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چکیده
در شرکت سنگ آهن گلگهر و مجتمع مس سرچشمه از آسیاهای نیمهخودشکنی به ترتیب با قطر  ۹و  1۰متر و طول  2و  ۴/۹متر برای خردایش
سنگ معدن استفاده می شود .پایش عملیات در این دو کارخانه نشان داد که تناژ آسیای گلگهر کمتر از حد انتظار و دارای نوسان زیاد و آسیای
سرچشمه همواره متحمل شکستگی آستر و توقفات خارج از برنامه بود .جهت رفع این مشکالت و افزایش کارایی عملیات ،مسیر حرکت بار که
عامل مهمی در فرایند خردایش است ،مورد بررسی قرار گرفت .جهت شبیه سازی مسیر حرکت ذرات در آسیا ،از نرم افزار  KMPCDEMکه برمبنای
روش اجزای گسسته کدنویسی شده است ،استفاده گردید .نتایج شبیه سازی مسیر بار با دو طرح آستر مختلف ،با اندازه گیری مسیر واقعی در
آسیایی با رویه قابل مشاهده با قطر یک متر و طول  22سانتی متر اعتبارسنجی شدند .بررسی نتایج شبیه سازی نشان داد که موادی که در آبشاری
بزرگ قرار دارند مستقیما به آستر برخورد میکنند .برای حل این مشکل ،با طرحهای مختلف با شرایط آسیای کارخانه ها مسیر بار برای رسیدن به
حالتی که محل برخورد بار روی پاشنه باشد ،شبیه سازی شد .برای دستیابی به این هدف مشخص شد که برای آسیای گلگهر زاویهی باالبرها باید
از  ۷به  3۰درجه افزایش یابد و برای آسیای سرچشمه عالوه بر کاهش تعداد باالبرها از  ۶۰به  ،۴۰زاویه آنها از  1۵به  3۰درجه باید تغییر کند .این
طرح آستر ها برای دو کارخانه ساخته و نصب شدند و کارآیی این آسیاها مورد پایش دقیق قرار گرفتند .در آسیای گلگهر  ،تناژ ورودی به آسیا 1۷
درصد افزایش یافت و نوسان آن نشان از پایداری فرآیند داشت  %31کاهش نشان داد .در آسیای سرچشمه تعداد متوسط آستر شکسته شده از
 ۴/2قطعه به یک قطعه و نوسان تناژ آسیا  %3۰کاهش یافت.
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اولیه ،ظرفیت این آسیا باید  1۰۰۰تن بر ساعت باشد ولی در
عمل به دلیل شکستگیهای آستر که در این آسیا رخ میداد و
منجر به کاهش زمان دسترسی به آسیا میشد ،به طور میانگین
این مقدار غیر قابل دسترس و حدودا برابر 8۶۰تن بر ساعت بود.
از این رو ،پیدا کردن راهحلی برای کاهش میزان شکست آسترها،
میتوانست به افزایش تولید و رسیدن به ظرفیت اسمی کمک
شایانی بکند.

-1مقدمه
در سالهای اخیر ،به دلیل کاهش عیار سنگ معدنها،
استفاده از تجهیزات بزرگ با ظرفیتهای باال در عمده بخشهای
کارخانههای فرآوری به امری معمول تبدیل شده است .به
کارگیری تجهیزات بزرگ ،هزینههای سرمایهگذاری ،تعمیر و
نگهداری به ازای تناژ تولید شده را کاهش داده و به همین دلیل
این امر مورد توجه طراحان و مدیران کارخانهها قرار گرفته است.
این روند تغییر از اولین بخشهای کارخانهها (سنگشکنهای
اولیه) تا بخشهای انتهایی خطوط تولید (تیکنرهای باطله) ،قابل
مشاهدهاند.

به طورکلی ،آسیاها به عنوان مهمترین تجهیزات کارخانههای
فرآوری مواد ،بخش زیادی از انرژی مصرفی کارخانه را به خود
اختصاص میدهند و افزایش کارآیی این تجهیزات تاثیر
چشمگیری بر بهبود بهرهوری کارخانه دارد [ .]2 ,1آنچه در
آسیاهای نیمهخودشکن کارخانه مگنتیت گلگهر سیرجان و
کارخانه فاز یک مجتمع مس سرچشمه رخ میدهد نمونههایی
اند که اهمیت مطالعه و بررسی فرآیند آسیاکنی و ارایه
راهکارهای عملی برای بهبود عملکرد آنها را نمایان میسازد.
هدف از انجام این تحقیق ،ارایه راهحلی عملی برای بهبود فرآیند
خردایش در آسیاهای نیمهخودشکن از طریق اصالح طرح آستر
است .راهکارهای پیشنهادی برای دو کارخانه گلگهر و مس
سرچشمه به صورت عملی پیادهسازی شد و با پایش عملکرد
آسیاها برای یک دوره بلند مدت و مقایسه آن با دورههای قبلی،
تاثیر مثبت آن نشان داده شد.

یکی از مهمترین این تجهیزات ،آسیاهای نیمهخودشکناند
که به دلیل هزینههای تعمیر و نگهداری پایینتر نسبت به سایر
تجهیزات خردایش و همچنین راهبری سادهتر ،جایگزین چندین
مرحله سنگشکنی و آسیاکنی شدهاند .کارخانه فرآوری مجتمع
معدنی و صنعتی گلگهر سیرجان و کارخانه پرعیارسازی مجتمع
مس سرچشمه دو نمونه از این کارخانهها است که استفاده از این
رویکرد در طراحی آنها مورد توجه قرار گرفته است.
کارخانه مگنتیت مجتمع سنگآهن گلگهر سیرجان ،شامل
سه خط خردایش است که در هر خط ،یک آسیای نیمهخودشکن
به قطر  ۹و طول  2متر نصب شده است که وظیفه خردایش مواد
از اندازه کوچکتر از  2۰سانتیمتر به اندازه  8۰درصد عبوری از
 ۴۰۰میکرون را بر عهده دارد .این آسیاها از نوع سرعت ثابت
است که سرعت عملیاتی آنها  85درصد سرعت بحرانی و
پرشدگی آنها به طور متوسط برابر  25درصد است .در این
آسیاها که به صورت خشک کار میکنند ۳۶ ،ردیف آستر با زاویه
 ۷درجه به کارگرفته شدهاند .در طرح اولیه این کارخانه ،ظرفیت
هر یک از این آسیاها  ۶۰۰تن بر ساعت در نظر گرفته شده است
ولی پایشهای انجام شده نشان داد که ظرفیت آنها با همان
اندازه ذرات محصول به طور متوسط  ۴5۰تن بر ساعت است .این
آمار نشان داد که کارآیی آسیاکنی کمتر از مقدار پیشبینی شده
است و در نتیجه باید امکان اصالح و افزایش ظرفیت عملیاتی
کنونی به ظرفیت طراحی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

