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چکیده
در اين تحقيق شبيهسازي مدار آسياي گلولهاي سهچاهون ،با استفاده از نتايج آزمايشهاي خردايش روي نمونه خوراک و مدل هاي نرمافزار
 ،MODSIMانجام شده و نتايج حاصل با دادههاي صنعتي مقايسه گرديده است .ابتدا ،مدار با مدلهاي مختلف موجود در نرمافزار شبيه-
سازي شد و نتايج آن با دادههاي حاصل از نمونهبرداري از مدار مقايسه گرديد و نشان داده شد که مدلهاي  GMSUبراي آسياي گلولهاي و
 Cycaبراي هيدروسيکلون داراي کمترين خطا در پيش بيني توزيع ابعادي محصول است .با استفاده از از اين دو مدل ،تاثير پارامترهاي
عملياتي شامل ابعاد گلوله ،درجه انباشتگي ،درصد جامد و دبي خوراک ورودي ،بر عملکرد مدار آسيا بررسي گرديد .مشاهده شد که با کاهش
قطر گلوله ها تا  22ميليمتر و افزايش ميزان خوراک تازه تا  333تن بر ساعت ،امکان دستيابي به محصولي با دانهبندي مناسب (32
ميکرون) وجود دارد .پارامترهاي درصد جامد و دبي خوراک ورودي به آسيا ،در مقياس صنعتي نيز تغيير داده شدند و تاثير آنها بر ابعاد
محصول مدار فعلي ،ارزيابي شد .در اين حالت ،خطاي شبيه ساز در تخمين توزيع ابعادي سرريز هيدروسيکلون ،براي تغيير درصد جامد و دبي
خوراک ،به ترتيب 2/2 ،و  2/2درصد محاسبه شد .نتايج شبيهسازي همچنين نشان داد که با تغيير محل هيدروسيکلون در مدار آسياي گلوله-
اي سه چاهون ،نسبت خردايش آسيا از  1/8به  3/3قابل افزايش است .با اين تغيير ،ميزان بار ورودي به آسيا نيز از  342به  123تن بر ساعت
کاهش خواهد يافت ،که موجب افزايش ظرفيت آسيا ميشود .در اين حالت ابعاد محصول نهائي مدار به  82ميکرون خواهد رسيد .تاثير
پارا مترهاي عملياتي بر مدار آسياي پيشنهادي نيز به کمک اين نرم افزار بررسي گرديد .در اين حالت نيز با انتخاب گلولههاي با ابعاد 22
ميليمتر ،و با ميزان خوراک تازه حدود  333تن در ساعت ،ابعاد محصول نهائي مدار به  39ميکرون خواهد رسيد.
کلمات کلیدی
شبیه سازی آسیای گلولهای ،مدلهای آسیا و هیدروسیکلون ،دبي خوراک ،قطر گلوله ،درصد جامد.
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که در آن :انرژي -تابع انتخاب براي ذرات موجود در طبقاه
 iميباشد و معموالً بر حسب تن بر کيلووات ساعت بيان ماي-
شود .و پارامترهاي مدل هستند.
در اين تحقيق از شبيهسازي براي بررسي عملکرد مدار آسياي
گلولهاي سهچاهون استفاده شده است.در اغلب تحقيقات انجام
شده درشبيه سازي مدارهاي خردايش با استفاده از نارم افازار
 MODSIMتنها يکي از چندين مادل موجاود در نارم افازار
براي شبيه سازي به کار گرفته شده است .باراي مااال آقاياان
دکتر سام و جعفري در شبيه سازي محصول آساياي گلولاه اي
خط چهارم توليد کنسانتره (پليکام) مجتمع معدني و صنعتي
گلگهر با نارم افازار MODSIMاز مادل MILLباراي آسايا
استفاده کردند.
ولي در اين تحقيق ،ابتدا مدار با استفاده از مدلهاي مختلاف
آسيا و هيدروسيکلون موجود در نرمافزار  ،MODSIMمادل-
سازي شده است و از مدلهايي که داراي کمتارين خطاا باوده
در مرحله بهينهسازي استفاده شده است .در انتها نتايج حاصل
از شبيهسازي با دادههاي صنعتي مقايسه گرديده است.

