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زمین شناسی و معدن
روشهای زهکشی در معادن روباز و تاثیر آن بر پایداری دیواره معادن روباز

مطالعه موردی: بررسی اثر زهکشی بر پایدارسازی دیواره های نهایی معدن گل گهر

تعیین احتمال ریزش دامپ باطله معدن شماره یک گل گهر به روش تحلیل احتماالتی 
Slide با استفاده از نرم افزار

رابطه بین نسبت حجمی سنگدانه ها و مقاومت تک محوره کنگلومرا، موردمطالعاتی معدن 
شماره یک گل گهر

تعیین ترکیب مناسب ماشین بارگیری و ماشین باربری درمعدن شماره یک گل گهر

بررسی تاثیرات سایکل تایم )Cycle Time(  ماشین آالت باربری معدن بر روی میزان 
تولید و راهکارهای کاهش سایکل تایم
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کالیبراسیون مدل پلیت در شبیه سازی عملکرد هیدروسیکلون کارخانه فرآوری مگنتیت

تأثیر بار در گردش و کارایی طبقه بندی کننده روی ظرفیت HPGRو آسیای گلوله ای
تأثیر سهم ذرات ریز خوراک HPGRبر عملکرد آن

بررسی تأثیر کمک فیلتر بر عملکرد فیلتراسیون خأل در خط چهارم تولید کنسانتره 
مجتمع گل گهر

تعیین و بهینه سازی عوامل موثر بر فیلترشوندگی نمونه ترکیبی باطله کارخانه های
 فرآوری گل گهر با استفاده از دستگاه فیلترپرس

گندله، احیاء و فوالد سازی

کاربرد آنالیز ارتعاشات در عیب یابي فن کارخانه گندله سازي 
مجتمع معدني و صنعتي گل گهر

توسعه و فناوری
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ابوذر بخشی1، جواد غالم نژاد2، محمد فاتحی 3 
چكيده 

زهكشی یكی از روشهای پركاربرد برای پایدارسازی دیواره های معادن است، كه با كاهش فشار آب منفذی و بهبود خواص مقاومتی 
توده سنگ باعث پایدارسازی دیواره ها ميشود. عموماً تأثير زهكشی بر پایداری را با فاكتور ایمنی مورد سنجش قرار ميدهند. فاكتور 
ایمنی شــيبهای ســنگی یک مقدار ثابت اســت كه به كيفيت داده های ورودی وابسته اســت.  عدم قطعيت های مربوط به صحت 
پارامترهای ژئوتكنيكی، تغييرپذیری ویژه خصوصيات ذاتی زمين، تغييرات شرایط محيطی، مكانيسم های پيش بينی نشده شكست، 
ساده سازی و تقریبهای بكار رفته شده در مدلهای ژئوتكنيكی وابسته است. در بعضی موارد فاكتور ایمنی تعيين شده بيشتر از مقدار 
مورد نياز است و در برخی موارد كمتر از مقدار ضروری است كه به عدم كيفيت داده های ورودی وابسته است. در بعضی موارد نتایج 
نشان می دهد كه زهكشی برای پایدارسازی تمامی دیواره ها موثر نيست، از این رو روش كاهش شيب یا مجموع دو روش زهكشی و 
كاهش شيب برای پایدار سازی دیواره ها پيشنهاد ميگردد.در این تحقيق با مطالعاتی كه در مورد اثر زهكشی بر پایدار سازی دیواره 
های نهایی معدن گل گهر وهمچنين تحليل عددی پایداری شيب دیواره معدن گل گهر صورت گرفته بود، تاثير زهكشی بر پایداری 

دیواره های نهایی معدن گل گهر مورد بررسی قرار گرفته است.

كلمات كليدي:معدن سنگ آهن گل گهر، زهكشی ، معادن روباز ، پایداری شيب

روشهای زهکشی در معادن روباز و تاثیر آن بر پایداری دیواره معادن روباز
مطالعه موردی: بررسی اثر زهکشی بر پایدارسازی دیواره های نهایی معدن گل گهر

 1- كارشناسی ارشد مكانيک سنگ، آزمایشگاه مركزی شركت معدنی و صنعتی گل گهر، 
Jgholamnejad@gmail.com ،2  - دانشيار دانشكده مهندسی معدن و متالوژی دانشگاه یزد  

m.fatehi@yahoo.com ،3  - دانشيار دانشكده مهندسی معدن و متالوژی دانشگاه یزد

Abakhshi220@yahoo.com
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1- مقدمه
مشكالت ناشــي از حضور آب در عمليات معدنكاري باعث باال 
رفتــن هزینه هاي آتشــباري،كاهش راندمان ماشــين آالت و 
نيروي انساني، افزایش آمار حوادث، مشكالت الكتریكي و غيره 
مي گردد بنابراین زهكشی عمقی آب زیرزمينی می تواند كمک 
موثری در كاهش مشــكال ت ذكر شده و صرفه جویی عمده در 
هزینه های آتشباری باشــد. یكی از مشكالت مهم در زهكشی 
آبهای زیرزمينی در معادن روباز تعيين محل حفر چاههای عميق 
جهت بدســت آوردن دبی باال برای آبكشی در محيط سنگی و 
ایجاد مخروط افت الزم جهت خشــک كردن چالهای آتشباری 
به طور خاص و كمک بــه فرایند های عمومی معدنكاری بطور 
عام می باشــد . جهت رسيدن به این هدف از اطالعات مختلفی 
مانند وضعيت آب در چالهای آتشــباری، وضعيت گسلهای آبده 
منطقه، نقشه خصوصيات عياری - ساختاری سنگهای معدنی و 
غيره استفاده می گردد. زهكشی عالوه بر پایدارسازی دیواره ها، 
هزینه اســتخراج را كاهش ميدهد، و یكی از روشهای پركاربرد 
برای پایدارسازی دیوارههای معادن است، كه با كاهش فشار آب 
منفذی و بهبود خواص مقاومتی توده سنگ باعث. پایدارسازی 

دیواره ها می شود.
تجاربي كه درگوشه و كنار دنيا براي كنترل زمين لغزش هایي 
كه عامل اصلي آنها افزایش آب توده خاك است، نشان مي دهد 
كه كاربرد روش هاي مختلف زهكشــي اعم از تخليه سيفوني، 
پمپاژهاي متوالي در دامنه مي تواند در كنترل حركات توده اي 
دامنه موثر واقع شــود. بخصوص اگر سطح آب زیرزميني تا زیر 
ســطح لغزش، پایين برده شود، تثبيت زمين لغزش تحقق پيدا 
خواهــد كرد . پيچيدگي طبيعت و شــرایط وقوع زمين لغزش 
ایجاب مي كند كه در كنار روش هاي زهكشــي از ســایر روش 
هاي متداول تثبيت نيز استفاده به عمل آید . بكارگيري چنين 
روش هایي نظير انجماد زمين وSoil nailing و … به همراه 
روش هاي زهكشي نتایج رضایت بخشي را به دنبال داشته است 
آب های زیر زمينی به سه صورت زیر و یا تركيبی از آنها برروی 

دیواره یک معدن تاثير می گذارد:
1-  فشار پيزومتری وارد بر فصل مشترك بلوك و سطح شيب 

2- اشباع بودن تمام و یا قسمتی از بلوك
3- فشار پيزومتری وارد بر پشت دیواره بلوك

انواع زهكش ها را می توان جزو یكی از دو دســته كلی زهكش  
هــای فعال وزهكش هــای غيرفعال به حســاب آورد. عملكرد 
زهكش های فعال بهتر از زهكش های غير فعال است و هر كجا 
كه شرایط مناسب باشد ، استفاده ازاین نوع زهكش ها ارجحيت 
دارد. در زهكش های فعال، به جززهكش ، مســير دیگری برای 
عبور آب وجود ندارد. به عنوان مثالی، ازاین نوع زهكش ها می 
توان به یک زهكش ترانشــه ای كــه عمود برجهت حركت آب 
بوده وتا مواد نفوذناپذیر زیرین ادامه دارد ، اشــاره كرد. زهكش 

مشابهی كه تاعمق مناســب گسترش نداشته باشد ، باعث فرار 
آب از زیر آن می شــود و زهكش فعال ناقص ناميده می شــود. 

2- روش تحقيق
2-1  روشهای زهكشی در معادن روباز

جهت طراحی بهينه سيستم زهكشی عميق وآبكشی استخراجی 
از معدن ، تهيه نمودن طرح شبكه جریان در داخل توده سنگ 
، منطقی ترین راه حل بوده اســت كه الزمــه آن اندازه گيری 
نفوذپذیری و فشار آب در توده سنگ و مدلسازی بخش هایست 
كه هنوز در معرض اســتخراج قرار نگرفته است . بدین ترتيب 
بــا ارائه مدل یاد شــده و تعميم اطالعات بدســت آمده به كل 
توده معدنی  می تــوان مختصات هيدرودیناميكی تخمينی هر 
نقطه دلخواه را بدســت آورد. زهكشي خاك از دو طریق امكان 
پذیر است اول زهكشي سطحي و دیگري زهكشي عمقی. كانال 
زهكشي ســطحي)زهكش ترانشه ای(، پوشــش انهار طبيعي، 
مسدود كردن شــكافها و كنترل نفوذ آب هاي سطحي از انواع 

روشهای زهكشی سطحی می باشد. 
2-2- زهكشي آب هاي زیرزميني عميق

حفــر تونل هاي)گالــری( جانبي: ایــن روش هنگامي كه آب 
زیرزميني به طور وســيعي گســترده باشد بيشــتر موثر واقع 
ميشــود. از مهمترین مزایای این سيستم قابليت تنظيم جهت 
حفــاری گالری و همچنين امكان نصــب زهكش های افقی به 
صورت شــعاعی از طریق آن ميباشــد، گمانه یــا تونل حفاري 
معموال با 10 درجه شــيب به سمت باال دست و با قطري حدود 
100-56 ميليمتر حفر مــي گردد و طول این حفاري بين 30 
تا 50 متر مي باشــد. حفاري به صورتي است كه از سطح زمين 
با مشخصات ذكر شــده به سمت الیه آب دار انجام مي پذیرد. 
حفــاري باید 10 تا 5 متر از ســطح لغزنده طوالني تر باشــد.      
چاه هاي زهكشــي: این روش عمدتا در مورد دامنه های سنگی 
بكار می رود.چاه ها معموال به ســه دســته، چاه های پمپاز چاه 
های فشارشــكن، وسيفون ها دسته بندی ميشوند. چاه ها 3 تا 

 
شكل1-  الف، زهكش فعال ب، زهكش فعال ناقص
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5 متر قطر داشته و داراي اعماقي بين10 تا 30 متر ميباشند. 
زهكش ورقــه ای: درخاكریزهایی كه در دامنه ایجاد می شــود، 
وجود الیه ای از مواد نفوذپذیر در زیر خاكریز ، ضمن زهكشــی 
آبهای محلی دامنه و داخل خاكریز ، از افزایش بيش ازحد فشار 
آب در خاكریز ، جلوگيری به عمل می آورد.زهكش ورقه ای یک 
زهكش فعال تقریبا ورقه ای شكل است كه بر روی صفحه نشت 

نصب ميشود. 
الكترواســمز: این روش عمدتــا در دامنه های خاكی كه از الی 
درست شده باشــند بكار گرفته می شود و ضمن تسهيل تخليه 
آب بر مقاومت خاك می افزاید.به این منظورالكترودهایی را در 
عمقی كه مایليم آب آن تخليه شــود، قــرار می دهيم و جریان 
مســتقيم به آنها وصل می كنيم. جریان باعث می گردد كه آب 
بين ذره ای از قطب مثبت به سمت قطب منفی حركت كرده و 

در آنجا توسط پمپاژ به خارج هدایت شود.

2 - 3- پایدارسازي دیواره هاي معدن
پایدارسازي دیواره هاي سنگي به روشهاي زیر عملي است.

1- بهسازي: مانند زهكشي و تزریق
2- نگهداري: استفاده از مهاري، احداث دیواره حایل و نظایر آن

3- پوشش: مانند بتنپاشي )شاتكریت( و مانند آن
4- اصالح پله

وجود آب در دیواره پله ها باعث ایجاد فشار در دیواره ها،كاهش 
مقاومت برشــي دیواره، نــرم كنندگي مــواد پركننده درزه ها 
یا ســنگ بكر موجود در شــيب، شكفتگي در ســنگهاي نرم، 
آبشستگي رگه هاي ضعيف درسنگ و در بعضي موارد خوردگي 
سيســتمهاي پایدارسازي )پيچسنگ( مي شــود. بدین منظور 
روشــهایي چون زه كشي )ســطحي و عميق( و یا تزریق براي 
خارج كردن آبها و یا ممانعت از ورود آنها به محيط وجود دارد. 

3- تحليل داده ها و ارائه نتایج
3-1-  تأثيرآب های زیرزمينی بر پایداری

تأثيرآبهای زیرزمينــی روی پایداری را می توان با مفهوم تنش 
موثر )ترزاقی( بيان نمود.

 )1( 

كه در آن c مقاومت چســبندگی،        تنش نرمال روی ســطح 
 P مقاومت برشــی سطح لغزش و τ ،زاویه اصطكاك φ ،لغزش
فشار آب حفره ای می باشد. آبهای زیرزمينی تنش نرمال عمل 
كننده روی صفحه را كاهش ميدهد و در پی آن مقاومت برشی 
سطح را كاهش ميدهد. معيار موهر كولن را بر حسب تنش های 

اصلی ميتوان اینچنين نوشت.
)2(

كه در آن       تنش اصلی بزرگتر و      مقاومت فشاری است.
چون تنش افتراقی از فشــار روزنه ای تاثير نمی پذیرد ميتوان 

معادله زیر را نوشت.
)3(

با حل معادله باال فشــار آب در روزنه هاو درزه های سنگ را كه 
برای شروع ریزش از حالت تنش اوليه مبتنی بر       و      الزم 

است حساب ميكنيم.

)4(

 
شكل2ـ نمایش روشهاي مختلف زه كشي در معادن روباز

 
شكل3- روشهاي پایدارسازي شيب هاي سنگي

τ= C +( 𝝈𝝈n-P)tanφ 
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3-2-  مطالعات موردی
در این قســمت سه مورد از پروژه هایی كه در مورد اثر زهكشی 
بر پایداری شــيب در معدن شماره یک گل گهر صورت گرفته 

بود مورد ارزیابی قرار گرفت.
1- تحليــل پایداري دیواره نهایي معدن شــماره یک گل گهر 
ســيرجان )كوروش شــهریار; جواد غالم نژاد( در طراحي هاي 
اوليه،شيب سرتاســري دیواره هاي معدن در خاك 35 درجه و 

در سنگ 45 درجه در نظر گرفته شده است.

مطالعات فوق نشــان داد كه زاویه شيب در دیواره سنگي نهایي 
قســمت جنوبي را مــي توان از 45 به 60 درجــه افزایش داد.

در دیواره خاكی در حالت خشــک زاویه شــيب در دیواره هاي 
مختلف بين 32تا 38 درجه است.

2- بررسی اثر زهكشی بر پایدارسازی دیواره های نهایی معدن 
گل گهر برمبنای قابليت اطمينان)سعيد كریمی نسب( 

با مقایســه نتایج جدول بعضی مقاطع با زهكشــی كامل هنوز 
ناپایدار هســتند، در نتيجه روش زهكشی را برای پایدارسازی 

تمامی دیواره ها نمی توان استفاده كرد.
3- تحليــل عددی پایداری شــيب دیواره آبدار شــرقی معدن 

شماره یک گل گهر سيرجان )ابوذر بخشی، جواد غالم نژاد(
بــا توجه به مدل های ایجادشــده در نرم افــزار FLAC براي 

تحليل پایداري شيرواني در حالت خشک وآبدار، ضریب ایمنی 
در حالت آبدار 0/86 و در حالت خشک 0/99بدست آمده است، 
نتایج نشان ميدهد كه تنها با زهكشی كامل دیواره شرقی پایدار 
نبوده و برای افزایش پایداری آن باید شيب دیواره كاهش داده 
شــود.برای این منظور كاهش شــيب دیواره سنگی و خاكی در 
شرایط مختلف بررسی شد، در نتيجه با زهكشی كامل دیواره و 

كاهش شيب دیواره به 38 درجه ضریب ایمنی به 1/3 رسيد.

4- نتيجه گيری 
بعد از تعيين ســطح حداقل آب با توجــه به توزیع پارامترهای 
مقاومتی دیواره)توده سنگها(، تحليل پایداری با استفاده از نرم 
افزار صورت ميگيرد؛ و ســطح با بيشترین احتمال گسيختگی 
مشــخص می گــردد. فاكتور ایمنی و احتمال گســيختگی در 
حالت زهكشی شــده برای مقاطع مختلف، نشان داده ميشود. 
از ایــن نتایج ميتوان نتيجه گرفت برخی دیواره ها با زهكشــی 
كامل هنوز ناپایدار هســتند، در نتيجه روش زهكشــی را برای 

پایدارسازی تمامی دیواره ها نمی توان استفاده كرد.
 با تحليل های انجام شده ميتوان نتيجه گرفت كه با اعمال روش
 زهكشی مناسب برای كاهش فشار آب پشت دیواره ها در بعضی
 از مقاطع در پایداری دیواره های نهایی موثر می باشد. برای پایدار
 سازی تمامی مقاطع روش كاهش شيب یا مجموع كاهش شيب
 و زهكشی پيشنهاد ميگردد. با توجه به عدم قطعيتهای موجود
قابليت مبنای  بر  را  بهينه  فاكتورایمنی  ميتوان  مقطع،  هر   در 

اطمينان95٪ تعيين كرد
در تحليل پایداری شيب به روشــهای عددی ،نتایج تحليلهاي 
تعادل حدي دیواره نشــان مي دهد وضعيت آب بعد از شــكل 
گرفتن دیواره عامل مهمــي در پایداري یا عدم پایداري دیواره 
خواهد بود. زهكشــي سنتي از محل هاي تجمع آب زیرز ميني 
نشت پيدا كرده به معدن نمي تواند جوابگوي خشک نمودن پله 
هاي معدن باشد. در معدن در حال زهكشي، در كنار نقش سطح 

 
شكل4 مقایسه تنش موثر در یک شيب تا حدودی اشباع با یک شيب تقریبًا 

زهكشی شده

 

جدول1- نتایج حاصل از تحليل پایداري دیواره هاي معدن

 

  جدول2-  فاكتور ایمنی در حالت زهكشی شده برای مقاطع مختلف  
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استاتيک عمومي منطقه جهت زهكشي آب زیرزميني به داخل 
معدن، موقعيت ســطح دیناميک و تالقي آن با كاواك معدن ، 
نيز نقش بسزایي در شناخت جهات زهكشي داخل معدن دارد. 
تقســيم بندي زیرحوضه هاي آب زیرزميني در محدوده اي از 
معدن كه تحت تأ ثير ســطح دیناميک آب زیرزميني است، مي 
تواند در تعيين زیرحوضه هاي تغذیه و محل هاي خروجي آب 

زیرزميني از پيت نقش بسزایي داشته باشد.
5- منابع

 [1] C.o.brawner(2008) control of ground water 
in surface mining 
[2] V ksingh(2011) Slope stability study for opti-
mum design of an opencast mining project.
 [3] Peterson J L .(1999) Probability analysis of 
slope stability. M.S. Thesis, West Virginia Uni-
versity
[4] website: www.Rockscience.com
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چــاه هاي جدید عميق زهكشــي در مجتمع ســنگ آهن گل 
گهر((دومين كنفرانس معادن روباز ایران، دانشگاه باهنر كرمان

 ]8[ كریمی نسب سعيد )1385(پایدار سازی شيب با زه كشی 
زیر سطحی ،دانشگاه شهيد با هنر كرمان)چاپ اول(

]9[ موسوی مهدی، یاراحمدی عليرضا،)1388(تحليل پایداری 
دیواره غربی معدن مس سرچشــمه با اســتفاده از روش المان 

مجزای سه بعدی.
]10[ نعمتــی مهدی ،)كالســترینگ هيدروژئوشــيميایی آب 
های زیرزمينی منطقه معدنی ســنگ آهن گل گهر با استفاده 
از روشــهای آماری( پایان نامه كارشناسی ارشد،دانشگاه باهنر 

كرمان
]11[ ســعيد مكنوني گيالني 1386)طراحي مجدد زهكشــي 
ســيالب و محدوده خاك روباره در معدن شماره 3 سنگ آهن 
گل گهر(، مجموعه مقاالت نهمين همایش انجمن زمين شناسي 

ایران، دانشگاه تربيت معلم تهران.
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مرتضی روستا1، رضا زابلی2، حمید رضا محمدی  3 
چكيده 

اگرچه در بررسی پایداری شيب ها با بكارگيری یک مقدار برای هر پارامتر، نسبت به تعيين یک ضریب ایمنی برای شيب مورد بررسی 
اقدام می گردد ولی طبيعت غيرهمگن خاك و وجود تفاوت در پارامترهای آن حتی در نقاط نزدیک به یكدیگر، هندســه غير یكسان 
در تمام قسمت های شيب، فرضيات بكار گرفته شده در تعيين مدل مورد استفاده و عدم تطبيق كامل آن با شرایط موجود در فيلد و 
خطاهای انسانی در تعيين پارامترهای خاك و یا مدل مورد استفاده، همه و همه از جمله عواملی هستند كه موجب غيرقابل اعتماد 
بودن ضریب اطمينان تعيين شده برای شيب مورد بررسی می شوند. بر این اساس در مقایسه با یک تحليل قطعی، تحليل احتماالتی 
با قابليت ذاتا تغييرپذیر و عدم قطعيت در پارامترهای ورودی شيوه مفيدتری در بررسی مسایل پایداری شيب ها و پيش بينی صحيح تر 
رفتار خاك و سنگ می باشد. در این مقاله، با استفاده از نرم افزار Slide و تكيه بر شبيه سازی مونت كارلو با سه روش بيشاپ، جانبو 
و اسپنسر تحليل پایداری دامپ باطله معدن شماره یک گل گهر انجام گرفته و احتمال ریزش در پنج مقطع مختلف آن بدست آمده 

است. نتایج نشان از ضریب اطمينان پایين تر و احتمال شكست باالتر یكی از مقاطع نسبت به مقاطع دیگر دامپ می دهد.

كلمات كليدي: دامپ باطله، تحليل احتماالتی، Slide، شبيه سازی مونت كارلو، معدن گل گهر

تعیین احتمال ریزش دامپ باطله معدن شماره یک گل گهر به روش تحلیل احتماالتی 
Slide با استفاده از نرم افزار

mrearoosta@gmail.com ،1- دانشجوی كارشناسی ارشد مكانيک سنگ، دانشگاه یزد
، reza.sl90@yahoo.com2- دانشجوی كارشناسی ارشد مكانيک سنگ، دانشگاه شهيد باهنر كرمان 

hamid_azizabadi@yahoo.com ،3- سرپرست واحد مكانيک 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 
منطقه گل گهر بوده و منطقه مورد مطالعه عموما از آبرفت های 
عهد حاضر پوشيده شده است. باطله این معدن مشتمل بر باطله 
آبرفتی و روباره خاكی و باطله سنگی معدن بوده و تاكنون حدود 
240 ميليون تن از این مواد در قســمت جنوبی معدن دپو شده 
اند. مواد دامپ طيف وسيعی از اندازه و جنس را شامل می شود. 
این مواد عمدتا از خاك روباره و مواد آبرفتی بوده و جنس سنگ 
ها نيز شــامل سنگ های كربناته، دولوميتی و كلسيتی، كلریت 
شيســت، گنایس، كوارتز شيســت و... و با اندازه رس تا بلوك 
های ســنگی 2 تا 3 متری است كه عمده مواد باطله را خاك و 
سنگ های ریزدانه تشــكيل داده است]1[. بدليل طرح توسعه 
معدن و افزایش عمق آن، دامپ باطله درشت دانه معدن نيز در 
حال گســترش بوده و نگرانی هایی بدليل افزایش ارتفاع بوجود 
آورده است. اســتفاده از روش های قطعی در تحليل پایداری با 
توجه به نامعينی هایی كه در پایداری شيب وجود دارد، موجب 
غيرقابل اعتماد بودن ضریب اطمينان تعيين شــده برای شيب 
مورد بررســی می شوند. بنابراین اســتفاده از تحليل احتماالتی 
با قابليت ذاتــا تغييرپذیر و عدم قطعيت در پارامترهای ورودی 
شيوه مفيدتری در بررسی مسایل پایداری شيب ها و پيش بينی 

صحيح تر رفتار خاك و سنگ می باشد.
بطور كلی منشــا نامعينی ها در تحليل پایداری شيب ها به چند 
دسته طبقه بندی می شود؛ اول: خواص و پارامترهای مقاومتی 
سنگ و خاك مثل چسبندگی و زاویه اصطكاك دارای پراكندگی 
زیاد می باشند و مستقيما در دقت تحليل پایداری اثر می گذارند. 
در ســنگ ها بعلت وجود درزه و ترك، خواص سنگ بكر دارای 
نامعينی كمتری می باشد، در حاليكه طول و هندسه قرارگيری 
درزه ها و ترك هــا و مقاومت اصطكاكی آن ها در ایجاد نامعينی 
دخالت فراوان دارند. دوم: هندســه شــيب، جزیيات الیه بندی، 
وجود ساختارهای زمين شناسی و شرایط مرزی عوامل دیگری 
هســتند كه در ميزان نامعينی تاثير دارند. سوم: نحوه ی توزیع 
فشــار آب حفره ای نيز نامعين می باشــد. عــالوه بر پراكندگی 
پارامترهای ورودی كه مستقيما در تعيين احتمال لغزش شيب 
دخالــت دارند، عواملی نظير نوع تابع چگالی احتمال پارامترها، 
انتخاب مدل تحليلی پایداری و تاثير انواع اشــكال همبستگی، 
شامل همبستگی بين پارامترها، همبستگی بين سطوح مختلف 
لغزش و همبستگی فاصله ای پارامترها در محدوده ی لغزش نيز 

تاثير دارند]2[.

2-روش تحقيق
2-1- روش های انجام تحليل قابليت اعتماد

اغلب پدیده هایی كه در زندگــی ما اتفاق می افتند، دارای عدم 
قطعيت هایی هســتند كه قادر به پيش بينی آن ها نمی باشــيم. 
بدیــن صورت كه پارامترهای مختلف در مــكان و یا زمان های 
متفــاوت دارای فراوانی های متفاوتی بــوده و لذا خروجی های 
چندگانــه و بدون هيچ الگوی مشــخصی بــا عباراتی همچون 
شــانس و یا احتمال بيان می شــوند. در مهندســی ژئوتكنيک 
نيز مانند ســایر شاخه های مهندسی، مســاله عدم قطعيت در 
طراحی ها را با استفاده از ضرایب اطمينان تجربی حل كرده اند. 
این ضرایب از تجارب قبلی منتج می شوند و ممكن است ایمنی 
كافی در بر نداشته باشــند. همچنين، آنها نمی توانند اطالعاتی 
درباره نقش متفاوت هر یک از پارامترها در ایمنی سيستم بيان 
كنند. لــذا روش هایی در طراحی كه مســاله عدم قطعيت ها و 
برآیند آنها را درنظر بگيرند، بسيار با ارزش هستند. این روش ها 
به نام روش های تعيين قابليت اعتماد مشهورند. در یک تقسيم 
بندی كلی، روش های بررسی قابليت اعتماد به سه دسته تقسيم 
می شوند. دسته اول روش های تحليلی مانند روش تركيب توزیع 
متغيرها ، دســته دوم روش های تقریبی مانند تخمين نقطه  و 
مرتبه اول ممان دوم  و دســته ســوم روش شبيه سازی مثل 
روش مونــت كارلو ، كه در این ميان روش مونت كارلو با توجه 
به سهولت در كاربری و دقت در جواب های بدست آمده بيش از 
ســایر روش ها جهت بررسی پایداری شيب ها مورد استفاده قرار 
گرفته است. این روش راهكاری جهت بررسی مسایل ریاضياتی 
قطعی با اســتفاده از شيوه نمونه برداری تصادفی ارائه می دهد. 
در این روش از هــر متغير تصادفی یک مقدار بصورت تصادفی 
انتخاب شــده و پس از جایگزینــی در معادله هدف، مقدار آن 
بدســت می آید. با تكرار این كار تعــداد متعددی از مقادیر تابع 
هدف بدســت می آید و نهایتا كه همــان توزیع تابع هدف می 
باشــد حاصل می گردد]2[. در روش هــای احتماالتی، احتمال 
لغزش مســتقيما با توجه به تابع چگالــی احتمال متغيرها و با 
انتگرال گيــری چند بعدی روی همــه ی محدوده لغزش برآورد 
می گــردد. به طور مثال هرگاه تابع چگالی ضریب اطمينان یک 
شــيب مشخص باشد، مطابق شكل 1 احتمال لغزش را می توان 
از انتگرال ســطحی كــه دارای ضریب اطمينــان كمتر از یک 
اســت، محاســبه كرد. معموال به علت پيچيدگی تابع احتمال 
نهایی و دشــوار بودن انتگرال گيــری چندبعدی، تعيين مقدار 
دقيق احتمال لغزش دشــوار می باشد و غالبا تقریب های عددی 
الزم می گردد. اما در روش های شــبيه سازی و با توجه به توان 
كامپيوترهای امروزی، محاســبه احتمال لغزش ســاده تر شده 

است]3[.
  1 -Jointed Distribution Method

  2 -Point Estimate
  3 -First Order Second Moment (FOSM
  4 -Monte Carlo
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2-2-  روش شبيه سازی مونت كارلو
یكی از پركاربردترین روش های شبيه سازی، روش مونت كارلو 

می باشد كه شامل مراحل زیر است:
• انتخاب روش حل تحليلی قطعی مناسب )از قبيل روش های 

جانبو، بيشاپ و اسپنسر(
• انتخــاب پارامترهای ورودی برای مدل ســازی احتماالتی و 

كمی سازی تغييرات آن ها
• نمونه گيری تصادفی برای هر پارامتر كه از تابع چگالی احتمال 

و یا ستون داده های مربوط به آن پارامتر انتخاب می شوند
• حل مســاله از روش تحليلی قطعی با مجموعه ی پارامترهای 

انتخاب شده برای محاسبه تابع عملكرد.
عمليات بــا تكرار دو مرحله ی اخير تا رســيدن به تعداد كافی 
شبيه سازی ادامه می یابد و با استفاده از مقادیر خروجی، توزیع 
تابع عملكرد و در نتيجه احتمال لغزش مشــخص می شــود. با 
توجه به اینكه تابع ضریب اطمينان و به دنبال آن تابع عملكرد 
در تحليل پایداری شــيب ها پر حجم و پيچيده است، استفاده 
از روش های احتماالتی تحليلی دشــوار می باشد. هرچند روش 
شبيه سازی نسبتا وقت گير است، اما استفاده از این روش برای 
كاربران ساده تر اســت. همچنين لحاظ كردن همبستگی ميان 
پارامترها در شــبيه سازی نسبت به روش های تحليلی راحت تر 
است]3[. برای مدلسازی احتماالتی از نرم افزار Slide و از سه 
روش بيشاپ، جانبو و اسپنسر استفاده شده است. این نرم افزار 
قادر اســت با دریافت هندسه شيب و پارامترهای متغير خاك و 
همچنين سطح پيزومتریک، احتمال لغزش و تابع توزیع ضریب 
اطمينان را محاســبه كند. در تحليل احتماالتی توسط این نرم 
افزار تابع توزیع متغيرهای ورودی كه شامل چسبندگی و زاویه 

اصطكاك مواد است، نرمال در نظر گرفته شده اند.
روش مونت كارلو به طور موثری پاســخ تابــع عملكرد ضریب 
اطمينان را نســبت به متغيرهای ورودی كــه به طور تصادفی 
انتخاب و در تابع عملكرد جایگزین می شــوند، شــبيه ســازی 
می كند. در این روش برای هر پارامتر ورودی كه بطور تصادفی 
در نظر گرفته شــده است، با توجه به شكل تابع چگالی احتمال 
آن و نيز با در نظر گرفتن دامنه تعييراتش، اعداد تصادفی ایجاد 

و مقدار تابع عملكرد محاسبه می شود. این فرآیند تا آنجا ادامه 
می یابد كه به طور تقریبی شــكل تابع چگالی ضریب اطمينان 
تعيين شود و با توجه به آن احتمال گسيختگی و اندیس قابليت 
اطمينان محاسبه می شود. برای انجام تحليل پایداری شيب به 
روش مونت كارلو بایستی تعداد زیادی عمليات تكراری صورت 
گيرد. از لحاظ تئوری هرچه تعداد تكرارها بيشــتر باشــد باعث 
دقيق تر شــدن نتایج حاصله خواهد شد. با این حال این سوال 
مطرح می باشد كه چه تعداد تكرار برای انجام تحليل الزم است؟ 
كمترین تعداد مراحل محاسباتی مورد نياز به تعداد متغيرهای 
تصادفی و همچنين ســطح اطمينان موردنظر بستگی دارد. از 
لحاظ آماری می توان رابطه )1( را برای تعيين تعداد تكرار مونت 

كارلو استفاده نمود]4[.

)1(

در این رابطه، N تعداد مراحل محاســباتی شبيه ســازی مونت 
كارلــو، d و ε به ترتيب انحراف معيار نرمال و ســطح اطمينان 
 m مطلوب می باشــند كه از جدول )1(  انتخــاب می گردند و

تعداد متغيرهای تصادفی ورودی است.

2-3-  تحليل احتماالتی و تعيين احتمال شكست
تعــداد پنج مقطع زمين شناســی از دامــپ باطله جهت انجام 
تحليل گرفته شــده است كه موقعيت این مقاطع در شكل )2( 
نشــان داده شده اســت. مواد دامپ باطله مخلوطی از سنگ و 
خاك بوده و قســمت عمده آن را خاك تشــكيل داده اســت. 
خواص ژئومكانيكــی مواد باطله با اســتفاده از تكنيک تحليل 
برگشتی بصورت جدول )2( بدســت آمده اند. در تحليل ها این 
خواص برای تمام نقاط و در هر پنج مقطع یكسان درنظر گرفته 
شده اند. همچنين با توجه به عدم وجود آب زیرزمينی در محيط 
دامپ، از این پارامتر صرفنظر شده و در تحليل ها محيط خشک 

در نظر گرفته شده است.

 

 
(1)      

        
  

 

شكل 1- نمودار تابع چگالی احتمال فاكتورایمنی )مساحت هاشورخورده نمایانگر 
احتمال شكست است(]3[

 

 
(1)      

        
  

 

 (εسطح اطمینان ) (dف معیار استاندارد )انحرا
1/282 08 % 
1/645 08 % 
1/960 09 % 
2/576 00 % 

 

جدول 1- انحراف استاندارد مطابق با سطوح اطمينان]4[
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جهت انجام تحليل احتماالتی با استفاده از نرم افزار Slide و 
بدست آوردن احتمال شكست، با در نظر گرفتن چسبندگی و 
زاویه اصطكاك به عنوان پارامترهای متغير، از مقادیر مربوط 
به چسبندگی و زاویه اصطكاك چند مورد مطالعاتی كه برای 
بيان   )3( جدول  در  و  آمده اند  بدست  معدن  باطله  دامپ 
شده اند، انحراف معيار چسبندگی و زاویه اصطكاك و ماكزیمم 
و مينيمم نسبی آن ها بدست آمده اند. این دو پارامتر به عنوان 
متغيرهای ورودی با توابع توزیع نرمال درنظر گرفته شده اند. 
محاسباتی  مراحل  تعداد  همان  كه  نمونه ها  تعداد  همچنين 
تحليل است طبق رابطه )1( و جدول )1( و با سطح اطمينان 
95٪ برابر 150000 درنظر گرفته شده است. مقادیر مختلف و 
پارامترهای در نظر گرفته شده جهت انجام تحليل احتماالتی 
به روش مونت كارلو برای تمامی مقاطع دامپ یكسان بوده و 
احتماالتی  مدلسازی  نيز   )3( است. شكل   )4( مطابق جدول 
انجام گرفته با روش بيشاپ را برای پنج مقطع نشان می دهد.

از  آمده  بدست  ایمنی  فاكتور  توزیع  تابع  نمودار   )5( شكل  
تحليل احتماالتی مقطع 5 با روش بيشاپ را به عنوان نمونه 
احتمال  رنگ  قرمز  قسمت  به شكل،  توجه  با  می دهد.  نشان 
شكست شيب را با فاكتورایمنی كمتر از یک برای این مقطع 
نشان می دهد. نتایج حاصل از تحليل احتماالتی به روش شبيه 
سازی مونت كارلو با استفاده از نرم افزار Slide و با سه روش 
محاسبه شده بيشاپ، جانبو و اسپنسر برای هر پنج مقطع در 

جدول )5( نشان داده شده اند.