 -2تئوری مقاله
 -1-2فرآیند خردایش در آسیاهای نیمهخودشکن

مسیر حرکت مواد در آسیاها یکی از مهمترین پارامترهایی
است که در بهینهسازی فرآیند خردایش در آسیاها همواره مورد
توجه بوده است .به عبارت دیگر ،عملکرد آسیاها وابسته به نحوه
حرکت مواد در آن است؛ اگر مواد به بدنه آسیا بچسبند هیچ
خردایشی انجام نمیشود و اگر مواد روی هم بلغزند تنها خردایش
از نوع سایشی بوده و عمدتا پودر تولید میشود .این پارامتر در
عملکرد آسیاهای خودشکن که کل انرژی خردایش و آسیاهای
نیمهخودشکن که بخشی از انرژی خردایش به وسیله خود مواد
تامین میشود ،بسیار حایز اهمیت است .در نتیجه ،اگر مواد در
آسیاها مسیری را طی کنند که در آن سهم برخورد مستقیم ذره
با ذره ،نسبت به ذره با آستر افزایش یابد ،عمده انرژی آسیا صرف
خردایش میشود .در صورتی که مسیر حرکت ذرات نامناسب
باشد برخورد مستقیم ذرات و گلوله به آسترها افزایش پیدا
میکند و احتمال شکست آسترها باال میرود و تعداد توقفهای
خارج از برنامه کارخانه افزایش پیدا میکند.

در مورد مشابه دیگری ،در کارخانه فاز یک مجتمع مس
سرچشمه ،یک آسیای نیمهخودشکن تر به طول  ۶متر و قطر1۰
متر برای خردایش مواد از اندازه کوچکتر از  25سانتیمتر به
اندازه  8۰درصد عبوری از  ۳۰۰میکرون به کار گرفته شده است.
سرعت این آسیا نیز ثابت و  ۷۶درصد سرعت بحرانی و پرشدگی
متوسط آن  25درصد است .در این آسیا تعداد  ۶۰آستر با زاویه
صفحه باالبر  15درجه به کار گرفته شده است .بر اساس طراحی
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باید هندسه آسترها به صورت سادهشده وارد نرمافزار شود که
ممکن است باعث انحراف نتایج از واقعیت شود.

شکست آسترها در آسیاهای اولیه به ویژه در آسیاهای
نیمهخودشکن به دلیل قطر زیاد آنها ( 12متر) و استفاده از
گلولههای بزرگ ( 15سانتیمتری) گزارش شده است [.]2 ,1

 -2-2-2آسیای کوچک مقیاس

اولین قدم در دستیابی به طرح آستر مناسب در آسیاها،
تعیین دقیق مسیر حرکت مواد است اما به دلیل شرایط عملیاتی
و هندسه آسیاها ،مشاهده و تعیین دقیق مسیر حرکت مواد در
آسیاهای صنعتی ،مستقیما امکانپذیر نیست .به همین دلیل ،از
روشهای دیگری که در ادامه میآید برای تخمین یا تعیین مسیر
حرکت بار استفاده میشود.

روش دیگری که برای تعیین نیمرخ بار مورد استفاده قرار
میگیرد ،تعیین مسیر حرکت بار با استفاده از آسیای کوچک
مقیاس (مدل) است [ .]۶ ,5 ,۳ ,2این روش دقیقترین روش
شناختهشده برای تعیین مسیر حرکت بار در آسیاهای صنعتی
است .در این روش ،یک آسیا با اندازه کوچک به گونهای ساخته
میشود که حداقل یک دیواره آن شفاف باشد تا امکان مشاهده
مسیر حرکت بار و تصویربرداری از آن فراهم شود ،سپس از مسیر
حرکت بار تصویربرداری میشود و مورد تحلیل و بررسی قرار
میگیرد.

 -2-2تعیین نیمرخ بار در آسیاها

برای به کارگیری روشهای غیرمستقیم ،ابتدا باید کلیه
عوامل تاثیرگذار را شناسایی کرد و مورد بررسی قرار داد .از میان
عواملی که در مسیر حرکت بار تاثیرگذارند ،سرعت چرخش آسیا
و طرح آسترهای آن بیشترین نقش را ایفا میکند .معموال
آسیاهای رایج در صنایع ،به دلیل هزینه پایینتر از نوع سرعت
ثابت است ،در نتیجه مسیر حرکت مواد عمدتا تابع طرح آسترها
است .اندازه ،شکل و رطوبت ذرات نیز در مسیر حرکت مواد
تاثیرگذارند اما میزان تاثیر آنها در مقایسه با دو عامل قبل ،قابل
چشمپوشی است.]۳ ,2[ .

در این روش ،اولین مرحله تعیین نسبت قطر آسیای صنعتی
به آسیای کوچک مقیاس است .به عنوان مثال ،اگر قطر آسیای
صنعتی  1۰متر و قطر آسیای مدل یک متر باشد ،این نسبت
برابر  1۰میشود .پس از تعیین این نسبت ،آسترهای آسیای مدل
باید کامال مشابه هندسه آسترهای آسیای صنعتی اما  1۰برابر
کوچک تر ساخته شود تا نسبت قطر آسیا به ارتفاع آسترها در
آسیای مدل حفظ شود.
اندازه ذرات و مواد مورد استفاده در آزمایش نیز باید به نوعی
در نظر گرفته شود که این نسبت حفظ شود .به عبارت دیگر ،اگر
اندازه بزرگترین ذره در آسیا برابر  12سانتیمتر باشد ،اندازه
بزرگترین ذرهای که در آزمایش باید به کار گرفته شود ،برابر با
 1/2سانتیمتر در نظر گرفته میشود .برای بقیه ابعاد ذرات نیز
باید به همین طریق عمل کرد .کسر پرشدگی و درصد سرعت
آسیای مدل نیز همواره برابر با آسیای صنعتی در نظر گرفته
میشود.

برای تعیین مسیر حرکت بار میتوان از روشهای عددی و
تحلیلی مانند استفاده از نرمافزار  5 GMTو یا مدلسازیهای
فیزیکی مانند آسیای آزمایشگاهی استفاده کرد .در ادامه این دو
روش به طور مختصر شرح داده شده است.
 -1-2-2نرمافزار GMT

استفاده از نرمافزار  GMTیکی از آسانترین و ارزانترین
راههای شناخت مسیر حرکت بار است که با به کارگیری
روشهای تحلیلی ریاضی ،مسیر حرکت تک گلوله را تخمین
میزند [ .]۴برای کار با این نرمافزار ،کاربر باید مشخصات هندسه
آسیا ،زاویه باالبر آسترها و اندازه بزرگترین ذره موجود در
عملیات آسیاکنی را وارد کند .در نهایت نرمافزار  GMTمسیر
حرکت بحرانیترین ذره و موقعیت تجمع مواد در آسیا را محاسبه
میکند و در محیط کاربری به نمایش میگذارد.