 -5مقدمه
از روشهاي شبيهساازي ،باه طاور گساتردهاي ،جهات بهباود
عملکرد مدارهاي خردايش در کارخانههااي فارآوري ،اساتفاده
شده است[ .]1در مدلسازي خردايش ،سه پديده ،انتقال ماواد
در داخل آسيا (توزيع زمان ماند) ،توزيع اندازه ذرات حاصال از

شکست (تابع شکست )1و سينتيک خردايش ( تابع انتخااب)2

بايد تعريف شوند.2
روابط رياضي مختلفي براي مدلساازي تاابع شکسات و تاابع
انتخاب ارائه شده است .مشاهورترين مادلهااي تجرباي تاابع
شکست بر مبناي اين ايده است که عمدتاً ذرات بار اسااس دو
مکانيزم شکاف برداشتن و سايش خرد ميشوند .هرکدام از اين
دو مکانيزم داراي توزيع تجمعي است که مي تواند با رابطه()1
مدل شود:2
) ()

()1

(

)

) (

(

که در آن:
 ،xتوزيع ابعاد محصول ،y،ابعاد اوليه ذرات و ،φنسابت بخاش
ريزدانه در کل محصول است.
"آستين" تغييرات نرخ ويژه شکست (تابع انتخاب) را بر اساس
تغيير اندازه ذره ،با تابع ( )2نشان داده است:
)

()2

 -0شبیهسازی مدار آسیای گلولهای سهچاهون
آسياي گلولهاي سهچاهون از نوع تخليه سرريز با قطر  4/2متر
و طول  9/3متر مي باشد .فلوشيت مدار آسياي گلولاهاي خاط
سه چاهون درشکل  1نشان داده شدهاست .خوراک ورودي باه
اين مدار ،کنسانتره حاصل از جداکنندههاي مغناطيساي اولياه
است که قبل از ورود به مرحله کلينار ،باه منراور آزاد ساازي
بيشتر کانيهاي آهندار ،در آسياي گلولهاي خارد ماي شاوند.
(شاخه  4باطله کلينر جداکنندههااي مغناطيساي مرحلاه دوم
است ،که با درصد جامد کمتر از  %1به مخازن بعاد از آساياي
گلولهاي اضافه ميشود).

(

) (

که در آن:
 ،dpاندازه ذره برحسب ميليمتار و ) ،k(dpنارخ شکسات بار
حسب ) S1 ،(1/minمقدار تابع انتخاب براي ذرات با انادازه 1
ميليمتر و  λ ، µو  αپارامترهاي مدل هستند  2و.3
مدل تابع انتخاب ارائه شده توسط "هربست و فورساتنا" نارخ
ويژهي شکست مرباو باه انادازهي طبقاهي  iرا متناساب باا
انرژي ويژهي خالص ورودي به شارژ آسيا ،فرض ماي کناد .باه
عبارت ديگر مقدار شکستي کاه در آسايا اتفااي ماي افتاد ،باا
ميزان انرژي که به وسيله مواد درون آسايا جاذب ماي شاود،
متناسب است .تغييرات انرژي-نرخ ويژه شکست باا انادازه ذره
با رابطه ( )3مدل ميشود:2.

