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عباس خواجوئی سیرجانی1، خبات امیری حسینی2
چكيده 

بارسنگ به عنوان مهم ترین و بحرانی ترین متغير در طراحی الگوی انفجار معادن روباز محسوب می شود و ارتباط مستقيمی با سایر 
عمليات آتشكاری در معدن دارد. در معادن روباز عدم كنترل ضخامت بارسنگ، اثرات نامطلوبی از قبيل خردایش نامطلوب، عقب 
زدگی، پرتاب سنگ و غيره به بار می آورد. در این مطالعه از مدل آماری چندمتغيره جهت پيش بينی ضخامت بارسنگ با استفاده 
از تاثير پارامترهایی نظير:طول چال، فاصله داری و طول گل گذاری با مطالعه موردی در معدن شماره 5 گل گهر سيرجان، بهره 
گرفته شده است. نتایج حاصل، از بكارگيری مدل آماری نشان داد كه مدل مناسبی برای پيش بينی ضخامت بارسنگ می باشد. 
ارزیابی مدل ساخته شده نشان داد رگرسيون چندجمله ای با ضرایب غيرصحيح قادر است با ضریب تعيين0/934، ریشه ميانگين 

مجذور خطا 0/385و متوسط قدرمطلق خطا 0/273 ، ضخامت بارسنگ را با قابليت باالی پيش بينی كند.

كلمات كليدي:انفجار، ضخامت بارسنگ، معدن 5 گل گهر، روش آماری،رگرسيون غيرخطی

gmail.com@abbas3457،1-  كارشناس ارشد استخراج معدن، مدرس دانشكده فنی شماره 2 كرمان 

  khabat_amiri@yahoo.com ،2- پژوهشگر ارشد زمين شناسی و معدن، پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر

ارائه یک مدل ریاضی برای پیش بینی ضخامت بارسنگ
 مطالعه موردی معدن شماره  5 سنگ آهن گل گهر
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1- مقدمه
بارسنگ به عنوان بحرانی ترین متغير درطراحی الگو انفجار و درارتباط 
مستقيم با سایر عمليات آتشكاری می باشد ،عدم رعایت آن در معدن  
بطوری كه اگر ضخامت بارســنگ كم درنظر گرفته شود،عواملی از 
قبيل پرتاب سنگ،لرزش زمين، خردایش نامطلوب ، سرو صدای زیاد 
را به دنبال خواهد داشــت، وهمچنين درصورتی كه مقدار ضخامت 
بارسنگ زیاد درنظرگرفته شود،به دليل مدت زمان طوالنی حبس 
گازهای حاصل از انفجار درچال،پدیده های عقب زدگی ،ایجاد سكو 
در جلوی پله، ناصافی دامنه پله و لرزش زمين مورد انتظار خواهد بود.

تاكنون مطالعات مختلفی برای پيش بينی ضخامت بارسنگ بهينه 
با بررسی پارامترهای ژئومكانيكی سنگ و الگوی حفاری و انفجاری 
صورت گرفته است.كاميار و موسوی نسب، محاسبه ضخامت بارسنگ 
در آنومالی شماره یک معدن سنگ آهن گل گهر بااستفاده از روابط 
تجربی مورد بررسی قرار داند]1[. .ابوالحسنی و موسوی نسب، پيش 
بينی ضخامت بارســنگ با استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی 
با نگرش خاص به معدن مس ســونگون انجــام دادند]2[.عليزاده و 
همكارانش،با استفاده از روابط تجربی بارسنگ بهينه معدن سنگ 
آهک مسگردآبادرا تعيين نمودند]3[. منجزی و همكارانش با استفاده 
از طبقه بندی پيشنهادی توده سنگ یک مدل ریاضی جهت محاسبه 
ضخامت بارسنگ در معدن فسفات اسفوردی ارائه دادند]4[.خوشرو 
و همكارانش با استفاده از تجزیه وتحليل پارامترهای تاثيرگذار برروی 
بارســنگ و به كمک تحليل رگرســيون یک فرمول جهت تعيين 
ضخامت بارسنگ ارائه دادند]5[. آهن لوعربی و آهنگری جهت تعيين 
بارسنگ در معادن روباز فرمول مدل كنيارا اصالح نمودند]6[.منجزی 
و رضایی یک مدل فازی جدید برای پيش بينی بارســنگ براساس 
خــواص ژئومكانيكی در معدن طالی موته ارائــه دادند]7[. در این 
تحقيق سعی شده است با استفاده مدل آماری چند متغيره ضخامت 

بارسنگ در معدن سنگ آهن شماره 5 گل گهر پيش بينی شود.

2-مطالعه موردی
با ميزان ذخيره سنگ آهن حدود 36.5   معدن شماره 5 گل گهر 
گهر  گل  شماره1  معدن  كيلومتری   1.5 تن،درفاصله  ميليون 
واقع  سيرجان)كرمان-ایران(  شهر  غربی  جنوب  و57كيلومتری 
گردیده است. محدوده نهایی معدن درطرح بهينه فعلی دارای 1250 
متر طول، 855 مترعرض وشامل 18 پله با ارتفاع 15 متر می باشد. 
رمپ های دسترسی به معدن با شيب 8% و عرض 25 متر طراحی 
شده اند. در شكل 1 نمایی از طرح محدوده نهایی معدن و موقعيت 
مكانی آن نسبت به بقيه معادن منطقه گل گهر نشان داده شده است.

3-جمع آوری داده ها
بسته  افزار  نرم  با  بارسنگ  ضخامت  رگرسيونی  تحليل  انجام  برای 
تحليل آماریSPSS24در معدن سنگ آهن شماره5 گل گهر 49 
سری داده  بدین منظور جمع آوری شد؛ در جدول 1 آمار توصيفی 

پارامترهای جمع آوری شده نشان داده شده است برای دستيابی به 
پيش بينی دقيق بارسنگ پارامترهای اصلی الگوی انفجار كه شامل: 
طول چال، فاصله ردیفی چال هاو طول گل گذاری درنظرگرفته شد.

 4-مدل آماری چندمتغيره
1-4-رگرسيون غيرخطی 

زمينه  در  رایج  های  روش  از  غيرخطی  رگرسيون  تحليل  و  تجزیه 
های مهندسی معدن و علوم زمين است ]10،9،8[ كه برای به دست 
آوردن مدل های پيش بينی كننده بين چند متغير مستقل و متغير 
گردد]13،12،11[.  می  موجودارائه  های  داده  از  استفاده  با  وابسته 
برآورد  برای  بسياری]15،14[  توسط محققين  غيرخطی  رگرسيون 
قرارگرفته  استفاده  مختلف  پارامترهای  بين  بينی  پيش  های  مدل 

است.

5-پيش بينی ضخامت بارسنگ رگرسيون غيرخطی
ضرایب  با  ای  چندجمله   ( غيرخطی  رگرسيون  از  پژوهش  این  در 
ها،  چال  ردیفی  چال،فاصله  طول  متغيرهای  پایه  بر   ) غيرصحيح 
طول گل گذاری به عنوان متغيرهای مستقل و ضخامت بارسنگ به 
عنوان متغير وابسته بهره گرفته شده است.مدل رگرسيون غيرخطی 

 
شكل1 -محدوده نهایی معدن شماره5 گل گهر

انحراف 
 استاندارد

 ردیف پارامتر نماد مینیم ماکزیمم

23.4 5.31 .35 L 5 طول چال 

53.1 13. 2 B 
ضخامت 
 بارسنگ

4 

532. . 432 S فاصله داری . 

5312 1 . ST 2 گل گذاری 

 

جدول1- آمار توصيفی داده های جمع آوری شده معدن شماره 5 گل گهر
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چندمتغيره جهت پيش بينی  بارسنگ بصورت رابطه 1است:

6- شاخص های آماری جهت سنجش كارایی رگرسيون غيرخطی
از شاخص های  ارزیابی و تجزیه وتحليل مدل  برای  دراین مطالعه 
خطا  مجذور  ميانگين  )R2(،ریشه  همبستگی  ضریب  مانند  آماری 
)RMSE( و متوسط قدرمطلق خطا )MAE(، استفاده شده است:

پيش  مقدار   O،شده گيری  اندازه  مقدار   P، ها  درآن  كه 
باشد. می   I=1,……, N، ها  داده  تعداد   N شده،  بينی 

غيرخطی رگرسيون  با  بينی  پيش  علمكرد  7-ارزیابی 
برای كنترل عملكرد پيش بينی مدل رگرسيون غيرخطی،مجموعه 
داده ها را بطور تصادفی به دو مجموعه 34تایی و 15تایی تقسيم 
ميكنيم و بين ضخامت بارسنگ پيش بينی شده و اندازه گيری شده 
در مراحل آزمون وتست مقایسه انجام می شود . براساس بهترین نتایج 
به دست آمده از مدل رگرسيون غيرخطی در شكل 2 و جدول 2 نشان 
داده شده است. چنانچه در شكل مشاهده می شود مدل رگرسيون 

غيرخطی در پيش بينی ضخامت بارسنگ با ضریب تعيين آزمون و 
تست به ترتيب با 0/736 و 0/934 بهترین نتيجه را ارائه داده است.

8-نتيجه گيری
ضخامت بارسنگ یكی ازمهم ترین پارامترهای عمليات انفجار است كه 
پيش بينی صحيح آن می تواند بسياری ازمسائل الگوی انفجارازجمله 
پرتاب سنگ،لرزش زمين،لرزش هوا وعقب زدگی را كاهش دهد.دراین 
 spss24تحقيق روش آماری رگرسيون چندگانه غيرخطی درنرم افزار
استفاده شده است.برای سنجش دقيق عملكرد رگرسيون چندگانه 
ازشاخص های آماری ضریب همبستگی )R2(،ریشه ميانگين مجذور 
خطا )RMSE(، متوسط قدرمطلق خطا )MAE(،استفاده گردید.

 RMSE=0/385  ،R2  =0/934 غيرخطی  چندگانه   رگرسيون 
،MAE =0/273به دست آمد كه نشان از دقت باالی مدل آماری 

است. آماری  بارسنگ  ضخامت  سازی  وبهينه  بينی  پيش  جهت 
9- منابع

 ]1[  م؛كاميار،م؛موسوی نسب، محاسبه ضخامت بارسنگ در آنومالی 
ملی صنایع  آهن گل گهرسيرجان،كنگره  معدن سنگ  شماره یک 

آهن وفوالد زرند،1393.
با  بارسنگ  بينی ضخامت  م؛ابوالحسنی،م؛موسوی نسب،پيش    ]2[
استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی با نگرش خاص به معدن مس 

سونگون،پنجمين كنفرانس مهندسی معدن،1393.
بارسنگ  ضخامت  زاده،ع؛حدائقی،تعيين  و؛عليزاده،د؛ابراهيم    ]3[
به شرایط موجود در معدن سنگ آهک مسگرآباد كارخانه  باتوجه 

سيمان تهران،ماهنامه علمی- تخصصی فن آوران سيمان،1392.
]4[  م؛منجزی،ک؛گشتاسبی،ع؛جزایری،ح؛دهقانی،ارائه مدلی ریاضی 
جهت محاسبه ضخامت بارسنگ با استفاده از طبقه بندی پيشنهادی 

توده سنگ،بيست و ششمين گردهمایی علوم زمين،1386.
[5]H.Khoshrou,M.Badroddin,E.Bakhtavar(2010) 
Determination of the practicable burden in 

B=-445.711 + (-1.444* L)^4..1 +  
(454.51* S)^1.114 + (4.151 * ST ) 
^1..71 (1 )  
 

= 1 − ∑ (𝑃𝑃𝑖𝑖−𝑂𝑂𝑖𝑖)2𝑁𝑁
𝐼𝐼=1
∑ (𝑂𝑂𝑖𝑖)2𝑁𝑁
𝐼𝐼=1

2R(3) 

RMSE=√∑ (𝑃𝑃𝑖𝑖−𝑂𝑂𝑖𝑖)2𝑁𝑁
𝐼𝐼=1

𝑁𝑁(4  ) 

MAE= ∑ |𝑃𝑃𝑖𝑖−𝑂𝑂𝑖𝑖|𝑁𝑁
𝐼𝐼=1

𝑁𝑁(5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

a.R RMSE MAE مدل

0.736 0.611 0.488
رگرسیون غیرخطی

 )مرحله آزمون(

0.934 0.385 0.273
رگرسیون غیرخطی

 )مرحله تست(

جدول2- شاخص های آماری مدل برای پيش بينی ضخامت بارسنگ

 
شكل2- مقایسه ضریب تعيين بين  ضخامت بارسنگ اندازه گيری شده

 و پيش بينی شده)مرحله آزمون و تسترگرسيون غيرخطی(
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خبات امیری حسینی1، سید سجاد حسینی نژاد2 
چكيده 

در بين روش های مختلفی كه برای ارزیابی شاخص سختی در آسياهای خودشكن و نيمه خودشكن وجود دارد آزمایش شاخص 
توان آسيای نيمه خود شكن به دليل هزینه كمتر و در دسترس بودن تجهزات بيشتر مورد استفاده قرار می گرفت اما مراحل انجام 
این آزمایش بسيار وقت گير می باشد. از سوی دیگر به منظور ارزیابی سختی خوراک ورودی به كارخانه نياز است سختی مواد 
معدنی آتشباری شده قبل از ورود به كارخانه ارزیابی شود و برای این كار الزم است از هر الگوی آتشباری شده چند نمونه معرف 
مورد آزمایش قرار بگيرد اما با توجه به زمان زیاد انجام آزمایش آسيای نيمه خود شكن امكان این كار وجود ندارد. برای رفع این 
مشكل نياز است كه شاخص دیگری كه نتایج آن مطابقت معقولی با نتایج آزمایش آسيای نيمه خود شكن داشته باشد در نظر 
گرفته شود. در این مطالعه بر اساس مطالعات كتابخانه ای آزمایش تعيين سختی سایشی لس آنجلس به دليل مكانيزم خردایش 
در آن كه بر اساس مقاومت مواد سنگ دانه در برابر فشار، سایش و خردشدگی است جهت مقایسه با نتایج آسيای نيمه خود شكن 
معرفی شد. مقایسه نتایج آزمایش های آسيای نيمه خود شكن و لس آنجلس انجام گرفته بر روی نمونه های معدن شماره یک گل 

گهر در طرح استخراجی  یک ساله، ارائه گردیده است.   

كلمات كليدي: سختی، آسيای نيمه خودشكن، لس آنجلس

amiri_moh@golgohar.com ،1- پژوهشگر ارشد معدن و زمين شناسی پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر

2- مسئول كارخانه نيمه صنعتی فرآوری و آزمایشگاه پژوهشكده 

مقایسه نتایج آزمایش شاخص توان آسيای نيمه خودشكن )SPI( و
)LA( آزمایش لس آنجلس 
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1- مقدمه
در سه دهه گذشته رویكرد كليه بهينه سازی ها در معدن به صورت 
رویكرد معدن تا كارخانه و در چند سال اخير به صورت رویكرد معدن 
تا محصول  قابل عرضه در بازار تبدیل شده است. كليه تغييرات از 
ابتدای  استخراج معدن باید به گونه ای باشد كه نتيجه آن را در 
براي  كارخانه  تا  معدن  رویكرد  كرد.  مشاهده  عرضه شده  محصول 
اولين بار درسال1998 توسط موسسه تحقيقاتی JKMRC استراليا 
مطرح شد. درسال2014 "كانچيبوتال" رویكردمعدن-كارخانه را به 
صورت كامل شرح داد و بيان كرد كه معدن وكارخانه دو واحد جدا 
نيز در مجموع  این دو واحد  نيستند و همچنين هزینه  از یكدیگر 
وابسته به یكدیگراست ]1[. بر این اساس در تنظيم خوراک ورودی به 
كارخانه موارد مختلفی عالوه برتنظيم عيار باید در نظر گرفته شود. 
یكی از مهمترین آنهاتنظيم بار از لحاظ سختی می باشد.  آسيای 
خودشكن به سختی خوراک ورودی حساسيت زیادی دارند. معموال 
تغيير سختی سنگ معدن باعث نوسان چشم گير ظرفيت كارخانه 
می شود ]2[. در كارخانه فرآوری مگنتيت مجتمع سنگ آهن گل 
گهر از سه دستگاه آسيای خودشكن استفاده می شود. با توجه به 
انجام می گيرد  باردهی به كارخانه اغلب به صورت مستقيم  اینكه 
نوسانات و درصد پرشدگی در این آسيا ها بسيار باال است. بنابراین 
الزم است تعيين سختی خوراک ورودی به كارخانه به صورت روزانه 
در الگوهای انفجار شده در معدن پيش بينی گردد ]3[. با در نظر 
مانند  سختی  شاخص  تعيين  های  آزمایش  بودن  بر  زمان  گرفت 
وزنه  آزمایش  نيمه خودشكني،  توان  اندیس  آزمایش  باند،  آزمایش 
انجام  امكان  دیگر كه  آزمایشی  از روش های  است  نياز   ... و  افتان 

آزمایش به صورت روزانه وجود داشته باشد استفاده كرد]5و4[.

2- روش تحقيق
در این تحقيق بر روی نمونه های گرفته شده از انبار مغزه مربوط به 
طرح یک ساله معدن آزمایش های شاخص توان آسيای نيمه خود 
شكن و لس آنجلس انجام گرفت. شرح مختصری از آزمایش و نتایج 

بدست آمده ارائه شده است.
:)SPI( 2-1-شاخص توان در آسياهای نيمه خودشكن

آزمایش شاخص توان آسيای نيمه خود شكن )SPI(  روش در سال 
آزمایش  از  استفاده  منظور  به   Minnovex توسط شركت   1993
كوچک مقياس آسيای نميه خودشكن بر اساس نمونه های متشكل 
نياز  مورد  توان  بينی  پيش  جهت  اكتشافی  حفاری  های  مغزه  از 
آسياهای نوع خودشكن تحت بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمایش 
به   d80 از 12/7=  نمونه  زمان الزم جهت خردایش  اساس  بر   SPI
d80 =1/7 ارائه شده است. شكل 1، نتایج آماری آزمایش های انجام 
شده بر روی نمونه های ذخيره یک ساله معدن شماره یک گل گهر 

ارائه شده است.
)LA( 2-2-آزمایش لس آنجلس

دستگاه لس آنجلس جهت تعيين مقاومت سایيدگی دانه های سنگی 
كوچكتر از mm5/37 طبق استاندارد ASTM C131 به كار می 
رود. از این آزمون به عنوان شاخص كيفی نسبی برای منابع مختلف 

این  نتيجه  در  استفاده می شود.  تركيب معدنی مشابه  با  سنگدانه 
آزمایش، مقادیر افت وزنی مواد مورد آزمایش در مقابل سایش، فشار 
و خردشگی به روش لس آنجلس ارزیابی می شود. شكل 2، نتایج 
آماری آزمایش های انجام شده بر روی نمونه های ذخيره یک ساله 

 

 
شكل 1- كالسه بندی نتایج آزمایش شاخص توان در آسياهای 

)SPI( نيمه خودشكن 

 

 
 )LA( شكل 2- كالسه بندی نتایج آزمایش لس آنجلس
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معدن شماره یک گل گهر ارائه شده است.
LA و SPI 3- مقایسه نتایج آزمایش های

شكل 3، نمودار مقایسه نتایج آزمایش SPI و آزمایش لس آنجلس 
 ،SPI افزایش شاخص با  با توجه به نمودار  نشان داده شده است. 
مقدار ضریب LA كاهش می یابد. مقدار ضریب همبستگی نتایج 
R2 =0/76 می باشد تنها در نمونه های شماره 24 و 16 با توجه 
به مقدار كم نمونه و تكميل نشدن وزن الزم برای آزمایش مطابقت 
كمتری با روند كلی نمونه ها مشاهده شده است. با حذف این دو 
  R2=0/86 به  ها  آزمایش  نتایج  همبستگی  ضریب  مقدار  نمونه 

افزایش می یابد شكل 4. 

نتایج بدست آمده نشان می دهد كه مقدار شاخص سختی ارزیابی  
لس  آزمایش  نتایج  با  قبولی  قابل  مطابقت   SPI آزمایش  در  شده 
آنجلس نشان می دهد و آزمایش لس آنجلس به دليل زمان كمتر 
و  آماده سازی  زمان  با مجموعه  نمونه  برای هر  نيم ساعت  )حدود 
اجرایی  قابليت   SPI آزمایش  به  نسبت  بيشتر  وسادگی  آزمایش( 

شدن بيشتری دارد.
 

