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شبیهسازی مدار آسیای خودشکن چغارت با استفاده از نرمافزار  JKSimMetو
بررسی تأثیر نیمه خودشکنی آن
محمد رنجبربافقی ،1علی دهقانی ،2محمد مهدی خسروی

راد3

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ،دانشگاه یزد
 -2دانشیار ،دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ،دانشگاه یزد و پژوهشکده فناوری های معدنکاری
 -3مربی ،گروه مهندسی معدن ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق

(دریافت :بهمن  ،7931پذیرش :خرداد )7931

چکیده
تغییر مشخصات بار اولیه مدار فرآوری چغارت موجب کاهش کارائی آسیای خودشکن این کارخانه شده است .افزودن گلوله
جهت کمک به خردایش کانسنگ اکسیده به عنوان یکی از راههای بهبود راندمان خردایش بررسی شد .در این موارد معمولاً از
نرمافزارهای قابل اعتماد جهت شبیهسازی و پیشبینی تاثیر نیمه خودشکنی استفاده میشود .به همین منظور شبیهسازی مدار
آسیای خودشکن چغارت و بررسی امکان افزودن گلوله به این آسیا با استفاده از نرمافرار  JKSimMetانجام شد .از جریانهای
ورودی و خروجی به آسیای خودشکن نمونهگیری شد و آزمایشهای خردایش جهت خصوصیتسنجی بار اولیه انجام شد .سپس
با استفاده از نتایج حاصل از آزمایشها و اطلاعات مربوط به بار اولیه و مشخصات آسیا ،مدار آسیای خودشکن چغارت شبیهسازی
شد .نتایج به دست آمده انطباق توزیع ابعادی محصول شبیهسازی شده و واقعی آسیا را نشان داد .با استفاده از نتایج این
شبیهسازی ،پیشبینی شده است که ظرفیت این مدار ،با افزودن گلولههای  111میلیمتری به میزان  5و  11درصد حجمی آسیا،
به ترتیب حدود  3و  7درصد افزایش خواهد یافت .افزودن  2/5درصد حجمی گلوله در شرایطی تقریبا مشابه منجر به افزایش
ظرفیت به میزان حدود  8درصد و افزایش ابعاد محصول به میزان حدود  01میکرون گردید ،در حالی که توان مصرفی نیز حالت
پایداری داشت.

کلمات کلیدی
آسیای خودشکن چغارت،آزمایشهای شکست ،شبیهسازی ،نرمافزار  ،JKSimMetافزودن گلوله

عهدهدار مکاتباتa.dehghani@yazd.ac.ir :
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 -1مقدمه

میشود .سنگهای درشت که نرخ خردایش کمتری دارند در
اثر لب پر شدن و سایش به قطعات شبه کروی تبدیل
میشوند .بسته به ماهیت بار اولیه ،بخشی از این سنگها ،که
معمولاً ابعادی حدود  71تا  15میلیمتر دارند (ابعاد بحرانی)،
با نرخ کمتری نسبت به خوراک جدید خرد میشوند .در
صورت تجمع این ذرات در آسیا ،بخشی از حجم آن اشغال
شده و ظرفیت آن کاهش مییابد .استفاده از بار خردکننده
مناسب میتواند موجب کاهش حضور این ذرات داخل آسیا
شود.
فرآیند خردایش در آسیای خودشکن با سه مؤلفه تعریف
میشود:
 تابع انتخاب یا توزیع نرخ شکست4 تابع شکست یا توزیع دانهبندی ذرات پس از شکست1 -نحوه انتقال مواد به خارج از آسیا6

در سالهای اخیر ،با توجه به تغییر ماهیت و اکسیده
شدن کانسنگ ورودی به مدار فرآوری چغارت ،ظرفیت تولید
کنسانتره سنگ آهن این مدار به میزان قابل توجهی کاهش
یافته است .از آنجا که مدار فرآوری چغارت فقط از آسیای
خودشکن جهت آسیا کردن مواد استفاده میکند ،این آسیا
گلوگاه اصلی در فرایند افزایش ظرفیت این کارخانه به حساب
میآید .در سالهای گذشته با تغییر بعضی از پارامترهای قابل
کنترل در کارخانه مانند درجه انباشتگی آسیا ،درصد جامد
و کاهش ابعاد سرند ،تأثیر آنها بر ظرفیت و خردایش مدار
بررسی شده است .همچنین شبیهسازی مدار با استفاده از
نرمافزار  MODSIMانجام شده و بعضی تغییرات به کمک
آن پیشبینی شده است .در این پژوهش از نرمافزار
 JKSimMetبرای شبیهسازی مدار خودشکن چغارت
استفاده شده است .این نرمافزار در موارد متعددی بهطور
موفقیتآمیزی در طراحی ،اصلاح مدار یا افزایش ظرفیت
مدارهای خردایش مورد استفاده قرار گرفته است[ .]7در
ادامه مدلهای خردایش در آسیاهای خودشکن و
آزمایشهای خردایش برای تعیین توابع شکست و انتخاب
توضیح داده شدهاند .سپس نتایج آزمایشهای خردایش روی
نمونه کانسنگ چغارت و نتایج شبیهسازی با استفاده از نرم
فزار  JKSimMetارائه شدهاست .در نهایت تاثیر افزودن
گلوله به آسیای خودشکن چغارت بررسی شده است.

 -1-2فرآیندهای مرتبط با شکست در آسیای خودشکن

ساختار اصلی مدلهای موازنه جمعیتی که در مدلسازی
مدارهای آسیا کنی مورد استفاده قرار گرفتهاند به دو دسته،
فرآیندهای مرتبط با شکست و فرآیندهای مرتبط با انتقال
جرم و خروج از آسیا ،تقسیم میشوند[.]7
 -1-1-2نرخ شکست

نرخ شکست (تابع انتخاب) یکی از پارامترهای اصلی در
مدل سازی آسیاهای گردان است .برخلاف تابع شکست که
فقط به جنس کانه وابسته است ،تابع انتخاب به محیط
خردایش (خصوصیات کانه ،قطر آسیا ،سرعت گردش آسیا،
اندازه و جنس گلوله ها) بستگی دارد .از این رو تابع انتخاب
آزمایشگاهی برای آسیا در مقیاس صنعتی مناسب نمی باشد
اما می توان با اطلاعات به دست آمده از کارهای آزمایشگاهی،
تابع انتخاب صنعتی را محاسبه کرد .در نرمافزار
 JKSimMetبا استفاده از توزیع ابعادی نمونه های گرفته
شده از جریان های خوراک و محصول آسیای عملیاتی ،تابع
شکست خوراک و پارامترهای توزیع زمان ماند مواد در آسیا،
تابع انتخاب صنعتی محاسبه میشود[.]9

 -2مدلهای فرآیند خردایش در آسیای خودشکن
خردایش در آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن تا حد
زیادی در اثر ضربه ناشی از سقوط ذرات و بارهای خردکننده
انجام میشود .ذرات در پاشنه آسیا بیشترین نیروی ضربه را
از سقوط سنگها و دیگر بارهای خردکننده دریافت میکنند.
انتهای آسیا با صفحات مشبکی(گریتینگ )7پوشیده شده که
بهعنوان دیافراگم عمل میکند و از خروج ذرات درشتتر به
جریان محصول خودداری میکند.
خوراک متشکل از ذرات با ابعاد مختلف ،به میزان مورد
نظر به آسیا شارژ میشود .در اثر چرخش آسیا و به کمک
بالابرهای پالپ ،سنگها برداشتهشده و در نقطه شانه ،7بار
رها و روی پاشنه 9فرود میآید .در حین این عملیات نیروهای
ضربه و سایش موجب خرد شدن قطعات مختلف سنگ

 -2-1-2تابع توزیع شکست

فرآیند کاهش ابعاد یا شکست کانسنگ برای آسیاهای
خودشکن /نیمه خودشکن با ارائه تابع ظهور یا تابع توزیع
شکست ،توصیف میشود و براساس آن شکست برحسب
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شبیه سازی مدار آسیای خط چغارت با استفاده از...