شکل  : 5فلوشیت مدار آسیای گلولهای سهچاهون

()3

])

(

[

)

(

)

(

بررسيها نشان داده است که نسبت خردايش مدار آسيا گلوله-
اي خط توليد سه چاهون درکارخاناه فارآوري چغاارت حادود
 2/93است که کمتر از مقدار طراحي ،2/22 ،اسات .باهطاوري

1Breakage Function
2 Selection Function
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که  d80محصول نهايي مدار بسته آسيا حادود  119ميکارون و
بزرگتر از ميزان طراحي ( 83ميکرون) است[ .]4افزايش ابعااد
محصول مدار آسيا باعث کاهش عيار و بازيابي در مدار جدايش
ميگردد.
به منرور شبيهسازي مدار فوي ،آزمايشهاي خردايش بار روي
نمونه معرف خوراک ورودي به مادار آسايا انجاام شاد و تاابع
شکست و تابع انتخااب محاسابه گردياد 2و  .9ساس باا
استفاده از روابط ( )2( ،)1و ( ،)3به ترتيب ،پارامترهااي مادل
تجربي تابع شکست ،مدل تابع انتخاب "آستين" و مادل تاابع
انتخاب "هربست و فورساتنا" مطاابق جاداول  1و  2محاسابه
شدند.
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جدول  : 0پارامترهای توزیع زمان ماند محاسبه شده برای آسیای
گلولهای سهچاهون
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جدول  :5پارامترهای مدل تجربي تابع شکست ،محاسبه شده برای
خوراک مدار آسیای گلولهای سهچاهون
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جدول  : 4ضرایب کالییراسیون محاسبه شدهی مدلهای "پلیت" و
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جدول  : 0پارامترهای تابع انتخاب محاسبه شده برای خوراک مدار
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به منرو اعتبارسانجي مادلهااي مختلاف ،خروجاي آساياي
گلولهاي به کمک نرم افزار  MODSIMو با مدلهاي موجاود
در اين نارم افازار شابيهساازي شاد .شاکل  2توزياع ابعاادي
خروجي آسياي گلولهاي سهچاهون در شبيهسازي با مدلهااي
آسياي  HFSUو ( GMSUجدول  ،)2در مقايساه باا دادههااي
تجربي را نشان ميدهد .دادههاي تجربي با استفاده از نرم افزار
 Bilmatموازنه شد و دادههاي موازنه شده براي محاسبه خطاا
مورد استفاده قرار گرفت[ .]13ميزان خطاي هر يک از مدلهاا
با استفاده از رابطه زير محاسبه شده است:

هربست و
فيورستنا

پارامترهاي توزيع زمان ماند براي مدل "ولر" و مدل  nمخلو
کننده کامل ،با اضافه کاردن نماک طعاام باه ورودي آسايا و
اندازهگيري هدايت الکتريکي پالپ دربازههاي زمااني مختلاف،
به کمک نرم افزار  RTDWENمحاسبه شد  2که نتاايج آن
در جدول  3منعک شده است.
در ادامااه بااا نمونااهگيااري از خااوراک ،ساارريز و تااهريااز
هيدروسيکلون و اندازهگيري توزيع ابعاادي و رقات نموناههاا،
ضرايب مدلهااي هيادرو سايکلون "پليات" و "ناگساواررائو"
محاسبه شدند (جدول  8 )4و .3
توزيع ابعادي بار ورودي و سرريز هيدروسيکلون که در مرحله
کاليبراسيون مورد استفاده قرار گرفته است در جدول پيوست
 1آمده است.