در آسیای مدل ،چون آسترها به هر شکلی قابل ماشینکاری
اند و مسیری که به این طریق به دست میآید مسیر توده ذرات
است ،میتوان گفت که نقصهای نرمافزار  GMTکه محدودیت
در وارد کردن هندسه آسترهای پیچیده و نمایش مسیر حرکت
بحرانیترین ذره بود ،رفع شده است.
در کنار این مزایا ،این روش معایبی هم دارد .مهمترین ایراد
این روش ،هزینهبر و زمانبر بودن است .عمده این هزینهها شامل
طراحی مدل کوچکمقیاس شده آسترها ،ساخت و ماشینکاری
آنها ،نصب آسترها در آسیای مدل و سایر آمادهسازیها است
که م عموال انجام هر آزمایش گاهی به یک ماه زمان نیاز دارد.
عالوه بر این هزینهها ،گاهی دسترسی به آسیای مدل برای

در کنار مزایای نرمافزار  ،GMTمحدودیتهایی نیز وجود
دارد .یکی از محدودیتهای آن تعیین مسیر حرکت بحرانیترین
گلوله و نادیده گرفتن مسیر توده گلولهها و ذرات است .محدودیت
دیگر این نرمافزار ،عدم امکان واردکردن دقیق شکل آستر است.
به عبارت دیگر اگر هندسه آسترها پیچیدگی زیادی داشته باشد،
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محققان مقدور نبوده است و عمال استفاده از این روش غیرعملی
است.

V  gt

()2

که در این روابط:
 Xموقعیت هر یک از ذرات بر اساس سرعت
 Vسرعت
 gشتاب گرانش
 ∆tزمان
اما در صورتی که ذرات با یکدیگر برخورد داشته باشند ،عالوه
بر شتاب گرانش ،شتابی دیگر که ناشی از نیروی برخورد ()F
است (رابطه  ،)۳به آنان وارد شده و سرعت جدید این ذرات ،با
این شتاب محاسبه میشود (رابطه  .)۴این نیرو خود شامل دو

در کنار این دو روش ،روش اجزای گسسته ،۶راگ ،قرار دارد
که در سالهای اخیر توجه زیادی به خود جلب کرده است .این
روش یک روش عددی است که عالوه بر دارا بودن مزایای آسیای
مدل ،معایب آن را ندارد .این روش به اختصار در ادامه شرح داده
شده است.
 -3-2شبیهسازی با روش اجزای گسسته

شبیهسازی با روش اجزای گسسته ابتدا در سال 1۹۷۹
توسط کاندال ]۷[ 1برای شبیهسازی رفتار دانههای خاک تحت
بارگذاری دینامیکی ارایه شد .در زمینه فرآوری مواد معدنی در
سال  ،1۹۹2میشرا 2و راجامانی ،]8[ ۳با شبیهسازی دوبعدی
حرکت بار در آسیای گلولهای آزمایشگاهی و اعتبارسنجی نتایج
آن با واقعیت ،راگ را وارد این عرصه کردند .پس از آنها ،کلری۴
[ ]۹در سال  1۹۹8با ارایه پژوهشی ،توانکشی ،جدانشینی و
حرکت بار را در سرعتها و پرشدگیهای مختلف در آسیای
گلولهای به صورت دوبعدی مورد بررسی قرارداد که نشان از دقت
و صحت خوب این روش بود .بعدها روند شبیهسازی آسیا توسط
محققان زیادی دنبال شد [.]15-1۰

n

t

مولفهی عمودی (  ) Fو مماسی (  ) Fاست (رابطه  .)5در این
حالت ابتدا ،میزان همپوشانی ( )xهر یک از ذرات محاسبه
میشود .همپوشانی ،میزان نفوذی است که دو ذره در اثر برخورد،
پیدا میکن ند .متناسب با میزان همپوشانی و با استفاده از مدل
نیروی برخورد ،نیروی اعمالی به هر یک از ذرات محاسبه میشود.
فرضیاتی برای سادهسازی محاسبات در راگ در نظر گرفته
میشود .از جمله این فرضیات شبیهسازی نیروی برخورد بین دو
ذره با استفاده از مدل فنر -میراگر است (شکل.)1
در مدل فنر -میراگر ،مولفههای عمودی (  ) F nو مماسی (
 ) F tنیروهای برخورد ،با استفاده از رابطههای  ۶و  ۷محاسبه
میشود.

 -۴-2اساس شبیهسازی با روش اجزای گسسته

شبیهسازی با راگ شامل دنبال کردن موقعیت هر یک از
ذرات در جریان ذرهای و مدل کردن برخوردهای آنها با یکدیگر
و محیط پیرامون است [ .]1۶ ,۷در راگ ،هر یک از ذرات با یک
سری ویژگیهای ثابت شامل شکل ،اندازه ،چگالی ،مدول
االستیسیته ،نسبت پواسون ،ضریب اصطکاک ،ضریب اصطکاک
چرخشی ،ضریب چسبندگی ،ضریب استرداد شناخته میشود.
در هنگام شبیهسازی با توجه به خصوصیات ثابت و قوانین
فیزیکی ،در هر لحظه خصوصیات متغیر ذرات شامل سرعت،
شتاب و موقعیت محاسبه میشود [ .]1۷از آنجا که عکسالعمل
ذرات (تغییر موقعیت و سرعت) وابستگی زیادی به هندسه
تجهیزات دارد ،بنابراین از نحوه عکسالعمل ذرات در روش اجزای
گسسته میتوان به درک بهتری از فرآیند در تجهیز مورد نظر
دست پیدا کرد.

()۳
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F

a

m

V  a t

()۴
()5
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X  V t

۴۹

FF F
n

() ۶

F n  K n  x n  C n Vreln

()۷

F t  K t  x t  C t Vrelt

در این روابط:
 Cتوابع میرایی
 Kسختی
 Vrelسرعت نسبی برخورد ذرات
باالنویس  nمولفه عمودی پارامتر
باالنویس  tمولفه مماسی پارامتر

در راگ زمانی که ذرات به صورت آزادانه در محیط حرکت
میکنند ،سرعت و شتاب گرانش در هر لحظه محاسبه میشود
(رابطههای  1و .)2
()1
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از جمله قابلیتهای این نرمافزار است که بررسی فرآیند حرکت
ذرات در آسیا را آسانتر کرده است.