4- بحث و نتيجه گيری
در این تحقيق با در نظر گرفتن زمان بر بودن انجام آزمایش های 
سختی خوراک ورودی به كارخانه فرآوری و بر اساس مطالعات انجام 
گرفته جهت شناسایی روش آزمایش گاهی جایگزین با قابليت پيش 
این  قرار گرفت.   بررسی  بينی مناسب، آزمایش لس آنجلس مورد 
آزمایش جهت تعيين مقاومت سایيدگی دانه های سنگی كوچكتر از 
mm5/37 طبق استاندارد ASTM C131 به كار می رود. از این 
آزمون به عنوان شاخص كيفی نسبی برای منابع مختلف سنگدانه با 
تركيب معدنی مشابه استفاده می شود. نتایج بدست آمده نشان داده 
كه همبستگی باالیی )R2=0/86 ( بين نتایج آزمایش لس آنجلس 
و آزمایش شاخص توان در آسياهای نيمه خودشكن وجود دارد.  با 
توجه اینكه تعيين شاخص سختی در یک معدن به صورت مقایسه 
بين نمونه های سنگی مختلف می باشد و با در نظر گرفتن سرعت 
عنوان  به  تواند  می  آزمایش  این  آنجلس،  لس  آزمایش  سادگی  و 
جایگزین مناسب جهت مقایسه و پيش بينی سختی خوراک ورودی 

به كارخانه فرآوری مورد استفاده قرار گيرد. 
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LA و آزمایش SPI شكل3- مقایشه نتایج آزمایش

 
شكل4- مقایشه نتایج آزمایش SPI و آزمایش

 LA با حذف دو نمونه 16 و 24
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احمد آذرگون جهرمی1 ، حجت نادری2 ، محمد قره داغی3 ، خداکرم غریبی4 
چكيده 

خطوط 5 و 6 مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر با هدف توليد ساالنه 4 ميليون تن كنسانتره به منظور تامين خوراک واحد گندله 
سازی شماره 2 طراحی و احداث گردیده اند. در این خطوط عمليات افزایش سطح ویژه كنسانتره )بلين( توسط آسيای غلتكی فشار 
باال )HPGR( واقع در انتهای خط انجام می شود. در حال حاضر به دليل تغيير در خوراک ورودی مدار، رطوبت كنسانتره افزایش 
یافته و رطوبت باال موجب كاهش گپ كاریHPGR و در نتيجه كاهش نرخ خوراک پذیری و كاهش فشار موثر وارده به ذرات شده 

است. در نتيجه عدد بلين مطلوب، قابل دستيابی نيست. 
یكی از روش های بهبود فرآیند، بازرسی فرایند فيلتراسيون و بررسی پارامترهای اثرگذار بر فيلترشوندگی كسنانتره است. پس از 
بازرسی فرایند و نمونه گيری از مدار مشخص گردید كه پارامترهای فشار پمپ خأل، زمان آبگيری توسط فيلتراسيون، اندازه ذرات 
جامد و درصد جامد پالپ بر فرایند فيلترشوندگی موثر است. بدین منظور آزمایش های فيلتراسيون در سطوح مختلف هر یک 
از پارامترهای فوق انجام شد. از دیگر روش های بهبود فرآیند، تغيير شيمی سطح ذرات توسط سطح سازها و همچنين تغيير در 
ساختار كيک توسط كمک  فيلتر است. در این تحقيق از سه نوع سورفكتانتSDS، PEG  و CTAB به منظور بررسی اثر آنها بر 

كاهش رطوبت و فرایند فيلتراسيون استفاده شد. 
نتایج نشان داد فشار خأل عملياتی بهينه 60 كيلوپاسكال، زمان آبگيری بهينه برای دستيابی به كمترین رطوبت و توان عملياتی 
مناسب 100 تا 120 ثانيه، اندازه ذرات 105 ميكرون باتوجه به تجهيزات جدایش ابعادی و همچنين درصدجامد 60% باتوجه 
به تجهيزات انتقال پالپ مناسب است. آزمایش های سطح سازها نشان داد با افزودن 100 گرم بر تن سطح ساز SDS به پالپ، 
رطوبت كيک فيلتر 2% كاهش یافت. SDS با كاهش زمان تشكيل كيک فيلتر و افزایش حجم فيلتریت در زمان تشكيل كيک باعث 
افزایش كارایی عمليات فيلتراسيون شد.  استفاده از SDS باعث بهبود عملكرد فيلتراسيون از طریق افزایش نسبت توان عملياتی 
به رطوبت شد بطوریكه در غلظت 100 گرم بر تن SDS، كيک فيلتر دارای كمترین رطوبت و عمليات فيلتراسيون دارای بيشترین 
توان عملياتی نسبت به سایر سطح سازها شد. نتایج بررسی های فنی نشان داد با تفكيک مخازن خأل به گروه های دوتایی و تنظيم 
زمان مكش و تخليه آنها متناسب با ناحيه قرارگيری می توان بازدهی فيلترها را افزایش داد. نسبت زمان مكش به زمان تخليه برای 

ناحيه خوراكدهی و ناحيه آبگيری به ترتيب 2 و 4 بدست آمد. 

كلمات كليدي: فيلتراسيون، كمک فيلتر، سطح ساز، كيک فيلتر، توان عملياتی، بلين

A.azargoon@stu.yazd.ac.ir ،1-كارشناس ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی، دانشگاه یزد 
Naderi@yazd.ac.ir ،2-استادیار فرآوری مواد معدنی، دانشگاه یزد 

 3-كارشناس ارشد فرآوری خطوط 5 و 6 توليد كنسانتره، شركت معدنی و صنعتی گل گهر
Khgharibi@yazd.ac.ir ،4- استادیار فرآوری مواد معدنی، دانشگاه یزد

بررسی عملكرد و افزایش كارآیی مدار فيلتراسيون كنسانتره
 خطوط 5 و 6 شركت معدنی و صنعتی گل گهر
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1-مقدمه 
با توجه به لزوم استفاده از روش های تر، صنعت فرآوری مواد 
معدنی از جمله مهم ترین صنایع مصرف كننده آب است.امروزه 
معادن بزرگ كشور كه اكثراً در فالت مركزی ایران قرار دارند 
از جمله چادرملو، گل گهر و سرچشمه با تهدید جدی در زمينه 
تأمين آب مواجه شده اند و برای ادامه فعاليت خود مجبور به 
پرداخت هزینه طرح انتقال آب خليج فارس به فالت ایران شده 
اند تا ادامه فعاليت خود را تضمين كنند، كه این كار راه حل 
این مشكل نمی-باشد.بنابراین لزوم و اهميت استفاده بهينه از 
آب و بازیافت آن تا حد امكان، دو چندان می شود. در صنایع 
فرآوری مواد معدنی، آب توسط تيكنرها، فيلترها و نيز سدهای 
باطله بازیابی می شود و لذا كارایی هر چه بيشتر هر یک از این 

فرآیندها، بر بازیابی آب تأثيرگذار است.

1-1-تئوری فيلتراسيون
فيلتر از سطح متخلخلی كه منافذ آن برای عبور مایع مناسب 
بوده، ولی از عبور دانه های جامد جلوگيری می كند، تشكيل 
شده است. عبور مایع از سطح فيلتر در اثر ایجاد اختالف فشار 
در دو طرف آن انجام می شود. مواد به صورت پالپ از سمتی 
كه فشار بيشتر است با این سطح در تماس قرار می گيرند، در 
نهایت آب موجود در پالپ از منافذ این سطوح عبور می كنند 
و دانه های جامد به صورت كيک بر روی آن باقی می ماند. 
اختالف فشار ممكن است صرفاً ناشی از وزن پالپ موجود بر 
روی سطح فيلتر، ایجاد فشار اضافی بر روی سطح فيلتر، كاهش 

فشار در سمت دیگر فيلتر و نيروی گریز از مركز باشد]1[.  
یكی از روش های عمده ی آبگيری در كارخانه ها فرآوری مواد 
معدنی، استفاده از فيلترهای خأل است. این نوع فيلترها در انواع 
دیسكی، استوانه ای، نواری و غيره وجود دارند كه بسته به نوع 
ماده ی معدنی و سایر پارامترهای فرآیندی و عملياتی موثر بر 
فيلترشوندگی محصول مورد نظر، طراحی و بكار برده می شوند. 
هاي پيوسته  نواری خالء به شكل یک سري تسمه     فيلتر 
ساخته  فوالدي  آلياژهاي  یا  زنگ  ضد  فوالد  از  كه  هستند، 

مي شوند.
 محفظه درابتدای تسمه ها قراردارد وپالپ به طور یكنواخت بر 
روي تسمه پخش مي شود )شكل 1(. درزیر تسمه و بين قرقره 
ها ، محفظه مكش تعبيه شده است. فيلتراسيون در محفظه 
اول در شرایط مكش اتفاق مي افتد وسيال فيلتر شده به قسمت 
توسط  در محفظه دوم، كيک مذكور  تحتاني جریان می یابد. 
شرایط  تحت  بازیافت  شده،  آب  با  موافق  یا  مخالف  جریاني 
بعد  درمرحله  تازه  آب  جریان  مي شود.  داده  شستشو  مكش 
تحت  تحتاني  محفظه  طریق  از  نيز  آب  این  شود.  مي  اضافه 
سپس  و  شده،  شسته  كيک  و  مي شود  خارج  مكش  شرایط 
براي  مكاني  محفظه  هر  درانتهاي  مي شود.  و خشک  آبگيري 

جمع آوري آب شستشو وسيال فيلتر شده وجوددارند. نصب و 
عمليات فيلترهای نواری نسبت به استوانه ای پرهزینه تر است و 
فضای نسبتاً بزرگی برایيک سطح مشخص اشغال می كند]2[.

تعيين  مختلف،  صنایع  در  فيلتراسيون  اهميت  به  توجه  با 
پارامترهای مؤثر بر عملكرد فرآیند )كاهش رطوبت و افزایش 
نرخ فيلتراسيون( ضروری می باشد، این پارامترها را می توان در 
چهار دسته مجزا تقسيم بندی كرد كه در ادامه به شرح آن ها 

پرداخته شده است]1[.
ذرات،  سطح  بار  ذرات،  ابعاد  توزیع  شامل  ذرات  خصوصيات 
تراكم-پذیری ذرات، شكل و اندازه ذرات، خاصيت آبرانی سطح 
ذرات، اندازه فضای متخلخل بين ذرات )فضاهای موئين( و غيره 

از ویژگی های تاثيرگذار بر فيلتراسيون است.
شيميایی  خصوصيات  جامد،  درصد  شامل  پالپ  خصوصيات 
)pH( و وجود یون های آزاد در محيط، ویسكوزیته، دما، نيروی 
كشش سطحی، چگالی، نيروی دافعه بين ذرات و غيره است. 
مشخصات مكانيكی دستگاه به ویژه نوع پارچه فيلتر، سرعت 
دستگاه، حداكثر افت فشار و یا ميزان فشار وارده، سيكل زمانی 
و غيره از عوامل موثر هستند. نوع مواد استفاده شده به عنوان 
كمک فيلترمانند فلوكوالنت،كوآگوالنت،كمک فيلتر و سطح ساز 

كه می توانند موثر واقع شوند.
و  ذرات  تجمع  فيلتراسيون،  فرآیند  بهبود  راه های  از  یكی 
و  كوآگوالسيون  فرآیندهاي  از  استفاده  با  آن   كردن  متراكم 
فلوكوالسيون است. همچنين روش دیگر بهبود فرآیند، تغيير 
شيمی سطح ذرات توسط سطح سازها  و همچنين تغيير در 
ساختار كيک توسط كمک فيلتر است]3[. سطح سازها ماهيت 
شيميایی دارند كه استفاده از آن ها در بهبود فرآیند آبگيری 
به خوبی شناخته شده است. مكانيزم پيشنهاد شده در مورد 
عملكرد سطح سازها شامل جذب در مرز مشترک گاز و مایع و 
درنتيجه كاهش در كشش سطحی مایع و افزایش زاویه تماس 
جامد و مایع می باشد]4[. عملكرد آن شامل اثرات تركيبی از 
خنثی سازی الكترواستاتيک،  افزایش تراكم پذیری و  رهاسازی 
آب چسبيده به ذراتمی باشد. خنثی سازی بار سطح ذرات باعث 

فشردگی لخته های تشكيل شده می شود]5[. 
می باشند. مایع  یا  و  جامد  صورت  دو  به  كمک فيلترها 

كمک فيلترهای مایع به منظور كاهش رطوبت كيک فيلتراسيون 
مورد استفاده قرار می گيرند. از  مزایای آن می توان به كاهش 
ميزان رطوبت كيک، تسهيل در رهاسازی كيک در سطح پارچه 
و كاهش مسدود شدن پارچه اشاره كرد]6[. كمک فيلتر با تغيير 
در ساختار، تخلخل، تراكم پذیری، مقاومت هيدروليكی و نفوذ 
پذیری كيک باعث افزایش نرخ فيلتراسيون و كاهش رطوبت 

كيک می شود]7[.
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2-1-ضرورت تحقيق
 

معدن سنگ آهن گل گهر سيرجان واقع در استان كرمان، یكی 
از ذخایر عظيم سنگ آهن در خاورميانه است. خطوط فراوری 
این معدن شامل 7 خط توليد كنسانتره سنگ آهن و سه خط 
واحد بازیابی هماتيت می باشد. خطوط 5، 6 و 7 كه بطور كامال 
تن  ميليون  توليد ساالنه 6  با هدف  اند  یكسان طراحی شده 
تامين خوراک واحد گندله سازی شماره  به منظور  كنسانتره 
شامل  خطوط  این  در  آبگيری  اند.عمليات  گردیده  احداث   2
و  خأل  نواری  فيلتر   3 توسط  مگنتيت  كنسانتره  از  آبگيری 

آبگيری از باطله توسط تيكنر انجام می شود.
فرآیند فراوری سنگ آهن در این خطوط شامل مراحل پيش 
 )HPGR( خردایش و خردایش توسط آسيای غلتكی فشار باال
توسط  ابعادی  و  فيزیكی  ای، مرحله جدایش  گلوله  و آسيای 
توسط  مغناطيسی  پرعيارسازی  مراحل  هيدروسيكلون، 
جداكننده هایمغناطيسی شدت متوسط و شدت پایين، مرحله 
سولفورزدایی توسط سلول های فلوتاسيون، مرحله آبگيری از 
كنسانتره توسط فيلتر نواری و آبگيری از باطله توسط تيكنر و 
در نهایت افزایش سطح ویژه )بلين( كنسانتره مگنتيت توسط 

HPGR انجام می شود.
 HPGRاز تجهيز افزایش عدد بلين كنسانتره مگنتيت  برای 
با توجه به مكانيسم فشرده  انتهای خط استفاده می شود.  در 

سازی مواد در HPGR، ذرات عبوری از بين غلتكها از همه 
جهات تحت فشار قرار گرفته و خرد می شوند. باال بودن رطوبت 
گپ  كاهش  موجب  تجهيزاست،  این  خوراک  كه  فيلتر  كيک 
نرخ ویژه خوراک  با كاهش گپ عملياتی،  عملياتی می شود. 
پذیری كاهش می یابد. به منظور كنترل نرخ خوراک ورودی 
یابد.  افزایش   HPGRغلتكهای حركت  سرعت  تا  است  الزم 
افزایش نيروی فشاری ویژه  با  باید همراه  این افزایش سرعت 
افزایش خردایش  بر  عالوه  ویژه  فشاری  نيروی  افزایش  باشد. 
كاهش  نهایت  در  و   HPGRكاری گپ  كاهش  موجب  مواد 
نرخ خوراک پذیری می شوداز طرفی در صورت افزایش توامان 
رطوبت و نيروی فشاری ویژه ميزان گپ كاری بشدت كاهش 
مييابد به عبارتی در صورت افزایش رطوبت امكان دستيابی به 
فشار باالتر از ميسر نخواهد بود زیرا در رطوبتهای باالتر، گپ 
تاثير  افزایش فشار  بطور كلی  است.   ایجاد شده كمتر  كاری 
محسوسی بر ریزدانه شدن محصول خروجیHPGR نداشته 
و تنها موجب افزایش سایش غلتكها می شود بنابراین افزایش 
نتيجه موجب  و در  تجهيز  رطوبت موجب كاهش گپ كاری 
كاهش نرخ خوراک پذیریHPGR می شود ]8[. به منظور 
بررسی اثر رطوبت بر بلين كنسانتره، داده های 90 روز متوالی 
و  كنسانتره  رطوبت  رابطه   2 شكل  گرفت.  قرار  بررسی  مورد 
بلين را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد با افزایش رطوبت 

كنسانتره، حداكثر بلين قابل دستيابی كاهش یافته است.

 

شكل 1- نمای شماتيک فيلتر نواری

 

800

1100

1400

1700

0 30 60 90

ی 
های

ره ن
سانت

 کن
ین

بل
(

cm
2/

gr
)

ت 
طوب

ر
)%(

روز

رطوبت کنسانتره بلین کنسانتره نهایی

شكل 2- رابطه رطوبت و سطح ویژه كنسانتره در بازه 90 روز
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2-مواد و روش تحقيق
 5 خط  مگنتيت  كنسانتره  روی  بر  فيلتراسيون  آزمایش های 
كنسانتره  از  نمونه گيری  آزمایش هابا  این  خوراک  شد.  انجام 
جداكننده مغناطيسی شدت پایين كه قبل از فيلترهای نواری 
به مدت 4  نمونه گيری در یک شيفت  تأمين شد.  قرار دارد 
آوری شده،  نمونه های جمع  انجام شد.  ساعت هر 20 دقيقه 
ریفل  توسط  و  شده  همگن  كردن،  و خشک  آبگيری  از  پس 
تقسيم شد. به منظور اطالع از  ویژگی های فيزیكی و شيميایی 
خوراک، نمونه تحت آناليز تجزیه سرندی و XRF قرار گرفت.

در این پژوهش، آزمایش ها به دو بخش اثر پارامترهای فرایندی 
و  اثر سطح سازها تقسيم شد.در بخش اول، هدف از آزمایش 
های فيلتراسيون بررسی اثر اندازه ذرات، درصدجامد، فشار خآل 
و زمان آبگيری بر رطوبت كيک فيلتر و تعيين نقاط بهينه بود. 
هدف از انجام آزمایش های بخش دوم، تعيين نوع سطح ساز، 
عملياتی  توان  و  رطوبت  بر  آنها  اثر  بررسی  و  مناسب  غلظت 
دودسيل  سدیم  از  ها  آزمایش  این  در  بود.  ویژه(  )ظرفيت 
اتيلن  پلی  آلمان،  مرک  شركت  ساخت   )SDS( سولفات 
سيتيل  و  المان  مرک  ساخت شركت   )PEG4000( گليكول 
تری ميتيل آمونيوم برميد )CTAB( ساخت شركت آلدریچ 

استفاده شد. 

