپ را می توان محاســبه 
نمود. در این نمودار ها با مشــخص بودن چســبندگی و زاویه 
اصطكاک و مقدار زاویه شيب، ضریب ایمنی محاسبه می شود. 
درشــكل )5( مدل های مختلف ارائه شــده توسط هوک و بری 
برای شــرایط جریان آب زیرزمينی محيط شيب و در شكل )6( 
نمودار مربوط به شــرایط محيط خشک )كامال زهكشی شده( 

نشان داده شده است]6[.

 0222 دانسیته مواد )کیلوگرم بر مترمکعب(
 83 زاویه شیب پله )درجه(

 83 ارتفاع پله )متر(
 

جدول 1- پارامترهای مورد نیاز در تحلیل

 

Slide شكل 3- تحلیل مقطع پله دامپ و سطح بهینه لغزش در نرم افزار
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FLAC/SLOPE شكل 4- تحلیل مقطع پله دامپ و سطح بهینه لغزش در نرم افزار

c (kPa( 27/2 26/4 19/2 16/4 10/6 7/35 4/9 1/8 
(deg(φ 19 21 24 25 28 30 32 35 

فاصله سطح 
لغزش از لبه پله 

 (متر)
5/8 7 7/1 5/8 5/7 3/7 2/3 0/8 

 

جدول 2-  مقادیر چسبندگی و زاویه اصطكاک مربوط به سطح لغزش با فاكتور ایمنی برابر یك
Slide و فاصله سطح لغزش از لبه پله در نرم افزار 

 

شكل 5- مدل های مختلف شرایط جریان آب زیرزمینی ارائه شده هوک و بری به همراه شماره نمودار آن ها ]6[
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                                                شكل 6- نمودار شماره 1 مربوط به شرایط شیب خشك )كامال زهكشی شده(]6[

در مورد دامپ باطله معدن شــماره یــک گل گهر، دو پارامتر 
چسبندگی و زاویه اصطكاک مواد مشخص نيست، ولی با توجه 
به ظاهر شدن ترک كششی پشت لبه دامپ مــی توان شيب را 

در آستانه ریزش در نظر گرفت.
 بنابرایــن ضریب ایمنی برابــر یک خواهد بود. بــا فرض این 
ضریب ایمنی و با اســتفاده از نمودارهــا می توان یک مجموعه 
از چسبندگی و زاویه اصطكاک بدست آورد. جدول )3( مقادیر 

زاویه اصطكاک و چسبندگی بدست آمده از نمودارهای هوک و 
بری را نشــان می دهد. همچنين شكل )7( نمودار حاصل شده 
از این مقادیر را نشان می دهد. مشاهده می شود كه زوج مقدار 
21 كيلوپاسكال و 24 درجه برای چسبندگی و زاویه اصطكاک 
كه از نمودارهای هوک و بری بدســت آمده اند با مقادیر بدست 

آمده از روش های عددی و تحليلی نيز مطابقت خوبی دارد.

c (kPa( 0 6 9 12 15 21 25 
(deg(φ 37 33 31 29 27 24 22 

 

جدول 3- زوج مقادیر زاویه اصطكاک و چسبندگی حاصل از نمودار هوک و بری

0

10

20

30

15 25 35 45
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دگ

سبن
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)
 

 (درجه)زاویه اصطکاک 

شكل7- نمودار زاویه اصطكاک و چسبندگی حاصل از نمودار هوک و بری 
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4. بحث و نتیجه گیری

با توجه به اینكه مواد دامپ باطله طيف وسيعی از ابعاد و جنس را 
شامل می شود، پارامترهای مقاومت برشی آن را نمی توان با روش 
های شناخته شده آزمایشگاهی بدست آورد و تعيين این پارامترها 
با استفاده از روش های برجا وصحرایی نيز هزینه بر است. بنابراین 
روش تحليل برگشتی بعنوان راه حلی كم هزینه و سریع می تواند 

ابزاری سودمند باشد. 
مقادیر بدست آمده برای چسبندگی و زاویه اصطكاک داخلی مواد 
از روش تحليلی و با اســتفاده از نرم افــزار Slide و برای بهترین 
سطح لغزش ممكن به ترتيب برابر با 19/2 كيلوپاسكال و 24 درجه 
بوده و در روش عددی این مقادیر به ترتيب 21/4 كيلوپاســكال و 

24 درجه بدست آمده اند.
 همچنين با اســتفاده از تحليل برگشتی توسط نمودار های ارائه 
شــده هوک و بری، زوج چســبندگی و زاویه اصطكاک برای مواد 
دست خورده دامپ به ترتيب 21 كيلوپاسكال و 24 درجه بدست 
آمده اند كه مطابقت خوبی با مقادیر بدست آمده از روش های قبلی 
دارد. با توجه به ماهيت عددی نرم افزار FLAC/SLOPE مقادیر 
بدست آمده با استفاده از این نرم افزار نسبت به روش های تحليلی 

با Slide و روش نموداری هوک و بری دقيق تر ارزیابی می شود. 
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                                                                                                رضا زابلی1، مرتضی روستا2، سعید کریمی نسب3
 چكیده

دیواره نهائی معدن شماره یک گل گهر در برگيرنده مصالح آبرفتی و توده سنگی است. قسمت آبرفتی در برگيرنده آبرفت های ریزدانه 
)آهک مارنی( و آبرفت درشت دانه )كنگلومرا( با سنگدانه هائی به ابعاد حدود 3 ميلی متر تا 70 سانتی متر كه به همراه مواد سيمانی 
ضعيف تا سخت تشكيل شده اند. در تحليل پایداری شيب این دیواره ها، ضروری است كه ویژگی های ژئومكانيكی هر یک از مصالح 
در برگيرنده دیواره شــيب را در محاســبات منظور نمود. در مورد مصالح آبرفتی در تحليل های انجام شده تنها بر اساس برآوردهای 
اوليه، مقایسه با آبرفت های مشابه مقادیر چسبندگی و زاویه اصطكاک پيشنهاد شده است. این قبيل مصالح بر اساس نوع دانه بندی 
و توزیع اندازه، شكل، جنسسنگدانه ها، جنس سيمان و نحوه ی اتصال زمينه با سنگدانه ها، رفتار مقاومتی متفاوتی از خود نشان می 
دهند. در این پروژه به منظور درک بهتر ویژگی های ژئومكانيكی مصالح آبرفتی بعلت آنكه قطعات ســنگ در خميره-ای از ســيمان 
ریزدانه تر قرار دارند به لحاظ ژئومكانيكی،همانند مصالح Bimrocksمورد بررســی قرار گرفت و به تعيين خصوصيات ژئومكانيكی 
آن هــا پرداخته شــد.برای این منظور ابتدا دانه بندی این آبرفت ها تعيين گردید، و همچنيــن نمونه هایی از آبرفت ها از چاه های 
اكتشافی تهيه شده وبا انجام آزمون های آزمایشگاهی از جمله آزمایش مقاومت فشاری تک محوره و سه محوره خواص ژئومكانيكی 
مصالح آبرفتی مشخص گردید. در انتها با استفاده از خواص به دست آمده، به كمک نرم افزار Slide تحليل پایداری دیواره های در 
بر گيرنده مصالح آبرفتی صورت گرفت. نتایج تحليل نشان می دهد كه در اكثر مقاطع فاكتور ایمنی براساس خواص بدست آمده در 

این پروژه نسبت به فاكتور ایمنی بر اساس خواص تخمين زده شده در گذشته افزایش نشان می دهد. 

كلمات كلیدی: Bimrocks، سنگدانه ها، زمينه، كنگلومرا، خصوصيات ژئومكانيكی

خواص ژئومکانیکی و پایداری دیواره های آبرفتی، موردمطالعاتی؛ معدن شماره یك گل گهر

reza.s190@yahoo.com  1- دانشجوی كارشناسی ارشد مكانیك سنگ دانشگاه شهید باهنر كرمان
mrearoosta@gmail.com    2- دانشجوی كارشناسی ارشد مكانیك سنگ دانشگاه یزد

S_karimin@yahoo.com    3- دانشیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر كرمان
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1- مقدمه
دیواره نهائی معدن شــماره یک گل گهر در برگيرنده مصالح 
آبرفتی اســت كــه این مصالــح از آبرفت های درشــت دانه 
)كنگلومرا( كه از لحاظ زمين شناســی سنگدانه هایی متنوع 
از سنگ های رسوبی، آذرین و دگرگونی و سيمان غالبا آهكی 
می باشــد، و ميان الیه هایی ریزدانه از جنس آهک ماســه ای 
اســت. به منظور درک بهتر رفتار مقاومتی مصالح آبرفتی بعلت 
آنكه قطعات سنگ در خميره ای از سيمان ریزدانه تر قرار دارد به 
Bim rocks لحاظ ژئومكانيكی می توان آن را در گروه مصالح

  )block in matrix rocks(   قــرار داد، و بــه تخمينی از 
رفتار آن ها دســت یافت.Bimrocks متشكل از بلوک ها یا 
ســنگدانه هایی است كه در یک زمينه با بافت ریز دانه تر قرار 
گرفته اند.كه در سازندهای مختلف از جمله آميزه های رنگی، 
سنگ های هوازده، سنگ های گسله، انواع كنگلومرا، برش ها، 

آبرفت های درشت دانه و... می باشند]1[، ]3[.
 بــر طبق نظر )مدلی.2004( اگر نســبت حجمــی بلوک ها 
)ســنگدانه ها( بين %25 و %75 باشــد این توده سنگ را می 
توان در گروه Bimrocks طبقه بندی كرد]4[.در سال 2005 
ســونمز و همكارانش به همراه مدلی بر روی آگلومرای آنكارا 
كه در گروه مصالح Bimrocks قرار می گيرد مطالعه كردند. 
به تخمين مقاومت فشــاری تک محــوره ی آگلومرای آنكارا 
پرداختند. و تاثير نســبت حجمی بلــوک ها و همچنين تاثير 
جوش خوردگی بين ســنگدانه ها و زمينه بر مقاومت فشاری 
تک محوره را بررســی نمودند. و به این نتيجه رســيدند كه با 
افزایش نســبت حجمی سنگدانه ها مقاومت افزایش می یابد. 
و در نهایت برای تخمين نســبت حجمی بلوک ها و مقاومت 
فشاری این ســری از مصالح روابطی را پيشنهاد دادند]5[.در 
پــروژه مغار نيروگاه الوارک كــه درون كنگلومرای نرم و توده 
ای پليوپليستوســن با ضخامتی حدود 300 متر احداث شد، 
برای بدســت آوردن پارامتر های مقاومت برشــی و مقایســه 
نتایج بدست آمده از سنگ بكر با توده سنگ، از معيار شكست 

مخصوص سنگ-های نرم و ضعيف استفاده شد.
در واقع پارامتر های مقاومت برشی آزمایشگاهی انسجام خوب 
و درجه باالیی از تســاوی را با توده ســنگ از خود نشان می 
داد. مقادیــر زاویه اصطكاک داخلــی )Phi( در این كنگلومرا 
پراكندگی زیادی نشان می داد كه در ارتباط با توزیع سنگدانه 
ها در توده سنگ، همچنين وابسته به تنش در ارتباط با تراكم 
یا چگالی كنگلومرا بود]6[، ]7[.همچنين در پروژه-های ســد 
تراز كه در ســاختگاه كنگلومرای بختياری قرار داشت و زون 
شــماره پنج معدن چادرملو جهت بدست آوردن پارامتر های 
توده سنگ از معيار هوک و بروان استفاده گردید ]8[، ]9[. در 
این مقاله ابتدا مغزه هایی از چاه های اكتشــافی و ژئوتكنيكی 
جهت انجام آزمون های آزمایشگاهی تهيه شد. سپس آزمون-

های مقاومت فشاری تک محوره و سه محوره بر روی نمونه ها 
در دو حالت خشــک و رطوبت طبيعی انجام گرفت. در نهایت 
با اســتفاده از نرم افزار Slide به تحليل پایداری دیواره های 
در برگيرنده مصالح آبرفتی پراخته شــد، و مشخص گردید كه 
فاكتور ایمنی حاصل از خواص بدست آمده در این مقاله بيشتر 
از فاكتور ایمنی حاصل از خواص تخمين زده شده در گذشته 
می باشــد، كه این امر به بهينه سازی شيب دیواره های معدن 

كمک خواهد كرد.

2- روش تحقیق
2-1- آزمون مقاومت فشاری تك محوره

با انجــام آزمایش بر روی نمونه های آبرفتــی، نمودار تنش- 
كرنش نمونه های آبرفتی درشــت دانــه )كنگلومرا( مطابق با 
شكل )1(بدســت آمد. همانطور كه مشاهده می شود، نمودار 
نمونه های درشت دانه )كنگلومرا( شامل دو بخش خطی می-

باشد.

با شــروع بارگذاری بار محوری در نمونه صرف نزدیک شــدن 
ســنگدانه ها به یكدیگر می شــود كه بخش A در نمودار را 
توليــد می كند، و زمانی كه ســنگدانه ها در تماس با یكدیگر 
قرار گيرند با ادامه بارگذاری بخش B نمودار آغاز می شود كه 
مدول االستيســيته نمونه ها از این قسمت محاسبه می شود. 

رفتار كنگلومرا تحت بارگذاری رفتار شكل پذیر می باشد.

 
شكل 1-  نمودار تنش-كرنش نمونه های كنگلومرا
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نمودار تنش- كرنش آبرفت های ریزدانه )آهک مارنی( مطابق 
با شكل )2( می باشد، كه نمونه ها تحت بارگذاری تک محوره 
رفتار ترد و شــكننده از خود نشــان می دهند.متوسط پارامتر 
های مقاومتی نمونه های آبرفتی در جدول )1( ذكر شده است.

با انجام آزمون مقاومت فشاری تک محوره بر روی نمونه های 
آبرفتی درشــت دانه )كنگلومرا ها( به علت وجود قلوه ســنگ 
ها، ســطح شكست مشــخصی وجود نداشته و سطح شكست 
دارای پيچ خوردگی از بين قلوه های سنگی بوده، به این معنی 
كه ســطح شكست از داخل زمينه ســيمانی عبور كرده است. 
مقاومت فشــاری مصالح Bimrocks، به عوامل مختلفی از 
جمله نســبت حجمی سنگدانه ها، شــكل سنگدانه ها، جهت 
داری سنگدانه ها، مقاومت زمينه و همچنين مقاومت سنگدانه 
ها بســتگی دارد. با توجه به اینكه ســطح شكســت از داخل 
ســنگدانه ها عبور نكرده و آن ها را دور زده، می توان به این 
نتيجه رسيد كه مقاومت فشاری تک محوره آبرفت های درشت 
دانه )كنگلومرا ها( به ميزان زیادی به نسبت حجمی سنگدانه 
ها در نمونه و همچنين مقاومت زمينه ســيمانی بستگی دارد؛ 
سطح شكســت نمونه های آبرفتی در شــكل )3( نشان داده 

شده است.

2-2- آزمون مقاومت فشاری سه محوره
با انجام آزمون ســه محــوره بر روی نمونه هــای آبرفتی در 
فشــارهای جانبی متفاوت نمودار شــكل )4( برای نمونه های 
آبرفتــی درشــت دانه )كنگلومــرا( و  آبرفــت ریزدانه )آهک 
مارنی( در حالت خشــک و رطوبت طبيعی، به وسيله نرم افزار 

RocData2 بدست آمد.
مقادیر چســبندگی و زاویه اصطكاک داخلی به طور متوسط 
برای نمونه های آبرفتی در شــرایط خشک و مرطوب مطابق 

جدول )2( می باشد. 
در آبرفت های درشت دانه )كنگلومرا( به علت وجود سنگدانه-

ها و ایجاد ســطح شكســت دارای پيچ خوردگی ميزان زاویه 
اصطكاک داخلی )φ( باال تر از آبرفت های ریزدانه )آهک ماسه 
ای( است. همچنين به علت اینكه با افزایش محتوای سنگدانه 
ها سطح تماس بين بلوک ها )سنگدانه ها( و ماتریكس افزایش 
می یابد و به تبع آن ميزان چســبندگی )C( نيز كاهش پيدا 
مــی كند. اما در آبرفت های ریزدانه به علت وجود درصد رس 

  آهک مارنی کنگلومرا
 UCS خشک  6/21 63-7

(MPa) 21-5/5 1/9-6 رطوبت طبیعی 
 E خشک 66/1 97/1

(GPa) 197/0 041/0-255/0 رطوبت طبیعی 
54/0 12/0 ν 

 

جدول 1- پارامترهای مقاومتی آبرفت های معدن شماره1 گل گهر

 
شكل 3- سطح شكســت دارای پیچ خوردگی در نمونه های آبرفت  

درشت دانه )كنگلومرا(

 
شــكل 4-  نمودار تنش محوری فشــار جانبی حاصل از آزمون سه  

محوره ی نمونه های آبرفتی: الف( آبرفت های درشت دانه )كنگلومرا( 
. ب( ریزدانه )آهك مارنی

  کنگلومرا مارنیآهک 

 C خشک 37/0 37/7
 رطوبت طبیعی 7/1 73/1 

 𝜑𝜑 خشک 13/47 11/14

 طبیعیرطوبت  73 74

 

جدول2-  مقادیر چســبندگی و زاویه اصطكاک دخلی آبرفت های 
محدوده معدن شماره یك گل گهر
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باالتر و سطح تماس بيشتر بين اجزا ميزان چسبندگی بيشتر 
می باشــد. شكست نمونه های آبرفتی تحت تنش سه محوری 

در شكل )5( نشان داده شده است.

