
» فهرست مـطالب «

فصلنامه پژوهشي " پژوهشگر"
پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر

شماره 15 / بهار 1394

تهيه كننده: پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر
تدوین و گرد آوری: بتول شهبا

طرح جلد و صفحه آرایي: جواد خواجویی

نشاني: سيرجان ، كيلومتر 50 جاده شيراز، شركت معدني و صنعتي گل گهر
پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر

   WWW. GISRI.IR  :تارنما
pajhoheshgar@gisri.ir :رایانامه

فصلنامه پژوهشگر از تمامي پژوهشگران صاحب نظران و اساتيد دعوت به همكاري مي نماید.
) مسئوليت صحت مطالب به عهده نویسندگان مي باشد(



شماره صفحه

1

6

10

15

30

37

زمین شناسی و معدن
مقایسه معیارهای الدانی - آرشمبولت و بارتن جهت ارزیابی مقاومت برشی حداکثر 

بررسی تأثیر فشار آب بر پایداری دیواره غربی

تعیین ارتفاع پایدار دپوی باطله درشت دانه و فاصله ایمن آن تا دیواره معدن  شماره یک گل گهر

فرآوري
بررسی تأثیر کانی شناسی نمونه باطله  ترکیبی کارخانه های فرآوری مجتمع گل گهر 

بر فیلترشوندگی این نمونه ها 

بررسی تأثیر متغیرهای عملیاتی بر عملکردجداکننده های مارپیچی کارخانه بازیابی هماتیت گل گهر

توسعه و فناوری
بررسی سیستم های تغذیه پالسی در مقایسه با سیستم های تغذیه DC متداول در الکتروفیلتر ها

سیستمها و مدیریت 
بررسي تحلیلي وضعیت میزان اجراي برنامه ریزي استراتژیک در شرکت معدني و صنعتي  گل گهر سیرجان

چکیده مقاالت به زبان انگلیسی

فهرست مطالب

23

42



1

13
94

ر  
ها

-  ب
 15

ره 
ما

 ش
 - 

شی
وه

 پژ
مه 

لنا
فص

خبات امیری حسینی1، مسعود عسكري2
چكيده 

در فرآیند معادن روباز، پی ســدها و..، رفتار مكانيكی توده های ســنگی تحت تأثير شكستگی ها و الیه بندی ها قرار دارد. از طرفی 
هر چه توده ســنگ درزه های بيشــتری داشته باشــد رفتار آن به رفتار درزه ها نزدیک تر می گردد. محاسبات تحليلی و مدلسازی 
های عددی صورت گرفته در خصوص رفتار مكانيكی شكســتگی های توده سنگ، نياز به قوانينی و معيارهائی به منظور پيش بينی 
و توصيف رفتار شكســتگی ها دارد. از مهمترین معيارهای ارائه شــده در ارتباط با رفتار برشی درزه های سنگی، معيار بارتن و معيار 
الدانی و آرشمبولت می باشد. در این تحقيق بر اساس نتایج حاصل از آزمایش های برش مستقيم بر روی درزه های مدل سازی شده 
به بررسی و مقایسه معيارهای بارتن و الدانی و آرشمبولت پرداخته شد. نتایج بدست آمده نشان داد معيار الدانی و آرشمبولت تخمين 

دقيق تری نسبت به معيار بارتن داشته است. این دو معيار در درزه هایی با زبری باال نتایج قابل قبولی را به دنبال نداشته است.

كلمات كليدي:مقاومت برشی، بارتن، الدانی و آرشمبولت، درزه.

مقایسه معیارهای الدانی - آرشمبولت و بارتن جهت ارزیابی مقاومت برشی حداکثر 

  khabat_amiri@yahoo.com ،1-  مسئول پایلوت پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر 
2  - پژوهشگر ارشد زمين شناسي و معدن، پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر
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1- مقدمه
عوامل مختلفی بر طراحی و اجرای حفریات زیر زمينی از قبيل 
تونل ها و مغارها تأثير گذار می باشــند. در این ميان درزه ها و 
ناپيوســتگی-های موجود در سنگ های دربرگيرنده، بيشترین 
تأثير بر رفتار ســازه ها را در برداشــته است. به منظور طراحی 
و مدل سازی این ســازه های زیر زمينی، الزم است رفتار كلی 
توده ســنگ  های دربر گيرنده ســازه مدل سازی گردد. جهت 
بررسی رفتار كلی توده ســنگ باید رفتار درزه های موجود در 
آن بــا توجه به ارزیابی حاصل از مقاومت برشــی درزه ها مدل 
سازی شود. دستيابی به مقادیر مقاومت برشی مناسب، مستلزم 
درک صحيح مبانی نظری شكست برشی و دیدی وسيع نسبت 