شکل  -1مدل نیروی برخورد فنر -میراگر []18

با داشتن مقدار جرم گلولهها و محاسبه مولفههای نیرو با
استفاده از روابط  ۶و  ،۷مقادیر شتاب در جهت عمودی و مماسی
و به دنبال آن سرعت و موقعیت جدید ذرات محاسبه میشود.
بر این مبنا تاکنون نرمافزارهای متعددی تولید شدهاند که
یکی از آنها نرمافزار  KMPCDEMاست که در مرکز تحقیقات
فرآوری مواد کاشیگر برنامهنویسی شده است که در ادامه به
معرفی آن پرداخته می شود.
 -3روش کار
 -1-3نرمافزار KMPCDEM

این نرمافزار در مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشیگر
کدنویسی شده است .برای شبیهسازی تجهیزات با آن الزم است
ابتدا تجهیز مورد نظر که در اینجا آسیا است ،در نرمافزارهای
طراحی سهبعدی مانند  Autocadیا  SolidWorksترسیم شوند.
سپس پروندههای ایجاد شده با این نرمافزارها ،در نرمافزار
 KMPCDEMفراخوانی شوند .در مرحله بعد نحوه حرکت این
تجهیز و میزان و راستای سرعت آن تعریف شده و در پایان
دانهبندی ذراتی که قرار است در شبیهسازی حضور داشته باشند
و میزان پرشدگی تعیین میشود .در نهایت با اجرای نرمافزار،
مسیر حرکت ذرات در تجهیز مورد نظر به صورت سه بعدی
شبیهسازی شده و نتایج آن به صورت سهبعدی و در هنگام اجرای
شبیهسازی از هر زاویهای در محیط گرافیکی نرمافزار
 KMPCDEMقابل مشاهده است .به عنوان مثال ،شکل 2
شبیهسازی یک آسیای گلولهای به قطر  5متر ،طول شش متر،
پرشدگی  ۳5درصد و سرعت  ۷5درصد سرعت بحرانی ،در حضور
بیش از  ۶۰۰هزار ذره را در نماهای مختلف نشان میدهد.

شکل  -2مثالی از نتایج نرمافزار KMPCDEM

برای بررسی صحت نتایج شبیهسازی شده با نرمافزار
 KMPCDEMالزم بود تا مسیر باری که به وسیله این نرمافزار به
دست میآید با یک مدلسازی فیزیکی مقایسه شود .برای انجام
مدلسازی فیزیکی و مقایسه آن با نتایج نرم افزار از آسیای مدل
مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشیگر استفاده شد .ویژگیها و
قسمتهای مختلف این آسیا در ادامه آمده است.
 -2-3آسیای مدل مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشیگر

قطر این آسیا یک متر و طول آن متغیر و میتواند حداکثر
برابر  21سانتیمتر باشد .در این آسیا از گلولههای فلزی،
پالستیکی و یا از ماده معدنی ،به عنوان ذرات ،میتوان استفاده
کرد .آسترهای این آسیا قابل تعویض است و هر نوع آستر را با
هر طرحی میتوان در آن نصب کرد .یک دیواره این آسیا ،شفاف
است و امکان مشاهده مستقیم و تصویربرداری از فرآیند وجود
دارد .عالوه بر این ،در این آسیا برای کنترل و ثبت اطالعات ،از

با این نرمافزار از هر مقطع مورد نیازی میتوان تصویر تهیه
کرد و یا وضعیت گلولهها را از نظر سرعت و نیرو و یا خواص دیگر
مورد بررسی قرار داد .در این نرمافزار میتوان به شکل مجازی در
هر موقعیتی از آسیا یک دوربین قرار داد و دادههای مورد نیاز را
جمع آوری کرد .نمایش دیواره آسیا به شکل شفاف و یا کدر و
تعیین طیف رنگی ذرات بر اساس سرعت ،اندازه نیرو و نظایر آن
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حسگرها ،ابزار نمایشی و عناصر کنترلی استفاده شده است (شکل
.)۳
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زاویه این باالبرها نسبت به خط عمود  25درجه ،ارتفاع باالبرهای
کوتاه  12و ارتفاع باالبرهای بلند  22میلیمتر بود.
با استفاده از این آسترها دو شبیهسازی در پرشدگی 25
درصد در سرعتهای  ۶5و  ۷5درصد سرعت بحرانی انجام شد.
در این آزمایشها طول آسیا برابر  1۰8میلیمتر بود ،چون
بررسیها نشان دادهاند که اگر ذرات در آسیا  12میلیمتر باشد،
طول آسیای آزمایشگاهی باید حداقل  1۰8میلیمتر باشد تا
دیوارههای ابتدایی و انتهایی آسیا ،در شکل بار تاثیری نداشته
باشند .اگر طول آسیا کمتر از این مقدار باشد ،محل شانه بار به
صورت غیر واقعی باالتر خواهد رفت [.]1۹

شکل  -3آسیای آزمایشگاهی مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشیگر
 -3-3اعتبارسنجی نرمافزار KMPCDEM

برای اعتبارسنجی این نرمافزار ،دو نوع آستر در ابعاد یک
متری به منظور نصب در آسیای آزمایشگاهی طراحی و با استفاده
از برش  CNCساخته و جداگانه در آسیا نصب شد .سپس تعدادی
آزمایش با استفاده از این آسترها و دانهبندی آورده در جدول ،1
انجام شد .پس از اجرای هر آزمایش ،از مسیر حرکت مواد 1۰
تصویر ثبت شد تا بتوان شکل بار را با در نظر گرفتن نوسانات
احتمالی مورد بررسی قرار داد .در ادامه شرایط انجام آزمایشها
با این دو آستر شرح داده شده است.
جدول  -1دانهبندی ذرات در آسیای آزمایشگاهی
قطر ذرات
(میلیمتر)
مقدار (درصد)

12

11

1۰

۹

8

۷

۳۰

2۶

11

1۴

11

8

آستر اول:

این آستر شامل  ۶۰باالبر شبهموجی شکل بود که به طور
یکنواخت در دیواره آسیا توزیع شده بود (شکل  -۴الف) .ارتفاع
باالبرهای این آستر برابر  ۷میلیمتر بود .با استفاده از این آستر
دو شبیهسازی در سرعت  ۷5درصد سرعت بحرانی و در
پرشدگیهای  1۰و  25درصد انجام شد.