Slide 2-3- مدلسازی محیط آبرفتی در نرم افزار
در محيــط نرم افــزار Slide برای تعيين خــواص محيط از 
معيار شكســت موهر- كلمب استفاده شد.بر طبق این ، نقطه 
تســليم یا شكست ســنگ زمانی رخ می دهد كه تنش اعمال 
شــده از مجموع مقاومت های چسبندگی )C( مواد ومقاومت 
اصطكاكی )φ( صفحات لغزشی یا صفحه شكست تجاوز كند. 
خواص ژئومكانيكی توده ســنگ برای جنس های مختلف در 
محيط ســنگی از جمله كوارتز شيســت، آمفيبوليت شيست، 
مگنتيت، هماتيت، ميكاشيست و ... مطابق با مطالعات گذشته 
كه انجام گرفته شده بود به نرم افزار داده شد. تحليل پایداری 
دیواره های معدن در مقاطع مختلف شمالی- جنوبی و شرقی- 

غربی كه در شكل )6( نشان داده شده صورت گرفت.

جهت تعيين خواص توده ســنگ ابتدامدل هندســی وسنگ 
شناسی نهایی مقطع101200جنوبی برمبناي اطالعات بدست 
آمده ازگمانه هاي اكتشــافی و ژئوتكنيكی تعيين شده وسطح 
ایســتایی برابر مبنــاي مقادیراندازه گيري شــده ازچاه هاي 

مشاهده اي مشــخص گردید سطح شكست بحرانی با بررسی 
پنج هزارســطح مشخص شده و مقدار فاكتور ایمنی متناظر با 
سطح شكست بحرانی توسط نرم افزار محاسبه گردیده كه در 

شكل )7( نشان داده شده است.

نتایج حاصل از تحليل پایداری برای شيب كلی 35 درجه برای 
دیــواره های معدن با در نظــر گرفتن خواص آبرفت ها كه در 
گذشته )چسبندگی KPa 150 و زاویه اصطكاک داخلی 35 
درجه( برآورد شده بود، و خواصی كه در این پروژه برای آبرفت 
ها تعيين شده، در جدول )3( با یكدیگر مقایسه گردیده است.

3-  نتیجه گیری
با بررســی نتایج آزمون مقاومت فشــاری تک محوره مشاهده 
می شود كه مقاومت آبرفت ها در نقاط مختلف بسيار متفاوت 
است. سيمان اصلی تشكيل دهنده آبرفت های درشت دانه از 
نوع آهكی با درصدی از رس و ماسه بوده و در نقاطی از جمله 
شرق معدن شماره یک كه درصد آهک در سيمان باالتر است 
مقاومت بيشتر می باشد. اما با بررسی مكانيزیم شكست نمونه 
ها و مشاهده ی اینكه سطح شكست از اطراف سنگدانه ها و از 
داخل زمينه عبور كرده، این امر اســتنباط شد كه عامل اصلی 
تاثير گذار بر مقاومت كنگلومرای گل گهر چه در نمونه-های با 
محتوای آب طبيعی و چه در نمونه های خشک نسبت حجمی 

سنگدانه ها به زمينه است.

 
            شكل 6- نقشه توپوگرافی معدن شماره یك گل گهر

 
       شكل 7-  سطح شكست بحرانی در مقطع 101200 جنوبی

 
 

شكل 5- شكست برشی نمونه های آبرفتی تحت تنش سه محوره



22

13
93

ز  
ایی

-  پ
13

ره 
ما

 ش
 - 

شی
وه

 پژ
مه 

لنا
فص

فاکتور ایمنی   مقاطع
قدیمی با شیب 

53 

فاکتور ایمنی جدید با 
 53شیب 

درصد 
 بهبود )%(

 0 1 1 شمالی 100400
 +6/14 24/1 42/1 جنوبی

 +6/11 00/1 44/1 شمالی 100500
 +3/4 3/1 42/1 جنوبی

 +6/10 21/1 11/1 شمالی 100700
 +2/40 12/0 24/0 جنوبی

 +2/2 24/1 31/1 شمالی 100800
 +3 1 12/0 جنوبی

 +2/0 31/1 32/1 شمالی 101000
 +0/3 24/1 32/1 جنوبی

 +10 1/1 1 شمالی 101200
 +2/0 24/1 21/1 جنوبی

 +2 24/1 34/1 شمالی 101500
 +6/16 4/1 1 جنوبی

 +0/40 21/1 14/1 شمالی 101800
 +0/2 62/4 22/4 جنوبی

 +1/1 30/1 42/1 شمالی 102000
 -2/4 2/0 24/0 جنوبی 

 +14 21/1 31/1 غربی 600200
 

جدول 3-  مقایسه نتایج تحلیل پایداری دیواره های معدن بر اساس خواص گذشته و جدید آبرفت ها

 با بررســی نتایج آزمون مقاومت فشاری سه محوره، مشاهده 
می گــردد كه زاویه اصطــكاک داخلی آبرفت های درشــت 
دانه )كنگلومرا( از آبرفت های ریزدانه )آهک مارنی( بيشــتر، 
همچنين ميزان چسبندگی كنگلومرا از آهک مارنی كمتر می 

باشد. علت این امر حضور سنگدانه ها است؛
 در واقع وجود سنگدانه ها به علت ایجاد سطح شكست دارای 
پيچ خوردگی زاویه اصطكاک داخلی را افزایش داده، اما ميزان 
چســبندگی با افزایش محتوای سنگدانه ها در توده سنگ به 
علــت اینكه تماس بيشــتری بين بلوک و زمينــه وجود دارد 
كاهش می یابد چون ســطح تماس بين این دو ضعيف ترین 

جزء Bimrocks است.
 عاملــی مهمی كه بر خواص ژئومكانيكی هــر دو كنگلومرا و 
آهک مارنی تاثير گذار اســت جضور آب می-باشد. در واقع با 
انجام آزمون ســه محوره بر روی آبرفت ها مشاهده گردید در 
كنگلومرا زاویه اصطكاک داخلی به شدت كاهش پيدا كرده اما 
چسبندگی افزایش نشــان می دهد. اما در آهک مارنی زاویه 

اصطكاک داخلی و چسبندگی هر دو كاهش می یابند.

با تعيين خــواص ژئومكانيكی آبرفت ها و دادن این خواص به 
دیوراه های دربرگيرنــده مصالح آبرفتی در نرم افزار Slide و 
تحليل پایداری مشخص شد كه در برخی از مقاطع ناپایداری 
وجود داشته، كه حتی با كاهش شيب كلی 3 درجه ای در این 
مقاطع فاكتور ایمنی به حد قابــل قبول برای معدن گل گهر 
نمی رسد. در واقع عامل مهم تاثير گذار بر پایداری حضور آب 
اســت، كه وجود آب در این سطح عالوه بر ایجاد فشار منفذی 
باعث كاهش شدید در خواص ژئومكانيكی مصالح در بر گيرنده 
دیواره ها شده و سبب ناپایداری در برخی از مقاطع می گردد.

4- تشكر و قدر دانی
از كارشناســان آزمایشــگاه مكانيک سنگ شــركت معدنی و 
صنعتی گل گهر خصوصا جناب مهندس زارع كه مســاعدت-

های الزم در انجام این تحقيق را فراهم آوردند سپاســگذاری 
می شود.
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                                                                                              ابوذر بخشی1، جواد غالم نژاد2، محمد فاتحی3
 چكیده

تعيين شــيب دیواره ها یكي از مهم ترین پارامترهاي طراحي معادن روباز مي باشد. چنانچه شيب دیواره ها كم در نظر گرفته شود، 
باطله برداري به مقدار قابل توجهي افزایش مي یابد. از طرف دیگر انتخاب دیواره هاي پر شيب باعث كاهش ایمني و افزایش احتمال 
ریزش خواهد شد. بنابراین انتخاب شيب بهينه براي جلوگيري از اضافه باطله برداري وكاهش ریسک ریزش دیواره ضروري مي باشد.

در این مقاله براي بررســي پایداري دیواره نهایي معدن گل گهر از روش عددي اســتفاده شده است. روش هاي عددي انواع مختلفي 
دارند كه شــامل روش اجزاء محدود، روش اجزاء مرز ي، روش تفاضل محدود و ... مي باشــد. در تحليل عددي معادن روباز بيشتر از 
روش تفاضل محدود اســتفاده مي شــود، زیرا این روش را مي توان براي مدل كردن شكست تدریجي مورد استفاده قرار دا د. در این 
روش ســنگ به عنوان محيطي پيوسته در نظر گرفته ميشود و از پارامترهاي مقاومتي توده سنگ براي تحليل استفاده مي شود. در 
طراحي هاي اوليه، شــيب سرتاسري دیواره هاي معدن در خاک 38 درجه و در سنگ 45 درجه در نظر گرفته شده است با استفاده 
از نتایج آزمایشــهایی كه قبل از این انجام شــده و انجام آزمایش های تكميلی خواص مقاومتی توده ســنگ و درزه ها تعيين شده و 
در نهایت پایداری دیواره شرقی در وضعيت های مختلف بصورت دوبعدی با استفاده از نرم افزار flac مورد بررسی قرار گرفته است.

كلمات كلیدی: معدن سنگ آهن گل گهر، خصوصيات ژئومكانيكي توده سنگ و سنگ بكر، روش تفاضل محدود، پایداری شيب

تحلیل عددی پایداری شیب دیواره آبدار شرقی معدن شماره یك گل گهر

Abakhshi220@yahoo.com 1 - دانشجوی كارشناسی ارشد مكانيک سنگ دانشگاه آزاد بافق
Jgholamnejad@yahoo.com 2 - دانشيار دانشكده مهندسی معدن و متالوژی دانشگاه یزد

3 - دانشيار دانشكده مهندسی معدن و متالوژی دانشگاه یزد 
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1- مقدمه
معدن سنگ آهن گل گهر به عنوان بزرگترین معدن آهن ایران 
نقــش اصلی را در صنعت آهن كشــور ایفا مــی كند و تحليل 
پایــداری دیواره های آن به لحاظ افزایــش ذخيره قابل معدن 
كاری و ایمنی عمليات اســتخراج حائز اهميت اســت. به علت 
ارتفاع زیاد خاک در دیواره شــرقی و قرارگيری در مجاورت سد 
باطله و نشت آب از دیواره های آن امكان لغزش در این قسمت 

از معدن وجود دارد.
كاواک نهایي معدن داراي2200 متر طول و 750 متر عرض می 
باشد و عمق نهایی آن به 260 متر ميرسد. ارتفاع پله 15 متر و 
شــيب كلی دیواره های معدن بين 38 تا 45 درجه است. رمپ 
های دسترســی به معدن با شيب 8% و عرض 25 متر طراحی 
شــده اند. عرض پله های ایمنــی 10 متر بوده و به ازای هر دو 
پلــه )30متر( یک پله ایمنی در دیواره نهایی باقی خواهد ماند. 
عالوه بر مشخصات سنگ بكر براي هر ناحيه، نتایج طبقه بندي 
توده سنگ )GSI و RMR(و همچنين خصوصيات توده سنگ 
از قبيل مقاومت، مدول تغييرشــكل پذیري، ضریب چسبندگي 
و زاویه اصطكاک داخلي )بر اســاس معيار هوک- براون( تعيين 

شدند.
در ایــن پروژه پایداری شــيب به روش تفاضــل محدود مورد 
بررســی قرار گرفته و به مناطق ساختاری متفاوتی تقسيم شده 
است و در نهایت پایداری دیواره شرقی در وضعيت های مختلف 
با اســتفاده از نرم افزار flac مورد بررســی قرار گرفته است. با 
توجه به شرایط فعلی در این تحليل ضریب ایمنی بدست آمده 
با اســتفاده از نرم افزار flac در كاواک نهایي معدن در شرایط 
مرطوب 0/85 و در شــرایط خشک 0/99 بدست آمده است. با 
این ضریب ایمنی بدست آمده شيب دیواره ناپایدار بوده و برای 
پایدار سازی آن ابتدا ســطح آب زیرزمينی را با زهكشی كامل 
پایين تر از منطقه برش آورده شد و سپس شيب دیواره سنگی 
و خاكی كاهش داده شد تا به ضریب ایمنی پایدار برسد. جدول 
زیر تغييرات زاویه شــيب دیواره خاكی و ســنگی را با ضریب 

ایمنی مختلف نشان می دهد.

2- روش تحقیق
flac 2-1- مدلسازي درنرم افزار

نرم افزارهاي متعددي براي تحليل پایداري ســطوح شيب دار 
سنگي ارائه شده اند. تعداد محدودي از آنها قابليت مدل كردن 
توده سنگ با استفاده از معيار موهر- كلمب و یا هوک – براون 
را دارا مي باشــند. نرم افزار flac از این قبيل مي باشــد. توجه 
به این نكته ضروري اســت كه در این نرم افزار، تحليل پایداري 
با مدلســازي پيوسته انجام مي گيرد. اما باید به این نكته اشاره 
كرد كه روش هاي مدلســازي پيوســته براي تحليل شيبهایي 
شامل سنگ متراكم، سنگ یكپارچه، سنگ هاي سست و سنگ 
هاي مشابه خاک یا بسيار درز ه دار مناسب است. امروزه هر دو 
روش تفاضــل محدود و المان محدود، كاربرد فراواني در تحليل 
شــيب هاي سنگي یافته اند. با توجه به خردشدگي شدید توده 
سنگ در اكثر محدوده معدن گل گهر، و با توجه به اینكه یكي 
از كاربردهاي مدلسازي پيوسته در جاهایي است كه توده سنگ 
بســيا ر خرد شده و درز ه دار باشد، در این تحقيق از مدلسازي 
پيوســته و روش تفاضل محدود استفاده شده است. با توجه به 
 Flac روش انتخاب شــده، مي توان براي مدلسازي از نرم افزار

استفاده كرد.

2-2- محاسبه فاكتور ایمنی و سطح شكست
در تحليل پایداري شــيب، به دســت آوردن فاكتــور ایمني از 
اهميــت ویژ ه اي برخوردار اســت. روش هــاي مختلفي براي 
محاســبه فاكتور ایمني وجود دار د. یكي از روش هایي كه در 
اغلب نرم افزارهاي عددي براي محاسبه این فاكتور استفاده مي 
شود، روش كاهش مقاومت مي باشد. در نرم افزار مذكور نيز از 

این روش استفاده شده است.

)1(
در این معادله τ مقاومت برشــی سطح لغزش و τ s تنش برشی 
روی سطح لغزش می باشد. مقاومت برشی بر اساس معيار موهر 

– كولمب به صورت زیر تعریف می شود.
)2(

 𝝈𝝈تنش نرمال روی سطح 

 

 n مقاومت چســبندگی c كه در آن
لغزش  و φ زاویه اصطكاک است. پارامتر های مقاومتی كاهش 

یافته φc و sc از معادالت زیر بدست می آید.
)3(

)4(

SRF فاكتور كاهش مقاومت می باشد.

 
 ردیف شیب دیواره سنگی شیب دیواره خاکی ضریب ایمنی

99/0  83 54 1 

2/1  83 51 2 

8/1  83 83 8 

4/1  82 89 5 

جدول1- تغییرات زاویه شیب دیواره ها با ضریب ایمنی مختلف

(1)                                                FOS =  

 

(2)= C + 𝝈𝝈n tanφ                                              τ  
 

(3                                                     )sc =     

(4                                         )( )   
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3- تحلیل داده ها و ارائه نتایج

3-1- پارامترهاي الزم جهت تحلیل پایداري دیواره
بر اســاس مشــاهدات صحرایي ، برداشت هاي زمين شناسي و 
سنگ شناسي منطقه به سه گروه تقسيم شد كه هر گروه داراي 
خصوصيات ژئوتكنيكي مشــابه اند. این سه گروه شامل روباره 
)خاک(، باطله و ماده معدني است. براي تعيين خواص فيزیكي 
و مكانيكي ماده سنگ در معدن گل گهر 92 آزمون بارنقطه اي 
روي مغزه هاي حفاري، 76 آزمون بار نقطه اي روي نمونه هاي 
كلوخــه اي، 24 آزمون مقاومت فشــاري تک محوري، و تعداد 
مناسبي آزمون براي تعيين خواص فيزیكي سنگ هاي محدوده 
معدن انجام گرفت. به منظور تعيين خواص ســنگها، از قسمت 
هــاي مختلف معدن نمونه برداري به عمل آمد ه اســت. نمونه 
برداري ها به دو صورت انجام گرفته اســت. بخش عمده نمونه 
برداري ها از سطح )در پله هاي مختلف(، به صور ت بلوک هاي 
ســنگي و از محل پترن هاي انفجاري انجام گرفته است. براي 
سایر سنگها و همچنين تكميل نمونه هاي سنگ هاي مگنتيت، 
، كوارتزشــيت، و كلریت شيست نمونه برداري ها از گمانه هاي 

اكتشافي انجام شد.