به طبيعت درزه های توده سنگ دارد ]1[. 
به دليــل پيچيدگی موجود در رفتار برشــی درزه ها و فراوانی 
پارامترهای مؤثر بر آن، مدل ها و معيارهای مختلفی ارائه شده 
اســت. هر كدام از این مدل ها و معيارها تنها به بررسی تعداد 
محدودی از پارامترهای تأثير گذار بر رفتار برشــی پرداخته اند 

 .]2[
معيارها برای تخمين مقاومت برشــی حداكثر مورد اســتفاده 
قــرار مــی گيرند و قادر به مدلســازی رفتار ســخت شــونده 
)Hardening( و نرم شــونده )Softening( در درزه ســنگ 
ها نيســتند ]1[. از مهمترین معيار ها در جهت ارزیابی مقاومت 
برشی حداكثر، معيار بارتن )Barton( ]3،4،5[ و معيار الدانی 
 ]6[  )Ladanyi and Archambault, LA( آرشــمبولت  و 
می باشــند. در این تحقيق به منظور بررسی و مقایسه محدوده 
كاربرد این دو معيار، 36 آزمایش برش مســتقيم بر روی درزه 
های مدل سازی شده از سطوح درزه های طبيعی انجام گرفت. 
آزمایش ها در سه ســطح بار نرمال 0/5، 1/3 و 2 مگا پاسكال 
 12/43 ،7/1 ،4/12 )JRC( بر روی درزه هــای با ضریب زبری
و 18/87 صورت گرفته اســت. بر اســاس نتایج مقاومت برشی 
بدســت آمده از آزمایش های صورت گرفتــه در این تحقيق و 
نتایج بدست آمده از معيار بارتن و معيار الدانی و آرشمبولت، به 
بررســی این دو معيار پرداخته شد. نتایج بدست آمده نشان داد 
كه معيار  LAنتایج دقيق تری نســبت به معيار بارتن را بدست 
داده اســت.  معيار بارتن در درزه های با ضریب زبری 12/43 و 

18/87 نتایج نادرستی را نشان داد. 
در معيــار  LA در درزه هــای با ضریب زبــری 18/87 نتایج 
ضعيفتری راارزیابی نموده است. اختالف مقاومت برشی بدست 
آمده در ایــن دو معيار و آزمایش های صورت گرفته با افزایش 

بار نرمال افزایش یافته است. 
الدانی و آرشمبولت )1969(، مدل غير خطی جهت پيش بينی 

مقاومت برشی شكستگی های زبر ارائه كردند]1،6[:

)1(

)2(

پارامترυ: سرعت اتســاع )زمانی كه تنش برشی اوج ایجاد می 
شود(، αs: بخشی از مســاحت كه برش ناپيوستگی ها بر روی 
آن ایجاد می شود، φ0: زاویه اصطكاک سطح سنگ صاف بدون 
زبری، φf: ميانگيــن آماری مقادیر زاویــه اصطكاک وقتی كه 
 :i0 ،چسبندگی زبری ها :S0 ،لغزش در طول دندانه ها اتفاق می افتد
زاویه اتساع اوليه، K1 و K2: ثابت مواد، η: ميزان درهم قفل شدگی 

دندانه ها را بيان می كند.

)3(

تحــت تنش عمودی بــاال، as =1 و ν =0، تنش برشــی اوج 
معادل معيار بارتن است و به صورت زیر نشان داده می شود:

  )4(

پارامترهای مؤثر در این معيار در شكل 1، نشان داده شده است:

 

این معيار به دالیل زیر كمتر مورد استفاده قرار می گيرد ]1[:
 1- نياز به پارمترهای زیادی دارد كه هركدام به وسيله آزمایش 

های خاصی تعيين می گردد.
2- دو پارامترν و ɑs كه نشــان دهنده تأثير زبری برجســتگی 
ها می باشــد، با تنش عمودی رابطــه معكوس دارد و اگرتنش 
عمودی كاهش یابــد این دو پارامتر افزایش می یابد كه این به 
معنــای افزایش زبری در طی فرآیند برش می باشــد و این امر 
از لحاظ فيزیكی امكان پذیر نيست. زیرا تحت هر فرآیند تغيير 
شكل، زبری شكستگی ها به دليل متراكم شدن كاهش می یابد.