()4

(∑√

)
∑

کااه در آن  xو ' ،xدرصااد مااواد در فراکساايون ابعااادي  ،iب اه
ترتيب ،در دادههاي تجربي و شبيهسازي است.
جدول  2مشخصات مادلهااي آساياي گلولاهاي در نارمفازار
 MODSIMو خطاي نسبي هر يک از مدل ها در پايشبيناي
توزيع ابعاد خروجاي آساياي ساه چااهون را نشاان مايدهاد.
مشاهده ميشود تمام مدلها توانستهاند ،خروجاي آسايا را باه
خوبي پيشبيني نمايند .ولي از باين مادلهااي موجاود مادل
 GMSUداراي کمترين خطاي نسبي ( )%9/82بوده است.
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چند مدلهاي ديگر نيز داراي خطاي کمي هستند.
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جدول  : 6مدلهای مختلف هیدروسیکلون در نرمافزار MODSIM
و خطای نسبي هریک ،در شبیهسازی هیدروسیکلون سهچاهون
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شکل  :0مقایسه خروجي شبیهسازی شده آسیای گلولهای سه-
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-
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جدول  :1مقایسه خطای نسبي در شبیهسازی خروجي آسیای
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بر اساس نتايج فوي ،در شبيهسازي مدار بسته آسياي گلولهاي،
از مااادل  GMSUباااراي آسااايا و مااادل  Cycaباااراي
هيدروساايکلون اسااتفاده شااد .دادههاااي مااورد ني ااز در ماادل
 ،GMSUپارامترهاي تاابع شکسات (جادول  ،)1پارامترهااي
آزمايشگاهي تابع انتخاب (جدول  ،)2توزيع زمان ماناد نسابي
مواد در آسيا (جدول  ،)3ابعاد آسياهاي آزمايشگاهي و صنعتي
و نيز توزيع شارژگلوله در آسياي صنعتي ماي باشاند .در ايان
مدل پارامترهاي تابع انتخاب آستين توساط نارم افازار بازرگ
مقياس ميشوند .اختال مواد در آسيا با استفاده از سه ناحياه
مخلو کامل به صورت سري مدل مي شود .دقات مادلهااي
مختلف براي هيدروسيکلون تقريبا يکسان باود ولاي باه دليال
محدوديت عملياتي از مدل  Cycaاستفاده شد .نتاايج شابيه-
سازي در شکل هاي 3و  4آمده است .از مقايسه نتايج حاصال
از شبيه سازي و دادههاي تجربي کارخانه مشخص ميشود کاه
شبيهسازي با نرم افزار  ،MODSIMبا دقت قابل قباولي قاادر
به پيشبيني عملکرد مدار آسياي گلولهاي سهچاهون ميباشد.
بنابراين ميتوان با تغيير پارامترهاي مختلف به کماک شابيه-
سازي با اين نرم افزار ،عملکرد مدار را پيشبيني کرد و بهترين
شرايط را براي توليد محصولي مناسب تعيين نمود.

نام مدل

MILL

HFMI

HFSU

سه ناحيه
مخلو
کامل

آستين

GMIL

سه ناحيه
مخلو
کامل

آستين
با بزرگ
مقياس
کردن

GMSU

 -0تاثیر پارامترهای عملیاتي بر عملکرد مدار آسیا
به منرور بررسي تأثير پارامترهاي موثر بر عملکرد مدار آسياي
گلولهاي سهچاهون ،مهمترين پارامترهاي عملياتي شامل :قطر
گلوله ،درجه انباشتگي آسيا ،درصد جامد و تناژ خوراک تازه
انتخاب شدند .براي هر پارامتر چند سطح درنرر گرفته شد و
مدار به کمک نرمافزار  MODSIMدر شرايط مختلف ،شبيه

اعتبار سنجي مدلهاي هيدروسيکلون بر اساس توزيع ابعاادي
سرريز و تهريز آن ،نيز انجام شد که دادههااي آن در جادول 9
آمده است .مالحره ميشود که مدل  Nageبهتارين دقات را
در پيشبيني دانهبندي سرريز و تهريز هيدروسيکلون دارد .هار
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سازي شد و  d80سرريز هيدروسيکلون در هر حالت محاسبه
شده است .سطوح پارامترهاي بررسي شده و ابعاد سرريز
هيدروسيکلون حاصله ،در جدول  2آمده است .به عنوان ماال
 d80سرريز هيدروسيکلون نسبت به تغيير ابعاد گلوله در
سطوح  42 ،33 ،22و  23ميلي متر ،به ترتيب،83/3 ،22/3 ،
 82/2و  31/9ميکرون بوده است.