انرژی بالا (ضربه) و پایین (لغزش/سایش) توضیح داده
میشود .تابع ظهور خوراک توسط آزمایشهای آزمایشگاهی
وزنه افتان و سایش تعیین میگردند که با ترکیب شدن آنها،
یک تابع ظهور واحد را (رابطه ( ))7ارائه میدهند.
t le .a le  t he .a he

()7

he

t le  t

روش مذکور نرخ خروج مواد شبکه از رابطه ( )4محاسبه
میشود:
𝑚𝑥 < 𝑖𝑥 → 𝐷 = 1
𝑥
) 𝑖 (ln

()4

=𝑎

𝑖𝑥 < 𝑔𝑥 → 𝐷 = 0
{
که در آن  Dنرخ خروج مواد xm ،ابعاد ذرات کوچکی که
همیشه از شبکه عبور خواهند کرد یا رفتاری مانند آب
خواهند داشت xg ،ابعاد شبکهای که ذرات از آن عبور خواهند
کرد و  xiابعاد ذره  iاست.
در این روش نرخ خروج مواد از آسیا برای هر ابعاد ذرهای،
حاصلضرب بیشترین نرخ خروج از شبکه ( برحسب زمان-
ساعت) و نرخ خروج مواد برای هر ابعاد است و مطابق رابطه
( )1بیان میشود[.]1-6
𝐷 𝑑𝑖 = 𝑑𝑚𝑎𝑥 .
()1

در رابطه ( )7پارامتر  aتابع ظهور ترکیبی tle ،پارامتر t

برای سایش the ،پارامتر tبرای سنگ شکنی ale ،تابع ظهور
برای سایش و  aheتابع ظهور برای سنگشکنی میباشد .در
این مدل فرض بر این است که هر ذره یک سطح از انرژی
(بالا یا پایین) را دریافت میکند[.]1-4
 -2-2فرآیند مربوط به نحوه انتقال جرم و خروج از آسیای
خودشکن
 -1-2-2تابع انتقال جرم

انتقال پالپ در آسیا توسط تابعی مطابق رابطه ( )7که
ماندگی پالپ ،طرح شبکه ،سطح شبکه و سرعت آسیا را ،به
آهنگ حجمی تخلیه از شبکه آسیا ارتباط میدهد ،تعریف
میشود.

 -3-2پارامترهای مدل آسیای خودشکن "با نرخهای
متغیر"

در نرمافزار  JKSimMetبا توجه به مدار آسیای چغارت
و دادههای موجود از مدل "نرخ متغیر "( 8مدل  491در
نرمافزار) برای مدلسازی فرآیندهای موجود در آسیاهای
خودشکن و نیمه خودشکن استفاده میشود .این مدل در
سال  7335برای بهبود همبستگی بین توابع نرخهای
شکست و شرایط عملیاتی آسیاهای خودشکن و همچنین
بین اندازه خوراک آسیا و خصوصیات شکست کانه ،بر اساس
دادههای حاصل از آزمایشهای آسیاکنی در مقیاس نیمه
صنعتی و صنعتی توسعه داده شده است[.]8
برای پیشبینی محصول آسیا و تابع ظهور ،نرخهای
شکست فراکسیونهای ابعادی بار آسیا یا تابع انتخاب لازم
است .توزیع نرخ شکست در این مدل با استفاده از درونیابی3
تعیین میشود .در این مدل نرخهای شکست مطابق شکل 7
در ابعاد ذرات خاصی ( 44/8 ،76 ،4 ،5/71و  778میلیمتر)
مشخص میشود که هر کدام از ابعاد مذکور به ترتیب ،دارای
نرخهای شکست  R1تا  R5هستند .نرخهای محاسباتی R5
و  R4بیانگر شکست سنگهای با ابعاد بزرگ و نرخهای
کوچکتر  R1و  R2بیانگر شکست سنگهای کوچکتر
موجود در بار هستند.

𝐽𝑃 = 𝑘𝑄0.5 𝛾1.25 𝐴−0.5 𝜑0.67 𝑑−0.25

()7

در رابطه ( )7پارامتر  JPماندگی کسری پالپ d ،قطر آسیا
( γ ،)mمتوسط موقعیت شعاعی نسبی سوراخهای شبکه
(

𝑖𝑎 𝑖𝑟 ∑

𝑟 =  ai ،) γسطح کل سوراخهای شبکه در فاصله

𝑖𝑎 ∑ 𝑚

شعاعی  rm ،riشعاع داخلی آسیا A ،کل مساحت سوراخهای
شبکه ( φ ،)m2سرعت نسبی آسیا ( نسبت سرعت آسیا به
سرعت بحرانی ) %-و  Qدبی حجمی خروجی آسیا ()m3/h
است[.]6
 -2-2-2تابع طبقهبندی

برای توصیف طبقهبندی ذرات توسط شبکه نیز از روش
لئونگ 1استفاده میشود] .[6این مدل آسیا را به عنوان یک
دستگاه طبقهبندی کننده ساده در نظر میگیرد .این روش
که مدل اختلاط کامل ویتن و رابطه توسعه داده شده انتقال
جرم آستین را توصیف میکند به صورت رابطه ( )9است[.]1
()9

𝑔𝑥 < 𝑖𝑥 < 𝑚𝑥 →

𝑔𝑥
𝑚𝑥
) (ln
𝑔𝑥

=𝐷

𝑓 − 𝑅. 𝑠 + 𝐴. 𝑅. 𝑠 − 𝐷. 𝑠 = 0

در رابطه ( )9پارامتر  fظرفیت خوراک R ،نرخ شکست،
 sثابت آسیا D ،نرخ خروج مواد و  Aتابع ظهور است .در
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انباشتگی ،فاکتور تنظیم توان خالص است.

 پارامترهای مربوط به جریان بار در گردش :این پارامترها
شامل تناژ خوراک تازه ،درصد ابعاد بار در گردش در
خوراک تازه (ابعاد  +4تا  -75میلیمتر) ،میزان بار
برگشتی با ابعاد  +4تا  ،-75نسبت باربرگشتی و F80
خوراک بوده که  F80خوراک از رابطه ( )6محاسبه
میشود:
) 𝑎𝑡(𝐹80 = 71.3 − 28.4 × ln
()6
 پارامترهای مربوط به بار گلوله شامل درصد حجمی بار
گلوله ،اندازه بزرگترین گلوله ( ،)mmتوزیع اندازههای
گلولهها[ ]8است.

شکل  :1توزیع نرخهای شکست در  5ابعاد ذره خاص[]8

 -4-2مدل توانکشی آسیای خودشکن

نرخ شکست  R3مربوط به ذرات با ابعاد بحرانی است که
عموما در محدوده ابعادی  71تا  11میلیمتر قرار دارند و
متناسب با ابعاد ترکیبهای خوراک ،خواص شکست و مقدار
انرژی شکست تغییر میکند[.]3-8
پارامترهای زیر در رابطه با مدل "نرخ متغیر" آسیای
خودشکن در نرمافزار تعریف میشوند:

توان مصرفی آسیا یکی از مهمترین عوامل طراحی و
همچنین بهینهسازی کارخانههای آسیاکنی است .آقایان
مورل و موریسون 75با اندازهگیری سرعت حرکت ذرات در
لایههای مختلف بار نشان دادند که برخلاف فرض انجام شده
در مدلهای توان کشی قبلی ،همه ذرات با سرعت یکسان و
معادل با سرعت پوسته آسیا حرکت نمیکنند .لذا سرعت
ذرات را در لایههای مختلف به موقعیت شعاعی آنها و میزان
پرشدگی آسیا مطابق رابطه ( )1ارتباط دادند[1].