این معيار برای شكســتگی هایی كه جابجایی برشی كوچک به 
آنها تحميل می شــود مورد اســتفاده قرار می گيرد. در ميان 

𝜏𝜏𝑝𝑝 =
𝜎𝜎𝑛𝑛(1−𝑎𝑎𝑠𝑠)[𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡(𝜑𝜑𝑏𝑏)+𝑣𝑣]+𝑎𝑎𝑠𝑠[𝜎𝜎𝑛𝑛𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡(𝜑𝜑0)+𝑠𝑠0𝜂𝜂]

1−𝑣𝑣(1−𝑎𝑎𝑠𝑠)𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡(𝜑𝜑𝑓𝑓)
(1)  

 

𝑎𝑎𝑠𝑠 = 1 − [1 −
𝜎𝜎𝑛𝑛
𝜎𝜎𝑐𝑐

]
𝑘𝑘1

        𝑣𝑣 = [1 −
𝜎𝜎𝑛𝑛
𝜎𝜎𝑐𝑐

]
𝑘𝑘2

𝑡𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛(𝑖𝑖0) 

η = |
∑∆𝐴𝐴𝑡𝑡
∑∆𝐴𝐴 | = |1 − ∆𝑥𝑥

∆𝐿𝐿| 3 

τp = 𝜎𝜎𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛(𝜑𝜑0) + 𝑆𝑆0η (4  

 
شكل 1- نتایج استفاده از معيار خطی پاتن و 

ضریب درگير شدگی دندانه ها] 1[.
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معيارهــای متعدد ارائه شــده معيار بارتــن )1973( به علت 
استفاده از پارامترهایی كه تأثير مهمی در رفتار برشی شكستی 
دارند و واقع گرایانه بودن ارزیابی صورت گرفته نســبت به دیگر 

معيارها بيشتر مورد توجه قرار گرفته است ]7[.

معيــار بارتــن )1971، 1973، 1976، 1980، 1988،1990( 
مالكی تجربی اســت و قادر به پيش بينــی و توصيف مقاومت 
برشی ماكزیمم ناپيوستگی های سنگی می باشد. یكی از مزایای 
استفاده از این معيار، ســهولت نسبی تعيين پارامترهایی است 
كــه در معادله های آن وجود دارند. معادله بارتن به صورت زیر 

است ]5-3[.
)5(

در این معادله τ: مقاومت برشی اوج، σn: تنش عمودی در سطح 
شكستگی، JCS: مقاومت فشردگی دیواره درزه )معادل مقاومت 
فشــردگی تعيين شده توسط چكش اشــميت برای شكستگی 
هــای هوازده و مقاومت فشــردگی ســنگ ســالم )σc( برای 
شكستگی های تميز و در جایی كه هيچ اندازه گيری مستقيمی 
در دســترس نيست از آزمایش های اندیسی صحرایی یا نسبت 
)JCS/σn( برابر با 0/25اســتفاده می شود(، φr: زاویه اصطكاک 
باقی مانده )برای شكستگی های تميز و بدون هوازدگی معادل 
زاویه اصطكاک پایه φb در نظر گرفته می شــود(، JRC ضریب  
زبری درزه كه در بازه صفر تا 20 تغيير می كند و هر چه دیواره 

درزه زبر تر باشد مقدار آن بيشتر است.
بارتن ســه پارامتر را بــرای تعيين مقاومت برشــی درزه های 

طبيعی در نظر گرفت ]8[:
)φr( 1-مؤلفه زاویۀ اصطكاک پایه

2-مؤلفه هندسی كه توسط زبری سطح )JRC(كنترل می شود.
 )JCS/σn( 3-مؤلفه شكســت دندانــه ها كه به كمک نســبت

تعریف می شود.
ایــن رابطه تأثير تنش عمودی و مقاومت ماده ســنگ بر زاویه 
اصطكاک درزه بســيج شــده را بيان می كند. معادله بارتن در 

محدوده  JCSnσ>01/0/<3/0 بهترین كاربرد را دارد. 
قابل ذكر اســت كه با نزدیک شــدن نســبتσn/JCS به صفر، 
مقدارJCS/σn به ســمت بی نهایت ميل می كند و معادله 5 بی 
اعتبار می گردد. بارتن پيشــنهاد كرد كه در این معادله نسبت  
)JCS/σn(  نباید از 100 تجــاوز كند. همچنين اینكه مجموع 
𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽) نباید از 70 درجه  log10 (𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝜎𝜎𝑛𝑛

) + ∅𝑟𝑟)   مقادیر داخل پرانتز
تجــاوز كند. برای مقادیر بزرگتر از 70 درجه باید معادله خطی 

استفاده شود ]5-3[. τ = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(70)𝜎𝜎𝑛𝑛 

2- روش تحقيق
به منظور بررســی رفتار برشــی درزه های ســنگی، درزه های 

پالســتری )Plaster( مدل از درزه های ســنگی طبيعی كوارتز 
شيســت تهيه گردید و آزمایش برش مســتقيم بــر روی این 
درزه هــا انجام شــد. جهت ســاخت نمونه های پالســتری از 
تركيبــات مختلف آب و نوعی پالســتر با نــام Crystacal D با 
تركيب شــيميایی )CaSo4.1⁄2 H2O( استفاده شد. جدول )1( 
مشخصات مكانيكی پالستر بكار رفته در ساخت درزه های مدل 
ســازی شده را نشان می دهد. زاویه اصطكاک مبنا برای نسبت 

های مختلف پالستر به آب 1/56 ± 34 درجه بدست آمد.