3- تحليل داده ها و ارائه نتایج
پارامترهای ورودی  تحليل احتماالتی بدليل عدم قطعيت در 

شيوه مفيدتری در بررسی مسایل پایداری شيب ها و پيش بينی 
رفتار خاك و سنگ می باشد. با توجه به تحليل انجام گرفته 
بر روی دامپ باطله معدن شماره یک گل گهر، فاكتور ایمنی 
مقطع 2 كمتر از سایر مقاطع و احتمال شكست آن بيش از 
سایر مقاطع بدست آمده است. لذا با توجه به ترك های كششی 
باال  ارتفاع و  نياز به كاهش  بوجود آمده در سطح این مقطع 

شكل 2- موقعيت مقاطع گرفته شده جهت انجام تحليل 

دانسیته  پارامتر
(KN/m3) 

چسبندگی 
(kPa) 

زاویه اصطکاک 
 )درجه(

 24 21/4 02 مقدار
 

جدول 2- خواص فيزیكی و مكانيكی بدست آمده برای مواد باطله با استفاده از 
تحليل برگشتی

جدول 3- مقادیر چسبندگی و زاویه اصطكاک استفاده شده در تحليل پایداری موارد 
مشابه]18-5[

 مقدار پارامتر

 چسبندگی

 12 انحراف معیار
 21/4 گینمیان

 20 مینیمم نسبی
 20 ماکزیمم نسبی

 نرمال تابع توزیع

 زاویه اصطکاک

 8 انحراف معیار
 24 میانگین

 7 مینیمم نسبی
 16 ماکزیمم نسبی

 نرمال تابع توزیع
 150000 تعداد تکرار

 

جدول 4- پارامترها و مقادیر درنظر گرفته جهت انجام تحليل
Slide احتماالتی در           

  φ  (kPa)c )درجه( موقعیت مرجع
Piésold, 2012 کانادا 

Kainthola et al., 2011 36/5 21/5 هند 
Sample et al., 2009 - 40 15 
Sonmez et al., 1998 14/9 ترکیه 
Das, 2011 24/08 17/3 هند 

Rai et al., 2011 - 33 9/4 
Koner and 
Chakravarty, 2010 - 20 2 

Li and Ye, 2012 14/5 24/6 چین 
Yellishetty and 
Darlington, 2010 هند 

Azam et al., 2009 1/7 37/6 کانادا 
Nur Irfah et al., 2011 3/2 20/8 مالزی 
Bradfield et al., 2013 30 28 استرالیا 
Steiakakis et al., 2009 13/5 23/4 یونان 

Adamczyk et al., 2013 31/2 18/6 لهستان 
17 39/5 
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بردن فاكتور ایمنی آن ضروری به نظر می رسد.
فاكتورایمنی بدست  پایداری مقاطع مختلف،  انجام تحليل  با 
 2/1 پایدار  ایمنی  فاكتور  از  كمتر   4 و   2  ،1 مقاطع  از  آمده 
بدست آمده است كه با كم كردن ارتفاع به ترتيب 15، 10 و 
5 متر در این سه مقطع می توان به فاكتور ایمنی پایدار رسيد. 
همچنين پس از كاهش ارتفاع مقاطع، تحليل پایداری قطعی 
احتمال  كه  گردید  مشاهده  و  گرفته  انجام  نيز  احتماالتی  و 
شكست مقاطع 1، 2 و 4 با كاهش ارتفاع به ترتيب 15، 10 و 
5 متری به ترتيب 7 درصد، 9 درصد و 3 درصد كاهش یافته 

است.

4- منابع
بهره  "طرح   ،)1384( معدن،  كوشا  مشاور  مهندسين   ]1[  
معدن  امور  مدیریت  گهر"،  آهن گل  معدن سنگ  از  برداری 

شركت سنگ آهن گل گهر، سيرجان.
  ]2[جوهری، علی، زرنگ ثانی،   فرزان و پرواز،   محمدحسين؛
 )1390(، "تحليل قابليت اعتماد شيروانی خاكی نامحدود فاقد
متغيرها"، توزیع  منحنی  تركيب  روش  از  استفاده  با   تراوش 
.ششمين كنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان
،)1383( علی،  وزیریان،  وارث  و  عباس  سروش،   ]3[   

Slide جدول 5- نتایج بدست آمده از تحليل احتماالتی با استفاده از نرم افزار

 

 

 

 

 

 1مقطع 

 2مقطع 

 3مقطع 

 4مقطع 

 5مقطع 

 

 

 

 

 

 1مقطع 

 2مقطع 

 3مقطع 

 4مقطع 

 5مقطع 

شكل 4- مدلسازی احتماالتی مقاطع 1 تا 5 )روش بيشاپ(

عمقط  روش محاسبه پارامتر محاسبه شده 
 اسپنسر جانبو بیشاپ

1 
 1/14 1/14 1/14 فاکتورایمنی قطعی

 1/22 1/22 1/22 فاکتورایمنی میانگین
 16/90 16/51 16/77 احتمال شکست  %

2 
 1/11 1/10 1/11 فاکتورایمنی قطعی

 1/19 1/18 1/19 فاکتورایمنی میانگین
 20/77 21/57 20/57 احتمال شکست  %

3 
 1/19 1/20 1/19 فاکتورایمنی قطعی

 1/24 1/25 1/25 فاکتورایمنی میانگین
 18/69 16/89 16/40 احتمال شکست  %

4 
 1/18 1/17 1/18 فاکتورایمنی قطعی

 1/25 1/24 1/25 فاکتورایمنی میانگین
 13/82 14/54 13/56 احتمال شکست  %

5 
 1/31 1/30 1/32 فاکتورایمنی قطعی

 1/41 1/39 1/41 فاکتورایمنی میانگین
 4/26 5/04 4/06 احتمال شکست  %
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رضا زابلی1، مرتضی روستا2، سعید کریمی نسب  3 
چكيده 

دیواره نهائی معدن شــماره یک گل گهر در برگيرنده مصالح آبرفتی و توده ســنگی است. قسمت آبرفتی در برگيرنده سنگدانه-هائی 
به ابعاد حدود 3 ميلی متر تا 70 ســانتی متر كه به همراه مواد ســيمانی ضعيف تا سخت تشكيل شده اند. این قبيل مصالح بر اساس 
نوع دانه بندی و توزیع اندازه، شكل، جنس سنگدانه ها، جنس سيمان و نحوه ی اتصال زمينه با سنگدانه ها، رفتار مقاومتی متفاوتی 
از خود نشــان می دهند. مقاومت و تغيير شــكل این مصالح تابعی از خواص ســنگدانه ها و سيمان می باشد. در این مقاله به منظور 
درك بهتر ویژگی های ژئومكانيكی مصالح آبرفتی بعلت آنكه قطعات ســنگ در خميره ای از ســيمان ریزدانه تر قرار دارند به لحاظ 
ژئومكانيكی، همانند مصالح   Bimrocks مورد بررســی قرار گرفته و به تعيين خصوصيات ژئومكانيكی آن ها پرداخته شــد. بدین 
منظور ابتدا دانه بندی این آبرفت ها بر روی نمونه های حجيم تعيين گردید. همچنين مغزه هائی از طریق چاه های اكتشــافی حفر 
شده در آبرفت ها به منظور انجام آزمون های آزمایشگاهی مكانيک سنگی تهيه شد.با تحليل نتایج آزمایش مقاومت فشاری و نحوه 
شكســت نمونه ها مشــخص گردید كه مقاومت نمونه ها به مقدار زیاد تحت تاثير نسبت حجمی سنگدانه ها می باشد. جهت بررسی 
رفتار مقاومتی كنگلومرا، با تهيه نمونه های مصنوعی از كنگلومرا و انجام آزمون مقاومت تک محوری مشــخص گردید كه در نمونه 

های طبيعی و مصنوعی با افزایش نسبت حجمی سنگدانه ها به سيمان مقاومت نمونه كاهش می یابد.

كلمات كليدی: Bimrocks، سنگدانه ها، نسبت حجمی سنگدانه ها، رفتار مقاومتی، معدن گل گهر

رابطه بین نسبت حجمی سنگدانه ها و مقاومت تک محوره کنگلومرا، موردمطالعاتی معدن 
شماره یک گل گهر

Reza.sl90@yahoo.com 091319644701- دانشجوی كارشناسی ارشد مكانيک سنگ دانشگاه شهيد باهنر كرمان 
mrearoosta@gmail.com2- دانشجوی كارشناسی ارشد مكانيک سنگ دانشگاه دانشگاه یزد 

S_karimin@yahoo.com3- دانشيار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهيد باهنر كرمان
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 1-مقدمه

برگيرنده مصالح  نهائی معدن شماره یک گل گهر در  دیواره 
دانه  درشت  های  آبرفت  از  مصالح  این  كه  است  آبرفتی 
متنوع  هایی  زمين شناسی سنگدانه  لحاظ  از  كه  )كنگلومرا( 
از سنگ های رسوبی، آذرین و دگرگونی و سيمان غالبا آهكی 
می باشد، و ميان الیه هایی ریزدانه از جنس آهک مارنياست.

به منظور درك بهتر رفتار مقاومتی مصالح آبرفتی بعلت آنكه 
دارد  قرار  تر  ریزدانه  سيمان  از  ای  خميره  در  قطعات سنگ 
 block(به لحاظ ژئومكانيكی می توان آن را در گروه مصالح
in matrix rocks(Bimrocks قرار داد، و به تخمينی از 
رفتار آن ها دست یافت.Bimrocks متشكل از بلوك ها یا 
سنگدانه 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[. 
ها  بلوك  حجمی  نسبت  اگر  )مدلی.2004(  نظر  طبق  بر 
)سنگدانه ها( بين ٪25 و ٪75 باشد این توده سنگ را می 

توان در گروه Bimrocks طبقه بندی كرد]4[.
بر روی  به همراه مدلی  و همكارانش  در سال 2005 سونمز 
می  قرار   Bimrocks مصالح  گروه  در  كه  آنكارا  آگلومرای 
محوره  تک  فشاری  مقاومت  تخمين  به  كردند.  مطالعه  گيرد 
ی آگلومرای آنكارا پرداختند. و تاثير نسبت حجمی بلوك ها 
و همچنين تاثير جوش خوردگی بين سنگدانه ها و زمينه بر 
مقاومت فشاری تک محوره را بررسی نمودند. و به این نتيجه 
مقاومت  ها  سنگدانه  حجمی  نسبت  افزایش  با  كه  رسيدند 
افزایش می یابد. و دز نهایت برای تخمين نسبت حجمی بلوك 
ها و مقاومت فشاری این سری از مصالح روابطی را پيشنهاد 

دادند]5[. 
در این مقاله ابتدا نسبت حجمی سنگدانه ها در مقياس بزرگ 
تخمين زده شد. سپس مغزه هایی از آبرفت ها تهيه گردیده 
و آزمون مقاومت فشاری تک محوره بر روی آن ها انجام شد 
و نسبت حجمی سنگدانه ها در هر مغزه اندازه گيری گردید.

به علت كمبود نمونه همچنين برای درك بهتر رفتار مقاومتی 
طور  به  هایی  نمونه  مقاومت،  بر  ها  سنگدانه  وجود  تاثير  و 

مصنوعی آماده سازی شدند.
حجمی  نسبت  و  فشاری  مقاومت  بين  ی  رابطه  انتها  در 
سنگدانه ها بدست آمد، و مشخص گردید كه در هر دو نمونه 
های طبيعی و مصنوعی با افزایش نسبت حجمی سنگدانه ها 

مقاومت كاهش می یابد.

2- روش تحقيق
روی  مطالعه  و  شده،  انجام  محيطی  های  بررسی  اساس  بر 

ی  زمينه  یک  در  كه  هایی  سنگدانه  از  متشكل  های  سنگ 
ليتولوژی  نوع  این  به  اصطالح  در  كه  اند  ریزتر سيمانه شده 
ی  دانه  درشت  های  آبرفت  شود.  می  گفته   Bimrocks
محدوده معدن سنگ آهن گل گهر را نيز بر اساس تعریف ذكر 
شده می توان در این گروه از مصالح  طبقه بندی نمود و به 

بررسی رفتار مقاومتی این رسوبات پرداخت.

های  نسبت حجمی سنگدانه  و  بندی  دانه  2-1-تعيين 
آبرفت ها

با توجه به اینكه نسبت حجمی سنگدانه ها تاثير قابل توجهی 
از مصالح دارد. همچنين  نوع  این  بر خصوصيات ژئومكانيكی 
به علت اینكه در این نوع ليتولوژی از لحاظ پایداری شيب با 
سطح شكست دارای پيچ خوردگی از اطراف سنگدانه ها نيز 
حائز اهميت است. سه روش برای بدست آوردن نسبت حجمی 
بلوك ها وجود دارد. روش یک بعدی)حفاری( به دليل اینكه 
در جایی استفاده می شود كه بلوك هایی با اندازه بزرگ در 
حد بولدر یا به عبارت دیگر بزرگ تر از قطر مغزه گير دستگاه 
حفاری وجود داشته باشد. برای بدست آوردن نسبت حجمی 
از این طریق ميزان زیادی حفاری برای كاهش عدم قطعيت 

مورد نياز است عملی نبود]2[. 
از روش دو بعدی )آناليز تصویری( استفاده  سپس سعی شد 
شود، به علت اینكه تفاوت رنگ قابل توجهی بين اجزای تشكل 
ها  سنگدانه  تفكيک  و  نداشته  وجود  سنگ  توده  ی  دهنده 
با  نشد.  عملياتی  نيز  روش  این  است  دشوار  بسيار  زمينه  از 
برای بدست آوردن نسبت  باقی مانده  راه  تنها  این توصيفات 
حجمی سنگدانه ها روش سه بعدی یعنی آناليز سرندی بود.كه 
با جدا كردن اجزای تشكيل دهنده آبرفت ها از یكدیگر انجام 
شد و نمودار توزیع دانه بندی آبرفت ها در شكل )1( نشان 

داده شده است.
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شكل 1-  نمودار توزیع دانه بندی شش نمونه های بلوكی از قسمت های  
مختلف معدن
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در این نمودار توزیع دانه بندی، مقدارCu )ضریب یكنواختی( 
برابر با 16 و مقدارCc )ضریب انحنا( برابر با 1 محاسبه گردید.

 
2-2- نمونه گيری و آزمون های مقاومتی

برای بدست آوردن مقاومت تک محوره این مصالح یک سری 
نشان   )2( در شكل  ها  آن  موقعيت  كه  هایی  گمانه  از  مغزه 
داده شده است تهيه شد. سپس آزمون مقاومت فشاری تک 
نمونه  فشاری  مقاومت  گرفت.   انجام  ها  آن  روی  بر  محوره 
آمد. همچنين  MPa 16بدست  به طورمتوسط  آبرفتی  های 
مقاومت فشاری سنگدانه ها با انجام آزمون بار نقطه ای به طور 

متوسطMPa 33/7 محاسبه گردید.

2-3- مكانيزم شكست در نمونه های آبرفتی
با انجام آزمون مقاومت فشاری تک محوره بر روی نمونه های 
آبرفتی به علت وجود قلوه سنگ ها، سطح شكست مشخصی 
وجود نداشته و سطح شكست دارای پيچ خوردگی از اطراف 
قلوه های سنگی بوده كه در شكل )3( نشان داده شده، به این 
عبور كرده  زمينه سيمانی  از داخل  معنی كه سطح شكست 
است و نسبت حجمی سنگدانه ها در مقاومت موثر است ]6[، 
]7[. پس از انجام آزمون تک محوره بر روی مغزه های آماده 
سازی شده قطعات آن ها از هم جدا گردید و آناليز سرندی 
شدند و نسبت حجمی سنگدانه های هر مغزه بدست آمد و  
تک  فشاری  مقاومت  مقابل  در  حجمی  نسبت  نمودار  سپس 

محوره رسم شد كه در شكل )4( نشان داده شده است.

2-4- مدلسازی فيزیكی نمونه های آبرفتی درشت دانه 
)كنگلومرا( در آزمایشگاه 

معدن شماره یک گل  محدوده  دانه ی  درشت   های  آبرفت 
شدگی  سيمان  لحاظ  از  هم  و  بندی  دانه  لحاظ  از  هم  گهر 
غير همگن می-باشند. بعالوه بدست آوردن نمونه برای انجام 
آزمون هایی از جمله آزمون مقاومت فشاری تک محوره بسيار 
و  مقاومتی  رفتار  بهتر  درك  برای  بنابراین  باشد.  می  مشكل 
تاثير وجود سنگدانه ها بر مقاومت فشاری تک محوره  نمونه 

هایی به طور مصنوعی آماده سازی شد.
آبرفت های درشت دانه متشكل از سنگدانه ها و سيمان می 
باشند. بنابراین برای ساخت نمونه های مصنوعی از سنگدانه 
بودند  یكدیگر جدا شده  از  دانه كه  آبرفت های درشت  های 
آزمایش  پالسترهای  از  و  ها(،  )بلوك  سنگدانه  عنوان  به 
دهنده  تشكيل  )ماتریكس(  سيمان  عنوان  به  مستقيم  برش 
بر  ها  سنگدانه  اندازه  محدوده  شد.  استفاده   ،Bimrocks
اساس سرندهای یک، سه چهارم، سه هشتم و چهار مش، و 

مطابق نمودار توزیع شكل )5( انتخاب شد. 
دانه  آبرفت های درشت  همچنين سيمان تشكيل دهنده ی 
غالبا از نوع آهكی بوده و محدوده مقاومتی سيمان آهكی بين 
12 تا 16MPa است. بر این اساس از پالستر با نسبت سيمان 
به آب دو به یک استفاده شد تا از لحاظ مقاومتی با سيمان 
آهكی در یک سطح قرار گيرد.با توجه به نسبت حجمی سنگدانه 
ها در نمونه های واقعی، نسبت حجمی در نمونه های مصنوعی 20، 
30، 40، 50، 60 و 70 درصد در نظر گرفته شد و برای هر كدام از 

نسبت های حجمی چهار نمونه آماده سازی گردید. 

 
شكل 2- موقعيت چاه های نمونه برداری در معدن شماره یک گل گهر  

 
شكل3- سطح شكست دارای پيچ خوردگی در نمونه های 

  آبرفت درشت دانه )كنگلومرا(
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شكل 5- توزیع اندازه سنگدانه ها در نمونه های مصنوعی
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شكل4-  رابطه بين مقاومت فشاری تک محوره و نسبت حجمی سنگدانه ها
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شكل7-  نمودار مقاومت فشاری تک محوره در مقابل نسبت حجمی سنگدانه های 
نمونه های مصنوعی آبرفت های درشت دانه

شكل 6-  سطح شكست دارای پيچ خوردگی از بين سنگدانه ها
 در نمونه های مصنوعی

همانطور كه از نمودار شكل )4(پيدا است همانند نمونه های طبيعی از 
آبرفت های درشت دانه )كنگلومرا( با افزایش نسبت حجمی سنگدانه 

ها مقاومت فشاری تک محوره كاهش پيدا می كند.

3- تحليل داده ها و ارائه نتایج 
از نمودار دانه بند ی بدست آمده از نمونه های كلوخه ای این 
های  دانه  ی  اندازه  ی  محدوده  كه،  شود  می  استنباط  نكته 
تشكيل دهنده این رسوبات بسيار گسترده و متفاوت است.با 
توجه به اینكه سطح شكست از داخل سنگدانه ها عبور نكرده 
می توان به این نتيجه رسيد كه مقاومت سنگدانه ها در مقاومت 
كلی تاثير نداشتهو مقاومت نمونه ها به مقدارزیادی تحت تاثير 
نسبت حجمی سنگدانه ها به سيمان نمونه می باشد. و این 
نتيجه گرفته می شود كه با افزایش نسبت حجمی سنگدانه 
مقاومت  اگر  یابداما  می  كاهش  نمونه  مقاومت  سيمان  به  ها 
سيمان پایين باشد و اجزای تشكيل دهنده Bimrocks به 
راحتی از هم جدا شوند، با افزایش نسبت حجمی سنگدانه ها 
مقاومت كاهش می یابد.با بررسی مكانيزیم شكست نمونه ها 
و مشاهده ی اینكه سطح شكست از اطراف سنگدانه ها و از 
داخل زمينه عبور كرده، این امر استنباط شد كه عامل اصلی 
تاثير گذار بر مقاومت كنگلومرای گل گهر چه در نمونه های 
نسبت  خشک  های  نمونه  در  چه  و  طبيعی  آب  محتوای  با 
حجمی سنگدانه ها به زمينه است. با بررسی نمونه های مغزه  
سنگدانه  محتوای  افزایش  با  كه  گردید  مشخص  طبيعی  ای 
در نمونه ها مقاومت تک محوره كاهش پيدا می كند. در این 
زمينه به علت وضعيت سيمان شدگی و محدودیت در نمونه 

گيری، مدل فيزیكی از كنگلومرا ساخته شد و مشاهده گردید 
كه رفتار نمونه های مصنوعی مطابق نمونه های طبيعی بوده 
و با افزایش محتوای سنگدانه ها مقاومت كاهش پيدا می كند. 
 Bimrock -1 :وجود دارد Bimrocks به طور كلی دو نوع
خوردگی]8[.  جوش  فاقد   Bimrock  -2 خورده،  جوش 
برابر  تقریبا  بين مرز سنگدانه و زمينه  اول مقاومت  در گروه 
از  خيلی  در  گروه  این  باشد.  می  تنهایی  به  زمينه  مقاومت 
مواقع به علت چسبندگی بين سنگدانه و زمينه به طور كامل 
قابل مغزه گيری می باشند. اما در گروه دوم به علت مقاومت 
كم بين مرز سنگدانه و سيمان مانند كنگلومرای مورد مطالعه 
ابزار  تواند یک  نمونه ها می  از  مقاله، مدل مصنوعی  این  در 
خصوصيات  تعيين  برای  عملياتی  و  اقتصادی  اعتماد،  قابل 
بررسی مطالعات  با  باشد.  توده سنگ  رفتار مكانيكی  از  اوليه 
گذشته و نتایج این مطالعه می توان به این نتيجه رسيد كه 
در Bimrocks جوش خورده با افزایش محتوای سنگدانه ها 
مقاومت افزایش پيدا می كند، اما به این نكته هم باید توجه 
در  گذار  تاثير  عامل  تنها  ها  سنگدانه  حجمی  نسبت  داشت 
مقاومت نبوده، بلكه تاثير مقاومت سنگدانه ها در مقاومت كلی 
تر  از زمينه ضعيف  باید لحاظ شود. یعنی وقتی سنگدانه ها 
باشند بافزایش محتوای سنگدانه ها وضعيت عكس پيش آمده 
و مقاومت به كاهش پيدا می كند. در Bimrock فاقد جوش 
از  شكست  سطح  چون  گهر  گل  كنگلومرای  مانند  خوردگی 
درون زمينه عبور كرده و سنگدانه ها را دور می زند مقاومت 
سنگدانه ها در مقاومت كلی تاثير نداشته بلكه حضور سنگدانه 
ها در مقاومت موثر است، یعنی با افزایش محتوای سنگدانه ها 

مقاومت كاهش می یابد.

4-  تشكر و قدر دانی
و  معدنی  شركت  سنگ  مكانيک  آزمایشگاه  كارشناسان  از 
مساعدت  كه  زارع  مهندس  جناب  گهر خصوصا  گل  صنعتی 
های الزم در انجام این تحقيق را فراهم آوردند سپاسگذاری 

می شود.
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مجتبی عامری1، مسعود عسکری2
چكيده 

با توجه به انواع مختلف ماشين آالت بارگيری و كاميون های باربری در معدن شماره یک، این سؤال پيش می آید كه در سينه كارهای 
مختلف چه ماشين بارگيری قرار داده شود و چه نوع كاميون هایی و با چه توان باربری را به آن اختصاص دهند. برداشت مدت زمان 
بارگيری توســط انواع ماشــين بارگيری در انواع كاميون ها صورت گرفته. تطابق انواع این ماشين آالت با هم و با توجه به ابعاد سنگ 
موجود در ســينه كار شامل خاك، ســنگ ریزدانه، سنگ متوسط دانه و سنگ درشت دانه صورت گرفته و انواع مختلف سيستم شامل 
ماشين بارگيری و ماشين باربری با هم مقایسه شده اند. در نهایت نتيجه گرفته شد كه ماشين آالت بارگيری با حجم جام بيشتر بهتر 
اســت در سينه كارهای با ابعاد سنگ بزرگ تر قرار داده شوند و ماشين آالت بارگيری كوچک تر در سينه كارهای بارگيری مواد ریزدانه 
تا حالت بهينه اســتفاده از سيستم بارگيری را داشته باشيم. در انتها مثالی از تعدادی از انواع مختلف ماشين آالت بارگيری و باربری 

و سينه كارهای با اندازه مواد مختلف داده شده تا روش مناسب تخصيص شاول ها به هر سينه كار مشخص شود.

كلمات كليدی: ماشين آالت بارگيری، معدن گل گهر، دانه بندی سنگ، تخصيص شاول.

تعیین ترکیب مناسب ماشین بارگیری و ماشین باربری درمعدن شماره یک گل گهر

 1- دانشجو ارشد استخراج، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

 2- پژوهشگر ارشد زمين شناسی و معدن ،پژوهشكده سنگ آهن و فوالد 
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1-مقدمه
مكانيک  مهندسی  بخش  در  تكنولوژی  روزافزون  پيشرفت  با 
حمل  قابليت  با  جدید  بارگيری  ماشين آالت  و  كاميون ها 
فعاليت های  در  و  آمده اند  ظهور  عرصه  به  بيشتر  بارگيری  و 
معدنی مورد استفاده قرار گرفته اند. با افزایش ظرفيت بارگيری 
و باربری ماشين آالت حمل و بارگيری معادن سيكل بارگيری 
و هزینه های حمل ماده معدنی كاهش می یابند. از مهمترین 
ماشين آالت  تركيب  مناسب  عملكرد  بر  تاثيرگذار  عوامل 
بارگيری و باربری، متناسب بودن نسبت ظرفيت جام ماشين 
دیگر  مهم  پارامتر  و  است  باربری  ماشين  و ظرفيت  بارگيری 
در  است.  بارگيری  ماشين  جام  حجم  به  سنگ  ابعاد  نسبت 
و  بارگيری  ماشين آالت  از  انواعی  معدن شماره یک گل گهر 
باربری سيستم توليد را تشكيل می دهند، در این مقاله سعی 
این  مقایسه ی  و  ماشين آالت  این  تركيب  بررسی  به  تا  شده 
تركيب ها با هم پرداخته شود تا بهترین تركيب ماشين باربری 

و ماشين بارگيری بدست آید. 

انواع كاميون
كاميون های معدنی را می توان در 3 نوع اصلی دسته بندی كرد:

• دامپ تراك های مرسوم 
• تریلر كشنده های تخليه از بغل، كف و پشت 

• كاميون های تخليه شونده از زیر 
كاميون های مرسوم تخليه شونده از پشت به نسبت سایر انواع 
این كاميون ها  دارند.  معادن سطحی  را در  استفاده  بيشترین 
با شاسی صلب و صندوقه ی ساخته شده برای شرایط سخت، 
سوار  مناسب اند. صندوقه ی  مواد  انواع  تمامی  تقریباً  و حمل 
شده بر شاسی توسط یک سيستم باال برنده ی هيدروليكی باال 
برده می شود. كاميون ها قدرتشان را از موتورهای دیزلی نصب 
شده به صورت onboard با چرخ های محرك  الكتریكی یا 

مكانيكی بدست می آورند.

ماشين  آالت بارگيری
شاول ها

برای  كه  است  مكانيكی  بيل های  مجموعه ی  از  نوعی  شاول 
می گيرد.  قرار  استفاده  مورد  سخت  سنگ های  بارگيری 
ساختمان شاول مانند سایر لودرها و ماشين های مشابه عبارت 
موتور  بوسيله ی  شاول ها  جام  و  بازو  شاسی،  موتور،  از  است 
ژنراتور كه  واحد مشترك دیزل  یا یک  و  برق  نيروی  دیزلی، 
زیاد  وزن  بدليل  می كند.  كار  است،  شده  تعبيه  شاول  روی 

شاول ها آنها را بر روی چرخ زنجير سوار می كنند تا توزیع بار را 
روی سطح بيشتری از زمين داشته باشند و در محل های نرم 

و خاكی دچار مشكل نشوند، 
را  آن  باشد  شاول  زیاد  حركت  به  نياز  كه  مكان هایی  در  اما 
بر روی تایر سوار می كنند و یا از نوع دیگری از ماشين های 

بارگيری استفاده می كنند]1[.
دو نوع شاول در معادن به كار گرفته می شوند: 

سطحی  معادن  در  كه  شاول هایی   ، برداری  باطله  شاول   •
زغال سنگ و بمنظور باطله برداری استفاده می شوند.

استخراج  به منظور  ، شاول هایی كه  استخراجی   شاول های   •
ماده معدنی و بيشتر در معادن فلزی به كار برده می شوند

تفاوت این شاول ها در اندازه ی آنهاست، شاول های باطله برداری 
دارای هشت پایه ی زنجيری بزرگ اند و شاول های استخراجی 

كوچک تراند و دارای دو پایه زنجيری اند]2[.
انجام  را  بارگيری  عمليات  باال  به  پایين  از  معموالً  شاول ها 
می دهند اما شاول هایی نيز ساخته شده اند كه این عمليات را 

از باال به پایين انجام می دهند.

مزایای شاول ها
• هدایت جام ساده است

• از پایين به باال یا بالعكس بارگيری می كنند
• تخليه بدون جابجایی صورت می گيرد
• سنگ را عماًل با ابعاد بزرگ می پذیرد

• در برابر دیواره های سنگی به دليل بزرگی جثه و استحكام 
مقاومت دارد

• در سطوح سست نيز استقرار می یابد

معایب شاول ها
•  هزینه ی سرمایه گذاری باال

• حداقل بار را الزم دارد تا اقتصادی كار كند
• تعمير و نگهداری پر هزینه

• بدليل قدرت مانور كم، بار باید به اندازه كافی در یک محل 
آماده باشد]1[.

شاول ها قادرند تا حداكثر نيروی كندن و برداشت را بكاربرند و 
بهترین انتخاب برای مواد بلوكی اند. آنها همچنين مدت زمان 

سيكل كوتاه تری دارند.

   1-  Conventional rear dump trucks
   2- Tractor trailer 
   3- Integral bottom dumps

   4-Wheel drives
   5-Strip mining shovel
   6- Quarry mining shovel
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انواع شاول از نظر نوع سيستم مكانيكی
 شاول های هيدروليكی، شاول های كابلی]3[

با  مشابهی  مزایای  و  محدودیت ها  هيدروليكی  شاول های 
در  معموالً   شاول های  هيدروليكی  دارند.  كابلی  شاول های 
نمی شوند.  استفاده  سخت  خيلی  برداشت  با  سنگ های 
لودرها،  با  مقایسه  قابل  سایزهایی  در  هيدروليكی  شاول های 
دردسترس اند. از آنجا كه سایزهای بزرگ تر از 23 متر مكعب 
اولين  عنوان  به  بزرگ  كابلی  شاول های  نيستند،  معمول 
باركننده ها در معادنی با توليد بيش از 180000 تن در روز، 

استفاده می شوند.
از  بارگيری  به  قادر  موثری  طور  به  هيدروليكی  شاول های 
دامپ های با ارتفاع كمتر نسبت به شاول های كابلی می باشند، 
مهم  خيلی  كانسنگ  انتخابی  قابليت  كه  در صورتی  بنابراین 
باشد، این شاول ها می توانند انتخاب كانسنگ را ترقی بخشند 
و ترقيق را به حداقل برسانند. یک شاول هيدروليكی مزایای 
دیگری نسبت به شاول كابلی دارد و آن اینكه جام می تواند به 
صورت عمودی در هر قسمتی از توده قرار گيرد و لذا به صورت 
انتخابی بار را از نيمه ی پایين یا باالی سينه كار برداشت كند. 
این مزیت بویژه در استخراج ذخائر الیه ای كه جدایش باطله 
)طال(  قيمتی  فلزات  بعضی  در  یا  است،  ضروری  كانسنگ  از 
كه عيار بسيار متغيری دارند و یا حاوی كانی سازی اكسيد-

سولفوراند بكار می آید.
نيز  بيل  كج  به  می توانند  همچنين  هيدروليكی  شاول های 
مجهز شوند و این عمل به آنها اجازه می دهد تا در باالی پله 
قرار گيرند و كاميون هایی را كه در همان پله یا پله ی پایين 
مستقر شده اند را بارگيری نمایند. بارگيری كج بيل بویژه برای 
بارگيری  كه  جایی  مواد  لبه ی  یا  شيب دار  الیه های  بارگيری 
این  است.  مفيد  بود  خواهد  ممكن  غير  كابلی  شاول  یک  با 
است  مفيد  بارگيری همچنين در شرایط مرطوب خيلی  نوع 
و اجازه می دهد تا كاميون ها بر روی پله ی خشک تر در باالی 
آب حركت كنند و طول عمر تایر نيز به ميزان زیادی افزایش 

می یابد]33[
بيل مكانيكی

حجم جام این نوع دستگاه نسبت به شاول ها كمتر است. این 
دستگاه به علت ارتفاع كم )بسته به نوع كاميون( نياز به سكو 
سازی دارد تا بتواند بار را در كاميون تخليه كند. بيل مكانيكی 
اطراف خود  كردن  تميز  برای  بولدیزر  به  نياز  شاول  برعكس 
ندارد. اما سكو سازی آن تاخيری در بارگيری ایجاد می كند. 
نيز  آنها  سوختگيری  و  است  گازوئيل  دستگاه  این  سوخت 
توسط كاميون سوخت رسان در محل سينه كارصورت می گيرد 

كه حدود 10 دقيقه به طول می انجامد.

معدن گل گهر سيرجان
ذخایر سنگ آهن گل گهر دراستان كرمان ودر 50 كيلومتری 
آنومالی   6 است.  واقع شده  غربی شهرستان سيرجان  جنوب 
متفاوت در این منطقه وجود دارد كه در این مقاله به بررسی 
معدن  یعنی  شده  استخراج  آنومالی  اولين  استخراج  سيستم 
شماره یک می پردازیم. ذخيره قابل استخراج این معدن 228 
متری  تا عمق 165  اكنون  هم  معدن  این  است.  تن  ميليون 
پيش رفته و در حال استخراج از پله 15 می باشد. هم اكنون 
توليد روزانه حدود 30000 تن سنگ آهن از معدن شماره یک 
می باشد. مشخصات پيت نهایی معدن شماره یک گل گهر در 

جدول 1 آورده شده است.

باربری بررسی شده در معدن شماره  بارگيری و  ماشين آالت 
یک گل گهر به ترتيب در جداول 2 و 3 معرفی شده اند. در 
تصویر 1 نيز محل سينه كارها جهت برداشت های زمان سنجی 
نشان داده شده است كه بوسيله حروف الفبا مشخص شده اند.

بارگيری  ماشين  نوع   3 شده  داده  اطالعات  به  باتوجه 

 

 متر 1125طول  – 057عرض  پیت نهایی

 7:8.2 ضریب روباره برداری

 میلیون تن 118 ذخیره قابل استخراج

 عدد 12تعداد  –متر  25ارتفاع  پله

 درصد 27-8شیب   -متر   15عرض  رمپ

 درجه 55درجه و کانسنگ .  88روباره .  شیب کلی پیت

 متر 165 عمق

جدول1 - مشخصات پيت نهایی معدن شماره یک گل گهر

 تعداد نوع دستگاه بارگیری
 P&H 4شاول 

 2 شاول لیبهر
 4 088بیل مکانیکی 
 2 488بیل مکانیکی 

                                                 
 

جدول2- ماشين آالت بارگيری مورد بررسی در معدن یک

 ظرفیت )تن کوچک( کامیون
 TR100 011ترکس 
 HD785 011کوماتسو

 58 یوکلید
 HD325 58کوماتسو

                                                 
 

جدول3- ماشين آات باربری مورد بررسی در معدن یک
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ماشين های  اگرتنها  و  دارد  وجود  گل گهر  درمعدن  مختلف 
این  توسط  كاميون  نوع  رادرنظربگيریم 2  پيت  باربری داخل 
بارگيری  ماشين آالت  می شوند.  تغذیه  بارگيری  آالت  ماشين  
بارگيری  وظرفيت  ابعاد  لحاظ  از  عمده ای  تفاوت های  موجود 

باهم دارند.
درسينه كارهای  ازانفجار  پس  سنگ  مختلف  ابعاد  وجود   

نيز  را  آالت  ماشين   این  بارگيری  زمان  بين  اختالف  مختلف 
افزایش می دهد. حداقل، حداكثرومتوسط مدت  زمان بارگيری 
كاميون های معدن بدون درنظرگرفتن ابعادسنگ درجداول4 و 

5 آمده است.