برای تعيين خصوصيات توده ســنگ های معدن گل گهر پالن 
هــای زمين شاســی در فاصله های 30 متری انتخاب شــدند. 
تفكيک به نواحی مختلف در هر پالن بر اســاس سنگ شناشی، 
شــرایط، كيفيت و وضعيت توده سنگ صورت گرفته است. در 
هر پالن و برای هر ناحيه طبقه بندی توده ســنگ انجام، و در 

نتيجه RMR و GSI تعيين شدند.
 پس از آن پارامترهای مقاومتی توده ســنگ از قبيل ثابت 
هــای هوک- بــراون )s, a, mb(، مقاومت فشــاری تک 
 𝝈𝝈(، مدول تغيير شكل 

 

 t( مقاومت كششی ،)𝝈𝝈 

 

 c( محوره
پذیــری )EM(، و همچنين زاویه اصطكاک داخلی )φ(، و 
چســبندگی )C(، برای نواحی مختلف هر پالن )بر اساس 

معيار هوک و براون( محاسبه گردیده اند. 
برای تعييــن خصوصيات ژئومكانيكی توده ســنگ از نرم افزار 
Roclab 1,103 اســتفاده شده است. مقادیر GSI مربوط به 
مگنتيــت ) 42 تا 57 ( اســت. مقادیر GSI بــراي باطله هاي 
موجــود در معدن گل گهر تقریبا در محدوده مشــخصی ) 31 
تــا 49 ( قرار دارند. با توجه به این كه زاویه اصطكاک داخلی و 
چسبندگی توده سنگ ها وابسته به عمق هستند، كه باید برای 
هر نوع سنگ با در نظر گرفتن عمق این پارامتر ها تعيين شوند.  

Friction 
angle 
زاویه 

 اصطکاک
 )درجه(

Density 
جرم واحد 

 حجم
() 

Tension 
مقاومت 

 کششی
(Mpa) 

Poisonratio 
ضریب 
 پواسون

Cohesion 
 چسبندگی

(Mpa) 

Em 
مدول 

 االستیسیته
(Mpa) 

Material 
 جنس

35 2000 0.000 0.3 0.150 500 Soil 
25 2680 0.011 0.25 0.406 1871 Quartz schist 
18 2860 0.004 0.25 0.368 1143 Cholorit 

schist 
24 4500 0.025 0.25 1.205 3215 Magnetite 
21 2720 0.006 0.25 0.632 1707 Gneiss 

 جدول 2- خواص ژئومكانیكی مواد منطقه

3-2- تحلیل پایداري دیواره
قبل از استفاده از برنامه هاي كامپيوتري به منظور تحليل پایداري 
شيرواني ها ابتدا باید نوع شكست در دیواره هاي مختلف معدن 
مشخص شــود كه این فرآیند را تحليل ســينماتيكي پایداري 
گویند. در این بخش باید مشــخص شــود كه در دیواره شرقی 
معدن؛ با توجه به امتداد و شــيب دیــواره و همچنين وضعيت 
ناپيوســتگي ها، كداميک از انواع ریزش هاي دایره اي، صفحه 
اي، گــوه اي و یا واژگوني و حتي تركيبي از آنها ممكن اســت 
اتفاق افتد. نتایج تحليل ســينماتيكي براي تحليل ســينتيكي 
ضروري مي باشــد. كف پيت در تراز 1375 متري از سطح دریا 
قرار گرفته و ارتفاع پله ها 15 متر و به ازاي هر دو پله30 متري 

یک پله ایمني به عرض 10 متر كار گذاشــته ميشود.تعداد كل 
پله ها 25 عدد می باشــد. از مهمترین عوامل موثر بر پایداري 
شيب، زاویه و ارتفاع شــيب، خصوصيات ژئومكانيكي مصالح و 
ســطح آب زیرزميني مي باشد. در این تحقيق با تغيير هر یک 
از این خصوصيات در نمونه شــيب مورد نظر با مشخصات توده 
هاي ســنگي محدوده مورد مطالعه، تحليل پایداري انجام شده 
و ضریب ایمني براي هر مقطع بدســت آمده است.در شرایطی 
است كه سطح آب زیرزمينی در عمق 70 متری و با شيب 0/5 
درصد به طرف دیواره می باشــد. شــيب دیواره پله در ســنگ 
65درجه و در خاک 45 درجه طراحي شــده است. شيب كلی 
دیواره هــای معدن بين 38 تا 45 درجه اســت.در این تحليل 
ضریب ایمنی بدســت آمده با استفاده از نرم افزار FLAC در 
حالت آبدار 0/85ودر حالت زهكشــی شده 0/99 بدست آمده 
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flac شكل1-  مدل اولیه ایجاد شده در نرم افزار             

    شكل2-  ارزیابی حالت های االستیك در مدل در حالت خشك

 
         شكل3-  ارزیابی اولیه نرخ كرنش های برشی در حالت آبدار در دیواره شرقی

 
          شكل4- ارزیابی اولیه نرخ كرنش های برشی در حالت خشك در دیواره شرقی
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شكل 6- بردار جابجایی در حالت خشك شكل 5- بردار جابجایی در حالت آبدار 

است.
 در پایدارسازي سطوح شيبدار دو اصل اساسي باید مد نظر قرار
 گيــرد: یكي كاهش نيروهاي محرک و دیگري افزایش نيروهاي
 مقاوم. براي نيل به این اهداف، روش هاي زهكشــي توده جهت
 افزایش مقاومت فشــاري آن و كاهش فشــار آب منفذي، جدا
 كردن الیه هاي ضعيف و یا قســمت هاي لغزنده، ایجاد ســازه
 هــاي محافظ یا پایدار كننــده، تقویت توده ناپایــدار، افزایش
 پارامترهاي مقاومتي توده ســنگ با اصالح شيميایي و روشهاي
 كندن و آكندن رایج اســت. با توجه به مدل اوليه ایجادشــده
 بــراي تحليل پایداري ضریب ایمنــی در حالت آبدار flac در
 0/86 و در حالت خشــک 0/99بدست آمده است، نتایج نشان

 ميدهد كه تنها با زهكشــی كامل دیواره شــرقی پایدار نبوده و
برای افزایش پایداری آن باید شــيب دیواره كاهش داده شــود.
 برای این منظور كاهش شيب دیواره سنگی و خاكی در شرایط
 مختلف بررسی شد، برای جلوگيری از افزایش حجم زیاد باطله
 برداری و همچنين با توجه به این نكته كه قسمت اعظم دیواره
 هاي نهایي معدن گل گهر از خاک روباره تشكيل شده است. با
 زهكشی كامل دیواره خاكی و قسمتی از دیواره سنگی  و كاهش
.شــيب دیواره ســنگی به 38 درجه،ضریب ایمنی به 1/3رسيد
باشــد  ایمنــی 1/5  بــه ضریــب  نيــاز   در صورتــی كــه 
بایــد شــيب دیــواره خاكــی را بــه 32 درجه كاهــش داد

 
شكل7-  نرخ كرنش های برشی)ssr( و سطح شكست دیواره در حالت پایدار در دیواره
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flac در حالت پایدار در دیواره شرقی با نرم افزار )velocity(شكل 8- سرعت جابجایی                                          

4- نتیجه گیری 
با توجه به این كه قسمت اعظم دیواره هاي نهایي معدن شماره 
یک گل گهر از خاک تشكيل شده و با عنایت به تاثير شدید آب 
بر پایداري شــيبهاي خاكي، پيشنهاد ميشود كه زهكشي توده 
خاكي ميتواند به عنوان یكي از اساســي ترین روش هاي پایدار 
ســازي دیواره نهایي مورد توجه قرار گيردكه باید به طور كامل 
زهكشی شود، سطح زمين و كف پله 21و 22  نيز تحت كشش 
قرار دارد. بررسي كليه شــاخص ها نشان از وقوع ناپایداري در 
دیواره اســت، كه گسترش این ناپایداري تا پله 22 نيز محتمل 
بوده. همچنين در این مقطع گسيختگي برشی در دیواره قریب 
به وقوع اســت. جهت بهبود وضعيت دیواره، روش اصالح شيب، 
و زهكشــی كامل دیواره  مناسب تشخيص داده شد. به طوري 
كه پس از اجراي این روش كليه زونهاي برشی وكششي از مدل 

حذف شده و ضریب ایمنی به 1/3 افزایش یافته است.
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                                                               میثم قربانی مقدم1،سید محسن موسوی 2، امیر حاجی زاده 3،کیانوش بارانی 4
 چكیده

     تغيير خصوصيات خوراک به لحاظ سختی و دانه بندی یكی از عوامل تأثيرگذار بر عملكرد آسياهای خودشكن و نيمه خودشكن 
به حساب می آید. اگر در بار ورودی ذرات بزرگ وجود نداشته باشند، ذرات با ابعاد متوسط شكسته نمی شوند و در آسيا تجمع می 
یابند و در نتيجه ظرفيت آســيا را كاهش می دهند. همچنين خوراک شــامل كانی های با سختی و توزیع دانه بندی متفاوت است. 

بنابراین هر گونه تغيير در بار ورودی بر روی عملكرد و محصول آسيای خودشكن تاثير می گذارد.
در این تحقيق تاثير سختی خوراک بر عملكرد آسيای خودشكن مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور 11 مرحله پيمایش 
بر روی مدار آسيای خودشكن انجام شده است. در هر مرحله پيمایش نمونه هایی از خوراک و محصول آسيا جمع آوری و در ادامه 
اندیس توان آســيای نيمه خودشــكن )SAG Mill Power Index, SPI( به عنوان شاخص سختی خوراک اندازه گيری شده 
اســت. همچنين اطالعات آسيا نظير توان مصرفی و نرخ خوراک آسيا ثبت شــده است. این مقاله به روش انجام تحقيق و همچنين 

نتایج بدست آمده از این تحقيق می پردازد.

SPI كلمات كلیدی: آسيای خودشكن، خصوصيات خوراک، سنگ آهن، معدن گل گهر، شاخص

بررسی تاثیر سختی خوراک ورودی بر عملکرد آسیای خودشکن کارخانه مگنتیت گل گهر  

msm.iut@gmail.com ، 1- دانشجوی كارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، پژوهشگر پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر

mosavi.mohsen86@gmail.com 2- كارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، واحد فراوری، 

hajizade313@yahoo.com 3- كارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، پژوهشگر پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر، 

  barani.k@lu.ac.ir ، 4- استادیار فرآوری مواد معدنی، گروه مهندسی معدن، دانشگاه لرستان
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1-مقدمه
 خردایش ســنگ معدن با هدف رســاندن ابعاد بار اوليه به حد 
مطلــوب جهت عمليات بعدي، اولين بخــش هر واحد فرآوري 
بعد از مرحله ســنگ شكني مي باشد.  این مرحله به طور كلي 
بيــش از 50% هزینه فــرآوري و بالغ بــر 70% انرژي مصرفي 
در ایــن واحدهــا را به خود اختصاص مي دهــد. ابعاد و انرژي 
مصرفي تجهيزات خردایش عالوه بر نوع و مشــخصات عملياتي 
آن)ظرفيــت و ابعاد محصول(، به ســختي و توزیع ابعادی ماده 
معدني نيز بســتگي دارد. ســختي و توزیع ابعادی ماده معدني 

تأثير زیادي بر عملكرد تجهيزات خردایش دارد]1[.
     ســختي مشــخصه اي اســت كه تعریف آن مشكل بوده و 
ارتباط آن با دســتگاه خردایش كاماًل مشــخص نيست )ميزان 
مقاومتي اســت كه مواد در مقابل خردایش از خود نشــان مي 
دهند(. بنابراین تعيين كيفيت قطعات بزرگ سنگ و یا واسطه 
خردایش مهم بوده و كارآیي مناســب نرم كني در این آسياها 
به خصوصيات این ذرات بستگي دارد. این خصوصيات از جمله 
اولين فاكتورهاي ماده معدني هســتند كه مورد بررســي قرار 
مي گيرند. معموالً تغيير ســختي ســنگ معدن در آســياهاي 
نوع خودشــكن باعث نوسان چشمگير در ظرفيت و نهایتاً توليد 
كارخانه مي شــود ]3و2[. بنابراین بررسی خصوصيات خوراک 
بــه منظور پيش بينــي رفتار و ارزیابي عملكرد آســياهاي نوع 
خودشــكن در مقابل خوراک با خصوصيات خردایشي مختلف 

امری ضروری به نظر می رسد.

2- روش تحقیق
2-1- پیمایش و نمونه برداری از مدار

     در ایــن مطالعه یــازده دوره نمونه گيری  از محل فيدر نوار 
نقاله خوراک آسيای خودشــكن خط 3 انجام گرفت و هدف از 
انجام آن بررسی ميزان و بازه تغييرات سختي خوراک ورودی به 
كارخانه به روش تست اندیس توان نيمه خودشكنی بااستفاده از 

آسيای استاركی )SPI( بود. 
بــرای ایــن منظور، بــا اعتماد بــه روش نمونه گيری تســت 
اســتاركی]4[ در یک دوره دو ســاعته و در یک شرایط پایا )با 
هماهنگی اتاق كنترل( هر دو دقيقه یک بار توسط یک بيل، سه 
تكه ســنگ )تقریبا به اندازه یک كف دست( به صورت تصادفی 
از قســمت فيدر آپرون نوار نقاله آســيای  خودشكن برداشته و 
هر یک درون سطل های جداگانه ای قرار داده شد (نمونه های 
ســه تایی به منظور بررسی تكرار پذیری آزمایش برداشته شد(. 
در همين زمان اطالعات مربوط به روند كار آسيای خودشكن و 
اگزوزفن و شرایط عملياتی آن ها برداشت شد. در نهایت در هر 
سری نمونه گيری از  فيدر آپرون نوار خوراک آسيای خودشكن، 
سه نمونه هریک به ميزان تقریبا 40 تا 50 كيلوگرم تهيه شده و 

برای انجام تست SPI آماده سازی شد. 

همزمان بــا انجام نمونه گيری از خــوراک ورودی، از محصول 
خروجی آســيا یعنی ته ریز سرند و سيكلون، نوار برگشتی و ته 
ریز ESP نيز در بازه هــای زمانی 30 دقيقه ای نمونه برداری 
انجام گرفت. این نمونه ها بعدا آماده سازی شده و نهایتاً هریک 

از این نمونه ها جهت تعيين دانه بندی، آناليز سرندی شدند.

2-2- خردایش و آماده سازی نمونه ها
به منظور آماده سازی نمونه های تهيه شده از خوراک آسيا در 
هر ســری، هریک از این نمونه ها بایستی به-وسيله یک سنگ 
شكن فكی به گونه ای شكسته شوند كه تقریبا 80% سنگ های 
شكســته شده از سرند mm 12/7 عبور كنند. تا به این صورت 
مجموعه معرفی از نمونه گرفته شده حاصل شود. اكنون پس از 
همگن-سازی محصول سنگ شكن فكی، 2kg از آن را به-گونه 
ای جدا می كنيم كه نمونه نهایی با شرایط زیر را حاصل شود.

     100 % مواد از سرند mm.19/05 عبور نمایند.
     80 % مواد از سرند mm.12/70 عبور نمایند.

 SPI 2-3- تست اندیس توان نیمه خودشكنی
كليت عمليات اندازه گيری ســختی نيمه خودشكنی به-روش 
تســت SPI در تحقيقات پيشين آمده است]4[. در این تحقيق 
نيز روش تست استاندارد سختی روی هر یک از سه نمونه تهيه 
شــده در هر دوره انجام شد و برای هر یک از یازده دوره انجام 

شده، زمان متوسطی به دست آمد.

3-تحلیل داده ها و ارائه نتایج 
نتایج تست سختی در  جدول 1 آمده  است. با توجه به مقادیر 
به دســت  آمده مشخص اســت كه روش نمونه گيری و اندازه 

هریک از نمونه ها مناسب بوده است. 
در جدول SD، Tm ،1 و RSD به ترتيب نشــان دهنده زمان 
ميانگين، انحراف استاندارد و انحراف استاندارد نسبی می باشند.

همان طور كه پيشــتر گفته شــد به منظور انجام موازنه جرم و 
ســایر آزمایش ها از جمله آناليز ابعادی مسيرهای مختلف، هم 
زمان با نمونه گيری از خوراک آسيای خودشكن خط 3 كارخانه 

تغليظ گل گهر، از سایر مسيرها نيز نمونه گيری انجام شد.
 یكی از مهم ترین مسيرهای خروجی آسيای خودشكن، ته ریز 
ســرند و سيكلون های هوایی است كه جهت فرایند جدایش به 
قسمت جداكننده های مغناطيسی خشک منتقل می-شود. این 
قسمت در واقع نشان دهنده بخشی از عملكرد آسيای خودشكن 
ازنظر كيفيت محصول توليد شده )به لحاظ درجه آزادی( توسط 

آسيا است كه مورد بررسی قرار گرفت.
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RSD(%)  SD)دقیقه( Tm)دقیقه( T3)دقیقه( T2)دقیقه( T1)دوره )دقیقه 

96.7 2 2. 2. 22 22 1 

96.7 3 37 37 22 3. 2 

9633 2622 32633 39 32 32 3 

76.1 26.2 216.9 22 2. 21 2 

9622 1693 22 23 2. 23 2 

2632 2631 296.9 22 27 27 . 

2622 161. 236.9 22 23 23 9 

2629 26.2 32 31 3. 32 2 

2629 16.2 22623 22 2262 29 7 

1.623 161. 1.6.9 12 1. 1. 1. 