1-2-آزمایش های فيلتراسيون 
آزمایش های فيلتراسيون خأل توسط قيف بوخنر و پمپ خأل 
به روش خوراكدهی از باال انجام شد. كف قيف بوخنر از پارچه 
فيلتر مصرفی كارخانه پوشيده شد. فيلترها در كارخانه با پالپی 
با درصدجامد 55 تا 58، زمان آبگيری بطور متوسط 110 ثانيه 
و فشار خأل 40 تا 60 كيلوپاسكال فعاليت می كنند. در آزمایش 
ها، پس از تهيه كردن پالپ با مشخصات معين، پالپ در قيف 
ریخته و شير مكش پمپ باز شد. در این فرایند ابتدا آب موجود 
در باالی پالپ از قيف خارج می شود تا سطح كيک نمایان شود. 
شود.  می  ناميده  كيک  تشكيل  زمان  مرحله،  این  زمانی  بازه 
پس از آن فشار خأل باعث متراكم شدن كيک فيلتر و خروج 
باقی مانده ی آب از آن خارج شده تا مدت زمان تعيين شده 
به پایان برسد. پس از پایان آبگيری، كيک از قيف جدا شد و 
توزین گردید. پس از خشک شدن كيک در آون، مجددا توزین 
از آن، آزمایش  و طبق رابطه 1 رطوبت آن محاسبه شد.پس 
های فيلتراسيون به منظور بررسی اثر سطح سازها در شرایط 
بهينه بدست آمده از پارامترهای فرایندی انجام شد. برای آماده 
سازی سطح سازها، 1 گرم از ماده شيميایی را در 1 ليتر آب 
تحت  ساعت   2 مدت  به  و  شده  اتاق حل  دمای  در  معمولی 
همزن قرار گرفت. محلول بدست آمده در غلظت های معين 
آزمایش  به آن منتقل شد.تحليل  پالپ  آماده سازی  در حين 
فيلتراسيون به كمک سطح سازها با ثبت نرخ فيلتراسيون به 

وسيله اندازه گيری حجم فيلتریت جمع آوری شده در فواصل 
زمانی مختلف صورت گرفت. زمان كل فيلتراسيون برابر با زمان 
بيان  برای  گرفته شد.  نظر  در  آبگيری  زمان  و  تشكيل كيک 
عملكرد فيلتراسيون به طور رایج از رطوبت كيک فيلتر و توان 
عملياتی استفاده مي شود. توان عملياتی بيانگر ميزان توليدیا 
ظرفيت فيلتر است. رابطه 2 بيانگر توان عملياتی است كه در 
آن Mوزن كيک خشک شده تشكيل شده بر روی پارچه فيلتر 
)كيلوگرم(، Tكل زمان یک سيكل كامل فيلتراسيون )ثانيه(، 

Aمساحت سطح پارچه فيلتر )مترمربع( است.

رابطه )1(

3-تحليل داده ها و نتایج
1-3- مشخصات فيزیكی و شيميایی خوراک فيلتراسيون

خوراک فيلتراسيون كنسانتره مگنتيت خط 5 و 6 است. طبق 
شكل 3، آناليز تجزیه سرندی نشان می دهد كه d80 ذرات برابر 
105 ميكرون است. مشخصات شيميایی كنسانتره در جدول 1 

نشان داده شده است. 

2-3- اثر فشار خأل بر آبگيری
به منظور بررسی اثر فشار خأل بر رطوبت كيک آزمایش ها با 
شرایط نشان داده شده در جدول 2 انجام شد. نتایج در شكل 4 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =
𝑀𝑀𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 −𝑀𝑀𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑀𝑀𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤
∗ 011 

 

 
شكل 3- تجزیه سرندی خوراک ازمایش های فيلتراسيون

 Fe % %FeO %Al2O3 %SiO2 شاخص
 69/0 13/3 69 96 کمیت

 CaO %MgO %S %P% شاخص
 00/0 1/0 66/0 13/0 کمیت

 

جدول 1- مشخصات خوراک ازمایش های فيلتراسيون
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نشان داده شده است. با افزایش فشار از 40 به 50 كيلوپاسكال، 
رطوبت 0/5 درصد كاهش یافت. علت آن می تواند افزایش فشار 
و به تبع آن افزایش نرخ آبگيری باشد. وقتی فشار از 50 به 60 
كيلوپاسكال افزایش یافت، تغيير محسوسی در رطوبت كيک 
ایجاد نشد. این امر می تواند بخاطر تراكم كيک و بسته شدن 
برخی از فضاهای مویينه باشد. درصورتی كه فشار به باالتر از 
60 كيلوپاسكال افزایش یابد، نيروی فشار با غلبه بر تراكم ذرات 

می تواند آب بيشتری از كيک خارج كند. 

3-3- اثر زمان آبگيری بر رطوبت
 برای بررسی و تعيين زمان مناسب برای آبگيری، از كنسانتره
 80 معادل 105 ميكرون استفاده شد. شرایط ازمایش ها درd با
 جدول 3 نشان داده شده است. پالپ هایی در درصد جامد 55،
 60 و 65 تهيه و زمان آبگيری در سه سطح 60 ثانيه، 90 ثانيه و
 120 ثانيه انجام شد. الزم به ذكر است به دليل سرعت تشكيل
از آزمایش ها  در همه  آبگيری  زمان  در حالت صنعتی،   كيک 
 لحظه تشكيل كيک شروع شد. زمان فيلتراسيون شامل: زمان
آزمایش این  نتایج  می باشد.  آبگيری  زمان  و  كيک   تشكيل 
می شود مشاهده  در شكل  است.  داده شده  5نشان   در شكل 
رطوبت مختلف،  درصدجامدهای  در  آبگيری  زمان  افزایش   با 

در فيلتر  كيک  رطوبت   ،55 درصدجامد  در  می یابد.   كاهش 
 زمان 90 و 120 ثانيه یكسان و در 60 ثانيه كاهش محسوسی
 نداشته است. وقتی همراه با افزیش درصدجامد از 55 به 60
افزایش یافت، شيب كاهش ثانيه   زمان آبگيری از 60 به 90 
 رطوبت برای 90 ثانيه به مراتب بيشتر از 60 ثانيه است. این
 افزایش شيب با افزایش درصدجامد از 60 به 65 شدت بيشتری
 می یابد. باتوجه به محدودیت تجهيزات انتقال مواد در كارخانه و
 همچنين درصدجامد مناسب برای خوراک تجهيزفيلتر، بررسی
 زمان در درصدجامد 55 و 60 اهميت بيشتری دارد.مشاهده
 می شود كه با افزایش زمان آبگيری از 60 به 120 ثانيه، رطوبت
 كيک فيلتر از 9/2 به 8/5 كاهش یافته است. علت آن، وجود

 .زمان كافی برای خروج آب از كيک فيلتر است

جدول 2- شرایط آزمایش های بررسی تاثير فشار خأل بر رطوبت
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فشار خأل

شكل 4- اثر فشار خأل بر رطوبت كيک فيلتر

 ذراتاندازه 
 (میکرون)

زمان آبگیری 
 رطوبت درصد جامد )ثانیه(

501 00 11 0/9  

501 90 11 2/9  

501 520 11 7/9  

501 00 00 8/8  

501 90 00 2/9  

501 520 00 4/8  

501 00 01 7/8  

501 90 01 5/9  

501 520 01 2/8  

 

جدول 3- شرایط آزمایش های بررسی تاثير زمان آبگيری بر رطوبت
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ثانیه۶۰ ثانیه۹۰ ثانیه۱2۰

شكل 5- اثر زمان آبگيری بر رطوبت در غلظت ها مختلف جامد

 

 ذرات اندازه
 (میکرون)

فشار خأل 
 )کیلوپاسکال(

زمان 
آبگیری 
 )ثانیه(

درصد 
 رطوبت جامد

501 00 520 00 2/9  
501 10 520 00 8/8  
501 00 520 00 9/8  
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4-3- بررسی اثر اندازه ذرات بر رطوبت
اثر اندازه ذرات كنسانتره بر فرایند فيلتراسيون و رطوبت نهایی 
برایتهيه  شد.  بررسی  ميكرون   105 و   75 فراكسيون  دو  در 
مدت  به  ميكرونی   105 كنسانتره  ميكرونی،   75 كنسانتره 
با  پالپ هایی  خردایشيافت.  ای  گلوله  آسيای  در  دقيقه   50
درصد جامد 55، 60 و 65 درصد تهيه و تحت فشار خأل 60 
كيلوپاسكال و مدت زمان آبگيری 2 دقيقه مورد آزمایش قرار 

گرفت )جدول 4(. 
و   75 سطح  دو  در  را  رطوبت  بر  ذرات  اندازه  اثر   6 شكل 
ذرات 105  برای  كيک  رطوبت  می دهد.  نشان  ميكرون   105
در  رطوبت  كاهش  روند  است.  ميكرون  از 75  كمتر  ميكرون 
درصدجامدهای مختلف برای ذرات 75 ميكرون تغيير چندانی 
ندارد. علت آن كاهش منافذ موئينه و تراكم بيشتر ذرات در 
كيک است. حضور ذرات ریز باعث كاهش فضای خالی و بسته 
شدن مجراهای موئينه در كيک فيلتر می گردد. بنابراین موجب 
ذرات  برای  می شود.  فيلتر  كيک  بافت  در  آب  افتادن  دام  به 
105 ميكرون با افزایش درصد جامد از 60% به 65%، رطوبت 
پالپ  باالی  غلظت  آن  علت  می یابد.  كاهش   %0/7 ميزان  به 
در مدت زمان آبگيری یكسان بوده است. بدیهی است حضور 
مقدار كمتر آب در پالپ، رطوبت پایين تر كيک را به همراه دارد. 
همچنين درشت بودن اندازه ذرات باعث فراهم آوردن فضاهای 
خالی بيشتر و سهولت در عبور آب از بافت كيک و خارج شدن 

آن می گردد.

5-3-بررسی اثر درصدجامد بر رطوبت
برای بررسی اثر درصدجامد پالپ بر رطوبت نهایی كنسانتره، 
شد.  انجام  درصد   65 و   60  ،55 سطح  سه  در  آزمایش هایی 
ابعاد ذرات نمونه 105 ميكرون، فشار خأل 60 كيلوپاسكال و 
زمان آبگيری 2 دقيقه انتخاب شد )جدول 5(. در این آزمایش 
ها، برای ثابت نگه داشتن ضخامت كيک فيلتر، جرم كنسانتره 
خشک ثابت گرفته شد و افزایش درصدجامد پالپ با كاهش 
افزایش  با  مقدار آب صورت گرفت. در شكل 7، مشاهده شد 
 %0/7 فيلتر  كيک  رطوبت   ،60 به   55 از  پالپ  درصدجامد 
كاهش یافت. این روند كاهشی با افزایش درصدجامد از 60 به 

65 نيز ادامه یافت. 
جامد  جرم  افزایش  اثر  بر  درصدجامد  افزایش  اگر  عموما 
وقتی كه درصد  افزایش می یابد.  عملياتی  توان  باشد،  خشک 
پارچه  روی  بر  توليدی  افزایش می یابد، ضخامت كيک  جامد 
مقاومت  افزایش  باعث  موضوع  همين  می یابد.  افزایش  نيز 
نتایج درصدجامد 60  بودن  نزدیک  به  باتوجه  كيک می شود. 
و 65 و همچنين محدودیت تجهيزات انتقال مواد به ویژه در 
بهينه  عنوان غلظت  به  باال، درصد جامد 60  درصدجامدهای 
در آزمایش ها انتخاب شد. این مقدار در تجهيزات انتقال مواد 

كارخانه بين 55% تا 60% است.

 ذراتاندازه 
 (میکرون)

فشار خأل 
 )کیلوپاسکال(

زمان آبگیری 
 رطوبت درصد جامد )ثانیه(

57 06 026 77 4/9  
57 06 026 06 4/9  
57 06 026 07 4/9  
067 06 026 77 2/9  
067 06 026 06 2/9  
067 06 026 07 0/8  

 

 

جدول 4- شرایط آزمایش های بررسی اثر اندازه ذرات بر رطوبت
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شكل 6- اثر اندازه ذرات بر رطوبت كيک فيلتر

 ذراتاندازه 
 (میکرون)

فشار خأل 
 )کیلوپاسکال(

زمان 
آبگیری 
 )ثانیه(

درصد 
 رطوبت جامد

501 00 520 11 7/9  
501 00 520 00 4/8  
501 00 520 01 2/8  

 

جدول 5- شرایط آزمایش تاثير درصدجامد پالپ بر رطوبت
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شكل 7-  تاثير درصدجامد پالپ  بر رطوبت
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6-3-تاثير نوع و غلظت سطح ساز بر رطوبت
پس از بررسی و تعيين حد بهينه پارامترهای فرایندی، تمامی 
آزمایش های مرتبط با سطح سازها  شرایط بهينه بصورت فشار 
اندازه  و  ثانيه، درصدجامد %60  زمان 120  كيلوپاسكال،   60

ذرات 105 ميكرون و ضخامت كيک 2 سانتی متر انجام شد.
سازها  سطح  از  استفاده  با  فيلتراسيون  های  آزمایش  نتایج   
داده  نشان  در شكل 8  افزودنی  بدون  با حالت  آن  مقایسه  و 
شده است. فعال كننده های سطح می توانند آبرانی را افزایش 
ميزان  افزایش  آن  دنبال  به  و  تماس  زاویه  افزایش  با  دهند. 
كاهش  باعث  كه  می یابند  كاهش  موئينگی  نيروهای  آبرانی، 
كربنی  هيدرو  زنجيره  طول  معموال  می شود.  سطحی  كشش 
تعيين كننده آبرانی نسبی فعال كننده های سطحی می شوند و 
استفاده از فعال كننده آبران تر عمليات آبگيری بهتری صورت 
می گيرد ]9[.پتانسيل زتای مگنتيت در pH=5/7 برابر  صفر 

است و درpH های باالتر، منفی است. 
در سطح سازSDS  تا زمانی كه گروه های سولفات بار منفی 
بيشتر  دافعه  اثر  و  كرده  دفع  را  كانييكدیگر  دو سطح  دارند، 
می شود. اما بخاطر جذب آب در گروه های آب دوست، نگهداری 
رطوبت توسط سطح كانی به تدریج افزایش می یابد. در حضور 
SDSنقطه ایزوالكتریک آهن در پایين ترین مقدار خود قرار 
دافعه  نيروهای  درpH طبيعی،  كه  گردید  مشاهده  می گيرد. 
بينيونی بر مقدارSDS كه دارای شعاع هيدرودیناميكی باالیی 

هستند، تسلط دارند. 
عامل جذب  می شود.  توليد  ای  نشاسته  زنجيره  یک  بنابراین 
در  است.  بار  هم  ذرات  بين  زنی  پل  مكانيزم  بخاطر  بيشتر 
بار  CTABو  مثبت  بار  بخاطر  آهن،  CTABروی  جذب 
منفی سطح آهن مكانيسم اصلی جذب، خنثی سازی بار است. 
مكانيسم جذب سطح ساز هایSDSو PEGغالبا پل زنی است 
درحاليكه اندركنش بارهای الكترواستاتيک و خنثی سازی در 
آنيونی ساز  داد سطح  نشان  نتایج  است]10[.  CTABحاكم 

عملكرد  غيریونی  و  كاتيونی  سازهای  سطح  به  SDSنسبت 
بهتری داشته است و در غلظت 100 گرم بر تن باعث كاهش 2 
درصدی رطوبت كيک فيلتر شده است.بنابراین SDSبه عنوان 
كمک فيلترمناسب و غلظت 100 گرم بر تن به عنوان غلظت 

بهينه انتخاب شد.

7-3-تاثير سطح ساز بر  زمان تشكيل كيک
غلظت های  در  مختلف  مواد  برای  فيلتراسيون  آزمایش های 
متفاوت انجام شد. سپس رطوبت، زمان تشكيل كيک و حجم 
فيلتریت جمع آوری شده در زمان تشكيل كيک بررسی شد. 
نتایج این بررسی در جدول 6 نشان داده شده است. براساس 
جدول، زمان تشكيل كيک در غلظت 50 و 100 گرم بر تن 
برای سه نوع سطح ساز تقریبایكسان است، اما ميزان فيلتریت 

جمع آوری شده برای سطح ساز SDSنسبت به سایر سطح 
سازها بيشتر است. شكل 9 نمودار  حجم فيلتریت بر حسب 
غلظت سطح ساز به خوبی نشان می دهد كه با افزودن سطح 
ساز SDSبه پالپ، عمليات ابگيری آسان شده و حجم بيشتری 

از آب در زمان تشكيل كيک خارج شده است. 

8-3-تاثير سطح ساز بر توان عملياتی فيلتراسيون

غلظت های مختلف  در  فيلتراسيون  عملياتی  توان  شكل 10 
توان   1 شماره  رابطه  طبق  دهد.  می  نشان  را  سازها  سطح 
عملياتی رابطه مستقيمی با وزن كيک خشک و رابطه معكوسی 
عملياتی  توان   ،5 در شكل  اگرچه  دارد.  آبگيری  كل  زمان  با 
ميزان  به  باتوجه  اما  است  سازها  سایر سطح  از  كمتر   SDS
راندمان  بر   SDS بر  كه  مستقيمی  تاثير  و  رطوبت  كاهش 
توان  شاخص  از  بهتر  مقایسه  برای  توان  می  دارد،  ابگيری 
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شكل 8- اثر سطح سازها بر رطوبت كيک فيلتر در غلظت های مختلف
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شكل 9- اثر سطح سازها بر حجم فيلتریت در زمان تشكيل كيک 
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عملياتی به رطوبت استفاده كرد. هدف از فيلتراسيون دستيابی 
است.  رطوبت  كمترین  با  همزمان  عملياتی  توان  بيشينه  به 
نسبت توان عملياتی به رطوبت بيانگرشاخصی است كه هرچه 
باشد، كارایی عمليات فيلتراسيون مطلوب تر  مقدار آن بيشتر 
ارزیابی می شود. در جدول مشاهده می شود كه بيشترین مقادیر 
این شاخص متعلق به سطح سازSDSاست.شكل 11 تغييرات 
این شاخص برای سطح سازها در غلظت های مختلف را نشان 
می دهد. در غلظت 100 گرم بر تنSDS كه كمترین ميزان 
رطوبت در كيک فيلتر بدست آمد،این شاخص برابر 133 است 
كه نسبت به سایر سطح سازها و حالت بدون افزودنی، بيشترین 

مقدار را در این غلظت می باشد.
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شكل 10- اثر سطح ساز بر توان عملياتی فيلتراسيون
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بدون 

 افزودنی
SDS CTAB PEG SDS CTAB PEG SDS CTAB PEG 

 000 000 000 000 000 000 00 00 00 0 غلظت
 50 93 93 93 50 50 93 50 54 93 (s)زمان تشکیل کیک

حجم فیلتریت در زمان تشکیل 
 430 434 435 400 904 403 433 900 430 405 (mlکیک)

 توان عملیاتی
(Kg/m2h) 334 0043 0030 0033 333 0009 0053 0033 0050 0043 

 049 003 093 040 005 099 040 003 040 000 نسبت توان عملیاتی به رطوبت
 

شكل 11- مقایسه شاخص نسبت توان عملياتی به رطوبت برای سه سطح ساز

جدول 6- اثر سطح سازها بر پارامترهای عملياتی فيلتراسيون
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4-بررسی فنی و عيب یابی فيلترهای نواری

گرفته  نتيجه  رطوبت،  بر  آبگيری  زمان  تاثير  آزمایش های  در 
شد كه هرچه زمان آبگيری بيشتر باشد، درصد كاهش رطوبت 
بيشتر است اما پس از یک مدت زمان مشخص، كاهش رطوبت 
تا   100 بين  نظر  مد  زمان  داشت.  نخواهد  محسوسی  تغيير 
120 ثانيه می تواند مقدار بهينه باشد. سرعت گردش نوار رابطه 
تاثير  دارد.  پالپ  دانسيته  و  فيلتر  خوراک  دبی  با  مستقيمی 

مستقيم آن هم بر ضخامت كيک فيلتر است.
 به این صورت كه در دبی ثابت اگر دانسيته پالپ كم باشد، 
افزایش سرعت گردش فيلتر باعث كاهش ضخامت كيک فيلتر 
در  نواری  فيلترهای  به  ورود  از  قبل  پالپ  بلعكس.  و  می شود 
مخزن شماره 7 وارد شده و از آنجا توسط پكپ های دور متغير 

به فيلترهای نواری پمپاژ می شود. 
در این مخزن هيچ دانسيته متری نصب نشده است و تنها ابزار 
دقيق قرار گرفته بر آن، یک سطح سنج است كه بخاطر كاليبره 
نبودن، تنها زمانی قابل اعتماد است كه سطح پالپ در مخزن 
در حد باالیی باشد. بنابراین در شرایطی كه مخزن شماره 7 
سطح باالیی نداشته باشد، فركانس دور پمپ، ثابت قرار داده 

می شود.
فيلترها فقط توسط پمپ دور  اینكه دبی خوراک  به  باتوجه   
متغير متصل به مخزن شماره 7 قابل تنظيم است لذا الزم است 
افزایش سطح پالپ در مخزن، دور پمپ خروجی  با  متناسب 
افزایش یافته تا دبی جریان خوراک فيلترها نيز افزایش یابد. 
از طرفی هيچ گونه حلقه كنترلی بين دور پمپ انتقال دهنده 
خوراک و سرعت گردش نوار و دانسيته متر )درصورت وجود( 
برقرار نيست. به همين سبب اكثر مواقع سرعت گردش فيلتر 
ثابت بوده و اپراتور فيلترها صرفا براساس مشاهدات، رقت پالپ 
و دبی جریان ورودی را تشخيص داده و سرعت گردش فيلتر را 

افزایش یا كاهش می دهد.
طی یک عمليات ميدانی، اندازه گيری هایی از سرعت گردش 
همچنين  و  هرتز(   50 تا   10( مختلف  فركانس های  در  نوار 
محفظه های خأل  فشار  تحت  كه  فيلتر  پارچه  از  محدوده های 
قرار دارند اندازه گيری شد و به دو ناحيه خوراكدهی و ناحيه 
فيلتراسيون تقسيم شد. شكل 12 نمای شماتيک )از باال( فيلتر 

نواری و نواحی معرفی شده را نشان می دهد.
نتيجه  فيلترنواری،  تجهيزات  تكنيكی  و  مكانيكی  بررسی  با   
گرفته شد كه تفكيک فعاليت مخازن خأل بصورت گروه های 
دوتایی به جای فعاليت همزمان 4 مخزن، امكان پذیر است. 
در ابتدای نوار كه رقت پالپ زیاد است، حجم آب ورودی به 

دو مخزن خأل ابتدایی، بيشتر از مخازن انتهایی است؛ لذا بهتر 
است زمان مكش و تخليه كوتاه باشد.