 پارامترهای مربوط به تابع شکست :این پارامترها شامل
دو پارامتر  Aبرحسب درصد و  bبرحسب ( )kwh/tاست
که از آزمایش شکست ضربهای با وزنه افتان به دست
میآیند و پارامترهای  taمربوط به مدل شکست سایشی
است و از آزمایش با آسیای سایش به دست میآید.

()1

𝑛𝑅 𝐽𝑉𝑛 = (1 − 1⁄𝐽 ) + 1⁄
𝑡

𝑡

که در آن  Vnسرعت نرمال شده Jt ،پرشدگی کلی آسیا،
 Rnموقعیت شعاعی نرمال شده است.
آقایان مورل و موریسون رابطههای خود را برای
پیشبینی توان مورد نیاز برای حرکت بار در داخل آسیا بر
اساس رابطههای ارائه شده برای تعیین محدوده فیزیکی بار
و حرکت لایهها در داخل بار ،با سه رویکرد بازو-گشتاور،
موازنه انرژی و نیروی اصطکاک ارائه کردند .در هر سه
رویکرد ،فرض بر این است که انرژی مواد در حال سقوط آزاد
به وسیله آسیا بازیابی نمیشود.
به طور کلی هر سه روش محاسبه از نظر توان مورد نیاز
برای تامین انرژی پتانسیل تولید شده در بار ،یکسان هستند
و تنها روش موازنه انرژی توان مورد نیاز برای تامین انرژی
جنبشی بار را در نظر میگیرد و در نتیجه به نظر میرسد که
پیشبینی دقیقتری از توان خالص را به دست میدهد.
آقایان مورل و موریسون برای پیشبینی توانکشی در
آسیاهای صنعتی ،تاثیر مواردی مانند دو انتهای مخروطی در

 پارامترهای مربوط به تابع انتخاب :این پارامترها ،شامل
پارامترهای مدل تابع انتخاب و تابع شکست هستند که
توسط نرمافزار بر اساس نتایج آزمایشهای شکست
محاسبه میشود .مقدار این ضریبها در قسمت برازش
مدل با داشتن اطلاعات آسیا و دانهبندی ورودی و
خروجی توسط نرمافزار تنظیم خواهد شد.
 پارامترهای هندسی :پارامترهای هندسی شامل قطر
آسیا ،طول قسمت استوانهای آسیا ،قطر ترانیون ورودی،
زاویه مخروط ورودی و خروجی ،اندازه روزنههای شبکه
خروجی آسیا ،ابعاد نرمه ،کسری از مساحت باز روزنه
خروجی آسیا ،بزرگترین ابعاد محصول آسیا ،متوسط
شعاع تأثیر روزنههای خروجی آسیا (محاسباتی) است.
 پارامترهای مربوط به محاسبه توان آسیا :این پارامتر
شامل کسری از سرعت بحرانی ،وزن مخصوص گلوله،
تخلخل بار گلوله و سنگ ،توان اندازهگیری شده ،درجه
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افزایش گلوله به آسیای خودشکن و تبدیل آن به آسیای
نیمه خودشکن یکی از راهکارهای رایج در افزایش ظرفیت
آسیا و حل مشکلات عملیاتی آن (جلوگیری از جمع شدن
ذرات با ابعاد بحرانی در آسیا) است .البته افزودن گلوله باید
به نحوی باشد که بین ابعاد و تعداد گلوله نسبت مطلوبی
برقرار باشد زیرا هرچه جرم ذرات درشتتر نسبت به ذرات
ریزتر بیشتر باشد ،انرژی بیشتری (گلولههای بزرگتر)
جهت خرد کردن آنها مورد نیاز است هر چند که در حجم
معین ،تعداد گلوله بزرگتر نسبت به گلولههای کوچکتر،
کمتر است.
از طرفی فراوانی شکست نیز مهم است .هر گلوله در هر
سیکل گردش آسیا فقط میتواند یک ضربه را وارد سازد .در
واحد حجم آسیا نیز تعداد گلولههای بزرگتر نسبت به
گلولههای کوچکتر ،کمتر است که در نتیجه تعادلی را بین
انرژی خردایشی گلولههای بزرگتر و تعداد ضربه ایجاد شده
توسط آنها در هر دور گردش آسیا ایجاد میکند .انتخاب ابعاد
گلولهها در ارتباط مستقیم با سختی ماده معدنی و توزیع
دانهبندی خوراک ورودی به آسیا است که در این میان
موادمعدنی نرمتر و ریزتر نسبت به مواد معدنی سختتر به
گلولههای کوچکتری احتیاج دارند[.]3
چنانچه از گلولههایی با ابعاد خیلی بزرگ که انرژی
ضربهای بیش از مقدار مورد نیاز شکست کانسنگ را فراهم
میکند استفاده شود ،مصرف گلوله بالا رفته و کاهش آهنگ
شکست در ذرات ریز و در نهایت کاهش راندمان خردایش را
به همراه خواهد داشت .کوچک بودن گلولهها نیز باعث
کاهش آهنگ شکست ذرات درشت و افزایش نرمه میشود.
توزیع دانهبندی ذرات محصـول نیز پراکندهتر میشود .به
همین علت باید ابعاد بهینه گلوله جهت رسیدن به بالاترین
راندمان کاری عملیـات خردایش تعیین شود .از سوی دیگر،
افزایش حجم گلوله باعث افزایش توانکشی میشود که باید
میزان افزودن گلوله در آسیای خودشکن با در نظرگرفتن
توانایی آسیا و فونداسیون آن صورت گیرد .همچنین افزودن
گلوله به آسیا موجب افزایش هزینههای عملیاتی میشود.
زیرا علاوه بر هزینه گلولههای فولادی مصرفی ،هزینه
فرسایش بالابرها و آسترهای آسیا نیز افزایش مییابد.
تبدیل آسیای خودشکن به نیمه خودشکن نیازمند
بهینهسازی شرایط عملیاتی آسیا و مدارآسیاکنی نیز هست
تا بتوان شرایط پایداری را برای آسیا ایجاد نمود .در

آسیاها ،ساز و کار تخلیهی مواد از آسیا ،هدرروی انرژی به
دلیل اصطکاک در اجزای محرکه آسیا و توان لازم برای
حرکت دادن آسیای خالی را با در نظر گرفتن رابطههای
تحلیلی و استفاده از ضرایب تصحیح تجربی ،به رابطه
توانکشی خالص اضافه کرد .آنها همچنین تاثیر تفاوتهای
عملیاتی بین آسیاهای گلولهای با آسیاهای خودشکن و نیمه
خودشکن را با ارائه رابطههایی که برای چگالی بار در مدل
توان کشی ارائه شده ،در نظر گرفته اند .این پژوهشگران
رابطه نهایی برای پیشبینی توان در آسیاهای صنعتی را بر
اساس شکل  7و به صورت رابطه ( )8ارائه کرده اند.