مقایسه زمان  بندی های بارگيری وتعداد جام
پس از عمليات انفجار درمعدن گل گهر سيرجان ابعاد مختلفی 
ازسنگ درسينه كارمنفجرشده بوجودمی آید، ازنرمه باابعاد ریز 
وخاكی مانندتا قله سنگ هایي كه نياز به خردایش ثانویه برای 
بارگيری  بودن توسط شاول دارند. مدت زمان  بارگيری  قابل 
بارگيری متفاو ت  ابعاد مختلفت وسط یک ماشين  با  سنگها 
انواع  معدن شماره یک گل گهر  بارگيری  ماشين  آالت  است. 

متفاوتی اند وقابليت بارگيری یكسانی ندارند. 
ماشين  نوع  به  توجه  با  بارگيری  ماشين  مناسب  انتخاب    
بارگيری  تعداد  در  شایانی  تاثير  می تواند  وابعادسنگ  باربری 
زمان  مدت  برداشت  از  باشد.  داشته  شيفت  درطول  كاميون 
بارگيری سنگ های با ابعاد مختلف در معدن این تفاوت زمانی 

مشهود است.
برای  جام  تعداد  و  زمان  استخرمدت  سنگ  مختلف  ابعاد 
توسط  مختلف  TR100درسنگ های  تركس  بارگيری 

شاول های مختلف در جداول 7،8 و 9 آورده شده است.
همانطور كه از داده های موجود در جداول نيز دیده می شود، 
زمان  مدت  باشد،  كوچک تر  استخراجی  مواد  ابعاد  چه  هر 

              شكل1-  محل سينه كارهای برداشت داده های زمانی در معدن یک

جدول4- مدت زمان بارگيری در تركس TR100 توسط انواع ماشين آالت بارگيری

جدول 5-  مدت زمان بارگيری در كوماتسو HD325 توسط انواع 
ماشين آالت بارگيری

 بیل شاول لیبهر P&Hشاول  ترکس بارگیری
 16 631 16 حداقل

 691 331 353 حداکثر

 666 333 643 میانگین
 

 088بیل  088بیل  تن بارگیری 53کواتسو 

 60 08 حداقل

 121 113 حداکثر

 115 05 میانگین
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بارگيری نيز كاهش می یابد.

2-نتيجه گيری
از جداول ارائه شده در مقاله می توان مشاهده كرد كه بهترین 
 P&H گزینه برای بارگيری تركس در سنگ های نرم شاول
گزینه  بهترین  متوسط  دانه بندی  با  مواد  خصوص  در  است. 
برای بارگيری تركس ها شاول P&H است. در خصوص سنگ 
آهن درشت دانه نيز شاول P&H بهترین گزینه برای بارگيری 
بود آن هم  قابل پيش بينی  این مطلب كاماًل  تركس ها است. 
با سایر  مقایسه  در   P&H بزرگتر شاول  علت حجم جام  به 

ماشين آالت بارگيری موجود. 
تمامی  در  استفاده  برای  كافی   P&H شاول  تعداد  اما 
اگر  كه  اینجاست  سؤال  و  ندارد  وجود  معدن  سينه كارهای 
چند سينه كار با اندازه مواد متفاوتی داشته باشيم، با توجه به 
محدودیت تعداد شاول های بزرگ بهتر است برای برداشت آنها 
از چه نوع ماشين بارگيری استفاده كنيم؟  برای درك بهتر این 

موضوع از یک مثال استفاده می كنيم:
سنگ های  با  سينه كار  سه  هم زمان  بطور  كه  كنيم  فرض 
بارگيری  بایستی  و سنگ های درشت دانه  دانه ریز،دانه متوسط 
شوند. در حالی كه دو شاول P&H و دو بيل 800 در داخل 
از  یک  هر  به  باید  بارگيری  ماشين  چه  دارند.  وجود  پيت 

سينه كارها تخصيص داده شود؟
پاسخ:

اختالف زمانی بين بارگيری سه نوع ماده توسط بيل 800 و 
شاول P&H طبق جدول 10 است.

با توجه به كمتر بودن اختالف زمانی بارگيری مواد دانه متوسط 
بهترین  دانه ریز،  و  دانه درشت  مواد  بارگيری  اختالف  به  نسبت 
حالت برای بارگيری مواد این است كه مواد دانه ریز و دانه درشت 
توسط شاول P&H بارگيری شوند و مواد دانه متوسط توسط بيل 

مكانيكی 800.

سنگ آهن  نوع سنگ
 رس باطله سنگ آهن نرم سنگ آهن متوسط درشت

 631 611 611 611 متوسط مدت بارگیری
 1.6 4.4 3.3 1.6 متوسط تعداد جام

 

جدول7-   مدت زمان وتعدادجام برای بارگيری تركس در سنگ های مختلف
P&Hتوسط شاول 

 - - سنگ باطله ریزدانه نوع سنگ
 - - 111 یریمدت بارگمتوسط 

 - - 3.5 جام متوسط تعداد
 

جدول8- مدت زمان وتعدادجام برای بارگيری تركس درسنگ های مختلف
 توسط شاول ليبهر

 نوع سنگ
سنگ آهن 

 ریزدانه
آهن 
 دانه متوسط

آهن 
 دانه درشت

مدت متوسط 
 یریبارگ

171 802 862 

 11.1 10 7.7 جام متوسط تعداد
 

جدول9- مدت زما نوتعدادجام برای بارگيری تركس درسنگهای مختلف
 توسط بيل 800

 تصویر نوع سنگ

 درشت دانه

 

 متوسط دانه

 

 ریزدانه

 
 

جدول6-  ابعاد مختلف سنگ پس از اتشباری در معدن گل گهر

نوع ماشین 
 بارگیری

دانه 
 ریز

دانه 
 متوسط

دانه 
 درشت

 862 880 171 088بیل 

 P&H 186 168 161شاول 

 77 10 66 اختالف زمان

 

P&H جدول10-  اختالف زمانی بين بارگيری سه نوع ماده توسط بيل 800 و شاول
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مواد  باشد،  كار  به  آماده   P&H تنها یک شاول كه  در صورتی 
دانه درشت توسط این شاول بارگيری می شوند و مواد دانه ریز و 

دانه متوسط توسط بيل 800.
اولویت بارگيری توسط شاول P&H با موادی است كه اختالف 

مدت زمان بارگيری آنها توسط دو ماشين بارگيری بيشتر باشد.

3- پيشنهادات
1- مدت زمان بارگيری تنها یكی از عوامل تاثير گذار بر توليد شاول 
در طول شيفت است. عواملی همچون سكو سازی و سوخت گيری 
برای بيل مكانيكی و مدت زمان تميز كردن اطراف شاول توسط 
بولدوزر تاثير منفی بر توليد دارند. برای دخالت دادن این پارامترها 
در توليد ماشين بارگيری توصيه می شود تعداد بارگيری ها را در 
طول شيفت شمارش شوند البته با این شرط كه شاول ها در انتظار 

كاميون خالی نمانند. 
2- از دیگر عوامل تاثير گذار بر توليد ماشين بارگيری مدت زمان 

استقرار می باشد كه می تواند با توجه به محدودیت فضا در سينه كار 
و نوع قرارگيری كاميون در كنار ماشين بارگيری متفاوت باشد. 
لذا پيشنهاد می شود كه ماشين آالت بارگيری مختلف در شرایط 

مناسب از نقطه نظر فضای مانور ماشين مورد مقایسه قرار گيرند.

4-منابع
]1[ بصير،سيد حسن، 1382، ترابری در معادن،مركز نشر دانشگاه 

صنعتی اصفهان
]2[ اصانلو، روش های استخراج معادن سطحی، جلد دوم، ص 461
[3] SME Mining Engineering Handbook, pp 
1533
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علیرضا کاکویی1،حسن ابراهیمی راویز2، میثم محمدپور3
چكيده 

در این پژوهش سعی شده است تا با بررسی بيش از 140 هزار ركورد ثبت شده ماهيانه توسط كنترلچيان معدن كه در نقاط مختلف 
گمارده شده اند اطالعات مفيدی برای بررسی سایكل تایم ماشين آالت باربری در بخش استخراج معدن شماره یک گل گهر بدست 
آید. در این پژوهش با بررســی ماشــين آالت كارگاههای توليدی مختلف از جمله كارگاه شماره یک، دو و چهار كه دارای بيشترین 
ناوگان حمل و نقل هستند ميزان سایكل تایم و تاثير آن بر روی ميزان توليد بدست آمد. بررسی ها نشان ميدهد كه سایكل تایم كل 
متوسط ماهيانه كل كارگاه  21 دقيقه و 44 ثانيه است و هر یک از كارگاههای یک ، دو و چهار به ترتيب 21 دقيقه و 24 ثانيه   ،19 
دقيقه و 2 ثانيه و 20 دقيقه و 11 ثانيه ميباشند. این رویه نشان ميدهد كه برای افزایش توليد ماهانه به اندازه 10 درصد ميبایست 
سایكل تایم كل به اندازه 2 دقيقه كاهش پيدا كند و همچنين كاهش سایكل تایم به ميزان 1 دقيقه 14 ثانيه ميزان توليد را  8.73 

درصد افزایش ميدهد.. 

كلمات كليدی: سایكل تایم، ماشين آالت باربری، معدن، استخراج، كارایی

بررسی تاثیرات سایکل تایم )Cycle Time(  ماشین آالت باربری معدن بر روی میزان تولید 
و راهکارهای کاهش سایکل تایم

arkakoee@gmail.com1- سرپرست واحد برنامه ریزی كارگاه گل گهر شركت جهاد نصر سيرجان

h.ebrahimi.raviz@gmail.com2- سرپرست واحد كنترل كيفيت توليد كارگاه گل گهر شركت جهاد نصر سيرجان

meisam.mohammadpour@gmail.com3- كارشناس ارشد واحد كنترل كيفيت توليد كارگاه گل گهر شركت جهاد نصر سيرجان
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1- مقدمه
بهينه سازی توليد در معادن خصوصا مراحل استخراج و بارگيری 
و حمل همواره در معادن از اهميت بسياری برخوردار بوده است 
كه دراین زمينه در كشورهای مختلف روشهای گوناگونی برای 
بهينه ســازی توليد درنظرگرفته می شــود تاثيرات نيروی كار، 
ماشين آالت، انواع توقفات اعم از عملياتی و مكانيكی می تواند 
تاثيرات مهمی بر ميزان توليد داشــته باشد. اصوال برای بررسی 
ميزان توليد وابســته به ناوگان حمل و نقل از مفهوم ســایكل 
تایم استفاده ميشود كه خود سایكل تایم تابعی است بر حسب 
عوامل مختلف كه ميتوانند نيروی انسانی، نحوه تخصيص منابع، 
توقفات عملياتی و مكانيكی و همچنين مسيرهای حمل ميباشد.

 بررســی هر یک از موارد گفته شده و تاثير آن بر روی سایكل 
تایم نياز به جمع آوری اطالعات گســترده ای در هر یک موارد 

دارد.
 در این مقاله ســعی شــده است كه تاثير ســایكل بر توليد و 

راهكارهای كاهش سایكل تایم مورد بررسی قرار گيرد.

1-1 - تعارف و مفاهيم
در این پژوهش از اصطالحاتی استفاده شده است كه الزم دیده 

شد توضيح مختصری راجع به آنها آورده شود. 
الــف( كارگاههــای عملياتــی :  عبارتنــد از كارگاههای واحد 
استخراج معدن با ماشــين االت، سرپرستان، مسئوالن شيفت 
و نيروهای مشخص و تخصيص داده شده اطالعات در نرم افزار 
مربوط به توليد ثبت می شــوند داده های ثبت شده در این نرم 
افزار قابل دســترس می باشد در این مقاله با استخراج اطالعات 
مربوط به 30 روز كاری دیماه سال 93 تقریبا 140 هزار ركورد 

ثبت شده را مورد بررسی قرار داده شده اند. 
كارگاههای مورد بررســی در این مقاله كارگاههای شماره یک، 
كارگاه شــماره دو و كارگاه شــماره چهار ميباشند. هر یک از 
كارگاههای معدن شــامل ماشــين االت خاص ميباشــند كه 
ميانگين روزانه ســایكل تایم آنها براساس طول مسير محاسبه 

شده است.

2-روش تحقيق
2-1- نحوه بررسی و اطالعات كسب شده

نحوه بررســی به اینگونه بوده است كه در هر كارگاه هر ماشين 
به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است به عنوان مثال 
یک تراك در كارگاه چهار در پترنهای انفجاری مختلف اقدام به 
باربری كرده است و در نقاط مختلف تخليه نموده است بنابراین 
این تراكها در طول مســيرهای مختلف دارای سایكل تایمهای 

مختلفی ميباشــند كه هــر كارگاه با توجه به ســينه كارهای 
عملياتب تا محل تخليه شــان، سایكل تام مخصوص به خود را 
دارندو یا به عبارت دیگر هر تراك در هر كارگاه و در هر ســينه 

كار دارای سایكا تایم خاص خود می باشد.

)1(

)2(

بعد از بررسی های بعمل آمده برای كارگاههای ذكر شده جدول 
زیر اطالعات مربوط به هر یک از كارگاهها را نشان ميدهد. 

الزم به ذكر اســت كه ســایكل تایم   خود تابعی از پارامترهای 
مختلف است.

                  CT               = f )انسانی نيروی.ترااك.عملياتی توقفات.مكانيكی توقفات.مسير(

نمودار فوق به خوبی سایكل تایم كارگاههای مختلف را با یكدیگر 
مقایســه ميكند، همانطور كه مشخص است سایكل تایم كارگاه 
شــماره یک كه تمامی ماشين آالت باربری آن تراكهای صد تن 
ميباشــند از سایر كارگاهها باالتر اســت و با توجه به موقعيت 
جغرافيایی كار این كارگاه و همسانی موقعيت جغرافيایی آن با 
كارگاه چهار كه ماشين آالت آن از نوع سبكتر و 35 تن هستند 
می توان نتيجه گرفت كه نوع ماشــين آالت تاثير بســزایی در 
ســایكل تایم هر كارگاه خواهد داشت. و با مقایسه ان با كارگاه 
دو كه ماشــين آالت مشــابهی با كارگاه یک دارد تاثير مسير و 
محلهای كاری مختلف را بر ميزان ســایكل تایم و در نتيجه بر 

روی توليد دیده ميشود.

                    
∑                

∑       

        
∑                     

∑                
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جدول1- سایكل تایم كارگاههای مختلف به صورت روزانه

                                                                                
 4کارگاه 2کارگاه  1کارگاه  

متوسط پله  تاریخ
 کاری

سایکل 
 تایم

متوسط پله 
 کاری

سایکل 
 تایم

متوسط پله 
 کاری

سایکل 
 تایم

1393/10/01 10.27 24.15 6.72 18.63 10.82 25.16 
1393/10/02 11.11 24.15 7.83 18.58 10.27 23.97 
1393/10/03 10.97 24.00 7.58 15.44 9.00 23.11 
1393/10/04 10.72 23.52 8.00 17.32 9.11 22.17 
1393/10/05 11.72 23.24 7.75 18.39 9.32 21.85 
1393/10/06 10.94 23.41 8.08 19.81 9.20 22.95 
1393/10/07 11.22 25.05 6.94 18.74 9.05 21.31 
1393/10/08 12.42 23.72 7.61 19.52 8.78 21.66 
1393/10/09 11.17 23.94 7.42 17.39 8.30 20.97 
1393/10/10 10.77 22.33 7.00 18.02 8.95 20.80 
1393/10/11 10.65 22.18 7.22 17.54 9.43 21.50 
1393/10/12 11.45 23.51 7.50 17.04 9.93 21.48 
1393/10/13 11.57 25.25 7.67 18.62 9.10 21.10 
1393/10/14 10.43 27.18 7.33 18.75 8.33 18.18 
1393/10/15 10.17 27.52 7.33 17.80 8.89 18.51 
1393/10/16 11.11 25.01 7.56 18.28 8.47 18.22 
1393/10/17 11.67 24.86 7.33 18.91 7.63 18.07 
1393/10/18 12.43 25.47 7.42 20.22 8.80 18.92 
1393/10/19 10.50 22.95 7.00 20.21 8.02 17.95 
1393/10/20 11.27 26.02 7.50 19.03 7.14 17.97 
1393/10/21 12.33 24.65 7.83 19.94 8.53 19.15 
1393/10/22 11.35 24.23 7.83 20.68 8.77 19.26 
1393/10/23 10.77 24.43 8.17 19.51 8.48 18.56 
1393/10/24 11.19 23.82 8.17 19.28 9.17 18.06 
1393/10/25 10.77 22.53 8.17 20.31 9.77 19.49 
1393/10/26 11.67 22.15 8.00 19.84 9.00 18.38 
1393/10/27 11.00 22.23 7.67 19.11 9.62 19.21 
1393/10/28 11.33 26.09 7.67 20.15 8.98 19.63 
1393/10/29 9.28 27.76 8.00 23.23 7.45 20.09 
1393/10/30 9.53 25.34 8.33 20.96 7.87 18.15 

 20.19 8.87 19.04 7.62 24.36 11.06 میانگین
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شكل 1- نمودار مقایسه ای سایكل تایم كارگاههای مختلف
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شكل2-  نمودار نسبت سایكل تایم به پله كاری برای كارگاههای مختلف

شكل3-  نمودار ميزان توليد بر حسب سایكل تایم
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 سایکل تایم

 نمودار میزان تولید بر حسب سایکل تایم کل کارگاه

یكی از عوامل تاثيرگذار بر سایكل تایم یک كارگاه پترنهایعملياتی 
ماشــين االت هســتند. همانطور كه ميدانيم معدن شماره یک 
گل  گهر دارای 15 پله اســت كه هركدام دارای پترنها و سينه 
كارهای مختلفی هســتند، در این پژوهش متوســط پله كاری 
كارگاهها نيز در جدول شــماره یک آورده شده است. همانطور 
كه از جدول مشــخص است متوســط پله كاری كارگاه شماره 
یک از ســایر كارگاهها باالتر است بنابراین فاصله مسير از محل 
بارگيری تا محل تخليه با افزایش پله كاری افزایش پيدا ميكند 
در نتيجه  ســایكل تایم افزایش پيدا ميكند، لذا  برای بررســی 
بهتر كارگاهها نســبت به یكدیگر نمودار نسبت سایكل تایم به 
پله كاری آورده شــده است.  همانطور كه مشخص است كارگاه 
شماره 1 به نســبت دو كارگاه دیگر وضعيت مناسب تری دارد 
و در بيــن ســه كارگاه، كارگاه دو به نســبت دو كارگاه دیگر 
ميتواند بهتر باشــد. با توجه به اینكه این كارگاه دارای فواصل و 

مسيرهای كمتری ميباشد. بنابراین ميتوان گفت طول مسير و 
فاصله نيز در كارایی كارگاهها موثر ميباشد.در ادامه با توجه به 
عوامل دیگر ميزان توليد را بر حســب سایكل تایم برای كارگاه 
مورد بررسی قرار ميدهيم و تاثير عوامل دیگر را بر روی سایكل 
تایم و در نهایت بر روی توليد اندازه گيری مينمایيم. برای این 
منظور نمودار توليد بر حســب سایكل تایم كل كارگاه را مورد 
بررسی قرار ميدهيم.همانطور كه از شكل مشخص است نمودار 
توليد بر حسب سایكل تایم با تقریب خوبی به صورت یک خط 

نزولی است كه معادله نمودار آن به صورت زیر است:
)3(

كه P  نشان دهنده ميزان توليد است. با توجه به اطالعات داده 
شــده در دیماه 1393 ميزان توليــد ميانگين روزانه 206919 
تن با ميانگين سایكل تایم 21 دقيقه و 44 ثانيه است. با توجه 
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جدول2-  نمونه ای از اطالعات بررسی شده اپراتورهای باربر در دو روز اول دیماه 93 برای كارگاه چهار و تراک شماره 113

به معادله داده شــده اگر ميزان ســایكل تایم كل كارگاه به 20 
دقيقه برســد یعنی تنهــا 1 دقيقه و 44 ثانيه ســریعتر ميزان 
توليــد به اندازه 8.73 درصد افزایش ميابد یعنی ميانگين توليد 
به 226000 تن ميرســد. یا به عبــارت دیگر برای افزایش 10 
درصدی در توليد ميبایســت ســایكل تایم به 19 دقيقه و 44 
ثانيه برسد یعنی ميبایست 2 دقيقه سریعتر از شرایط قبل شود.

نيروی انسانی به عنوان عامل تاثيرگذار بر سایكل تایم
همانطور كه قبال گفته شــد عملهای مختلفی بر اندازه سایكل 
تایم تاثيرگذار اســت كه می توان به مســير، نيروی انســانی، 
دستگاه باربر، ميزان توقفات عملياتی و مكانيكی اشاره كرد. اما 
در بين تمامی متغييرهایی كه بر سایكل تایم تاثير گذار است و 
ميتوان براحتی تغييراتی در آنها اعمال كرد نيروی انسانی است. 
با بررســی یک ماهه تمامی اپراتورهــای باربر و با تعریف معيار 
ميانگين ســایكل تایم هر كارگاه نيروهایی كه سایكل تایم آنها 
بيشتر از نرمال است مشخص شــد. نمونه جدول مورد بررسی 

بصورت زیر است:
جدول شــماره 2 نمونه ای از اطالعات بررســی شــده و نحوه 
محاســبه آنها را نشان ميدهد. همانطور كه جدول نشان ميدهد 
بــه عنوان مثال آقای عبدالرضا محياپــور در روز یكم دیماه در 
مدت 420 دقيقه تعداد 18 بار را تخليه نموده است در صورتی 
كه ميتوانســت این تعداد را در 387 دقيقه كه زمان مناســب 
آن مســير بوده تخليه نماید بنابراین آقای عبدالرضا محياپور به 
اندازه 33 دقيقه باالی زمان مناســب كار كرده است یعنی 33 

دقيقه تاخير در كاركرد ایشان منظور ميشود.
نحوه محاسبه زمان مناســب : زمان مناسب عبارت است زمان 
ميانگين همه تراكهای آن مسير كه تراك مورد بررسی در آن 

مشغول به كار بوده است.
زمان كل : زمانی كه اپراتور در آن مسير مشغول به كار بوده 

اســت ) مسيرها ميتوانند گوناگون باشــند كه با ميانگينگيری 
بدست آمده اند.(

كارایی بر حســب زمــان : زمانی كه اپراتور باربــر بهتر از زمان 
مناسب بوده است.

در ایــن پژوهش بيــش از 300 اپراتور تراك كــه در ماه قبل 
مشــغول به كار بوده اند ميانگين كارایی آنها بر حسب زمان و 
مجموع كارایی آنها مورد بررسی قرار قرار گرفت نتایج حاصله به 

صورت جداول شماره 3 و شماره 4 قابل مشاهده است.
همانطور كه از اطالعات جدول مشــخص اســت حدود 17.5 
درصد افراد ميانگين كارایی آنها كمتر از صفر است یا به عبارت 
دیگر منفی اســت و از این 17.5 درصد چهار و نيم درصد آنها 
بين محــدوده زمانی 10- تا 30- ميباشــند الزم به ذكر17.5 
درصــد كل اپراتورهای باربر تقریبا برابر بــا57 نفر از اپراتورها 
ميباشــد كه رقم قابل مالحظه ای ميباشد. حال اگر با استفاده 
از جدول شــماره 4 مجموع كارایی ها را بررسی كنيم به نتيجه 

مشابهی خواهيم رسيد.

 نام اپراتور باربري نام ماشين باربر نام شيفت نام کارگاه
تعداد 

 بار
زمان 
 کل

زمان 
 مناسب

کارایی بر 
 حسب زمان

سایکل 
 تایم

 سایکل تایم
 مناسب

 تناژ

 540 21.5 23.3 33.1- 387 420 18 عبدالرضا محياپور 111دامتراک کد 2شيفت  4کارگاه 

 600 21.5 21.8 6.2- 430 436 20 اصغر مقدم 111دامتراک کد 1شيفت  4کارگاه 

 690 21.5 19.4 47.3 494 447 23 غالمعباس شاه نظري 111دامتراک کد 1شيفت  4کارگاه 

 480 25.6 26.6 15.0- 410 425 16 عبدالرضا محياپور 111دامتراک کد 2شيفت  4کارگاه 

 480 27.8 27.8 0.2 444 444 16 حسين پورامانی 111دامتراک کد 1شيفت  4کارگاه 

 210 30.7 28.1 17.8 215 197 7 اصغر مقدم 111دامتراک کد 1شيفت  4کارگاه 
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 درصد تعداد افراد با محدوده زمانی تعداد افراد محدوده کارایی بر حسب زمان
-06تا  -06  1 0.31% 
-06تا  -06  0 0.00% 
-06تا  -06  0 0.00% 
-06تا  -06  1 0.31% 
-06تا  -06  7 2.19% 
-06تا  -06  9 2.81% 
-06تا  6  38 11.88% 

06تا  06  80 25.00% 
06تا  06  96 30.00% 
06تا  06  41 12.81% 
06تا  06  28 8.75% 
06تا  06  12 3.75% 
06تا  06  5 1.56% 
06تا  06  2 0.63% 
06تا  06  0 0.00% 
066تا  06  0 0.00% 

 

جدول3-  فراوانی افراد در ميانگين محدوده های كارایی بر حسب زمان

 درصد تعداد افراد با محدوده زمانی تعداد افراد محدوده کارایی بر حسب زمان

-044تا   -044  1 0.31% 
-044تا  -044  3 0.94% 
-044تا  -044  2 0.63% 
-044تا  -044  17 5.33% 
-044تا  4  33 10.34% 
044تا  4  37 11.60% 

044تا  044  47 14.73% 
044تا  044  40 12.54% 
044تا  044  47 14.73% 
044تا  044  28 8.78% 
044تا  044  16 5.02% 
044تا  044  16 5.02% 
044تا  044  14 4.39% 
044تا  044  8 2.51% 
0444تا  044  4 1.25% 
0044تا  0444  1 0.31% 
0044تا  0044  2 0.63% 

 

جدول4-  فراوانی مجموع كارایی های روزانه زمانی
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از جداول 3 و 4 مشخص است كه اكثر افراد توانسته اند كارایی 
زمانــی خــود را در محدوده مورد قبول حفــظ كنند. لذا برای 
كاهش ســایكل تایم به اندازه ای كه بتواند متوسط توليد را ده 
درصــد افزایش دهد كافی 50 درصد افراد كارایی زمانی خود را 
به اندازه چهار دقيقه بهبود دهند افرادی كه توانسته اند كارایی 

زمانی خود را باالتر از صفر نگاه دارند.
حال اگر به گونه ای عمل شــود كه اپراتورهایی كه كارایی آنها 
كمتر از صفر است، تقربيا 57 نفر، با متوسط زمانی 10- دقيقه 
بتوانند كارایی خود را به حالت نرمال برسانند یعنی 570 دقيقه 
ســرعت در باربری افزایــش پيدا ميكند كــه در كل كارگاه با 
احتصاب تعداد افراد تقریبا دو دقيقه كارایی كل كارگاه افزایش 
پيدا ميكند كه همانطور كه گفته شــد كاهش دو دقيقه از كل 
زمانها یعنی كاهش 2 دقيقه ای سایكل تایم كه منجر به افزایش 

10 درصدی توليد خواهد شد.

3- نتيجه گيری و پيشنهادات
همانطور كه قبال اشاره شــده سایكل تایم ماشين آالت باربری 
به عوامل گوناگونی بســتگی دارد و تناژ توليدی خود نيز تابعی 
از ســایكل تایم ميتواند باشد كه این تابع بر اساس توليد دیماه 
1393 بدست آمد. همانطور كه از شكل تابع مشخص است این 
تابع خطی با شيب منفی است بدین معنی كه با افزایش سایكل 
تایم كارگاه برای هر ماشــين ميزان توليد كاهش پيدا ميكند و 
برعكس. به عنوان یک مثال اگر بخواهيم ميزان توليد را به اندازه 
10 درصد افزایش دهيم ميبایســت ســایكل تایم ميانگين كل 
ماشين آالت را 2 دقيقه و 44 ثانيه كاهش دهيم. یا برعكس اگر 
سایكل تایم از 21 و 44 ثانيه به 20 دقيقه برسد ميزان توليد به 
ميزان 8.73 درصد افزایش پيدا ميكند. در مورد نيروی انسانی 
بررسی شــده در این مقاله و تاثير آن مشخص است. همانطور 
كه جداول 3 و 4 مشــخص اســت اپراتورهای تراك كه كارایی 
زمانی آنها كمتر از صفر اســت یا بــه عبارت دیگر این ميزان از 
سایكل تایم ميانگين آنها از سایكل تایم ميانگين كارگاه بيشتر 
است حدود 17.5 درصد ميباشند كه تقریبا 57 نفر از اپراتورها 
را شامل ميشود كه رقم قابل مالحظه ای  ميباشد. همانطور كه 
گفتيم اگر این افراد كارایی خود را به حالت شرحی كه توضيح 
داده شد برســانند ميزان توليد متوســط در كارگاه حدود 10 

درصد افزایش پيدا خواهد كرد.
برای افزایش كارایی و یا كاهش سایكل تایم اقدامات گوناگونی 

ميتوان انجام داد كه در زیر به چند مورد از آنها اشاره ميشود.
- تشــویق نيروها برای استفاده بيشــتر از زمان و كوتاه كردن 

سيكل بارگيری و حمل
- معرفی افراد دارای كمترین و بيشــترین ســایكل تایم جهت 

تشویق و یا توبيخ
- شروع و پایان شيفت مناسبتر برای باال رفتن كارایی

- بررســی عامل توقفات عملياتب و مدیریت آنها كه این طرح 
ميتواند خــود به عنوان یک پژوهش برای ادامه كار پيشــنهاد 

شود.
- بررسی عوامل توقفات مكانيكی تكرار شونده و مدیریت آنها

- بررسی سایكل تایم ماشين االت باركننده، كه این موضوع نيز 
ميتواند به عنوان یک پژوهش مورد بررسی قرار گيرد.

- آماده ســازی ســينه كارها جهت بارگيری آسانتر و سریعتر 
ماشين آالت باركننده

 
 

4- منابع  
بانــک اطالعات توليد واحــد برنامه ریزی شــركت جهاد نصر 

سيرجان
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محمدمهدی کریمی گوغری1
چكيده 

مدل سازي و شبيه سازي فرآیند در تمام مراحل طول عمر یک كارخانه فرآوري مواد معدني از توسعه فرآیند تااصالح سایت استفاده 
مي شــود. مدار خردایش بخش تر كارخانه فرآوری مگنتيت شــامل آسيای گلوله ای در مدار بســته با هيدروسيكلون می باشد. پس 
از نمونه برداری از جریان های هيدروســيكلون و تجزیه ســرندی داده های توزیع ابعادی تعدیل شــدند. سپس با استفاده از نرم افزار 
USIMPAC جریان های ســرریز و ته ریز هيدروســيكلون پيش و پس از كاليبراسيون پيش بينی شدند. ضرایب كاليبراسيون مدل 
پليت برای حد جدایش تصحيح شده، كيفيت جدایش، فشار و تقسيم حجمی جریان به ترتيب برابر با                                  بدست 
آمد. نمودار های بدســت آمده نشــان داد كه این نرم افزار به خوبی دانه بندی سرریز و ته ریز هيدروســيكلون را پس از كاليبراسيون 

شبيه سازی می كند.

كلمات كليدی: كلمات كليدی:هيدروسيكلون،مدل سازي، USIMPAC، كاليبراسيون، مدل پليت، كيفيت جدایش

کالیبراسیون مدل پلیت در شبیه سازی عملکرد هیدروسیکلون کارخانه فرآوری مگنتیت

1 - كارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی،  شركت سنگ آهن گهر زمين
 

                                                  8/4و4/1،4/1،73/0
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1- مقدمه
طبقه بندی یكی از مهمترین بخش هــای عملياتی در صنعت 
فرآوری  مواد معدنی است. هيدروســيكلون مهم ترین وسيله 
بــرای طبقه بنــدی ذرات در ابعاد ریز در صنعــت كانهآرائی 
می باشدشبيه ســازی بهترین راه جهت ارزیابی مناســب ترین 
گزینه های آزمایش عملكرد هيدروسيكلون می باشد]1[.شبيه 
سازي فرآیندها ابزاري بسيار مهم براي مهندسين فرآوري مواد 
معدني مي باشــد. مهم ترین كاربردهاي آن شــامل طراحي، 
تجزیه و تحليل، بهينه ســازي و كنترل سيستم ها مي باشد. 
مدل سازي و شبيه ســازي فرآیند در تمام مراحل طول عمر 
یــک كارخانه فرآوري مواد معدني از توســعه فرآیند تااصالح 
سایت اســتفاده مي شود، از جمله مي توان به مطالعات پيش 
امكان سنجي و امكان ســنجي، طراحي مهندسي، راه اندازي 

كارخانه، بهره برداري كارخانه و اصالح آناشاره نمود]2[.

با  هاي فرآوري مواد معدني  سازي سيستم  1-1-شبيه 
USIM PACنرم افزار

نرم افزار USIMPAC یک شبيه ساز پایدار مي باشد كه به 
مهندسين و دانشــمندان فرآوري مواد معدني اجازه مي دهد، 
عمليات كارخانه را به وســيله داده هاي تجربي و آزمایشي در 
دسترس مدل كرده و وضعيت بهينه كارخانه را مطابق با اهداف 
توليــد تعيين كنند]2[.نرم افزار USIMPAC با اســتفاده از 
مدل های ریاضی و تجربی ارائه شــده، به دو صورت مســتقيم 
و معكوس فرآیند هــای یک كارخانه فرآوری را شبيه ســازی 
می كند. شبيه سازی مســتقيم با وارد كردن داده های ورودی، 
مشــخصات هندســی تجهيز و پارامترهای عملياتی، خروجی 
فرآینــد را پيش بينی می كند. در فرآیند كاليبراســيون مدل، 
بــا وارد كردن داده هــای ورودی و خروجــی فرآیند، نرم فزار 
مدلی را منطبق بر مدل بدســت  آمده از داده های صنعتی ارائه 

می كند]2[.

1-2- مدل هيدروسيكلون
 Modelدر این تحقيق برای شبيه ســازی هيدروســيكلون از
Hydrocyclone – 113 )1(  استفاده شده است كه سطح 
آن 1 می باشــد. این مدل بر پایه معادالت تجربی به دست آمده 
بــه عنوان نتيجه كار آزمایشــگاهی پليت اســت. این مدل با 
ســطح دقت قابل قبول، عمليات هيدروسيكلون  در پالپ های 
دارای فشــار خوراك متوســط تا زیاد و درصد جامد خوراك 
كمتــر از 30 درصد، حتی زمانی كه مدل بدون كاليبراســيون 
و با اســتفاده از مقادیر قراردادی 1 برای سه پارامتر تنظيمی 
اســتفاده شده اســت را بازتوليد می كند. در مقایسه، زمانی كه 
هيدروســيكلون با درصد جامد خوراك باال) سيكلون معمول 
در مدار خردایش( را شبيه ســازی می كنيم كاليبراسيون قطعاً 

ضروری اســت. این مدل بر پایه معادالت تجربی به دست آمده 
به عنوان نتيجه كار آزمایشگاهی پليت است]2[.پليت در سال 
1976 در مقاله اي با عنوان »مدل ریاضي هيدروســيكلون ها« 
عملكرد هيدروســيكلون را با چهار معادله تجربي بيان كرد كه 
متغير هاي معادالت پليت عبارتند از: قطر ســرریز )Do(، قطر 
 ،)Dc( قطر هيدروســيكلون ،)Di( قطرورودي ،)Du( ته ریز
ارتفاع آزاد پيداكننده گرداب )h(، درصد حجمي جامد خوراك 

.]3[)Q( و دبي حجمي پالپ )φ( ورودي

)1(

)2(

)3(

)4(

 ،)P(فشار خوراك ،(d50c(متغيرهاي وابسته   از: حد جدایش
كيفيت جدایش)m)و تقســيم حجمي جریــان)S(. به دليل 
تجربي بودن معادالت، وجود ضرایبي احســاس مي شــد كه 
بتوان تناســب را به تساوي تبدیل كرد. به همين دليل ضرائب

F3 ،F2،F1وF4 در معادالت لحاظ گردید.

همچنيــن از رابطه 5 به عنوان تابع طبقه بندی برای ترســيم 
متحنی توزیع در نظر گرفته می شود]4[.

)5(

 Ri اندازه ذرات در طبقات سرندی مختلف و  di در رابطه باال
درصد بازیابی جامد به ته ریز هيدروسيكلون می باشد.