 زیرا در زمان كوتاه، حجم آب زیادی وارد مخزن می شود. اپس 
از تشكيل كيک و ورود به محدوده آبگيری، به دليل كمتر بودن 
آب موجود در كيک و سخت تر بودن خارج كردن آن به سبب 
ساختار متراكم كيک، نياز به زمان بيشتری احساس می شود 
بنابراین بهتر است زمان مكش دو مخزن انتهایی بيشتر و زمان 

تخليه آن ها كمتر باشد.
 پس نتيجه گرفته شد به جای اینكه هر 4 مخزمان همزمان 
موقعيت  با  متناسب  دهند،  انجام  را  تخليه  و  مكش  عمليات 
فيلتراسيون،  یا  ناحيه خوراكدهی  به  نسبت  ها  آن  قرارگيری 
مخازن 2 به 2 تفكيک شده و بصورت گروه های دوتایی با زمان 
بندی مجزا، عمليات مكش و تخليه را انجام دهند. این تفكيک 
از طریق جابجایی سوئيچ های برق تابلو تنظيم زمان در جعبه 

كنترل فيلترنواری قابل انجام است. 
در جدول های 7 و 8 براساس فركانس های مختلف، زمان مكش 
بندی  زمان  و  تفكيک  آبگيری،  و  نواحی خوراكدهی  تخليه  و 
مكش و تخليه در نسبت های مختلف محاسبه گردیده است. 
مسلما برای دستيابی به كمترین ميزان رطوبت، به بيشترین 

زمان آبگيری نياز است. 
زمان  و  فيلترها  خوراک  دبی  بودن  ثابت  فرض  با  طرفی  از 
بهينه فيلتراسيون كه 100 تا 120 ثانيه است، باید فركانسی 
برای جفت  شود.  انتخاب  آبگيری  زمان  بيشترین  با  متناسب 
بلند  انتهایی، به سبب كوتاه و  ابتدایی و جفت مخزن  مخزن 
بودن زمان در دسترس، این نسبت ها متفاوت هستند. با این 
در كل سيكل  را  مفيد  زمان مكش  بيشترین  نسبت می توان 

فيلتراسيون داشته باشد. 
بنابراین طبق جدول 7، مناسبت ترین نسبت مكش به تخليه 
برای ناحيه خوراكدهی، نسبت 2 می باشد. در این حالت برای 
فركانس متوسط 30 تا 40 هرتز، حداكثر زمان مكش مفيد از 
ثانيه متغير است. همچنين نسبت زمان مكش به  تا 18   25
زمان تخليه مناسب برای ناحيه فيلتراسيون، نسبت 4 می باشد. 
در این نسبت، زمان مكش مفيد در بازه ی 118 تا 87 ثانيه 
قرار دارد. بنابراین مجموع زمان مكش مفيد ناحيه خوراكدهی 
با نسبت 2 و ناحيه فيلتراسيون با نسبت 4 در فركانس 30 تا 
40 هرتز، برابر 143 تا 105 ثانيه یم باشد كه به زمان مطلوب 

آبگيری )100 تا 120 ثانيه( نزدیک است. 
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شكل 12- شماتيک فيلتر و نمایش اندازه گيری ها و نواحی مشخص شده

 فرکانس
(Hz) 

زمان کل سیکل 
(s) 

 های مختلف زمان مکش به زمان تخلیهزمان مکش محاسبه شده در نسبت
 5نسبت  4نسبت  3نسبت  2نسبت  1نسبت 

01 11 35 41 53 51 55 
01 54 21 33 41 43 45 
02 44 22 25 33 35 33 
01 31 11 25 21 25 31 
02 32 13 21 24 25 23 
01 21 14 11 22 22 23 
02 25 12 11 15 22 21 
21 22 11 15 11 11 15 

 

جدول 7- زمان مكش محاسبه شده برای ناحيه خوراكدهی در فركانس های مختلف

 فرکانس
(Hz) 

زمان کل سیکل 
(s) 

 های مختلف زمان مکش به زمان تخلیهزمان مکش محاسبه شده در نسبت
 5نسبت  4نسبت  3نسبت  2نسبت  1نسبت 

01 284 142 181 213 222 232 
01 218 101 145 123 124 181 
02 122 88 112 132 140 142 
01 148 24 18 111 118 123 
02 122 23 84 15 101 105 
01 101 54 22 81 82 11 
02 100 50 22 25 80 83 
21 10 45 20 22 22 25 

 

جدول 8- زمان مكش محاسبه شده برای ناحيه آبگيری در فركانس های مختلف
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5- نتيجه گيری و پيشنهادها
 HPGR 1- افزایش رطوبت كنسانتره موجب كاهش گپ كاری

و به تبع آن كاهش بلين نهایی كنسانتره می شود.
كنسانتره  فيلترشوندگی  بر  تاثيرگذار  اصلی  پارامترهای   -2
مگنتيت عبارتند از فشار خأل پمپ های مكش فيلترهای نواری، 
زمان آبگيری كه با تغيير سرعت گردش فيلترنواری تنظيم می 
شود، اندازه ذرات جامد كه توسط هيدروسيكلون های ابتدای 

مدار  قابل تغييرند، درصدجامد پالپ.
3- آزمایش های فيلتراسيون در فشار خأل متفاوت نشان داد 
باعث كاهش رطوبت كيک فيلتر می شود  افزایش فشار خأل 
نيز  دریا  از سطح  منطقه  ارتفاع  و  كيک  پذیری  تراكم  به  اما 
بستگی دارد. درنتيجه بهترین فشار عملياتی قابل دستيابی 60 

كيلوپاسكال بدست آمد.
4- زمان آبگيری كنسانتره وابسته به سرعت چرخش نوار فيلتر 
است. كاهش سرعت باعث افزایش ضخامت و افزایش رطوبت 
كيک خواهد شد. همچنين افزایش سرعت گردش نوار باعث 
نشان  نتایج  بنابراین  شود.  می  مناسب  آبگيری  زمان  كاهش 
داد آزمایش های فيلتراسيون در بازه 100 تا 120 ثانيه دارای 

رطوبت مطلوب می باشد.
5- اندازه ذرات جامد رابطه مستقيمی با فيلترشوندگی دارد. 
كاهش ابعاد ذرات باعث كاهش فضای موئينه و تخليل كيک 
می شود. افزایش ابعاد ذرات در محدوده 105 ميكرون موجب 

سهولت در آبگری و كاهش رطوبت شد.
یا تغيير  از طریق تغيير در مقدار جامد  6- درصدجامد پالپ 
راه  مناسبترین  است.  تنظيم  قابل  پالپ  در  اب موجود  ميزان 
برای تنظيم درصدجامد، تغيير مقدار آب افزوده شده در مدار 
انتقال مواد و همچنين  به محدودیت تجهيزات  باتوجه  است. 
درصدجامد  است،  رطوبت  مقدار  كمترین  كه  آبگيری  هدف 

60% به عنوان غلظت مناسب برای پالپ بدست آمد.
7- سطح سازها با جذب در فصل مشترک گاز-مایع و كاهش 

كشش سطحی آب باعث سهولت در آبگيری می شوند.
 PEG 8- از سه سطح ساز انتخاب شده، سطح سازی غيریونی
كاهش  و  آبگيری  نرخ  افزایش  بر  مثبتی  اثر   SDS آنيونی  و 

رطوبت كيک فيلتر داشتند.
9- سطح ساز آنيونی SDS با بيشترین كاهش رطوبت، ماده 
مناسبی برای استفاده به عنوان كمک فيلتر انتخاب و غلظت 

بهينه آن 100 گرم بر تن تعيين گردید.
10- افزودن سطح سازها به پالپ، باعث كاهش زمان تشكيل 
كيک  تشكيل  زمان  در  شده  جدا  آب  حجم  افزایش  و  كيک 
شدند. بيشترین حجم آب جدا شده در زمان تشكيل كيک با 

افزودن 100 گرم بر تن SDS به پالپ بدست آمد.
كننده  تعيين  پارامترهای  از  رطوبت  و  عملياتی  توان   -11
توان  بيشترین  بطوریكه  هستند.  فيلتراسيون  فرایند  عملكرد 

مطلوب  عملكرد  های  نشانه  از  رطوبت  كمترین  و  عملياتی 
فيلتراسيون می باشند.

12- مقایسه نسبت توان عملياتی به رطوبت برای سه سطح 
ساز نشان داد سطح ساز SDS بيشترین مقدار را نسبت به 
سطح سازهای PEG و CTAB دارد. بنابراین موجب افزایش 

راندمان فيلتراسيون و بهبود فرایند آبگيری شده است.
عملكرد  تفكيک  داد،  نشان  كمک فيلتر  تجهيز  بررسی   -13
مخازن خأل بصورت جفت به جای همزمان می تواند در كاهش 

رطوبت كنسانتره و كارایی عمليات فيلتراسيون موثر باشد.
كل  در  مكش  زمان  مقدار  بيشترین  به  دستيابی  برای   -14
ناحيه  برای  به تخليه  فيلتراسيون، نسبت زمان مكش  سيكل 
خوراكدهی برابر 2 و برای ناحيه آبگيری برابر 4 بدست آمد. 
این نسبت با در نظر گرفتن زمان مطلوب برای تخليه آب از 

مخازن خأل محاسبه شد. 

6-تقدیر و تشكر
تحقيق قدردانی می شوداز مدیریت و پرسنل محترم پژوهشكده 
سنگ آهن و فوالد گل گهر سيرجان به ویژه پژوهشگران ارشد 
آن مجموعه، آقایان مهندس امير حاجی زاده و مهندس مجتبی 

قربان نژاد تشكر و قدردانی می گردد. 
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رضا سیف  الدینی1 ، شهامت رستمی 2 ، عباس سام3 ، مجتبی قربان نژاد4 
چكيده 

نقش  و عملكردكارخانه  رفتار  بينی  پيش  فرآوری وهمچنين  مدار  بهينه  سازی  و  مدل سازی وشبيه سازی، درطراحی،توسعه 
 ،(DTP(تغليظ باطله خشک كارخانه  بازیابی هماتيت شركت گل گهر، شامل سه خط فرآوری  ایفامی كند.كارخانه  را  بسزایی 
 DTP می باشد. با توجه به این كه خوراک ورودی به خط )SRP(و سولفورزدایی از كنسانتره)WTP(باطله تر كارخانه تغليظ
كارخانه حاوی ميزان قابل توجهی نرمه می باشد، اهميت جانمایی صحيح سيستم طبقه بندی تر دو چندان می شود. هدف اصلی 
بهينه مدار آسيای گلوله ای و هيدروسيكلون در كارخانه هماتيت است. بدیهی است دو  به چيدمان  این پژوهش، دستيابی  در 
گزینه قرار دادن هيدروسيكلون قبل از آسيا و قرار دادن هيدروسيكلون بعد از آسيا مورد ارزیابی قرار می گيرد.شبيه  سازی نحوه 
جانمایی هيدروسيكلون بر عملكرد مدار خردایش كارخانه هماتيت با استفاده از نرم افزار شبيه سازUSIM PACانجام شد. برای 
دستيابی به این مهم، ابتدا مدار فعلی شبيه سازی شد و در ادامه پس از اندازه گيری زمان ماند در مدار باز آسياكنی و با استفاده 
از نرم افزار شبيه سازUSIM PAC برای دو حالت مستقيم )آسيا- هيدروسيكلون( و غير مستقيم )هيدروسيكلون- آسيا(، طراحی 
هيدروسيكلون انجام شد. نتایج بدست آمده از شبيه سازی با نرم افزار USIM PAC نشان می دهد كه برای حالت مستقيم، دو 
هيدروسيكلون با قطر 50 سانتی متر و فشار عملياتی 55 كيلوپاسكال با قطر دهانه ورودی، قطر سرریز و قطر ته ریز به ترتيب 165، 
200 و 95 ميلی متر و برای حالت غيرمستقيم، دو هيدروسيكلون با قطر 50 سانتی متر وفشار عملياتی 60  كيلوپاسكال با قطر 
دهانه ورودی، قطر سرریز و قطر ته ریز به ترتيب 175، 225 و  105 ميلی متر مورد نياز است. d80 خوراک ورودی، سرریز و ته ریز 
هيدروسيكلوندر مدار مستقيم به ترتيب 109، 72 و 147 ميكرون و در مدار غير مستقيم به ترتيب212، 71 و 325 ميكرون بدست 
آمد، نتایج نشان داد كه كارایی مدار در حالت غيرمستقيم نسبت به حالت مستقيم از عملكرد بهتری برخوردار است و از ایجاد نرمه 

درون آسيای گلوله ای جلوگيری می شود.

كلمات كليدي: سنگ آهن، آسيا، هيدروسيكلون، جانمایی، USIMPAC، گل گهر 

gmail.com@rezaseifadini121- كارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، پژوهشگر پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر 
gmail.com@en.rostami1360 ،2- كارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، شركت معدنی و صنعتی گل گهر سيرجان

sam@uk.ac.ir،3- دانشيار فرآوری مواد معدنی، دانشگاه شهيد باهنر كرمان
ghorbannezhad@golgohar.com ،4- پژوهشگر ارشد فرآوری مواد معدنی، پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر سيرجان

جانمایی و طراحی هيدروسيكلون در مدار خردایش خط DTP كارخانه بازیابی هماتيت شركت
USIM PAC گل گهر با استفاده از نرم افزار شبيه ساز 
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1-مقدمه
مدل سازي و شبيه سازي فرآیند در تمام مراحل طول عمر 
قرار می گيرد  استفاده  كارخانه های فرآوري مواد معدني مورد 
سنجي،  امكان  و  پيش امكان سنجي  مطالعات  به  توان  مي  و 
بهبود  و  اصالح  و  برداري  بهره  راه اندازي ،  مهندسي،  طراحي 
كيفيت كارخانه اشاره نمود.روش های مبتني بر شبيه سازي، 
عملكرد و كارایي تجهيزات كارخانه را پيش بيني مي كنند. اگر 
از داده هاي آزمایش هاي آزمایشگاهي، نيمه صنعتي و نيز داده 
استفاده شود، دقت  سازي  براي شبيه  هاي عملياتي كارخانه 
شبيه ساز بيشتر خواهد بود و یک مطابقت پيوسته بين داده 
هاي حقيقي كارخانه و داده هاي كارخانه مجازي تشكيل شده 

توسط شبيه ساز پایدار ایجاد می شود]3[.
1-1-مدلسازی خردایش درآسيای گلوله ای و هيدروسيكلون

در مدلسازی خردایش سه پدیده توصيف می شود.
الف:توصيف انتقال مواد در آسيا كه با استفاده از توزیع زمانماند 
انجام می شود. زمان ماند ذرات در داخل آسيا با تركيب دو حالت 
ایده ال جریان با الگوی اختالط پيستونی و مخلوطكنندهكامل 
در  مواد  ماند  زمان  بر  گذار  تاثير  دوعامل  است.  تشریح  قابل 

داخل آسيا، حجم ودبی ورودیبه آسيا است]1[.
ب: توزیع اندازه ذرات حاصل از شكست سنگ با تابع  شكست 
توصيف می شود. تابع شكست، توصيف كننده مقاومت سنگ 
به شرایط  شود  فرض می  كه  است  وارد شده  درمقابل ضربه 

عملياتی بستگی ندارد]4[.
با ج: سينتيک خردایش  فرآیند  یک  صورت  به  معموال 
اول مرتبه  𝑚𝑚𝑖𝑖( بيان می شود]4[.سينتيک 

1( 

 

 

 

  

كه در آن  miجرم ماده در اندازهi، si ثابت نرخ سينتيک یا 
تابع انتخاب می باشد. تأثير كليه پارامترهای عملياتی از قبيل 
اندازه گلوله، اندازه ذرات، اندازه آسيا، وضعيت آسترها و ... باتابع 

انتخاب بيا نمی شود]5[ و ]6[.
باتركيب سهم فهوم تابع شكست، تابع انتخاب و توزیع زمان 
قابل  ای  گلوله  آسياهای  از  خيلی  در  خردایش  فرآیند   ماند، 

توصيف به زبان ریاضياست.
1-2-هيدروسيكلون

هيدروسيكلون مهمترین وسيله برای طبقه بندی ذرات در ابعاد 
ریز در صنعت كانه آرائی می باشد. بكارگيری هيدروسيكلون ها 
اساس ساده  و  به دليل ساختار  بندی ذرات  فرآیند طبقه  در 
ای كه دارد به قبل از سال 1890 بر می-گردد]7[.موادی كه 
به حالت پالپ به داخل هيدروسيكلون هدایت می شوند، تحت 
مركز در جهت  از  گریز  نيروی  گيرند:  قرار می  نيرو  دو  تاثير 
داخل.  به  در جهت خارج  مقاومت  نيروی  و  به خارج   داخل 

مواد  ته-نشينی  سرعت  افزایش  باعث  مركز  از  گریز  نيروی 
و چگالی، طبقه  ابعاد  اساس  بر  مواد  ترتيب،  این  به  می شود. 
بندی می شوند. ذرات با سرعت ته نشينی زیاد به سمت دیواره 
حركت می كنند و از دهانه ته ریز1 خارج می شوند و به دليل 
نيروی مقاومت سيال، ذرات با سرعت ته نشينی كم، به سمت 
منطقه كم فشار در امتداد محور حركت می كنند و به طرف باال 
از طریق دیافراگمبه سرریز2 حمل می شوند و در نهایت ذرات 
در منطقه با سرعت صفر3 دارای احتمال مساوی برای انتقال 

به سرریز و یا خروج از ته ریز هستند]8[.
عملكرد هيدروسيكلون وابسته به عوامل زیر است]8[ و باید در 

شبيه سازی هيدروسيكلون به آنها توجه شود.
الف: خصوصيات جریان خوراک 

- اندازه و توزیع دانه بندی ذرات جامد داخل جریان خوراک
- فشار ورودی جریان خوراک

- دانسيته پالپ، درصد جامد و ویسكوزیته جریان خوراک
ب: هندسه هيدروسيكلون 

- شكل و مساحت دهانه ی ورودی
و  كلی  طول  ای،  استوانه  بخش  هيدروسيكلون)طول  ابعاد   -

زاویه مخروط(
- قطر داخلی هيدروسيكلون، قطر داخلی سرریز و ته ریز

1-3- مروری بر شبيه سازی سيستم های فرآوری مواد 
معدنی

كواترا4 در سال 2005 در ایاالت متحده آمریكا، مدار خردایشی 
شامل آسيای اوليه، آسيای  ثانویه و یک هيدروسيكلون را با 
استفاده از نرم افزار USIM PAC شبيه سازی كرد. شبيه سازی 
مدار خردایشماده معدنی شامل كانی مگنتيت نشان می دهد 
با پيكربندی مجدد مدار، می توان تا حد زیادی خردایش  كه 
از  استفاده  مرحله  دو  با  داد.  كاهش  را  مدار  در  حد  از  بيش 
طبقه بندی  با  توان  می  اوليه،  آسيای  از  پس  هيدروسيكلون 
مناسب ذرات، خردایش كمتری برای رسيدن به اندازه هدف 
كند،  كار  باز  مدار  در  ثانویه  آسيای  اگر  همچنين  داد.  انجام 
بار در گردش مدار خردایش  25 تا 40 درصد كاهشمی یابد و 
شبيه سازی نشان داد كه این تغيير، ظرفيت مدار را 50 درصد 