شکل  :2الگوریتم محاسبه توانکشی آسیا براساس مدل مورل []8

()8

) 𝑐𝑃 𝑃𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 = 𝑃𝑁𝑜−𝐿𝑜𝑎𝑑 + 𝑘(𝑃𝑛𝑒𝑡 +

در رابطه ( PGross ،)8توان ناخالص PNo-Load ،توان لازم
برای چرخاندن آسیای خالی k ،ضریب تصحیح برای
هدررویها ( Pnet ،)7/771توان خالص برای گرداندن بار در
قسمت استوانه ای Pc ،توان خالص برای گرداندن بار در دو
انتهای استوانهای آسیا است.
همچنین توان خالص برای بخشهای استوانهای و
مخروطی و توان برای دوران آسیای خالی محاسبه میگردید.
لذا مدل بالا حرکت بار خردکننده را بر اساس توان مصرفی
برای بازه وسیعی از شرایط عملیاتی و طراحی پیشبینی
مینماید .در نرمافزار مذکور برای محاسبه توان کلی ،با ورود
میزان سرعت بحرانی ،وزن مخصوص گلوله و تخلخل سنگ
و گلوله میزان توانکشی محاسبه میشود[.]7
 -5-2نیمه خودشکنی کردن آسیاهای خودشکن
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برای شبیهسازی آسیای خودشکن چغارت ابتدا یک
نمونه معرف از جریانهای ورودی و خروجی آسیای
خودشکن ،تهیه شد(شکل .)9

بهینهسازی مدار آسیاکنی با آسیای نیمه خودشکن معمولاً
سعی بر این است که با ثابت نگه داشتن توان آسیای نیمه
خودشکن ،ظرفیت آسیا را افزایش داد .برای افزایش کارآیی
آسیای گفته شده باید توان آسیا به بستر ذرات در داخل آسیا
انتقال داده شود[.]3
 -6-2مدل سرند و پارامترهای آن

نظر به این که آسیای خودشکن چغارت در مدار بسته با
سرند ارتعاشی (موزی) میباشد (شکل  ،)9در نرمافزار
 JKSimMetبا توجه به این مدار و دادههای موجود ،از مدل
"منحنی راندمان "77مرتبط با سرند استفاده شده است.
مدل منحنی راندمان (در نرمافزار 211 Efficiency
 )Curve Modelکه برای مدلسازی سرندها به کار میرود،
از منحنیهای ساده کارایی جدایش برای توصیف شرایط
عملیاتی هر وسیله طبقهبندی کنندهای استفاده میکند .این
مدل از پارامترهای منحنی کارایی جدایش d50c ،ثابت (حد
جدایش تصحیح شده) و مشخصات مواد جامد و آبی که به
بخش ریز دانه راه یافته تشکیل شده و به صورت رابطه ()3
است.
()3

𝑑
))(exp(𝛼)−1
𝑐𝑑50
𝑑
∗
𝛽exp(𝛼.
)+exp(𝛼)−2
𝑐𝑑50

∗ 𝛽𝐶(1+𝛽.

=)

𝑑
𝑐𝑑50

شکل  :3مدار آسیای خودشکن کارخانه فراوری چغارت

برای تهیه نمونه از خوراک ورودی دانه درشت ،بعد از
باردهی توسط ریکلایمر و پایدار شدن شرایط باردهی ،نوار
ورودی به انبار خوراک قبل از آسیای خودشکن چغارت
متوقف گردید .سپس نمونه دانه درشت از طول حدود  9متر
نوار به طور کامل برداشت شد .همچنین حدود  15قطعه با
ابعاد بزرگتر از  11میلیمتر از  1متر طول نوار برداشت
شد[ .]75از ترکیب تجریه سرندی این دوبخش ،توزیع ابعاد
بار اولیه در واحد طول نوار نقاله مشخص شد.
در مراحل اولیه این پژوهش ،نمونهبرداری در یک دوره
زمانی یک ساعته از نوار نقاله ورودی آسیای خودشکن انجام
شد و دادههای عملیاتی مربوط به هر دوره نمونهگیری
(شامل :توان مصرفی آسیا و تناژ ورودی به آسیا ،دانهبندی
محصول آسیا ،درجه حرارت و فشار قبل و بعد از آسیا) ثبت
شدند .همزمان از بخش عبوری از سرند (بار برگشتی) و ته
ریز سرند (زیرسرند) ،در فواصل زمانی  71دقیقه نمونهبرداری
شد .از نتایج تجزیه سرندی نمونههای بخش عبوری از سرند
و بخش باقیمانده روی سرند برای بازسازی محصول آسیا
استفاده شد[.]75

( 𝑜𝐸

که در آن  Eoمیزان ذرات با ابعاد  dدر خوراک که به
سرریز راه یافتهاند (درصد)d ،میانگین ابعاد ذرات (میلیمتر)،
 d50cحد جدایش تصحیح شده (میلیمتر) C ،میزان آبی که
به روسرندی راه یافته (درصد) α ،پارامتر میزان شیب منحنی
کارایی جدایش β ،پارامتر میزان قلاب بودن منحنی کارایی
جدایش β* ،پارامتر محاسباتی است[.]8
-3

مواد و آزمایشها

 -1-3تهیه و شناسایی نمونه کانسنگ چغارت

 -2-3خصوصیتسنجی خوراک آسیای خودشکن

در جریان این پژوهش یک کپه  75555تنی حاوی
ترکیبی از کانسنگ مگنتیتی و اکسیده ،در بستر همگنساز
آماده و به کارخانه خوراکدهی شد .در زمان انجام این
پژوهش محدودیتهایی در معدن وجود داشت که امکان
فراهم آوردن باری با نسبت بالای  Feبه ( FeOمثلا نسبت
بالاتر از  )1وجود نداشت.

آسیاهای خودشکن به تغییر در شرایط کیفی خوراک
(ابعاد و سختی) بسیار حساس هستند .به گونهای که با
کاهش ابعاد سنگ ورودی یا افزایش سختی ،کارایی آسیا
کاهش مییابد[ .]7به همین جهت خصوصیتسنجی بار اولیه
با استفاده از آزمایشهای وزنه افتان و آسیای سایش ،برای
تعیین پارامترهای توابع شکست و انتخاب در نرمافزار مورد
استفاده ،ضروری بود.
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-1-2-3آزمایش شکست ضربهای با دستگاه وزنه افتان

برای محاسبه پارامترهای مدل در نرمافزار JKSimMet

ابتدا دادههایی شامل ابعاد طراحی آسیا ،میزان گلوله
بارگذاری شده ،ظرفیت خوراک ورودی ،توزیع ابعادی
جریانها ،پارامترهای  ،ta ،b ،Aچگالی سنگ و نرخهای
شکست تخمینی وارد میشود .سپس حجم مواد کوچکتر از
شبکه (عبوری از شبکه) و به طور همزمان توزیع نرخ شکست
با استفاده از درونیابی به روش اسپلاین درجه سوم در  1ابعاد
ذره خاص محاسبه شده و انرژی ویژه شکست برای هر ابعاد
ذره و تابع طبقهبندی ،تخمین زده میشوند .در مرحله بعد،
میزان بار آسیا و محصول به کمک "مدل اختلاط کامل"
محاسبه میشود .در نهایت مقدار پیشبینی شده  xgو مقدار
محاسباتی آن مقایسه میشود .چنانچه خطا زیاد باشد به
مراحل قبل بازگشته و با محاسبه مجدد توزیع نرخ شکست،
تخمین انرژی ویژه شکست برای هر ابعاد ذره و تخمین تابع
طبقهبندی مجدداً میزان بار آسیا و محصول محاسبه میشود.
همانگونه که در مراحل مدلسازی مشاهده میشود
رابطههای انتقال و خروج مواد بسیار مهم هستند[.]8
زمانی که پارامترهای مدل مربوط به فرآیند مشخص شد،
شبیهسازی مدار امکانپذیر میشود .در این مرحله
پارامترهای مدل که در مرحله برازش مدل مشخص شدند
ثابت نگه داشته میشوند و با تغییر در پارامترهای مدل،
گزینههای مختلف آزمایش میشوند تا به این ترتیب
خروجیهای به دست آمده با دادههای اندازه گیریشده
مقایسه شوند.