شكل 1 شمای كلی از مدار خردایش بخش تر كارخانه فرآوری 
مگنتيت را نشــان می دهد. مــواد ورودی به بخش تر كارخانه 
تغليظ شامل باطله جداكننده  مغناطيسی شدت پایين خشک 
كلينر و كنســانتره جداكننده شــدت پایين رمق گير خشک 
می باشــد كه وارد آســيای گلوله ای از نوع سرریز شونده شده 
و سپس وارد هيدروســيكلون می شوند. سرریز هيدروسيكلون 
وارد جداكننده های معناطيســی شدت پایين تر شده و ته ریز 
آن به عنوان بار در گردش جهت خردایش بيشــتر به آسيا بر 

می گردد.

(1)  
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2- روش تحقيق
در ایــن تحقيــق، به طور كلــی روش مدل ســازی ریاضی و 
شبيه سازی فرایند طبقه بندی اندازه ذره برای تجزیه و تحليل 
كارایی هيدروســيكلون مورد اســتفاده قرار گرفت. در مرحله 
نخســت، نمونه برداری های الزم از جریان هــای مختلف مدار 
خردایش انجام شــد. در مرحله دوم با روش تجزیه ســرندی 
توزیع ادازه ذره نمونه ها جمع آوری شــده تعيين شد. سپس، 
پردازش داده هــای خام مربوط به شــرایط اجرایی در هنگام 
نمونه برداری و همچنين نتایج تجزیه سرندی با كمک نرم افزار 
صفحه گســترده انجام شد كه در قسمت های بعد توضيح داده 

شده است.

2-1- موازنه جرم و برازش منحنی
به منظور باال بردن كيفيت توزیع اندازه ذره اندازه گيری شده، 
این داده ها توســط نرم افزار صفحه گســترده، بر اساس روش 
الگرانژ تعدیل شدند. مقادیر واقعی )آزمایشگاهی یا اندازه گيری 
شــده( پارامترهای d50c و m از طریــق برازش رابطه 5 در 
محيط نرم افزار صفحه گسترده بر داده های ضریب توزیع واقعی 
با كمک دســتور Solver و بر اســاس روش حداقل مربعات 
محاسبه شدند.پارامتر S نيز توسط فایل كاليبراسيون موجود 
در مجموعه نرم افزار USIMPAC محاسبه شد )پيوست 1(.

2-2- بررسی منحنی عملكرد هيدروسيكلون
به منظــور اطالع از كارایی هيدروســيكلون و اعمال تغييرات 
الزم برای بهبودی آن، منحنی عملكردهيدروســيكلون بعد از 
نمونه برداری مرحله دوم در محيط نرم افزارExcel ترسيم شد 
كه در شــكل 2  نشان داده شده اســت. همچنين با توجه به 
منحنی كارآیی، ضریب نقص هيدروسيكلون پس از مدل سازی 
توســط مدل پليــت ، 0/73و همچنين دقــت جدایش 1/02 

می باشد. می توان نتيجه گرفت كه هيدروسيكلون دارای دقت 
جدایش پایينی می باشــد كه از عوامل مؤثر بر آن می توان به 
سایيدگی ته ریز و پوشــش داخلی هيدروسيكلون و نامناسب 
بودن شرایط عملياتی به ویژه فشار اشاره كرد. همچنين شكل 
غير معمول منحنی توزیع هيدروســيكلون، به دليل ناهمگن 
بودن خــوراك ورودی به هيدروســيكلون و وجــود ذرات با 
دانســيته های مختلف می باشد كه باعث می شود ذرات درشت 
ســبک با ذرات ریز ســنگين در یک جریان قرار می گيرند. در 
دانه بندی ریز، ممكن اســت كه شــكل غيــر معمول منحنی 
كارآیی در اثر خطاهای آناليز ســرندی در فراكسيون های ریز 
 باشد. یكی دیگر از دالیل دیگر نيز آشفتگی و تالطم بسيار زیاد 
درون هيدروسيكلون می باشد كه در اثر لوله كشی نامناسب در 

ورودی خوراك هيدروسيكلون می باشد.

2-3-  شبيه سازی
جهت شبيه سازی عملكرد هيدروسيكلون در كارخانه فرآوری 
مگنتيت پس از انجام شش مرحله نمونه برداری از جریان های 
اطراف هيدروسيكلون نصب شده در خط سوم، تجزیه سرندی 
با روش تر انجام شــد و توزیع اندازه ذره و درصد جامد تمامی 
جریان هــا اندازه گيری و تعيين شدند.ســپس با اســتفاده از 
نرم افزار صفحه گســترده پارامترهای فوق پيش بينی و ضرایب 
كالييبراســيون محاســبه شــدند. از نمونه برداری مرحله دوم 
برای شبيه ســازی مرحله اول و از نمونه برداری مرحله ششــم 
جهت اعتبارســنجی شبيه ســازی استفاده شــد. متغيرهای 
هندســی هيدروسيكلون نصب شده در مدار كه در شبيه سازی 
استفاده شده است در جدول 1 آورده شده است. همچنين وزن 
مخصوص ذرات جامد خوراك ورودی پس از اندازه گيری 4/4 

تعيين شد. 

 

شكل 1- مدار خردایش بخش تر كارخانه فرآوری مگنتيت 
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2-3-  شبيه سازی
جهت شبيه سازی عملكرد هيدروســيكلون در كارخانه فرآوری 
مگنتيت پس از انجام شــش مرحله نمونه برداری از جریان های 
اطراف هيدروسيكلون نصب شــده در خط سوم، تجزیه سرندی 
با روش تر انجام شــد و توزیع انــدازه ذره و درصد جامد تمامی 
جریان ها اندازه گيری و تعيين شدند.سپس با استفاده از نرم افزار 
صفحه گسترده پارامترهای فوق پيش بينی و ضرایب كالييبراسيون 
محاسبه شدند. از نمونه برداری مرحله دوم برای شبيه سازی مرحله 
اول و از نمونه برداری مرحله ششم جهت اعتبارسنجی شبيه سازی 
استفاده شد. متغيرهای هندســی هيدروسيكلون نصب شده در 
مدار كه در شبيه ســازی استفاده شده اســت در جدول 1 آورده 
شده است. همچنين وزن مخصوص ذرات جامد خوراك ورودیپس 

از اندازه گيری 4/4 تعيين شد. 
3- تحليل داده ها  و ارائه نتایج

برای مدل ســازی ابتدا پارامترهای مدل پليت با اســتفاده از 
نمونه  بــرداری كاليبره شــدند.پس از وارد كردن مشــخصات 
خوراك، هندســه هيدروســيكلون و ضرایب كاليبراســيون در 
نرم افزار، جریان های سرریز و ته ریز پيش و پس از كاليبراسيون 
پيش بينی شده اند. برای حالت پيش بينی قبل از كاليبراسيون، 

ضرایب كاليبراســيون برابر 1 در نظر گرفته شده است. همچنين 
جدول 4 ضرایب كاليبراسيون مدل پليت را نشان می دهد.

شكل های 3و 4 نتایج شبيه سازی برای نمونه سری دوم پيش و پس 
از كاليبراسيون را نشان می دهد. همان طور كه مشخص است، نتایج 
شبيه ســازی پس از كاليبراسيون مطابقت خوبی را با نمونه گيری 
انجام شــده را نشــان می دهد. همچنين نمودارهای 3-7 و 8-3،  
نتایج شبيه سازی هيدروسيكلون برای نمونه برداری سری ششم كه 
برای اعتبارسنجی تهيه شده است را پيش و پس از كاليبراسيون 
نشان می دهد. نتایج شبيه ســازی پس از كاليبراسيون مطابقت 
خوبی را با نمونه گرفته شــده نشان می دهد. در مجموع می توان 
نتيجه گرفت كه، نرم افزار USIMPAC به خوبی هيدروسيكلون 
موجود در مدار خردایش كارخانه مگنتيت را شبيه ســازی كرده 
است. در شبيه سازی سرریز نمونه برداری دوم بيشترین اختالف با 
مقادیر اندازه گيری در اندازه ابعادی 63 ميكرون و به ميزان 5 درصد 
می باشد. در شبيه سازی ته ریز این نمونه برداری نيز بيشترین مقدار 
خطا در اندازه ابعادی 38 ميكرون و به ميزان 4 درصد می باشد. در 
نمونه برداری مرحله ششم كه جهت اعتبار سنجی شبيه سازی گرفته 
شده، بيشترین مقدار خطای شبيه سازی سرریز در اندازه ابعادی 
38 ميكرون و به ميزان 3 درصد اســت. همچنين در شبيه سازی 
ته ریز بيشــترین مقدار خطا در اندازه ابعادی 125 ميكرون و به 

ميزان 4 درصد می باشد.

شكل 2- منحنی كارایی هيدروسيكلون

 مقدار متغیر
 05 (cmقطر هیدروسیکلون)

 9/81 (cmقطر سرریز )
 7 (cmریز ) قطر ته

 1/81 (cmقطر دهانه ورودی)
 805 (cmارتفاع آزاد هیدروسیکلون)

 

جدول 1- متغيرهای هندسی و عملياتی هيدروسيكلون

 مقدار پارامتر
 4/1 (F1شده ) حد جدایش تصحیح

 4/1 (F2کیفیت جدایش )
 8/4 (F3)تقسیم حجمی جریان 

 73/0 (F4)افت فشار 

 

جدول4- ضرائب كاليبراسيون مدل پليت
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شكل3- نتایج شبيه سازی هيدروسيكلون پيش از كاليبراسيون برای نمونه برداری سری دوم

 

شكل 4- نتایج شبيه سازی هيدروسيكلون پيش از كاليبراسيون برای نمونه برداری سری دوم
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شكل5- نتایج شبيه سازی هيدروسيكلون پيش از كاليبراسيون برای نمونه برداری سری ششم

 

 

 

 

 

شكل6- نتایج شبيه سازی هيدروسيكلون پس از كاليبراسيون برای نمونه برداری سری ششم
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4- نتيجه گيری
 USIMPAC كاليبراسيون مدل پليت نشان داد كه نرم افزار
می تواند با دقت باالیی توزیع اندازه جریان های سرریز و ته ریز 

هيدروسيكلون را پيش بينی نماید.
در این تحقيق مدل سای هيدروســيكلون در مدار باز و بدون 
در نظر گرفتن اندركنش آن با آسيای گلوله ای مدار خردایش 
انجام شــد. با توجه اندركنش واحد خردایش و طبقه بندی بر 
روی هم، پيشنهاد می شود در تحقيق دیگری تأثير هر دو واحد 

با هم در بهبود عملكرد هيدروسيكلون ارزیابی شود.

5- منابع
[1] Napir – munn.T.,  Morrel .S.,  Morri-
son .R.D,  Kojovic .T.,Mineral Comminution 
Circuit,JKMRC,Australia, 1999
[2] BRGM, 1986-2004. Caspeo, 2004-2006. 
USIM PAC 3.1 user manual of steady mineral 
processing simulator (Unit Operation Model 
Guide). ORLEANS CEDEX2-FRANCE.
[3] Plitt.L.R, "A Mathematical model of hydro-
cyclone classifier" .C.I.M.Bull. 64, 114-123. 
1976
[4] B.C.Flint off, L.R.Plitt, A.A.Turak, " Cy-
clone Modelling: a review of present technol-
ogy".CIM Bulletin, 1987

 

 

USIMPAC پيوست1  - كاليبراسيون مدل پليت در نرم افزار
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مترجمان: جمال جعفری1، وحید فرح بخش2
چكيده 

در بخش اول به بررسی آسيای گلوله ای و HPGR پرداخته شده است. هر دو آسيای گلوله ای و HPGR معموالًدر مدار بسته با یک 
سيســتم طبقه بندی كننده استفاده می شــوند. یک اجماع عمومی وجود دارد كه كارایی سيستم طبقه بندی كننده و بار در گردش، 
تأثير اصلی روی كارایی مدار بســته آســيای گلوله ای دارند. مركز فرآوری و فّناوری شــركت متسو یک برنامه آزمایشگاهی را جهت 
بررسی رابطه بين كارایی سيستم طبقه بندی كننده و بار در گردش و تأثير آن روی كارایی و ظرفيت مدارهای آسيای گلوله ای ارائه 
كرد.متسو یک برنامه آزمایش در مقياس نيمه صنعتی را نيز جهت ارزیابی كارایی خردایش HPGR در آرایش مختلف مدارها را ارائه 
نمود. یكســری از تست های مدار بســته HPGR جهت شبيه سازی مدارهای زیر اجرا شد: شامل مدار بسته با سرند،برگشت بعضی 

ازمحصول و برگشت مواد لبه.
در بخش دوم نيز به طور خالصه به اثرات ناشی از وجود مقادیر مختلف ذرات ریز در خوراك HPGR پرداخته شده است.

تأثیر بار در گردش و کارایی طبقه بندی کننده روی ظرفیت HPGR و آسیای گلوله ای
تأثیر سهم ذرات ریز خوراک HPGR بر عملکرد آن

1-  فارغ التحصيل كارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر.
 2- دانشجوی كارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه  شهيد باهنر كرمان، پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر.
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بخش اول1
تأثير بار در گردش و بازدهی سيســتم طبقه بندی كننده روی 
عملكرد مدارهای آســيای گلوله ای با تأثير آن روی مدارهای 
HPGR مقایسه شده است.ظرفيت آسيای گلوله ای با افزایش 
بار در گردش به ســمت افزایش متمایل است؛اما این افزایش 
بــه دليل محدودیت ها در كارایی سيســتم طبقه بندی كننده 
محدود اســت. كارایی سيســتم طبقه بنــدی كنندهبه عنوان 
درصــدی از مواد محصول نهایی كه بــه بخش جریان ریز راه 

پيدا می كند تعریف می شود.

آسيای گلوله ای در مدار بسته
Dorrدر یک سری تســت های مدار باز گزارش شده بوسيله

وAnable)1934( ماسه ســنگ در نرخ های مختلف در یک 
آســيای گلولــه ای3ft خردایش یافت. توليــد محصول ریز با 
نرخ هایبزرگ تر خوراك افزایش پيدا كردكهارتباط این دو، یک 
خط مســتقيم در فضای log-log است. این به خوبی قانون 
خردایش بامرتبه اول را نشــان می دهد،به طوری كه نرخ توليد 
)R( معادل با نرخ ناپدید شــدن ذرات درشــت )D( مواد ریز

موادو متناســب با مقدار مواد درشت داخل آسيا است. قانون 
خردایش مرتبه اول در معادله )1( آمده است:

)1(

R: مقدار مواد درشت دانه
D: مقدار مواد ریزدانه
K: ثابت نرخ خردایش

t: زمان خردایش
برای فلوشــيت آســيا كنی مدار بســته نشــان داده شده در 
 )C( می تواند با بــار درگردش )Q( شــكل 1، ظرفيت آســيا
و كارایــی سيســتم طبقه بندی كننــده )E( مرتبط باشــد.

Magdalonovic)1991( از روابــط موازنــه جــرم بــرای 
محاســبه كل تناژها و محصول نهایی جهت توسعه یک مدل 
مرتبط با این پارامترها اســتفاده كرد. مدل فرض می كند كه 
ماده ای با اندازه محصول نهایی در خوراك آســيا وجود ندارد 

)خوراك فقط شامل ذرات درشت است(.
مدل بدســت آمده از ظرفيت نسبی آســياكنی مدار بسته به 
عنــوان تابعی از بار درگردش و كارایی سيســتم طبقه بندی-

كننده در رابطه 2 آمده است.

)2(

KQ:  ظرفيت نسبی آسيای گلوله ای در مداربسته
Q1 و Q2:  ظرفيــت مــدار آســيا كنيدر بــار در گردش و 

كارایی هایمختلف سيستمطبقه بندی كننده 
C:  بار در گردش

E: كارایی سيستم طبقه بندی كننده

مدل ارائه شده در رابطه 2 بوسيله داده های منتشر شده )2013 
,Jankovic( حاصل از كارهای آزمایشــگاهی اعتبار-سنجی 
شــده اســت. مدل تائيدمی كند كه ظرفيت مدار آسيا-كنی با 
افزایــش بار در گــردش افزایش و با كاهش كارایی سيســتم 

طبقه بندی كننده، كاهش می باید.
مدار بسته آسيای گلوله ای با سيستم طبقه بندی كننده بعد از 
آسيا )شــكل 1( برای كاربردهای اوليه آسيای گلوله ای است. 
در حالــی كه طبقه بندی خوراك تازه قبل از آســيا )شــكل 
2( معموالً برای كاربردهای ثانویه آســيای گلوله ای اســتفاده 
می شــود. مدل ظرفيت نسبی به عنوان تابعی از بار در گردش 
و كارایــی طبقه بندی كننده برای كاربردهای ثانویه آســيای 

گلوله ای در معادله 3 نشان داده شده است.

kR
dt
dR

dt
dD
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E
CC

E
CC

Q
Q

KQ (2)  

 

 
شكل 1- مدار خردایش و طبقه بندی 

 
 

شكل 2- مدار معكوس خردایش و طبقه بندی
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)3(

ظرفيت نسبی مدارهای آســياكنی بسته به بار درگردش های 
مختلــف با یک مقــدار پایه حدود 250٪ و كارایی سيســتم 

طبقه بندی كننده 50٪ در شكل 3 مقایسه شده است.
روابط نشان داده شده برای دو كارایی طبقه بندی كننده ٪90 
)E90( متداول برای سرندهای ریز و E50)٪50( برای سيكلون 
ها است. شــكل 3 بيان می كند كه وقتی سيستم طبقه بندی 
كننده قبل از آســياكنی اســت ظرفيت نســبی بدست آمده 
بيشــتر از زمانی است كه این سيستم بعد از آسياكنی است؛به 
عبارت دیگر پتانسيل برای افزایش ظرفيت در مدارهای آسيای 

گلوله ای ثانویه بيشتر از آسيای گلوله ای اوليه است.

بایدتأكيد كرد كه در روابط 2و 3، بار در گردش و كارایی سيستم 
طبقه بندی را نباید مستقل از یكدیگر تغيير داد چون یک رابطه 
 )HukkiandEklund1965( مستقيم بين این دو وجود دارد

كه در رابطه 4 نشان داده است.

)4(  

bو d بــه ترتيب بخش جامد مواد محصول نهایی در محصول 
درشــت دانه و محصول ریزدانه طبقه بنــدی كننده و cبار در 
گردش می باشد. این رابطه نشان می دهد كه كارایی طبقه بندی 
كننده با افزایش بار در گردش كاهش می یابد؛بنابراین روابط 2 
و 3 باید با رابطه 4 هنگام تعيين ظرفيت نسبی مدار خردایش، 

تركيب شوند.

HPGR مدارهای بسته
با افزایش كاربرد HPGR، بررســی تأثير بــار در گردش در 
كارایی طبقه بندی كننده روی مدارهای HPGRو تفاوت آن 
با مدارهای آســيا كنی مهم است. دو گزینه اصلی برای بسته 

كردن مــدار HPGR وجود دارد: با یک وســيله طبقه بندی 
كننده و یا برگشت بخشی از محصول.مدار بسته با یک سيستم 
طبقه بندی كننده به منظور توليد محصول با یک اندازه معين 
و حاوی ذرات ریز باال استفاده می شود.سرند خشک در مرحله 
طبقه بنــدی برای توليد محصولی با اندازه كمتر از 5 ميلی متر 
و ســرند تر بــرای طبقه بندیریز بــكار می رود. بســته كردن 
مدار HPGR با برگشــت محصول شــامل یک تقسيم كننده 
مكانيكی جریان محصول به یک جریان ریز و یک بخش برای 
برگشــت مســتقيم بدون هيچ گونه مرحله طبقه بندی است. 
این گونهشــكل بندی مــدار، مقدار تجهيزات را در مقایســه با 
مدار بســته همراه مرحله طبقه بنــدی كننده كاهش می دهد. 
بخش بازیابی محصول می تواند در لبه هایغلتک جایی كه فشار 

خردایش پایين است قرار گيرد.

نتایج
18 آزمایش باHPGR نيمه صنعتی جهت شبيه سازی عملكرد 
HPGR در مدارهای مختلف انجام گرفت. این مدارها شامل: 
مدار باز، مدار بسته با یكسرند با كارایی های جدایش مختلف، 
برگشــت محصول )25٪ و 50٪( و برگشــت مواد لبه است. 
شكل 4 مدارهای بســته و نقاط نمونه گيری را نشان می دهد.

 19 ،HPGRبزرگ تریــن اندازه ذرات برای انجام تســت های
ميلی متر، HPGR دارای قطر غلتــک 300ميلی متر و طول 
150 ميلی متــر و دو موتــور باتوان 15 كيلــووات برای انجام 

آزمایش ها بود. 

ســرعت، دهانه عملياتی، فشــار عملياتی، توان كشی در طول 
انجام هر مرحله ثبت شد. تست های مدار بسته با طبقه بندی 
بوسيله ســرند با روزنه های 3/35 ميلی متر و 2/36 ميلی متر 
و با فشــارهای مختلف و … انجام شد. خالصه نتایج تست هاو 
همچنين نتایج برای تســت هایی با برگشتبخشی از محصول و 
برگشــت مواد لبه در جداول 1 و 2 آورده شده است.مشاهده 
گردید كه عملكرد مدار با برگشت بخشی از محصول و برگشت 
مواد لبه شــبيه به عملكرد HPGR در مدار بسته با سيستم 
طبقه بندی با كارایی پایين است. انرژی ویژه و نسبت خردایش 

KQ=
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2
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 (3)  

 

 
شكل 3-  ظرفيت نسبی آسيای گلوله ایدر بار درگردش ها و كارایی های سيستم  

طبقه بندی كننده مختلف

bcd
dE


 (4)  
  

 HPGR شكل 4-  آرایش مختلف تست
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به ترتيب در شكل 5 و 6 نشان داده شده است. یک روند كلی 
افزایش بار در گــردش در كارایی طبقه بندی پایين و متعاقب 
آن افزایــش انرژی ویژه وجود دارد. یک افت در مصرف انرژی 

ویژه برای تست های فشار متوسط با 79٪ كارایی سرند و یک 
افت كم در بخش برگشت محصول درشت قابل مشاهده است.

 

جدول 1-  خالصه نتایج تست های HPGR - مدار بسته با سرندها

 

جدول 2- خالصه نتایج تست های HPGR- برگشت بخشی از محصول و مواد لبه
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یک افت بارز در نسبت خردایش )RR50، 50٪ عبوری خوراك 
و محصول( برای تست محصول برگشتی )از كل محصول( در 
فشارهای متوســط و باال وجود دارد. افزایش مقدار ذرات ریز 
در خوراك HPGR ممكن اســت یک اثر تعيين كننده روی 

شكست ذرات درشت داشته باشد.
انرژی ویژه مصرفی بر هر تن محصول توليد شــده برای ســه 
محصول با انــدازه )-0mm+0.3- ،0mm+1-،0mm+2( در 

شكل 7 و 8 نشان داده شده است. 

برای تســت های انجــام گرفته در فشــار باال فقط تســت با 
كارایيباالی ســرند كنی )83٪(محصول بهتر و انرژی مصرفی 
كمتری دارد )كارایی بيشــتری نسبت به تست مدار باز(. برای 
تســت های انجام گرفته در فشار متوسط همه تست ها در مدار 
بسته با سرند به دليل كارایی باالی سرند كنی، كارایی بيشتری 

نسبت به مدار باز داشت.
به طور خالصه تســت هایHPGR مشخص كرد كه عمليات 
مدار بســته كارایی بيشتری نسبت به مدار باز دارد اگر كارایی 
طبقه بندی كننده باال باشد. در سرند كنی با كارایی )٪80>( 
این مزایــا عبارتند از: نرخ توليد محصول باالتر )حدود ٪10(، 
كاهش انرژی مصرفی بر هر تن محصول نهایی توليد شــده در 

مقایسه با مدار باز.

تحليل
بار در گردش و كارایی سيستم طبقه بندی كننده می توانندتأثير 
بــارزی روی عملكرد هر دو مدار بســته آســيای گلوله ای و 
HPGR داشته باشــد. خالصه تحليل تست های انجام شده 
شركت متسو برای آســيای گلوله ای و HPGR در زیر آمده 

است:

آسيای گلوله ای
- یک كار آزمایشــگاهی وســيع به منظور بررسی تأثير بار در 
گردش و كارایی طبقه بندی كننــده روی ظرفيت مدار انجام 

شد.
-  مدل ســاده ای برای پيش بينی تغيير ظرفيت مدار با تغيير 
در كارایی سيستم طبقه بندی كننده و بار در گردش ارائه شد.

- ظرفيت مدار را می توان با افزایش كارایی سيستم طبقه بندی 
كننده افزایش داد.

- پتانسيل بهينه سازی مدارهای آسيای گلوله ای ثانویه بيشتر 
از مداراهای آسياهای اوليهاست.

 
شكل 5-  انرژی ویژه و نسبت خردایش برای مدارهای مختلف )فشار باال(

 
شكل 6-  انرژی ویژه و نسبت خردایش برای مدارهای مختلف )فشار متوسط(

 
شكل 7- محصول خالص نسبی و ومصرف انرژی بر هر تن برای مواد زیر 1، 2 و 0/3 

ميليمتر )فشار باال(

 
شكل 8- محصول خالص نسبی و ومصرف انرژی بر هر تن برای مواد زیر 1، 2 و 0/3 

ميليمتر )فشار متوسط(
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HPGR
- یک كار نيمه صنعتی گســترده به منظور بررسی تأثير بار در 
گردش و كارایی طبقه بندی كننده روی عملكرد مدار انجام شد.

- در مقایسه با آسيای گلوله ای، تأثيرC.Lو C.E روی عملكرد 
مدار پایين تر بود.

- سيستم طبقه بندی كننده با كارایی باال جهت بهبود كارایی 
مدار نياز است.

- برگشت مواد بيشتر از 25٪ كل محصول HPGR می تواند 
منجر به كاهش شدید كارایی مدار شود.

- این آناليزهای اوليه از نتایجتست ها است و آناليز و تست های 
بيشتر در حال انجام است.

بخش دوم 
HPGR در این بخش رابطه بين ســهم ذرات ریز در خوراك

بــا كارایی خردایش و ...مورد بررســی قــرار گرفت. برای این 
منظور مواد زیر 3.15mmانتخاب شد. كارهای انجام شده در 

سانتياگوی شيلی در شركتKHD و SGS انجام شد.
HPGR ساخته شده توسط شركت KHD در كارخانه نصب 

شد.
HPGR نيمــه صنعتی نصب شــده دارای قطــر 80cm و 
عرض25cm بود. ســطح غلتک بوســيله ميخچه های سخت 

برای جلوگيری از سایش محافظت می شود.
یک ســكو باالی بخش خوراك دهــی HPGR برای خوراك 
دهی بهتر با شــوت نصب شده اســت. سرعت غلتک و نيروی 
فشاری توســط صفحه كنترلی قابل تنظيم و ماكزیمم نيروی 

فشاری بوسيله متراكم كننده گاز نيتروژن كنترل می شود.
تركيب خوراک:

ماده مورد استفاده برای آزمایش، یک كانه مس حاوی تركيب 
كانی های سولفيدی و اكســيدی بود. نمونه ابتدا در یک مدار 
3.15mm بسته با سرند لرزان جهت رسيدن به اندازه حداكثر

سنگ شــكنی شد. به  منظور بررسی تأثيرهای بخش ذرات ریز 
در خــوراك HPGR روی كارایــی خردایش و شــكل گيری 
ميكــرو ترك ها در محصول HPGR یک برنامه برای تســت 
ها آماده شــد كه شامل تســت های خردایش با پنج تركيب 
خوراك مختلف با دانه بندی مختلف بود. تركيب های خوراك 
برحســب ميزان مواد ریز زیر 3.15mmبين 0٪تا 80٪متفاوت 
بودند.هر خوراك در HPGR پایلوت به وســيله  پارامترهای 
یكســان، با فشار ویژه متوســط 3.9N/mm2و سرعت غلتک 
19RPMتحت خردایش قرار گرفت. تكرار تست ها نيز انجام 
شد. آناليز اندازه ذرات محصول و خوراك HPGR و همچنين 
تست تعيين اندیس كار باند روی خوراك HPGR و محصول 
مركزی و تســت مقاومت كيک روی محصوالت خروجی انجام 

شد.

جدول 3خالصه ای از تركيبات خوراك و ميزان مواد ریز آن ها 
را نشــان می دهد. توزیع دانه بندی همه تركيبات در شكل 9 

گراف شده است.
:HPGR نتایج تست

تأثيــر ســهم ذرات ریــز در خــوراك HPGR روی كارایی 
خردایــش بر اســاس پارامترهای عملياتی مانند فشــار ویژه، 
توان خروجی ویژه و انرژی مصرفی ویژه بررســی شد. جدول 
4 پارامترهای مشــاهده شده و نتایج آناليز مواد روی محصول 
مركزی HPGR، شــامل آناليز تر تعيين ابعاد ذرات، تشریح 
كيک و تســت های آسياكنی به منظور تســت اندیس باند را 

خالصه كرده است.
فشــار ویژه بدســت آمده بين 4N/mm2-3.6كه حداكثر آن 
با مقدار 4N/mm2برای خوراك HPGR با ســهم ذرات ریز 
20 تا 50 درصد بود. در مورد خوراك با سهم ذرات ریز حدود 
80٪این مقدار تقریباً به 3.6N/mm2كاهش پيدا كرد. دامنه 
ابعادی خوراك HPGR تأثير بــارزی روی عملكرد ویژه آن 
داشــت. عملكرد ویژه بين285ts/hm2- 200)شــكل 10( با 
ماكزیمم 50٪ ذرات ریز بدست آمد. افزایش سهم ذرات ریز تا 

80٪ عملكرد ویژه را 230ts/hm2كاهش داد.

 

جدول 3- توزیع دانه بندی نمونه استفاده شده

HPGRشكل 9- دانه بندی تركيبات خوراک
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با افزایش سهم ذرات ریز در خوراك HPGR)شكل 11( 
انرژی ویــژه مصرفی از 1.8Kwh/tبه 0.9Kwh/tكاهش 

یافت.
ســهم كيک ها در محصول ميانی بين 5 تا 24 درصد با 
كمترین مقدار سهم ذرات ریز یعنی 0%و بيشترین سهم 
یعنی80%در خوراك تعيين شد. ضخامت كيک با افزایش 
سهم ذرات ریز تا ٪50 -20افزایش و سپس با افزایش آن 

كاهش یافت.
به منظور ارزیابی اوليه از مناسب بودنكيک ها و مشخصات 
اگلومراسيون، تست اندیس مقاومت كيک برای محصول 

مركزی هر تركيب انجام شد.
این تست یک فاكتور tumbling در مقياس %100 -0را 
گزارش داد كه 0% نشــان دهنده كيک خيلی ســخت و 
100% ازهم پاشيدگی كلی كيک ها را نشان می دهد.برای 

این تســت ها فاكتور tumbling بين % 66 -52 تعيين 
شــد، كه نشان می دهد كيک ها نســبتاً سخت هستند. 
حداكثر فاكتور tumbling در 50%مواد ریز و كمترین 

آنها در 0%رسيد)شكل 12(. 
با افزایش ســهم ذرات ریز درخــوراك HPGR، مواد به 
 )gap(تدریج به كناره های غلتک ها هنگام عبور از دهانه
پخش می شــوند. با افزایش ســهم ذرات ریز در خوراك، 
مقدار جدایــش مواد لبه غلتــک از 28٪ به حدود ٪45 

 

جدول 4-  خالصه شرایط تست و نتایج بدست آمده

 
شكل10- عملكرد ویژه  بر اساس سهم ذرات ریز

 

شكل 11- مصرف انرژی ویژه بر اساس زرات ریز
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جرمی افزایش یافت )شكل 13(.
خوراك یكنواخت منجر به افزایش كارایی خردایش در مراحل 
توليد ذرات ریز می شود. در حاليكه سهم ذرات ریز در خوراك 
HPGR موجب جذب نيروی فشاری شده و كارایی خردایش 
را كاهــش می دهد.در شــكل 14 ميانگيــن توزیع دانه بندی 

خوراك ومحصول HPGR تركيب 1 را نشان می دهد.
P80 مواد خوراك 21.7mm بود در حاليكه به 80% عبوری 

7.9mm در محصــول مركزی و 80% عبوری 17mm در 
محصول لبه كاهش پيدا كرد.

با اضافه شدن مقدار بيشتری ذرات ریز به خوراك، خوراك 
ریز می شود و به دنبال آن محصول مركز بتدریج از درصد 
3.15mm 3.15 به 88.8% زیرmm مواد ریــز 60.7% زیر

 ،HPGR می رســد. با افزایش سهم ذرات ریز در خوراك
توزیع دانه بندی خــوراك، مواد لبه و مركزی همگرا می 
شــوند.  این حالت برای تست در تركيب 4 در شكل 15 

نشان داده است.
جــدول5 خالصه ای از ســهم ذرات زیــر 3.15mm در 
خوراك و محصوالت HPGR و ارتباط آنها با P80 را نشان 

می دهد.

.

منابع
[1] Jankovic, A., Valery, W., Effect of circulating 
load and classification efficiency on HPGR and 
ball mill capacity, IMPC2014.
[2] Van der meer,F., Quincke, L., Grinding effi-
ciency in HPGR product recycling, IMPC2014 

 
شكل 12-  فاكتور tumbling براساس سهم ذرات ریز

 

 

شكل 14- توزیع دانه بندی در 0% مواد ریز

 
شكل 15-  توزیع دانه بندی خوراک در 80% مواد ریز

 

P80 3.15 ومقادیرmm جدل 5- سهم ذرات زیر

شكل 13- درصد جرمی مواد لبه براساس سهم ذرات ریز
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یوسف پالدی1، عباس سام2،مهدی بازمانده 3 
چكيده 

فيلتر شــامل ســطحی متخلخل اســت كه در اثر ایجاد اختالف فشار در دو طرف این ســطح مایع از آن عبور كرده و ذرات جامد به 
صورت كيک روی آن باقی می مانند. در خط چهارم توليد كنســانتره مجتمع گل گهر برای آبگيری كنســانتره از فيلترهای خأل نوع 
نواری اســتفاده می شود. با اضافه شدن سيستم های خردایش و فلوتاســيون، فيلتراسيون كنسانتره نهایی مورد بررسی قرار گرفت. 
D80 خوراك ورودی به فيلتر 97 ميكرون به دست آمد. با پيشنهاد استفاده از جداكننده مغناطيسی به منظور افزایش غلظت خوراك 

ورودی به فيلتر آزمایش های فيلتراسيون با 60٪ جامد انجام شد. در این پژوهش تأثير كمک فيلترهای نوع فلوكوالنت و سورفكتانت 
 )vacuum top feed leaf( بر عملكرد فيلتراسيون بررسی شد. آزمایش های مربوط به فيلتراسيون، به روش خوراك دهی از باال
انجــام شــد. نتایج حاصل از آزمایش ها نشــان داد افزودن فلوكوالنت تاثير معناداری بر كاهش رطوبــت كيک ندارد. با افزایش نرخ 
فلوكوالنــت، افزایش نيروهای حاصــل از ایجاد لخته ها باعث به دام افتادن آب در فضای بين لخته ها شــده و رطوبت نهایی كيک 
افزایش می یابد. همچنين با اضافه كردن فعال كننده ســطح در نرخ های 50، 100، 200، 300 و 400 گرم بر تن، بهترین حالت با 

نرخ 200 گرم بر تن به دست آمد. در این حالت مقدار طوبت به 7/9 ٪ رسيد.

كلمات كليدی: فيلتراسيون خأل، فلوكوالنت، فعال كننده سطح، رطوبت 

بررسی تأثیر کمک فیلتر بر عملکرد فیلتراسیون خأل در خط چهارم 
تولید کنسانتره مجتمع گل گهر

1 - كارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر
2-رئيس پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر

3- كارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر
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1- مقدمه 
فيلتر شامل سطحی متخلخل اســت كه منافذ آن برای عبور 
مایع مناسب بوده ولی از عبور ذرات جامد جلوگيری می كند. 
عبور مایع از سطح فيلتر در اثر ایجاد اختالف فشار در دو طرف 
آن انجام می شــود. مواد به صورت پالپ از ســمتی كه فشار 
بيشتر است با این ســطح در تماس قرار می گيرند. در نتيجه 
آب موجود در پالپ از این ســطح عبور كرده و ذرات جامد به 
صورت كيكی بر روی آن باقی می مانند. اختالف فشار ممكن 
اســت صرفا ناشــی از وزن پالپ موجود بر روی ســطح فيلتر 
باشــد، یا با ایجاد فشار اضافی روی سطح فيلتر انجام شود، یا 
در اثر كاهش فشــار در سمت دیگر فيلتر و یا به كمک نيروی 
گریز از مركز انجام شود]1[، ]2[. شكل 1 نحوه تشكيل كيک 
روی پارچه فيلتر و افت فشــار در داخل كيک و واسطه فيلتر 

را نشان می دهد. 