جدول  :7سطوح پارامترهای مورد بررسي در شبیهسازی آسیا و
ابعاد محصول مدار

پارامترها
ابعاد گلوله
()mm
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محصول واقعي

درجه
انباشتگي
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غلرت
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تجمعي عبوري ()%

80

20

محصول شبيه سازي شده
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شکل  : 0مقایسه توزیع ابعاد واقعي و شبیه سازی شده خروجي
آسیا در مدار بسته آسیای گلولهای سهچاهون

خوراک
(، )t/h
قطر گلوله
)(mm
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40

ته ریز واقعي

20

ته ریز شبيه سازي شده
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200
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سطوح پارامترهاي مطالعه شده و
 d80سرريز هيدروسيکلون شبيه سازي شدهµm ،
سطوح

33
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88

34/1

* مقدار پارامتر در آسياي گلولهاي سهچاهون

تجمعي عبوري ()%

سرریز واقعي

60
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مقايسه شبيهسازي آسيا با درجه انباشتگيهاي مختلف نيز
نشان ميدهد ،که  d80خروجي آسيا در درجه انباشتگي  32و
 43درصد کمتر است .به عبارت ديگر با کاهش درجه
انباشتگي به  33درصد و يا با افزايش آن به  42درصد ،ابعاد
مواد خروجي آسيا درشتتر خواهد شد .بهنرر ميرسد ،که
درجه انباشتگي فعلي آسيا ( 32درصد) مناسب باشد.
همانطور که در جدول  2مشاهده ميشود ،تغيير درصد جامد
خوراک تازه مدار آسيا تاثيري بر ابعاد مواد خروجي از آسيا
نداشته است .احتماالً رقت بيش از حد باطله مرحله کلينر که
به مدار آسيا برگشت داده ميشود ،تاثير غلرت خوراک تازه را
کم ميکند .البته اين مسئله نياز به بررسي بيشتر دارد.
همچنين در جدول  2نتايج شبيهساازي آسايا باا تغييار دباي
خوراک تازه ورودي به مادار در دو ساطح  133و 333تان بار
ساعت با خوراک فعلي مقايسه شده است .نتاايج شابيهساازي
نشان ميدهد ،که  d80سرريز هيدروسايکلون باا افازايش تنااژ
خوراک ورودي ،به مقدار قابل توجهي افزايش يافته است.
از بين پارامترهاي فوي ،تاثير همزمان دو پارامتر موثر؛ قطر

0
20

شکل  :4شبیه سازی عملکرد هیدروسیکلون سه چاهون با استفاده
از نرم افزار MODSIM

تاثير تغيير قطر گلولهها ،با استفاده از گلولههاي 42 ،33 ،22
و  23ميليمتري (با توزيع  )%133شبيهسازي شد .مشاهده
گرديد ،که با کاهش اندازه گلوله ،توزيع ابعادي ( )d80جريان
خروجي از آسيا دانهريزتر ميشود .نتايج ارائه شده در جدول 2
نشان ميدهد ،با کاهش ابعاد گلوله از  23به  22ميليمتر
محصول نهايي مدار آسيا (سرريز هيدروسيکلون) از  31/9به
 22/3ميکرون کاهش پيدا کرده است .استفاده از گلولههاي با
قطر کمتر باعث افزايش ميزان مصرف گلوله خواهد شد.
بنابراين هزينههاي مربو به افزايش مصرف گلوله در هنگام
بررسي اقتصادي تغييرات بايد مد نرر قرار گيرد.
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گلولهها ( 22و  33ميليمتر) و تناژ خوراک ( 223و  333تن بر
ساعت) بر عملکرد آسيا مورد بررسي قرار گرفته است .جدول
 2نتايج اين شبيهسازيها را نشان ميدهد d80 .سرريز
هيدروسيکلون در دبي  223تن بر ساعت با گلولههاي با قطر
 22و  33ميليمتر کمتر از وضعيت فعلي کارخانه ميباشد .در
اين حالت ظرفيت آسيا حدود  23تن بر ساعت افزايش يافته
است.