آزمایش وزنه افتان از روشهای مستقیم آزمایشگاهی
برای شناخت رفتار سنگ و تعیین تابع شکست آن در سطوح
انرژی متوسط تا بالا استفاده میشود .مقادیر  Aو  bیا
پارامترهای شکست ضربهای ،مرتبط با سختی کانسنگ در
برابر شکست ضربهای است که از طریق آزمایش وزنه افتان
به دست میآیند[ .]3در این آزمایشها مقدار  t10که بیانگر
درجه خردایش و یا اندیس خردشدگی است ،از نمودارهای
دانهبندی حاصل از آزمایش به دست میآید[.]77
رابطه ( )75بیانگر ارتباط بین شدت شکست ( )t10و
انرژی ویژه شکست  Ecsاست.
) 𝑠𝑐𝐸𝑏𝑡10 = 𝐴(1 − 𝑒 −
()75
با استفاده از  t10های حاصل از آزمایشها در سطوح
مختلف انرژی و رابطه ( ،)75به کمک روش کمینهسازی
مجموع مربعات خطاها ،مقادیر Aو  bمحاسبه میشود.
مقدار پارامتر  ،Aشکست نمونه در سطوح انرژی خیلی
بالاتر از آنچه در آسیاهای نیمه خودشکن میتواند رخ دهد را
بیان میکند و پارامتر  bمرتبط با شیب کلی منحنی Ecs-t10
(شکل  )1در سطوح پایین انرژی است[.]3
 -2-2-3آزمایش شکست سایشی (اندیس سایش)

کاهش اندازه ذرات در آسیا در اثر پدیدههای سایش و
فرسایش نیز رخ میدهد .آزمایش شکست یا خردایش در اثر
سایش ،یک آزمایش شکست در سطوح انرژی پایین است که
توسط تعدادی آزمایش در یک آسیای سایشی گردان و بر
روی نمونههایی با ابعاد مشخص انجام میشود.
در آزمایش استاندارد پیشنهادی توسط مرکز ،JKMRC
اندازه  t10در هر آزمایش اندازهگیری شد و پارامتر سایش به
کمک رابطه ( )77محاسبه شد:
𝑐𝑢𝑚.𝑃𝑎𝑠𝑠.(%)𝑜𝑓 𝑡10
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 -1-4مشخصات شیمیایی نمونه کانسنگ چغارت

نمونه تهیه شده از کپه خوراک ورودی به مدار آسیای
چغارت مورد آنالیز شیمیایی قرار گرفت که نتایج به دست
آمده در جدول  7ارائه شده است .مشاهده میشود نسبت Fe
به  FeOیا در واقع سهم بخش اکسیده ،در این نمونه در حد
متوسط است .عیار نمونه به طور نسبی کمتر از خوراک مورد
نظر کارخانه است.

()77
مقادیر کمتر ( t10و در نتیجه  )taنشاندهنده درصد
عبوری کمتر از یکدهم ابعاد اولیه ذرات است .بنابراین چنین
نمونهای در برابر سایش مقاومت بیشتری از خود نشان
میدهد .مقدار  taبرای مواد معدنی سخت در حدود  5/7و
برای مواد معدنی نرم بیش از  7است[.]3
10

نتایج و بحث

= 𝑎𝑡

جدول :1آنالیز شیمیایی نمونه تهیه شده از کانسنگ چغارت

 -3-3مراحل محاسبه مدل و شبیهسازی در نرمافزار
JKSimMet

11

نمونه

Fe
)(%

FeO
)(%

P
)(%

Ratio
)(Fe/FeO

7

15/84

79/97

7/9

9/87
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 -2-4دانهبندی جریان ورودی و خروجی آسیای خودشکن

-3-4آزمایش شکست ضربهای با دستگاه وزنه افتان

پس از نمونهگیری از جریانهای ورودی و خروجی
آسیای خودشکن بر اساس روش شرح داده شده ،نتایج
دانهبندی مطابق شکل  4به دست آمد .همان گونه که در
شکل دیده میشود d80 ،محصول آسیای خودشکن حدود
 7/3میلیمتر و  d80خوراک ورودی  771میلیمتر است.
بدین ترتیب نسبت خردایش آسیای خودشکن چغارت
حدود  67به دست آمد .هر چند کارایی آسیا را نمیتوان فقط
با نسبت خردایش ارزیابی کرد ولی این میزان نسبت خردایش
برای آسیاهای خودشکن به طور نسبی خیلی کم است .برای
خردایش سنگآهن با آسیای خودشکن موادی با ابعاد 771
میلیمتر لازم است که این مواد در خوراک ورودی آسیای
خودشکن چغارت وجود نداشت و از جمله عوامل موثر بر
عمکلرد تجهیز است[.]77
دامنه دانهبندی ذرات ورودی به آسیا را میتوان با کنترل
آتشباری ،خفه کار کردن سنگشکن و همگنسازی مناسب
کنترل کرد ،اما  9دلیل عمده پیشنهاد شارژ گلوله به آسیای
خودشکن در زمان خوراکدهی سنگ با سختی بالا را تقویت
میکرد :الف) وجود انبارهای عظیمی از سنگ آهن استخراج
شده در معدن چغارت که عملا کارخانه مجبور به استفاده از
آن هست و بهینهسازی آتشباری امکان پذیر نخواهد بود ،ب)
تغییرات زیادی که در سختی سنگ معدن چغارت وجود دارد
و ج) با افزایش عمق پیت معدن چغارت ،سنگ معدن به مرور
سختتر میشود و ذخیره معدن چغارت رو به اتمام است.

آزمایش شکست ضربهای با دستگاه وزنه افتان در
آزمایشگاه کانهآرایی دانشگاه یزد انجام و سطوح انرژی
پیشنهادی مطابق جدول  7تعیین شد.
جدول :2فراکسیونهای ابعادی و دامنه انرژی پیشنهادی
برحسب  kWh/tبرای کانسنگ چغارت
-16+13/2

+10

+26/5

+37/5

+53

آزمایش

میلیمتر

-22/4

-31/5

-45

-65

7

5/71

5/71

5/71

5/7

5/7

7
9

7
7/1

7
7/1

7
7/1

5/71
5/11

5/71
5/71

پس از انجام آزمایشها ،نمودارهای توزیع ابعادی
محصول شکست ،یعنی درصد تجمعی عبور کرده از اندازه
ذره اولیه (میانگین هندسی محدوده ابعادی) ترسیم شد.
شکلهای  1و  6برخی از نتایج حاصل را نشان میدهند.