2621 161. 21633 22 22 2. 11 

 

جدول 1- نتایج تست SPI در یازده دوره نمونه گیری

شــكل 1 رابطه سختی سنگ با توان مصرفی آسيای خودشكن 
و شكل 2 رابطه سختی سنگ با توان مصرفی اگزوزفن را نشان 
می دهد. همان طوركه مالحظه می شــود، هردو نمودار مربوط 

به توان آسيا و توان اگزوزفن، یک روند صعودی دارند.
در شــكل 3 رابطه بين سختی و شاخص k80 محصول خروجی 
آسيای خودشكن نشان داده شده است. از این شكل نيز چنين 
برمی آید كه با افزایش اندیس توان نيمه خودشــكنی ســنگ، 

آسيا محصول دانه ریزتری توليد می كند. 
علت این امر را شاید بتوان به مكانيزم شكست در آسياهای نوع 

خودشكن مرتبط دانست.
 همان طور كه می دانيم دو مكانيزم اصلی شكســت در این نوع 
آسياها، شكست ناشــی از ضربه و شكست ناشی از سایش می 

باشد]6 و 5[.
 چنانچه خوراک ورودی به آسيا دارای سختی باالیی باشد ضربه  
حاصل از ســقوط قطعات ســنگی از ارتفاع، انرژی الزم جهت 
خردایش و شكست ذرات را تأمين نخواهد كرد و بنابراین ذرات 
در اثر این ضربات شكســته نخواهند شــد و فقط ممكن است 
در اثر سایش دو قطعه ســنگی ذرات ریزی از آن ها جدا شود. 

بنابراین در ته ریز سرند و ایروسيكلون ها محصول دانه ریز و با 
كشيدگی بيشتری را خواهيم داشت]7[.

دليــل دوم كه می توان برای دانه ریز بــودن محصول توليدی 
از یک خوراک ســخت آورد، زمان ماند بيشــتر خوراک سخت 
نســبت به خوراک نرم در آســيای خودشكن می باشد. معموال 
یک خوراک ســخت مدت-زمان بيشتری را در داخل آسيا باقی 

خواهد ماند]5[.
چراكه ســينتيک خردایــش برای یک خوراک ســخت خيلی 
كندتر از خردایش یک خوراک نرم تر بوده و فراكســيون های 
ریزتر كه از آســيا خارج می شــوند در مدت زمان طوالنی تری 
توليد خواهند شــد. همين امر نيز باعث افزایش احتمالی تعداد 
برخوردهای یک قطعه سنگ خواهد شد كه در این حالت مسلماً 

محصول دانه ریزتری را در خروجی آسيا خواهيم داشت.
 در شكل 4 نيز ارتباط بين سختی و نرخ خوراک ورودی به آسيا 

نمودار شده است. 
  از آنجایــی كه تمامی پارامترهای خروجی آســيا ازجمله دانه 
بندی خروجی، توان آســيا و اگزوزفن و همچنين نرخ خوراک 
ورودی به آن عالوه بر ســختی خــوراک ورودی به پارامترهای 
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شكل 1- رابطه سختی با توان آسیای خودشكن
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شكل 2- رابطه سختی با توان اگزوزفنتوان اگزوزفن
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شكل 3- رابطه سختی با k80 محصول خروجی
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شكل 4- رابطه سختی با نرخ خوراک ورودی به آسیا

دیگری چون دانه بندی و چگالــی خوراک ورودی و همچنين 
به شرایط عملياتی آسيا نيز بستگی دارد]6[، نمی توان به طور 

قطعی رابطه بين سختی و این پارامترها را بيان نمود.
 ولی مشاهدات نشان می دهد كه با افزایش سختی بار ورودی، 

توان مصرفی آسيا و اگزوزفن یک روند صعودی دارند.
 ولــی از آنجایی كه هدف جلوگيری از ایجاد نوســان در توان 
مصرفی آسيا حول kw 2000 است، افزایش توان با كاهش نرخ 
خوراک ورودی و كاهش توان نيز با افزایش نرخ خوراک ورودی 
همراه است كه این مطلب تا حدودی در نمودارهای شكل-های 

1 و 4 مشاهده می شود.

4- نتیجه گیري

• براساس نتایج به دســت آمده و همچنين نتایج حاصل شده 
در تحقيقات قبلی، ســختی ســنگ این معدن عمدتاً بين 20 
تا 50 دقيقه می باشــد. در این مطالعــه ميانگين زمان های به 
دســت آمده27/83 دقيقه و انحراف از معيار نســبی آن ها 33 
درصد بوده كه نشان-دهنده تغييرات باال در سختی سنگ این 

مجموعه می باشد.
• با افزایش ســختی، دانه بندی محصول خروجی آســيا ریزتر 
می شود و با كاهش ســختی محصول درشت تری در خروجی 
آســيا به دســت می آید. كه دليل این امر به مكانيزم خردایش 
در آسياهای نوع خودشكن و زمان ماند قطعات سنگی در آسيا 

مربوط می شود.

• زمان ماند با ميزان خردایش و در نتيجه با توان مصرفي آسيا 
نســبت مســتقيم دارد.  با افزایش سختی، توان مصرفی آسيا و 
اگزوزفن افزایش می یابــد كه دليل آن افزایش زمان ماند مواد 
در آسيا و در نتيجه افزایش پرشدگی آسيا است كه افزایش توان 

مصرفی آسيا را درپی خواهد داشت.
• درحالت كلی با افزایش ســختی، نرخ خوراک ورودی به آسيا 
كاهش می یابد. دليل این امر ارتباط مســتقيم توان مصرفی و 
نــرخ خوراک ورودی به آســيا و الگوریتم كنترلی مربوط به آن 
ها اســت که توان مصرفی آســیا را درحــدود 2000kw نگه 

می دارد.

• از آنجایی كه تمامی پارامترهای خروجی آســيا ازجمله دانه 
بندی خروجی، توان آســيا و اگزوزفن و همچنين نرخ خوراک 
ورودی به آن عالوه بر ســختی خــوراک ورودی به پارامترهای 
دیگری چون دانه بندی و چگالی خوراک ورودی و همچنين به 
شرایط عملياتی آسيا نيز بستگی دارد، نمی توان به طور قطعی 

رابطه بين سختی و این پارامترها را بيان نمود.
 در حقيقت پيش-بينی موفق در  مورد عملكرد آسيا و تجهيزات 
پایين دســت و اتخاذ تصميمات مناسب در قبال خوراک های 
با ویژگی های مختلف و دســتيابی به كارایی متالورژیكی مورد 
نظر، در گرو بررسی توأمان خصوصيات خوراک ورودی به ویژه 
دانه بندی خوراک در كنار ســختی آن اســت. چراكه سختی و 
دانه بنــدی دو ویژگی جدایی ناپذیر بــوده و بر روی هم تأثير 

متقابل دارند]6[. 
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                                                                                         امیر حاجی زاده 1، مجتبی قربان نژاد 2، روح ا... رضازاده 3
 چكیده

یكی از مشكالت خطوط توليد سنگ آهن، انتقال آهن باارزش ریزدانه به شكل هماتيت به بخش باطله ها می باشد. جداكننده شدت 
و گرادیان باالی اسلون با استفاده از تركيبی از نيروهای مغناطيسی و ثقلی به عنوان تجهيزی كارآمد در كشور چين توسعه یافته و 
به سبب داشتن مزیت هایی نسبت به جداكننده های مغناطيسی تر شدت باال )WHIMS(، در كارخانه های فرآوری آهن هماتيتی 
این كشور به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است. در مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر جهت جلوگيری از هدرروی آهن، 
كارخانه بازیابی هماتيت از سال 1390 برای بازیابی باطله های خشک و تر كارخانه تغليظ راه اندازی شد كه در آن تجهيزاتی مانند 
اســپيرال و HIMS به كار گرفته شده اســت. با همه این تالش ها، ميزان عيار باطله ی جداكننده HIMS خط 100 و باطله خط 
200 به عددی پایين تر از 38 كاهش نيافت كه این نشــان دهنده ضعف مدار، خصوصاً عملكرد جداكننده مغناطيســی شدت باال در 
جلوگيری از فرار آهن هماتيتی به سمت باطله ها بوده است. در این پژوهش با هدف كاهش عيار باطله و جلوگيری از هدرروی آهن، 
باطله این دو خط به عنوان خوراک در جداكننده مغناطيســی شــدت و گرادیان باالی اســلون استفاده گردید و آزمایشات در شدت 
ميدان های مغناطيسی مختلف انجام شد. نتایج نشان داد كه با استفاده از این جداكننده می توان به ميزان 60% از این باطله ها را 

با عيار 54% بازیابی نمود. عيار باطله نهایی نيز از 38% كنونی به 18% كاهش پيدا كرد.  

 

 SLON ، كلمات كلیدی: جدایش مغناطيسی، شدت و گرادیان ميدان

بازیابی آهن  هماتیتی با استفاده از جداکننده شدت و گرادیان باالی اسلون  
مطالعه موردی:  باطله های کارخانه بازیابی هماتیت مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر 

 1- پژوهشگر فرآوری، پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر
 2- پژوهشگر ارشد فرآوری، پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر

 3- كارشناس ارشد فرآوری، واحد كنترل فرآیند شركت معدني و صنعتي گل گهر
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1- مقدمه
1-1- شدت و گرادیان مغناطیسی

در هــر دســتگاه جداكننده كه در فرآوري كانــي های معدني 
مورد اســتفاده قرار مي گيرد مجموعه اي از نيرو ها هستند كه 
یكدیگر رقابت مي كنند و نيروهاي غالب، تعيين كننده مســير 
جدایش ذرات با ارزش از ذرات ضعيف تر خواهند بود. بر اساس 
رابطه زیر در یک جداكننده مغناطيســي ، نيروی مغناطيســی                                                              
باید بر نيروهاي رقيب نظير گرانش، حركت سيال و                
غلبه كند تا بتواند یک ذره مغناطيسي را جدا نماید.

)1(

)2(

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

µ0= نفوذپذیري مغناطيسي خأل )بدون بعد(

 )m3(حجم ذره =V
B = ميدان مغناطيسي القایي خارجي )تسال(

      = گردایان ميدان مغناطيسي
نيروی مغناطيســي بر اســاس رابطــه 2 با ميــدان و گرادیان 
مغناطيســی ارتباط مستقيم دارد. ميدان مغناطيسي و گرادیان 
ميدان نيز به صورت معكوس با توان سوم قطر ذرات مغناطيسي 
كــه در ميدان قرار مي گيرند در ارتباط هســتند. به عبارتي با 
ریز تر شــدن ذرات مغناطيسي، به نيروي مغناطيسي بيشتري 
براي جدایش ذرات مغناطيسي نياز خواهد بود. تغيير در نيروي 
مغناطيسي با اســتفاده از تغيير در ميدان، گرادیان و یا هر دو 
اتفاق مي افتد. افزایش ميدان مغناطيسی نيز تا حدي مقرون به 
صرفه خواهد بود و محدودیت هایی برای افزایش آن وجود دارد، 
لذا مي توان با تغيير در ســاختار دستگاه جداكننده مغناطيسي 
شــدت باال نظير نوع ماتریسها، گرادیان مغناطيسي را افزایش و 
در نتيجه در یک ميدان ثابت، نيروي مغناطيسي را بيشتر نمود.

1-2- نحوه عملكرد جدا كننده هاي مغناطیسي گرادیان 
باالي اسلون

جدا كننده هاي مغناطيســي گرادیان باالي مرسوم، داراي یک 
رینگ افقي مي باشند كه عملكرد آنها دقيقاً شبيه به جداكننده 
شــدت باالي جونز بــوده و تنها تفاوت آنهــا در نوع ماتریس و 
در نتيجه ميزان گرادیان مي باشــد. موفق ترین نوع جداكننده 

های گرادیان باال، جداكننده اسلون)SLON(  با رینگ قائم و 
حركت نوسانی اسالری می باشد كه كارایی و قابليت دسترسی 
باالتــری نســبت به دیگر تجهيــزات دارد.  ایــن جداكننده  با 
تركيبی از نيروی مغناطيســی، نيروی ثقلی و ضربان اسالری، 
زمينه مناســبی را برای فرآوری كانی های ریزدانه و مغناطيسی 
ضعيف فراهم می ســازد. بازیابی باال، انعطاف پذیری نســبت به 
تغيير اندازه ذرات، انسداد كمتر ماتریس، كاهش مصرف انرژی 
و ضریب دسترســی باال، از عمده ترین مزایای این جداكننده به 
شمار می رود. جداكننده هاي مغناطيسي گرادیان باالی اسلون 
تا كنون در ابعاد و ظرفيت هاي مختلفي ســاخته شــده اند كه 
بر اســاس قطر رینگ نام گذاري مي شوند. مشخصات انواع این 

جداكننده ها در جدول1 پيوست آمده است.
این جداكننده ها از نوع Slon100 شروع و اخيراً Slon4000 نيز 
به بازار عرضه شده است. Slon100 یک جداكننده آزمایشگاهي 
مي باشــد كه بصورت غير پيوسته و با حداكثر ظرفيت 100 تا 
200 گرم به ازاي هر تســت كار مي كنــد. جداكننده صنعتي 
4000 نيز با ظرفيت 550 تن بر ســاعت بزرگترین جداكننده 
اســلون مي باشــد كه در صنایع مربوط به ایلمنيت بكار گرفته 

شده است)جدول پيوست 1(. 
بــا توجه به نــوع ماتریس و نحــوه قرار گيري ميلــه ها درون 
ماتریس، ميزان گرادیان ایجاد شده توسط ماشين به شدت باال 
مي رود، به گونه اي كه كوچكترین ذرات مغناطيسي و یا ذرات

درگير با حداقل كاني هاي مغناطيسي نيز امكان گریز از ميدان 
را نداشته و دســتگاه معموالً داراي حداكثر بازیابی جرمي مي 
باشد. نحوه خوراک دهي و جهت شستشوی مواد بگونه ای است 
كه ذرات دانه درشت بر روی سطح داخلی ماتریس قرار گرفته و 
جذب ماتریس می شــوند و بعد از اینكه در معرض آب شستشو 
قرار بگيرند بدون اینكه الزم باشــد كل مســير ماتریس را طی 
كنند از ســطح ماتریس جدا شده و وارد بخش مواد مغناطيسي 
مي شوند، موضوعي كه در جدا كننده هاي معمولي گرادیان باال 

معموالً موجب گرفتگي ماتریس ها مي شود.
اجزاي اصلي جداكننده هاي مغناطيسي اسلون شامل مكانيزم 
ضربان، ســيم پيچ هاي توليد انرژي، یوک مغناطيســي، رینگ 
جدایش، مســيرهاي تغذیه و تخليه كنسانتره مي باشد كه در 

شكل 1 به طور واضح مشخص شده است. 
 stainless steelماتریس هاي این ماشين شامل یكسری ميله
مي باشــد كه در محيط مغناطيس، مغناطيسي شده و موجب 
افزایش گرادیان مغناطيســي مي شوند. این ماتریس ها بر روي 
رینگ به نحو خاصي بسته می شوند و با حركت رینگ به داخل 
تانک جداكننده ناحيه مغناطيســي ناشي از جریان الكتریسيته 

(mag
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( mag
CF) 

 mag
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عبوري از درون سيم پيچ ها، مواد مغناطيسي به سطح ماتریس 
ها چســبيده و با خــروج از ناحيه مغناطيســي و با كمک آب 
شستشو، مواد مغناطيسي از ماتریس جدا و وارد مسير كنسانتره 
مي شوند. موقعيت قرار گيري رینگ در جدا كننده مغناطيسي 
نوع اســلون بر خالف جدا كننده هاي گرادیان باالي مرسوم كه 

افقي است، بصورت قائم قرار مي گيرد.
 stainless steelماتریس هاي این ماشين شامل یكسری ميله
مي باشــد كه در محيط مغناطيس، مغناطيسي شده و موجب 
افزایش گرادیان مغناطيســي مي شوند. این ماتریس ها بر روي 
رینگ به نحو خاصي بسته می شوند و با حركت رینگ به داخل 
تانک جداكننده ناحيه مغناطيســي ناشي از جریان الكتریسيته 
عبوري از درون سيم پيچ ها، مواد مغناطيسي به سطح ماتریس 
ها چســبيده و با خــروج از ناحيه مغناطيســي و با كمک آب 
شستشو، مواد مغناطيسي از ماتریس جدا و وارد مسير كنسانتره 
مي شوند. موقعيت قرار گيري رینگ در جدا كننده مغناطيسي 
نوع اســلون بر خالف جدا كننده هاي گرادیان باالي مرسوم كه 

افقي است، بصورت قائم قرار مي گيرد.

1-3- كاربردها و مدارها
از آنجا كه این دســتگاه حق اختراع و سازنده چيني دارد، یكي 
از بزرگترین بازارهاي مصرف این دستگاه نيز معادن آهن كشور 
چين مي باشــند. معــادن آهن چين اكثــراً دارای ذخایر آهن 
اكســيدي كم عيار بوده كه افزایش عيار آنها مســتلزم طراحي 
مدارهــاي پيچيده اي خواهد بود. جداكننده اســلون نيز از آن 
جهــت كه با دارابــودن گرادیان باال و ميدان مغناطيســي باال 
)بيــن 10 تا 13 هزار گاوس( مي تواند بيشــترین بازیابی وزنی 
را از خوراک ورودي داشــته باشد، معموالً در این معادن بسيار 
پركاربرد بوده است. بطور كلي خطوط فرآوري سنگ آهن كه در 
آن جداكننده اســلون استفاده شده است به یكي از حالت هاي 

ذیل مرسوم مي باشد:

- جداكننده مغناطيسي) اسلون( + فلوتاسيون معكوس 
- جداكننده مغناطيسي)اسلون(+ جداكننده ثقلي) سانتریفيوژ 

و یا اسپيرال(+ فلوتاسيون معكوس
- فقط جداكننده مغناطيسي)اسلون(

- جداكننده مغناطيسي)اسلون(+ جداكننده ثقلي) سانتریفيوژ 
و یا اسپيرال(

مقایســه عملكرد جدا كننده مغناطيسي اسلون در بيشتر از 20 
فلوشــيت از كارخانه هاي مختلف كشور چين در جدول شماره 
2 پيوست آمده است. در این مدارها، جداكننده اسلون در نقش 
های مختلفی همچون رافر، رمقگير، كلينر مورد اســتفاده قرار 

گرفته است.