3-تحليل داده ها و ارائه نتایج

در ابتدا با اســتفاده از نرم افزار RISK @ توزیع احتمال مقادیر 
مقاومت برشی حاصل از آزمایش ها، معيار الدانی و آرشمبولت 
و معيار بارتن محاسبه شد.جدول )2( مقادیر ميانگين و انحراف 
معيار مقاومت برشــی حاصل از نتایــج آزمایش، معيار الدانی و 
آرشــمبولت و معيار بارتن نشان داده شده است. مقدار ميانگين 
بدست آمده نشان كه معيار الدانی و آرشمبولت انطباق بيشتری 

با نتایج آزمایش ها دارد.
با اســتفاده از نرم افزار SPSS، نتایج حاصــل از آزمایش ها با 
نتایج حاصل از معيار الدانی و آرشــمبولت و معيار بارتن برازش 
داده شد. شكل )2( برازش نتایج حاصل از آزمایش های صورت 
گرفتــه در این تحقيــق با نتایج معيار LA را نشــان می دهد. 
ضریب همبستگی پایينی بين نتایج آزمایشگاهی با نتایج بدست 

آمده از معيار الدانی و آرشمبولت وجود دارد. در شكل )2( نقاط 
توپر مربوط به درزه های با JRC=18/87 می باشد. بر این اساس 
می تــوان دریافت كه معيار الدانی و آرشــمبولت در زبری باال 

نتایج نادرستی را به دست می دهد.    

τ𝑝𝑝 = 𝜎𝜎𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛(𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 log10(
𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽
𝜎𝜎𝑁𝑁

) + 𝜑𝜑𝑟𝑟) دانسیته 
( 𝒈𝒈
𝒄𝒄𝒄𝒄𝟑𝟑) 

 کششیمقاومت 
)MPa) 

مقاومت فشاری 
 (MPa(تک محوره 

 مدول یانگ
)GPa) 

نسبت 
پالستر به 

 (P/W(آب 
89/1 34/0±23/4 14/2±12/52 02/0±36/11 4 
64/1 41/0±18/3 18/1±59/41 45/0±66/8 3 
31/1 24/0±81/2 78/3±24/17 24/1±83/3 2 

 

جدول 1- مشخصات مكانيكی پالستر Crystacal D بكار رفته در ساخت 
)P/W( مدل های پالستری، برای نسبت های مختلف

جدول 2- ميانگين و انحراف معيار حاصل از نتایج آزمایش،
 معيار الدانی و آرشمبولت و معيار بارتن

 مترپارار میانگین انحراف معیار
 مقاومت برشی حاصل از آزمایش 1089/1 5886/0
 LAمقاومت برشی حاصل از معیار  3694/1 8095/0
 مقاومت برشی حاصل از معیار بارتن 555/1 8153/0
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بــا حذف نتایج مربوط بهJRC=18/87 ضریب همبســتگی بين 
نتایــج حاصل از آزمایش هــا با معيــار LA از R2 =0/201 به 
R2 =0/865 افزایش می یابد. شــكل )3( ضریب همبستگی بين 

نتایج حاصل از آزمایش نســبت به نتایج حاصل از معيارLA با 
حذف درزه های باJRC=18/87 را نشان می دهد. 

به طور مشــابه نتایــج حاصل از معيار بارتن نيز مورد بررســی 
قرار گرفت. شــكل )4( بــرازش داده های حاصل از آزمایش ها 
با معيار بارتن را نشــان می دهد. نتایج بدســت آمده نشان می 
دهد كه معيار بارتن همبســتگی كمتری نسبت به معيار الدانی 

و آرشــمبولت با نتایج داده ها داشته است. در شكل )4( نقاط 
تو پر ســياه مربوط به درزه های بــا JRC=18/87 و نقاط توپر 
خاكســتری مربوط بــه درزه های بــا JRC =12/43 در مواد با 

مقاومت 41/59 و 52/12 مگا پاسكال می باشد.
 با حذف داده های مربوط به نقاط ســياه و خاكســتری ضریب 
  R2 =0/104 همبســتگی بين نتایج آزمایش ها با معيار بارتن از

به R2 =0/629 )شكل )5(( افزایش می یابد. 