شکل  :5توزیع ابعادی محصول شکست با ابعاد اولیه (-45+37/5
) در سطوح مختلف انرژی

شکل  :6توزیع ابعادی محصول شکست با ابعاد اولیه ()-16+12/5
شکل  :4توزیع ابعادی خوراک ورودی و محصول آسیای خودشکن

در سطوح مختلف انرژی

چغارت

با استفاده از ترکیبهای ذکر شده از اندازه ذرات و سطوح
انرژی t10 ،های مربوط به هر آزمایش اندازهگیری شد و با
برازش به کمک روش کمینهسازی مجموع مربعات خطاها،
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نتایج حاصل از آزمایش بر روی کانسنگ چغارت نشان
داد که مقدار  PAیا میزان ذرات با سایز اولیه که به وسیله
عملیات سایش به ابعاد ریزتر منتقل شدهاند  75درصد ،مقدار
 DAکه اندازه بزرگترین ذره حاصل شده از عملیات سایش
است برابر  5/471میلیمتر و مقدار  λAیا شیب بخش خط
راست منحنی در ناحیه محصول سایش  5/713است .در
نهایت مدل تابع شکست برای محصول عملیات سایش به
صورت رابطه ( )79ارائه شد:
𝑥
0.179
( = ) 𝐴𝐷 𝐴(𝑥,
)
()79
0.425

مقادیر  Aو  ،bبه ترتیب برابر با  14/16درصد و kwh/t

 7/49محاسبه شد (شکل  .)1مدل خودشکنی (شکست
ضربهای) با مقدار (R2ضریب رگرسیون) برابر  5/34به صورت
رابطه ( )77ارائه شد.
) 𝑠𝑐𝐸×𝑡10 = 54.76 × (1 − 𝑒 −1.43
()77

 -5-4سختی نسبی کانسنگ چغارت

براساس آزمایشهای انجام شده توسط مرکز تحقیقات
 ،JKMRCتوزیع فراوانی سختی کانسنگها بر اساس دو
پارامتر  A×bبه صورت شکل  3است .مبنای طبقهبندی
کانسنگها بر حسب پارامترهای حاصل از آزمایشهای وزنه
افتان و سایش بوده که در جدول  9ارائه شده است.
برای این نوع از کانسنگ چغارت مقدار پارامتر ،A×b
 18/97و پارامتر  7/554 ،taبه دست آمد که با توجه به
طبقهبندی ارائه شده ،این کانسنگ در مقابل شکست ضربهای
و شکست سایشی جزء سنگهای نرم محسوب میشود.

شکل  :7نتایج آزمایش سقوط وزنه بر روی نمونه بار اولیه چغارت

-4-4آزمایش شکست سایشی (اندیس سایش)

سه نمونه معرف از سنگ چغارت بهوسیله آسیای گردان
سایش مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج حاصل در شکل 8
ارائه شده است .از روی نمودارها مقدار متوسط 7/554 ،ta
درصد به دست آمد.

شکل  :8نتایج آزمایش نمونه چغارت در عملیات سایش
توسط آسیای گردان آزمایشگاهی

شکل  :0توزیع سختی کانه ها براساس پارامترهای ]13[A×b
جدول :3طبقهبندی سنگ بر اساس آزمایشهای بار افتان و سایش

توصیف پارامتر

خیلی سخت

سخت

اندکی سخت

متوسط

اندکی نرم

نرم

خیلی نرم

A×b

>95

95-98

98-49

49-16

16-61

61-771

<771

ta

>5/74

5/74-5/91

5/91-5/47

5/47-5/14

5/14-5/61

5/61-7/98

<7/98

شکل گفته شده مقادیر کمتر  A ×bنشانه سختتر بودن کانه
در مقابل شکست ضربهای است.
باتوجه به مطالعات قبلی انجام گرفته به نظر میرسد با
افزایش نسبت  Feبه  FeOدر کانسنگ چغارت میزان سختی
سنگ چغارت نیز افزایش مییابد و میتوان گفت در

در شکل  75نتایج حاصل از آزمایشهای انجام شده بر
روی کانسنگ چغارت با دادههای  JKSimMetمقایسه شده
است .این مقایسه دید بهتری نسبت به کانسنگ چغارت در
مقابل کانسنگهایی با ترکیبات دیگر ارائه میدهد .مطابق
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برای مدلسازی فرآیند شکست ،یک روش ساده ارتباط
انرژی با کاهش ابعاد است .در مرکز  JKMRCبا استفاده از
این روش و با گروهی از منحنیهای  tکه بیانگر توزیع ابعادی
مواد حاصل از شکست فرآیند بوده ،مدلسازی شکست انجام
میشود .این مجموعه از منحنیهای  tبرای توصیف شکست
کانه به کار میرود ،به گونهای که نقاط شاخص ،t10 ،t4 ،t2
 t50 ،t25و  t75به صورت ماتریسی در برابر  t10ایجاد میشود
که میتوان به کمک معادلات برازش شده به ازای هر انرژی،
یک مقدار  t10را محاسبه نمود .این مجموعه منحنیها برای
کانسنگ چغارت در شکل  77نشان داده شده است .نقاط
شاخص  t50 ،t25 ،t10 ،t4 ،t2و  t75بیانگر درصد تجمعی
عبوری از سرندی به اندازه  1/nمیانگین هندسی ابعاد اولیه
است .هر خط عمودی در نمودار شکل ( 77مقادیر )t10
نماینده یک توزیع ابعادی کامل شکست در انرژی معینی
است[.]73-71 ،3

طبقهبندی سنگها از نظر شکست ضربهای و سایشی،
کانسنگ چغارت در رده سنگهای متوسط تا نرم قرار
میگیرد[.]76-71

شکل  :11مقایسه نتایج آزمایش روی کانسنگ چغارت با دادههای
تقریبی ]14[JKSimMet

از دیگر ویژگیهای جالب آزمایش وزنه افتان ،اندازهگیری
تغییرات سختی سنگ برحسب ابعاد (از  79/7تا 61
میلیمتر) است .این مشخصه برای سنگ چغارت (با توجه به
محدودیتهای دستگاه وزنه افتان آزمایشگاه دانشگاه یزد) به
صورت شکل  77است.

شکل  :12مجموعه منحنیهای  tمحاسبه شده کانسنگ چغارت

در نهایت با استفاده از منحنیهای رسم شده (شکلهای
 1و  ،)77مقادیر تابع توزیع شکست ( )Bijمحاسبه شد.
مقادیر محاسبه شده تابع شکست برای کانسنگ چغارت در
جدول  4ارائه شده است .مشاهده میشود که برای ذرات در
محدوده ابعاد  76تا  97میلیمتر ،مقادیر تابع شکست غیر
تجمعی به طور نسبی بیشتر است .بنابراین ذرات با این ابعاد
توانند بخشی ذرات بحرانی ایجاد شده داخل آسیا باشند.

شکل  :11تغییرات سختی سنگ چغارت با ابعاد مختلف براساس
آزمایش وزنه افتان

همان طور که در شکل  77دیده میشود در کانسنگ
چغارت با افزایش ابعاد ،میزان خردایش ( )t10کاهش یافته
است یا به عبارتی سختی سنگ (در مقابل ضربه) با افزایش
ابعاد سنگ ،افزایش مییابد .به نظر میرسد که سنگهای
سختتر در ابعاد درشتتر در بار اولیه حضور دارند .از این
نمودارها میتوان برای پیشبینی کیفیت سنگ در بازههای
ابعادی که آزمایش انجام نشده نیز استفاده نمود.

 -7-4تعیین تابع انتخاب

پس از تعیین پارامترهای آزمایش وزنه افتان و آزمایش
شکست سایشی ،با ورود دادهها در نرمافزار ،JKSimMet
مدلسازی انجام شد[.]1-4

 -6-4محاسبه تابع شکست کانسنگ چغارت
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جدول :4مقادیر محاسبه شده تابع توزیع شکست کانسنگ معدن چغارت
ابعاد (میلیمتر)

تابع شکست

ابعاد

تابع شکست

ابعاد

تابع شکست

715

5

44

5/5766711

8

5/519331

711

5/571317

97

5/771111

6

5/565441

771

5/577739

77

5/757643

4

5/541797

88

5/561889

76

5/7555

9

5/541587

69

5/548557

77

5/515117

7

5/575754

طور که در شکل مشاهده میشود نقاط منحنی واقعی با
منحنی شبیهسازی شده انطباق مناسبی دارد و مجموع
مربعات خطا نیز  5/5777محاسبه شده است که دلالت بر
صحت شبیهسازی انجام شده دارد.