1-4-  مختصری از مدار بازیابی كارخانه هماتیت
كارخانه بازیابــی هماتيت مجتمع معدنــی و صنعتی گل گهر 
دارای دو خط بازیابی باطله خشک و تر )خط 100 و خط 200( 
می باشــد. تجهيزات اصلی استفاده شــده در خط 100 جهت 
جدایش هماتيت، اســپيرال و جداكننده شدت باالی جونز می 
باشد. در خط 200 نيز فقط یک دستگاه جداكننده مغناطيسی 
شــدت متوسط این نقش را بر عهده دارد كه با توجه به ماهيت 
باطله ها، دارای كاركرد مطلوبی نمی باشند و  موجب هدرروی 

بخش زیادی از آهن هماتيتی می گردد.

2- روش تحقیق
2-1- نمونه برداری

جهــت تهيه نمونه معرف برای انجام آزمایشــات نيمه صنعتی، 
به مدت 10 شــيفت كاری از باطله HIMS خط 100 و باطله 
جدایش مغناطيســی خط 200 نمونه بــرداری انجام پذیرفت. 
مــدت زمان نمونه برداری در هر شــيفت 2 ســاعت و در بازه 
زمانی 30 دقيقه ای بوده است. با توجه به اینكه ماهيت این دو 
باطله شــبيه هم بوده است، لذا این دو نمونه به نسبت توليد در 
كارخانه با هم تركيب گردیــده و  به عنوان خوراک جداكننده 

اسلون استفاده شد.

2-2- آزمایشات نیمه صنعتی
آزمایشــات نيمه صنعتی بــر روی این نمونه ها با اســتفاده از 
جداكننده اســلون 750  كه در  پایلوت پژوهشكده سنگ آهن 
و فوالد گل گهر موجود می باشــد انجام پذیرفت. در آزمایشات 
از شــدت ميدان های 6000، 8000 و 1000 گوس اســتفاده 
گردید. همچنين جهت بررســی كامل تر نمونه ها، آزمایشــات 
جدا گانه ای بــا خردایش این نمونه ها تا انــدازه 45 ميكرون 

 
شكل 1- اجزاء جداكننده اسلون
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انجام شــد. در كليه آزمایشــات قبل از ورود نمونه به اسلون از 
جداكننده مغناطيسی شدت پایين جهت خارج كردن مگنتيت 
های موجود در نمونه استفاده شد. زیرا در صورت ورود مگنتيت 
به اســلون امكان گرفتگی ماتریس ها باال رفته و موجب كاهش 
كارایی تجهيز می شــود. پارامترهــای دیگر آزمایش در جدول 

شماره 1 آمده است.

3- تحلیل داده ها و ارائه نتایج
مشــخصات مربوط به باطله های دو خط 100 و 200 به شرح 
جدول 2 می باشد.  تناژ باطله موجود در این دو خط به ترتيب 
برابر  با 23 و 52 تن بر ساعت  است. لذا در حال حاضر با وجود 
تالش های صورت گرفته توسط كارشناسان فرآیند جهت بهبود 
وضعيت كنسانتره این دو خط، تناژ 75 تن بر ساعت با عيار آهن 
38/5 به باطله راه پيدا می كند كه یافتن روشــی برای بازیابی 

آهن آن را ضروری می نماید. 
نتایج مربوط به آزمایشات در جداول 3 و 4 آمده است.

 
شكل 2- اسلون 750 موجود در پایلوت پژوهشكده

 057 (mm)قطر رینگ
 0777- 0777 (G)شدت میدان مغناطیسی
 57 -55 درصد جامد خوراک

 057 - 07 (Kg/h)تناژ ورودی
 3 (rpm)سرعت رینگ
 377 (sec/)تعداد ضربان

 3 - 0 (mm)فاصله ماتریس
 

                            جدول 1- پارامترهای اسلون پایلوت

Fe% FeO% S% K80(µm) 
38.5 1.66 1.25 71 

 

                                    جدول 2- مشخصات نمونه ها

No.  1  2  3  

Ring speed (rpm(  3  3  3  

Number of pulsation (per minute( 300  300  300  

Matrix gap (mm(  2  2  2  

Background  magnetic field (G(  10000  6000  8000  

Ore throughput (Kg/h(  100  100  100  

Solid density of feeding (%(  24  24  24  

Grade (Feed(  38.3  38.3  38.3  

Grade (Concentrate(  50.6  52.7  51.1  

Grade (Tail(  18  19.4  18.6  

Yield(%(  62.2  56.9  60.6  

Iron Recovery(%(  82.2  78.2  80.9  

Separation Efficiency  41.3  44.1  42  

K80 (µm( Feed 71  71  71  

 

         جدول 3- نتایج آزمایشات بر روی باطله ها بدون خردایش

No.  1  2  3  

Ring speed (rpm(  3  3  3  

Number of pulsation (per minute( 300  300  300  

Matrix gap (mm(  2  2  2  

Background  magnetic field (G(  10000  6000  8000  

Ore throughput (Kg/h(  130  130  130  

Solid density of feeding (%(  28  28  28  

Grade (Feed(  38.4  38.4  38.4  

Grade (Concentrate(  51.4  54.3  52.8  

Grade (Tail(  17.6  20  19.3  

Yield(%(  61.3  53.5  56.9  

Iron Recovery(%(  82.3  75.8  78.3  

Separation Efficiency  42.5  45.7  44.3  

K80 (µm( Feed 44  44  44  

 

         جدول 4- نتایج آزمایشات بر روی باطله ها با خردایش
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همانطور كه در جدول 3 مشــاهده می شود با استفاده از اسلون 
می توان عيار آهن در كنســانتره را بــه 53 درصد افزایش داد. 
همچنين ميزان عيار آهن در باطله كه هدف اصلی این پژوهش 
بوده است در شدت ميدان 1000 گوس به 18% رسيد كه بسيار 
مطلوب می باشد. عيار سولفور نيز به 0/5% كاهش پيدا كرد. در 
شدت ميدان 1000 شاهد بيشترین بازیابی بوده ایم كه علت آن 
را می توان به گيرافتادگی ذرات مغناطيسی ضعيف تر یا ذرات 
با قفل شدگی بيشتر با گانگ نسبت داد. با توجه به تناژ ورودی 
خط می توان انتظار داشــت در صورتيكه باطله های موجود در 
این دو خط به یک جداكننده اســلون فرستاده شود، می توان 
45 تن بر ســاعت آهن با عيار 53 بازیابی نمود كه می تواند در 
تركيب با دیگر كنسانتره های موجود در خط به فروش رسانده 
شــود یا به كارخانه هماتيت خوراكدهی گردد. جدول 4 نشان 
می دهد كه خردایش تاثير زیادی بر كاهش عيار باطله نداشته 
اســت، لذا درگيری بين مواد باارزش و بی ارزش در اندازه های 
زیر 45 ميكرون نيــز وجود دارد كه در حال حاضر خردایش را 
مقرون به صرفه نمی نماید. جدول شماره 5 مشخصات محصول 
اســلون را پس از تركيب با دیگر محصــوالت كارخانه هماتيت 
نشان می دهد. با توجه به این جدول، با تركيب محصول اسلون 
و دیگر محصوالت كارخانه هماتيت)160 تن بر ســاعت با عيار 
آهــن 67/5%( می توان 28% به توليد این كارخانه افزود. البته 
عيــار نهایی كارخانه نيز به 64/5 كاهش می یابد كه با توجه به 
تناژ كلی ورودی به كارخانه گندله ســازی گل گهر، قابل قبول 

است.

 همچنين محصول اســلون را می تــوان به عنوان خوراک برای 
كوره های تونلی نيز استفاده نمود. 

با توجه به اینكه 45 تن بر ســاعت از مواد ورودی به تيكنرهای 
باطله كارخانه هماتيت كم می شود، لذا می توان خط 300 این 
كارخانه را كه در حال حاضر وظيفه ســولفورزدایی از كنسانتره 
مگنتيتی را بر عهده دارد به یک خط توليدی تبدیل نمود كه به 

نوعی افزایش ظرفيت كارخانه تلقی می گردد.

4- نتیجه گیری 

1- جداكننده مغناطيســی گرادیان باالی اســلون با تغييراتی 
در ســاختار ماتریس ها، افزودن حركت ضربانی بر روی مخزن 
باطلــه، به عنوان ابزاری قدرتمند در بازیابی كانه های هماتيتی 
آهن و باطله های كم عيار و دانه ریز به كار برده شــده اســت. 
نتایج اســتفاده از این تجهيز در كارخانه هــای فرآوری چين، 
كاهش بســيار زیاد در عيار باطله نهایی را در صورت استفاده از 
اسلون نشان داده است. افزایش ظرفيت و كاهش مصرف انرژی 

نيز از جمله مزایای استفاده از این تجهيز می باشد.
2- نتایج آزمایشات بر روی باطله های خط 100 و 200 كارخانه 
بازیابی هماتيت مجتمع گل گهر نشــان می دهد كه می توان با 
استفاده از یک جداكننده اسلون  به ميزان 60% این باطله ها را 

با عيار 53% بازیابی نمود.
3- كاهش عيار آهن در باطله كه هدف اصلی این پژوهش بوده 
اســت، محقق گردید و  عيار باطله به 18% كاهش یافت كه از 

هدرروی آهن در باطله جلوگيری می كند.
4- خردایش باطله ها تا اندازه 45 ميكرون، تاثير چشمگيری در 
كاهش عيار باطله نداشــته است، لذا استفاده از مدار خردایشی 

در حال حاضر مقرون به صرفه نمی باشد. 
4- می توان با اســتفاده از یک جداكننده اسلون با قطر 2 متر 
به ميزان 45 تن بر ساعت به محصول كارخانه بازیابی هماتيت 
اضافه نمود. با این كار ظرفيت تيكنرهای باطله افزایش می یابد 

كه امكان توليدی نمودن خط 300 را فراهم می سازد.

5- تقدیر و تشكر

نویســندگان این مقاله از كليه پرســنل پایلوت و آزمایشــگاه 
فرآوری پژوهشكده سنگ آهن و فوالد و پرسنل شيفت كارخانه 
هماتيــت كه در انجام این پژوهش همكاری داشــته اند كمال 

تشكر را دارند.

Fe(%)  
 

TPH  

67.5 160 Conc  DTP+WTP +SRP    
64.5 205 Blend of DTP+WTP +SRP  

  Conc and SLON Conc 
 

           جدول 5- تركیب كنسانتره اسلون با محصوالت دیگر 
                                      كارخانه هماتیت
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اسلون مدل
0444 

اسلون
0444 

اسلون
0044 

اسلون
0444 

اسلون
0504 

اسلون
0044 

اسلون
اسلون 0444اسلون 0004

504 
اسلون

044 
 0444 044 0044 0444 0504 0504 0004 0444 504 044 (mm)قطر رینگ

 0/0- 4 0/0- 4 0/0- 4 0/0- 4 0/0- 4 0/0- 4 0/0- 4 0/0- 4 0/0- 4 0/0- 4 (T)میدان زمینه
 004-4 044-4 40-4 50-4 20-4 00-4 00-4 04-4 00-4 00-4 (Kw)توان الکتریکی

 04-4 04-4 04-4 04-4 04-4 04-4 04-4 04-4 04-4 04-4 (mm)طول ضربان
 044-4 044-4 044-4 044-4 044-4 044-4 044-4 044-4 044-4 044-4 (min-1)فرکانس ضربان
 (mm)اندازه خوراک

 میکرون%( 004)کمتر از 
0/0> 

(044-04) 
0/0> 

(044-04) 
0/0> 

(044-04) 
0/0> 

(044-04) 
0/0> 

(044-04) 
0/0> 

(044-04) 
0/0> 

(044-04) 
0/0> 

(044-04) 
0/0> 

(044-04) 
0/0> 

(044-04) 
 04-04 04-04 04-04 04-04 04-04 04-04 04-04 04-04 04-04 04-04 (%)درصد جامد
 004 044 000 20 04 00 00 0.0 0/4 00/4 (t/h)دبی جرمی

                                                                                    پیوست 1- مشخصات انواع جداكننده اسلون

پیوست 2- نتایج عملكرد اسلون در كارخانه های مختلف در كشور چین

 

 نوع استفاده نام معدن ردیف
عیار 

 خوراک
 اسلون

عیار 
  کنسانتره

 اسلون

  عیار باطله
 اسلون

بازیابی 
 وزنی

کارایی 
 جدایش

نسبت غنی 
 یشدگ

1 the Gong Chang Ling iron ore  )1.7 48.9 47.5 9.2 38.2 23.0 باطله لیمز)رافر 
2 the Dong An Shan )1.3 34.8 68.6 12.5 39.5 31.0 باطله لیمز)رافر 
3 the Diao Jun Tai )1.7 50.2 47.0 9.6 41.1 24.4 باطله لیمز)رافر 
4 the Diao Jun  )1.9 50.6 38.1 6.4 29.8 15.3 باطله لیمز)رافر 
5 Hu Jia Miao  )2.2 51.8 31.2 9.1 40.9 19.0 باطله لیمز)رافر 
 2.0 45.6 29.1 13.3 44.0 22.2 باطله کارخانه)رافر( - 6
 2.7 39.7 16.8 8.7 35.9 13.3 باطله اسلون)رمق گیر( - 7

8 
Hai Nan 1.1 million oxidised 

iron )1.3 42.3 57.8 27.8 59.6 46.2 باطله لیمز)رافر 

9 
Hai Nan 1.1 million oxidised 

iron )1.7 42.7 33.5 18.1 46.9 27.8 باطله اسلون)رمق گیر 
10 Qi Dashan )3.7 44.3 13.0 8.9 54.3 14.8 باطله لیمز)رافر 
11 Hai Nan Iron )1.3 42.6 59.7 30.3 63.6 50.2 باطله لیمز)رافر 
12 Hai Nan Iron 1.9 43.0 27.7 20.2 56.8 30.3 یر(باطله اسلون)رمق گ 
13 Hai Nan Iron )1.0 15.8 83.8 58.3 64.6 63.6 کنسانتره اسلون)کلینر 
14 Gu Shan Iron Mine 1.2 35.3 72.9 17.0 52.9 43.2 خوراک خردایش شده 

15 Gu Shan Iron Mine 
کنسانتره 

 1.2 36.4 59.8 39.1 62.1 52.9 اسلون)کلینر()خردایش شده(

16 Gu Shan Iron Mine )1.4 36.5 38.5 30.5 52.8 39.1 باطله اسلون کلینر)رمق گیر 
17 Ding Nan magnetic-gravity )1.7 48.1 43.9 13.0 43.7 26.5 باطله لیمز)رافر 
 1.7 38.7 29.3 21.2 49.3 29.5 باطله کارخانه)رافر( - 18
19 Si Jia Ying Iron Mine )1.7 49.4 44.5 9.6 38.6 22.5 باطله لیمز)رافر 
20 Peru Iron Mine 1.3 40.5 52.3 32.7 60.1 47.1 خوراک خردایش شده 
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                                                                                                  ابوالفضل احمدي پور1،رحیم ستوده بحرینی2
 چكیده

در این مقاله استفاده از تكنيک ترموگرافی برای تشخيص قسمت های دارای اتالف حرارتي در مجموعه ورزشی استخر مجتمع معدنی 
و صنعتی گل گهر استفاده شده است. تكنيک ترموگرافي یكي از آزمونهاي غير مخرب و غير تماسي می باشد. یكی از كاربردهاي مهم 
آن بررسی عایق بندی درزها، تلفات حرارتي و افت حرارت و بررسی ميزان افت گرما از طریق دیواره ها می باشد. عيب یابی براساس 
وجود گرادیان حرارتی در عكس های ترموگرافی و همچنين نمودار هيستوگرام انجام شده است. نتيجه این تحقيق شناسایي نشتي 
هوا از پنجره ها و درها، بررسي وضعيت سالمت پنجره هاي دو جداره و شناسایي خرابي و ضعف عایقي دیوارها و پشت بام می باشد. 