 
شكل2- نمودار مقاومت برشی حداكثر حاصل ازآزمایش

)JRC =18/87 نقاط توپر ( LA نسبت به معيار 

 

شكل3-  نمودار نقاومت برشی حداكثر حاصل از  
)JRC =18/87 بدون( LA آزمایش نسبت به معيار

شكل4-  نمودار نقاومت برشی حداكثر حاصل از آزمایش 
JRC =18/87 نسبت به معيار بارتن )نقاط تو پرسياه

)JRC =12/43 و نقاط توپر خاكستری 

 

 

 
شكل5- نمودار نقاومت برشی حداكثر حاصل از آزمایش 

 JRC =12/43 نسبت به معيار بارتن)بدون
)JRC =18/87 ،  
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4- نتيجه گيری
در مطالعه حاضر، با اســتفاده از نتایج آزمایش های مكانيكی بر 
روی درزه های شبيه ســازی شده، به بررسی معيارهای LA و 
بارتن پرداخته شد. این آزمایش ها در محدوده وسيعی از مقادیر 
زبری ســطح و بار نرمال و بر روی ســه تركيب با خصوصيات 
مقاومتی وتغييرشــكل پذیری متفاوت انجام شد. بررسی های 
صــورت گرفته در این مطالعه نشــان داد كه در معيار الدانی و 
آرشمبولت نســبت به معيار بارتن نتایج دقيق تری از مقاومت 
برشــی به دست آمده است. این دو معيار در درزه های با زبری 
باال )JRC =14/43 و JRC=18/87( نتایج ضعيفتری را بدســت 
می دهند. كاهش كارایی معيار بارتن در درزه های با زبری باالتر  

بيشتر بوده است.  

5- تقدیر و تشكر
از بخش مكانيک ســنگ معدن گل گهر سيرجان كه مساعدت 
هــای الزم در انجام این تحقيق را فراهم آوردند سپاســگزاری 

می-شود.
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محسن رحمانی 1،حمیدرضا محمدی2، فرهاد حاجی حیدری3
چكيده 

در این تحقيق با توجه به اهميت پایداری شيب در معادن روباز و تأثيرگذاری آن بر مسائل اقتصادی و ایمنی، به بررسی تأثير فشار 
آب حفره ای بر پایداری دیواره نهایی غربی معدن شــماره یک گل گهر ســيرجان با استفاده از روش عددی تفاضل محدود و با بهره 
گيری از نرم افزارflac2d پرداخته شــده اســت. در ابتدا مدل سازی محيط به صورت خشک و كاماًل زهكشی-شده انجام شد. سپس 
محيط در حالت طبيعی مورد بررســی هيدرومكانيكی قرار گرفت. و محاســبات مربوط به جریان نيز انجام شد. نتایج نشان داد؛ كه 
اختالف فاكتور ایمنی محيط كاماًل زهكشی شده و محيط آب دار حدوداً به 25 درصد می رسد. و در پایان برای پایدار سازی دیواره 
غربی از روش كاهش شيببهره گرفته شده است. در روش كاهش شيب هيچ رابطه ی خطی بين فاكتور ایمنی و زاویه شيب مشاهده 

نشد.
كلمات كليدی: پایداری شيب، فشار حفره ای، روش عددی تقاضل محدود، معدن روباز گل گهر 

بررسی تأثیر فشار آب بر پایداری دیواره غربی

Mohsen.rahmani@mi.iut.ac.ir ،1- دانشجوی كارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشگر پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر
hrmohammadi59@gmail.com ،2- سرپرست آزمایشگاه مكانيک سنگ، شركت معدنی و صنعتی گل گهر

farhad113@gmail.com ،3-  دانشجوی كارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، پژوهشگر پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر
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1- مقدمه
در اكثر پروژه هایی كه به بررســی پایداری شــيب در سنگ ها 
پرداخته شده اســت؛ تاثير چسبندگی، زاویه اصطكاک داخلی، 
ارتفاع شيب، زاویه شيب، دانسيته و آب زیرزمينی با روش های، 
نمودارهای هوک و بری، بيشاپ و روش تفاضل محدود، بررسی 
شده و ضریبهای ایمنی بدست آمده  با هم مقایسه شده اند]1[.
اكثر محققين پروژه های مقایســه ای خود را بر روی هندسه-

های كوچک مقياس و ســاده انجام داده اند.در بيشــتر مواقع، 
ضریب ایمنی برای شــيب ها با اســتفاده از روش های سنتی 
تعادل حدی )LEM (بدســت می آید. اما برای بررسی پایداری 
شــيب ها از نرم افزارهای عددی همچون FLAC  نيز می توان 
اســتفاده كرد.در روش های تعادل حدی  كاربر مجبور اســت؛ 
ساده ســازی انجام دهد، در حاليكه در روش های عددی شبيه 
سازی به واقعيت بسيار نزدیک است. در نرم افزار FLAC برای 
)SSR( محاســبه ضریب ایمنی، از روش كاهش مقاومت برشی