شکل  -۴الف) آستر نوع اول و ب) آستر نوع دوم

آنچه در شکل  ۴نشان داده شده ،تنها یک ردیف هر آستر و
دارای طول  ۳۶میلیمتر است .از آنجا که باید این حداقل طول
رعایت میشد ،از هر کدام از آسترها سه عدد ساخته شد تا با در
کنار هم قرار گرفتن و اتصال آن در آسیا ،طول مورد نظر فراهم
شود .دلیل این کار ،عدم وجود صفحات تفلون با ضخامت بیش
از  ۳۶میلیمتر و کیفیت پایین ماشینکاری صفحات با ضخامت
باالتر از این مقدار بود.

آستر دوم:

این آستر شامل ۴۰ردیف آستر از نوع کوتاه– بلند بود که به
طور یکنواخت در محیط آسیا توزیع شده بود (شکل  -۴ب).
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در مرحله بعد ،این دو مدل آستر در محیط نرمافزار
 Solidworksترسیم و برای انجام شبیهسازی به طور جداگانه
وارد نرمافزار  KMPCDEMشد .کلیه شرایط شبیهسازی منطبق با
شرایط آزمایشهای انجام شده با آسیای آزمایشگاهی در نظر
گرفته شد .در نرمافزار امکان شبیهسازی همین آسیا با طولهای
بیشتر نیز وجود داشت ولی از آنجا که انطباق کامل آن با آسیای
آزمایشگاهی مهمترین اصل بود ،بنابراین طول آسیا در این
شبیهسازیها ،دقیقا منطبق بر شبیهسازیها در نظر گرفته شد.
ضریب اصطکاک ،نسبت پوآسون و ضریب استرداد ذرات به
ترتیب برابر  ۰/25 ،۰/25و  ۰/۷5و مدول االستیسیته ذرات برابر
 2۰۰گیگاپاسکال (مدول االسیتسیته گلولههای فوالدی) در نظر
گرفته شد ،هرچند که در چند سال گذشته محققان این رشته با
انتخاب مقادیر خیلی کمتر از مقدار واقعی مدول االستیسیته مواد
(حتی تا چند ده هزار برابر کوچکتر از مقدار واقعی) ،مقدار نفوذ
باال بازه زمانی شبیهسازی را بیشتر کرده است تا سرعت
محاسبات را باال ببرند بدون آنکه تغییر محسوسی در نتایج
شبیهسازی مشاهده کنند [.]2۰

جدول  -2دانهبندی ذرات در شبیهسازی آسیاهای صنعتی
قطر ذرات
(میلیمتر)
مقدار (درصد)

12۰

11۰

1۰۰

۹۰

8۰

۷۰

۳۰

2۶

11

1۴

11

8

پس از اجرای این شبیهسازیها ،ابتدا به شبیهسازیها مهلت
داده شد تا مسیر حرکت بار و به تبع آن شکل نیمرخ بار به حالت
پایدار برسد .این حالت پایدار بسته به سرعت و طرح آستر و دانه
بندی متفاوت است .تعیین زمان دقیق پایدار شدن حرکت مواد
در آسیا موضوع این مقاله نیست به همین دلیل در اینجا زیاد به
آن پرداخته نشده است؛ به طور کلی فرآیند ،زمانی در حال
پایداری است که شکل مسیر حرکت بار در طول زمان تغییر
نکند .خاصیت پایدار بودن در آسیای صنعتی زمانی اتفاق میافتد
که روند تغییرات توانکشی به حالت تقریبا پایداری درآید.
پس از پایدار شدن ،از مسیر حرکت مواد چندین تصویر تهیه
شد ،سپس این تصاویر مورد بررسی قرار گرفت .در مرحله بعد،
به منظور اصالح مسیر حرکت بار و بهبود فرآیند آسیاکنی،
طرحها یی برای آسترهای هرکدام از آسیاها پیشنهاد شد .سپس
این طرحها مانند مرحله قبل و با در نظر گرفتن شرایط عملیاتی
آسیاهای مربوط شبیهسازی و مورد مطالعه قرار گرفت .پس از
بررسی طرحهای مختلف آسترها ،طرحی که در آن مسیر حرکت
بار از دید فرآیندی به مسیر حرکت مطلوب نزدیک بود انتخاب
شد .از هر طرح آستر یک سری کامل ساخته و در آسیاها نصب
شد  .در مرحله پایانی نیز ،عملکرد هر کدام از آسیاها پایش و با
دورههای مشابه قبلی مقایسه و میزان تاثیرگذاری این آسترها در
فرآیند بررسی شد.

پس از انجام شبیهسازیها 1۰ ،تصویر تهیه و با نتایج مرحله
قبل مقایسه شد .برای کمی کردن این مقایسهها ،موقعیت محل
شانه و پاشنه بار ،به عنوان معیار در نظر گرفته شد .بدین ترتیب،
محل شانه و پاشنه بار در تمامی تصاویر تهیهشده از شبیهسازیها
و آسیای آزمایشگاهی با استفاده از نقاله دیجیتال MB-Ruller
که یک نرمافزار تحت ویندوز است ،اندازهگیری شد .در این
اندازهگیریها راس نقاله منطبق بر مرکز آسیا و مبدا اندازهگیری
منطبق با موقعیت ساعت  ۳و جهت اندازهگیریها به صورت
پادساعتگرد در نظر گرفته شد.

 -۴نتایج و بحث

 -۴-3آسیاهای نیمهخودشکن مجتمع سنگآهن گلگهر و
مجتمع مس سرچشمه

 -1-۴بررسی دقت نتایج نرمافزار KMPCDEM

نتایج چهار آزمایش انجام شده با آسیای مدل و شبیهسازی
با نرمافزار  KMPCDEMدر شکل  5آمده است .در شکل  5تصاویر
سمت چپ نتایج مدلسازی با آسیای مدل و تصاویر سمت راست
نتایج مدلسازی با نرمافزار  KMPCDEMرا نشان میدهد .تصاویر
 1-5تا  ۴-5نتایج مربوط به آستر نوع اول و  5-5تا  8-5تصاویر
نتایج مربوط به آستر دوم را نشان میدهد .در شکل  ،5هر ردیف
از تصاویر نتایج یک مورد از مطالعات نشان میدهد.