افزایشمی دهد]9[.
ژان زو5 و همكاران در سال 2016 برای مدل سازی جریان 
پالپ در مقياس صنعتی از مدل استرس رینولدزبرای مدل سازی 
آشفتگی فاز مایع- جامد استفاده كردند و نشان دادند كه غلظت 
سيال و نرخ جریان حجمی در ورودی،تأثيرقابل توجهی بر ميزان 
جدایش دارد و همچنين افزایش طول پيدا كننده ی گرداب 
منجر به كاهش اندک كارایی جداسازی می شود و درنهایتاین 
بر كارایی و طراحی هيدروسيكلون های  ابزار مؤثر  مدل یک 

جامد از مایع است]10[.
پرنده در سال 1394 بر روی جانمایی هيدروسيكلون در مدار 

)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑑𝑑

( 
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آسيای گلوله ای سه چاهون به این نتيجه رسيد كه با تغييرمحل 
سهچاهون،نسبت  گلوله ای  مدارآسياي  در  هيدروسيكلون 
خردایش آسيا از 1/8 به 3/3 قابل  افزایش است. بااین تغيير، 
ميزان بار ورودي به آسيا نيز از342 به159 تن برساعت كاهش 
می یابد  كه موجب افزایش ظرفيت مدار می شود. دراینحالت، 
تأثير  رسيد.  خواهد  ميكرون   85 مداربه  نهائي  محصول  ابعاد 
پارامترهای عملياتی برمدار آسيای پيشنهادی نيز بررسی شد. 
در این حالت نيز با انتخاب گلوله های با ابعاد 25 ميلی متر و 
با ميزان خوراک تازه حدود300 تن بر ساعت، ابعاد محصول 

نهایی مدار به 96 ميكرون رسيد]2[.
1-4- ضرورت انجام تحقيق

 DTP خط  به  ورودی  خوراک  مشخصات  تغيير  به  توجه  با 
های  باطله  فرآوری  از  آن  تبدیل  و  هماتيت  بازیابی  كارخانه 
های  كنسانتره  از  سولفورزدایی  به  تغليظ  كارخانه  خشک 
عماًل  گهر،  گل  شركت  چهار  شماره  خط  و  تغليظ  كارخانه 
هيدروسيكلون ماهيت خود را از داد و در عمل هيدروسيكلون 
فلوتاسيون  به  ورودی  به دو قسمت خوراک  را  آسيا  محصول 
این  حل  برای  می كرد.  تقسيم بندی  باردرگردش  ایجاد  و 
مشكل با استفاده از نرم افزار شبيه ساز  USIM PACطراحی 
هيدروسيكلون برای مدار مستقيم)آسيا- هيدروسيكلون( انجام 
گرفت و خصوصيات جریان های مختلف مدار پيش بينی شد. 
برای  هيدروسيكلون  طراحی  و  شبيه سازی  این  طور  همين 
نهایت  در  انجام شد.  آسيا(  غيرمستقيم)هيدروسيكلون-  مدار 
بهينه ترین حالت برای خصوصيات خوراک ورودی به كارخانه 

پيشنهاد شد.

2- روش تحقيق
نرم افزار شبيه ساز USIM PAC با تركيب عوامل مختلف 
از  ای  مجموعه  و  ریاضی  مدل  پایه،  مدل  فلوشيت،  جمله  از 

الگوریتم ها )شكل1( اقدام به شبيه سازی می كند.

2-1- برداشت نمونه
اولين قدم برای شبيه  سازی مدار،نمونه برداری دقيق از مدار 
و آناليز صحيح آن ها است. نمونه برداری باید معرف و در نقاط 
معين، حين فعاليت مدار باشد. در تحقيق حاضر، از ابزار مناسب 
و ظروف شماره گذاری شده برای برداشت نمونه استفاده شد. 
به  ورودی  فشار  مانند  عملياتي،  عوامل  تغييرات  دقيق  ميزان 
در  دبی  جریان ها  و  آسيا  توان  آسيا،  سرعت  هيدروسيكلون، 

حين برداشت نمونه ها اندازه گيری و ثبت شد.
حجم كلي نمونه برداری باید با ابعاد بزرگ ترین نمونه متناسب 
باشد)با توجه به گزارش مقدماتی شركت Metso از شركت 
معدنی و صنعتی گل گهر سيرجان، حجم نمونه ها بين 10 الی 

15 ليتر در نظر گرفته شد]11[(.
قرار  تحليل  و  بررسی  مورد  ها  داده  ها،  نمونه  آناليز  از  پس 
گرفتند. برای  مثال، در نمونه های برداشت شده، توزیع ابعادي 
خوراک هيدروسيكلون باید بين توزیع ابعادی سرریز و ته ریز 
قرار گيرد.مدارخردایش مورد بررسی دراین تحقيق، شامل یک 
بود در  اي و یک هيدروسيكلون در مدار بسته  آسياي گلوله 
گلوله ای،  آسيای  عملياتی  و  فنی  مشخصات  به ترتيب  ادامه 
مدار  از  برداری  نمونه  های  محل  همچنين  و  هيدروسيكلون 

خردایش خط DTPآورده شده است

 

USIM PAC شكل1- توابع اصلی مورد نياز شبيه ساز

 

جدول1- مشخصات فنی و عملياتی آسيای گلوله ای طبق طراحی
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برای اجرای موازنه جرم و شبيه سازی مدار مورد بررسی تعداد 
5 تا10 سري نمونه برداری الزم می باشد كه این تعداد جهت 
می كند  كفایت  آن ها  تصحيح  و  دقيق  داده های  به  رسيدن 
)دستورالعمل نمونه برداری از كارخانه های فرآوری مواد معدنی 
سري   10 تعداد  جمعاً  JkSimMet(،لذا،  شركت  توسط 
نمونه گيری از هر جریان انجام شد و در هر سري نمونه گيری 
با رعایت اصول، حدود 2 ساعت زمان نياز داشت و در این 2 
ساعت به فاصله هر نيم ساعت از نقاط مختلف  نمونه گيری به 
عمل آمد، نمونه های برداشت شده با هم مخلوط شده و جهت 

آناليزهای شيميایي و سرندي آماده سازی شدند.
پس از نمونه  برداري ازجریان ها، به منظور تعيين دانه بندي و 
درصد جامد هرجریان، نمونه هاي معرف به پژوهشكده سنگ-

فيلتر  از  استفاده  با  ابتدا  شدند.  گهرمنتقل  گل  فوالد  و  آهن 
گردید  ها خشک  نمونه  موجوددرآزمایشگاه،  و خشک كن    
مقدارمتوسط  به  آمده،  بدست  خشک  نمونه  ازهر  وسپس 
170گرم با استفاده از سری تقسيم كن های جونز جدا گردید. 
با  سرندها  سرندي)سری  آناليز   لرزان،   سرند  از  استفاده  با 

روزنه  انجام شد و توزیع دانه بندي هر جریان اختالف 
درصد جامد نيز بامقایسه وزن پالپ و وزن تعيين گردید.

شد.  محاسبه  شدن  از خشک  پس  هرنمونه  به  مربوط  جامد 
همچنين برای اطمينان بيشتر از صحيح بودن درصد جامد، در 
حين انجام نمونه برداری درصد جامدهای جریان های متفاوت 

با دستگاه Marcy Scale نيز اندازه گيری شد.

2-2- موازنه كردن داده هاي بدست آمده
در مرحله بعد، به  منظور واقعی  سازي داده هاي موجود، موازنه 
انجام  اكسل  گسترده  صفحه  ازنرم افزار  بااستفاده  مدار  جرم 
گرفت. بااستفاده از این نرم افزار، دانه بندی، دبی و درصد جامد 

اصالح شده هر یک ازجریانها به دست آمد.

2-3- نصب فشارسنج بر روی هيدروسيكلون
كارخانه  اندازی  راه  زمان  از  زیادی  مدت  اینكه  به  توجه  با 
می گذرد، فشارسنج های موجود بر روی ورودی هيدروسيكلون 
ها در  این كارخانه به مرور زمان خراب شده و از مدار خارج 
 DTP شده-اند و با تغيير در ماهيت خوراک ورودی به خط
كارخانه و همچنين افزایش تناژ حاصله، هيچ گونه اطالعاتی 
از فشار ورودی هيدروسيكلون ها در دسترس نبود. به همين 
منظور، برای بدست آوردن ميزان فشار، فشارسنج دیافراگمی 

بر روی هيدروسيكلون ها نصب گردید.
2-4-محاسبه زمان مانددر مدار باز آسيا كنی

توزیع زمان ماند مواد در آسيای گلوله ای با استفاده از آزمون 
سود  كيلوگرم  مقدار125  آزمون،  این  در  آمد.  بدست  ردیاب 
)NaOH)به عنوان نشانگر به صورت تمام محلول به صورت 
اندازه گيری  با  و  وارد شد  به ورودی آسيای گلوله ای  ضربه ای 

 

جدول2- مشخصات فيزیكی هيدروسيكلون طبق طراحی

 
DTP شكل2- فلوشيت خط

)√2 

 
شكل3- نمونه برداری از خروجی آسيا



27

13
97

ن  
ستا

 زم
 -2

ه 0
مار

 ش
 - 

شی
وه

 پژ
مه 

لنا
فص

pH در خروجی آسيا  در  مدت زمان 54 دقيقه،داده های 
مورد نياز كسب شد.

2-5- شبيه سازی مدار كارخانه با استفاده از نرم افزار 
USIM PAC

2-5-1-شبيه سازی مدار مستقيم )آسيای گلوله ای-
هيدروسيكلون(

تمام  حاضر،  مدار  در  هيدروسيكلون  بهينه  جانمایی  برای 
پارامترهای معلوم )دانه بندی جریان های مختلف، آب های 
اضافه شده به مدار( و تمام داده های مورد نياز كه از طریق 
اتاق كنترل كارخانه در دسترس بودند وارد نرم افزار شد. در 
نهایت، كاليبراسيون آسيای گلوله ای با مشخصات تجهيز و 
حاصل  نتایج  شدن  یكسان  برای  ورودی  خوراک  مشخصات 
شد.  انجام  كارخانه  عملياتی  پارامترهای  و  سازی  شبيه  از 
برای  شبيه سازی آسيا از باالترین مدل این تجهيز استفاده 

شد. در ادامه برای طراحی هيدروسيكلون، با استفاده از مدل 
هيدروسيكلون  سازی  شبيه  اوليه  پارامترهای  صفر،  سطح 
قبيل  از  موجود  داده های  از  بعضی  شدند.همچنين،  محاسبه 
مقدار آب و تناژ جریانات مجهول با استفاده از نرم افزار صفحه 
گسترده Excel محاسبه و به عنوان داده ورودی به شبيه ساز

USIMPAC وارد شد )شكل4(.

مدل  باالترین  به  هيدروسيكلون  اوليه،  سازی  شبيه  از  پس 
هيدروسيكلون  طراحی  و  شد  داده  ارتقا  افزار  نرم  در  موجود 

برای مدار مستقيم انجام گرفت )شكل5(.
2-5-2-شبيه سازی مدار غير مستقيم )هيدروسيكلون- 

آسيای گلوله ای(
در شبيه سازی این حالت)هيدروسيكلون-آسيا( ابتدا فلوشيت 
مربوطه در نرم افزار شبيه ساز رسم شد)شكل6(. سپس همانند 
مرحله قبل، ابتدا هيدروسيكلون را در حالت مدل صفر برای 
نرم  در  موجود  مدل  باالترین  به  سپس  و  اوليه  سازی  شبيه 
افزار)مدل سطح یک( ارتقا داده و طراحی هيدروسيكلون انجام 

شد.

3- تحليل داده ها و ارائه نتایج
3-1- آزمایش تعيين توزیع زمان ماند

تجزیه، تحليل و برازش داده های حاصل از تست تعيين توزیع 
زمان ماند به كمک نرم افزار KMPCSimكه تحت نرم افزار 
و   )7( شكل  شد.  انجام  كند،  مي  Microsoft Excelكار 
جدول )3( نتایج حاصل از آزمایش تعيين توزیع زمان ماند را 

نشان مي دهند.

 
شكل4- فلوشيت خط DTP در مدار مستقيم آسيا- هيدروسيكلون

 
شكل5- مشخصات هيدروسيكلون در مقياس صنعتی

 
شكل6- فلوشيت حالت غير مستقيم)هيدروسيكلون-آسيا(
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با 

توجه به نتایج مشخص مي شود كه الگوي جریان در آسيا به 
و  )واریانس=0/42(  است  نزدیک  كامل  كننده  مخلوط  الگوي 

متوسط زمان ماند در آسيا17/71 دقيقه مي باشد.
3-2-اندازه گيری فشار ورودی به هيدروسيكلون ها

ورودی  دهانه  در  دیافراگمی  فشارسنج  ازنصب  پس 
 35 عدد  فشارسنج  مدار،  مجدد  اندازی  راه  و  هيدروسيكلون 
كيلوپاسكال را نشان داد كه بسيار پایين تر از مقدار محاسبه 

شده توسط نرم افزار USIM PAC)96 كيلوپاسكال( بود.
USIM PAC 3-3- شبيه سازی به وسيله نرم افزار

3-3-1-شبيه سازی مدار باز آسياكنی
برای تطبيق دادن تمام پارامترهای عملياتی مربوط به آسيا در 
كارخانه و شبيه ساز USIM PAC، كاليبراسيون مدار انجام 
گرفت و همان طور كه در شكل )8( مشاهده می شود، تطابق 
بسيار نزدیكی بين پارامترهای شبيه سازی شده و پارامترهای 

عملياتی كارخانه وجود دارد.

3-3-2- شبيه سازی مدار مستقيم)آسيا- 
هيدروسيكلون(

نتایج محاسبه شده برای جریانات اطراف هيدروسيكلون پس از 
اجرای نرم افزار؛ برای مثال در شكل9 دانه بندی جریان های 

اطراف هيدروسيكلون آورده شده است.

3-3-3- شبيه سازی مدار غيرمستقيم)هيدروسيكلون- 
آسيا( 

كاهش  موجب  هيدروسيكلون  به  ورودی  تناژ  باالی  افزایش 
چشم گير كارایی هيدروسيكلون در مدار فعلی كارخانه شده 
بود،  كه با طراحی مدار در حالت غيرمستقيم پس از محاسبه 
مشخصات  و  تعداد  گردش،  در  بار  و  مختلف  جریانات  تناژ 

فيزیكی هيدروسيكلون مشخص گردید.

3-3-4- مقایسه شبيه سازی مدار در دو حالت مستقيم 
و غيرمستقيم

مدار  در  كه  داد  نشان  شده  سازی  شبيه  مدارهای  بررسی 
ورودی  تناژ  توان  می  مستقيم،  مدار  به  نسبت  غيرمستقيم، 
مدار را 20 درصد افزایش داد به گونه ای كه همان نتایج مدار 
مستقيم كه دارای تناژ پایين تری است، حاصل گردد. دليل این 

امر، جلوگيری از ورود ذرات نرمه به داخل آسيااست.
منحنی دانه بندی سرریز در هر دو حالت مستقيم و غيرمستقيم 
و به دليل قرار دادن محدودیت برای  جریان سر-ریز، كاماًل بر 
ميكرون   71 معادل  سرریز   d80كه شوند  می  منطبق  یكدیگر 

است. 
قرارگيری  محل  دليل  به  ریز  ته  بندی  دانه  منحنی  اما 
هيدروسيكلون در مدار، كامال با یكدیگر متفاوت  هستند )شكل 

 
شكل7- نمودار تعيين زمان ماند مواد بر اساس برازش با 

مدل Nمخلوط كننده ی كامل

 

جدول3- نتایج تعيين زمان ماند مواد بر اساس برازش
 با مدل Nمخلوط كننده ی كامل

 
شكل8- نمودار دانه بندی خروجی آسيا در شرایط عملياتی

 كارخانه و شبيه سازی

 
شكل9- دانه بندی جریان های اطراف هيدروسيكلون در مدار مستقيم

 

Global mass flowrate 

of phase Ore (t/h)

Global mass flowrate

 of phase Water (t/h)

Recovery relative 

to stream 1 (%)

1 Fresh Feed 138.60 1.40 100.00

2 Output Feeder 138.60 1.40 100.00

3 Input Hydrocyclone 336.05 336.05 480.07

4 Water 1 0.00 271.55 193.96

5 Overflow Hydrocyclone 139.04 273.00 294.31

6 Underflow Hydrocyclone 197.01 63.05 185.76

7 Output Ball mill 197.01 63.05 185.76

Stream definition:

جدول4- تناز جریانات مختلف به همراه باردرگردش در حالت غيرمستقيم
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10( وd80 جریان ته ریز در حالت مستقيم و غير مستقيم به 
ترتيب 147 و 325 ميكرون به دست آمد.

4-نتيجه گيري 
ظروف  تعداد  و  17/71دقيقه  آسيا  در  متوسط  ماند  زمان   •
به   2 با  برابر   N-Mixerمدل اساس  كامل،بر  كننده  مخلوط 

دست آمد.
به  ورودی  فشار  شده،  انجام  سازی  شبيه  اساس  بر   •
هيدروسيكلون در شرایط فعلی كارخانه باید از 35 كيلوپاسكال 

به  96 كيلوپاسكال افزایش پيدا كند.
USIM PAC نتایج بدست آمده از شبيه سازی با نرم افزار •

نشان می دهد كه برای حالت مستقيم )آسيا- هيدروسيكلون(، 
 55 عملياتی  فشار  و  سانتی متر   50 باقطر  هيدروسيكلون  دو 
با قطر دهانه ورودی، قطر سرریز و قطر ته ریز،  كيلوپاسكال 
استفاده  مورد  باید  متر  ميلی   95 و   200  ،165 ترتيب  به 
)هيدروسيكلون-آسيا(،  غيرمستقيم  حالت  برای  گيرد.  قرار 
  60 عملياتی  فشار  و  سانتی متر   50 باقطر  هيدروسيكلون  دو 
كيلوپاسكال با  قطر دهانه ورودی، قطر سرریز و قطر ته ریز به 

ترتيب 175، 225 و  105 ميلی متر مورد نياز است.
• توزیع دانه بندی خوراک ورودی، سرریز و ته ریز هيدروسيكلون  
به ترتيب در مدار مستقيم 109، 72 و 147 ميكرون و در مدار 
غير مستقيم به ترتيب 212، 71و 325 ميكرون بدست آمد. 
حالت  به  نسبت  غيرمستقيم  حالت  در  مدار  كارایی  بنابراین، 

مستقيم از عملكرد بهتری برخوردار است.
حالت  برای  هيدروسيكلون  جدایش  حد  و  نقص  ضریب   •
مستقيم به ترتيب 0/31 و 77/80 ميكرون و برای حالت غير 

مستقيم به ترتيب 0/33 و 76/70 ميكرون بدست آمد.
• جهت تنظيم درصد جامد70 درصد برای آسيا و 50 درصد  
برای هيدروسيكلون در مدار مستقيم به ترتيب باید 56 و 178 

متر مكعب آب در ساعت اضافه شود.
• اگر از مدار غير مستقيم)هيدروسيكلون-آسيا( استفاده كنيم، 
نرمه درون آسيا جلوگيری خواهد شد و فرآیندهای  توليد  از 

بعدی از جمله فلوتاسيون با مشكل مواجه نخواهد شد.
• با استفاده از نرم افزار شبيه سازیUSIM PAC،  طراحی 

هيدروسيكلون برای دو حالت مستقيم )آسيا-هيدروسيكلون( و 
غيرمستقيم )هيدروسيكلون-آسيا( انجام شد. بررسی مدارهای 
شبيه سازی شده نشان داد كه تناژ خوراک مدار غيرمستقيم 
نسبت به مدار مستقيم، 20 درصد افزایش یافت. دليل این امر، 

جلوگيری از ورود ذرات نرمه به داخل آسيااست.
تقدیر و تشكر

از همكاری صميمانه پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر، 
پرسنل كارخانه بازیابی هماتيت و كاركنان شركت گهر روش 

سيرجان تشكر و سپاسگزاری می شود.
پی نوشت

Apex -1
Vortex -2

Envelope of zero vertical velocity -3
Kawatra -4

Quanzhou -5
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مجید عباسی1 ،مجتبی جواهری 2 ،روزبه عشقیان2، حسین زیدآبادی3، مهدی عزیز کریمی4

چكيده 
در این پژوهش دیافراگم های ورودی و خروجی آسيای گلوله ای توليد شده توسط پيمانكاران مختلف از نظر متالورژیكی وكيفی مورد 
تحليل و ارزیابی قرار گرفتند. به این منظور، پنج نمونه مستعمل از دیافراگم  های توليد شده توسط پيمانكاران مختلف تهيه شد. 
تركيب شيميایی، مشخصات ریزساختاری، خواص مكانيكی و سایشی آنها به صورت جداگانه بررسی شد. همچنين از ميكروسكوپ  
نوری، سختی سنجی ویكرز، آزمون ضربه شارپی و آزمون سایش پين بر روی دیسک برای ارزیابی نمونه ها استفاده شد. نتایج تركيب 
شيميایی و بررسی های ميكروسكوپی نشان داد كه تفاوت اصلی نمونه های توليد شده توسط پيمانكاران داخلی با نمونه فابریک 
خارجی، در نحوه توليد است كه می توان به درصد عناصر شيميایی و سيكل عمليات حرارتی اعمالی اشاره نمود. با استفاده ار نمودار 
استخوان ماهی و نمودار پارتو سهم هر یک از عوامل تاثيرگذار بر عملكرد دیافراگم ها بررسی شد كه مشخص شد كه توليد دیافراگم، 

گلوله های مصرفی و نحوه بهره برداری از آسيا به ترتيب بيشترین سهم را دارند.