1-1- معادله كلی فيلتراسيون
در فرایند فيلتراسيون فشار چه به صورت خأل یا فشاری باشد 

معادله كلی فيلتراسيون به صورت زیر تعریف می شود]4[.

)1(

كه در آن t زمان فيلتراسيون، q نرخ جریان فيلتریت، v حجم 
تجمعی فيلتریت، A ســطح واســطه فيلتر، µl ویسكوزیته، 
aavمقاومــت مخصوص كيک، c غلظت خوراك و R مقاومت 

مخصوص پارچه می باشد.

1-2-كاربرد مواد شيميایی)كمک فيلتر(در فيلتراسيون
وجود ذرات ریز در پالپ باعث كاهش كارایی فرایند فيلتراسيون 
می شود. بنابراین برای افزایش كارایی فرایند فيلتراسيون در چنين 
حالتی كمک فيلترها به پالپ اضافه می-شوند. كمک فيلترها در 
پالپ های حاوی مواد معدنی به دو دســته فلوكوالنت ها و فعال 
كننده های سطح )Surfactant) تقسيم بندی می شوند كه به 

صورت جداگانه یا تركيبی از آنها اســتفاده می شود. این مواد 
باعث كاهش رطوبت كيک فيلتر، افزایش سرعت فيلتراسيون 

و كاهش گرفتگی منافذ پارچه فيلتر می شوند]5[. 
هر شرایطی كه به طور معناداری مقاومت ویژه كاهش یابد روی 
محصول تأثير خواهد گذاشت و بنابراین روی اندازه تجهيزات 
آبگيــری تأثير خواهد گذاشــت. دو نوع اضافــه كننده-های 
شــيميایی، فلوكوالنت و فعال كننده ســطح برای كاربردهای 

صنعتی در دسترس هستند.

1-2-1- فلوكوالنت
مزیت اســتفاده از كمک آبگيری فلوكوالنت به خوبی مشخص 
شــده اســت. فلوكوالنت های ارگانيكی، قابل حــل در آب، 
زنجيره-هــای پليمری طوالنی با وزن مولكولی باال هســتند. 
فلوكوالنت-هــا در آبگيری به صورت تجمع ذرات ریز در توده 
های بزرگ عمل می كنند. مكانيزم فلوكوالنت های پليمری با 
ســه حالت صورت می گيرد: پل زدن پليمر، خنثی سازی بار، 
تشــكيل كمپلكس پليمر یا فلوكوالسيون به وسيله پليمرهای 
آزاد. پــل زدن به صورت جذب پليمــر همزمان روی بيش از 
یک ذره اتفاق می افتد، بنابراین یک اتصال بين آنها تشــكيل 
می شود. اغلب كانی ها در آب به صورت منفی باردار هستند. 
در حالت كلی خنثی ســازی بار وقتی اتفــاق می افتد كه از 
پليمرهای با بار مخالف اســتفاده شود. پليمرهای با بار مخالف 
روی ســطح ذره با نيروهای الكترواســتاتيكی ساده جذب می 

شوند و نيروهای دافعه بين ذرات را كاهش می دهند]6[.
فلوكوالنت ها باعث چسبيدن ذرات به یكدیگر و افزایش اندازه 
آن ها می شــود. این ذرات به هم چسبيده كه بر روی پارچه 
فيلتر تشكيل كيک می دهند، با بزرگتر شدن ابعادشان نسبت 
به حالتی كه از فلوكوالنت اســتفاده نمی شود، فضای بين آنها 
بيش تر شــده و در نتيجه نفوذپذیری كيک افزایش می یابد. 
نتيجه این عمل باعث افزایش سرعت آبگيری و كاهش رطوبت 
كيک می شود. شایان ذكر اســت كه ذرات به هم چسبيده و 
فلوكه شــده مقداری آب در درون خود به دام می-اندازند كه 
در نگاه اول باعث افزایش رطوبت نهایی كيک می-شــوند. اما 
در مجموع با افزودن فلوكوالنت رطوبت كيک فيلتر كاهش می 
یابد و افزایش رطوبت بين ذرات فلوكه شــده كمتر از كاهش 

رطوبت كيک می باشد]7[.
1-2-2- فعال كننده سطح

 )(amphiphilic فعال كننده های سطح تركيبات غير پليمری
هســتند. یک مولكول فعال كننده شــامل یک یا بيشتر گروه 
آبدوســت )سولفونات، كربوكسيالت، اتوكسيالت( و گروه های 

 

شكل 1- تشكيل كيک روی پارچه فيلتر]3[ 

(1)   
   

 
  

   α        
       α   
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آبــران، و معمــوأل دارای یک زنجيره بلنــد هيدروكربنی می 
باشند. نوع و تعداد گروه های آبدوست روی ميزان جذب فعال 
كننده ها روی ســطح جامد تأثير می گــذارد و طول زنجيره 
هيدروكربنی روی انحالل یا تفرق آن در آب تأثيرگذار اســت. 
مكانيزمی كه تا االن پذیرفته شــده اســت این است كه فعال 
كننده های سطحی، كشــش سطحی هوا و آب را كاهش می 
دهند. همچنين باعث كاهش نيروهای آب موجود در فضاهای 
كيک فيلتر می-شــوند. ميزان رطوبت می تواند با یک كاهش 
كم در كشــش سطحی به مقدار زیادی كاهش یابد. مكانيزمی 
كه برای این مسأله مطرح شده این است كه جذب فعال كننده 

ها روی سطوح جامد آنها را بيش تر آبران می كند]6 و 7[.
فعال كننده های ســطح می توانند آبرانــی را افزایش دهند. 
بــا افزایش زاویه تماس و به دنبــال آن افزایش ميزان آبرانی، 
نيروهای موئينگی كاهش می یابند كه باعث كاهش كشــش 
سطحی می شــود. معموأل طول زنجيره هيدروكربنی تعيين-

كننده آبرانی نســبی فعال كننده های ســطحی می شوند و 
استفاده از فعال كننده آبران تر عمليات آبگيری بهتری صورت 

می گيرد]6و7[.
مقدار زیاد فعال كننده ســطح می تواند باعث افزایش رطوبت 
كيک شود. بدین صورت كه در مقدار بهينه، مولكول های فعال 
كننده ســطح با دنباله آبران خود در محلول جذب می-شوند 
و باعث آبران شدن ســطح و كاهش رطوبت می شوند. اما در 
مقادیر باالتر از ميزان بهينه، همی ميسل ها تشكيل می شوند 
جذب چند الیه ای باعث آبدوســت شدن الیه دوم سطح می-

شود. این عمل باعث می شود كه ذرات جامد آبدوست شوند و 
رطوبت افزایش می یابد.

2- روش تحقيق 
آزمایش های مربوط به فيلتراســيون، با روش خوراك دهی از 
باال انجام گرفت. این آزمایش شــامل یک قيف، استوانه مدرج 
جمــع آوری فيلتریت، موتور خأل و شــيلنگ اتصال موتور به 
استوانه می باشــد )شكل 2(. در قسمت فوقانی استوانه مدرج 
قيف بوخنر قرار می گيرد و اســتوانه از طرف دیگر توسط یک 

شيلنگ به پمپ خأل وصل می شود.
تأثير فلوكوالنت های A26 و K320AF بر عملكرد فيلتراسيون 
خأل مورد بررسی قرار گرفت. فلوكوالنت ها با غلظت یک گرم 
بر ليتر تهيه شدند و در نرخ های 5، 10، 15 ،20 و 30 گرم بر 
تن آزمایش فيلتراسيون مطابق شكل 2 انجام شد. فعال كننده  
ســطح در نرخ های 50، 100، 200، 300 و 400 گرم بر تن 

مورد بررسی قرار گرفت.

تأثير فلوكوالنت های A26 و K320AF بر عملكرد فيلتراسيون 
خأل مورد بررسی قرار گرفت. فلوكوالنت ها با غلظت یک گرم 
بر ليتر تهيه شدند و در نرخ های 5، 10، 15 ،20 و 30 گرم بر 

تن آزمایش فيلتراسيون مطابق شكل 2 انجام شد. 
فعال كننده  سطح در نرخ های 50، 100، 200، 300 و 400 

گرم بر تن مورد بررسی قرار گرفت.

3- تحليل داده ها و ارائه نتایج 
در خط چهار توليد كنسانتره شركت معدنی و صنعتی گل گهر 
كنســانتره جداكننده های مغناطيسی شدت پایين به عنوان 
كنسانتره نهایی وارد بخش آبگيری می شود. با توجه به اضافه 
شدن سيستم  های خردایش و فلوتاسيون در مدار، كنسانتره 
فلوتاسيون به عنوان كنســانتره نهایی وارد بخش آبگيری می 
 97 ،d80 3 شــود. با آناليز ابعادی كنســانتره مطابق شــكل

ميكرون به دست آمد. 
درصد جامد كنســانتره فلوتاسيون ورودی به فيلتر 30 درصد 
به دست آمد. در درصد جامد پایين به دليل افزایش رطوبت و 
كاهش نرخ فيلتراسيون، كارایی فيلتر كاهش می یابد. بنابراین 
با افزایش درصد جامد كارایی فيلتراسيون افزایش می یابد. با 
توجه به این مسئله ابتدا افزایش غلظت كنسانتره با استفاده از 
جداكننده مغناطيسی شدت پایين انجام گرفت. در این شرایط 
غلظت خــوراك ورودی به فيلتر از 30 درصــد به 60 درصد 

افزایش یافت. 
مقدار رطوبت كنسانتره با 30 درصد جامد 17% به دست آمد 
در حالی كه در شــرایط 60% درصد جامد 10/1 % به دست 

آمد. به منظور كاهش رطوبت از كمک فيلتر استفاده شد.

 

 
vacuum top feed leaf شكل 2- مدار فيلتراسيون
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3-1- تأثير فلوكوالنــتk320AF  و A26 بر رطوبت و 
زمان تشكيل كيک

فلوكوالنــت K320AF با غلظت یک گرم بر ليتر در نرخ های 
مختلف در شــرایط 60 درصد جامد و زمان فيلتراســيون دو 

دقيقه مطابق جدول1 انجام شد.

فلوكوالنت با ایجاد توده ها و لخته های بزرگ تر باعث افزایش 
نفوذپذیری كيک می شــود. این مواد با ایجــاد ذراتی با ابعاد 
بــزرگ تر و افزایش ميــزان تخلخــل و نفوذپذیری و كاهش 
مقاومــت كيک فيلتر باعث افزایش نــرخ فيلتریت خروجی و 

بهبود عملكرد فيلتراسيون می شوند.
 فلوكوالنت با افزایش نرخ فيلتراسيون، زمان تشكيل كيک را به 
مقدار زیادی كاهش می-دهد. با افزایش نرخ فلوكوالنت از یک 
حــد بهينه با ایجاد لخته های قوی و به دام افتادن آب در بين 
ایــن لخته ها، رطوبت نهایی كيک فيلتر افزایش پيدا می كند. 

با افزایش مقدار فلوكوالنت قطر متوســط ذرات ریز با تشكيل 
لختــه ها افزایش می یابد و از گرفتگی پارچه فيلتر جلوگيری 
می كنــد و همچنين باعث كاهش درصــد جامد فلتریت می 
شــود. به دليل تشكيل پيوندهای قوی بين فلوكوالنت و ذرات 

در نرخ باالتر از مقدار بهينه، رطوبت افزایش می یابد. 
كيک فلوكوله شده یک تخلخل باالتر و یک قطر تخلخل باالتر 
از كيــک های بدون اضافه كردن فلوكوالنت دارد كه در نتيجه 

آن نرخ فيلتراسيون افزایش می یابد. 
افزایش در ميزان رطوبت كيک فلوكوله شــده به خاطر تأثير 
مخالف كه فلوكوالنت ها ممكن است روی ساختار ميكروسكپی 
داشــته باشــند. حتی با وجود اینكه آنها ممكن است ساختار 

ميكروسكپی كيک را بهبود دهد. 
فلوكوالنــت ها مــی توانند ذرات را متراكــم كنند و كيكی با 
تخلخل بيشتر توليد كنند، اندازه منافذ بزرگ تر و نفوذپذیری 
بيشتر كه تابع سرعت فيلتراسيون هستند. اما این قبيل كيک-

ها عموما دارای ســاختار تخلخل نامنظم هســتند و مرزهای 
منافــذ را به هم می زننــد. برای افزایش نرخ فيلتراســيون و 
كاهش رطوبت كيک، فعال كننده سطح به پالپ فلوكوله شده 

اضافه می شود.

3-2- تعيين مقاومت كيک حاصل از فيلتراســيون در 
شرایط اضافه كردن فلوكوالنت

 t/v مقاومت كيک حاصل از فيلتراسيون با استفاده از نمودار
بر حسب v مطابق شكل 5 در نرخ های مختلف محاسبه شد.

با توجه به شــكل 6 اضافــه كردن فلوكوالنــت باعث كاهش 
مقاومــت كيک حاصل از فيلتراســيون می شــود. با افزایش 
فلوكوالنت و بزرگ شــدن ابعاد ذرات و ایجاد لخته های بزرگ 
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شكل 3- نمودار توزیع ابعادی كنسانتره خط چهار

نرخ 
 (gr/ton)فلوکوالنت

وزن 
کیک 
 مرطوب/
وزن 
کیک 
 خشک

تخلخل 
نرخ تشکیل  رطوبت)%( کیک

  (kg/m2hکیک)

0 4/1 23/0 2/10 1861  

5 13/1 21/0 1/10 1683  

10 11/1 25/0 6/9 3018  

30 12/1 28/0 1/10 2118  

20 1/1 29/0 4/11 5400  

 

جدول 1- تأثير فلوكوالنت k320AF روی پارامترهای كيک حاصل از فيلتراسيون
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شكل 4- تأثير فلوكوالنت A26 و k320AF بر رطوبت
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تر، ساختار متخلخلی در كيک ایجاد می شود. با افزایش ميزان 
تخلخل ذرات مقاومت كيک كاهش می یابد. با كاهش مقاومت 
كيک ســرعت فيلتریت خروجی افزایش یافته و زمان تشكيل 

كيک كاهش می یابد.

3-3- تأثير فعال كننده سطح بر رطوبت كيک حاصل 
از فيلتراسيون

كمک فيلتر ساخت شركت كوپليمر اصفهان با غلظت پنج گرم 
بر ليتر تهيه شــد و آزمایش ها در نرخ های 50، 100، 200، 
300 و 400 گرم بر تن انجام شد. شكل 7 تأثير افزودن كمک 
فيلتر در نرخ های مختلف را بر رطوبت كيک نشــان می دهد. 
بــا افزایش نرخ فلوكوالنت تا 200 گرم بر تن رطوبت به ميزان 
قابل توجهی كاهش می یابد. دليل كاهش رطوبت این اســت 
كه فعال كننده های ســطحی، كشش ســطحی هوا و آب را 
كاهش می دهند. همچنين باعث كاهش نيروهای آب موجود 

در فضاهای كيک فيلتر می شــوند. ميزان رطوبت می تواند با 
یک كاهش كم در كشش سطحی به مقدار زیادی كاهش یابد. 
مكانيزمی كه برای این مســأله مطرح شده این است كه جذب 
فعال كننده ها روی سطوح جامد آنها را بيشتر آبران می كند. 

فعال كننده های ســطح می توانند آبرانــی را افزایش دهند. 
بــا افزایش زاویه تماس و به دنبــال آن افزایش ميزان آبرانی، 

نيروهای موئينگی كاهش می یابند كه باعث كاهش كشــش 
سطحی می شــود. معموأل طول زنجيره هيدروكربنی تعيين-

كننده آبرانی نســبی فعال كننده های ســطحی می شوند و 
استفاده از فعال كننده آبران تر عمليات آبگيری بهتری صورت 
مــی گيرد. اما افزایش مقدار فعال كننده ســطح از حد بهينه 
می-تواند باعث افزایش رطوبت كيک شــود. بدین صورت كه 
در مقدار بهينه، مولكول های فعال كننده سطح با دنباله آبران 
خود در محلول جذب می شــوند و باعث آبران شدن سطح و 
كاهش رطوبت می شــوند. اما در مقادیر باالتر از ميزان بهينه، 
همی ميســل ها تشكيل می شــوند جذب چند الیه ای باعث 
آبدوســت شدن الیه دوم سطح می شود. این عمل باعث می-

شود كه ذرات جامد آبدوست شوند و رطوبت افزایش می یابد. 
در مواردی استفاده همزمان از فلوكوالنت و فعال كننده سطح 
به عنوان كمک فيلتر باعث كاهش بيشتر رطوبت نهایی كيک 

فيلتر می شود.

4- نتيجه گيري 
با توجه به اضافه شــدن سيســتم خردایش و فلوتاســيون در 
مدار،  d80 خوراك ورودی به فيلتر 97 ميكرون به دست آمد. 
تأثير فلوكوالنت K320AF در نرخ های مختلف مورد بررسی 
قرار گرفت. با افزایش نــرخ فلوكوالنت به خاطر ایجاد لخته و 
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شكل 6- تأثير فلوكوالنت بر مقاومت كيک حاصل از فيلتراسيون
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ساختار متخلخل در كيک مقاومت كيک كاهش پيدا كرد. اما 
بــا افزایش نرخ فلوكوالنت بعد از حــد بهينه به دليل افزایش 
نيروهــای حاصل از ایجاد لخته ها، باعث به دام افتادن آب در 
فضای بين لخته ها شــده و رطوبــت نهایی كيک افزایش می 
یابد. اســتفاده از فلوكوالنت باعث كاهش زمان تشكيل كيک 
و شــفافيت فيلتریت شد. بهترین حالت اسفاده از فعال كننده 
ســطح با نرخ 200 گرم بر تن و رطوبت 7/9٪ به دست آمد. 
با افزایش نرخ فعال كننده ســطح تا 200 گرم بر تن رطوبت 
به ميزان قابل توجهی كاهــش می یابد. دليل كاهش رطوبت 
این اســت كه فعال كننده های سطحی، كشش سطحی هوا و 
آب را كاهش مــی دهند. همچنين باعث كاهش نيروهای آب 
موجود در فضاهای كيک فيلتر می شــوند. ميزان رطوبت می 
تواند با یک كاهش كم در كشــش ســطحی به مقدار زیادی 
كاهش یابد. اما افزایش مقدار فعال كننده ســطح از حد بهينه  
می تواند باعث افزایش رطوبت كيک شود. بدین صورت كه در 
مقدار بهينه، مولكول های فعال كننده ســطح با دنباله آبران 
خود در محلول جذب می شــوند و باعث آبران شدن سطح و 
كاهش رطوبت می شــوند. اما در مقادیر باالتر از ميزان بهينه، 
همی-ميسل ها تشكيل می شــوند جذب چند الیه ای باعث 
آبدوست شدن الیه دوم ســطح می شود. این عمل باعث می 
شود كه ذرات جامد آبدوست شوند و رطوبت افزایش می یابد.

5- تشكر و قدرداني 
 از مســؤلين محترم شركت معدنی و صنعتی گل گهر به ویژه 
مســئولين پژوهشكده ســنگ آهن و فوالد به خاطر همكاری  
صميمانه ایشــان در انجام این تحقيق، تشــكر و قدردانی می 

شود.
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نادر اسمعیلی1، محمدرضا خالصي2،ابراهیم پناهي 3،احمد خدادادی دربان 3 
چكيده 

جلوگيــری از هــدر روی آب در كارخانه های فرآوری مواد معدنی، خصوصاً در مناطق كویری و كم آب، از اولویت های جدی  حال و 
آینده این صنعت به شمار می رود. در تحقيق حاضر، به بررسی عوامل موثر بر فيلترشوندگی باطله های تر دو كارخانه فرآوری تغليظ 
مگنتيت و بازیابی هماتيت شركت معدنی و صنعتی گل گهر، با استفاده از فيلترپرس محفظه ای- غشایی پرداخته شده است. پس از 
انجام مطالعات كتابخانه ای و در نظر گرفتن محدودیت های فرآیندی، 10 فاكتور pH پالپ، افزودن كمک فيلتر، افزودن فلوكوالنت، 
درصد جامد پالپ، نوع پارچه فيلتر، زمان و فشــار مرحله فشرده سازی، زمان و فشار مرحله دميدن هوا و ضخامت محفظه به عنوان 
عوامل تأثير گذار بر فرآیند فيلتراســيون شــناخته شــد و طی آزمایش های اوليه، آزمایش های یک عامل در زمان و آزمایش های 
طراحی شــده مورد بررســی قرار گرفت. پس از انجام آزمایش ها تأثير 4 عامل فشار و زمان مرحله دميدن هوا، درصد جامد پالپ و 
ضخامت كيک بر رطوبت نهایی كيک فيلتر و تأثير عواملی چون زمان مرحله دميدن هوا، ضخامت كيک، زمان مرحله فشرده سازی، 
درصد جامد پالپ و اثر متقابل زمان مرحله دميدن هوا- زمان مرحله فشرده سازی و اثر متقابل زمان مرحله دميدن هوا- درصد جامد 
پالپ بر توان عملياتی فيلتراسيون، بارز شناخته شد. در نهایت بهينه سازی هر یک از این عوامل با سه هدف؛ كمينه شدن رطوبت كه 
نتيجه آن بدست آمدن رطوبت 14/32 درصدی بود، بيشينه شدن توان عملياتی؛ كه نتيجه آن توان عملياتی 0/45 تن بر ساعت بر 
متر مربعی بود و بهينه شدن همزمان هر دو پارامتر؛ كه برای آن رطوبت 17 درصد و توان عملياتی 0/21 تن بر ساعت بر متر مربع 
حاصل شد، صورت پذیرفت. همچنين جهت بزرگ مقياس كردن این نتایج آزمایش تكميلی دیگری در شرایط بهينه رطوبت و توان 

عملياتی در مقياس نيمه صنعتی اجرا شد. 

كلمات كليدی: فيلتراسيون، باطله، فيلترپرس، فيلترشوندگی، بهينه سازی، گل گهر، رطوبت، توان عملياتی.

تعیین و بهینه سازی عوامل موثر بر فیلترشوندگی نمونه ترکیبی باطله کارخانه های
 فرآوری گل گهر با استفاده از دستگاه فیلترپرس

naderesmaeili.tmu@gmail.com ،1- دانشجوی كارشناسي ارشد مهندسي فرآوري مواد معدني، دانشگاه تربيت مدرس تهران
mrkhalesi@modares.ac.ir ،2- استادیار فرآوري مواد معدني، دانشگاه تربيت مدرس تهران

e.panahi@golgohar.com  ،3- كارشناس ارشد فرآوري مواد معدني، پروژه بازیابي آب، شركت معدني و صنعتي گل گهر
Akdarban@modares.ac.ir ،4- دانشيار فرآوري مواد معدني، دانشگاه تربيت مدرس تهران
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1-  مقدمه
با توجه به لزوم استفاده از روش های تر، صنعت فرآوری مواد 
معدنی از جملــه مهم ترین صنایع مصرف كننده آب اســت. 
خصوصــاً با در نظر گرفتن این موضوع كه در كشــور ما اغلب 
كارخانه هــای بزرگ فرآوری مواد معدنی در مناطق كویری و 
كم آب حادث شــده اند، لزوم و اهميت اســتفاده بهينه از آب 
و بازیافت آن تا حد امكان، دو چندان می شــود. آب توســط 
تيكنرها، فيلترها و نيز ســدهای باطله بازیابی می شــود و لذا 
كارایی هر چه بيشــتر هر یک از این فرآیندها، بر بازیابی آب 

صنایع فرآوری مواد معدنی تأثيرگذار است.
فيلتراســيون به عنوان یكی از فرآیندهای مهم در بازیابی آب، 
یک عمليات واحد است كه طی آن، ذرات معلق جامد از مایع 
جدا می شــوند. اگر چه برنامه های كاربــردی و صنعتی این 
عمليات به طور قابل توجهی وســيع و متفاوت هستند، با این 
حال اساس كار تمام دســتگاه های فيلتراسيون؛ عبور مایع و 
یا پالپ از داخل غشــاء متخلخل و یا واسطه بوده كه بر اساس 
آن ذرات جامد بر روی سطح واسطه و یا در داخل خلل و فرج 
آن باقی مانده، در حالی كه سيال به عنوان محلول صاف شده 

)فيلتریت(، از آن عبور می كند ]1[.
هدف اصلی در فيلتراســيون توليد كيــک با حداقل رطوبت و 
حداكثر تــوان عملياتی )نرخ جامد توليدی در واحد ســطح( 
است ]2[. از جمله عوامل تأثير گذار بر خاصيت فيلترشوندگی 
پالپ می توان به توزیــع دانه بندی ذرات، درصد جامد پالپ، 
تغييــر اندركنش های بين ذره ای با تغيير pH، اســتفاده از 
كمک فيلتر، فشــرده سازی كيک، بهينه سازی زمان سيكل و 

غيره اشاره كرد ]5-3[. 
1-1 اهميت موضوع تحقيق

در حال حاضر جریان های باطله خروجی از دو كارخانه تغليظ 
مگنتيــت و بازیابی هماتيت مجتمع صنعتی و معدنی گل گهر 
وارد حوضچه باطله می شــوند. با توجه به اینكه جریان باطله 
ورودی بــه حوضچه باطله از كارخانــه تغليظ مگنتيت دارای 
درصد جامد 45 درصد و تناژ جامد 180 تن بر ســاعت می-

باشــد و جریان باطله ورودی به ســد باطله از كارخانه بازیابی 
هماتيت دارای درصد جامد حدود 40 درصد و تناژ 120 تن بر 
ســاعت است، ميزان آبی كه از طریق این دو كارخانه وارد سد 
باطله می شــوند حدوداً 400 متر مكعب بر ساعت می باشد. 
بازیابی این مقدار آب، قبل از ورود به حوضچه باطله، عالوه بر 
تأمين بخشــی از آب مصرفی كارخانه ها، از مشكالت ذخيره 
ســازی باطله ها به صورت پالپ )به دليل توپوگرافی منطقه( 
و همچنين خســارت های زیست محيطی ناشی از مواد همراه 
این باطله ها در حوضچه های باطلــه نيز جلوگيری می نماید. 
از این رو شــركت معدنی و صنعتی گل گهر ســيرجان كه از 
جمله شــركت های پيشرو در زمينه بازیابی آب از جریان های 

باطله در ایران به شمار می آید، در نظر دارد با احداث كارخانه 
بازیابی آب، ته ریز تيكنر دو كارخانه تغليظ مگنتيت و بازیابی 
هماتيــت را به وســيله تيكنر نرخ باال  و پــس از آن به روش 
فيلتراســيون آب گيری نماید. در تحقيق حاضــر به تعيين و 
بررســی عوامل موثر بر فيلترشــوندگی باطله تركيبی این دو 

كارخانه پرداخته شده است.
1-2 انتخاب دستگاه مناسب 

عرب زاده و همكاران به بررســی و مقایســه فيلتراســيون به 
روش خأل و روش فشاری پرداخته و امكان استفاده از سيستم 
فيلتراســيون خأل را به دليل رطوبت باالی فيلتر كيک مناسب 
ندانســته اند ]6[. به همين جهت برای انجــام این تحقيق از 
دســتگاه فيلترپرس استفاده شــد كه از مزایای آن نسبت به 
دســتگاه فيلتر خأل می توان به امكان فيلتراســيون مواد ریز 
دانــه و تراكم پذیــر، كاهش حداكثری رطوبــت كيک فيلتر، 
امكان اســتفاده برای ظرفيت عملياتی باال و همچنين امكان 
افزایش ظرفيت دستگاه با اضافه كردن صفحات فيلتر، كنترل 
اتوماتيک دستگاه و همچنين نصب، تعویض و شستشوی آسان 
پارچه فيلترها اشــاره كرد. هزینه سرمایه ای باال از عمده ترین  

معایب فيلترپرس می باشد ]5[.
دســتگاه مورد اســتفاده برای اجرای آزمایش ها، فيلترپرس 
آزمایشگاهی البكس ، ســاخت شركت الركس بود. شكل )1( 
تصویری از این دستگاه را )كه برای اجرای این پروژه تحقيقاتی 
مونتاژ شد( به همراه تجهيزات همراه آن )ميكسر، پمپ، مقسم 

هوای فشرده و تقویت كننده فشار( نشان می دهد.

1-3 مراحل عملياتی فيلترپرس
اصلی ترین مراحل یک فرآینــد فيلترپرس عبارتند از: مرحله 
خوراك دهی ، كه طی آن پالپ توســط پمپ به داخل دستگاه 
پمپ می شــود. مرحله فشرده سازی یا چالندن ، كه طی این 
مرحله هوای فشرده یا آب تحت فشار پشت دیافراگم یا غشاء 

 
شكل 1- تصویر مجموعه دستگاه های آزمایشگاهی فيلترپرس

1-  High Rate 
Thickener )HRT)
2- Labox
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اعمال شــده و باعث فشــرده شــدن كيک می گردد. مرحله 
دميدن هوا یا خشــک كردن ، در این مرحله هوای فشرده به 
داخل كيک اعمال می شود تا باعث حذف بيشتر رطوبت كيک 
گردد. در نهایت تخليه كيک و شستشوی پارچه آخرین مراحل 
فرآیندی فيلتر پرس می باشــند. برای فيلتر كردن موادی كه 
در آن ها محلول فيلتریت به عنوان ماده با ارزش باشــد مانند 
محلــول های ليچينگ، یا زمانی كه فيلتــر كيک حاوی مواد 
مزاحم قابل انحالل باشــد، مراحل شستشــو و فشرده سازی 
ثانویه نيز قبــل از مرحله دميدن هوا به این مراحل اضافه می 

شود ]5[.
1-4 مطالعات پيشين

تعدادی از مطالعاتی كه تا به حال در زمينه تعيين عوامل موثر 
بر فيلتراســيون اسالری انجام شــده اند در جدول )1( آورده 
شــده است. به جز تحقيق آقای تاونســند  ]5[ كه به بررسی 
پارامترهای دستگاهی فيلترپرس پرداخته است تمامی كارهایی 
كه تا به حال در این زمينه به انجام رســيده اســت با استفاده 
از سيســتم های فيلتراسيون خأل بوده و تحقيق حاضر از اولين 
كارهایی است كه در ایران با استفاده از فيلترپرس محفظه ای 
غشــایی به بررسی تأثير عوامل بر فرآیند فيلتراسيون پرداخته 

است.

2- مواد و روش تحقيق
بــا توجه ماهيت باطله های مــورد مطالعه و مطابق تحقيقات 
صــورت گرفته در زمينه فيلتراســيون، 10 عامــل به عنوان 
عوامل تأثير گذار انتخاب شــدند كه شامل؛ درصد جامد پالپ، 
pH پالپ، افزودن كمک فيلتر شــيميایی، افزودن فلوكوالنت، 
ضخامت صفحه فيلتر، زمان و فشار مرحله فشرده سازی، زمان 
و فشار مرحله دميدن هوا و نوع پارچه فيلتر می باشند، انتخاب 
شــدند. پس از انجام مرحله نمونه برداری و تهيه نمونه معرف 

برای هر یک از كارخانه ها، مراحل ذیل به انجام رسيد:

2-1 انجام مطالعات نمونه شناسی  
این مطالعات كه شــامل مطالعات آناليز ســرندی، XRD و 
تعيين ضریب تراكم پذیری است برای شناخت بيشتر نمونه-

های مورد بررسی صورت گرفت.

2-2 انجام آزمایش های یک عامل در زمان
پــس از انجام آزمایــش های اوليه برای آشــنایی با نحوه كار 
دستگاه، برای تعيين ســطوح مناسب و همچنين اطمينان از 
تأثيرگذاری برخی عوامل انتخاب شده كه سطوح و ميزان تأثير 
گذاری آن ها ناشناخته بودند آزمایش های یک عامل در زمان 
برای آن ها اجرا شد. این عوامل شامل pH پالپ، غلظت و نوع 
فلوكوالنــت، غلظت كمک فيلتر و نــوع پارچه فيلتر بودند كه 

مورد بررسی قرار گرفتند.

2-3 انجام آزمایش های طراحی شده
پس از انجام آزمایش های یک عامل در زمان و تعيين سطوح 
مناســب تعدادی از فاكتورها و حــذف برخی فاكتورهای غير 
موثر، آزمایش های طراحی شــده ای برای تعيين اثرگذاری و 
بهينه ســازی عوامل باقی مانده به انجام رسيد. از مزیت های 
آزمایش های طراحی شــده می توان به تعيين اثرات متقابل، 
امكان بهينه سازی عوامل موثر و ارائه مدل تجربی برای نتایج 

حاصله اشاره كرد. 
 طراحی آزمایش های اصلی با استفاده از نرم افزار DX7 و با 
روش فاكتوریال نامنظم صورت گرفت كه بر اســاس آن تعداد 
53 آزمایش كه 5 آزمایش آن تكرار در ســطوح مركزی بودند 

طراحی شد. 
روش فاكتوریل كسری نامنظم یک روش دو سطحی است كه 
قادر به ارائه مدلی خطی برای پدیده اســت و با در نظر گرفتن 
آزمایــش هایی در نقاط مركزی ســطوح، كفایت مدل برازش 
شده را نيز بررسی می نماید. در این صورت اگر متغيرها رفتار 
غير خطی از خود نشــان دهند، عدم كفایت مدل محرز شده 
و نياز به طرح هایی با ســطوح بيشــتر نمایان می شود. وضوح  
طرح به كار رفته، 5 است بنابراین در این روش اثرات اصلی با 

سال انجام  موضوع تحقیق محقق ردیف
 تحقیق

1 L. Besra & 
B.P. Singh 

سازها بر فرآیند بررسی تأثیر سطح
 فیلتراسیون

1991 
 )میالدی(

2 L. Besra & 
D.K. Sengupta 

پالپ،  pHبررسی تأثیر پارامترهای 
بندی ذرات بر درصد جامد و دانه

 عملیات فیلتراسیون

2002 
 )میالدی(

3 I. Townsend پارامترهای دستگاهی  بررسی
 فیلترپرس بر عملیات فیلتراسیون

2003 
 )میالدی(

و مالیجردی  علی 4
 همکاران

 فیلتر پارچه بافت نوع تأثیر بررسی
 مدار كارایی بر استر پلی

 چادرملو فیلتراسیون مجتمع

1331 
 )شمسی(

نژاد و  كازرانی رضا 5
 همکاران

 مدار مناسب فیلتر پارچه انتخاب
 زرند زغالشویی كارخانه فیلتراسیون

1331 
 )شمسی(

 زاده سروش عرب 6
جركانی و 
 همکاران

 مقاومت بر موثر عوامل بررسی
 فیلتر كیک

1391 
 )شمسی(

1 Haijian Luo & 
Xun-an Ning 

بررسی تأثیر كمک فیلترها بر 
 فرآیند فیلتراسیون

2013 
 )میالدی(

سمیه دریکوند،  3
علی اكبر عبداله 

 زاده

پالپ بر رطوبت  pHبررسی تأثیر 
 كیک

1393 
 )شمسی(

 

جدول 1- تعدادی از مطالعات و تحقيقات صورت گرفته در زمينه فيلتراسيون

  1- Feeding
 2-  Pressing or 
Squeezing

3-   Air blowing or 
Drying
 4- Townsend
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یكدیگر و با اثرات متقابل دوگانه هم پوشانی  ندارند. همچنين 
اثــرات دوگانه نيز با یكدیگر هم پوشــانی ندارنــد اما با اثرات 
ســه گانه هم پوشــانی دارند. این طرح برای آزمایش هایی با 
تعداد فاكتورهای زیاد كه به نوعــی حالت غربال گری دارند، 
بسيار مناسب است. با توجه به اینكه تعداد متغيرهای در نظر 
گرفته شــده )هشت متغير( زیاد می باشد و كوچک ترین طرح 
فاكتوریل كسری با وضوح 5 و بدون تكرار نياز به 64 آزمایش 
دارد، استفاده از این طرح با 53 آزمایش كه 5 آزمایش آن در 

سطوح مركزی است، مناسب است. 

2-4 بهينه ســازی نتایج و انجام آزمایش های تكميلی 
در شرایط بهينه

پس از انجام آزمایش های طراحی شــده، بهينه سازی نتایج با 
سه هدف كمينه شدن رطوبت، بيشينه شدن توان عملياتی و 
بهينه شــدن هر دو پاسخ توسط نرم افزار DX7 انجام شده و 
آزمایش های تكميلی در شرایط بهينه، در مقياس آزمایشگاهی 
و نيمه صنعتی  انجام شد. دستگاه نيمه صنعتی مورد استفاده 
برای اجرای آزمایش ها شامل 10 صفحه فيلتر در ابعاد 60 * 
60 ســانتی متر مربع می باشد )مطابق شكل )2((. در هنگام 
اجرای آزمایش نيمه صنعتــی محدودیت های موجود )مانند 
متفاوت بودن نوع پارچه فيلتر دســتگاه آزمایشــگاهی با این 
دســتگاه، ضخامت محفظه و محدودیت در فشار اعمالی( مانع 

از اعمال بهينه تمامی عوامل موثر شد.