هدف اصلی این تحقیق دستیابی به طرح آستری مناسب
برای این دو آسیا به منظور افزایش کارآیی خردایش بود ،بنابراین
این دو آسیا با در نظر گرفتن کلیه خصوصیات آنان از جمله قطر،
تعداد آسترها و شکل آسترها که در مقدمه عنوان شد در نرمافزار
 Solidworksترسیم شد ،سپس این هندسهها به صورت جداگانه
در نرمافزار  KMPCDEMفراخوانی و شرایط عملیاتی هر یک از
جمله سرعت و پرشدگی در نرمافزار وارد شد .در این
شبیهسازیها دانهبندی ذرات مطابق با جدول  2در نظر گرفته
شد.
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شکل  -۵مقایسه نتایج شبیهسازی با نرمافزار  KMPCDEMو مدلسازی با آسیای مدل (رنگ ها بر اساس سرعت ذرات :قرمز باالترین)
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مقایسه دو ردیف اول و دوم تاثیر میزان پرشدگی را به تصویر
میکشد .همانطور که پیداست با افزایش پرشدگی مواد ،کشیدگی
بار در هر دو سمت شانه و پاشنه بیشتر شده که این نشاندهنده
افزایش طول مسیر حرکت مواد است.

جدول  -3محل شانه و پاشنه شکل بار در تصاویر شکل ۵

شماره
تصویر
1
2
۳
۴
5
۶
۷
8

مقایسه ردیف سوم و چهارم تصاویر شکل  ،5تاثیر میزان
سرعت را در شکل بار نشان میدهد .با افزایش سرعت آسیا ،عالوه
بر آن که فاصله محل شانه و پاشنه بار بیشتر شده است تعداد
ذراتی که در حال پروازند نیز افزایش یافته است .با افزایش
سرعت آسیا ،سهم مکانیزم سایش کمتر شده و به سهم مکانیزم
ضربه افزوده میشود .تغییر در مقدار بار در پرواز برای نشان
دادن این پدیده به کار گرفته میشود.

موقعیت (درجه)
پاشنه
شانه
1۴/۶
1۴/8
۳5/۹
۳۴/1
۴5/۴
۴۷/۷
۶1/5
۶۰/1

2۴8/۶
2۴5/۶
22۶/8
22۴/۹
22۰/8
22۳/5
225/۴
22۹/2

انحراف معیار (درجه)
پاشنه
شانه
2/1
2/۰
2/۳
2/۴
2/۹
2/8
۳/۷
۳/۶

2/۶
2/2
2/۶
2/۳
۳/5
۳/1
۳/۹
۳/8

مقایسه تصاویر ردیف دوم و چهارم از شکل  5نیز تاثیر نوع
آستر بر حرکت بار را نشان میدهد .تغییر نسبی شکل بار به
واسطه تغییر طرح آستر به طور نسبی بیش از تاثیر سرعت و
پرشدگی است که نشاندهنده اهمیت شکل آستر است .در این
دو ردیف ،هر دو آسیا دارای سرعت  ۷5درصد سرعت بحرانی و
پرشدگی  25درصدند .اما تفاوت چشمگیری در شکل بار این دو
آسیا مشاهده میشود .در تصاویر ردیف چهارم میزان ذرات در
حال پرواز بسیار بیشتر است و مکانیزم خردایش از نوع ضربه،
غالب شده است؛ در حالیکه در تصاویر ردیف دوم عمده مواد
روی هم میغلتند و مکانیزم سایش ،مکانیزم غالب خردایش
است.

عالوه بر این نتیجه که مهمترین نتیجه حاصل از این بخش
است ،دو نکته دیگر نیز از جدول  ۳قابل برداشت است .نکته اول،
انحراف معیار پایینتر موارد 1تا  ۴نسبت به موارد  5تا  8است.
این افزایش انحراف معیار موارد  5تا  8ناشی از ارتفاع باالتر و
تعداد کمتر باالبرها در آستر است که باعث شده است اندازهگیری
محل شانه و پاشنه بار نوسان بیشتری از خود نشان دهد .نکته
دوم نیز انحراف معیار باالتر تعیین موقعیت پاشنه نسبت به شانه
است .دلیل باال بودن انحراف معیار محل پاشنه دشواری تشخیص
دقیق محل پاشنه نسبت به محل شانه است .این عامل باعث شده
است که عموما انحراف معیار پاشنه بار بیشتر از شانه بار به دست
آید.

برای اعتبارسنجی نتایج شبیهسازی با نرمافزار، KMPCDEM
دو تصویر درج شده در هر ردیف باید با هم مقایسه شوند .به طور
کلی شکل بار و مسیر حرکت ذرات که با استفاده از نرمافزار
 KMPCDEMبه دست آمده است ،به نتایج به دست آمده از
آزمایش نزدیک است اما برای مقایسه دقیق این نتایج ،با توجه
به روشی که در بخش قبل معرفی شد ،محل شانه و پاشنه هر
یک از تصاویر اندازهگیری شد .خالصه این نتایج در جدول ۳
آمده است .مقایسه دو به دو نتایج اندازهگیریها نشان میدهد
که بیشترین اختالف بین نتایج شبیهسازی و آسیای مدل ،در
محل پاشنه بار تصاویر  ۷و  8رخ داده و مقدار آن کمتر از چهار
درجه است .با توجه به انحراف معیار اندازهگیریها در این دو
مورد که به طور متوسط  ۳/۹درجه است ،میتوان گفت که این
تفاوت چهار درجهای در سطح اطمینان  ۹5درصد معنیدار
نیست .در سایر حاالت نیز این اختالف کمتر است و میتوان
گفت نتایجی که از این نرمافزار به دست آمده است ،با نتایج
آسیای مدل سازگاری باالیی دارد و میتوان از آن برای سایر
مطالعات استفاده کرد.

 -2-۴بهبود عملکرد آسیای نیمهخودشکن مجتمع
سنگآهن گلگهر

در بخش قبل نشان داده شد که نرمافزار  KMPCDEMدر
شبیهسازی عملیات آسیاکنی دارای دقت قابل قبولی است،
بنابراین از این نرمافزار برای شبیهسازی حرکت بار در این آسیا
در ابعاد واقعی و با در نظر گرفتن کلیه شرایط عملیاتی استفاده
شد (شکل  -۶الف) .مسیر حرکت ذراتی که بیشترین باالبری را
در آسیا دارند بسیار مهم است .عمده ذرات که به وسیله باالبرها
باال رفتهاند ،در محلی از آسیا سقوط میکنند که موادی روی
آستر انباشته نشدهاند .این امر باعث میشود که بخش مهمی از
انرژی آسیا ،به جای وارد شدن به مواد معدنی موجود در محل
پاشنه بار ،به بدنه آسیا وارد شود و به هدر رود .اگر این بخش از
انرژی پتانسیل ذرات که در اثر باالروی مواد معدنی که عموما
ذرات با ابعاد  1۰سانتیمتریاند ،در موقع سقوط به خود ذرات
وارد میشد ،باعث بهبود بخش خردایش میشد .بخش دیگری از
این مواد که باالبرده شدهاند به موقعیت ساعت  ۹و باالتر برخورد
کردهاند .این دسته از مواد به دلیل اینکه طول مسیر سقوط آزاد
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آنها کم است ،در هنگام برخورد ،سرعت زیادی ندارند .به عبارت
دیگر ،ذراتی که هنگام سقوط قطر آسیا را میپیمایند ،در لحظه
برخورد ،بیشترین سرعت و در نتیجه بیشترین پتانسیل
خردکنندگی و خردشوندگی را دارند .اگر آسیا دارای سرعت
متغیر بود و این آزادی عمل وجود داشت که بتوان آسیا را با هر
سرعتی به گردش درآورد ،با کاهش سرعت ،مسیر حرکت مطلوب
ذرات فراهم میشد .اما از آنجا که سرعت این آسیا ثابت است،
تنها گزینه پیش رو ،تغییر طرح آسترها است .در همین راستا،
طرحهای جایگزین آسترها پیشنهاد و با استفاده از نرمافزار
 ،KMPCDEMشبیهسازی و مورد بررسی قرار گرفت .در نهایت با
بررسی نتایج مشخص شد که اگر زاویه صفحات باالبر آسترها به
 ۳۰درجه افزایش یابد ،مسیر حرکت مطلوب بار در این آسیا
فراهم خواهد شد.