100
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60
صنعتي

30
20

200

بر اساس نتايج حاصال از شابيهساازي ،پارامترهااي عمليااتي
آسياي سه چاهون تغيير داده شد و تاثير آن بر ابعاد محصاول
مدار آسيا ارزيابي شد و با نتايج شبيه سازي مقايسه گرديد .به
دليل محدوديتهاي عملياتي و مالحرات صنعتي تنها پاارامتر
درصد جامد و دبي خوراک ورودي به آسيا در اين بخش ماورد
مطالعه قرار گرفت .توزياع داناهبنادي سارريز هيدروسايکلون
شبيهسازي شده و کارخانه براي خاوراک باا  23درصاد جاماد
وتناژ خوراک  233تن برسااعت در شاکل  2و خاوراک باا 92
درصد جامد و دبي خاوراک  333تان بار سااعت در شاکل 9
ترسيم شده است.

واقعیدر دبي خوراک ورودی 033تن در ساعت

 -1انتقال هیدروسیکلون به ابتدای مدار آسیا
بررسي توزيع دانهبندي جريان خوراک تازه ورودي باه آساياي
گلولهاي سهچاهون ،نشاان داد کاه حادود  %42از ماواد داراي
ذراتي کوچکتر از  83ميکرون (اندازه محصول مورد نرر) است.
بنابراين اين بخش از مواد عاالوه بار مصارف بخشاي از انارژي
آسيا ،باعث توليد نرمه بيشاتري مايشاوند کاه ماي تواناد بار
عملکرد هيدروسيکلون و جداکننده هاي مغناطيسي نيز تاأثير
منفي داشته باشد .ازاينرو به نرر مي رساد کاه باا قارار دادن
هيدروسيکلون در ابتداي مدار مي توان اين بخش از ماواد را از
مدار خارج کرد .به عبارتي خوراک ورودي مدار ،مساتقيما وارد
هيدروسيکلون مي شوند .جدولهاي  8و  3و شاکلهااي2و 8
نتايج شبيه سازي مدار جديد را ارائه ميدهند.
نتايج شبيه سازي نشان داد که قراردادن هيدروسيکلون قبل از
آسياي گلولهاي باعث افزايش نسبت خردايش آسيا از  1/83به
( 3/22جدول  )8و کاهش دبي ورودي به آسيا از  342به 123
تن بر ساعت (جدول  )2ميشود .ابعااد محصاول نهاايي مادار
(سرريز هيدروسيکلون با  )d80= 82/2µmنياز باراي جادايش
مغناطيسي مرحله بعد مناسب ميباشد .مقايسه توزيع ابعاد بار
ورودي و خروجي آسيا در شرايط فعلي و فلوشيت پيشانهادي
نيز نشان ميدهد ،که با وجود درشتتر شادن خاوراک ورودي
به آسيا ،خروجي آسيا نسبتا دانه ريزتر است (شکل  .)2شاکل
 8نيز نشان ميدهد ،درحاليکه توزياع ابعاادي سارريز تقريباا
مشابه است ،ته ريز هيدروسيکلون در فلوشيت پيشنهادي دانه
درشتتر است.

تجمعي عبوري ()%
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شکل  :6مقایسه توزیع ابعاد ی هیدروسیکلون شبیهسازی شده و
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 -4تغییر پارامترها در مقیاس صنعتي
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شکل  :1مقایسه توزیع ابعادی سرریز هیدروسیکلون شبیهسازی
شده و واقعي در درصد جامد%73

شکل  2نشان ميدهد که با افزايش درصد جامد به  23درصد،
 d80سرريز هيدروسيکلون به حدود  33ميکرون ميرساد .کاه
با  d80سرريز هيدروسيکلون در شبيهسازي تقريبا مشابه است.
در اين مورد خطاي شبيه ساز در پايش بيناي توزياع ابعاادي
سرريز هيدروسيکلون  2/ 2درصد محاسابه شاد .در شاکل ،9
 d80سرريز هيدروسيکلون  32ميکرون باا مقادار آن در شابيه
سازي مطابقت خوبي دارد .خطاي شبيه ساز در تخمين توزياع
ابعادي  2/2درصد مي باشد.
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ترتيب به محصولي با  39 ،d80و  113ميکرون دست يافت.
جدول  :8دبي جریان شبیه سازی شده در شاخههای مختلف مدار
پیشنهادی برای آسیای گلولهای سهچاهوندر MODSIM
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جدول  :3دانه بندی جریان های مدار بسته پیشنهادی شبیه سازی