كلمات كليدي:آسيای گلوله ای، عمليات حرارتی، ریزساختار، سایش،دیافراگم.
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Javahery_mojtaba@yahoo.com، roozbeh_eshqian@yahoo.com .2- كارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل

yahoo.com@hz171362 .3- پژوهشگر گندله،احياء و فوالدسازی پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر سيرجان
mehdi_azizkarimi@yahoo.com .4-كارشناسی ارشد مواد و متالورژی، واحد گندله سازی گل گهر سيرجان

بررسی و ارزیابی مشخصات متالورژیكی دیافراگم های ورودی و خروجی
 آسيای گلوله ای توليد شده توسط پيمانكاران مختلف
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1- مقدمه
تقریبا  آسياكاری  و  سنگ شكنی  عمليات  دو  آرایی،  كانه  در 
به خود  را  فراوری كانی ها  از سایش تجهيزات در  95 درصد 
سایش  مقدار  بيشترین  بين  این  در  كه  می دهد  اختصاص 
مواد در آسياكاری رخ می دهد]1،2[. علت نرخ سایش باال در 
و  مصرفی  انرژی  شدت  بودن  باال  آسياكاری،  و  سنگ شكنی 
وجود ضربه و سایش خراشان شدید است]3[.اغلب با استفاده 
از اصالحات در طراحی مهندسی و در نتيجه كاهش شدت فعل 
به حداقل  را  بين دو ماده ی، می توان ميزان سایش  انفعال  و 
رساند. این مساله در مورد ماشين آالت خردایش مواد معدنی 
عملی نيست، زیرا خردایش مستقيما به این فعل و انفعاالت 
خردایش،  كارخانجات  برای  اصلی  راه  بنابراین  دارد.  بستگی 
افزایش عمر قطعات سایشی با انتخاب آلياژ مقاوم به سایش 

خراشان مناسب است. 
هزینه ی  و  سود  تعادل  نتيجه  در  و  آلياژها  نسبی  عملكرد 
حاكم بر انتخاب آلياژ، شدیدا به حالت سایشی حاكم بستگی 

دارد]4-6[. 
تحت  شدت  به  معدنی  صنایع  در  استفاده  مورد  تجهيزات 
سایش خراشان قرار دارند. شناخت نوع مكانيزم های سایشی 
حاكم بر تجهيزات در انتخاب فوالد مناسب و كنترل سایش 
بسيار مهم است]3[.آسان ترین راه برای مطالعه ی مكانيزم های 
مواد  پالستيک  یا  االستيک  تماس  شدت  بررسی  سایش، 
درگير در سيستم است كه به وسيله ی پارامترهای دیناميكی، 

ویژگی های ماده و شرایط محيطی تعریف می شوند.
 از نظر وضعيت تماس سطوح در فصل مشترک، چهار حالت 
سایش چسبان ، سایش خستگی ، سایش خوردگی  و سایش 
شناخته  سایش  اصلی  و  اساسی  حاالت  عنوان  به  خراشان   
شده اندكه شكل )1( این حاالت سایشی را به صورت نمادین 

نشان می دهد]7-10[.
است كه جهت  آسيا های صنعتی  از  گلوله ای گونه ای  آسيای 
در  می رود.  كار  به  معدنی  مواد  نرم  پودر  توليد  و  خردایش 
خرد  برای  چدنی  یا  و  فوالدی  گلوله های  از  گلوله ای  آسيای 
استوانه  یک  از  گلوله ای  می شود.آسيای  استفاده  مواد  كردن 
توخالی كه حول محوری افقی یا با زاویه ای اندک با افق دوران 

می كند، تشكيل شده است.
و  زره ها  ورودی،  دیافراگم های  از  استوانه  داخلی  سطح   
دیافراگم ها خروجی شامل شده اند. در آسياهای خشک زره ها 
و كروم  )كربن  باال  استحكام  و  به سایش  مقاوم  فوالدهای  از 
باال(استفاده می شوند، به دليل اینكه این منطقه از آسيا بخش 
است.  داده  اختصاص  خود  به  را  سایش  و  تماس  از  عظيمی 
دیافراگم های ورودی و خروجی، از مواد مقاوم در برابر سایش 
زنگ نزن  مارتنزیتی  فوالدهای  یا  و  نایهارد  نظيرچدن های 
نظر  از  هم  مارتنزیتی  فوالدهای  گزینه  كه  می شود  استفاده 

مناسب تر  آسياهای خشک  برای  اقتصادی  نظر  از  و هم  فنی 
است وفوالدهای كم كربن كه ارزان ترین آلياژها هستند و برای 
می شوند،پوشيده  پيشنهاد  خشن  و  سخت  خردایش  شرایط 

می شود]11-14[.

درشكل )2(تصویر نمادین از آسيای گلوله ای و اجزای آن به 
داده  نشان  خروجی  و  ورودی  دیافراگم های  موقعيت  همراه 
شده است.انتخاب آلياژهای مناسب برای گلوله ها و همچنين 
اجزای داخلی آسيا فاكتورهای مهمی است كه می تواند سایش 
گلوله ها و همچنين زره ها و دیافراگم ها را تحت تاثير قرار دهد.

 همانطور كه در شكل )2( نشان داده شده است. مواد معدنی 
از بخش ورودی به داخل آسيا منتقل می گردد، سپس آسيا 
حركت  به  شروع  مشخص  زمان  طی  در  و  دورانی  سرعت  با 
می نماید. در حين چرخش دورانی آسيا، مواد معدنی با گلوله ها 
تماس ها  این  كه  نموده  پيدا  تماس  آسيا  داخلی  جداره  و 
اتمام كار  از  بعد  باشد.  نوع االستيک و پالستيک  از  می تواند 
آسيا، با دمش هوا، مواد معدنی از بخش خروجی به بيرون از 

آسيا منتقل می گردد]15[.
عوامل گوناگونی بر مقاومت به سایش مواد تأثيرگذارند كه از 
ساینده،  ماده ی  آلياژ، خواص  ذاتی  به خواص  می توان  جمله 

شرایط كاری آلياژ و عوامل محيطی اشاره كرد.
ماده ی ساینده  و  آلياژ  نسبی  ميان خواص مكانيكی  این   در 
مكانيكی  جنبه های  همچنين  و  آنها  نسبی  سختی  نظير 
اهميت  از  شونده  سایيده  ماده ی  و  ساینده  ماده ی  درگيری 

باالیی برخوردارند]16[.
مشخصات  ارزیابی  و  بررسی  پژوهش،  این  انجام  از  هدف 
ریزساختاری، مكانيكی و متالورژیكی قطعات دیافراگم ورودی 
و خروجی آسيای گلوله ای كه توسط پيمانكاران مختلف توليد 

شده اند است.

 
 سایش خراشان سایش چسبان

 
 سایش خوردگی سایش خستگی

 
شكل )1( تصاویر نمادین از مكانيزم های مختلف سایش]3[.

1 Adhesive Wear

 2Fatigue Wear

 3Corrosive Wear

4 Abrasive Wear
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2- روش تحقيق
گل گهر  گلوله ای  آسيای  داخل  از  تصاویری   ،)3( شكل  در 
سيرجان به همراه شماتيكی از نحوه چينش آنها در كنار هم 
نشان داده شده است.دیافراگم های مورد استفاده درآسياهای 
سنگ آهن  شركت  گندله سازی  بخش  به  مربوط  گلوله ای 
می شوند.  توليد  مختلف  ریخته گری  شركت های  در  گل گهر، 
در نتيجه خواص متالورژیكی و سایشی آنها می تواند متفاوت 
باشد. بنابراین در آزمایش ها و آناليزهای مورد استفاده از اصول 
مقایسه بكارگرفته شد، تا عملكرد قطعات مختلف مورد ارزیابی 
قرار گيرند.با توجه به سابقه توليد چند ساله و تهيه دیافراگم 
از پيمانكاران مختلف داخلی و خارجی، ليستی از قطعات پنج 
پيمانكار كه در انبار اسقاطی ها موجود بودند مطابق با جدول 

)1(، برای بررسی انتخاب شد.
برای تعيين تركيب شيميایی دیافراگم های شركت های مختلف 
ریزساختار، عيوب  ادامه  استفاده شد.در  كوانتومتری  آناليز  از 
ریختگی و همچنين سطوح سایش با استفاده از ميكروسكوپ 
برای  قرار گرفتند.  استریو ماكروسكوپ مورد مطالعه  و  نوری 
از  با استفاده  از پوليش كاری  تعيين ریزساختار، نمونه ها پس 
دیافراگم  شبكه های  همچنين  شدند.  حكاكی  ویلال  محلول 

تحت  سطح  از  و  شد  داده  برش  خروجی،  بخش  مستعمل 
داخلی  بخش های  و  شد  انجام  تریبوگرافی  مطالعات  سایش، 
نمونه ها نيز به منظور شناسایی عيوب ریختگی مورد بررسی 

قرار گرفته شدند.
از  استفاده  با  آلياژها  سایشی  رفتار   99G استاندارد  براساس 
پين هایی  منظور  این  به  شد.  انجام  دیسک  روی  پين  آزمون 
ساخته  مستعمل  قطعات  از  ماشينكاری  با   8mm قطر  با 
شدند. برای اعمال شرایط سایش خراشان از سنگ  ساینده با 
دانه بندی 220 استفاده شد. برای سختی سنجی آلياژها از روش 
سختی سنجی ویكرز تحت نيروی 10kgو زمان اعمال بار 15 

ثانيه استفاده شد.

 

شكل 2- تصویری نمادین از داخل آسيای گلوله ای]3[.

 محل نصب پیمانکار کد قطعه
1 F1)خروجی )خارجی 
2 F2" ورودی 
3  P1 )خروجی )داخلی 
4 P2" ورودی 
5 P3" ورودی 

 

جدول 1- تفكيک قطعات شاهد بر حسب پيمانكار و محل نصب.
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 محل نصب

 دیافراگم خروجی 
 محل نصب

 دیافراگم ورودی 

شكل 3- تصاویری از داخل آسيای گلوله ای واحد گندله سازی گل گهر سيرجان، محل نصب و نحوه چينش دیافراگم های ورودی و خروجی.
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3- تحليل داده ها و ارائه نتایج
3-1- تركيب شيميایی

نتایج حاصل از آناليز كوانتومتری برای قطعات مختلف در جدول 
)2(نشان داده شده است. با توجه به این نتایج می تواندریافت 
كه این فوالدها، فوالدهای كم كربن پركروم از خانواده فوالدهای 

زنگ نزن مارتنزیتی گرید AISI :410 است. 
توليد این قطعات از طریق ریخته گری در قالب ماسه ای و سپس 
تركيب  آناليز  در  كه  همانطور  می باشد.  آنها  حرارتی  عمليات 
شيميایی نشان داده شده است، نمونه ها دریافتی از پيمانكاران 
دارای تفاوت بسيار زیادی با یكدیگر می باشند. این تفاوت ها در 

مقادیر كربن و كروم بسيار مشهود است. 
نهایی،  ریزساختار  روی  بر  فراوانی  تاثير  عنصر  دو  این  حضور 
باالی كربن  آنها می گذارد.مقدار  واماندگی  و  عملكرد سایشی 
بر روی ضربه پذیری، مورفولوژی ریزساختار نهایی و استحكام 

نهایی این قطعات بسيار تاثيرگذار است]17[.

فوالدهای زنگ نزن مارتنزیتی، آلياژهای هستند كه دارای كروم 
و كربن بوده و ساختار كریستالی آنها در شرایط سخت كاری 

شده )مارتنزیت( مكعبی مركزدار)bcc( است. 
این فوالدها فرومغناطيس بوده و قابليت سخت شدن با عمليات 
حرارتی را دارند و در محيط هایی كه شرایط خوردگی نسبتا 
خفيف دارند، مقاومت به خوردگی خوبی از خود نشان می دهند. 
مقدار كربن و كروم طوری انتخاب می شود كه تشكيل الیه های 
حاصل  اطمينان  با  حرارتی  عمليات  از  پس  مارتنزیت  ظریف 

شود.
 كاربيدهای اضافی ریز نيز به منظور افزایش مقاومت به سایش 
می توانند در این فوالدها وجود داشته باشند. هدف از افزودن 
كروم بيشتر، افزایش ميزان سختی پذیری فوالد می باشد]17[.

3-2- ارزیابی ریزساختار
در شكل )4( تصاویر ریزساختار نهایی ميكروسكوپ نوری هر 
پنج نمونه ارائه شدهاست. درتصاویر ميكروسكوپی ریزساختار 
نمونه فابریک خروجی)F2) مشاهده می شود كه مناطق سفيد 

رنگ در ميان مناطق مارتنزیت تمپر شده قرار گرفته است.

 این فاز سفيد می تواند فازهای غنی از كروم و كربن باشند كه 
در اثر جدایش جزیی به وجود آمده اند. این شكل بيان گر وقوع 
جدایش عناصر آلياژی طی انجماد و در نتيجه تشكيل فازهای 
كاربيدهای  تشكيل  احتمال  كه  است  كربن  و  كروم  از  غنی 
كروم در فضای بين دندریتی در ریزساختار ریختگی را افزایش 

می دهد.
فابریک  نمونه  ریزساختار  به  مربوط  ميكروسكوپی  تصاویر  در 
مشاهده  شده  تمپر  مارتنزیت  ریزساختار  نيز   (F2(ورودی
تيغه های  با  همراه  و  یكنواخت  كامال  صورت  به  كه  می گردد 

مارتنزیت بسيار ظریف در زمينه توزیع شده  است. 
همچنين كاربيد های بسيار ریز و ظریف در ميان این تيغه ها 
قرار گرفته شده است كه نشان دهنده عمليات حرارتی صحيح 

این قطعه می باشد.
كه  می گردد  P1مشاهده  نمونه  ميكروسكوپی  تصاویر  در 
انجام  خوبی  به  آن  تمپر  عمليات  استو  مارتنزیتی  ریزساختار 
نشده و در نتيجه ریزساختار حالت تيغه  ای خود را حفظ نكرده 
است. در مقابل كاربيدهای درشت مشاهده می شود كه سبب 
افت مقاومت در برابر اكسيداسيون می شود و مقاومت به سایش 
را با كاهش سختی فاز زمينه و كاهش مقاومت به اكسيداسيون، 

كاهش می دهد]18[.
دو  كه  می گردد  مشاهده   P2 نمونه  ميكروسكوپی  تصاویر  در 
فاز متفاوت، با مرزی كامال مشخص از هم جدا شدند. اما در 
بزرگنمایی های باالتر می توان دریافت كه این قطعه شامل دو 

نوع ریزساختار متفاوت است. 
درشت دانگی در این ریزساختار و بزرگ بودن تيغه های مارتنزیت 
نشان دهنده ضرورت كنترل شرایط ذوب و ریخته گری قطعه 
انجام  دارد و نسبتا عمليات حرارتی مشابه قطعه P1روی آن 

شده است.
در تصاویر ميكروسكوپی نمونه P3مشاهده می گردد كه با توجه 
به تركيب شيميایی این نمونه كه حاوی كربن بسيار باال است، 
درشت  كاربيدهای  با  مارتنزیتی  زمينه  دارای  آن  ریزساختار 
غيرهمگن است كه از یک طرف، به علت غلظت باالی كربن، 
سبب سختی بيشتر می شود و از طرف دیگر، آلياژ را در برابر 
خوردگی اكسيداسيونی و حساسيت به ترک، ضعيف می كند. 
با تشكيل كاربيدهای درشت، ميزان كربن و كروم محلول در 
زمينه كاهش می یابد كه سبب افت مقاومت به سایش زمينه در 

برابر سایش ضربه ای و سایش اكسيدان می شود. 

 کد قطعه/ 
 محل نصب

 (.wtعناصر آلیاژی )%
C Si Mn P S Cr Mo 

F1 08/0 0 018/0 080/0 28/0 5/0 82/0 خروجی 

F8 005/0 00/10 011/0 011/0 11/0 6/0 11/0 ورودی 

P1 03/0 62/6 010/0 085/0 00/0 3/0 03/0 خروجی 

P8 005/0 2/10 010/0 013/0 02/0 0/0 11/0 ورودی 

P0 36/0 3/18 010/0 003/0 21/0 0/0 00/0 ورودی 

 

جدول2- تركيب شيميایی آلياژهای مورد استفاده در ساخت دیافراگم ها.
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شكل 4- تصاویر به دست آمده از ميكروسكوپ نوری از قطعات دیافراگم توليد شده توسط پيمانكاران مختلف

  
 F2ورودی F1خروجی

  
 P2ورودی  P1ورودی 

 
 P3ورودی 

 

 های درشت مارتنزیت تیغه های درشت مارتنزیت تیغه

 کاربیدهای حل نشده
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3-3- بررسی عيوب در حين توليد
در شكل )5(شبكه ی یكی از دیافراگم های مستعمل نشان داده 
عيوب  همچنين  و  سایشی  آسيب های  بررسی  كه  است  شده 

ریختگی برش داده شده است.
 قسمتی از قطعه كه در این شكل با خط چين مشخص شده 
چشم  با  راحتی  به  كه  است  شده  جوشكاری  ناحيه ی  است، 
غيرمسلح قابل شناسایی است.در شكل )6( مقاطع برش داده 

شده ی )I( و )II( نشان داده شده اند.
 جوش ترميمی، ترک خستگی در ناحيه ی جوش كاری شده، 
حبس ماسه و همچنين لبه ی حاصل از تغيير شكل پالستيک 
در مقطع )I(در این شكل مشخص شده اند.بخش )II(، مقطع 
مقابل بخش )I( است كه پس از برش كاری ایجاد شده است كه 
بيان گر حجم وسيع این عيب در داخل قطعه است كه می تواند 

عامل شكست شبكه باشد. 
در سطح  ایجاد شده  كندگی  به همراه  ترک ها   )7( در شكل 
دیافراگم به وضوح دیده می شود. همچنين مطابق شكل )8( 
عيوب ناشی از نيامد و سرد جوشی مشاهده شده است كه این 
عوامل ناشی از انتخاب نامناسب دمای بارریزی و عدم كنترل 

تركيب شيميایی )ميزان سيليسيم( بوده است.