نشریه علمی پژوهشی «مهندسی معدن»

دوره
زمانی
(ماه)
قبل از تعویض

18

ظرفیت ورودی

P80

(تن /ساعت)

(میکرومتر)

۴1۹±۶۷

51۶±۴۴

2
بعد از تعویض
51۳±۳۶
۴8۹±۴۶
نکته مهم دیگر ،کاهش انحراف معیار دانهبندی و ظرفیت
آسیا است که دلیل آن بیشتر شدن توانایی این آسیا در خرد
کردن سنگهای با ابعاد و دانسیتههای مختلف است.

با افزایش زاویه صفحه باالبر (شکل  -۶ب) ،بخش عمدهای از
مواد در حال پرواز که در طرح اصلی مستقیما به آسترها برخورد
میکردند ،در این طرح به پاشنه بار برخورد میکنند .این باعث
میشود که عالوه بر مواد در حال پرواز که خودشان مستعد
خردایشاند ،مواد دیگری که در پاشنه بار وجود دارند را نیز خرد
کنند.
بخش دیگری از مواد باالبرده شده که در طرح اصلی مسیر
کوتاهی را طی میکردند نیز در این طرح حذف شدند که این
باعث کاهش هدرروی توان آسیا شد .به عبارت دیگر ،بعد از تغییر
طرح آستر و افزایش زاویه صفحه باالبر آستر ،حرکت بار به نحوی
شد که محل برخورد آبشاری بزرگ بار به محل پاشنه بار تغییر
کرد .در نتیجه قسمت اعظم شکست که ناشی از ضربات واسطه
خردایش است ،عالوه بر خردشدن خود باعث خردایش سایر مواد
شدند.
در نهایت با در نظر گرفتن شرایط عملیاتی و محدودیتهای
مربوط به حمل و نصب آسترهای این آسیا ،نقشههای صنعتی
طرح نهایی پیشنهادی ترسیم و برای ساخت به ریختهگری ارسال
شد (شکل  .) ۷آسترهای ساخته شده ،در یکی از آسیاها نصب و
عملکرد آن پایش شد .در جدول  ۴مقادیر تناژ ورودی و P80
(اندازهای که  8۰درصد ذرات از آن کوچکترند) آسیا طی  ۳دوره
قبل و پس از تعویض آستر نشان داده شده است .نتایج نشان داد
که با تغییر طرح آسترها تناژ ورودی آن افزایش یافت ولی
دانهبندی محصول آن ثابت ماند .بنابراین ،با افزایش نرخ شکست
سنگ و در نتیجه رشد ساز و کار ضربه ،میتوان با حفظ
دانهبندی ،ظرفیت مطلوبی را به دست آورد.

شکل  -۶نتایج شبیهسازی آسیای نیمهخودشکن مجتمع سنگآهن
گلگهر با آسترهای الف) طرح اصلی و ب) طرح پیشنهادی

جدول  -۴تاثیر تعویض آستر در تناژ آسیای نیمهخودشکن گلگهر
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شکل  -۷طرح نهایی آسترهای پیشنهادی آسیای نیمهخودشکن
سنگآهن گلگهر

 -3-۴بهبود عملکرد آسیای نیمهخودشکن مجتمع مس
سرچشمه

مشابه اقداماتی که در مورد آسیای نیمهخودشکن گلگهر
انجام شد ،در این بخش در مورد آسترهای آسیای نیمهخودشکن
مجتمع مس سرچشمه انجام شد .در شکل  a-8نتایج شبیهسازی
این آسیا با در نظر شرایط عملیاتی آن نشان داده شده است.
در شکل  -8الف مشاهده میشود که بخش قابل توجهی از
ذرات در حال پرواز که از ارتفاع حدودا  1۰متری (قطر آسیا) رها
میشوند ،مستقیما به بدنه آسیا برخورد میکنند .اما به دلیل آن
که قطر این آسیا بیشتر از آسیای نیمهخودشکن گلگهر است،
احتمال ایجاد شکست در آسترهای این آسیا به مراتب بیشتر از
آسیای گلگهر است .در نتیجه ،برخورد مستقیم بار به آسترها
عالوه بر اینکه میتواند باعث کاهش تناژ شود ،باعث شکست
آسترها میشود که از نظر زیان عملیاتی به دلیل نیاز به زمان
توقف طوالنی برای تعویض آنها ،بارزتر است.
از آنجا که تغییر سرعت در این آسیا نیز غیرقابل دسترس
بود ،تغییر طرح آستر مورد توجه قرار گرفت .پس از مطالعه
طرحهای پیشنهادی مختلف و شبیهسازی آنها با نرمافزار
 ،KMPCDEMدر نهایت مشخص شد که اگر زاویه باالبرها از 15
به  ۳۰درجه و تعداد ردیف آنان از  ۶۰به  ۴۰ردیف تغییر داده
شوند ،حرکت مطلوب بار حاصل خواهد شد (شکل  -8ب) .تقریبا
همه مواد در حال پرواز روی پاشنه بار سقوط میکنند .به عبارت
دیگر ،ضربات مستقیم ذرات به آستر به کمترین مقدار ممکن
رسیده است .سپس مانند بخش قبل ،با در نظر گرفتن شرایط و
محدودیتهای عملیاتی ،نقشه صنعتی طرح پیشنهادی این
آسترها ترسیم و برای ساخت به ریخته گری ارسال شد .از آنجا
که این آسیا برای نصب  ۶۰ردیف آستر ساخته شده بود ،بنابراین
برای تغییر این تعداد به  ۴۰ردیف آستر ،به ناچار چهار نوع آستر
ساخته شد تا منطبق بر پیچهای بدنه آسیا شوند.

