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خالصه طرح:
م عموالً تغيير سختي سنگ معدن در آسياهاي نوع خودشكن باعث نوسان چشمگير در ظرفيت و نهايتاً توليد كارخانه مي
شود .به عب ارت ديگر ،ظرفيت اين نوع آسياها به شدت وابسته به خصوصيات خوراك ورودي به آنهاست بطوريكه كارآيي
مناسب فرآيند نرم كني در آسياهاي نوع خودشكن به خصوصيات قطعاتي از سنگ معدن كه واسطه خردايش را تشكيل مي
دهند ،بستگي دارد .در اين ارتباط ،يكي از مهمترين پارامترها ،سختي ) (hardnessيا قابليت خردشدن سنگ معدن است كه
بيانگر ميزان مقاومتي است كه سنگ معدن در مقابل خردايش از خود نشان مي دهد .بنابراين ،روشي كه قابليت پيش بيني
رفتار و ارزيابي عملكرد آسياهاي نوع خودشكن در مقابل سنگهاي معدني با خصوصيات خردايشي مختلف را با زمانبري و هزينه
معقول داشته باشد ،مورد نياز است .در اين تحقيق ،ضمن مروري بر تحقيقات گذشته در اين زمينه ،با ارائه روشي سازگار با
استاندارد موج ود و بررسي بازه تغييرات سختي در سنگ معدن ورودي به كارخانه فرآوري سنگ آهن گل گهر ،ارتباط بين
سختي سنگ معدن و توان مصرفي آ سياي خودشكن مشخص گرديد .ميزان نوسانات انرژي مصرفي آسياي خودشكن در
گذشته نيز مورد بررسي قرار گرفت .همچنين قابليت اطمينان به روشهاي نمونه گيري از كارخانه و تقسيم نمونه مورد ارزيابي
قرارگرفت .مقايسه نتايج دانه بندي خوراك و محصول آزمايش تعيين سختي و دانه بندي خوراك و محصول آسياي خودشكن
نشان داد كه محدوده دانه بندي آزمايش تعيين سختي در حد واسط دانه بندي خوراك و محصول آسياي خودشكن قرار دارد و
اندازه  P46محصول آزمايش تعيين سختي تقريباً برابر با اندازه  P08محصول آسياي خودشكن كارخانه است.
نتايج حاصله:
با بررسي نتايج آزمايشهاي انجام شده ،رابطه تجربي بين توان مصرفي آسياي خودشكن و سختي (قابليت خردايش) خوراك
ورودي به كارخانه ارائه گرديد .مطالعه دانه بندي خوراك و محصول آزمايشهاي انجام شده در طي يكسال نشان داد كه محدوده
دانه بندي آزمايش تعيين سختي در حد واسط دانه بندي خوراك و محصول آسياي خودشكن قرار دارد .با مقايسه دانه بندي
محصول آسياي خودشكن و محصول بدست آمده از آزمايش سختي مشخص شد كه اندازه  P46محصول آزمايش سختي تقريباً
برابر با اندازه  P08محصول آسياي خودشكن است .در بررسي آماري انجام شده ،متوسط توان مصرفي آسياي خودشكن خط ()1
برابر با  4/40 kWh/tبا انحراف معيار 1/11 kWh/tبدست آمد.حداكثر خطاي روش نمونه گيري مورد استفاده و روش تقسيم
نمونه هاي اخذ شده ،به ترتيب  2درصد و  6درصد بدست آمد .روش نمونه گيري در بازه زماني دو ساعته نسبت به بازه يك
ساعته از قابليت اعتماد خوبي برخوردار است.