 -6جمع بندی
در اين تحقيق شبيهسازي مادار آساياي گلولاهاي خاط ساه-
چاهون با استفاده از نرمافازار  MODSIMانجاام شاده اسات.
نتايج شبيهسازي مدار ،همخواني خوبي با دادههاي اندازهگيري
شده در کارخانه داشت ،به طوريکاه خطااي اساتاندارد توزياع
ابعاد خروجي آسياي گلولهاي حدود 9/93درصد بود .باا توجاه
به دقت قابل قبول شبيهسازي با نرمافازار  ،MODSIMتاأثير
پارامترهاي مختلف بر عملکرد مدار آسياي گلولهاي ،با استفاده
از اين نرمافزار ،بررسي شد.
از نتايج شبيهسازي معلوم شد که اندازه گلوله و دبي خاوراک
تازه ،نسبت به ديگر پارامترها تأثير بيشتري روي عملکرد مادار
دارند .با کاهش اندازه گلوله تاا  22ميلايمتار و افازايش دباي
خوراک تاازه تاا  333تان بار سااعت ،مايتاوان باه محصاول
مناسبي(ميکرون )d80=32رسيد .باا ايان کاار ضامن افازايش
ظرفيت آسيا ،انرژي ويژه مصرفي آن نيز کاهش مييابد.
با توجه به اينکاه حادود  42درصاد ماواد ورودي باه آساياي
گلولهاي در شرايط فعلي ،داراي ابعاد کاوچکتر از  83ميکارون
است ،انتقال هيدروسيکلون به ابتداي مدار آسيا جهت افازايش
کارايي مدار خردايش نيز مورد بررسي قرار گرفت .نتايج شابيه
سازي نشان داد ،که با اصالح مدارآسايا ،در حاليکاه دباي باار
ورودي به آسيا کاهش مي يابد ،نسبت خردايش حدود  2برابار
افزايش خواهد يافات .بناابراين در ايان حالات ظرفيات مادار
افاازايش مااييابااد .بررسااي تاااثير پارامترهاااي عملياااتي در
مدارپيشنهادي ،نشان داد ،که ميتوان با شاارژ گلولاههااي 22
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سازی شده مدار پیشنهادی آسیای گلوله ای سه چاهون و مقایسه
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شکل  :8توزیع دانه بندی سرریر و ته ریز هیدروسیکلون شبیه

شده آسیای گلولهای سهچاهون ،در MODSIM
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شکل  : 7مقایسه خروجي شبیه سازی شده مدار فعلي و مدار
پیشنهادی آسیای گلوله ای سه چاهون در MODSIM

در ادامه تااثير تغييار پارامترهااي قطار گلولاه ،دباي ورودي و
درجه انباشتگي بر عملکرد مدار پيشنهادي نياز بررساي شاده
است .نتايج شبيهسازي نشان داد که تااثير ايان پارامترهاا بار
محصول مدار پيشنهادي مشابه تاثير آنها بر مدار فعلاي اسات.
در اين حالت با کاهش اندازه گلوله تاا  22ميليمتار و افازايش
دبي خوراک تازه تا  333و  433تن بار سااعت ،مايتاوان باه
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 تن بر ساعت باه333 ميليمتري و افزايش دبي خوراک تازه تا
.) دست يافتd80= 39محصولي مناسب (ميکرون
تشکر و تقدیر
از مديريت و کارشناسان محترم کارخانه فرآوري شرکت سنگ
آهن مرکزي ايران (چغارت) به خاطر حمايت از انجام اين
.تحقيق سساسگزاري مي شود
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