شکل  -8نتایج شبیهسازی آسیای نیمهخودشکن مجتمع مس
سرچشمه با آسترهای الف) طرح اصلی و ب) طرح پیشنهادی

پس از ساخت آسترها و تعویض آنها با آسترهای طرح اصلی،
این آسیا تا پایان عمر آسترهای پیشنهادی مورد پایش دقیق قرار
گرفت .مقایسه متوسط تناژهای دو دوره قبل و بعد از تعویض
آسترها نشان داد که نرخ خوراک ورودی به آسیا از میزان8۶۰
به  8۷8تن بر ساعت ،بدون تغییر محسوس در دانهبندی
محصول ،افزایش یافته است .در مدار خردایش سرچشمه آنچه
که اندازهگیری میشود ،درصد ذرات عبوری از سرند  2۰۰مش
در سرریز سیکلون انتهایی مدار خردایش است چون رویکرد
کنترل تناژ ورودی به این آسیا به این صورت است که تناژ باید
به اندازهای باشد که اندازه محصول در سرریز سیکلون باید ۷۰
درصد کوچکتر از  2۰۰مش باشد .حال اگر درصد ذرات زیر 2۰۰
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مش کم شود ،یعنی ذرات درشتتر شده و برای اینکه از درشت
شدن ذرات جلوگیری شود ،باید تناژ ورودی به آسیای
نیمهخودشکن کم شود اما اگر درصد ذرات عبوری از  2۰۰مش
بیش از  ۷۰درصد شود عمال بیش خردایش انجام گرفته و این
بدین معنی است که آسیا میتواند تناژ بیشتری را قبول کند و
تناژ ورودی به آن افزایش یابد .در نتیجه میتوان عنوان کرد که
تناژ آسیا به نحوی تعیین میشود که همواره دانهبندی مدنظر
تامین شود.
شکل  -۹طرح نهایی آسترهای پیشنهادی آسیای نیمهخودشکن

یکی از مباحث مهمی که در کارخانههای فرآوری بسیار مهم
است ،پایداری هرچه بیشتر و نوسان کمتر تجهیزات به ویژه
آسیاهاست .از نظر فرآیندی هرچه نوسان تناژ آسیا بیشتر باشد،
اعمال سیستمهای کنترلی و در نهایت بهینهسازی آنها بسیار
دشوارتر و هزینهبر تر خواهد .نواسانات در آسیاها زمانی رخ
میدهد که معموال ذرات درشت و یا ذرات سخت با ابعاد بحرانی
وارد آسیاها شدهاند و آسیاه قادر به خرد کردن آنها نیست .در
نتیجه برای اینکه بتوان بر این قشر از ذرات غلبه کرد باید تناژ
ورودی آسیا را کاهش داد تا به آن فرصت خرد کردن این ذرات
داده شود .پس از تغییر این طرح در آسیای سرچشمه و با توجه
به اینکه احتمال برخورد مستقیم ذرات با آستر به حداقل رسید،
این امکان فراهم شد که بتوان عالوه بر گلولههایی با ابعاد 8۰
میلیمتر ،گلولههایی با ابعاد  125میلیمتر نیز به آسیا اضافه کرد.
این اضافه شدن گلوله های با ابعاد بزرگتر سبب شد که آسیا قادر
باشد محدوده وسیعتری از ذرات مختلف را خرد کند .پس از
انجام این کار ،انحراف معیار این نرخ از  1۰۴به  ۷2تن بر ساعت
کاهش یافت که نشاندهنده انعطافپذیری بیشتر آسیا در برابر
نوسان سختی خوراک ورودی بود .به عبارت دیگر این کار باعث
شد که تغییرات تناژ خوراک آسیا کمتر از قبل شود.

مجتمع مس سرچشمه

 -۵نتیجهگیری

 نرمافزار  KMPCDEMبرای شبیهسازی حرکت بار در آسیابا دو نوع آستر در شرایط مختلف استفاده شد و نتایج آن با نتایج
مدلسازی فیزیکی با به کارگیری آسیای مدل با قطر  1متر،
مقایسه شد.
 مقایسه محل شانه و پاشنه بار در این شبیهسازیها ومدلسازیها نشان داد که بیشترین اختالف بین نتایج روش
اجزای گسسته و مدلسازی فیزیکی در محل پاشنه بار و کمتر از
 ۴درجه است که با توجه به نوسان اندازهگیریها این مقدار
اختالف معنیدار نبود که نشان از دقت مناسب نرمافزار در
پیشبینی مسیر حرکت بار داشت.
 آسیاهای نیمهخودشکن مجتمع مس سرچشمه و مجتمعسنگآهن گلگهر در ابعاد واقعی و با در نظر گرفتن شرایط
عملیاتی آنها با استفاده از نرمافزار  KMPCDEMشبیهسازی شد.
نتایج نشان داد که مسیر حرکت بار در این آسیاها به نحوی است
که عمده مواد حاضر در آبشاری بزرگ ،به جای برخورد با پاشه
بار ،مستقیما به آستر برخورد میکنند.

اما آنچه که در این آسیا بیشتر اهمیت داشت ،کاهش تعداد
شکستهای آستر نسبت به دورههای قبل بود .پایشها نشان داد
که تعداد شکست آسترها از متوسط  ۴/2قطعه به یک قطعه
کاهش یابد .این امر باعث کاهش توقفات آسیا و در نتیجه افزایش
زمان آماده به کار آسیا شد .ارزیابیها نشان داد که تناژ از دست
رفته ناشی از کاهش توقفات آسیا و تعویض آسترها ،حدود ۴1
درصد کاهش یافت.

 مطالعه طرحهای مختلف و شبیهسازی آنها با استفاده ازنرمافزار  KMPCDEMنشان داد که در مورد آسیای گلگهر زاویه
باالبرها باید از  ۷به  ۳۰درجه تغییر یابد تا مسیر حرکت بار در
آسیا مناسب شود .در مورد آسیای مجتمع مس سرچشمه نیز
مشخص شد که بهترین مسیر حرکت بار زمانی ایجاد میشود که
تعداد باالبرها از  ۶۰به  ۴۰عدد کاهش و زاویه باالبرهای آنها از
 15به  ۳۰درجه افزایش یابد.
 طرحها ی پیشنهادی نهایی برای هر دو آستر به صورتجداگانه و با در نظر گرفتن محدودیتها و شرایط عملیاتی،
ترسیم و برای ساخت به ریختهگری ارسال شد .پس از نصب
آسترها در آسیاهای مربوط ،عملکرد این دو آسیا پایش شد.
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