پس از انجام برازش ،نرخهای شکست برای کانسنگ
معدن چغارت توسط نرمافزار پیشبینی شد که نتایج آن در
جدول  1و شکل  79ارائه شده است.
جدول :5نرخهای شکست محاسبه شده توسط نرمافزار
 JKSimMetبرای نمونه چغارت
ابعاد (میلیمتر)

نرخ شکست اولیه

778
44/8
76
4
5/71

8/175
9/418
4/616
4/887
7/748

نرخ شکست شبیه
سازی شده
8/76
9/739
4/675
1/754
7/971
شکل  :14مقایسه دانهبندی خروجی آسیای خودشکن مدار
اندازهگیری شده و شبیهسازی شده

شکل  :13توزیع نرخهای شکست پیشبینی شده کانسنگ معدن

شکل  :15مقایسه دانهبندی زیر سرندی آسیای خودشکن مدار

چغارت توسط نرمافزار JkSimMet

اندازهگیری شده و شبیهسازی

 -8-4شبیهسازی مدار آسیای خودشکن چغارت

پس از شبیهسازی مدار آسیای خودشکن با روشی که
قبلا توضیح داده شد ،مقایسه نتایج به دست آمده از نرمافزار
و دادههای اندازهگیری شده در مدار ،به شرح زیر انجام گرفت:
 -1-8-4بررسی توزیع ابعادی خروجی از آسیا

در نمودارهای شکلهای  74تا  76توزیع ابعادی خروجی
اسیا (بازسازی شده) و بخشهای زیرسرندی و روسرندی در
حالتهای واقعی و شبیهسازی شده ،مقایسه شدهاند .همان

شکل  :16مقایسه دانهبندی باربرگشتی آسیای خودشکن مدار
اندازهگیری شده و شبیهسازی
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 -2-8-4بررسی توانکشی آسیا

تاثیر سایر پارامترهای عملیاتی مانند درصد جامد بار ورودی
به آسیا نیاز به بررسی دارد.
از آنجا که همزمان اصلاح مدار و اضافه کردن آسیای
گلولهای به این مدار در حال انجام است ،از این آسیا میتوان
برای آسیا کردن بیشتر مواد استفاده نمود .بنابراین افزایش
ابعاد محصول آسیای خودشکن مشکلی در بخشهای پایین
دست به خصوص جداکنندههای مغناطیسی ،ایجاد نخواهد
کرد.

یکی دیگر از عواملی که به صورت همزمان با نتایج بالا
باید مورد توجه قرار گیرد ،مسئله توانکشی آسیاها است که
بیش از  15درصد از هزینههای عملیاتی کارخانه فراوری مواد
معدنی را به خود اختصاص میدهند .مقایسه نتایج حاصل از
شبیهسازی توان مصرفی با حالت واقعی (آسیای خودشکن
معدن چغارت) در جدول  6ارائه شده است .همان طور که
مشاهده میشود نتایج حاصل از توان مصرفی نیز در مدار
واقعی و شبیهسازی شده به هم نزدیک است و صحت
شبیهسازی توان مصرفی را نیز تأیید میکند.

 -0-4افزودن گلوله به آسیای خودشکن در مقیاس
صنعتی

به منظور راستی آزمایی نتایج پیشبینی شده توسط
نرمافزار ،بار اولیهای با نسبت  Feبه  FeOبیشتر از  1آماده
شد و تاثیر افزودن گلولههای  755میلیمتری در مقادیر
مختلف بررسی شد(امکان فراهم کردن بار مطابق مشخصات
بار اولیه مطالعه شده ،با توجه به شرایط معدن وجود نداشت).
با توجه به محدودیتهای عملی ،بیشیه حدود  7/1درصد
حجمی گلوله به آسیا اضافه شد و تغییرات انجام شده در
مدار با حالت خودشکنی مقایسه شد .در آغاز بررسی ،میزان
خوراک تازه ورودی به آسیا  711تن بر ساعت بود که در این
حالت توان کشیده شده از آسیا به بیشینه مجاز خود (4555
کیلووات) نزدیک شده بود .در این مرحله همزمان با کاهش
بار اولیه (به دلیل احتمال خطر برای آسیا) ،گلوله به آسیا
اضافه شد .با اضافه شدن گلوله توان کشیده شده از موتور
کاهش یافت ،بنابراین امکان افزایش بار اولیه تا حدود 955
تن در ساعت فراهم شد .در این حالت توان کشیده شده کمتر
از  9155کیلووات و بار در گردش حدود  715تن بر ساعت
بوده است .بنابراین با افزایش گلوله توان کشیده شده به
تدریج کاهش یافته و در مراحلی پایدار شده است ،در حالی
که خوراک ورودی افزایش یافته است .ضمنا تغییرات تناژ بار
در گردش آسیا از روند تغییرات خوراک پیروی کرده است.
شکل  71روند تغییرات توان آسیا ،تناژ خوراک و بار در
گردش در آسیای خودشکن معدن چغارت در هنگام اضافه
کردن گلوله نشان داده شده است.
شکل  78تغییرات توزیع ابعاد محصول آسیا را در مراحل
مختلف افزایش گلوله نشان میدهد .اگرچه در مراحل اولیه
افزایش گلوله ،ابعاد محصول کاهش یافته است ،ولی با
افزایش گلوله و گذشت زمان ابعاد افزایش یافته است.

جدول :6نتایج حاصل از شبیه سازی توان مصرفی توسط نرمافزار
JKSimMet

توان بدون بار

توان ناخالص

()KW

()KW

توان شبیه سازی شده

715/8

7869

توان واقعی

---

7876

روش محاسبه توان

 -3-8-4بررسی تبدیل آسیای خودشکن معدن
چغارت به نیمه خودشکن

پس از شبیهسازی مدار تاثیر افزودن گلوله به آسیای
خودشکن معدن چغارت در نرمافزار  JKSimMetمورد
بررسی قرار گرفت .مقدار  1درصد و  75درصد حجم آسیا
گلولههای با ابعاد  755میلیمتر به آسیای خودشکن اضافه
شد که نتایج این تغییر همراه با شرایط اولیه در جدول 1
آمده است.
جدول :7نتایج حاصل از شبیه سازی توان مصرفی توسط نرمافزار
شرایط اولیه

افزودن

افزودن 11

(شبیه سازی

 5درصد

درصد

شده)

گلوله

گلوله

توان مصرفی ()kw

7869

9787

9771

خوراک آسیا ()t/h
زیرسرندی ()t/h
رو سرندی ()t/h
 D80زیرسرندی

171
964
717
963

178
964
764
935

143
964
781
477

وضعیت

با توجه به جدول  1نتایج شبیهسازی نشان میدهد
افزودن گلوله به میزان  1و  75درصد موجب افزایش ظرفیت
خوراکدهی به آسیای خودشکن به ترتیب ،به میزان حدود
 9و  1درصد خواهد شد؛ همزمان توان مصرفی آسیا،
دانهبندی محصول آسیا و نرخ بار در گردش آسیا نیز به
ترتیب ،حدود  75 ،77و  71درصد افزایش مییابند .اگر چه
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داشته و افزودن گلوله منجر به افزایش پرشدگی و در نتیجه
افزایش توانکشی شده است .اما در زمان آزمایش در مقیاس
صنعتی بار به صورت اکسیده بوده و چون آسیای خودشکن
توانایی انجام کامل خردایش را نداشته ،توانکشی زیاد شده
و با افزودن گلوله که باعث خردایش و خروج مواد از آسیا
شده ،توانکشی کاهش یافته یا تثبیت شده است .در نهایت
باتوجه به بررسی ها و تجربیات حاصله در کانسنگ چغارت
به نظر میرسد با افزایش نسبت  Feبه  FeOسختی سنگ
در برابر شکست ضربهای افزایش مییابد .بنابراین جهت
افزودن انرژی ضربهای و خردایش بیشتر در آسیا ،یکی از
راهحلها اضافه کردن گلوله بوده است .اگر چه لازم است تاثیر
سایر پارامترهای عملیاتی هم مطالعه شده و همچنین تاثیر
افزودن گلولههای با قطرهای متفاوت یا ترکیب گلولهها نیز
بررسی شود.