اســتفاده می-شــود.این عمل با كاهش مقاومت برشی تا حد 
شكست انجام می شــود]2،3[. پارامترهای چسبندگی و زاویه 
اصطكاک نقش مهمی در تعيين فاكتــور ایمنی ایفا می كنند.  
اگرچه خواص االســتيک تاثير زیادی بر محاســبه تغييرشكل 
پذیری قبل از شكست دارند، اما بر ضریب ایمنی تاثير چندانی 
ندارند. گریفيث و لن )1999(  مقدار 100 و0/3 را برای مدول 
یانگ و ضریب پواســون جهت استفاده از روش كاهش مقاومت 
برشــی در مواد ضعيف پيشــنهاد دادند]4[.روش مدل سازی 
عددی، یک حل تقریبی برای مســائلی كه از روش های معمول 
حل نمی شــوند؛ مهيامی كند.مسائلی همچون هندسه پيچيده، 
ناهمسانگردی و رفتار غيرخطی از جمله مواردی می باشند؛ كه 
در تحليل هامشكل آفرین هستند. در موارد بسياری برای بررسی 
تغيير  شكل پذیری، شكست، فشار حفره ای، خزش،  بار گذاری 
دیناميكــی و تخمين تأثير پارامترهــای متغيير ازروش تفاضل 
محدود استفاده شده اســت.چنانچه داده های زمين شناسی و 
ژئوتكنيكی وسيعی در دسترس باشد؛ می توان پيش بينی نسبتاً 
دقيقی از تغييرشــكل پذیری، پایداری و بارهای وارده، بوسيله 
مدل سازی عددی انجام داد. فهم و آگاهی از ميزان و نوع تأثير 
هر پارامتر می تواند؛ در طراحی نهایی ســایت مورد نظر مشكل 
گشا باشــد. روش كاهش مقاومت برشی در نرم افزار فلک برای 
آناليز پایداری شيب استفاده می شود؛ كه می تواند با كاهش در 
مقاومت برشــی باقی مانده،تغيير معيار شكست سنگ، محاسبه 
تنش كرنش شــيب های سنگی، بررسی جابجایی زمين لغزش، 
دید الزم را برای یک قضاوت مهندسی ایجاد كند]5،6[. كاربرد 
این روش حتی در مواردی كه تركيبی از شيب و تونل را شاهد 

هستيم نيز توسعه پيدا كرده است]7[.

2- روش تحقيق
2-1- خواص مواد

2-1-1- خواص ژئومكانيكی
نرم افزارهای FLAC دارای چندین مدل رفتاری می باشد؛ كه 
هر مدل برای بررسی حالت خاصی از رفتار مواد به كار می-رود.

در این پروژه از معيار شكســت موهر-كلومب برای مدل سازی 
و تحليل استفاده شــده است. این مدل پر كاربردترین مدل در 
مطالعات مهندسی زمين اســت.مدل موهر از جمله مدل های 
پالســتيكی می باشد كه از لحاط محاســباتی كارآمد است؛ و 
نيــاز به حافظه و زمان كمتری به منظور انجام محاســبه دارد. 
پارامترهای ژئومكانيكی مــورد نياز نرم افزار در جدول 1 آورده 

شد است.

2-1-2- خواص فيزیكی 
برای انجام محاسبات مربوط به جریان، به بعضی خواص فيزیكی 
مواد، همچون نفوذپذیری و تخلخل و جرم مخصوص نياز است. 
هنگامی كه از تخلخل صحبت می شــود؛ منظور آن قسمت از 
فضاهای خالی ســنگ اســت؛ كه به صورت مجاری بهم مرتبط 
باشــند وهمانگونه كه آن را تخلخل مفيد مــي گویند.در واقع 
عامل تراوایی یا قابليت نفوذپذیری در یک ســنگ به آن وابسته 
اســت. تراوایی كيفيتی است؛ كه عبور سياالت را از خلل و فرج  
مرتبط بهم در یک سنگ ممكن می سازد.براساس قانون دارسی 
،نفوذ پذیری به ميزان عبور ســيال از واحد سطح مقطع سنگ 
بســتگی دارد. ســنگی كه قابليت نفوذی برابر یكدارسی دارد؛ 
می تواند یک ســانتيمتر مكعب از ســيال ) با غلظت برابر یک 
سانتی پواژ( در ثانيه از یک مقطع یک سانتيمتر مربعی و تحت 
فشار یک اتمسفر بر هر ســانتيمتر از طول خود را عبور بدهد.

در معدن گل گهر جرم مخصوص و تخلخل بوسيلهآزمون-های 
آزمایشگاهی و نفوذپذیری با آزمون های برجا بدست آمده و در 

جدول2 نشان داده شده است. 