2-5 محاسبه سطح فيلتر
برای تعيين مســاحت مورد نياز پروژه از رابطه )1( اســتفاده 

می شود ]6[.
)1(

كه در آن AT مساحت فيلتراسيون مورد نياز، FS تناژ جامد 
ورودی بر واحد زمان و W توان عملياتی فيلتراسيون می باشد.

تناژ جامــد باطله توليدی تر كارخانه هــای تغليظ مگنتيت و 
بازیابی هماتيت، 300 تن بر ساعت می باشد كه در محاسبات 
ســطح فيلتر با حدود 15 درصد افزایش 340 تن بر ساعت در 

نظر گرفته است. 
3- تحليل داده ها و ارائه  نتایج

 پس از انجام مراحل عملياتی پروژه نتایج به شرح ذیل حاصل 
شد.

3-1 نتایج مطالعات دانه بندی
پس از انجام آناليز ســرندی بر روی نمونه هــا، نمودار توزیع 

دانه بندی به صورت نمودار شكل )3( حاصل شد.

با توجه به نمودار توزیع دانه بندی )شــكل )3(( مشخص شد كه 
D80 نمونه باطله كارخانه تغليظ مگنتيت زیر 38 ميكرون می باشد 
بنابراین برای تعيين ميزان دقيق آن و همچنين مشــخص شدن 
توزیع یا گستره دامنه دانه بندی ذرات این نمونه، مطالعات ليزری 
برای ذرات كوچكتر از 38 ميكرون این نمونه انجام شــد )مطابق 

شكل )4((.

با توجه به نمودارهای شكل های )3( و )4( نتایج D80 نمونه باطله 
كارخانه تغليظ مگنتيت، نمونــه باطله كارخانه بازیابی هماتيت و 
نمونــه تركيبی باطله های این دو كارخانه كه طبق طرح شــامل 
60 درصــد از نمونه كارخانه تغليظ مگنتيت و 40 درصد از نمونه 

كارخانه بازیابی می باشد مطابق جدول )2( بدست آمد.
 1- Resolution
  2-Alias
 3- Pilot plant

 
شكل 2-  تصویر دستگاه فيلترپرس نيمه صنعتی

AT =  
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شكل 3- توزیع دانه بندی نمونه ها
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شكل 4-  نمودار آناليز ليزری )زیر 38 ميكرون( و سرندی )باالی 38 ميكرون( توزیع 
دانه بندی نمونه باطله كارخانه تغليظ مگنتيت 
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 XRD 3-2 نتایج مطالعات
در مطالعــات پراش پرتو X، نوع كاني هــاي موجود در نمونه بر 
 XRD اساس نظم داخلي بلوري تشخيص داده مي شود. مطالعه
حاكی از وجود كانی های رســی در داخل نمونه ها بود. اصلی ترین 
كانی های تشكيل دهنده نمونه ها شامل تالک، مگنتيت، هماتيت، 
پيریت، كلسيت و كوارتز و همچنين كانی هایی چون آنتيگوریت و 

كلينوكلر تشخيص داده شد )مطابق شكل های )5( و )6((.

3-3 نتایج مطالعات تراكم پذیری
مقاومــت مخصوص كيک فيلتر )α(، قابليت مقاومت كيک در 
برابــر جریان فيلتریت یا جریان آب شستشــو در داخل كيک 
در یک فشار خاص است كه از رابطه )2( بدست می آید ]7[.

)2(
كه در آنP ∆اختالف فشار)Pa(، α0 مقاومت مخصوص كيک 
در فشــار واحد )m/Kg)، n شاخص یا ضریب تراكم پذیری و 

α مقاومت مخصوص كيک فيلتر)m/Kg) است.
با توجه بــه رابطه )2( باال بودن ضریــب تراكم پذیری كيک 
فيلتــر، افزایش مقاومت كيک در برابــر عبور جریان فيلتریت 
را ســبب می شــود كه طبق رابطه )3( كه از قانون دارسی و 
پویزل  نتيجه شده است، این موضوع كاهش نرخ فيلتراسيون 

را موجب می شود ]8[. 
)3(

كه در آن t زمان بر حســب ثانيه،  Vحجم فيلتریت بر حسب 
متر مكعب، A مســاحت فيلتراســيون بر حســب متر مربع،   
 c ،ویســكوزیته فيلتریت بر حســب كيلوگرم بر متــر بر ثانيه

درصد جامد پالپ و Rm مقاومت پارچه )m-1( می باشد.
با توجه به اینكــه ضریب تراكم پذیری با نرخ فيلتراســيون و 
رطوبت نهایــی كيک فيلتر همبســتگی دارد و از آنجایی كه 
در پــروژه حاضر بحث تركيب نمونه های مختلف با درصدهای 
متفاوت مطرح بوده اســت؛ وجود یک مدل ســاده كه بتواند 
ميزان این ضریب را برای نمونه های تركيبی تعيين كند بسيار 
ارزشــمند خواهد بود. چنين مدلی پيش تر معرفی نشده است. 
از ایــن رو آزمایش هــای تعيين ضریب تراكــم پذیری برای 
نمونه هایی با نســبت های تركيبی مختلف انجام شد ]9[ كه 

نتایج آن در جدول )3( ارائه شده است. 

بــا توجه به نتایج، مدل رابطــه )4(، برای ضریب تراكم پذیری 
نمونه های تركيبی، معرفی شد.

)4(

 n ضرایب تراكم پذیری نمونه های 1 و 2 و n2 و n1 كــه در آن
ضریب تراكم پذیری نمونه تركيبی است. X2 نيز نسبت جرم 
نمونه شماره 2 به جرم كل نمونه تركيبی است                   .   
شــكل )7( نتایج حاصــل از تخمين ضریــب تراكم پذیری با 
ایــن مدل را با نتایج حاصل از آزمایش ها مقایســه می كند و 
همان گونه كه مشاهده می شود، تخمين های مدل پيشنهادی 
بســيار به واقعيت نزدیک هســتند.  البته با توجه به ماهيت 
تجربی این مدل، باید توجه داشــت كه در صورتی كه ماهيت 
نمونه هــای 1 و 2 تغييــر كند، می بایســت دوبــاره مدل را 
اعتبارســنجی نمود و این مدل بــرای تركيب تمام نمونه های 

معدنی ممكن است معتبر نباشد.

 D80 (µm) نمونه ردیف
 82 باطله کارخانه تغلیظ مگنتیت 1
 138 باطله کارخانه بازیابی هماتیت 8
 05 نمونه ترکیبی 3

 

جدول 2-  نتایج مطالعات دانه بندی برروی نمونه های مختلف

 
شكل5- پراش اشعه ایكس برای نمونه باطله كارخانه تغليظ مگنتيت

 
شكل 6-  پراش اشعه ایكس برای نمونه باطله تر كارخانه بازیابی هماتيت

α=α0∆Pn 
                                                 

 

 =  V +  (3                                              )  

 

جدول 3- نتایج حاصل از انجام آزمایش های تراكم پذیری بر روی نمونه تركيبی
X1: 

باطله مگنتیت  میزان نمونه
 در نمونه ترکیبی )%(

X2: 
میزان نمونه باطله هماتیت 

 در نمونه ترکیبی )%(

n: 
پذیری  ضریب تراکم

 ترکیبینمونه 

011 1 52/1 

01 51 52/1 

01 01 25/1 

01 01 20/1 

51 01 20/1 

1 011 0/1 

 

)                                       

() 
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3-4 نتایج آزمایش های یک عامل در زمان
آزمایــش های یک عامل در زمان برای بررســی تأثير 4 عامل 
pH پالپ، غلظت كمک فيلتر شــيميایی، غلظت فلوكوالنت و 
نوع پارچه فيلتر انجام شــد. برای انجام این آزمایش ها سطوح 
تمامی عوامل ثابت در نظر گرفته شــد كه مقادیر سطوح این 

عوامل در جدول )4( آورده شده است.

الف( بررسی تأثير pH  پالپ
برای بررسی تأثير pH بر فيلترشوندگی باطله ها، با ثابت نگه 
داشتن سطوح سایر عوامل كه مقادیر آن در جدول )5( آورده 
شده است، آزمایش هایی در pH های 5، 7، 9 و 11 اجرا شد. 
نتایج این آزمایش ها در شكل های )8( و )9( آورده شده است.

الزم به توضيح اســت كه برای محاسبه توان عملياتی از رابطه 
)5( استفاده شده است ]10[:

)5(

كه در آن W توان عملياتی فيلتراسيون بر حسب تن بر ساعت 
بــر متر مربع، mdry جرم جامد خشــک توليدی بر حســب 
 A زمان كل سيكل فيلتراسيون بر حسب دقيقه و t ،كيلوگرم

سطح فيلتر بر حسب  متر مربع می باشد.

pH =11 برای اطمينان از نتایج حاصله سه آزمایش تكرار در
انجام شد كه انحراف معيار پارامترهای رطوبت و توان عملياتی 
پس از انجام تســت های تكرار به ترتيب برابر  0/16 و 0/001 
 pH  بدست آمد. شكل های )8( و )9( نشان می دهند كه در
های خنثی و قليایی نتایج حاصله نسبت به pH اسيدی بهتر 

است ]11. 12[. 
ب( استفاده از كمک فيلتر شيميایی

كمک فيلترها موادی هســتند كه قادرند با افزایش تخلخل و 
نفوذپذیــری در كيک باعث افزایش نرخ فيلتراســيون و حتی 
كاهش رطوبت كيک فيلتر شوند. این مواد به سه دسته كمک 
فيلترهای معدنی، فيزیكی و شيميایی تقسيم بندی می شوند. 
كمک فيلترهای شــيميایی به چند طریق مــی توانند باعث 
افزایش نرخ فيلتراســيون شــوند. برخی از این كمک فيلترها 
مانند فلوكوالنت ها باعث لخته  شــدن ذرات شده و با افزایش 
تخلخل و همچنين جلوگيری از كور شــدن پارچه فيلتر باعث 
بهبود عملكرد فيلتراســيون می شــوند. برخــی دیگر از این 
كمــک فيلترها با كاهش ویســكوزیته پالپ باعث افزایش نرخ 
فيلتراســيون می گردند ]2. 4[. با توجه به تناژ باالی باطله دو 
كارخانه عماًل اســتفاده از كمک فيلترهــای معدنی و فيزیكی 
امــكان پذیر نبود بــه همين جهت از كمک فيلتر شــيميایی 
اســتفاده شد. شــرایط آزمایش های یک عامل در زمان برای 
بررسی تأثير این فاكتور نيز همانند شرایط د رنظر گرفته شده 
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 اندازه گیری شده

 مدل

شكل7-  نمودار تعيين ضریب تراكم پذیری نمونه تركيبی بر حسب نسبت نمونه 
باطله هماتيت به نمونه كل

 شرایط آزمایش واحد میزان سطوح انتخابی

 درصد جامد درصد 05

 فشار مرحله فشرده سازی بار 8

 زمان مرحله فشرده سازی دقیقه 2

 فشار مرحله خشک کردن بار 4

 زمان مرحله خشک کردن دقیقه 2

 ضخامت صفحه فیلتر مترمیلی 45

 سطح مقطع فیلتر متر مربع 52/5

 

جدول 4- شرایط ثابت آزمایش های یک عامل در زمان

          

                                                 
شكل 8- تأثير pH بر رطوبت كيک فيلتر 

                                                 
شكل9-تأثير pH بر توان عملياتی فيلتراسيون 



57

13
93

ن  
ستا

 زم
 -1

ه 4
مار

 ش
 - 

شی
وه

 پژ
مه 

لنا
فص

برای فاكتور pH انتخاب شد )شرایط آزمایشی جدول )5(( و 
آزمایش هایی در ســطوح 0، 100، 200، 300، 400 و 500 
گرم بر تن از سطح ساز شيميایی پلی استيلن اكساید به عنوان 

كمک فيلتر مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه به نتایج حاصله از شكل های )10( و )11( مشخص می 
شود كه با اضافه كردن غلظت كمک فيلتر، رطوبت كيک فيلتر 
تغيير چندانی نمی یابد. این در حالی است كه به نظر می رسد 
با افزایش غلظت كمک فيلتر، نرخ فيلتراســيون روند افزایشی 
پيدا كرده اســت. احتماالً توجيه این روند بدین گونه است كه 
كمک فيلتر شيميایی بر روی كشش سطحی آب تأثير گذاشته 
و با كاهش آن نرخ آبگيری فيلتراســيون را افزایش داده است. 
افزایش نرخ در غلظت های مختلف سطح ســاز مورد استفاده 
باعث افزایش سرعت آبگيری از كيک شده ولی قادر به كاهش 
رطوبت كيک یا به نوعی حذف آب های درگير یا به دام افتاده 

كه باعث ایجاد رطوبت در كيک می شود، نشده است.

ج( غلظت فلوكوالنت
برای بررسی تأثير غلظت فلوكوالنت بر فيلترشوندگی باطله ها 
از نوعی فلوكوالنت آنيونی اســتفاده شد. شرایط آزمایشی ذكر 
شــده برای آزمایش های قبل )جدول )5(( به عنوان شــرایط 
آزمایشی آزمایش های یک عامل در زمان این فاكتور انتخاب 
شــد و آزمایش هایی در سطوح 0، 5، 10، 15، 20 و 25 گرم 

بر تن از این فلوكوالنت مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت. 

با توجه به نتایج حاصله از شــكل های )12( و )13( مشخص 
است كه فلوكوالنت تأثير مثبتی بر رطوبت كيک فيلتر نداشته 
و حتــی برخی از غلظت های آن باعث افزایش رطوبت شــده 
است كه علت آن احتماالً گرفتگی روزنه های پارچه فيلتر )به 
طوری كه در آزمایش ها كاماًل این پدیده با چشــم قابل رویت 
بود(، به واسطه زنجيره های هيدروكربنی فلوكوالنت می باشد. 
این عامل بر روی نرخ فيلتراســيون نيز تأثير مثبتی نداشــته 
اســت كه دليل آن را می توان به شكســته شدن لخته ها در 
حين انتقال اسالری و خوراك دهی با فشار باال و عماًل بی تأثير 
شــدن آن برای این فرآیند دانست. این در حالی است كه در 
فيلتراسيون خأل به دليل اعمال فشارهای پایين تر و در نتيجه 
عدم شكســت لخته ها، فلوكوالنت از عوامل بســيار تأثيرگذار 
می باشد. برای اطمينان از نتایج این آزمایش، آزمایش هایی با 
اســتفاده از فلوكوالنت كاتيونی نيز اجرا شد كه نتایج مشابهی 
برای آن حاصل شــد. از همين رو عامل فلوكوالنت در طراحی 

آزمایش های اصلی حذف شد.
د( نوع پارچه فيلتر

بــرای تعيين نوع جنــس و بافت پارچه فيلتر هــا، مطالعات 
جنس شناسی و تعيين بافت پارچه ها، پس از انجام مطالعات 
كتابخانه ای جهت یافتن روش های آن ]10[، صورت پذیرفت.

بــرای این آزمایش هــا 4 پارچه فيلتر مختلف تهيه شــد. دو 
عــدد از پارچه ها از جنس پلی اســتر و دو عدد دیگر از جنس 
پلی پروپيلــن بودند. از ایــن رو پارچه ها به صورت جدول )5( 
كد گذاری شد كه در آن كدهای PET برای پارچه های پلی 

استر و PP برای پارچه های پلی پروپيلن است.
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شكل10-  تأثير غلظت كمک فيلتر شميایی بر رطوبت كيک فيلتر
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شكل11-  تأثير غلظت كمک فيلتر شميایی بر توان عملياتی فيلتراسيون

                                                 
 

10
12
14
16
18
20
22
24

0 5 10 15 20 25 

17.87 
19.86 19.07 

17.84 18.10 

21.99 

ت 
طوب

ر
(%

)
 

 (gr/ton) میزان فلوکوالنت مصرفی

شكل 12- تأثير غلظت فلوكوالنت A26 بر رطوبت كيک فيلتر
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شكل 13- تأثير غلظت فلوكوالنت A26 بر توان عملياتی فيلتراسيون
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بــرای تعيين نــوع بافت پارچه ها از هر كــدام از آن ها عكس 
ميكروسكوپی گرفته شد كه در شكل )14( آورده شده است.

با توجه به شــكل )14( بافت تمامــی پارچه ها بافت مربعی با 
الياف چند رشــته ای اســت. پس از تعيين جنس و نوع بافت 
پارچه فيلترهــا، آزمایش های یک عامل در زمان با شــرایط 
آزمایشــی جــدول )5(، برای تعييــن تأثير پارچــه فيلتر بر 
فيلترشــوندگی باطله ها اجرا شد كه نتایج مطابق شكل های 

)15( إلی )17( بدست آمد.

بــا توجه به نتایج حاصله از شــكل هــای )15( إلی )17( و با 
توجــه به این نكته كــه پارچه ای كه انتخاب می شــود باید 
تركيب بهينه ای از نرخ فيلتراســيون، رطوبت كيک و وضوح 
فيلتریت را داشــته باشد پارچه فيلتر با كد PET-T40 با دارا 
بــودن توان عملياتی و رطوبت نهایــی كيک بهتر و همچنين 
وضوح فيلتریت نســبتاً مناسب، برای انجام تست های طراحی 

شده انتخاب گشت.
پس از اتمام آزمایش های یک عامل در زمان، فاكتورهای موثر 
و ســطوح باال و پایين آن ها بــرای مرحله طراحی آزمایش، با 
توجه به تحقيقات پيشــين و همچنين كاتالوگ شركت های 
مختلف و با آگاهی از توان اجرایی دســتگاه آزمایشــی مورد 
اســتفاده و نتایج حاصل از آزمایش هــای یک عامل در زمان 

مطابق جدول )6( انتخاب شد.

3-5 نتایج آزمایش های طراحی شده
پــس از انجام 53 آزمایش طراحی شــده و محاســبه ميزان 
رطوبــت و توان عملياتی برای هر یک از این آزمایش ها، نتایج 
حاصل با اســتفاده از نرم افزار DX7 مورد بررسی قرار گرفت 

كه در ادامه به توضيح نتایج آن پرداخته شده است.

الف( بررسی عوامل موثر بر رطوبت نهایی كيک فيلتر
مدلی كه نرم افزار برای محاسبه رطوبت كيک ارائه كرد مطابق 

رابطه )6( است.

 کد جنس پارچه ردیف

 PET-T20 پلی استر 1

 PP-T30 پروپیلن پلی 2

 PET-T40 پلی استر 3

 PP-T50 پروپیلن پلی 4

 

جدول 5- فهرست پارچه های كدگذاری شده

 

 
                                                 

 
شكل14- تصویر ميكروسكوپی پارچه فيلترها
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شكل15- تأثير پارچه فيلتر بر رطوبت نهایی فيلتر كيک

شكل 16-تأثير پارچه فيلتر بر توان عملياتی فيلتراسيون
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شكل 17- تأثير پارچه فيلتر بر مجموع ذرات جامد معلق در فيلتریت

 سطح باال سطح پایین واحد نوع فاکتور ردیف
 54 54 % درصد جامد 1
2 pH 11 7 _ پالپ 
 433 333 گرم بر تن غلظت کمک فیلتر 3
 53 23 مترمیلی ضخامت کیک 5
زمان مرحله فشرده  4

 سازی
 3 1 دقیقه

فشار مرحله فشرده  5
 سازی

 14 7 بار

 4 1 دقیقه زمان مرحله دمیدن هوا 7
 12 5 بار فشار مرحله دمیدن هوا 8

                                                 
 

جدول 6- فاكتورهای آزمایش های طراحی شده و سطوح باال و پایين آن ها
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)6(

در مدل پيشنهادی متغير A معرف pH پالپ، B درصد جامد، 
C غلظت كمک فيلتر، D زمان مرحله فشرده سازی، E فشار 
مرحله فشــرده سازی، F فشــار مرحله دميدن هوا، G زمان 
مرحله دميدن هوا و H ضخامت كيک فيلتر می باشد. در این 
مدل، مقادیر هر یک از عوامل به صورت كدهای 1 و 1- كه به 
ترتيب برای سطوح باال و پایين می باشد، جایگذاری می-شود. 
تحليل واریانــس این نتایج نيز حاكــی از معنادار بودن مدل 
انتخابی، عدم وجود انحناء یا عدم نياز به مدل غير خطی برای 
نتایــج و بی معنا بودن وجود خطای عــدم برازش بود  ]11[. 
همانگونه كه از رابطه )6( مشخص است، افزایش درصد جامد 
باعث افزایش رطوبت می شــود كه دليل این امر كور شدگی 
ســریعتر پارچه فيلتر تشــخيص داده شــد. افزایش ضخامت 
صفحه فيلتــر باعث افزایش رطوبت كيــک و افزایش زمان و 
فشار مرحله فشرده سازی باعث كاهش رطوبت شده است كه 
دالیــل این امر به ترتيب افزایش مقــاوت كيک در برابر عبور 
جریان فيلتریــت و افزایش حذف آب های محبوس در داخل 

كيک تشخيص داده شد. 

ب( بررسی عوامل موثر بر توان عملياتی فيلتراسيون
مدلی كه نرم افزار برای محاســبه توان عملياتی فيلتراســيون 

ارائه كرد مطابق رابطه )7( است.

)7(

 D ،معرف درصد جامد پالپ B در این مدل پيشنهادی متغير
 H زمان مرحله دميدن هوا و G ،زمان مرحله فشرده ســازی
معرف ضخامت كيک می باشد. در این مدل نيز مقادیر هر یک 
از عوامل به صورت كدهای 1 و 1- كه به ترتيب برای ســطوح 

باال و پایين می باشد، جایگذاری می شود. 
تحليل واریانــس این نتایج نيز حاكــی از معنادار بودن مدل 
انتخابی، عدم وجود انحناء یا عدم نياز به مدل غير خطی برای 
نتایج و بی معنا بودن وجود خطای عدم برازش مدل بود ]11[.  
بر اســاس نتایج حاصله مشخص شد كه افزایش درصد جامد 
باعث افزایش توان عملياتی می شود كه علت آن كاهش زمان 
مرحله خوراك دهی است، افزایش ضخامت صفحه فيلتر باعث 
افزایش توان عملياتی می گردد كه افزایش جرم كيک توليدی 
در واحد سطح علت آن می باشد و افزایش زمان مرحله فشرده 
ســازی و دميدن هوا باعث كاهش توان عملياتی می گردد كه 

علت این امر افزایش زمان كلی سيكل می باشد.
 

ج( بهينه سازی نتایج
بهينه ســازی نتایج حاصل از فيلتراسيون را در چند بخش كه 

هر یک با هدف خاصی صورت می گيرد، می توان انجام داد.
ج-1( كمينه شدن رطوبت نهایی كيک فيلتر

كاهش حداكثــری ميزان رطوبت در جهت تســهيل حمل و 
انباشــت باطله ها و نيز بازیابی حداكثری آب بسيار با اهميت 
اســت. از این رو ابتدا بهينه كردن عوامل، با اولویت قرار دادن 
كمينه شدن رطوبت، تحت شرایط عملياتی مختلف انجام شد. 
ایــن بهينه ســازی به دو صورت قابل اجرا اســت، یكی اینكه 
ســطوح بهينه به دست آمده در بازه ســطوح آزمایش ها قرار 
داشــته باشند كه آن بازه ها به دالیل فنی )گاه محدودیت های 
آزمایشگاهی( و اقتصادی انتخاب شده اند، یا اینكه بازه جدیدی 
برای سطوح انتخاب شود )كه ممكن است در صنعت قابل اجرا 

باشد ولی در آزمایشگاه قابل اجرا نبوده است(. 
بــرای حالت اول نرم افزار رطوبت بهينــه 15/89 درصد را به 

عنوان كمترین مقدار پيشنهاد داد.
برای حالت دوم كه با هــدف كاهش هزینه های اضافی و كم 
كردن هر چه بيشتر ميزان رطوبت كيک فيلتر صورت گرفت، 

سطوح عوامل مختلف مطابق جدول )9( تغيير یافت.

پس از اعمال تغييرات عنوان شده نتيجه  پيش بينی نرم افزار 
برای رطوبت برابر 14/44 درصد حاصل شــد كه این نتایج با 
انجام ســه آزمایش تكرار اعتبارسنجی شــد كه نتایج آن در 

جدول )10( آورده شده است.
ميانگين رطوبت كيک در این ســه آزمایش، 14/36 درصد و 
انحراف معيار آن 0/16 درصد اســت. در سطح اعتماد %95، 
رطوبــت كيک به دســت آمده از این ســه آزمایــش باید در 
محــدوده 0/32±14/36 یعنی بين 14/04 و 14/67 باشــد. 

Moisture = +18.32 + 0.22 * B -0.63 * F - 0.50 * 
 G + 0.25 * H + 0.22 * A * D - 0.23 * A* F + 0.24 

 * C * D + 0.19 * C * G + 0.33 * E * G                                                               
 

Throghput = 0.24 + 0.021 * B -0.03 * D - 0.061 * 
 G + 0.035 * H - 0.012 * B * G + 0.017 

 * D * * G                                                                                                   
 

1-Lack of  fit

ردی
 ف

سطح  واحد نوع فاکتور
 پایین

سطح 
 باال

تغییرات 
 اعمالی

 بدون تغییر 54 54 % درصد جامد 1

2 pH کمینه در  11 7 _ پالپ
نظر گرفته 

 شد
غلظت کمک  3

 فیلتر
گرم بر 

 تن
کمینه در  433 333

نظر گرفته 
 شد

 بدون تغییر 53 23 مترمیلی ضخامت کیک 5

زمان مرحله  4
 فشرده سازی

کمینه در  3 1 دقیقه
نظر گرفته 

 شد
فشار مرحله  5

 فشرده سازی
کمینه در  14 7 بار

نظر گرفته 
 شد

زمان مرحله  7
 دمیدن هوا

 افزایش یافت 13 1 دقیقه

فشار مرحله  8
 دمیدن هوا

 افزایش یافت 15 5 بار

 

جدول 9- شرایط عملياتی اجرای آزمایش بهينه رطوبت نهایی كيک فيلتر همراه با 
كاهش هزینه های اضافی
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رطوبت تخمينی نرم افزار 14/44 درصد است كه كاماًل در این 
محدوده قرار دارد. لذا نتایج این ســه آزمایش حاكی از اعتبار 
مدل هستند و با اطمينان باالیی می توان از آن در پيش بينی 

حاالت مختلف عملياتی استفاده نمود.

ج-2( بيشينه شدن توان عملياتی فيلتراسيون
افزایش توان عملياتی یا به نحوی افزایش نرخ جامد توليدی در 
واحد سطح فيلتراسيون، باعث كاهش ميزان سطح فيلتر مورد 
نياز و كاهش هزینه های ســرمایه گذاری و عملياتی مربوط به 
توليد می گردد. از این رو بهينه سازی فاكتورها این بار با هدف 
بيشينه كردن توان عملياتی انجام شد. برای این هدف، سطح 
بــاالی عامل ضخامت صفحه كه یكی از مهمترین عوامل موثر 
بر توان عملياتی فيلتراسيون می باشد، از 40 ميلی متر به 50 
ميلی متر افزایش یافت تا برای این نتایج نيز برون یابی صورت 
پذیرد. پس از در نظر گرفتن این شــرایط، نتيجه پيش-بينی 
نرم افزار برای توان عملياتی فيلتراسيون 0/44 تن بر ساعت بر 
متر مربع بود. نكته مهم در این بهينه سازی، انتخاب ضخامت 

50 ميلی متر نرم افزار برای اجرای آزمایش بهينه بود.
آزمایــش های اعتبارســنجی این نتایج نيز انجام شــد كه در 

جدول )11( آورده شده است.

ميانگين توان عملياتی در این دو آزمایش، 0/46 تن بر ساعت 
بر متر مربع است كه به مقدار 0/43 پيشنهادی نرم افزار بسيار 
نزدیک اســت. نكته قابل توجه این اســت كه اگر چه رطوبت 
حدوداً 4 درصد از رطوبت بهينه در بهينه ســازی قبلی بيشتر 
شده و از 14/36درصد به ميانگين 18/19 درصد رسيده است، 
توان عملياتی حدود 480 درصد )حدود 5 برابر( افزایش داشته 

است.   
ج-3( بهينه شدن هر دو پاسخ 

با توجه به نتایج به دســت آمده در بخش های قبل مشــخص 
اســت كه نقطه مطلوب جایی اســت كه هم تــوان عملياتی 

بيشــينه شود و هم رطوبت كيک كمينه گردد. البته در عمل، 
محدودیت های فنــی و نيز مطالعات اقتصادی وزن هر یک از 
این دو هدف را تعيين خواهند كرد. به كمک مدل رگرســيون 
می توان بهينه سازی همزمان پارامترها، یعنی كاهش رطوبت 
و افزایش توان عملياتی فيلتراســيون را نيز انجام داد. در این 
عمليات، اهميت بهينه سازی رطوبت كيک 5 و اهميت بهينه 
ســازی توان عملياتی 3 در نظر گرفته شــده است كه نشان 
دهنده این اســت كه اهميت بيشتری به رطوبت نهایی كيک 
فيلتر داده شده است. این اوزان را می توان بر حسب نياز تغيير 

داد و نتایج جدیدی گرفت. 
نتایج پيش بينــی نرم افزار برای این حالــت رطوبت 16/73 
درصد و توان عملياتی 0/22 تن بر ساعت بر متر مربعی بود كه 
نتایج اعتبارسنجی این نتایج در جدول )12( آورده شده است.

3-6 بزرگ مقياس كردن نتایج در مقياس پایلوت
پس از انجام آزمایش های تكميلی در مقياس آزمایشگاهی در 
شــرایط بهينه مختلف، جهت بزرگ مقياس كردن این نتایج، 
آزمایشی در مقياس پایلوت در شرایط بهينه هر دو پاسخ اجرا 
شــد. برای این كار ابتدا با توجه به شرایط و تجهيزات دستگاه 
فيلترپــرس نيمــه صنعتی كه در بخش قبل به آن ها اشــاره 
شد، شرایط آزمایش تكميلی نيمه صنعتی مطابق جدول )13( 

تعيين گشت.
مقایســه بين نتایج پيش بينی شده نرم افزار با مقادیر بدست 
آمده از آزمایش ها در جدول )14( آورده شده است. همان گونه 
كه از جدول )14( مشــخص است، نتایج پيشنهادی نرم افزار 
با نتایج بدســت آمده چندان مطابق نيســت كه از دالیل آن 
می توان به متفاوت بودن پارچه فيلتر مورد اســتفاده برای این 
آزمایش با پارچه فيلتر دســتگاه آزمایشگاهی و متفاوت بودن 
توان پمپ خوراك دهی استفاده شــده برای دو تجهيز اشاره 

كرد.

زمان کل  ردیف
 )دقیقه( سیکل

رطوبت نهایی 
 )%( کیک فیلتر

 توان عملیاتی
)تن بر ساعت بر  

 مترمربع(
1 66/11 13/11 900/9 
3 85/11 33/11 901/9 
1 18/11 81/11 901/9 

 

جدول 10- نتایج آزمایش های اعتبارسنجی رطوبت بهينه با سه تكرار

زمان کل  ردیف
 )دقیقه( سیکل

رطوبت نهایی 
 )%( کیک فیلتر

 توان عملیاتی
)تن بر ساعت  

 بر مترمربع(
1 11/7 92/11 364/1 
9 13/7 12/11 357/1 

 

جدول 11- نتایج آزمایش های اعتبارسنجی توان عملياتی بهينه دو بار تكرار

جدول 12- نتایج آزمایش های تكميلی در شرایط بهينه هر دو پاسخ به همراه 
آزمایش تكرار

زمان کل  ردیف
 )دقیقه( سیکل

رطوبت نهایی 
 )%( کیک فیلتر

 توان عملیاتی
)تن بر ساعت بر  

 مترمربع(
1 6/11 1/11 191/0 
1 11/11 91/16 111/0 
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3-7 محاسبه سطح فيلتر مورد نياز پروژه
توان عملياتی آزمایش های انجام شده در این تحقيق با توجه 
به نامشــخص بودن زمان های فنی از قبيل باز و بســته كردن 
صفحات فيلتر، تخليه كيک و شستشوی پارچه فيلتر )كه پس 
از انتخاب دســتگاه، نوع پارچه و انجام آزمایش های صنعتی 
بدســت می آید(، بدون لحاظ كردن این زمــان در زمان كلی 
سيكل فيلتراسيون محاسبه شد. حال برای تعيين ميزان سطح 
فيلتراســيون با در نظر گرفتن مقادیــر 3، 4 و 5 دقيقه برای 
زمان  كارهای فنی، سطح فيلتر مورد نياز پروژه با توجه به تناژ 
جامد ورودی )كه طبق طرح 340 تن بر ساعت است( محاسبه 

گردید كه نتایج آن در جدول )15( آورده شده است.
با توجه به جدول )15( مشــخص اســت كه بيشترین سطح 
فيلتر مورد نياز پروژه كه منجر به افزایش هزینه های سرمایه-

گذاری و عملياتی پروژه می شود برای حالتی است كه رطوبت 
كمترین مقدار را داشته باشد و كمترین سطح فيلتر مورد نياز 
پروژه هم برای حالت باال بودن توان عملياتی اســت. به همين 
جهت با توجه به محدودیت های پروژه كه شامل كمبود هزینه 
های ســرمایه ای و یا نياز به كاهش حداكثری رطوبت جهت 
انباشت آسان باطله ها می باشد شرایط عملياتی پروژه تعيين 

خواهد شد.