از گذشت 5 ماه      از دیافراگم ورودی بعد  شكل )9( تصاویری 
آسياكاری ارائه شده است. همانطور كه در تصاویر نشان داده 
شده است، این قطعات دچار سایش موضعی شدید و نامتعارف 
شده اند كه در ادامه منجر به سوراخ شدن و شكست آن شده 
است. این نحوه سایش در قطعه، نشان دهنده عدم یكنواختگی 
در ذرات ساینده و گلوله های چدنی است. مقایسه این دو قطعه 
نشان می دهد كه بيشترین ميزان سایش در مرز بين قطعات 
شروع می شود و به سمت باال حركت می كند. ميزان این سایش 
ارتفاع  و  ميزان ضخامت  از  از 50 درصد  بيشتر  باعث كاهش 
قطعه شده است. ضربه هاي ناشی از ذرات سنگ آهن بر روي 
آنهاو حركت هاي غلتشی ذرات روي آن منجر به افزایش سایش 

و ایجاد قوس در این قسمت شده است.

شكل 5- شبكه ی دیافراگم بخش خروجی آسيای گلوله ای خشک، ساخت شركت 
.(P1

(

 

I 

 
II 

 .(P1
شكل 6- عيوب موجود در شبكه ی دیافراگم توليد شده در شركت  )

 
شكل7-تصویر ميكروسكوپی از سطح قطعه ورودی و حضور ریزترک هاساخت شركت 

.)P2(

 
شكل 8- تصویری از كيفيت سطحی دیافراگم كه بيان گر پایين بودن دمای مذاب و 

.(P1
سياليت مذاب در شركت )
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3-4- ارزیابی خواص مكانيكی
و   )3( جدول  در  ضربه  به  مقاومت  سختی سنجی،  نتایج 
است.  ارائه شده   )10( نمودار شكل  در  آزمون سایش  نتایج 
مشاهده می شود كه آلياژ انتخاب شده برای دیافراگم ورودی 
از فابریک)F2( و P2دارای مقاومت به ضربه و سختی مناسبی 

است. این پدیده به خاطر حضور تيغه های ریز مارتنزیتی همراه 
با كاربيدهای ریز در داخل آن است كه ریزساختار را در شرایط 
كاری )دمای حدود C°200) پایدار می كند و مجموعه خواص 

مكانيكی )هم سختی و هم چقرمگی( در شرایط مناسبی است 
آن  دليل  است كه  بهتر  فابریک كمی  نمونه  بين،  این  در  كه 
كاربيدها  یكنواخت تر  نوزیع  و  مارتنزیتی  تيغه های  بودن  ریز 
تصاویر  )به  است  بوده  آن  اوليه  آستنيت  فاز  ریزدانگی  و 
ورودی  آلياژ P3برای  مقابل  در  شود(.  مراجعه  ميكروسكوپی 
هرچند از سختی باالیی برخوردار است ولی مقاومت به ضربه 
در  و  كربن  زیاد  مقدار  علت  به  پدیده  این  پایين دارد.  بسيار 

نتيجه وجود كاربيدهای درشت كروم در زمينه است.
نتایج آزمون سایش كه به صورت پين روی دیسک با استفاده 
بر  اوليه  سختی  تاثير  خوبی  به  شده،  انجام  سایش  سنگ  از 
تاثير ضربه در  مقاومت به سایش را نشان می دهد حال آنكه 
رفتار سایش آن به خوبی محسوس نيست. از آنجا كه در آسيا، 
بخش عمده ای از سایش دیافراگم ها، ناشی از نيروهای ضربه ای 
توجه  باید  را  سایشی  رفتار  بر  چقرمگی  تاثير  بنابراین  است، 
ارزیابی  برای  اختصاصی  از روش های  بهتر است  داشت. حتی 
مقاومت به سایش زره ها یا دیافراگم ها در برابر ضربه استفاده 

نمود )نظير روش سایش سقوطی(.
مقایسه داده های 2، 4 و 5 در آزمون سایش پين روی سنگ 
نشان می دهد كه مقاومت به سایش این آلياژها را می توان تا 
حدودی شبيه یكدیگر در نظر گرفت. بنابراین با توجه به خواص 
دیگر،  آلياژ  دو  با   5 آلياژ  شيميایی  آناليز  تفاوت  و  مكانيكی 
حرارتی  عمليات  اعمال  با  می توان  كه  گرفت  نتيجه  می توان 
مناسب )برای آلياژهای 2 یا 4(، به سختی و ریزساختار مناسب 
دست یافت و ضرورتی برای افزایش مقادیر كربن و كروم نيست 
)آلياژ 5(. البته توجه شود كه در شرایط واقعی، آلياژ 5 مقاومت 

به سایش كم تری از خود نشان داده است]18[.

 

 
 

 محل سایش غیریکنواخت

شكل9- تصاویر دیافراگم ورودی مستعمل بعد از آسياكاری
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3-5- تحليل نتایج توسط نمودار استخوان ماهی
سایش  بروز  علل  از  ماهی  استخوان  نمودار   )11( شكل  در 
شده  داده  نشان  گلوله ای  آسيای  دیافراگم های  در  نامتعارف 
است.نمودار استخوان ماهی، نمودار علت و معلول، روشی بسيار 
سودمند برای شناسایی و حل مسائل از طریق ایده پردازی و یا 
به بيان دیگر نمودار استخوان ماهی بيان تصویری رابطه علت 
و معلول است كه در آن علل اصلی و ریشه ای بالقوه بروز یک 

مساله به صورت گرافيكی مشخص می شود. 
هدف اصلی، شناسایی و ته   يه فهرستی از تمامی علل احتمالی 
مساله مورد نظر است. در مساله مورد نظر، علل اصلی و ریشه ای 
ورودی  دیافراگم های  ویژه  به  دیافراگم ها،  در  زیاد  سایش 
مشخص شده است. همچنين عوامل فرعی و جانبی كه بر روی 

هریک از این شاخص ها تاثير می گذارد بيان شده است.
 با توجه به تحقيقات صورت گرفته از دیافراگم های توليد شده 
و همچنين بازدید از داخل آسيای گلوله ای، چهار شاخص اصلی 

معرفی شدند كه عبارتند از:

 1- دیافراگم ها، 2- گلوله های چدنی، 3- نحوه بهره برداری از 
آسيا و 4- نصب و راه اندازی دیافراگم ها. 

در بخش دیافراگم، عوامل موثر ش ناسایی و تفكيک شدند كه 
شاخص های اصلی، جنس ماده، ریزساختار، خواص مكانيكی، 
با گلوله های چدنی نيز  روش توليد و سازنده است. در رابطه 
موارد ذكر شده در مورد دیافراگم ها نيز صادق است. در بخش 
نصب و راه اندازی آسيا شاخص های اصلی عبارتند از تاب گفتگی 
وكنترل  فناوری  شناخت  ورودی،  بخش  در  دیاپل  یا  اسكلت 
بازررسی قطعات در هنگام تحویل و نصب است. در بخش  و 
توليد،  متغيرهای  اصلی  شاخص های  نيز  آسيا  از  بهره برداری 

استفاده غير اصولی از تجهيزات و مواد كنستانتره است]18[.

 نمونه
F1 

 خروجی 
F2 

 ورودی
P1 

 خروجی 
P2 

 ورودی 
P3 

 ورودی

 895 865 381 828 686 (11HVسختی )

 88 84 8/38 81 89 (HRC)سختی 

 6 22 8 15 3 (J)مقاومت به ضربه 

 مالحضات

 ترکیب شیمیایی مناسب  فرآیند
 سیکل عملیات حرارتی مناسب 

  عدم کنترل ترکیب
شیمیایی )میزان باالی 

 کربن(
  سیکل عملیات حرارتی

 نامناسب

 ترکیب شیمیایی مناسب 
   عدم کنترل سیکل عملیات

 حرارتی

  عدم کنترل ترکیب
شیمیایی ) میزان باالی 

 کربن و کروم(
  سیکل عملیات حرارتی

 نامناسب

ریزساختار نهایی مناسب و   ریزساختار
 یکنواخت

  ریزساختار نهایی نامناسب و
حضور کاربیدهای حل نشده 
به همراه تیغههای درشت 

 مارتنزیت

  ریزساختار نهایی نامناسببه
همراهتیغههای درشت 

 مارتنزیت

  نامناسب وریزساختار نهایی 
حضور کاربیدهای حل نشده 
به همراه تیغههای درشت 

 مارتنزیت
 

جدول 3-  سختی و مقاومت به ضربه قطعات مختلف به همراه مالحضات فنی.
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شكل 11-  نمودار استخوان ماهی از علل بروز سایش نامتعارف در دیافراگم های آسيای گلوله ای.

نامتعارف در  بروز سایش  از علل  پارتو  نمودار  در شكل )12( 
دیافراگم ها ورودی آسيای گلوله ای ارائه شده و سهم هریک از 
عوامل مشخص شده است.نمودار پارتو برای به تصویر كشيدن 
همچنين  می رود،  كار  به  عيوب  و  مشكالت  دادن  توضيح  و 
تواند در تضمين عوامل تصادفی یک مشكل به خصوص  می 
و تصميم گيری محل قرار گرفتن بيشترین نيرو برای به دست 

آوردن بيشترین نتيجه به كار رود.
به طور خودكار مهم ترین  پارتو  نمودار  باید توجه داشت كه   
عيب را مشخص نمی كند، بلكه فقط آنهایی را كه بيشتر از بقيه 
مشاهده شده اند، تعيين می كند.به عبارت دیگر درصد زیادی از 
نقص ها و مشكالت ناشی از درصد كمی از علل و عوامل اصلی 
می باشد. ولی تعداد كمی از این علل اهميت داشته و بارفع آنها 

می توان بخش اعظمی از مشكالت را حل نمود.
همانطور كه در این نمودار نشان داده شده است، بيشترین سهم 
را دیافراگم ها به خود اختصاص داده اند كه می توان، نوع آلياژ، 
تركيب شيميایی، فرآیند توليد را در آن دخيل دانست. با توجه 
به مطالعات ميدانی و تحقيقات انجام گرفته شده بر روی تمام 
نمونه های توليد شده توسط پيمانكاران مختلف داخلی مشخص 
و  به ماهيت قطعه  و عدم آشنایی  نبود دانش فنی الزم  شد، 

نحوه كار آن باعث شده است كه برای یک قطعه موردی نظير 
دیافراگم ورودی سه تركيب شيميایی مختلف توسط پيمانكاران 
توليد گردد  كه در ادامه آن عدم انتخاب فرآند توليد و سيكل 
عمليات حرارتی مناسب باعث سایش موضعی و از كارافتادگی 

زودتر از موعد این قطعات می شود.
نصب  نحوه  و  مصرفی  چدنی  گلوله های  از  بعدی  بخش  در   
نصب و راه اندازی آسيا به عنوان موارد تاثيرگذار یاد شده است. 
سختی بسيار باالی گلوله های چدنی در مقایسه با دیافراگم ها 
باعث سایش زیاد این قطعات شده و عمر مفيد آنها را كاهش 
در  كه  است  مشاهده شده  بخش سوم  در  می دهد. همچنين 
وزن  یبا  مناسب  نا  دیافراگم های  از  استفاده  علت  به  گذشته 
باالتر، صفحه دیاپل در ناحيه ورودی دچار تاب گرفتگی شده 

است. 
پله  و  یكنواخت قطعات  باعث عدم چينش  تاب گرفتگی  این 
دار شدن آنها می گردد. مشاهده شده است كه این عامل باعث 

سایش موضعی شدید در بخش ورودی شده است.
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5- نتيجه گيری
روی  بر  گرفته  صورت  آزمایشات  و  مطالعات  به  توجه  با 
دیافراگم های ورودی و خروجی توليد شده توسط پيمانكاران 
نتایج زیر حاصل  بررسی وضعيت موجود  و  خارجی و داخلی 

گردید:
1- بررسی ریزساختارو خواص مكانيكی نمونه هااز پيمانكاران 
داخلی نشان دهنده تفاوت درتكنولوژی توليد، تركيب شيميایی 

و سيكل عمليات حرارتی به كار رفته است. 
2- با توجه به نمودارهای استخوان ماهی وپارتو، عواملی نظير 
عمليات  توليد،  شيميایی،تكنولوژی  تركيب  )جنس،  دیافراگم  
اندازه، تركيب  حرارتی و پيمانكار(، گلوله های چدنی )جنس، 
شيميایی،تكنولوژی توليد و عمليات حرارتی( و نحوه نصب و 
راه اندازی آسيا به ترتيب عوامل تاثيرگذارترین عوامل در سایش 

و عملكرد دیافراگم ها معرفی شدند.
3- مشخص شد كه سایش موضعی شدید در دریافراگم ها به 
خصوص در ناحيه ورودی، به شدت به نحوه نصب و راه اندازی 
مربوط می شود كه عامل تاثيرگذار در این بخش تاب گرفتگی 

دیاپل یا اسكلت ورودی است.
4- مشخص شد كه تكنولوژی به كار گرفته شده در ریخته گری 
و عمليات حرارتی دیافراگم ها توسط پيمانكار بسيار تاثيرگذار 
دستورالعمل  است  الزم  مورد  این  در  كه  است  الزم  و  است 

مشخصی موجود باشد.
5- مشخص شد كه یكی از عوامل سایش شدید و غيریكنواخت 
در دیافراگم، سختی باالی گلوله ها و عمليات حرارتی نامناسب 

آنها در حين توليد می باشد.
6- مشخص شد، شاخص سختی معيار مناسبی برای سنجيدن 

كيفيت دیافراگم ها توليد شده نيست و مشاهده شد كه نمونه ای 
به سایش و  )HRC59( دارای مقاومت  باال  بسيار  با سختی 

ضربه پایينی است.
7- با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و تهيه مواد مصرفی اوليه، 
این نوع فوالدهای زنگ نزن مارتنزیتی )كم كربن-كروم متوسط(
در جایگاه مناسبی نسبت به آلياژهایی نظير فوالدهای پركربن-

پركروم، چدن های نيكل سخت و غيره قرار گرفته می شوند.
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مهوش صفی نژاد1 ،منصور رضازاده آذری 2 ،رضوان زنده دل3،آتنا رفیعی پور4،سهیال خداکریم5،بهنام خدا رحمی6
چكيده 

معدنكاری ازجمله مشاغل مهم مواجهه با آالینده های هوابرد هست. با توّجه به شيوع باالی بيماری ها و جمعيت زیاد كارگران در 
معادن سنگ آهن، هدف مطالعه حاضر بررسی مواجهه كارگران معدن سنگ آهن  گل گهر سيرجان با گردوغبار، تركيبات آهن و 

نيز سيليس كریستالی قابل استنشاق در نظر گرفته شد.
در این مطالعه 92 نفر از كارگران سالم غير سيگاری معدن گل گهر سيرجان به عنوان گروه مواجهه و 48 نفر از كاركنان اداری 
به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. نمونه برداری از منطقه تنفسی كارگران جهت تعيين مقدار گردوغبار، تركيبات آهن و نيز سيليس 
كریستالی قابل استنشاق به ترتيب مطابق با روش های OSHA-Id121 ،NIOSH0600 و NIOSH7602  انجام شد. طبق  
یافته ها  ميزان مواجهه با گردوغبار، تركيبات آهن و سيليس كریستالی قابل استنشاق در گروه مواجهه به صورت معنی داری از گروه 
شاهد باالتر بود(p < 0/001). بر اساس حدود استاندارد مجاز مواجهه شغلی ارائه شده از سوی سازمان ACGIH برای تركيبات 
گردوغبار، آهن و نيز سيليس كریستالی قابل استنشاق، ميزان مواجهه با این تركيبات به ترتيب  در 6.96 ، 5.38 و 7.66 درصد از 

افراد گروه مواجهه بيشتر از حدود مجاز مواجهه شغلی بود.  
 مواجهه بيشتر از حدود مجاز مواجهه شغلی كارگران با تركيبات ذكرشده، لزوم انجام مطالعات تكميلی  از قبيل پایش شغلی سایر 

تركيبات موجود در گرد و غبارهای معدنی )فلزات سنگين، آزبست و...( و نيز پایش بيولوژیكی كارگران را نشان می دهد.

كلمات كليدي:گرد و غبار آهن، پایش شغلی، معدن سنگ آهن.

1- كارشناس ارشد، دانشكده بهداشت و ایمنی، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی، تهران
2- استاد تمام، دانشكده بهداشت و ایمنی، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی، تهران 

3- دانشيار، دانشكده بهداشت و ایمنی، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی، تهران.
4- دانشجوی دكتری تخصصی، دانشكده بهداشت و ایمنی، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، كميته تحقيقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی، تهران

5- دانشيار ، دانشكده بهداشت و ایمنی، گروه اپيدميولوژی، دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی، تهران
6- كارشناس ارشد، سرپرست بهداشت حرفه ای، شركت معدنی و صنعتی گل گهر، سيرجان

پایش شغلی كارگران مواجهه یافته با گردوغبار هوابرد 
در معدن سنگ آهن گل گهر سيرجان
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1- مقدمه
شغل معدنكاری امروزه در رده بندی مشاغل خطرناک قرارگرفته 
و موجب ایجاد مشكالت و بيماری های شغلی متعدد در ميان 
كارگران معدن شده است)1(. بر اساس گزارش اداره سالمت 
و امنيت معادن ایاالت متحده آمریكا ميزان تلفات، آسيب ها و 
بيماری های ناشی از كار در معادن تقریباً شش برابر صنایع دیگر 
است)2(. مواجهه با ذرات گردوغبار از ميان عوامل تهدیدكننده 
سالمت در معادن بيشترین تأثير را بر افزایش نرخ بيماری های 
معدنی  گردوغبار  با  مواجهه  دارد.  معدن  كارگران  در  تنفسی 
می تواند با تضعيف سيستم برونشی منجر به بروز بيماری هایی 
همچون آسم، سل، پنوموكونيوزیس و سرطان ریه شود. خطرات 
معادن  در  سنگ آهن  گردوغبار  با  مواجهه  از  ناشی  بهداشتی 
مختلف، متغير گزارش شده است كه تفاوت در تركيب سنگ 
معدن و درصد عناصر سازنده آن در نواحی مختلف جغرافيایی 
ميان  از  باشد.  مؤثر  متفاوت  بهداشتی  اثرات  بروز  بر  می تواند 
می توان  هوابرد  معدنی  گردوغبارهای  تشكيل دهنده  تركيبات 
اشاره  سيليس  و  آزبست  ميكا،  تالک،  فلزی،  اكسيدهای  به 
كرد. یافته های متون علمی نشان می دهد كه آهن و سيليس 
كریستالی بيشترین و رایج ترین آالینده های هوابرد موجود در 

گردوغبار معادن سنگ آهن می باشند)3(.
با  شغلي  مواجهه  با  ارتباط  در  زیادي  اپيدميولوژیكي  شواهد 
مانند  مختلف  بيماری های  پيدایش  و  كریستالي  سيليس 
بيماری های  و  توبركولوزیس   ریه،  سرطان  سيليكوزیس، 
همچنين  دارد]9-6[.  وجود    )COPD(ریوي انسدادي 
سيليس كریستالی، عامل احتمالی بروز سرطان ریه در ميان 
كارگران معادن سنگ آهن تشخيص داده شده است]3[. اگرچه 
كاهش ابتال به سيليكوزیس در كشورهاي توسعه یافته درنتيجه 
است  گزارش شده  گردوغبار  كنترل  و  كاري  در شرایط  بهبود 
اّما در كشورهاي درحال توسعه، تماس با آئروسل های سيليس 
معضل  یک  به صورت  همچنان  استنشاق  قابل  كریستالي 
سيليكوزیس  ازآنجایی كه   .]11 است]10.  مطرح  بهداشتي، 
یک بيماري غيرقابل درمان ولي قابل پيشگيری است، تحقيق 
در زمينه مواجهه با گرد و غبار سيليس كریستالي و ارزیابی 
تحقيقاتي سازمان  و  علمي  اولویت های  از  ریسک،  مدیریت  و 
جهاني بهداشت  و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

كشور است]12. 13[.
بر  به عنوان یک عنصر ضروری، نقش حياتی  اگرچه  نيز  آهن 
و  اكسيژن  انتقال  مانند  بدن  فيزیولوژیک  مهم  عملكردهای 
فعاليت های آنزیمی دارد اّما افزایش مقدار آن در بدن می تواند 
باعث بروز واكنش فنتون و پراكسيداسيون ليپيدی شود. همچنين 
تجمع آهن اضافی در بدن می تواند در طوالنی مدت باعث بروز 
بيماری های مختلفی مانند نارسایی قلبی، دیابت، سرطان كبد 
و یک نوع از پنوموكونيوز خوش خيم به نام سيدروزیس شود. 