كلمات كلیدي: پایش وضعیت، ترموگرافی، اتالف حرارتی، تابش

استفاده از تکنیك ترموگرافي در شناسایي تلفات حرارتي مجموعه ورزشي مجتمع گل گهر

Abolfazl.ahmadipoor¬gmail.com ،1-  كارشناس واحد فرآوري، شركت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان

Rahim.sotoudeh@golgohar.com،2- كارشناس ارشد، شركت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان
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1- مقدمه
گرمــا به روش هاي هدایت، همرفت، تبخير، تقطير و تابش مي 
تواند انتقال یابد. در انتقال حرارت هدایتي مولكولهاي اجســام 
بهم برخورد كرده و گرما از طریق مولكولها جابجا مي شــود، در 
انتقال حرارت همرفتي مولكولها آزاد هســتند و جریان پيدا مي 
كنند. انتقال حرارت تابشي كه یكي از دیگر از روش هاي انتقال 
گرما است نياز به محيط واسط ندارد و در واقع تشعشع حرارتي 
بــه بهترین نحو در خال انجام مي شــود]1[. ترموگرافی یكی از 
روش های مراقبت وضعيت و پيش بينی عيوب ماشــين آالت 
مكانيكی و الكتریكی می باشد. زیرا عملكرد هردستگاه همواره با 
انتشار گرما همراه است و معموال هر ایراد مكانيكی و الكتریكی 
در تجهيزات با افزایش و یا كاهــش دما بروز می نماید. گرمای 
منتشر شده ازسطح بيرونی اجسام به صورت تشعشعات مادون 
قرمز كه توســط چشم انسان قابل رویت نيستند آزاد می گردد. 
اما این تشعشات را می توان از طریق دوربين های ترموگرافی كه 
پيشــرفته ترین و كامل ترین تجهيزات در زمينه آناليز حرارتی 

محسوب می شوند، مشاهده نمود.
از آناليزهــای حرارتی می توان جهت شناســائی و تشــخيص 
عيوبی مانند اتصاالت الكتریكی نامناســب، شــل بودن قطعات 
و تجهيــزات، تغييرات متالورژی، بــار بيش از حد، خنک كاری 
نامناســب، ولتاژ نامناسب، اتصال و رســانائی نامناسب، كثيف 
بودن تجهيزات، وجود آلودگی محيطی، اكسيده شدن اتصاالت، 
ظرفيت نامناسب، خوردگی وفرسایش خارجی، عدم هم محوری 
و ارتعاشات بيش ازحد، بررسی اتالف حرارتی و بسياری عيوب 
دیگر استفاده نمود. كارهای زیادی در زمينه استفاده از تكنيک 
ترموگرافی در عيب یابی تجهيزات صنعتی شده است. از جمله 
عيــب یابي هاي انجام شــده در زمينه تجهيــزات مكانيكي و 
الكتریكي با اســتفاده از اصول انتقال حرارت تابشی مي توان به 
مواردي همچــون پایش وضعيت تجهيزات الكتریكي در صنایع 
ســيمان ]2[ و تشخيص درگيري نامناسب پينيون و گرث گير 
آســياي گلوله اي ]3[ اشــاره كرد. همچنين در زمينه بررسي 
اتالف حرارتي در صنایع گزارش هاي متعددي به چاپ رســيده 
است. حسن خيري و همكاران با طي مراحلي مبتني برعمليات 
ترموگرافي اقدام به بررسي وضعيت عایقهاي حرارتي بویلرهاي 
نيروگاه تبریــز نمودند]4[. محمد بزرگمهــر و همكاران نقش 
ترموگرافي در كنترل و پایش حرارت ســطحي ترانســفر الین 
پرایمــري و بویلرهاي كمكي واحد آمونياک پتروشــيمي رازي 
را بررســی نمودند]5[. ابراهيم جعفري مقدم و حسن زارع علي 
آبادي به پایش وضعيت عایقكاري خطوط توزیع بخار با استفاده 

از فن آوري ترموگرافي پرداختند]6[.
عایق كاري ســاختمان ها یكي از مباحث اصلي آیين نامه هاي 
ساختماني مي باشــد. عمده هدر رفت حرارت در ساختمان ها 
به دو علت اصلي مي باشــد 1- مصالح غير استاندارد 2- نصب 

نامناسب.  این مقاله با استفاده از تكنيک ترموگرافي به بررسي 
نقاط داراي ضعف ساخت در مجموعه استخر مجتمع معدني و 
صنعتــي گل گهر مي پردازد. در ابتدا اســاس كار دوربين هاي 
ترموگرافي و نحوه بكارگيري تكنيک ترموگرافي در تشــخيص 
عيوب توضيح داده مي شــود. ســپس با استفاده از عكس هاي 
ترموگرافــي نحوه ي عيب یابي و كشــف نقــاط داراي اتالف 

حرارتي بيان مي گردد. 

2- روش تحقیق 
اساس كار دوربين هاي ترموگرافي استفاده از مباني تابش است. 
امواج حرارتي از تمامي اجســامي كه داراي دمایي باالتر از صفر 
مطلق باشــند ساطع مي شــوند. امواج حرارتي ساطع شده در 
محدوده امواج مــادون قرمز با طول موج 2 تا 14 ميكرون قرار 

دارند )شكل1(. 

دوربين هاي ترموگرافي با توجه به ســاختار آن ها كه در شكل 
زیر نمایش داده شده است انرژي حرارتي تابشي ساطع شده از 
اجســام را دریافت و با تمركز آن بر روي دتكتور به سيگنالهاي 
الكترونيكي تبدیل مي كند. این ســيگنال ها پس از تقویت به 
قســمت ویدیو منتقل و در آنجا پس از پــردازش هاي الزم به 
قسمت نمایش دهنده ارسال و به صورت تصویر دیده مي شوند 

)شكل 2( ]7[. 
 

در یک تعریف ســاده انتقال حرارت تابشــي را مي توان انتقال 
حرارت توســط انتشار و جذب تابش حرارتي ناميد. بدین معني 

كه جسم یک تابش ورودي و یک تابش خروجي دارد.

 

                      شكل 1- محدوده امواج مادون قرمز

 
                    شكل2- ساختار دوربین ترموگرافي
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 مبنــاي كار دوربين هاي ترموگرافي تابش خروجي از ســطح 
جســم هدف است. تابش خروجي بســتگي به خواص و ویژگي 
هاي جسم از جمله انتشار دهندگي، انعكاس دهندگي و انتقال 

دهندگي دارد)شكل3(. 
اغلب اجســام مورد ترموگرافي انتقال دهنده تابش نيســتند و 
مجموع ضرایب خواص انتشار دهندگي و انعكاس دهندگي برابر 
یک است. این ویژگي هاي اجسام در هنگام داده برداري توسط 

اپراتور در نظر گرفته مي شوند. 
دماي هواي محيط، رطوبت نسبي محيط و فاصله از جسم هدف 
نيز در مقدار تابش رســيده به دوربين ترموگرافي موثر است كه 

باید هنگام داده برداري به آن ها توجه كرد.

انتقال حرارت از دیواره و سقف ها بصورت انتقال حرارت هدایتي 
انجام مي گيرد و فرمول آن بر طبق قانون فوریه محاســبه مي 

گردد]1[.

)1(

حرارت منتقل شــده،  K ضریب انتقال حرارت  در رابطه 1،   
هدایتی،A  سطح مقطع انتقال حرارت و  T دما است.

با فرض توزیع خطي دما در یک دیواره به ضخامت L، شكل 4، 
فرمول 1 به صورت زیر در مي آید.

 

)2(

كه R مقاومت حرارتي دیواره ناميده مي شود. براي دیواره هایي 
كه از چند جنس ســاخته مي شــوند مقاومت حرارتي كل به 

صورت جمع جبري دو مقاومت محاسبه مي شود.

)3(

كاهــش مقدار مقاومت حرارتي افزایش نرخ انتقال حرارت را در 
پي خواهد داشت و باعث هدر رفت انرژي حرارتي مي شود. 

3-  تحلیل داده ها و ارائه نتایج

تحليل ترموگرافي نتایج بصورت كيفي انجام مي شــود، منظور 
از بررسي كيفي ترموگرافي استفاده از تكنيک ترموگرافي جهت 
یافتن نقاط احتمالي است كه در آن ها امكان هدر رفت حرارتي 
وجود دارد، بنابراین از روش مقایســه اي براي یافتن نقاط هدر 
رفت حرارتي اســتفاده شده است.  این روش مقایسه ای بر پایه 
اصول انتقال حرارت هدایتی، جابجایی و مفهوم مقاومت حرارتی 

استوار است.
 كاهش مقاومت حرارتی ســبب افزایش نــرخ انتقال حرارت از 
ســمت محيط گرم به سمت محيط ســرد می شود. در اثر این 
انتقــال حرارت دمای ســطوح دارای اتالف حرارت در ســمت 
محيط گرم كاهش محسوســی نسبت به سایر نقاط محيط گرم 

خواهد داشت. 
ترموگرافي از ســقف استخر از ســمت داخل انجام شده است. 
ســقف داخل از جنس عایق پلي یورتان با رنگ سفيد است كه 

ضریب تشعشعي برابر 0/7 براي آن در نظر گرفته شده است.
 با توجه به شرایط محيطي،  دماي محيط 29 درجه سانتي گراد 

و رطوبت نسبي آن 50 درصد در نظر گرفته شده است. 
ابتدا از تمامی نقاط اســتخر تصاویر مادون قرمز تهيه شــد. در 
ادامــه نقاطی كه اتالف حرارتــی قابل توجهــی دارند و نحوه 

تشخيص این نقاط بررسی می شود.
 در تصاویر ترموگرافي از داخل مجموعه ورزشي نقاط مشخص 
شــده با درجه حرارت پایين تر از جمله نقاط داراي هدر رفت 

حرارتي مي باشند.

 
                     شكل 3- مولفه هاي تابش خروجي از یك جسم

          

 L شكل 4- انتقال حرارت هدایتي از یك دیواره به ضخامت         
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در شــكل 5 اختالف دما روي ســقف بين ناحيه A1 و A2 نشــان 
داده شــده است. این دو ناحيه در محيطي با شرایط یكسان به لحاظ 
حرارتي قرار دارند و اختالف دماي 1/5 درجه سانتي گرادي بين آنها 
نشان دهنده مشــكلي در عایق بندي ناحيه A1 است. شكل 6 نفوذ 
هواي ســرد را از پنجره ها به وضوح نشــان مي دهد. اختالف دماي 
نواحي A1 و A2 با محيط اطراف بخوبي با رنگ بندي مناسب نشان 
داده شده است. رعایت نشدن درز بندي مناسب بين چارچوب پنجره 

ها دليل اصلي این هدر رفت گرماست.

شــكل 7 هدر رفت حرارت را از درب ورودي نشــان مي دهد. ناحيه 
مستطيلي نشــان داده شده در شكل 7 اختالف دماي 3 درجه 
سانتي گرادي با سایر نقاط درب دارد كه نشان دهنده هدر رفت 

حرارت از این ناحيه است.
استفاده از هيستوگرام حرارتي نيز یكي از روشهاي مفيد در تشخيص 
وضعيت سطوح با مساحت باال است. نمودار هيستوگرام حرارتی نشان 
می دهد چه درصدی از سطح در محدوده دمایی مشخصی است. هر 
محدوده دمایی با توجه به كمينه و بيشينه دمای سطوح مشخص می 
شود. شكل 8 وضعيت حرارتي سقف باالیي استخر را نشان مي دهد. 
در این ســقف به دليل گستردگي سطح و وجود دماي متفاوت داكت 
هــاي ورود و خروج هواي گرم، دماي متفاوت ميله هاي نگهدارنده و 

 
                           شكل 5- ضعف عایقي سقف

 
                         شكل 6- درز بندي نامناسب پنجره ها

 
                        شكل 7- هدر رفت حرارت از درب ورودي

  
                         شكل 8- ترموگرافی سقف باالی استخر
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           شكل 9- نمودار هیستوگرام حرارتي سقف باالي استخر 

فاصله متفاوت نواحي مختلف از داكت هاي هواي گرم براي تحليل از 
هيستوگرام حرارتي استفاده شده است.

نمودار هيســتوگرام حرارتی براي چند ضلعي شــماره 1 كه به 
شــكل L مي باشد)شــكل 8(، در شكل 9 رسم شده است. سه 

محــدوده دمایي بزرگ دمایي در هيســتوگرام وجود دارد. 48 
درصد از ســطح در محدوده دمایي 37 تا 39 درجه سانتي گراد 
اســت كه با توجه به وضعيت حرارتي سقف-بخاطر گستردگي 
ســطح- وضعيت نرمالي محســوب مي شــود. 22 درصد از در 
محدوده دمایي 39 تا 41 درجه ســانتي گراد است كه با توجه 
به وجود داكت هاي هواي گرم قابل توجيه است. در حدود 20 
درصد از ســطح نيز در محدوده دمایي 35 تا 37 درجه سانتي 
گــراد قرار دارد كه بعلت وجود ميله هــاي نگهدارنده در محل 

هایي دور از داكت هواي گرم است. 

4-  نتیجه گیري
در این مقاله با اســتفاده از آناليــز ترموگرافي محل هاي اتالف 
حرارتي در مجموعه اســتخر مجتمع معدني و صنعتي گل گهر 
مشخص شد. استفاده از این روش مي تواند روش بسيار مناسبي 
جهت جلوگيري از اتالف حرارتي در مجموعه هایي ورزشــي و 
ساختمان ها باشــد. از جمله پارامترهاي مهم در تحليل تعيين 
صحيح ضریب تابش و رطوبت نسبي محيط مي باشد. همچنين 

روش تحليل بر پایه وجود گرادیــان )اختالف( دما و همچنين 
استفاده از نمودار هيســتوگرام در محل هاي با سطح زیاد بود. 
استفاده از این روش منجر به كشف نقاطي شد كه موجب هدر 
رفت انرژي مي شدند كه با رفع آن ها مي تواند منجر به صرفه 
جویي در ميزان مصرف انرژي گرمایشي مجموعه استخر گردد. 
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]5[ محمــد بزرگمهر، عليرضا عبدالهي، ميثم شيرشــكن پور، 
پایش خطوط گــرم با اســتفاده از دوربيــن ترموگرافي مورد 
كاوي واحد آمونياک پتروشيمي رازي 1393.  بيست و دومين 

كنفرانس ساالنه مهندسي مكانيک . اهواز. ایران
]6[ ابراهيــم جعفري مقدم، حســن زارع علي آبــادي، پایش 
وضعيت عایقــكاري خطوط توزیع بخار با اســتفاده از فناوري 
ترموگرافي،  1392،  نخســتين همایش مهندســي فرآیند در 

صنایع نفت، گاز، پتروشيمي و انرژي، تهران، ایران.
  ،SDS-HotFind L 7[ كاتالوگ دســتگاه ترموویژن مــدل[
مدیریت امور فرآوري، مجتمع معدني و صنعتي گل گهر سيرجان  
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                                                                                                       علیرضا فروغی1، رحیم ستوده بحرینی2
 چكیده

امروزه با پيشــرفت سيســتم های اتوماسيون صنعتی، ماشــين های دوار الكتریكی اهميت فراوانی در مراكز صنعتی پيدا نموده اند. 
بنابراین نگهداري وتعميرات این دسته ازتجهيزات الكتریكي بسيار حياتی می باشد. یكي ازتكنيک هاي نگهداري وتعميرات ماشين-

هاي دوارالكتریكي، استفاده ازسيستم هاي مراقبت وضعيت مي باشدكه بااستفاده ازتكنيک هاي مختلف اعم ازآناليزارتعاش تجهيزات، 
آناليز جریان،ترموگرافي، آناليزروغن وغيره انجام مي-پذیرد.درحال حاضر از تكنيک های آناليز روغن، آناليز ارتعاشــات و ترموگرافی 
جهت پيش بينی وقوع خرابی موتورهای الكتریكی در شــركت معدنی و صنعتی گل گهر ســيرجان استفاده می شود. افزودن تست 
آناليز جریان به تكنيک های ذكر شــده می تواد ســبب افزایش قابليت اطمينان سيستم و كاهش چشمگير هزینه ها گردد. تكنيک 
آناليزجریان یكي ازتكنيک های است كه بااستفاده ازآن عيوبي نظيرشكستگي ميله هاي روتور، خارج ازمركزی استاتيكی و دیناميكی، 
را بيبيرینگ و حتي ناباالنســي و لقي فوندانســيون قابل تشخيص است. این مقاله ابتدا به انواع روش های پردازش سيگنال جریان و 
بدست آوردن طيف فركانسی آن ها می پردازد و سپس نحوه تشخيص هریک ازعيوب موتورهای القایی توسط تكنيک آناليز جریان 
راتشــریح می نماید. شــناخت كامل ابزار و نحوه تشخيص دقيق عيوب موتور، اولين گام در ایجاد یک سيستم پایش وضعيت و آناليز 

جریان كارآمد در مراكز صنعتی بزرگ نظير شركت گل گهر می باشد.

كلمات كلیدی: موتورهای القایی، آناليز جریان موتور، شكستگی روتور، خارج از مركزیت، ناباالنسی، لقی فوندانسيون

آنالیزجریان،معرفي وکاربرد درپایش وضعیت وعیبیابی موتورهای القایی

gmail.com@22.Aforoughi ، 1- كارشناس واحد  فرآوري شركت معدنی و صنعتی گل گهر

Rahim.sotoudeh@golgohar.com،  ،2- كارشناس ارشد واحد فرآوري شركت معدنی و صنعتی گل گهر
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1- مقدمه
موتورالقایــی درصنعت به خاطرســادگي ســاختمان، محكم 
بودن و هزینه ســاخت كم كاربرد فراوانــی دارند. دليل آن كه 
موتورالقایــي این خصوصيات رادارد این اســت كه روتورجامع 
 ACموتور ،ACدارد. این نوع موتور بــه خاطرحركت باجریان
ناميده شــده كه این جریان ميدان چرخان را ایجادمي كند. با 
توجه به جایگاه ماشــين های دوار الكتریكی در مراكز صنعتی، 
نگهداری و تعميرات این دسته از تجهيزات الكتریكی از اهميت 
فراوانی برخوردار اســت.نگهداری اصولی و تعميرات پيشگویانه 
این تجهيزات نقش مهمی در كاهــش هزینه های تعميراتی و 
افزایــش بهره وری مراكز صنعتی ایفا می كنند. یكی از تكنيک 
های نگهداری و تعميرات ماشــين های دوار الكتریكی، استفاده 
از سيســتم هــای CM  می باشــد كه با اســتفاده از تكنيک 
های مختلف اعم از آناليز ارتعاشــات تجهيــزات، آناليز جریان، 
ترموگرافی، آناليز روغن و ... انجام می-پذیرد.در شركت صنعتی 
و معدنی گل گهر نيز از تعداد زیادی موتور القایی استفاده شده 
است كه از جمله بزرگترین آن ها می-توان به موتور آسيا گلوله 
ای كارخانه پليكام با ظرفيت 4/5 مگاوات اشــاره نمود. به طور 
كلی عمده عيوب ماشــين های الكتریكی شــامل عيب استاتور 
ناشی از بروز قطعی و یا اتصال كوتاه در سيم پيچ های استاتور، 
شكســتگی در ميله های روتور و یا ترک در حلقه های انتهایی 
روتور، خــارج از مركزیت اســتاتيک و دیناميک فاصله هوایی، 

خميدگی شافت، لقی فونداسيون و عيوب بيرینگ می شوند.
 )IEEE( مطالعات انجمن مهندســين بــرق وكامپيوترآمریكا
وموسســه تحقيقات برق قــدرتEPRI درزمينه علت خرابی 

موتورهای الكتریكی درشكل 1 و 2 نشان داده شده اند.