4-نتيجه گيری 
نتایج مطالعات نمونه شناســی انجام شــده )شامل مطالعات 
آناليز ســرندی، XRD و تعيين ضریب تراكم پذیری نمونه ها( 
بر روی نمونه ها حاكی از توجيه پذیر بودن استفاده از دستگاه 

فيلترپرس، برای فيلتراسيون نمونه تركيبی بود.
بر اســاس مطالعات انجام شــده ضریب تراكــم پذیری نمونه 
تركيبی، رابطه خطی با ضریب تراكم پذیری هر یک از نمونه ها 
داشــت. ضریب تراكم پذیری نمونه مورد مطالعه 0/32 بدست 

آمد.
مطالعات یک عامل در زمان  نشان داد كه:

pH -1  خنثی بهترین نتایج را در بر داشت. 
2- افزودن كمک فيلتر شــيميایی پلی اســتيلن اكساید علی 
الخصوص غلظت های باالی 200 گرم بر تن، بر توان عملياتی 
فيلتراســيون موثر  بود كه علت آن كاهش ویسكوزیته سيال 

تشخيص داده شد.
3- افزودن فلوكوالنت تأثير مثبتی بر نتایج فيلتراسيون نداشته 
و حتی برخی از غلظت هــای آن باعث افزایش رطوبت كيک 
شده است. احتماال علت این امر شكست شدن لخته ها و كور 
شــدن پارچه فيلتر به واســطه زنجيره-های هيدروكربنی می 

باشد. 
نتایج آزمایش های طراحی شــده در ســطوح مورد آزمایش، 
تأثير عواملی چون درصد جامد، ضخامت صفحه فيلتر، فشار و 
زمان مرحله دميدن هوا را بر روی رطوبت كيک بارز دانست. به 
طــوری كه افزایش درصد جامد و ضخامت صفحه فيلتر منجر 
به افزایش رطوبت و افزایش فشــار و زمان مرحله دميدن هوا 

سطح  واحد نوع فاکتور ردیف
 پایین

سطح 
 باال

تغییرات 
 اعمالی

 کاهش یافت 44 54 % درصد جامد 1

2 pH کمینه در  11 7 _ پالپ
نظر گرفته 

 شد
غلظت کمک  3

 فیلتر
گرم بر 

 تن
کمینه در  433 333

نظر گرفته 
 شد

 کاهش یافت 23 13 مترمیلی ضخامت کیک 5

زمان مرحله  4
 فشرده سازی

کمینه در  3 1 دقیقه
نظر گرفته 

 شد
فشار مرحله  6

 فشرده سازی
 کاهش یافت  6 4 بار

زمان مرحله  7
 دمیدن هوا

افزایش  13 1 دقیقه
 یافت

فشار مرحله  8
 دمیدن هوا

 کاهش یافت 6 4 بار

 

جدول13- شرایط عملياتی اجرای آزمایش تكميلی در حالت بهينه هر دو پاسخ برای 
مقياس پایلوت

زمان کل  عنوان ردیف
 سیکل
 )دقیقه(

رطوبت نهایی 
 کیک فیلتر

)%( 

 توان عملیاتی
)تن بر ساعت  

 بر مترمربع(
پیش بینی  1

 شده
 17/5 570/11 ــــ

محاسبه  2
 شده

1/15 43/11 12/5 

 

جدول 14- نتایج آزمایش های تكميلی رطوبت و توان عملياتی بهينه در مقياس نيمه 
صنعتی

سطح 
فیلتراسیون 
 مورد نیاز
 )متر مربع(

توان عملیاتی 
 جدید

)تن بر ساعت 
 بر متر مربع(

زمان کلی 
سیکل 
 )دقیقه(

زمان 
 کارهای فنی

 )دقیقه(

شرایط 
 آزمایش

رطوبت بهینه  5 85/61 8588/8 58/8225
 کیک فیلتر

رطوبت بهینه  8 85/65 8584/8 85/8854
 کیک فیلتر

رطوبت بهینه  8 85/65 8565/8 55/8558
 کیک فیلتر

توان عملیاتی  5 65/68 525/8 35/6802
 بهینه

توان عملیاتی  8 65/66 248/8 63/6603
 بهینه

توان عملیاتی  8 65/62 258/8 23/6204
 بهینه

شرایط بهینه  5 55/60 633/8 64/2865
هر دو 
 پارامتر

شرایط بهینه  6 55/63 603/8 65/2654
هر دو 
 پارامتر

شرایط بهینه  0 55/65 665/8 42/2562
هر دو 
 پارامتر

 

جدول 15- ميزان سطح فيلتراسيون مورد نياز برای شرایط مختلف بهينه سازی
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كاهش رطوبت نهایی كيک فيلتر را سبب می شود.
عالوه بر این نتایج ایــن آزمایش ها تأثير عواملی چون درصد 
جامــد، ضخامت كيک، زمان مرحله فشــرده ســازی و زمان 
مرحله دميدن هوا را بر روی توان عملياتی  فيلتراســيون بارز 
دانســت. برای این پاســخ نيز افزایش درصد جامد و ضخامت 
صفحه فيلتر باعث افزایش توان عملياتی و افزایش زمان مرحله 
فشرده سازی و مرحله دميدن هوا باعث كاهش توان عملياتی 

می گردد.
بهينه سازی نتایج با سه هدف انجام شد كه نتایج اعتبارسنجی 

آن به شرح ذیل بود:
1-  بدســت آمدن رطوبت 14/36 درصــدی برای حالتی كه 
تنها كمينه شــدن رطوبت )جهت حمل و انباشت آسان باطله 
ها( مد نظر باشــد. برای رسيدن به این مقدار از رطوبت، توان 
عملياتی پایين 0/09 تن بر ساعت بر متر مربع حاصل خواهد 

شد.
2- بدست آمدن توان عملياتی 0/27 تن بر ساعت بر متر مربعی 
برای حالتی اســت كه توان عملياتی بــاال به دليل محدودیت 
های سرمایه ای مد نظر باشد. این مقدار برای حالتی كه زمان 
كارهای فنی برابر 5 دقيقه در نظر گرفته شــود. برای این كار 

رطوبت نسبتاً باالی 18/29 حاصل شد. 
3-حاصل شدن رطوبت 17 درصد و توان عملياتی 0/147 تن 
بر ساعت بر متر مربعی برای شرایط بهينه هر دو پاسخ و برای 
حالتی كه زمان كارهای فنی برابر 5 دقيقه در نظر گرفته شد.

بزرگ مقياس كردن نتایج برای شــرایط بهينه هر دو پاسخ در 
مقياس پایلوت نيز انجام شد كه نتایج كمی با نتایج پيش بينی 
شــده نرم افزار اختالف داشــت كه این امر به دليل تفاوت در 
نوع پارچه فيلتر نصب شده بر روی دو دستگاه و پمپ خوراك 

دهی هر یک از آنها، قابل پيش بينی بود.

5-تقدیر و تشكر
از مدیریت و پرسنل محترم پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل 
گهر ســيرجان و پروژه بازیابی آب این شــركت و نيز دانشگاه 
تربيت مدرس تهران، به دليل پشتيبانی مالی و تجهيزاتی این 

تحقيق قدردانی می شود. 
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کاظم پورامینی1، اکبر جعفري2،مهدي مکي آبادي 3 
چكيده 

در این تحقيق، یک فن شــعاعي حساس در كارخانه گندله سازي شــركت معدني و صنعتي گل گهر به روش ارتعاش سنجي تحت 
پایش  وضعيت قرار گرفته و عيوب احتمالي آن مورد شناسایي قرار گرفته است. براي این منظور داده برداري در نقاط مختلف تجهيز 
در ســه راستاي مورد نياز انجام شده اســت. داده هاي برداشت شده بصورت هاي مختلف از جمله بر حسب زمان، بر حسب دامنه و 
همچنين در فضاي فركانس مورد تجزیه و تحليل قرار گرفته و به دنبال آن عيوب و منشــا احتمالي آنها كاندید شــده اند. با بررسي 
دقيق تر، ایراداتي كه بالقوه مي توانند منشا بروز عالئم ارتعاشي باشند دسته بندي شدند. در كنار مراجعه به استانداردهاي مربوطه، 
مراجعه به سابقه تجهيز نيز كمک نمود تا دالیلي كه احتمال وقوع آنها كمتر است از ليست كاندیداها حذف و موارد با احتمال قوي 
تر باقي بمانند. با رفع ایراد هایي كه در پيش بيني هاي حاصل از پایش وضعيت مشــخص شده بودند تجهيز مورد پایش مجدد قرار 

گرفت. داده برداري هاي جدید نشان داد كه ایرادات تجهيز برطرف شده و آناليز ارتعاشات ایراد قابل توجهي را نشان نداد.

كلمات كليدی: نگهداري و تعميرات پيش بينانه، مراقبت وضعيت، آناليز ارتعاشات

کاربرد آنالیز ارتعاشات در عیب یابي فن 
کارخانه گندله سازي مجتمع معدني و صنعتي گل گهر

1-  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مكانيک، دانشگاه صنعتي سيرجان
2-  استادیار مهندسي مكانيک- دانشگاه صنعتي سيرجان

3-  كارشناس ارشد مهندسي مكانيک، مدیریت نگهداري و تعميرات كارخانه گندله سازي گل گهر
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1- مقدمه
اگــر به بدن یک موجود زنده بعنوان یک كارخانه پيچيده نگاه 
شود، پزشكان با تخصص هاي مختلف براي هر كدام از بخش 
هاي آن آموزش دیده و كســب تجربه مــي نمایند و هر یک 
وظيفه شناســایي و رفع مشكالت آن حوزه را انجام مي دهند. 
به همين صورت بــراي یک كارخانه نيز چنين رویكردي قابل 
تصور و پياده سازي اســت. از دیرباز، عالئم بروني یا باليني از 
یک بيمار راهنماي متخصصان براي شناســایي عامل یا عوامل 
احتمالي دروني بروز مشكل بوده است. اندازه گيري تب و نبض 
از قدیمي ترین راه كارها براي تشــخيص بيماري بوده است. با 
این وجود با پيشرفت تكنولوژي روش هاي پيش بينانه دیگري 
نيز با انجام انواع آزمایشــات براي این منظور توســعه داده و 
تجاري شــده اند و بطور معمول اســتفاده مي شوند. حال مي 
توان یک تجهيز صنعتي را نيز مشــابه یک موجود زنده تلقي 
نمود لذا مي توان انتظار داشــت كه روش هاي مختلف پيش 
بينانه بتوانند در شناسایي عيوب دروني تجهيزات صنعتي نيز 
كمک كنند. در واقع با استفاده از این روش ها مي توان دالیل 
احتمالي بروز مشــكل تجهيز را شناسایي و بر طرف نمود و از 

بروز ایرادات اساسي جلوگيري كرد.
روش هاي پيش بينانه گوناگوني براي شناسایي عيوب سيستم 
هاي صنعتي توســعه داده شده اند كه هر یک كاركرد خاصي 
داشته و نوعي از عالئم بروني را اندازه گيري مي نماید. از جمله 

مي توان به روش هاي زیر اشاره نمود:
Thermal Condition Monitoring-( :اندازه گيري دما -

،) TCM
- اندازه گيري دامنه، ســرعت، شتاب، فركانس و فاز ارتعاشات 

 )Vibration Condition Monitoring-VCM(
- آناليز هاي مختلف بر روي روغن درون مدار روانكاري تجهيز 

.)Oil Condition Monitoring- OCM(
 Pressure( انــدازه گيــري فشــار محفظــه تجهيــزات -

)Condition Monitoring - PCM
بنظر مي رســد بتوان روش هاي ذكر شــده را بترتيب با تب 
ســنجي، اندازه گيري نبض، آزمایشات خون و فشارسنجي در 
موجودات زنده معادل ســازي نمود. پرواضح است كه هر یک 
از روش هــاي مذكور براي تجهيزات خاصي با شــرایط كاري 
مشخصي مناسب است ولي در بسياري اوقات، كاربرد همزمان 
آنها براي تشــخيص دقيق ضروري است. از طرفي هر كدام از 
این روش ها نياز به تخصص و ابزار مخصوص به خود داشــته 
و هزینه اي را به دنبال دارد. از اینرو بایســتي قبل از استفاده 
از هــر روش، دانش الزم در مورد كاركردها، قابليت ها، دقت و 
روش آناليز فراهم گردد. همچنين استفاده از روش نامناسب و 
ناكارآمد باعث تحميل هزینه و تلفات زمان مي شــود و نهایتاً 
كمكي به رفع مشــكل نمي كند. از اینرو توســعه دانش فني 

اســتفاده از روش هاي پایش وضعيت و همچنين ارائه برخي 
مثال هاي موفق مي تواند به این امر كمک نماید و انتشار این 

مقاله نيز در همين راستا انجام مي شود.
مجتمع معدني صنعتي گل گهر ســيرجان به عنوان یک قطب 
مهــم در توليد آهن و فوالد كشــور، از ابتداي كشــف معدن، 
استخراج ســنگ معدن تا توليد گندله آهن را انجام مي دهد. 
پس از اســتخراج ســنگ آهن، عمليات خردایش در مراحل 
مختلف بر روي آن انجام شده و استحصال آهن از سنگ آسيا 
شــده، به روش هاي مختلف در مجموعه كارخانجات فرآوري 
صورت مي گيرد. در ادامه، كنســانتره آهن به صورت پودر به 
كارخانه گندله سازي منتقل شده و محصول بدست آمده براي 
شركت هاي مصرف كننده ارســال مي گردد. در كنار توسعه 
سریع واحدهاي مختلف مجتمع، توسعه دانش فني و همچنين 
بهره گيري از دانــش روز در همه حوزه هاي مورد نياز نيز در 
دستور كار است. در همين راستا، سرمایه گذاري قابل توجهي 
چه از لحاظ ســخت افزار و چه از نظر نيروي انســاني در این 
رابطه انجام شده و همچنان تقویت آن ادامه دارد. در واقع این 
توجه پيرو اثبات اهميت این حوزه اســت زیرا عملكرد مطلوب 

آن پيوستگي توليد و سالمت تجهيزات را ضمانت مي نماید.
با توجه به توضيحات ارائه شــده در باال، تيم هاي نگهداري و 
تعميرات مجتمع از ابزارهاي متناسب با هر تجهيز براي پيش 
بيني عيوب اســتفاده مي نمایند. به طــور مثال از روش هاي 
ارتعاش ســنجي و ترموگرافي جهت پایــش وضعيت پمپ ها 
و فن ها و البته اجزاي یاتاقان آنها اســتفاده مي گردد ]3-1[ 
البته الزم به ذكر اســت كه استفاده از روش ترموگرافي بویژه 
در یاتاقــان ها اطالعات مفيدي در اختيــار مي گذارد]4. 5[. 
با اینحال گزارشــي كه در قالب مقاله حاضر ارائه مي شود به 
مطالعه و عيب یابي یكي از فنهاي اصلي كارخانه گندله سازي 
اختصاص دارد كه با روش ارتعاش ســنجي انجام شــده است. 
ارتعاشات زبان ماشين هاي دوار است به گونه اي كه تغييرات 
آن بيانگر تغيير در وضعيت دروني آن است. منظور از تغيير در 
عالئم ارتعاشي، تغيير دامنه، سرعت، شتاب، فركانس و فاز در 
نقاط مختلف داده برداري است. این اطالعات براي پبش بيني 
ناميزاني، صلبيت یاتاقان ها، سایيدگي، شكست و ترك در اجزا 
قابل اســتفاده هستند. در عمل بروز هر كدام از نواقص مذكور 
باعث تغيير در خروجي هاي ارتعاشــاتي مي گردد. به وسيله 
اندازه گيري عالئم ارتعاشــي مي توان ماهيت و تا حد زیادي 
شدت نقص را نيز تشخيص داد و به دنبال آن از خرابي مهلک 

دستگاه جلوگيري نمود.
قبل از ورود به مســئله جاري، مراجع مرتبط كه منتشر  شده 
اند مرور شده تا در طي تحقيق از تجربيات و برخي نتایج جهت 
بهبود روش و همچنين مقایسه و اعتبار سنجي نتایج استفاده 
گردد. بهزاد و همكاران از تكنيک ارتعاش ســنجي جهت عيب 
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یابي پمپ ها استفاده نمودند]6. 7[. خيري و همكاران از آناليز 
ارتعاشات در تحليل عيوب پيش آمده در طي كاركرد فن هاي 
نيروگاه استفاده نمودند]8[. كندي و دیلمي از ارتعاش سنجي 
در تحليل وضعيت پمپ اســتفاده نمودند]9[. وزیري سرشک 
از آناليز ارتعاشــات جهت اصالح طراحي پره هاي فن استفاده 
نمود]10[. بطور كلي تكنيک ارتعاش ســنجي در هر سيستم 
متحرك دیگري همچون گيربكس ها قابل استفاده است]11-

13[. جعفــري و همكاران از تركيب روش ارتعاش ســنجي و 
همچنين داده هاي سابقه تجهيز جهت تشخيص عيوب پمپ 

ها استفاده نمودند]14. 15[.

2- روش تحقيق
2-1- تعریف مسئله و داده برداري

تجهيزي كه در گزارش جاري در مورد آن بحث مي شود، یک 
فن شعاعي بوده كه از تجهيزات حساس در خط توليد كارخانه 
گندله سازي بشمار مي آید. این حساسيت مربوط به وظيفه آن 
جهت ایجاد فشار منفي در كپسول آسيابهاي كنسانتره سنگ 
آهن فرآیندگندله ســازي مي باشد. هواي مكش شده قبل از 
ورود به فن توســط یک غبار گير كيســه اي تميز مي گردد 
بگونه اي كه خرابي و توقف آن سبب توقف خط توليد و در پي 
آن خســارات مادي زیادي خواهد شد. در این پژوهش ضمن 
پایش این تجهيز، عيوب آن شناسایي و براي رفع آن اقدامات 
الزم پيشــنهاد و اجرا مي گردد. همچنيــن با رفع ایرادات نيز 

پایش الزم انجام شــده تا از صحت پيش بيني هاي ارائه شده 
اطمينان حاصل گردد. در شكل 1 نماي شماتيک فن و الكترو 
موتور آن كه با كوپلينگ در ارتباط هستند و محل نقاط اندازه 
گيري ارتعاشــات )محل هاي نصب سنسور( نشان داده شده 
است. الزم به ذكر است كه اندازه گيري ها در هر نقطه در سه 
راستاي افقي، عمودي، و محوري انجام مي شود كه بترتيب با 

سمبل هاي H ، V و A نشان داده شده اند. 
مالحظه مي شــود كــه نقاط انتخابــي ازیاتاقانهــاي الكترو 
Drive Endموتوردرسمت كوپلينگ وآزادبه ترتيب باعالمت

و Non Drive و همچنين براي یاتاقانهاي فن سمت نزدیک 
Loose )ثابت(و)آزاد(  Fixپروانه وكوپلينگ بترتيب با عالمت

نشان داده شــده اندو در بخش هاي بعد با این اسامي آدرس 
دهي مي شوند. مشخصات فني فن و الكترو موتور مورد مطالعه 
به همراه بيرینگ هاي موجود در جدول 1 آورده شــده است. 
براي اندازه گيري ها، از دســتگاه ارتعاش سنجي x-viber  با 
پروب هاي ثبت جابجایي، سرعت و شتاب استفاده شده است. 
  x-trend داده هاي برداشــت شده براي مدیریت به نرم افزار
 Spactra Pro منتقــل شــده و در ادامه با كمک نرم افــزار
پــردازش گردیــده و عملگر تبدیل فوریه ســریع بر روي آنها 
اعمال و طيف هاي فركانســي استخراج مي شود. داده برداري 
در یک بازه زماني حدود یک ماهه انجام شــده كه شامل دوره 

وجود مشكل و پس از رفع آن مي باشد

 
شكل 1- شماتيک فن و الكتروموتور و محل هاي اندازه گيري ارتعاشات
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در جدول 2 مقادیر اندازه گيري شــده كلي ارتعاشات قبل از 
رفع عيب آورده شده است.

 همانگونــه كــه از داده هاي جدول مشــخص اســت دامنه 
هــاي ارتعاش عمودي داراي مقدار قابل توجه مي باشــند لذا 

نمودارهاي طيف فركانســي آنها در شــكل هاي 2 ، 3، 4 و 5 
آورده شده و از ارائه سایر طيف ها صرفنظر شده است.

Fan Motor 
Fan type: Hrv63s-1600k 
Company:Venti Oelde 
Flow Rate In Let: 250000m^3/h 
Flow Rate Out Let:250000 m^3/h 
Temperature In Let:90   
Temperature Out Let:101   
Rotational speed: 1480rpm 
Impller Dimeter:1887 mm 
Impller weight:1150kg 

Motor type: Hxr450lj4b3 
Company:ABB 
Rate power:760 kw 
Rotational speed: 1493rpm 
Motor weight: 4400kg 
Frequency:50Hz 
Voltage of supply:400 v 
Rated current: 81.5A 

Drive EndBearing Motor type: Deep Grup Ball Bearing 6324  : SKF Germany; Radial& 
Axial Loads 
Non Drive EndBearing Motor type Deep Grup Ball Bearing 6322:SKF Germany; Radial& 
Axial Loads 
Loose Bearing Fan Type:22224 : SKF Germany; Heavy Radial Loads 
Fix Bearing Fan Type:23228: SKF Germany; Heavy Radial Loads 

 

جدول 1-  اطالعات فني فن و الكتروموتور و بيرینگ هاي تجهيز]16[

 

)3-ISO10816جدول 2-  مقادیر كلي ارتعاشات قبل از رفع عيب)استاندارد

 
شكل 2-  نمودار طيف فركانس ارتعاش عمودي بيرینگ سمت Drive End الكتروموتور
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شكل 3-  نمودار طيف فركانس ارتعاش عمودي بيرینگ سمت Non Drive End الكتروموتور

 
شكل4-  نمودار طيف فركانس ارتعاش عمودي بيرینگ سمت آزاد از فن

 
شكل 5- نمودار طيف فركانس ارتعاش عمودي بيرینگ سمت ثابت از فن
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2-2- تشخيص عيب
با توجه به اندازه گيري دامنه هاي ارتعاش و همچنين فركانس 
هاي تفكيک شــده، حال ســوال این است كه "آیا این مقادیر 
در محدوده مجاز هســتند یا خير؟" براي پاسخ به این سوال 
بایســتي به مرجع اســتاندارد و البته نظر سازنده و همچنين 
ســابقه تجربي این تجهيز مراجعه شــود. براي این منظور به 
استاندارد ISO 10816 -3 استناد مي شود كه قسمتي از آن 

در شكل 6 آورده شده است. با استناد به این استاندارد، به ازاي 
محدوده توان                     و همچنين فن مورد بررسي از نوع 
تكيــه گاه انعطاف پذیر)flexible( بوده لذا حد آالرم و تریپ 

مربوط به آن به شرح زیر مي باشد.

 
شكل 6-  استاندارد ISO 10816-3 در رابطه با مقادیر مجاز تا خطرناک دامنه ارتعاش

با مقایســه مقادیر اندازه گيري شده با مقادیر مرجع مشخص 
مي شــود كه در هر دو قســمت بيرینگهاي ثابت فن و موتور 
ارتعاشــات در راستاهاي افقي و عمودي در حد مجاز است هر 
چند در راســتاي محوري مقدار آن بيشــتر است ولي آن نيز 

بحراني نيست. 
از طرف دیگر، در قسمت بيرینگهاي آزادموتور و فن درراستاي 
محوري و افقي در حد مجاز مي باشــند امادر راستاي عمودي 
ارتعاش در وضعيت بحراني اســت براساس تجربه احتمال مي 
رود ارتعاشــات غير نرمال ناشــي ازمجموعه فن باشد لذا ابتدا 
وضعيت فن را مورد بررسي قرار گرفت. براي مشاهده وضعيت 
در خــالل زمان، نمــودار دامنه ارتعاش عمــودي )از خانواده 
سرعت( در قسمت بيرینگ آزادفن به ازاي زمان هاي مختلف 
اندازه گيري و در شكل 7 نشان داده شده است. با توجه به این 
نمودار، با گذشــت زمان نمودار داراي سير صعودي بوده و به 

بياني دیگر وضعيت در حال بدتر شدن است.
حال بایستي دليل آن جستجو گردد. براي این منظور، فركانس 

ارتعاش استخراج شده و در مورد آن بحث صورت مي گيرد. 
در این رابطه، طيف فركانســي ارتعاشات قسمت هاي مختلف 

با كمک تبدیل فوریه ســریع بدست آمد. جهت وضوح بيشتر 
مقادیر عددي، اطالعات مربوط به فركانس هاي تحریک شده 
عمودي، دامنه آنها و همچنين ضریب ســرعت محور در محل 
هاي بيرینــگ آزاد و ثابت فن بترتيب در جداول 3 و 4 آورده 

شده است. 
مالحظه مي شــود كه بيشــترین دامنه در فركانس 1X اتفاق 
افتاده است كه  بيانگر سرعت محور موتور است. البته مي توان 
مشاهده نمود كه در هر دو نقطه نزدیک كوپلينگ و سمت آزاد 
فن فركانس هایي نيز تحریک شده اند كه ضریب صحيحي از 

سرعت محور نمي باشند.

باتوجه به مقادیر فركانس هاي اســتخراج شده، عيوبي شامل 
ناباالنســي، ناهم راســتایي محوري، خرابــي بيرینگها و ناهم 
ســطحي پایه هاي تجهيز، بــراي این ماشــين قابل تصور و 
محتمل مي باشــد. در ادامه با بررسي بيشتر براي تعيين ایراد 

واقعي تالش مي شود. 
همانگونه كه در شــكل 8 نشان داده شــده، یک بيرینگ در 
حالت كلي از چهار نوع المان تشكيل شده كه خرابي هر كدام 

Alarm limit: 7.1mm/s                             Trip limit: 11mm/s 
                                                 

 

P>300KW                                                  
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شكل 7-  نمودار تغيير وضعيت دامنه ارتعاش در راستاي عمودي )از نوع سرعت( در قسمت بيرینگ آزاد از فن

Freq.(± 2.5HZ) mm/s RMS 

24.85943 10.76149 

 

49.85943 1.092192 

 

75.10943 1.43045 

 

100.1094 1.096327 

 

125.3594 0.941289 

 

جدول 3-  فركانس هاي تحریک شده در ارتعاش عمودي سمت بيرینگ آزاد فن

Freq.(±2.5HZ) mm/s RMS 

24.75 4.689452 

50.5 0.599787 

75.25 0.411125 

100.25 0.646511 

125.5 0.764803 

 

جدول 4- فركانسهاي تحریک شده عمودي سمت بيرینگ ثابت فن
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از آنها عالئم خاصي را بدنبال دارد. با توجه به نوع بيرینگ ها كه 
پيشتر معرفي شدند مي توان قطر حلقه ها، قطر ساچمه ها و تعداد 
آنها را مشــخص كرده و با كمک روابط موجود كه در زیر آورده 
 ،)BPFI(شده اند فركانس هاي چهار گانه خرابي رینگ داخلي
خرابي رینگ خارجي)BPFO(، خرابي قفســه)FTF( و خرابي 

ساچمه)BSF( را محاسبه نمود]17[. 

)1(
)2(

)3(

)4(

در این روابط n بيانگر تعداد ساچمه ها،  فركانس چرخش شفت، 
BD قطر ساچمه ها، D1 قطر داخلي رینگ بيروني و D2 قطر 
خارجي رینگ داخلي و    زاویه تماس در بيرینگ تماس مایل 
   مي باشد.  الزم به ذكر است كه براي بيرینگ شيار عميق
لحاظ مي گردد. بدین ترتيب با معلوم بودن نوع بيرینگ، اطالعات 
هندسي آن مشــخص مي شود و مي توان فركانس هاي معرفي 
شده را محاســبه نمود،كه فركانسهاي مربوط به بيرینگهاي فن 
در جدول 5محاسبه شده اســت. با انجام محاسبات الزم مقادیر 
فركانسهاي دو بيرینگ معرفي شده بدست مي آید كه در جدول 
5 ثبت شــده اســت. البته در اینجا براي این منظور از نرم افزار 
Spectra Pro نيز استفاده گردید كه نتایج مشابهي بدست آمد. 

با توجه به ســرعت چرخش فن، فركانــس چرخش آن برابر 
24.66Hz بدست مي آید. با مقایسه فركانس هاي بدست آمده 

از داده برداري مشــخص مي شود كه هيچ كدام از  فركانس هاي 
خرابي بيرینگ تحریک نشده اند و بدین ترتيب احتمال وجود این 
مشــكل منتفي مي گردد یا حداقل ایراد آن محسوس نيست. از 
طرفي دیگر ناباالنسي، ناهم محوري وناهمسطحي پایه تجهيزمنجر 
به ارتعاش شعاعي با فركانس  مي شود. لذا براي قضاوت دقيق تر 
الزم است تحليل فاز هم انجام گيرد. اماجهت داده برداري فاز نياز 
به ابزار دو كاناله بوده كه در اختيار نيست بنابراین براساس تجربه 
و با توجه به شكل ظاهري پروانه )شكل9( كه دچار سایيدگي شده 
محتمل ترین عيب،  ناباالنسي پروانه فن مي تواند باشد. بایستي 
متذكر شــد كه عالئم ظاهري دیگري نيز مشاهده شد كه بيانگر 
عدم كار كرد مناسب غبارگير كيسه اي است لذا ورود غبار به هوا 

و برخورد ذرات به پره فن قابل انتظار است.

(1)   BPFO: 

(2)   BPFI: 

(3)   BSF: 

(4)   FTF: 


 

 

 
شكل 8- المان هاي اصلي تشكيل دهنده بيرینگ و خرابي متناظر با آنها

  الف
 ب

 

  الف
 ب

 
FTF(Hz) BSF (Hz) BPFI (Hz) BPFO (Hz) بيرينگ 

10.78 88.99 270.15 204.87 22224 
10.77 88.65 270 204 23228 

 

جدول 5-  فركانس هاي خرابي متناظر با بيرینگ هاي موجود در تجهيز

شكل9- الف : پروانه فن  و سایيدگي منجر به ناباالنسي  ب: نماي كلي فن والكترو موتور 
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 )ISO10816-3 جدول6-  مقادیر كلي ارتعاشات بعد از رفع عيب )استاندارد

2-3- رفع نقص و بررسي مجدد
تا این مرحله ایرادي كه بعنــوان محتمل ترین براي فن كاندید 
شــد، ناباالنسي پروانه فن بوده است. بنابراین با اضافه كردن وزنه 
هاي مناســب در محل الزم، پروانه فن باالنس گردید. در ادامه با 
راه اندازي مجدد فن، ارتعاش سنجي انجام گردید كه نتایج نهایي 
آن بطور خالصه در ادامه آورده شده است. با توجه نتایج كلي كه 
در جدول 6 آورده شــده اســت، در مقایسه با قبل از رفع ایراد نا 
باالنســي، دامنه ارتعاش بشدت كاهش یافته است. همچنين در 
شكل 10 نمودار طيف فركانس ارتعاشات عمودي بيرینگ سمت 

آزاد فن آورده شده و در كنار آن در جدول 7 نيز مقادیر فركانس 
هاي تحریک شــده آن ثبت گردیده است. مالحظه مي گردد كه 
ضریب وزني فركانس 1X در مقایســه با قبل از رفع عيب بسيار 
كمتر شــده اســت. البته با توجه به نتایج ثبت شده در جدول، 
فركانس هاي دیگري از جمله2X /1و 2X نيز تحریک شده اند 
كه اندازه آنها قابل توجه نيســت. همچنين براساس شكل 11و 
جدول 8 مشخص شده كه ارتعاشات مربوط به الكترو موتور هم 
پس از باالنس فن بسيار كاهش یافته است. بنابراین نا باالنسي فن 

دليل اصلي ارتعاشات باالي الكترو موتور و فن بوده است.

 

 
شكل 10- نمودار طيف فركانس ارتعاش عمودي سمت آزاد فن بعد از رفع نقص

جدول 7-  فركانس هاي تحریک شده در ارتعاش عمودي سمت آزاد فن بعد از رفع نقص

Freq.(Hz) mm/s RMS 

12.35943 0.197575 

24.60943 0.599196 

50.85943 0.147309 

58.10943 0.169767 

68.10943 0.204127 

163.3594 0.484538 
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Freq. (Hz) mm/s RMS 

7 0.217634 

13 0.267669 

24.75 1.538405 

50.5 0.333309 

 

شكل11- نمودار طيف فركانس ارتعاشي عمودي بيرینگ Drive  الكتروموتوربعد از باالنس فن

جدول8- فركانس هاي تحریک شده در ارتعاش عمودي بيرینگ  Drive  الكتروموتور  بعد از باالنس فن

3 - نتيجه گيري و بحث
در این تحقيق كارآیي روش ارتعاش سنجي در تشخيص عيوب 
درسيستم الكتروموتور و فن مورد تایيد قرار گرفت. نتایج عملي این 
تحقيق نشان داد كه توجه همزمان به داده هاي پایش وضعيت و 
همچنين رجوع به تجربه و سابقه عملكردي تجهيز باعث شناسایي 
دقيق تر عيب تجهيز مي گردد. از دیگر نتایج جانبي این تحقيق، 
مشاهده ارتعاشات منتقل شده از یک تجهيز به سایر تجهيزات بود 
كه بعضاً مي تواند باعث ابهام در نتيجه گيري و حتي نتيجه گيري 
اشتباه شود. با توجه به وزن بسيار زیاد تجهيز دوار مورد مطالعه، 
حتي مقادیر كوچک ارتعاشــات نيز غير قابل تحمل بوده و باعث 
صدمه به خود و همچنين تجهيزات دیگري مي شود كه در سایت 
نصب شــده اند. به طور خالصه، در این گزارش، كارآمدي روش 
ارتعاش ســنجي در رفع نقص و پيشگري از خرابي هاي مهلک 

مورد تایيد قرار گرفت.
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جواد دهقانی پور1
چكيده 

یكی از پارامترهای مهمی كه در دهه های اخير بر آن تاكيد شــده اســت،ميزان آلودگی زیست محيطی ناشی از احتراق سوختهای 
فسيلی نيروگاههای حرارتی است.انتشار گازهاي گلخانه اي و بویژه دی اكسيد كربن و گازهاي اسيدي و سایر آالینده ها مقوله هایي 
است كه دغدغه بهره برداران سيستم قدرت شده است. این تحقيق به روش كتابخانه ای انجام شده كه می تواند به صورت ميدانی نيز 
مورد بررسی قرار گيرد. هدف ما در این تحقيق بهينه كردن مقادیر یک تابع هدف می باشد كه برای این منظور از الگوریتم بهينه سازی 
استفاده می شود. داده ها از نوع عددی بوده كه با وارد كردن اطالعات به این الگوریتم ، عمليات بهينه سازی انجام می پذیرد. داده های 
مربوط به ژنراتورها و نيز ضرائب مربوط به آالیندگی، برای یک سيســتم اســتاندارد استخراج و مورد استفاده قرار می گيرند. پس از 
مدلسازی و ورود داده های مسئله، با تعریف سناریوهای گوناگون برای برنامه های مدیری مصرف به بررسی پاسخ ها و نتایج حاصل از 
شبيه سازی پرداخته می شود. نتایج نشان داد كه با كاهش ميزان مصرف در زمان پيک مصرف باعث كاهش توليد و در نتيجه باعث 

كاهش آلودگی می گردد.

كلمات كليدی: برنامه ریزی آلودگی،مدیریت سمت مصرف)DSM(،سيستم قدرت

DSMبرنامه ریزي آلودگي-محور مشارکت  واحدهاي تولید توان  در حضور برنامه هاي

dehghani_j@ymail.com 1  - كارشناس ارشد برق قدرت گهر روش - كارخانه هماتيت گل گهر
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1- مقدمه
نيروگاه هاي كه از ذغال سنگ براي توليد برق استفاده مي كنند 
آلودگي هایي همچون دي اكســيد گوگرد، دي اكسيد كربن، 
ســرب و اكســيد هاي نيتروژن را وارد محيط زیست مي كنند. 
در حقيقت ســوخت هاي فسيلي كه براي توليد انرژي استفاده 
مي شوند بيشــترین ضرر را به محيط زیست اطراف خود وارد 
مي كنند؛ هنگامي كه خروج این گاز ها از حد مجازشان بيشتر 
شد، آن را آلودگي مي نامند و این آلودگي ها منجر به باران هاي 
اسيدي، آســيب الیه ازن و در نهایت به خطر افتادن سالمتي 
انسان ها و ســایر موجودات زنده مي شــود. بدون شک حجم 
قابــل توجهي از توليد گاز دي اكســيد كربن در نتيجه توليد 
برق توســط واحد هاي نيروگاهي مي باشد. بنابراین با توجه به 
خطر افزایش آلودگي زیست محيطي كه آینده جهان را تهدید 
مي كند، كاهش آلودگي واحد هــاي نيروگاهي به عنوان یكي 
از دغدغه هاي جدید برنامه ریزان توليــد واحد هاي نيروگاهي 
قلمداد مي گردد. از این رو در طرحپيشــنهادي ، مسایل زیست 
محيطي واحد هــاي توليد نيروگاهي  مد نظر قرار گرفته   اند. از 
دیدگاهي عام و گسترده، منحني آلودگي واحد هاي نيروگاهي 
به صورت یک چند جمله اي بيان مي گردد و درجه آن بستگي 
به ميزان دقت مــورد نياز بهره بردار سيســتم داردكه در این 
پژوهش، منحني آلودگي واحد هــاي توليد حرارتي به صورت 
تابــع چند جملــه اي فرمول بندي می گــردد و در تابع هدف 
لحاظ ميشــود. هدف از برنامه ریزی آلودگی-محور مشاركت  
واحدهای توليد توان روشــن و یا خامــوش نمودن واحدهای 
نيروگاهی به منظور كمينه ســازي آلودگی های نيروگاه هابه 
نحوي اســت كه قيــود حاكم بر نيروگاه ها وسيســتم رعایت 
شــوند. با توجه به ماهيت غير خطي تابع هد ف و وجود قيود 
سخت نا شياز محدودیت هاي عملي نيروگاه ها ،حالین مسئله 
به سهولت امكانپذیر نيست. ماهيت ریاضي مدل مسئله باعث 
شده اســت كه روش هاي تحليلي ریاضي نتوانند قادربه حل 
این مســائل باشــند. اما تاكنون روشــهای ریاض وتكنيكهای 
مختلف بهينه ســازی برای حل مساله فوق بار بكارگرفته شده 
است. روشهای توســعه یافته عبارتند از روش ضرائب الگرانژ 
،روش فاكتورهای اشــتراك و روش گرادیان. ازميان روشهای 
ذكرشــده روش ضرائب الگرانژ بطور وسيعتری در بسته های 
نرم افزاری سيســتمهای قدرت مورد استفاده قرارگرفته است 
اما این روش محدودیتهای بسياری بخصوص درمسایل عملی 
دارد. ازایــن رو، بهره گيري از الگوریتم هاي تكاملي كه درآنها 
نگراني از مشــتق ناپذیري و ماهيــت غير خطي توابع هدف و 
قيود وجود ندارد، پيشنهاد شده است. ازجمله این روش ها مي 
تــوان به الگوریتم ژنتيک، الگوریتم تجمع ذرات، شــبكه هاي 
عصبي مصنوعي، الگوریتم ســخت كاري فوالد، الگوریتم غذیه 
باكتري، الگوریتــم اجتماع مورچگان، برنامه ریزي تكاملي و... 