كه می تواند به دليل حضور هيدروپراكسيدهای ناپایدار ناشی از 
واكنش ليپيد پراكسيداسيون باشد)7-4(.

فرآیند  از  ناشی  آالینده های  با  مواجهه  بين  ارتباط  دیرباز  از 
معدنكاری با بروز بيماری های ریوی از سوی محققين مختلف 
موردبررسی قرارگرفته است و نتایج مطالعات وجود این ارتباط 
اخير  علمی  تحقيقات  دیگر  طرف  از  كرده اند)8(.  تأیيد  را 
تأیيد  ریوی  بيماری های  درنتيجه  را  اكسيداتيو  استرس  بروز 

كرده اند)9(.  
2- روش تحقيق

 ،1396 سال  در  كه  است  مقطعي  مطالعه  یک  پژوهش  این 
جنوب  در  واقع  سيرجان  شهر  گهر  گل  سنگ آهن  معدن  در 
ميان  از  مواجهه  گروه  كارگران  شد.  انجام  ایران  كشور  شرق 
از  شاهد  گروه  كارگران  و  گندله سازی  و  تغليظ  كارخانه  دو 
انتخاب شدند.  معدن  رستوران  و  اداری  بخش  كاركنان  ميان 
از پارامترهای ورود به مطالعه داشتن حداقل یک سال سابقه 
به  ابتال  سابقه  بدون  و  فيزیكی  از سالمت  برخورداری  كاری، 
بيماری های وراثتی، كبدی، قلبی، دیابت و فشارخون و نيز عدم 
تحقيق)10(  پيشينه  به  توّجه  با  بود.  و دخانيات  دارو  مصرف 
نمونه  تعداد  حداقل  نمونه ها،  ریزش  امكان  گرفتن  نظر  در  و 
نفر  گروه شاهد 48  در  و  نفر  مواجهه، 92  گروه  در  موردنياز 
وارد  مطالعه  به  آگاهانه  رضایت  از كسب  كه پس  برآورد شد 
شدند. اطالعات دموگرافيک و سوابق بيماری افراد با استفاده 
از پرسشنامه و توسط محقق جمع آوری شد. تعداد افراد گروه 
مواجهه به نسبت جمعيت شاغل در هر گروه كاری تعيين شد. 
تعيين  به منظور  كارگران  تنفسی  هوای  از  نمونه برداری 
سيليس  و  آهن  تركيبات  گردوغبار،  با  آن ها  مواجهه  ميزان 
روش های  با  مطابق  ترتيب  به  استنشاق  قابل  كریستالی  
و    )12(  OSHA-Id121  ،)11(NIOSH-0600 استاندارد 
NIOSH7602  به مدت 2 ساعت با استفاده از سيكلون حاوي 

فيلتر غشایي استرسلولزی با قطر 25 ميلی متر و پورسایز 0/8 
ميكرون و پمپ نمونه برداری فردي SKC با دبی   

 انجام شد. جهت نمونه گيری از گرد و غبار و تركيبات آهن، پمپ 
نمونه برداری به كارگر متصل شد و جهت نمونه گيری از سيليس 
كریستالی قابل استنشاق، پمپ در محيط و در نقاطی كه حضور 
كارگران تمركز بيشتری داشت قرار داده شد. همچنين جهت 
تعيين مواجهه احتمالی كارگران گروه شاهد نيز، ميزان مواجهه 

سه نفر از آن ها با تركيبات یادشده انجام شد.
اندازه گيری ميزان مواجهه با گرد و غبار كلی قابل استنشاق به 
Sartorius-(روش وزن سنجی و با استفاده از ترازوی حساس

آناليز تركيبات آهن و سيليس  TE124S، دقت gr 5-10( و 
)مدل  اتمی  جذب  دستگاه های  با  ترتيب  به  كریستالی 
Varian220FS، ساخت فرانسه( و اسپكتروسكوپی مادون قرمز 
تبدیل فوریه)مدل WQF-510A، ساخت چين( انجام شد. 
1atomic absorption spectroscopy  

7.1 L/min
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تجزیه وتحليل  برای   21 نسخه   SPSS نرم افزار  از  پایان  در 
داده های این  مطالعه استفاده گردید. 

3- تحليل داده ها و ارائه نتایج
آزمون آماری من ویتنی تفاوت معنی داری را ازلحاظ متغيرهای 
دموگرافيک سن، BMI و سابقه كار ميان دو گروه مواجهه و 

شاهد نشان نداد)p<0/05( )جدول 1(.
كلی،  گردوغبار  با  مواجهه  ميزان  ویتنی  من  آماری  آزمون 
تركيبات آهن و سيليس كریستالی قابل استنشاق در كارگران 

گروه مواجهه را به صورت معنی داری بيشتر از افراد گروه شاهد 
مجاز  استاندارد  حدود  اساس  بر   .(p  < داد(0/001  نشان 
برای   ACGIH سازمان  سوی  از  ارائه شده  شغلی  مواجهه 
قابل  آهن  تركيبات   ،(33mg/m) استنشاق  قابل  گردوغبار 
استنشاق (35mg/m) و نيز سيليس كریستالی قابل استنشاق 
ترتيب   به  تركيبات  این  با  (0.3025mg /m)ميزان مواجهه 
در 6.96 ، 38.5 و 7.66 درصد از افراد گروه مواجهه بيشتر از 

حدود مجاز مواجهه شغلی بود.  

 (=29nگروه مواجهه) های دموگرافیکمیانه ویژگی 
 )میانه( بازه 

 (=84nگروه شاهد)
 )میانه( بازه

 
P-Value 

 16/2 02 – 65( 13) 31 – 56( 13) سن)سال(

 6/2 5 – 1 (6) 5 – 32 (5) سابقه کار)سال(
BMI (06)61/15 - 31 (06 )60 – 1/31 15/2 

جدول 1- آمار توصيفی )آزمون من ویتنی( متغيرهای دموگرافيک در گروه مواجهه و شاهد

 جمعیت مطالعه
 

 گردوغبار قابل استنشاق
(3mg/m) 

 )میانه( بازه

 آهن قابل استنشاق
(3mg/m) 

 )میانه( بازه

 سیلیس کریستالی قابل استنشاق
(3mg/m) 

 )میانه( بازه

 101 – 5/1 (9/4 )25 – 00/0 (02/0 )45/0 – 000/0( 8/42) (=29nگروه مواجهه)

 88/0 – 51/0 (40/0 )048/0 – 014/0 (000/0 )000/0( 59/0) (=84nگروه شاهد)

P-Value 001/0> 001/0> 001/0> 
 

جدول 2- ميزان مواجهه شغلی با گردوغبار، تركيبات آهن و سيليس كریستالی قابل استنشاق در گروه مواجهه و شاهد

4- تحليل داده ها و ارائه نتایج
معدن  كارگران  مواجهه  كه  داد  نشان  حاضر  مطالعه  نتایج 
سنگ آهن گل گهر سيرجان با گردوغبار كلی و نيز تركيبات 
آهن قابل استنشاق بيشتر از حدود استاندارد توصيه شده توسط 
مركز سالمت محيط و كار ایران و سازمان ACGIH است. حد 
آستانه مجاز مواجهه شغلی سازمان ACGIH برای گردوغبار 
كلی قابل استنشاق با پيش فرض عدم وجود آزبست، محتوای 
سيليس كریستالی كمتر از یک درصد و نيز سميت بسيار پایين 
است  حالی  در  این  است.  گزارش شده   33mg/m حدود  در 
تركيبات خطرناكی  وجود  قبلی  مطالعات  نتایج  اساس  بر  كه 

مانند آزبست آمفيبولی، فلزات سنگين و سيليس كریستالی در 
مقادیر بيش از 1% در نمونه گردوغبار هوابرد معدن گل گهر 
 Jooyeon سيرجان تأیيدشده است)13(. درصورتی كه مطالعه
Hwang و همكاران بر روی معدنكاران شش معدن سنگ آهن 
با گرد  ایالت مينه سوتا در آمریكا، ميزان مواجهه معدنكاران 
شغلی  استاندارد  حد  از  كمتر  را  استنشاق  قابل  كلی  غبار  و 
سازمان ACGIH گزارش كرد و علت آن را كيفيت مطلوب 
سيستم های تهویه عنوان نمودند)14(. در مطالعه دیگری نيز 
Adelroth و همكاران ميزان مواجهه كارگران با گرد و غبار 
قابل استنشاق را در یک معدن سنگ آهن زیرزمينی در سوئد 
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در حدود 3/2 ميلی گرم بر مترمكعب گزارش كردند)15( كه در 
مقایسه بامطالعه حاضر بسيار كمتر بود. با توّجه به نتایج مطالعه 
حاضر و یافته های مطالعه سلطانی و همكاران، نمونه های گرد 
را نمی توان در دسته  و غبار هوابرد معدن گل گهر سيرجان 
مواجهه  ارزشيابی  و  كرد  طبقه بندی   PNOS گردوغبارهای 
شغلی كارگران، نياز به پایش مواجهه آنان با تركيبات مختلف 
آزبست،  قبيل سيليس،  از  آنان  تنفسی  غبار هوای  و  در گرد 

فلزات سنگين و سایر تركيبات به صورت هم زمان دارد.
غالمی و همكاران نيز در مطالعه خود بر روی نمونه گردوغبار 
و  غبار  و  گرد  غلظت  معدن سنگان شهرستان خواف،  هوابرد 
همچنين سيليس كریستالی قابل استنشاق را بيشتر از حدود 
استاندارد توصيه شده توسط مركز سالمت محيط و كار ایران و 

سازمان ACGIH گزارش نمودند)16(.
در مطالعه حاضر ميزان مواجهه با تركيبات آهن قابل استنشاق 
در 38/5% از افراد گروه مواجهه بيشتر از حدود مجاز مواجهه 
سازمان های  نيز  و  ایران  كار  و  محيط  سالمت  مركز  شغلی 

ACGIH  و NIOSH اندازه گيری گردید.
تحقيق،  گروه  توسط  گرفته  صورت  بررسی های  اساس  بر 
استنشاقی  مواجهه  ميزان  اندازه گيری  باهدف  مطالعه ای 
كارگران معدن سنگ آهن با تركيبات آهن و مقایسه آن با حدود 
اگرچه  است.  انجام نشده  امروز  به  تا  مواجهه  مجاز  استاندارد 
بيماری  و همچنين وجود  ریوی مختلف  بيماری های  به  ابتال 
سيدروزیس در ميان معدنكاران در مطالعات علمی گزارش شده 
است)3(. ازاین رو لزوم انجام تحقيقات علمی وسيع تری در كليه 

كارگران معدن آهن ضروری به نظر می رسد.

5- نتيجه گيری
در مطالعه حاضر ميزان مواجهه كارگران معدن سنگ آهن گل 
گهر سيرجان با گرد و غبار، آهن و نيز سيليس كریستالی قابل 
استنشاق بسيار بيشتر از حدود مجاز مواجهه شغلی توصيه شده 
برای این تركيبات اندازه گيری شد. بر اساس یافته های مطالعه 
حاضر، انجام مطالعات جامع تر باهدف اندازه گيری سایر تركيبات 
نيكل،  كروم،  آرسنيک،  قبيل  از  معدنی  گردوغبارهای  سمی 

آزبست و... و نيز پایش بيولوژیكی كارگران توصيه می شود. 
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 Occupational monitoring of workers exposed to airborne 
dust in Golgohar Iron Ore mine

Sepheipour;M.

Abstract
Background and aim: Mining is categorized with considerable exposure to airborne 
contaminations. Regarding the high prevalence of diseases and the high population of workers 
in iron ore mines, the aim of this study was to investigate the exposure of Golgohar iron ore 
miners to respirable dust, respirable iron compounds and also respirable crystalline silica. 
Methods: In this study, 92 non-smoker healthy workers of Golgohar Iron Ore mine was selected 
as exposed and 48 office workers were selected as the control group. Personal sampling of 
the workers was carried out to determine the amount of respiratory dust, iron compounds and 
crystalline silica based on NIOSH-0600, OSHA-121 and NIOSH7602  methods, respectively. 
Results: The exposure level of respirable dust, iron compounds and crystalline silica in the 
exposed group, was significantly higher than the control group(p <0.001). According to the 
standard occupational exposure limits provided by the ACGIH for the respirable dust, respirable 
iron compounds and also respirable crystalline silica, the exposure to these compounds was more 
than standard exposure limits in 96/6%, 38.5% and 66.7% of the exposed group, respectively.
Conclusion: Due the excessive exposure of workers with the mentioned compounds, more 
comprehensive studies, such as the monitoring of other compounds in mineral dust (heavy 
metals, asbestos, etc.), as well as biological monitoring of workers are recommended.

Key words: Iron dust, Occupational monitoring, Iron Ore mine
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 Investigation and Evaluation of Metallurgical 
Characteristics of Inlet and Outlet Diaphragms of Ball 

MillProduced by Different Contractors
Abbasi; M.

Abstract
In this research, the inlet and outlet of diaphragm parts in ball millproduced by different 
contractors wereanalyzed and evaluated metallurgically and qualitatively.For this purpose, five 
samples of used diaphragms manufactured by different contractors were prepared.The chemical 
composition, microstructural characteristics, mechanical and wear properties were investigated 
separately. Also optical microscope, vickers hardness, sharpy impact test and wear test Pin on 
disk were performed.The chemical compositionand microscopic results showed that the main 
difference between the samples produced by the internal contractors with the external fabric 
sample is in the production method, which can be indicated by the chemical elements and the 
applied heat treatment cycle.With using fish bone and Pareto charts, the contribution of each of 
the factors influencing the performance of the diaphragms was examined, which showed that 
the production of diaphragms, consumable balls and operating modes from mill had the highest 
share, respectively.

Key words:Ball Mill, Heat Treatment, Microstructure, Wear,Diaphragm.
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 Arrangement and designing a hydrocyclone of line DTP 
grinding circuit in hematite recovery plant at Golgohar 

Company using the USIM PAC simulator software
Seifaddini; R.

Abstract
Modeling and simulation play an important role in designing, developing and optimizing the 
processing circuit as well as predicting the behavior and performance of the plant. Hematite  
plant at Golgohar Company consists of three lines: Dry tailing Processing (DTP), Wet Tailings 
Processing (WTP) and Sulphur Reduction Processing (SRP). Due to the significant amount of 
fine particles in the line DTP, the importance of the correct layout of the classification system 
is doubled. The main objective of this study is to achieve the optimal arrangement of ball mill 
and Hydrocyclone circuits in the hematite plant and ultimately increasing the capacity of the 
circuit.Obviously, there are two options for location of the hydrocyclone before and after the 
Ball mill. For simulation of thehydrocyclone in the Hematite grinding circuit, the USIM PAC 
Simulation Software was used. In this case, the current circuit was simulated first, and then, 
after measuring the retention time  in the open circuit, both the ball mill-hydrocyclone (direct 
system) and hydrocyclone-ball mill (indirect system) were simulated. Also, the hydroclone was 
designed. The results obtained from the simulation with the USIM PAC software showed that 
For direct system, two hydrocyclone with operating pressure of 55 kPa are required. Also, 
the diameter of the input feed diameter, overflow diameter and underflow diameter should be 
165, 200 and 95 mm, respectively, and for indirect system, two hydrocyclone with operating 
pressure of 60 kPa are required. And input feed diameter, the diameter of the overflow and the 
diameter of the vent should be 175, 225 and 105 mm, respectively and  distribution of input 
feed, overflow and underflow of the hydrocyclone in the direct system t were 109, 72 and 147 
microns and in the indirect circuitwere   212, 71 and 325 microns, respectively. The results 
showed that the efficiency of the circuit in the indirect system  was  more than the direct state, 
and also it prevents the formation of fine particles  inside the ballmill.
Key words:Iron Ore, Ball mill, Hydrocyclone, Arrangement, USIMPAC, Golgohar.
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Performance evaluation and efficiency improvement of 
concentrate filtration circuit of lines 5 and 6 of Golgohar 

Mineral and Industrial Company
Azargoon Jahromi; A.

Abstract
Lines 5 and 6 of Golgohar Mineral and Industrial Complex have been designed and built for the 
annual production of 4 million tons of magnetite concentrate to feed the pelletizing plant No. 
2. In these plants, the special surface of concentrate (Blain) is increased by the high pressure 
grinding rolls equipment (HPGR). At present, due to changes in the input feed of the plant, the 
magnetite concentrate moisture has increased. Increasing the moisture content of the material 
will reduce the HPGR operational gap, thereby reducing the feed rate and the effective pressure 
on the particles. As a result, Blain Concentrate will not be desirable.One of the ways to reduce 
the moisture content of the materials is investigating the effective parameters on the filtration 
process. After checking of the process and sampling from the circuit, it was determined that 
the parameters of vacuum pump pressure, filtration time, solid particle size and solid pulp 
percentage were effective on the filtering process. For this purpose, filtration experiments were 
carried out at different levels of each of the above parameters. Other processes for improving the 
filtration process, changing the surface particle chemistry by surfactants, and also changing the 
structure of the cake by the filteraid. In this research, three types of surfactants SDS, PEG and 
CTAB were used to study their effect on moisture reduction and filtration process. The results 
showed that the optimal conditions of the process parameters to achieve the minimum moisture 
content is 60 kPa operating pressure, optimum dewatering time of 100 to 120 seconds, particle 
size 105 microns, proportional to the separation of hydrocyclones and 60% solids content of 
pulpproportional to transfer equipment. Surfactant experiments showed that by adding 100 g/t 
anionic surfactant SDS to the pulp, the filter cake moisture content was reduced by 2%. The SDS 
increased filtration efficiency by decreasing the time of forming the filter cake and increasing the 
filtrate volume, especially at the time of forming the cake. The use of SDS improves filtration 
performance by increasing the ratio of throughput to moisture. At a concentration of 100 g/ton 
SDS, the lowest moisture of filter cake and the highest throughput was achieved. The ratio of 
throughput to moisture content for SDS was highest compared to other surfactants.The results 
of the technical studies of horizontal belt filters indicated that the efficiency of the filters can 
be increased by separating the vacuum tanks into binary groups and adjusting the suction and 
discharge time corresponding to the area of the placement. The ratio of suction time to drainage 
time for the feeding area and the dewatering area was 2 and 4 respectively.
Key words: Filtration, filteraid, surfactant,cake filter, throughput, blain
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Comparison results of Semi autogenous mills index )SPI) 
and Los Angeles Test )LA)

Amiri; M.

Abstract
Among the various methods of evaluating the hardness index in Autogenous and 
Semiautogenousmills, SPI test is widely useddue to low cost and availability of equipment.
However,conductingof that is a very time-consuming process.Moreover, evaluating of 
the hardness of processing plant feedingneeds assessing the hardness of the blasted ore.
Therefore,it is necessary to investigate some representative samples from each blasting pattern.
However,because of the timing of SPI test,as mentioned above, this is not possible.In order to 
overcome this problem, it is necessary to consider another indicator whose results would be 
reasonably consistent with the results of SPI test. In this study, according to a library study, the 
determination of the Los Angeles Abrasion due to measure of resistance of coarse aggregate 
to degradation (breakdown) by impact, abrasion, grinding to compare with the SPI results was 
introduced. Comparison of the SPI and Los Angeles results on Golgohar mine no. 1 samples 
for extraction plan is presented.

Key words:hardness, semi autogenous mill, Los Angeles
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 Presentation of a mathematical model for predicting 
burden)Case study of Golgohar mineNo.5)

Khajoei; A.

Abstract
Burden is considered to be the most important and critical variable in the design in open pit 
mine blasting pattern and it has direct connection with other blasting operations in the mine. 
In open pit mines, the lack of control of the burden leading to undesirable effects such as 
unsuitable crushing, back break, fly rock, etc. In this study, a multivariate statistical model was 
used to predict the burdenby using the effects of parameters such as holelength, spacing and 
stemming length with a case study in Gol-e-Gohar mine No. 5 in Sirjan. The results of using 
the statistical model showed that it is a suitable model for predicting the burden. The evaluation 
of the constructed model showed that polynomial regression with inappropriate coefficients 
can predict the burden with a high probability with a coefficient of 0.934, an average root mean 
square error of 385.0 and an average error of 0.273.

Key words: blasting, burden, Golgohar mine No. 5, Statistical Method, Nonlinear Regressi
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