عيوب ذكر شده می توانند سبب بروز نشانه هایی نظير ناباالنسی 
در ولتاژهای فاصله هوایی و جریان خط، افزایش گشتاور ضربه 
ای، كاهش ميانگين گشتاور، افزایش تلفات و كاهش بازدهی و 
حرارت زیاد و غير نرمال در موتور گردند. برای تشــخيص این 
عيوب در ماشــين ها می توان از روش هایی نظير اندازه گيری 
دما، تصویربرداری حرارتــی، مانيتورینگ صدا و ارتعاش، آناليز 

شيميایی و آناليز جریان موتور استفاده نمود.
تجربه نشــان داده اســت كه آناليز ارتعاشــات بين 60 تا 80 
درصد عيوب تجهيزات مكانيكی و الكتریكی واحدهای صنعتی 
را تشــخيص می دهد. بنابراین برای ایجــاد CM پویا و موثر، 
ترجيحا آناليز ارتعاشات را پایه قرار داده و بعد از آن برای ایجاد 
حاشــيه امنيت 95 درصدی در تشخيص عيوب و تایيد آن ها، 
اتخاذ تكنيک آناليز جریان بســيار موثر خواهد بود. با توجه به 
شكل )1( و )2( كه ميزان بروز عيوب مختلف در الكتروموتورها 
را نشــان می دهد، مجموع عيوب الكتریكی استاور و روتور پس 
از عيــوب بيرینــگ از نظر فروانی در رده دوم قــرار گرفته اند. 
واحد پایش وضعيت شــركت گلگهر با انجــام آناليزهای روغن، 
تســت ارتعاشــات و ترموگرافی به پيش بينی وقــوع خطا در 
موتورهای دوار می پردازد. با توجه به مطالب ارائه شده مالحظه 
می گردد كه اســتفاده از آناليز جریان در واحد پایش وضعيت 
شــركت گلگهر می تواند بسيار مفيد و كارگشا باشد، زیرا عالوه 
بر تشــخيص عيوب تخصصی الكتریكی، قدرت تشخيص برخی 
عيوب مكانيكی را به موازات آناليز ارتعاشــات و سایر تكنيک ها 

دارد.
هنگامی كه یک موتور دچار نقص می شــود، طيف فركانســی 
جریان خط دچار دگرگونی می شود. بنابراین با نمونه برداری از 
جریان خط و استفاده از تكنيک های پردازش سيگنال می توان 
از بروز عيب در موتورها آگاه گشــته و اقدامات الزم را در جهت 
رفع آن انجام داد. در سال های گذشته مطالعات زیادی برروی 
آناليز جریان و روش های پردازش ســيگنال مربوطه انجام شده 
اســت. در ]1,2[ به بررســی آناليز جریان آنالین پرداخته شده 
است. مرجع ]3[كارایی آناليز جریان در تشخيص عيوب مربوط 
به بيرینگ-های موتور را نشان می دهد. مرجع]4[به تشخيص 

عيوب سيم-پيچی استاتور توسط آناليز جریان می پردازد.
در این مقاله چگونگی تشــخيص هریــک از عيوب موتورهای 
القایی توســط تكنيک آناليز جریان شــرح داده خواهد شــد و 
به لزوم اســتفاده از این تكنيک در مراكز صنعتی بزرگ اشــاره 
خواهد شد. همچنين مروری بر روش ها و ابزار الزم جهت انجام 

تست آناليز جریان می شود.

2- روش های پردازش سیگنال
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IEEE شكل 1- خطاهاي موتور طبق استاندارد                    
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EPRI شكل 2- خطاهاي موتور طبق استاندارد                   
1 Condition Monitoring
2 Fast Fourier Transform
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اولين گام در پردازش ســيگنال جریان موتور انتخاب یک روش 
مناســب و كارآمد برای اســتخراج اطالعات مناسب از سيگنال 
جریان می باشد. برای این منظور تاكنون از روش های پردازش 
سيگنال متفاوتی استفاده شده است. این روش ها به صورت زیر 

دسته بندی می گردند:
FFT حوزه فركانس: تبدیل •

• روش های زمان-فركانس: STFT، تبدیل هيلبرت
• تبدیل موجک

ARMA :روش های زمانی •
از ميان روش های معرفی شده در باال تبدیل FFT، هيلبرت و 
موجک بيش از سایرین مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند كه 

در اینجا به شرح مختصری از ویژگی های هریک می پردازیم.

)FFT2(2-1- تبدیل
مهم تریــن كاربردFFT، یا تبدیل ســریع فوریــه، در پردازش 
سيگنال اســت. كه در آن، سيگنال به صورت تابعی از زمان به 
شدت سيگنال است. همان طور كه می توان )برخی از( توابع را 
به صورت بسط تيلور از توابع چندجمله ای نوشت، می توان توابع 
متناوب را به خوبی بر حســب تابع های سينوسی با فاز اوليه و 
ضریب دلخواه نوشت. حال تبدیل شكل سيگنال به سری فوریه 
با روش های تبدیل سریع فوریه انجام می شود. به وسيله تبدیل 
گسســته فوریه )DFT3( می توان توابع و سيگنال های گسسته 

را از حوزه ی زمان به حوزه-ی فركانستبدیل كرد]5[ .
البته نوعی دیگر از این تبدیل، كه با نام تبدیل گسســته فوریه 
شــناخته می شــود در بررســی الگوریتم ها برای ضرب سریع 
چندجمله ای ها و پردازش رایانه ای سيگنال ها استفاده می شود.

2-2- تبدیل موجك 4
آناليز موجكی از تكنيكهای نسبتاً جدید می باشد و در سالهای 
اخير عالقه فراوانی برای اســتفاده از آن مشــاهده شده است.

تبدیل موجكي امكان بررسی های مكانی جزئی را هم در حوزه 
زمان و هم در حوزه فركانس فراهم می نماید. تبدیل موجكی با 
موفقيــت در زمينه های تحليل امواج و تصویر، نظریه معادالت 
دیفرانسيل جزئی و معمولی، آناليزهای عددی،نظریه ارتباطات 
و سایر زمينه ها به كار گرفته شده است. بر خالف تبدیل فوریه، 
تبدیل موجكی امكان بررســی هــای جزئی در حوزه زمان را از 
طریــق انتقال موجک مادر در حوزه مقياس )فركانس( با كمک 
بزرگ نمایي می دهد ]6[. بدیل موجكي حدود بيســت و چهار 
ســال پيش، زماني كه محققين دریافتند تبدیل فوریه به تمام 
مســایل در مورد آناليز فركانس جــواب نمي دهد، بوجود آمد. 
فوریــه براي پيدا كردن فركانس هاي موجود در یک موج، موج 
را روي توابع مثلثاتي یعني ســينوس و كسينوس و هارمونيک 

هاي آنها تصویر مي كند. 

2-3- تبدیل هیلبرت5 
تبدیل هيلبرت بهترین ابــزار جهت آناليز حوزه زمان-فركانس 
موج های غيرخطی و نامانا می باشد. از جمله مزایای این روش 
می توان به عدم نياز به هارمونيک های ساختگی جهت نمایش 
یک موج غيرخطی و همچنين نداشتن محدودیت عدم قطعيت 
بر خالف ســایر تبدیالتی كه بر اساس پيش بينی هستند اشاره 

كرد.
برای بدســت آوردن فاز لحظه ای یک سيگنال نيازمند قسمت 
حقيقی و موهومی آن ســيگنال هســتيم. تبدیل هيلبرت یک 
ســيگنال حقيقی حوزه زمانی مانند) x)t  را به یک ســيگنال 
حقيقــی حوزه زمانی دیگر كه آن را با نمایش می دهند تبدیل 
می كند. بنابراین برای تحليل می توان از سيگنال) z)t استفاده 

نمود كه به صورت زیر تعریف می گردد ]7[:

)1(
تبدیل هيلبرت سيگنال پيوســته) x(t،از رابطه )2(بدست می 

آید.
)2(

           تبدیــل هيلبــرت ســيگنال)x)t ناميده می شــود كه 
كانولوشــن) x)t  و πt/1 می باشد و با رابطه زیر می توان آن را 

نمایش داد.

)3(

از رابطه )3( می توان فاز لحظه ای و دامنه ســيگنال)x)t را در 
حوزه زمان و به كمک روابط )4( و )5( بدست آورد.

)4(

)5(

)6(

كه در روابط باال  ،                         ، به تربيت بيانگر دامنه، 
فاز لحظه ای و فركانس لحظه ای سيگنال) x(t  می باشند.

3- شاخص های خرابی آنالیز جریان
در این بخش به معرفی نحوه تشــخيص انــواع خطاهای موتور 

توسط آناليز جریان پرداخته می شود.
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3-1- خطاهای روتور
معموال روتور موتورهای القایی قفسه سنجابی به دليل تكنولوژی 
ساخت و ذوب شدن ميله ها دچار عدم تقارن می گردند. اگرچه 
ایــن عدم تقارنی می توانــد دالیل متعدد دیگری نيز داشــته 
باشــد. عدم تقارن در روتور سبب می شود كه جریان روتور نيز 
نامتقارن شود. بنابراین صدمه دیدن یک ميله از روتور می تواند 
گسترش یابد و سبب شكسته شدن سایر ميله های روتور شود. 
در شرایطی كه یک ترک برروی روتور ایجاد گردد، دمای اطراف 
آن باال می-رود  و این ســبب می شــود كه ميله روتور بشكند. 
بنابراین از ســایر ميله ها جریان بيشــتری عبور خواهد كرد و 
متحمل فشار و حرارت بيشتری می گردند و در آن ها نيز ترک 

ایجاد می شوند.
از جمله دالیل بروز شكســتگی در ميله های روتور می توان به 
فشــارهای حرارتی به واسطه اضافه بار، ناباالنسی، افزایش دما و 
جرقه، فشارهای مغناطيسی به دليل نيروهای الكترومغناطيسی، 
ناباالنسی شار، لرزش و نویزهای مغناطيسی، ایرادهای ساخت، 
تنشهای مكانيكی شامل اشكال در بيرینگ، شل بودنورقه های 
هسته، تنشهای دیناميكی شامل زیاد بودن نيروی گریز از مركز 
و گشتاور اعمال شده به شافت و عوامل محيطی شامل آلودگی 

و رطوبت بيش از حد اشاره نمود.
در صورت شكســتگی و یا ترک در ميله های روتور در مشخصه 
جریان موتــور، فركانس عبور قطب موتــور به صورت فركانس 
جانبی خط مشاهده می شــود]8[. به عبارت دیگر پيک ها در 
فركانس جانبی خط ظاهر خواهند شد. در شرایط عادی كاركرد 
موتور، یک ميدان مغناطيســی با سرعت سنكرون و طبق رابطه 

زیر در فاصله هوایی ایجاد می گردد:
)7(

كه در ایــن رابطه f1 فركانس شــبكه و P تعداد قطب ها می 
باشد. می دانيم كه لغزش از رابطه زیر بدست می آید: 

)8(

كه در این رابطه n ســرعت چرخش موتور آسنكرون می باشد. 
ســرعت لغزش را به صورت تفاضل بين سرعت چرخش ميدان 

مغناطيسی و سرعت چرخش روتور تعریف می نمایيم.

)9(

با قرار دادن n2 در معادله 1 داریم:

(10(

بنابراین داریم:
(11(
(12(
(13(

در صورتــی كه ميله های روتور دارای ترک باشــند یک ميدان 
مغناطيسی برگشتی در فاصله هوایی بين روتور و استاتور ایجاد 
می گردد كه ســرعت آن نســبت به ســرعت چرخش روتور از 

روابط زیر بدست می آید:
)14(
)15(
)16(

)17(
این ميدان باعث ایجاد ولتاژ در ســيم پيچ های روتور و جریان 
در فركانــس مربوطه می گردد كه این فركانــس از رابطه زیر 

بدست می آید:
)18(

بنابراین دو ســاید باند با فركانس             در دوطرف فركانس 
اصلی شبكه ایجاد می گردد. این ساید باندها متناسب با سرعت 

چرخش روتور می باشند و داریم:

)19(

شكل زیر طيف فركانسی جریان یک موتور را نشان می دهد كه 
دچار ترک در ميله های روتور شده است.

اختالف بين دامنه پيک فركانس مربوط به خط F1 و ساید باند 
فركانس عبور قطب)FP) نشــانگر وضعيت سالمتی ميله های 
روتور می باشــد. تجربيات و تحقيقات عملی  مشخص كرده اند 
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   شكل 3-  طیف فركانسي جریان موتور كه دچار ترک

                                   در میله روتور مي باشد
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كه یک اختالف 60dB بيانگر شرایط عالی میله های روتور می 
باشد.

در جدول زیر مقادیر استاندارد در خصوص نسبت پيک جریان 
در فركانس اصلی برق و پيــک جریان در فركانس های خرابی 

ميله روتور آورده شده است.

3-2- خارج از مركزیت استاتیكی
خارج از مركز اســتاتيكی یک پدیده ناشی از ناهمگونی فاصله 
هوایی بين اســتاتورو روتور می باشد كه معموال به دليل وجود 
Saft foot در فندانسيون، ناهمراستایی بيرینگ یا یک تنظيم 
نادرســت فاصله هوایی برای بيرینــگ های معمولی بوجود می 
آیــد. در این حالت محور چرخش روتور منطبق بر محور تقارن 
آن استولی نسبت به محور تقارن استاتور جابه جا شده است. در 
این حالت توزیع فاصله هوایی در اطراف روتور یكنواختی خود را 
از دست می دهد اما متغيير با زمان نيست. شكل زیر انواع خارج 

از مركزیت را نشان می دهد]9[.

درجه عدم هم محوری اســتاتيک یا        به صورت رابطه زیر 
تعریف می شود:

)20(

در این رابطه Os مركزتقارن اســتاتور، Or مرکز تقارن روتور، 
Ow مركز چرخش روتور و go طــول فاصله هوایی یكنواخت 

می باشد. 
  را زاویه اوليه عدم هم محوری استاتيک و بردار            بردار 
انتقال استاتيک ناميده می شود. این بردار به ازا تمامی موقعيت 

های زاویه ای روتور ثابت است. 
عيب خارج از مركزیت استاتيكی معموال خود را به صورت ساید 

باندهایی برای فركانس خط و هارمونيک آن نشان می دهد.

)21(

 RB ،فركانس عيب خارج از مركز استاتيكی F كه در رابطه باال
تعداد ميله های روتور، RS ســرعت گردش روتور، FL فركانس 

خط و N هارمونيک های فرد فركانس خط می باشد.

3-3- خارج از مركزیت دینامیكی
وقتــی مكان حداقــل فاصله هوایی بصورت تابعــی از موقعيت 
زاویــه-ای روتور پيرامــون روتور می چرخــد، گویيم عدم هم 
محــوری دیناميک رخ داده اســت.در این حالــت محور تقارن 
اســتاتور و چرخش روتور برهم منطبق اســت، اما محور تقارن 
روتور نســبت به آن ها جابجا شده است. در این صورت توزیع 
فاصله هوایی در اطراف روتور بصورت غيریكنواخت و متغيير با 

زمان خواهد بود]10[.
درجــه عدم هم محــوری دیناميک یا        به صورت رابطه زیر 

تعریف می شود.

)22(

          را زاویه اوليه عدم هم محوری دیناميک و بردار             بردار   
انتقال دیناميک ناميده می شــود. اندازه این بردار به ازا همه موقعيت 

های زاویه ای روتور ثابت است اما زاویه آن تغيير می كند.