نام برد.عالوه براین، روشــهایي مبتني برتركيب الگوریتم هاي 
مذكور نيز براي حل مســئلة توزیع بارارائه شــده است كه هر 
كدام از آنها از نظر دقت وســرعت اجرا بایكدیگر متفاوت اند.از 
سوی دیگر، برنامه های مدیریت مصرف دربرگيرنده گستره اي 
از فعاليتهایي اســت كه از ناحيه شــركت بــرق و یا دولت به 
منظور تغيير ميزان و یا زمان مصرف برق مشتركين در جهت 
منافع مشــترك جامعه، شركت برق و مصرفكنندگان طراحي 
مي شوند كه یكی مهمترین اهداف آن عبارت است  از كاهش 
آلودگی توليد توان نيروگاه ها. از این رو در طرح پيشــنهادی 
برنامه هــای مدیریت مصرف و اثرات آنهــا بر آرایش توليدی 
واحدهای نيروگاهی بررسی و مطالعه خواهند گردید. دربرنامه 
پيشــنهادی مورد نظر مشتریان بابت قطع بار درشروع حوادث 
اضطراري مبلغــي به عنوان جایزه دریافت مي كنند البته قطع 
بار اختياري است و اگر مشتري قطع بار را انجام ندهد جریمه 
نمي شود. یک نمونه عملی از این برنامه در سال 2002 در بازار 
نيویورك اجرا شــده است كه در آن اپراتور سيستم با مشاهده 
منحني بــار در 29 جوالي و پيش بيني ميــزان مصرف براي 
30 جوالي با اجراي برنامه مدیریت مصرف اضطراری توانسته 

است با برش پيک، قيمت برق را به حالت عادي باز گرداند.

2- روش تحقيق
2-1- روش مطالعه و گردآوری داده ها

این تحقيــق به روش كتابخانه ای انجام شــده كــه می تواند 
به صــورت ميدانــی نيز مورد بررســی قرار گيــرد. داده ها از 
نوع عــددی بوده كه با وارد كردن اطالعــات به این الگوریتم 
، عمليات بهينه ســازی انجام می پذیــرد. داده های مربوط به 
ژنراتورها و نيز ضرائب مربوط به آالیندگی، برای یک سيســتم 
اســتاندارد استخراج و مورد اســتفاده قرار می گيرند. پس از 
مدلسازیو ورود داده های مسئله، با تعریف سناریوهای گوناگون 
برای برنامه های مدیری مصرف به بررســی پاســخ ها و نتایج 

حاصل از شبيه سازی پرداخته می شود.

روش تجزیه و تحليل داده ها
برای تجزیه و تحليــل داده ها در این مقاله از روش آلگوریتم 
بهينه ســازی متعارف در علوم فنی و مهندسی برای استفاده 
شده است. به منظور تخمين ضرایب متغيرها در تابع هدف از 

نرم افزار )matlab( استفاده شده است.

2-2- تابع هدف و قيود مسئله
در این قسمت به معرفي روش حل مسئله برنامه ریزي تسهيم 
آلودگي-محور  بار نيروگاههــا در حضور برنامه هاي مدیریت 

مصرف در سه گام اساسي مي پردازیم:
گام اول.ورود داده ها:در این گام پارامترهاي واحدها همچون،  
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،             ،           شــرایط اوليــه، ضرایــب هزینه واحدها، و 
همچنين ميزان تقاضاي بار براي زمانبندي وارد مي شوند.

گام دوم.تشــكيل الگــوي قراردادهاي برنامه هــاي مدیریت 
مصرف:

در این گام الگوي حضور منابع مدیریت مصرف در دوره زماني 
مورد نظر تشكيل ميشود و ميزان توان آنها از ميزان تقاضا كم 

ميشود.
گام ســوم. برنامه ریزي تسهيم آلودگي-محور  بار: در این گام 
پس از اینكه بار نهایي براي  هر ســاعت از بازه زماني مشخص 
شد، با استفاده از برنامه ریزي تسهيم آلودگي-محور، توانهاي 
توليدي هر واحد به بهينه ترین شــكل ممكن با روش الگرانژ 
توســط نرم افزار متلب مشــخص مي گردد و براي آشنایي با 
توزیع بار در قســمت بعدي به طور كامل این مســئله بررسي 

مي گردد.
2-3- برنامه ریزي تسهيم آلودگي-محور  بار

در دنيــاي امروز، توزیع انرژي در مراكز توليد یكي از مســائل 
مهم بهره برداران سيســتم قدرت به شــمار مي آید.در صنعت 
وقتي ژنراتور با بارهاي مختلف به هم پيوســته است، ظرفيت 
توليدمعموال بسيار بزرگتر از بارهاست، از این رو تخصيص بارها 
در ژنراتور مي تواند متنوع باشد. در این پایان نامه از آنجایيكه 
كاهش آلودگي ناشــي از توليد برق امري مهم مي باشد ،پس 
تقسيم بار آلودگي-محور مورد نظر قرار گرفته است.بيشترین 
آالیندگي توليد برق مربوط به سوختهاي فسيلي مي باشد. از 
اینرو در این قســمت به معرفي و فرمولبندي ریاضي مســئله 

توزیع آلودگي محور بار مي پردازیم.
هدف كلــي توزیع آلودگي  محور  بار مــي تواند بصورت زیر 

بيان شود: 

)1(

جایي كه             آلودگي ناشي از توليد انرژي و NG تعداد 
واحد هاي توليدي مي باشد. در این پژوهش، منحني آلودگي 
واحد هــاي توليد حرارتيبه صورت تابع چند جمله اي درجه دو 
بيان گردیده است كه مدل پيشــنهادي آن به شرح زیر قابل 

فرمول بندي است:
)2(

كه در آن ai ، bi وci برابر با ضرایب تابع آلودگي سوخت مي 
باشند و       توان توليدي واحد iام مي باشد. 
 این تابع هدف محدود به قيود زیر مي باشد:

معادله تعادل توان در تمامي نقاط شبكه:
توليد در هر ســاعت باید برابر با تقاضاي آن ســاعت به اضافه 
تلفات باشد كه توسط نيروگاهها و برنامه هاي مدیریت مصرف 

بایستي تامين گردد.

)3(

در رابطــه فوق        توان توليدي اكتيو واحد iام شــبكه مي 
باشند، PD توان مصرفي اكتيو شبكه مي باشند،   PDSMتوان 
اكتيو قراردادي برنامه هاي مدیریت مصرف با شبكه مي باشد 

و NgJتعداد واحدهاي توليدي نيروگاه مي باشد. 
نامعادله محدودیت هاي ظرفيت توليد ژنراتور ها:

به منظــور كاركرد با بازده بــاال در بلند مدت، ميــزان توليد 
واحدهــاي نيروگاهي بایســتي همواره بين حداقــل توليد و 

حداكثر آن قرار گيرد. 
)4(

كه در آن                        به ترتيب ظرفيت توليدي مينيمم 
و ماكزیمم اكتيو ژنراتور iام شبكه مي باشند. 

2-4- حل مســاله توزیع آلودگي-محور بار به كمک 
روش الگرانژ

همــان گونه كه پيش از این بيان گردید، عمده آالیندگي یک 
نيروگاه مربوط به ســوخت اســت.معموال آالیندگي سوخت با 
واحد تن بر ســاعت محاسبه مي شود و یک تابع توليد توان بر 
حسب MW دارد. منحني آالیندگي سوخت معموال به صورت 
سهمي در نظر گرفته مي شود كه از رابطه زیر نتيجه مي شود:

)5(
 

منحنــي "آالیندگي ســوخت افزایشــي" شــيب منحني " 
آالیندگي سوخت" است كه توسط فرمول زیر تعریف مي شود:

)6(

راحتترین حالت بررسي توزیع بار آلودگي-محور این است كه 
تمامي ژنراتورها در یک شين باشند و یا تلفات خط برابر صفر 
باشــد.فرض مي كنيم كه تعداد n ژنراتور را داریم كه همگي 
 PD به یک شين متصل شده اند و باري )بارهایي( را به اندازه
تغذیه مي كنند. ســعي ما بر این است كه آالیندگي توليد را 
تا حد امكان كاهش دهيم. تابع هدف این مســاله برابر خواهد 

بود با:

)7(
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و براي بارهــا با در نظر گرفتن قراردادهــاي مدیریت مصرف 
خواهيم داشت:

)8(

دقت شود كه تعداد ژنراتورهاي قابل پخش بار ng براي تعداد 
n ژنراتور اســت. این بدین معني است كه n-ng ژنراتور براي 
پخش بار در نظر گرفته نمي شوند )این حالت در بارهاي یک 
دســت رخ ميدهد، مثل ژنراتورهاي هســته اي،یا در حدهاي 
باال و پایين توليد ژنراتور(. از فرمولهاي فوق بدست ميآید كه:

)9(

شــرایط الزم براي حداقل شدن تابع الگرانژ فوق عبارت است 
از:

)10(

از اولين رابطه مي توان نتيجه گرفت كه:

)11(

بنابراین:

)12(

پس شرط توزیع بهينه بار برابرست با:

)13(

و با مشتق گيري از رابطه )4-20( داریم:

)14(

و شرط دوم فوق:

)15(

از معادله فوق داریم:

)16(

روابطي كه بوســيله معادله فوق بدســت مي آیــد معادالت 
هماهنگ ناميده مي شود.با استفاده از این معادله داریم:

)17(

و  یا حل بر حسب الندا  داریم:

)18(

با دانســتن الندا  مــي توانيم Pi را با اســتفاده از فرمول زیر 
محاسبه كنيم:

)19(

3- نتيجه گيری
از آنجــا كه كاهش آلودگي واحد هاي نيروگاهي به عنوان یكي 
از دغدغه هاي جدید برنامه ریزان توليــد واحد هاي نيروگاهي 
قلمــداد مي گــردد. از این رو در این مقاله ، مســایل زیســت 
محيطي واحد هاي توليد نيروگاهي مد نظر قرار گرفتند. در این 
پژوهش، منحني آلودگي واحد هاي توليد حرارتيبه صورت تابع 
چند جمله اي فرمول بندي و در تابع هدف لحاظ شد. همچنين 
به برنامه های مدیریت مصرف نيز اشــاره شد. همچنين نتایج 
شبيه سازی، كاهش آلودگی در نتيجه ی كاهش زمان مصرف 

درهنگام پيک مصرف را نشان می دهد.
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سعید غفاری1، هادی شمس پور2،میثم بارانی 3، سید محسن موسوی4، مرتضي جمالي پاقلعه5

چكيده 
تعداد پمپ های دوغاب مورد اســتفاده در كارخانه تغليظ بيش از 40 عدد اســت. همين طور مجموع پمپ های مذكور در كارخانه 
های تحت راهبری مدیریت امور فرآوری )تغليظ، بازیابی هماتيت و خط چهارم( به حدود 100 پمپ می رسد. گرچه توقف هر پمپ 
به تنهایی شــاید تاثير محسوســی بر توليد نداشته باشــد. اما با توجه به تعداد زیاد این پمپ ها و نيز شباهت عملكرد آن ها، كاهش 
توقفات اضطراری در یک پمپ و تعميم راه حل های ارائه شــده برای سایر پمپ ها باعث كاهش قابل مالحظه زمان توقفات مجموع 
پمپ ها و در نتيجه صرفه جویی مالی قابل مالحظه خواهد شــد. پروژه مذكور بر روی پمپ 121 كه وظيفه حمل دوغاب محصول 

آسيای گلوله ای به هيدروسيكلون قبل از جداكننده های مغناطيسی را دارد، انجام شد. 

كلمات كليدی: شش سيگما، پمپ، توقفات اضطراری

کاهش توقفات اضطراري پمپ هاي کارخانه تغلیظ با استفاده از متدلوژي
 شش سیگما

1-  كارشناس ارشد كنترل فرآیند، مدیریت امور فرآوری -شركت معدنی و صنعتی گل گهر
  2- كارشناس ارشد بازرسی فنی خط چهارم، مدیریت امور فرآوری 

  3- ریيس توليد كارخانه تغليظ، شركت گهرروش 
 4-  كارشناس ارشد كنترل فرآیند، مدیریت امور فرآوری 

5-   كارشناس سيستمها و استانداردها -شركت معدنی و صنعتی گل گهر



80

13
93

ن  
ستا

 زم
 -1

ه 4
مار

 ش
 - 

شی
وه

 پژ
مه 

لنا
فص

1- مقدمه
شــش ســيگما یک نگرش منضبط، داده محرك و روشی برای 
حذف عيبها در هر فرایند و محصول می باشــد.  شــش سيگما 
یک روش شناســي كمي و جامع بهبود اثر بخش سازمان است 
كه یک روش براي دستيابي به نتایج چشمگير در سازمان است

] 4 [ كه باعث سوددهي چشمگير در سازمان مي گردد  ] 3 [.  
شش ســيگما یک روش شناسي جامع بهبود اثربخش سازماني 
اســت كه در درون خود از ســاختار، برنامه و ابزارها ي توانمند 
مدیریت كيفيت برخوردار اســت. ] 2 [ این فرایند از ساخت تا 
فروش را در برمی گيرد و شــامل همه محصول و خدمات ارایه 
شده از ســوی یک سازمان می شــود. نام و ایده آغازین شش 
ســيگما به بيل اسميت نسبت داده مي شــود. وي كه در دهه 
هفتاد و هشتاد ميالدي بعنوان مهندس ارشد كيفيت و قابليت 
اطمينان در كمپاني موتوروال به فعاليت مشغول بود اكنون پدر 

شش سيگما نام دارد.
 بيل اســميت با مشــاهده افزایش نرخ خطا در نتيجه افزایش 
پيچيدگي محصوالت و اضافه شــدن بر تعداد قطعات آنها به نا 
كارآمد بودن سطح كيفيت سه سيگما پي برد و با تلفيق مفاهيم 
قابليت اطمينان و تكنيک هاي مهندســي كيفيت ایده آغازین 
شش سيگما را در حضور مدیر عامل موتوروال باب گالوین مطرح 
نمود وي با تشــخيص ژرف نگري بيل اســميت او را به بســط 

تئوري شش سيگما ترغيب نمود.
 برنامه شش سيگما در 15 ژانویه 1987به صورت رسمي توسط 
باب گالوین در موتوروال معرفي و رسيدن به سطح كيفيت شش 
سيگما به عنوان یک هدف راهبردي 5 ساله تعيين شد. دانشگاه 
موتوروال و آكادمي شش سيگما به ریاست مایكل هري در سال 
1988 تاســيس شده و در همان سال شركت موتوروال موفق به 

دریافت جایزه ملي كيفيت مالكوم بالدریج شد. 
 )DMAIC( درساليان اخير مبحث شش سيگما برمبناي منطق
مطرح شــده كه به عنوان یكــي از تكنيكهاي بهبود و ابزارهاي 
مهندســي كيفيت، ابتدا در صنایع توليدي با تمركز برنيازهاي 
مشــتري تعریف شده، اما مي تواند در ســازمانهاي خدماتي و 
دولتي نيز كاربرد داشته باشد. به شرط آنكه متناسب با شرایط 
اینگونه ســازمانها بومي شده و در كنار متدهاي دیگر بهره وري 

)مانند كایزن( بكار گرفته شود. ] 1 [ 

2- روش تحقيق

 )Define( 2-1 - فاز تعریف
اولين گام از اجرای پروژه های شش سيگما فاز تعریف است. در 
مرحله تعریف، نيازمندي هاي مشتري بيان مي شود و فرآیندها 

و محصوالتی كه باید بهبود داده شوند، شناسایي مي شوند. 
براي اجراي فاز تعریف، گام هاي زیر انجام پذیرفت: 

1- تهيه منشور پروژه: منشور پروژه قراردادي بين رهبر سازمان 
و تيم پروژه مي باشد كه در ابتداي پروژه ایجاد مي شود و هدف 
از تهيه آن عبارت است از: مشخص كردن آنچه كه از تيم انتظار 
مــي رود، متمركزكردن تيم، متحدكردن تيــم با افراد مختلف 
ســازمان و انتقال پروژه از مدیر پروژه به اعضاي تيم. به عبارتي 

دیگر منشور پروژه باید پروژه را به طور مختصر توصيف كند.
 اجزای منشــور تهيه شده شامل شــرح پروژه، محدوده انجام 
پروژه، ســود مورد انتظار حاصل از اجرای پروژه، اعضای تيم و 

پشتيبانی های الزم بود.  
خالصه ای از منشــور پروژه: عنوان پروژه: كاهش زمان توقفات 
اضطراری پمپ های دوغاب كارخانه تغليظ هدف اجراي پروژه: 
كاهش توقفات پمپ 121 از 2250 نفر دقيقه در ماه )ميانگين 

نه ماهه( به 1860 نفر دقيقه 
2- تهيه نمــودار SIPOC: یک نمــودار SIPOC به تعریف 
محدوده و عناصر بحراني یک فرآیند، بدون پرداختن به جزئيات 

فراوان، كمک مي كند.
 در واقع نمودار SIPOC یک ابزار ارتباطی بسيار كارا است كه 
تهيه آن این اطمينــان را ایجاد می كند كه تمام اعضای پروژه 

فرآیند را به یک صورت می بينند. 
3-  تعيين مشــخصه هاي بحراني كيفيت )CTQ( كه باید در 
حيــن انجام پروژه اندازه گيري شــوند. به ایــن منظور بر روی 
دالیل توقفات اضطراری پمپ ها كه از نرم افزار تيمار استخراج 
شد، پاریتو چارت رسم شد. )نمودار 1( با توجه به نمودار معلوم 
است كه در حدود 75 درصد توقفات اضطراری ناشی از دمونتاژ 
و نشــتی است. در نتيجه باید توقفات ناشی از دمونتاژ و توقفات 

ناشی از نشتی به عنوان CTQ مورد پایش قرار گيرد .

 )Measure( 2-2-  فاز اندازه گيری
پي گيري منطقي مرحله تعریف، انجام فاز اندازه گيري اســت. 

مرحله اندازه گيري داراي دو هدف مهم مي باشد: 
1-جمــع آوري اطالعات جهت معتبر ســاختن و كمي كردن 
مســاله. در این مرحله اطالعات مهمي براي توضيح و یا تكميل 

منشور پروژه جمع آوري مي شود. 
2-كشــف حقایق و داده هایي كه ســرنخ علل اصلي مساله مي 
باشــد. به طور كلــي در فاز اندازه گيری، عملكــرد موردانتظار 
فرآیند و وضعيت فعلی فرآیند مشــخص مي شــود، متغيرهاي 
ورودي/خروجي فرآیند تعریف مي شــوند و سيستم هاي اندازه 

گيري، ارزیابي مي شوند. 
در گام اول داده های موجود از نرم افزار تيمار اســتخراج شــد. 
)داده های مربوط به پمپ های دوغاب كارخانه تغليظ از آذرماه 
91 در نرم افزار وارد شــده بود( سپس با اســتفاده از نرم افزار 
Minitab شــرایط و سطح ســيگماي فعلي فرآیند مشخص 
 Minitab شــد. با توجه به اینكه اطالعات ورودی به نرم افزار
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توقفات ناشی از دمونتاژ و نشتی پمپ 121 در هر ماه بود، تعداد 
داده ها محدود شــد. در نتيجه از نمودار Time Series برای 
نشان دادن روند تغييرات زمان تعميرات در هر ماه استفاده شد. 
)نمودارهای 2 و 3( در این نمودارها محور افقی نشــان دهنده 

مــاه های مختلف و محور عمودی نشــان دهنده نفر دقيقه كار 
پرســنل تعميرات بر روی پمپ مذكور است. سپس با استفاده 
از نمودارهای كنترلی نرماليته و ســطح سيگماي فعلي فرآیند 
مشخص شد. نتایج حاصله در جدول 1 نشان داده شده است. 

C21 63150 46240 20340 11595 7309
Percent 42.5 31.1 13.7 7.8 4.9
Cum % 42.5 73.6 87.3 95.1 100.0
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نمودار 1- دالیل توقفات اضطراری پمپ های دوغاب كارخانه تغليظ 

نمودار 2- نفر ساعت كار بر روی پمپ 121 به منظور رفع نشتی )آذر 91 تا بهمن 92( 
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نمودار 3- نفر ساعت كار بر روی پمپ 121 برای دمونتاژ )آذر 91 تا بهمن 92( 

Sigma 
Le
ve
l 

Normality Target Mean Title CTQ 

1.22 Normal 1864 (min/month) 2253 (min/month)  مدت زمان
 Y تعمیرات

1.24 Not normal 785 (min/month) 1048 (min/month) 

مدت زمان 
تعمیرات 
ناشی از 

 نشتی

y 

1.27 Normal 320 (min/month) 447 (min/month) 

مدت زمان 
تعمیرات 
ناشی از 
 دمونتاژ

y 

 

جدول 1- وضعيت توقفات اضطراری پمپ 121 بر اساس نمودارهای كنترلی 

 )Analyze( 2-3-  فاز تجزیه و تحليل
سومين گام از مراحل اجراي پروژه هاي شش سيگما فاز تجزیه 
و تحليل مي باشــد. هدف از اجراي این مرحله در نهایت، یافتن 
علت یا علل اصلي و ریشــه اي مســاله تعریف شــده در عنوان 

پروژه است. 
در این مرحله ابتدا علل بالقوه دو CTQ تعریف شده در مرحله 
تعریــف طی یک جلســه طوفان فكری با اعضا به دســت آمد. 
سپس با اســتفاده از جدول FMEA، از بين علت های بالقوه، 
علت ریشه ای تاثير گذار بر دمونتاژ جنس اجزای داخلی و علت 

های ریشــه ای تاثيرگذار بر نشتی جنس لوله ها و شيرها مسير 
لوله كشی به دست آمد. 

 Innovative( نــوآوری  و  بهبــود  فــاز    -4-2
 )Improvement

پــس از تعيين علل ریشــه اي و در چهارمين مرحله از مراحل 
پروژه هاي شش سيگما، باید یک راه حل براي رفع و حذف علل 
پيدا كرد. پيــدا كردن راه حل در فاز بهبود و نوآوري انجام مي 
شود. در این مرحله ابتدا مانند مرحله قبل توسط طوفان فكري 
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تمــام راه حل هایي كه به ذهن اعضاي گروه مي رســيد مطرح 
شد. سپس از بين این راه حل ها، چند راه حل كه منطقي تر به 

نظر مي رسيد انتخاب شد. 
در گام بعد براي انتخاب راه حل هاي نهایي از بين راه حل هاي 
موجود، معيارهایي در نظر گرفته شــد و به هر كدام از معيارها 
وزني داده شــد. ســپس در جلسه اي توســط اعضاي گروه، بر 

اساس این معيارها به راه حل ها امتياز داده شد. 
راه حل های انتخاب شــده به منظور كاهش زمان توقفات پمپ 

ها: 
الف- دمونتاژ: 

1- جایگزینی ایمپلر الستيكی با فلزی 
ب- نشتی: 

 1- خرید اجزا از محصوالت با كيفيت باالتر 
2- ایجاد دسترسی برای نقاط با تعميرات باال 

از بين راه حل های انتخاب شده ابتدا در اوایل اسفند 92 ایمپلر 
الستيكی پمپ 121 با ایمپلر فلزی جایگزین شد.

 در مورد اســتفاده از مواد با كيفيت تــر از غالف پلی اتيلن در 
اســپول خروجی پمپ استفاده شــد. به عالوه ایجاد دسترسی 

برای نقاط با تعميرات باال هم در برنامه قرار گرفت. 

:)Control( 2-5-  فاز كنترل
در نهایت و پس از اجراي راه حل، وارد فاز كنترل مي شــویم. 
 flow ،در این مرحلــه از ابزارهایي ماننــد نمودارهاي كنترلي
diagrams به منظور حفظ بهبود حاصل شــده، استفاده مي 

شود. 
نتایــج حاصل در نمودارهای 4، 5 و 6 نشــان داده شــده اند. 
همــان طور كه مالحظه می شــود بر اســاس داده های بعد از 
اعمال تغييرات )از اسفند 92 تا مهر 93( ميانگين زمان توقفات 
اضطــراری پمــپ 121 به دالیل دمونتاژ و نشــتی و در نتيجه 
مجموع توقفات كمتر از بازه 14 ماهه قبل از آن شــده اســت. 
گرچه ذكر این نكته ضروری اســت كه در مورد توقفات ناشی از 
دمونتاژ این كاهش بسيار محسوس تر است. دليل آن هم اجرای 
كامل راه حل پيشنهادی بوده است. در حالی كه در مورد نشتی 
هنوز راه حل دوم به طور كامل اجرا نشده است. نتایج حاصل از 

اجرای پروژه در جدول 2 آمده است. 

 
نمودار 4- مقایسه زمان كار بر روی پمپ 121 به منظور رفع نشتی در قبل و بعد از اجرای تغييرات 
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نمودار 5- مقایسه زمان كار بر روی پمپ 121 برای دمونتاژ در قبل و بعد از اجرای تغييرات

 
نمودار 6- مقایسه مجموع زمان كار بر روی پمپ 121 به منظور رفع توقفات اضطراری در قبل و بعد از اجرای تغييرات 



85

13
93

ن  
ستا

 زم
 -1

ه 4
مار

 ش
 - 

شی
وه

 پژ
مه 

لنا
فص

Sigma 
Lev
el 2 

Sigma 
Lev
el 1 

Mean 2 Target Mean 1  Title CTQ 

2.18  1.22 
1252 
(min/mon

th)  

1864 
(min/mo

nth) 

2253 
(min/mo

nth)  
 Y مدت زمان تعمیرات

1.69  1.24 
683 
(min/mon

th)  

785 
(min/mo

nth) 

1048 
(min/mo

nth)  

مدت زمان تعمیرات 
ناشی از 

 نشتی
y 

1.88  1.27 
165 
(min/mon

th)  

320 
(min/mo

nth) 

447 
(min/mo

nth)  

مدت زمان تعمیرات 
ناشی از 
 دمونتاژ

y 

 

جدول 2- مقایسه سطح سيگما و مدت زمان توقفات اضطراری پمپ 121 در قبل و بعد از اجرای تغييرات 

3- نتيجه گيری 
از آنجایی كه در تمام كارخانه های فرآوری كنسانتره شركت گل 
گهــر انتقال دوغاب وجود دارد، تعداد پمپ های دوغاب موجود 
در كارخانه های گل گهر قابل مالحظه اســت. در نتيجه كاهش 
توقفات اضطراری در یک پمپ و تعميم راه حل های ارائه شده 
برای ســایر پمپ ها باعث كاهش قابــل مالحظه زمان توقفات 
مجمــوع پمپ ها و در نتيجه صرفــه جویی مالی قابل مالحظه 
خواهد شــد. پروژه شــش ســيگما بر روی پمپ شماره 121 
كارخانــه تغليظ و به منظور كاهش توقفات اضطراری این پمپ 
انجام شــد. در ابتدا دو دليل عمده توقفات اضطراری شناسایی 
شــد. توقفات ناشــی از دمونتاژ و توقفات ناشی از نشتی باعث 
بيــش از 75 درصد كل توقفات اضطراری پمپ مذكور بود. پس 
از جمــع آوری داده در فاز اندازه گيری، در فاز تجزیه و تحليل 
به بررسی داده ها پرداخته شد و در انتهای این فاز از بين علت 
های بالقوه، علت ریشــه ای تاثير گذار بر دمونتاژ جنس اجزای 
داخلی و علت های ریشه ای تاثيرگذار بر نشتی جنس لوله ها و 
شيرها مسير لوله كشی به دست آمد. در فاز بهبود برای كاهش 
توقفات ناشــی از دمونتاژ، جایگزینی ایمپلر الستيكی با فلزی و 
برای كاهش توقفات ناشی از نشتی استفاده از غالف پلی اتيلن 
در اســپول خروجی پمپ و نيز ایجاد دسترســی برای نقاط با 
تعميرات باال پيشنهاد شد. در ادامه و با انجام پایش طی هشت 
ماه در فاز كنترل، مشاهده شد كه مدت زمان تعميرات ناشی از 
نشــتی از ميانگين 1048 نفر دقيقه به 683 نفر دقيقه در ماه و 
مدت زمان تعميرات ناشی از دمونتاژ از ميانگين 477 نفر دقيقه 
به 165 نفر دقيقه در ماه كاهش یافت. ســطح ســيگمای كل 
فرآینــد )مدت زمان تعميرات اضطراری( از 1/2 به 2/2 افزایش 

پيدا كرد. 

4- تشكر و قدردانی 
از مدیریت و پرســنل شركت گهرروش كه كمال همكاری را در 

انجام این پروژه داشتند، تشكر و قدردانی می شود. 
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Reducing emergency stop of enrichment plant’s pumps using the   
Six Sigma Methodology

Jamali Paghaleh. M.

Abstract 
The number of the slurry pumps used in concentrate factory is more than 40. Also, the total 
number of these pumps in factories that are under the directory of processing management are 
about 100. Although stopping a pump will not have tangible impact on production, considering 
the large number of them and the same performance, reducing emergency stops of a pump and 
generalizing solutions provided to other pumps result in the significant reduction of stops time 
of total pumps and as a result a considerable financial savings. The mentioned project has been 
done on the pump number 121 that carry the slurry of ball mills to hydro cyclones before the 
magnetic separator
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Emission- Based Dispatch of Generating Power Plants 
Considerind DSM 

Dehghanipour;J

Abstract 
In the recent years, due to using the elective energy and following it using the thermal power house that 
it had mien role  in producing  the electric environment viable problems has created. And controlling the 
pollution in association of supplying the net work load is important . Today considering the economic price 
of production as a load distribution final goal is not enough. One of the   parameters that is emphasized is 
the environment pollutions mount produced by fossil fouls of thermal Power house distributing the green 
house gas and especially (co2) and acid gas or there pollutant are parameters that. Applicants deal with 
them in the power system the fore in the proposal plan , we decrease the pollution mount in the production 
of programming power branch’s , also in the plan consummersare as active factors in the power system 
applications that have active presence in  the power system relation ships, so influence f the consumption 
management programs upon the environment cerebra from beneficiary regarding the dominant conditions. 
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Investigation of filter aid effect on efficiency of vacuum filtration  
at 4th production plant in Golegohar Complex

Paledi;u.

Abstract 
 Filter consisted of porous area is used to concentrate dewatering. Separating solid materials 
from liquid is made  By pressure difference in two sides of this area. At 4th production plant 
in Golegohar Mining and Industrial Complex, the vacuum belt filter is used for concentrate 
dewatering. In this plant, concentrate (d80=320 micron) is applied to dewatering systems. In 
order to prepare pellet feed, the comminution and flotation systems are recommended in the 
mentioned plant. So, the dewatering systems should be studied based on the new changes. 
Filtration tests were studied by using vacuum top feed leaf test for concentrate dewatering. 
New concentrate with d80=97 micron and solid percent 30% was fed to vacuum belt filter. By 
using LIMS, solid percent reached to 60%. The effect of filter aid was investigated on filtration 
efficiency. Different surfactant dosage: 50, 100, 200, 300 and 400gr/ton were applied. The best 
moisture content (7.9%) was obtained with 200gr/ton of surfactant. 

Keywords:  Vacuum¬¬ filtration, flocculant, surfactant, moisture. 
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Effect of circulation load and classification efficiency on HPGR 
and ball mill capacity

Effect of the proportion of fines in HPGR feed on grinding 
efficiency

 
Jafari; J.

Abstract 
In first section: both ball mill and HPGRs are typically used in closed circuit with classifiers. 
There is a general consensus within the on the industry that classification efficiency and 
circulating load both have a major effect on the efficiency of closed circuit ball mills. Metso 
process technology and innovation (PTI) conducted a laboratory test program to understand 
the relationship between classification efficiency and circulating load, and the impact on the 
performance and capacity of ball mill circuits. Metso has initiated a pilot scale test program 
to evaluate the size reduction performance of the HPGR under different circuit configuration. 
A series of pilot scale HPGR locked cycle testes were performance to simulate the following 
circuit configurations: including closed circuit with a screen, partial product recycle and edge 
recycle.
In second section: the effects of the proportion of fines in HPGR feed on grinding efficiency 
were evaluated.
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Plitt method calibration in simulation of hydrocyclone 
performance at magnetite processing plan

Karimi; M.

Abstract 
Modeling and Simulation of process is utilized through a mineral processing plant age including 
process development to plant modification. In a circulation procedure, the wet Comminution 
circuit of magnetite processing plant is comprised Ball mill and Hydrocyclone. After sampling 
Hydrocyclone streams and particle size of screen break-up, data analysis were reconciled. Then 
by using USIMPAC software the Overflow and Underflow streams of Hydrocyclone were 
predicted before and after calibration. Based on calibration method of this software, calibration 
coefficients of Plitt model such as “d50C”, “m”, and “s”calculated and the results are 1.4, 1.4, 
and 4.8 respectively. The Hydrocyclone’s simulation results of grinding circuit show acceptable 
adaption with operational conditions.
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Effects of mining trucks cycle time on production and 
performance and strategy to reduce cycle time for trucks

Kakoee; A

Abstract 
In this study by evaluating more than 140 thousand of data that recorded by controller who are 
located in different places in mine number one of Gole Gohar mining and industrial complextried 
to obtain useful information about excavation process in mine number one. In this investigation 
information about production process in excavation workshops one, two and four those have 
the majority of mining trucks have been evaluated and Cycle Time (CT) of each trucks and 
excavation workshops obtained from the data. Studies show that CT of all workshops is about 
21’44” and for workshops number one, two and four is 24’21”, 19’02” and 20’11”, respectively. 
This procedure shows that the monthly production increases as much as 10 percent if we can 
reduce CT about 2 minutes and also if we can reduce whole CT form 21’44” to 20’, 1’44” 
reduction of CT, the monthly production increases about 8.73 percent. 

Keywords:  : Cycle time, truck, Mine, Excavation, Performance
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The relationship between volumetric block 
proportionandUniaxial compressive strength of

 Conglomerate, Case study: Golgohar mine no. 1
Zaboli;R.

Abstract 
The final slope of golgohar mine no.1 includes alluvial and rock mass material. The alluvial part 
is composed of alluvial aggregates of 3 mm to 70 cm dimensions with weak to rigid cement 
material. Due to the grading type, size distribution, shape, blocks material, cement material 
and the type of cementation, different strength behaviors are observed by such materials. The 
strength and deformation of the material depends on the properties of blocks and matrix and 
the cement. In this research, the geomechanical properties of alluvial materialwere studied 
similar to Bimrocks material due to the rock pieces embedded in a matrix of finer cement. To 
do this, the grading of the alluvium was first determined from samples of large volumes. In 
order to perform laboratory rock mechanics tests, cores were also prepared from exploration 
holes drilled in the alluvium. Analysis of the results obtained from compressive strength tests 
and the failure type of the samples showed that the strength of the samples is greatly affected 
by the volumetric block proportion.In order to study the strength behavior of conglomerates, 
artificial samples were prepared and uniaxial compressive strength tests were carried out. It was 
shown that the strength of both natural and artificial samples decreases as the aggregate-cement 
volume ratio increases. 

Keywords: Bimrocks, volumetric block proportion, strength behavior, Golgohar mine.
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Determine the Probability of Failure of Golgohar no.1 Mine 
Waste Dump by Probabilistic Analysis Using Slide 

Roosta;M. 

Abstract 
Although in slopes stability analysis using a value for each parameter, a safety factor for the slope 
is determined, but the non-homogeneous nature of the soil and differences in the parameters 
even at points close to each other, non-uniform geometry along the slope, assumptions used 
in the model and it’s non-concurrence with the conditions in the field and human errors in the 
determination of soil parameters or model, etc, all of the factors that caused untrustworthy 
of obtained safety factor for the studied slope. Accordingly, compared with a deterministic 
analysis, probabilistic analysis is inherently flexible and uncertainty in the input parameters 
is useful way to study the slopes stability analysis and more accurately predict in behavior of 
soil and rock. In this paper, by Slide software based on Monte Carlo simulation and by using 
Bishop, Janbu and Spencer methods the slope stability analysis of Golgohar no.1 mine waste 
dump was performed and probability of failure in five different sections have been obtained. 
The results show a lower safety factor and higher probability of failure of one of the sections 
to other sections.

Keywords:  waste dump, probabilistic analysis, Slide, Monte Carlo simulation, Golgohar mine
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The methods of drainage in openpit mining and the affect of 
them on mine slope stability

Bakhshi; A.

Abstract 
Drainage is one of the most importat and determinant parameters for mining slope stability. 
That make step stability with decrease the pressure of water and improvement of rock mass 
resistance. Generally the affect of drainage upon stability analysed with safety factor. in some 
analysis show that drainage is not sufficient for all of the steps. Therefore two methods drainage 
and decrease the steep offered for slope stability with togheder. rock mass properties such as 
rock mass strength, deformation modulus, cohesion and  internal friction angel is slake with 
increase the water . 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, drainage, Golgohar mine of sirjan, open pit mining.
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