 مصالح
مدول 

 (MPa)برشی
مدول 

 (MPa)حجمی
 چسبندگی

(MPa) 

زاویه 
 اصطکاک

(o) 

مقاومت 
 کششی

(MPa) 

جرم 
مخصوص 

()gr/cm3 
 9/1 002/0 35 9/0 533 320 آبرفت

 3/4 018/0 46 421/0 1579 1179 ماده معدنی
 75/2 014/0 28 431/0 1480 888 کوارتز شیست

 65/2 008/0 22 278/0 1009 605 میکا شیست

 75/2 02/0 32 633/0 2388 1372 آمفیبولیت
 7/2 004/0 29 312/0 983 590 گنایس

 

جدول 1- خواص ژئومكانيكی مواد
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2-2- بررسی سطح شكست و ضریب ایمنی
ضریــب ایمنی  مهمترین پارامتری اســت كــه در پروژه های 
پایداری شيب باید محاسبه شود. در واقع، بدون محاسبه ضریب 
ایمنی، هيچ خروجی قابل اســتناد نيست. رابطه ی كلی كه در 
محاسبه ضریب ایمنی اســتفاده می شود؛ یه صورت معادله 1 

قابل تعریف است. 
 𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅𝐅 = 𝛕𝛕

𝛕𝛕𝐬𝐬
  )1(

در معادله)τ ،)1: مقاومت برشی سطح لغزش و  τs :تنش برشی 
رو سطح لغزش می باشــد.مقا.مت برشی بر طبق معيار موهر-

كولمب طبق معادله ی)2( تعریف می شود.
𝛕𝛕 = 𝐬𝐬𝟎𝟎 + 𝛔𝛔𝐧𝐧𝐭𝐭𝐭𝐭𝐧𝐧𝐭𝐭                                             )2(

 در معادله )s 0)2: مقاومت چســبندگی، σ n: تنش نرمال روی 
سطح لغزش و φ:  زاویه اصطكاک است. در روش كاهش مقاومت 
برشــی، پارامترهای مقاومتی چســبندگی و زاویه اصطكاک، تا 
آســتانه ی شكســت به طور پی درپی كاهش می یابند. فاكتور 
ایمنی در نرم افزار flac می تواند؛ بر اساس پارامترهای مختلف، 
به صورت نسبت، مقدار واقعی پارامتر به مقدار پارامتر مورد نظر 
در لحظه شكست نيز محاسبه شود؛ كه برای نمونهمعادالت3 و 

4 آورده شده است. 
ضریب ایمنی  = شودمی  ارتفاع آبی که باعث شکست 

بآ درمحیط ارتفاع طبیعی 
                    )3(

ضریب ایمنی = تانژانت زاویه اصطکاک داخلی واقعی
تانژانت زاویه اصطکاک داخلی در لحظه شکست

 

 

         )4(
  

2-2- 1- مدل سازی دوبعدی
در این تحقيق، فاكتور ایمنی بر اســاس دو پارامترچســبندگی 
و زاویه اصطكاک داخلی محاســبه شــد؛ و تأثيــر پارامترهای 
دیگر،همچون مقاومت كششی بعلت ناچيز بودن مقادیر، نادیده 
گرفته شده است. با استفاده از كنتورهای نرخ كرنش برشی كه 
در اشكال 1و 2 برای محيط زهكشی شده و محيط آبدار نشان 
داده شده است؛ می توان سطح شكست احتمالی را مورد بررسی 
قرار داد. كنتورهای نرخ كرنش برشــی سطح شكست احتمالی 

را از پله ی پنجم تا پله ی هفتم نشــان می دهد. برای بررســی 
پایداری محيط آبدار، مدل ســازی با در  نظر گرفتن فشار آب 
انجام شــد. و سطح ایستایی آب نيز توســط نرم افزار با تحليل 
هيدروليكی بدســت آمد. برای تحليل هيدروليكی قبل از حفر 
پله ها سطح آب با شيب صفر درجه در محيط اعمال شد. سپس 
با حفر پله ها ووارد كردن شرایط جدید فشار حفره ای در سطح 
حفاری شده؛ وبا توجه به خواص فيزیكی محيط، سطح ایستابی 
جدید بدســت آمد. با توجه به محدوده ضریب ایمنی مورد نظر 
در معــادن روباز، كه از مقدار 1/2 تا 1/5 متغير می باشــد؛ لذا 
در شــرایط فعلی، برای افزایش ضریب ایمنی تا حد ایمن، می 

بایست روش های پایدارسازی را مورد بررسی قرار داد.