شکل  :17تغییرات توان آسیا ،تناژ خوراک و بار درگردش در
آسیای خودشکن چغارت پس از اضافه نمودن  2/5درصد حجمی
گلوله  111میلیمتر
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هدف از انجام این پژوهش بررسی امکان افزدون گلوله به
آسیای خودشکن معدن چغارت برای افزایش بازدهی
خردایش بوده است .به این منظور بار اولیهای در قسمت
همگنسازی کارخانه تهیه و به مدار آسیا خوراکدهی شده
است .همزمان با این خوراکدهی نمونههایی از بار اولیه و
محصولات آسیا تهیه شد و دادههای مربوط به توان ،ظرفیت،
تناژ و سایر اطلاعات کارخانه جمعآوری گردید .بررسیهای
اولیه نشان داد که  F80خوراک ورودی حدود  771میلیمتر،
و ابعاد مواد خروجی از آسیا حدود  7/3میلیمتر (P80
محصول آسیا  471میکرون) بود .بنابراین نسبت خردایش
آسیا حدود  67بود که افزایش آن ضروری به نظر میرسید.
مطالعات قابلیت شکست کانسنگ معدن چغارت با
استفاده از آزمایشهای وزنه افتان و آسیای سایش انجام شد.
با استفاده ار نتایج آزمایشهای ضربهای و سایش ،مقادیر
پارامترهای  Aو  bو مقدار اندیس سایش ،به ترتیب ،برابر با
 14/16درصد 7/49 kwh/t ،و  7/554درصد محاسبه شد.
بنابراین کانسنگ مورد مطالعه در این پژوهش در طبقهبندی
سنگها از نظر شکست ضربهای و سایشی ،در رده سنگهای
متوسط تا نرم قرار میگیرد .نتایج آزمایش شکست ضربهای
همچنین نشان داد که با افزایش ابعاد ،سختی سنگ افزایش
مییابد .در واقع سنگهایی که سختتر هستند با ابعاد
بزرگتری در بار اولیه حضور دارند.

شکل  :18توزیع دانهبندی محصول آسیای خودشکن چغارت قبل
و بعد از اضافه کردن گلوله در زمانهای مختلف

به طور کلی میتوان گفت که در این مرحله  d80محصول
از حدود  715میکرون به  715میکرون افزایش یافته است.
همچنین میزان مواد بزرگتر از  955میکرون در محصول
سرند از  77به  71درصد افزایش یافته است .علاوه بر این
ابعاد مواد باقیمانده روی سرند با افزایش گلوله ،افزایش یافته
است .روند نمایش داده شده در شکلهای  71و  78تقریبا
به جز توانکشی با نتایج حاصل از نرمافزار همخوانی داشت.
ولی با توجه به اینکه میزان گلوله اضافه شده و بار اولیه با
شرایط زمان شبیهسازی یکسان نبود ،اعداد و ارقام به دست
آمده متفاوت بود .توانکشی آسیا در شبیهسازی با افزودن
گلوله به آسیا افزایش یافته است ولی در زمان آزمایش در
مقیاس صنعتی با کاهش (یا تثبیت) همراه بوده است که
میتوان گفت این اتفاق به علت تفاوت ماهیت بار اولیه
موراستفاده بوده است.
در زمان شبیهسازی ،کانسنگ کمتر اکسیده بوده و آسیا
به صورت خودشکن توانایی انجام خردایش بدون گلوله را
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به کمک مدل "با نرخهای متغیر" شکست (مدل 491
در نرمافزار) برای آسیای خودشکن ،که براساس نرخهای
شکست و شرایط عملیاتی آسیاها پایهگذاری شده است،
نمودار توزیع نرخهای شکست در کانسنگ معدن چغارت
پیشبینی شد .مجموعه منحنیهای  tنسبت به  ،t10تابع
توزیع شکست کانسنگ چغارت محاسبه گردید.
سپس با استفاده از نتایج آزمایشها و سایر دادههای
کارخانه ،مدار آسیای خودشکن با استفاده از نرمافزار
 ،JKSimMetشبیهسازی شد و نتایج آن با دادههای
اندازهگیری شده مقایسه گردید .مشاهده شد که نرمافزار
توزیع ابعاد محصول آسیا را با دقت قابل قبولی پیشبینی
میکند.
بررسی تاثیر افزودن گلوله به آسیای خودشکن ،با
استفاده از نرمافزار  JKSimMetشبیهسازی شد .پیشبینی
شد که با افزودن گلولههای  755میلیمتری به میزان 1
درصد و  75درصد (حجمی آسیا) در شرایط فعلی خوراک
ورودی کارخانه ،ظرفیت آسیای خودشکن ،به ترتیب ،حدود
 9و  1درصد افزایش مییابد .البته ابعاد محصول آسیا نیز
حدود  15میکرون افزایش خواهد یافت .همچنین توانکشی
آسیا و نرخ بار برگشتی نیز افزایش مییابند .اگر چه افزودن
گلوله ،موجب افزایش هزینههای عملیاتی شامل ،هزینههای
گلولههای مصرفی ،هزینه بالابرها و آسترها و افزایش توان
مصرفی آسیا خواهد شد ،ولی برای آسیا کردن کانسنگهای
اکسیده و با نسبت  Feبه  FeOبالا ،در ظرفیت معقول،
استفاده از این روش ضروری است .با توجه به نصب آسیای
گلولهای در این مدار ،افزایش محصول این آسیای خودشکن
مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
راستی آزمایی نتایج شبیهسازی با استفاده از گلولههای
 755میلیمتری و به میزان  7/1درصد حجمی آسیا بر روی
بار اولیه ای با نسبت  Feبه  FeOبیشتر از نمونه قبل نیز
انجام شد .مشاهده گردید با افزایش گلوله توان کشیده شده
به تدریج کاهش یافته و در مراحلی پایدار شده است ،در
حالی که میزان خوراک ورودی حدود  8درصد افزایش یافته
است .دراین شرایط  d80محصول نیز حدود  35میکرون
افزایش نشان داد .بنابراین تقریبا روندی مشابه نتایج پیش
بینیشده توسط شبیهسازی مدار داشته است .البته ضروری
است مطالعات بیشتری روی گلولههای با قطرهای مختلف و

یا ترکیب گلولهها انجام شود .همچنین تاثیر سایر پارامترهای
عملیاتی نیز بررسی شود.
به طور کلی از نظر فنی در مواردی که بار اولیه دارای
قابلیت خودشکنی نسبا کمی است ،نیمه خودشکن کردن
آسیا یکی از مهمترین انتخابهای پیش رو است .همزمان
بررسی تاثیر سایر پارامترهای عملیاتی و بررسی اقتصادی این
تغییرات در کارخانه ضروری است.
-6
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نگارندگان بر خود لازم میدانند که از همکاریهای
بیدریغ مدیریت محترم شرکت سنگ آهن مرکزی ایران و
مجموعه کارخانه فرآوری چغارت ،به منظور فراهم آوردن
امکان انجام این پژوهش ،صمیمانه سپاسگزاری نمایند.
همچنین از راهنماییهای ارزنده آقای دکتر یحیایی ،عضو
مرکز تحقیقات  ،JKMRCقدردانی میشود.
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