سطح 
 آسیب

FL/FP 
(dB) FL/FP هاتوصیه وضعیت روتور 

 - عالی 1666< 06< 1
 - خوب 1666-461 06-45 2

داده برداری  متوسط 461-241 45-54 3
 ایدوره

5 54-52 241-120 

بوجود آمدن ترک در 
های روتور و یا میله

مقاومت زیاد در 
ها با اتصاالت میله

 حلقه

کاهش پریود داده 
 برداری

ترک و یا شکستگی در  120-03 52-30 4
 یک یادو میله روتور

انجام تست 
ارتعاش به منظور 
 یافتن منشا عیب

ترک و یا شکستگی در  03-32 30-36 0
 چند میله روتور

تعمییر هرچه 
 سریعتر

7 <36 <32 
ترک و یا شکستگی در 

چند میله روتور و 
 حلقه انتهایی

تعمیر و 
جایگزینی هرچه 

 سریعتر
 

                 جدول 1- چارت میزان آسیب دیدگی روتور

 
                      شكل 4-  انواع خارج از مركزیت روتور

s 

(12) s w
s

o

O O

g
  

 

 
                    شكل 5- عدم هم محوري استاتیكي

s wO O 

(22) 
B S LF R R NF   

 

d  

(32) w r
d

o

O O

g
  

 

0d 
w rO O 



53

13
93

ز  
ایی

-  پ
13

ره 
ما

 ش
 - 

شی
وه

 پژ
مه 

لنا
فص

خارج از مركز دیناميكی پدیده ای اســت ناشی از فاصله هوایی 
متغيير روتور و اســتاتور كه عموما به دليل وجود فرسودگی در 
هوســينگ بيرینگ ها یا پوشش های انتهایی رخ می دهد. این 
یک مشكل و عيب مهم می باشد چراكه می تواند باعث تخریب 
سریع بيرینگ و هوسينگ آن و در دراز مدت باعث بروز سایش 

روتور با استاتور می گردد.
داده برداری زود هنگام و نزدیک به هم در این شــرایط معموال 
توصيه می گردد تا شــرایط تجهيز به طور كامل تحت مراقبت 
باشــد. این عيب به صورت پيک های بلندی در فركانس اصلی 
عبور ميله روتور و هارمونيک های آن همراه با ســاید باندهای 

سرعت گردش در اطراف آن ها مشاهده می شود.

 (23(

3-4- اتصال كوتاه در سیم پیچ های استاتور
از جمله مهمترین عواملی كه باعث بروز عيب در اســتاتور می 
شــوند می توان به بوجود آمدن اتصال كوتاه در ســيم پيچ ها، 
دمای باالی هســته، شل بودن ورقه های هســته، گوه ها و یا 
اتصاالت، آلودگی، اتصال كوتاه و تنش های راه اندازی و تخليه 

جزئی الكتریكی اشاره نمود ]4[.
این اتصال كوتاه ها باعث بوجود آمدن حرارت زیاد در سيم پيچ 
ها و همچنين ناباالنســی جریان می شود.همچنين باعث ایجاد 
حرارت نامتقــارن و موضعی، كاهش راندمــان و به مرور زمان 
اتصال زمين شدن ســيم پيچ می گردد. طيف جریان به همان 
خوبی كه كاهش درجه عایقی را نشــان می دهد می تواند این 

عيب را نيز آشكار كند.

(24(

3-5- عیوب بیرینگ ها
تمــام بيرینگ ها فركانــس خرابی یكتا و مخصــوص به خود 
دارند )توسط سازنده تعيين می شود( كه اجازه تشخيص عيب 
بيرینگ را می دهد. وقتی مشــخصه جریان موتور مورد بازبينی 

قرار گيرد وجود پيک در فركانس های خرابی این بيرینگ را می 
دهد. وقتی مشخصه جریان موتور مورد بازبينی قرار گيرد وجود 
پيــک در فركانس های خرابی این بيرینگ ها قابل تشــخيص 
است و عيب را مشخص می سازد )اعم از اینكه مربوط به رینگ 
داخلــی، رینگ خارجی، گلوله ها، غلطک ها یا قفســه بيرینگ 
باشــد( درجه تخریب می تواند با توجه بــه دامنه این پيک ها 
مورد ارزیابی قرار گيرد. فركانس خرابی كه در طيف مشــاهده 

می شود را می توان با فرمول زیر نشان داد]3[:

(25(

كه در رابطه باال Fv فركانس ارتعاشی عيوب بيرینگ می باشد.

3-6- ناباالنسی
جهت تشــخيص این عيب احتياج به بررســی سيگنال جریان 
موتور در شــرایطی متفــاوت با حالت قبل داریــم. این تحليل 
 )RMS Demodulation( با عنوان تفكيــک مقدار موثــر
شناخته می شود كه به منظور حذف فركانس خط و هارمونيک 

های آن انجام می شود.
در اینجا ســرعت گردش موتور به صورت یک پيک نشان داده 
خواهد شــد. براساس مقدار دامنه آن، می توانيم در مورد وجود 

هر ناباالنسی در تجهيز قضاوت كنيم.
در طيف تفكيک شــده یک موتور سالم پيک مربوط به سرعت 
گردش موتور بندرت قابل رویت است، در حالتی كه موتور دچار 
ناباالنسی مكانيكی باشــد، پيک های باالیی در سرعت گردش 
موتــور و هارمونيک های آن دیده می شــود. شــكل 7 طيف 
فركانســی جریان مربوط به وجود ناباالنســی در موتور را نشان 
می دهد و شــكل 8 طيف فركانسی جریان مربوط به رفع عيب 

ناباالنسی در موتور را نشان می دهد.

 
                        شكل 6-  عدم هم محوري دینامیكي
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      شكل 7-  طیف فركانسی جریان مربوط به وجود ناباالنسی در موتور

 
شكل 8- طیف فركانسی جریان مربوط به رفع عیب ناباالنسی در موتور



54

13
93

ز  
ایی

-  پ
13

ره 
ما

 ش
 - 

شی
وه

 پژ
مه 

لنا
فص

3-7- لقی فوندانسیون
ناهمواری فوندانسيون ها یا لقی در پيچ ها، لقی فوندانسيون را 
باعث می گردند. این عيب با مشاهده طيف تفكيک مقدار موثر 
در تست آناليز جریان قابل تشخيص است. این لقی ها در نصف 
فركانس چرخش موتور قابل مشاهده می باشند. در شكل های 
9و 10 طيف جریان مربوط به وجود لقی در فوندانسيون و طيف 

جریان پس از اصالح لقی نشان داده شده است.

4- روش و ابزار الزم
درحالت ایــده آل آناليزجریان موتور نيازمند پكيج هایي ســت 
كــه براي این منظور طراحي وتوليد شــده اند. ازجمله این پكيج 
هاميتــوان بــهESA All test pro ویاPDMA اشــاره نمود. 
ازآنجایي كه هزینه تامين این پكيجها باال است درصورتي كه یک 
پایگاه داده مناسب نرم افزاري تامين شود ميتوان تستهارا توسط 
دستگاههاي معمولي موجود دربازارانجام داد. سخت افزارالزم براي 
انجام عمليات آناليز جریان شــامل یک پرو باند ازهگيري جریان 
و یک دیتاكلكتور مي باشــد. برخي ازنرم افزارهاي رایج درزمينه 
آناليزجریان و تشــخيص عيب ازروشهاي كالســيكو یاروشهاي 

 Tiberius، MATLAB :مصنوعي شامل موارد زیر مي باشند
    SAMCEF ABAQUS Knoware LabVIEW Ansys
OOFEMو... همچنين در نهایت بایستی اطالعات بدست آمده 

دریک سيستم بانک اطالعاتي ذخيره گردند.

5-نتیجه گیری
اســتفاده از آناليز جریان می تواند مانع از توقفات ناخواسته در 
مراكز صنعتی و كاهش چشــمگير هزینه های تعميرات گردد. 
بكارگيری این تكنيک در كنار سایر تكنيک های پایش وضعيت 
نظير ترموگرافی و تســت ارتعاشــات، می تواند سبب افزایش 
قابليت اطمينان سيســتم و كاهش خرابی های موتورهای دوار 
در شــركت گل گهر گردد كه این امر در حال حاضر در برنامه 
های آینده مدیریت فرآوری و واحد پایش وضعيت این شــركت 
می باشــد. در ایــن مقاله ابتدا رایج تریــن روش های پردازش 
ســيگنال جهت پردازش ســيگنال جریان و به دســت آوردن 
طيف فركانســی جریان موتورهای القایی معرفی شدند. سپس 
نحوه تشــخيص انواع خطاهای موتور توسط آناليز جریان شرح 
داده شد. این خطاها شــامل خطاهای روتور، خارج از مركزیت 
اســتاتيكی و دیناميكی، اتصال كوتاه در سيم پيچ های استاتور، 
عيوب بيرینگ، ناباالنســی و لقی فوندانســيون می باشند. در 
بخش پایانی این مقاله ابزارهــای الزم برای انجام آناليز جریان 
معرفی گردیدند. شناخت كامل روش های تشخيص خطا توسط 
آناليز جریان، می تواند گامی موثر و  كمكی شــایان در شــروع 
اســتفاده از آناليز جریان در مراكز صنعتی بزرگ و بهبود روش 

های پایش وضعيت باشد.
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Flow analysis introduction and application of condition 
monitoring and troubleshooting the indaction  motors

 
Foroghi;A.

Abstract 
Nowadays, by increasing automation systems, condition monitoring of induction motor have been a 
challenging task for the engineers and researchers mainly in industries. There are many condition 
monitoring methods, including vibration monitoring, thermal monitoring, chemical monitoring, acoustic 
emission monitoring, oil test and current signature analysis. Currently, vibration monitoring, oil test and 
thermal monitoring are used in Golgohar mineral and industrial corporation. Using current analysis 
technique beside these methods, can increase reliability and decrease failure costs in induction motors. 
Current monitoring techniques are usually applied to detect the various types of induction motor faults 
such as rotor fault, short winding fault, air gap eccentricity fault, bearing fault, load fault etc. This paper is 
intended as a tutorial overview of signal processing techniques and induction motor signature analysis as a 
medium for fault detection. The purpose is to introduce the fundamental theory and main results of motor 
signature analysis, which can be helpfulfor large companies i.e. Golgohar mining and industrial corporation 
to develop Current analysis technique.
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Using Thermography Condition Monitoring Technique to 
Detect Heat Losses in Sport Complex of Golgohar Mineral 

and Industrial Co.
 

Ahmadipour;A.

Abstract 
This paper explains how to use infrared thermography to detect heat loss in the pool of sports complex of 
Golgohar mining and industrial Co. Thermography technique is a non-contact and non-destructive test. 
One of the important uses of thermography condition monitoring is the study of heat loss and investigating 
insulated parts in order to find points with weak insulation. Analysis of infrared images are based on finding 
thermal gradient and also using histograms curve. The results of this research are to identify temperature 
leaks from windows and doors and identify defects and insulation weaknesses of walls and roof of pool.



58

13
93

ز  
ایی

-  پ
13

ره 
ما

 ش
 - 

شی
وه

 پژ
مه 

لنا
فص

Effect of feed hardness on agmill performanc in Golgohar 
processing plant

 
Ghorbanimoghadam;M.

Abstract 
Fluctuations in feed characteristics in terms of hardness and size distribution is one of the factors affecting 
on autogenous and semi-autogenous mill performance. In AG milling, medium particles break by large 
particles. If large particle are not in the feed, medium particles don not break and critical particles will 
be increased in the charge and throughput will be decreased. Also, feed include minerals with different 
hardness and distribution. Therefor any change in AG mill feed effect on mill performance and mill product.
At Golgohar iron ore processing plant, located at Kerman Province in Iran, ROM ore reduced by gyratory 
crusher till 200 mm and feed to dry AG mill. AG mill product concentrate by dry magnetite separation 
and tailing of magnetite separation grind in a ball mill for more liberation.  In this research the effect of 
feed characterization on AG mill performance was studied. For this purpose, 10 full circuit surveys were 
conducted. For any survey, samples were collected from AG mill feed and product and Sag mill power index, 
SPI, was determined for feed samples. Also mill data such as power draw and mill speed were recorded.  
This paper discusses the methodology and results achieved.

Keyword: AG mill, Feed characteristics, Iron ore, Golgohar, SPI
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Slope Stability Numerical Analysis of Eastern humid Wall 
in Sirjan Golgohar Mine

 
Bakhshi; A.

Abstract 
In this study the geomechanical properties of rock messes of Gole-e-Gohar iron ore mine (no. 1) are 
investigated. First of all, laboratory tests on intact rock such as point load, density and porosity, and uniaxial 
compressive strength, and also for describing joints conditions some scan-line surveying were carried out. 
Then Considering  variations, plans of mine in a 30 meters intervals were selected,and each plan was divided 
into different zones mainly by rock type. In addition to intact rock properties for each zone, results of rock 
mass classifications (RMR, GSI) were presented in the same plans. Moreover rock mass properties such as 
rock mass strength, deformation modulus, cohesion and -  internal friction angel were determined using the 
Hoek-Brown empirical strength  criterion which are shown in the above mentioned plans. In this study by 
using flac 2D software, Slope Stability Numerical Analysis of Eastern humid Wall in Sirjan Gol Gohar Mine 
is investigat ed. It was concluded that slope angle hase  important effect in soil slope stability. the effect of 
rising watertable level is analysed in this paper.

Keywords: Slope  Stabilaty, Numerical modeling, Gol gohar mine of sirjan, flac 2d software, Rock mass 
strength parameters.
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Geomechanical properties and stability of Alluvial slope, 
case study: Golgohar mine no. 1 

Zaboli; R.

Abstract 
The final slope of Golgohar mine no. 1 consists of rock mass and alluvial material. The alluvial zone 
includes fine-grained alluvium (marly limestone) and coarse-grained alluvium (conglomerates), with 
the dimensions of about 3 to 70mm, formed with rigid to weak cement material.  In order to analyze the 
slope stability of these slopes, it is necessary to consider the geomechanical properties of all materials 
of the slope. Based on the preliminary estimations, the values of cohesion and friction angle of similar 
alluviums were suggested for the alluvial material. Such materials show different strength behavior 
based on their grading type, size distribution, shape, aggregates type, cement type and aggregate-cement 
ratio.  Since aggregates are surrounded by finer grained cement, Bimrocks materials were considered in 
this study to better understand the geomechanical characteristics of the alluvial material. To do this, the 
alluvium grading was first determined. Samples of the alluvium materials were prepared from exploration 
boreholes and their geomechanical properties were determined by laboratory tests such as uniaxial and 
triaxial compressive strength tests. Finally, the stability analysis of the slopes containing alluvial materials 
was carried out using the obtained characteristics and the Slide software.The analysis shows that In most 
sections, the safety factor, based on the obtained properties, compared with safety factor according to the 
estimated properties in the past; is increased. 

Key words: Bimrocks, aggregates, cement, Conglomerate, geomechanical properties. 
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Determine the Cohesion and Friction Angle of Golgohar
 no.1 Mine Waste Dump Materials by Back-Analysis

 Method
Roosta; M.

Abstract 
In orther to the stability analysis of Golgohar no.1 mine waste dump, cohesion and friction angle of 
materials is necessary to determine. Because the determination of these properties requires the use of in 
situ shear test and large scale triaxial apparatus and expensive methods, hence, back-analysis method as 
a low-cost method can be used to determine the shear strength properties. Due to the tensile cracks are 
observed on the surface of the waste dump, so it can be considered safety factor approximately equal to 
unit and using the back-analysis method the shear strength parameters can be estimated. In this paper, 
the analytical and numerical methods by FLAC/SLOPE and Slide and charts provided by Hoek and Bray 
have been used to determine the shear strength parameters of materials and their results were compared 
with each other. This analysis shows cohesion and internal friction angle for materials using analytical and 
numerical methods and Hoek-Bray charts obtained respectively 19.2 kPa ,24° and 21.4 kPa, 24° and 21 
kPa, 24°.

Keywords: waste dump, back-analysis, FLAC/SLOPE, Slide, shear strength parameters
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Investigating the effect of anisotropy on the stability analysis 
of final walls of Golgohar mine No. 1 by slide

Hajiheydari, F.

Abstract 
One of the main parameters that determine the economics and safety of the open pit mines isslope 
stability. Slope stability analysis is usually used to evaluate the safety and performance of a construction 
slope or the determination of the equilibrium conditions of a natural slope is carried out.Anisotropy is 
a significant feature of schists and layered rocks which can greatly change the strength and modulus 
characteristics of rocks on different orientation angles. The main purpose of this research is to evaluate 
the strength anisotropy on the stability analysisof schists of final walls of Golgohar mine no. 1.According 
to the data obtained from laboratory tests and using slide software, the slope stability of the walls was 
analyzed. The results showed that according to the low value of the safety factor for most sections, finall 
walls have not high confidence in terms of stability and are susceptible to slide. Failure in most sections is 
so that Include all Slopes and in most cases, the failure was happened in the rocks with less hardness like 
micaschists.

Key words: Anisotropy, schist, slope stability, Golgohar mine, slide.
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Predicting Uniaxial Compressive Strength of
 MagnetiteUsing Ultrasonic and Schmidt Hammer Tests

a Case Study: Golgohar no. 1 Iron Ore Mine

Boustanzar, H.

Abstract 
The uniaxial compressive strength (UCS) is one of the most important parameters that it is needed and 
determined for studying rock mechanics of intact rock in the most rock engineering projects. In spite of 
simple appearance of this test, the careful performance is very difficult, expensive, time consuming and 
caused to destruction the samples. Therefore, in recent years for indirect estimating of this parameter 
using simple and non-destructive tests such as Schmidt hammer, wave velocity determination and etc. 
many attempts has been made. This paper presents some new equations for estimating UCS of Magnetite 
Ore of Golgohar no. 1 iron mine and parameters obtained (the Schmidt hardness, P-wave velocity, S-wave 
velocity and dynamic modulus) using laboratory tests. For determining the relations between parameters, 
the mathematical modeling has been used. According to statistical analyses empirical equations in non-
linear condition have been developed to predict the UCS from the input parameters with correlation 
coefficients 0.79, 0.67, 0.66 and 0.69, respectively. Finally, multiple regression analysis was used to improve 
the regression results. Results show that multiple regression analysis improved the correlation coefficients 
to more acceptable level of 0.85 for UCS. With due attention to the correlation coefficients and comparison 
between actual and predicted values the equations are acceptable so time-consuming and expensive 
laboratory testing for determining rock mechanic properties, can be avoided.

Keywords: Uniaxial compressive strength, Non-destructive tests, Magnetite rock, Golgohar mine
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