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چكيده:
نتايج پايش ها و تست های انجام شده جهت بهينه سازی عملكرد آسياهای خشك کارخانه گندله سازی نشان داد که:
 -1مخلوط سازی خوراک ورودی به بخش آسياکني تأثير بارزی بر افزايش عملكرد آسيا داشته است ،ولي به دليل
محدوديت در باالبرهای مواد به سيلونمي توان به خوبي از اين ظرفيت استفاده کرد.
 -2با نمونه گيری و دانه بندی گلوله های درون آسيا مشخص شدکه حدود  42درصداز گلوله های داخل آسياها معيوب
مي باشند واين موضوع يكي از داليلي است که کارآيي آسياکني را کاهش دادها ست.
 -3کوچكترين اندازه گلوله سالم يافت شده در نمونه های گرفته شده  25ميليمتر بود درصورتي که برای کارآيي بيشتر
دربخش ريزدانه نيازبه گلولههای ريزتر وجوددارد.
 -4عملكرد مناسب خشك کن تا حد زيادی وابسته به وضعيت بار درون خشك کن ،مشخصات مواد درون خشك کن
و مشخصات هندسي باالبرها است.
 -5با نگه داشتن شرايط بار درون خشك کن) سطح بار درون خشك کن (ميتوان باعث افزايش کارآيي خشك کني
شد.
 -6از مشكالت درون خشك کن که باعث به هم خوردن وضعيت مطلوب درون خشك کن مي گردد ،ورودگلوله ها به
درون محفظه خشك کني است) باعث خرابي وشكست باالبرها مي شوند(.
 -7در خردايش خشك يكي از مهمترين مسائل خشك کردن مواد ورودی به آسيا است.
 -8هدف مطلوب باالبرها بيشينه شدن گستره مواددر مقطع خشك کن وقراردادن آنها درمعرض هوای داغ مشعل است.
 -9باشبيه سازی فيزيكي خشك کن ميتوان مشخصات هندسي مطلوب برای باالبرهای مواد رابدست آورد.
-10با کاهش زاويه وطول صفحه باالبر روندپخش شدن مواد درسطح مقطع خشك کن بهبوديافت.
 -11استفاده از دندانه به جای صفحه عمودی جلوی صفحه باال بر تاثير زيادی در بهبود پخش شدن مواد دارد.
 -12بررسي نتايج حاصل از نمونه برداری های ساعتي کارخانه گندله سازی نشان مي دهد که رطوبت ورودی به آسيا
بعد از توقف شهريور  93ازميزان  2/1درصد تا  2/4درصد مهر و آبان و تا ميزان 2 /9درصد درآذر ماه افزايش پيدا کرده
است.
 -13نتايج حاصل از رابطه بين تناژ ورودی به دوآسيا و درصد رطوبت مواد ورودی نشان مي دهد که بعد ازتوقف
ساليانه،آسيای  1نسبت به افزايش رطوبت حساسيت بسيار کمي دارد؛ درحالي که آسيای  2با افزايش  2درصدی
رطوبت ،ميزان تناژ مواد ورودی به ميزان  25تن برساعت کاهش يافته است.-

بررسي تناژ ورودی به آسياها نشان مي دهد که درآسيای  2بعد ازتوقف ساليانه تغيير چنداني درتناژ ورودی
مشاهده نمي شود .درحالي که آسيای ، 1قبل و بعد از توقف ساليانه ) تغييرطرح باالبرهای خشك کن درآسيای 15 )1
تن برساعت به طور متوسط افزايش تناژ ورودی رانشان مي دهد.