2-3-  پایدارسازی محيط
2-3-1- بررسی كاهش شيب

در اكثر موارد ســطح شكست شيب از درون یک ماده كه اغلب 
خواص مقاومتی پائينی دارد و به ســطح پله ها نزدیک اســت؛ 

ماده  گنایس آمفیبولیت آبرفت نوع سنگ
 میکاشیست کوارتزشیست معدنی

جرم مخصوص 
()gr/cm3 

9/1 75/2 7/2 3/4 7/2 65/2 

نفوذ پذیری 
معادل 

(m/day) 
5/3 1 1 1 1 1 

 05/0 05/0 --- 05/0 05/0 1/0 تخلخل معادل

 

جدول 2-  خواص فيزیكی

شكل 1-  سطح شكست برش 600200 دیواره غربی _ كامالً زهكش

شكل 2- فاكتور ایمنی، سطح شكست و سطح ایستابی
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اتفاق می افتد. و با كاهش شــيب، و حذف ماده ناپایدار ضریب 
ایمنی افزایش می یابد. افزایش ضریب ایمنی در زمانی كه ماده 
ضعيف به طور كامل حذف می شــود؛ بســيار چشم گير است. 
همانطور كه در اشــكال3و4 نشان داده شده؛ روند كاهش شيب 
در برش 600200 دیواره غربی معدن، بيان گر این اســت كه با 
كاهش شــيب در مرحله اول ضریب ایمنــی تغييرات زیادی را 
نشان نمی دهد. واز مقدار 0/91 به مقدار 1/06 همگرا می شود.

اما با كاهش10 درجه ای شــيب و حــذف كامل توده كلریتی،  
ضریــب ایمنی به طور فزاینده ای از مقدار1/06 به مقدار 1/76 
افزایش می یابد. و ضریب ایمنی جدید برای ســطح شكســت 
وســيع تری تعریف می شــود. در چنين شرایطی ممكن است؛ 
كاهش شيب به صورت موضعی انجام شود. در این حالت، رابطه 
ی بين ضریب ایمنی و زاویه ســطح شــيب از روند مشــخصی 

پيروی نمی كند.

3- نتيجه گيري
با توجه به آنچه بيان شد؛ نتایج زیر قابل برداشت می باشند.

.اختالف ضریب ایمنی محيط كاماًل زهكشی و محيط آبدار در 
بازه ی  25  تا 35 درصد، متغير می باشد.

.در صورت اســتخراج 9 پله در دیواره غربی سطح آب با شيب 
12 درجه در سطح پله 5 تا 6 برون زد خواهد داشت

.چنانچه شكست در دیواره غربی اتفاق بيفتد؛ به احتمال زیاد 
از پله پنجم شــروع و تا جایی كه توده ی كلریتی به سطح پله 

می رسد؛ ادامه می یابد.
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مرتضی روستا 1،حمید رضا محمدی2 ، محسن رحمانی 3
چكيده 

با توســعه پيت معدن و عميق تر شــدن آن و استخراج بيشتر ماده معدنی، ميزان باطله اســتخراج شده نيز به همان نسبت افزایش 
خواهد یافت. این افزایش سبب بزرگتر شدن دپوی باطله شده كه از یک طرف پایداری آن را تهدید خواهد كرد و از طرفی نيز بدليل 
نزدیک شدن به دیواره معدن می تواند بر پایداری دیواره تاثيرگذار باشد. بنابراین با توجه به ادامه روند دپو شدن مواد باطله و هزینه 
حمل مواد،بایستی پایداری دپو و ارتفاع پایدار آنو همچنين فاصله بهينه آن از دیواره جنوبی معدن مدنظر قرار گيرد. در این پژوهش 
با اســتفاده از روش  عددی و به منظور دســتيابی به فاكتورایمنی پایدار1/2برای دپوی باطله با تغيير ارتفاع و زاویه شيب پله، ارتفاع 
و زاویه شــيب پایدار بدســت آمده است. همچنين به منظور تعيين فاصله بهينه و ایمن دپوی باطله از دیواره معدن از روش تحليلی 
اســتفاده گردیده و تاثير فواصل مختلف بر فاكتورایمنی دیواره بررســی شده است. نتایج نشان می دهند كه در فواصل كمتر از 150 

متری دپو از دیواره فاكتورایمنی دیواره با شيب بيشتری كاهش می یابد و این فاصله را می توان بعنوان فاصله ایمن درنظر گرفت.

كلمات كليدي: دپوی باطله، ارتفاع و زاویه شيب پایدار، فاصله بهينه، روش های عددی و تحليلی

تعیین ارتفاع پایدار دپوی باطله درشت دانه و فاصله ایمن آن تا دیواره معدن شماره یک گل گهر

mrearoosta@gmail.com ،1- دانشجوی كارشناسی ارشد مكانيک سنگ، دانشگاه یزد
hamid_azizabadi@yahoo.com ،2- سرپرست واحد مكانيک سنگ شركت معدنی و صنعتی گل گهر

mrahmani2161@yahoo.com ،3- دانشجوی كارشناسی ارشد مكانيک سنگ، دانشگاه صنعتی اصفهان 
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1- مقدمه
با توسعه معدن روباز و عميق تر شدن آن و استخراج بيشتر ماده 
معدنی، ميزان باطله استخراج شده نيز به همان نسبت افزایش 
خواهد یافت و این افزایش سبب بزرگتر شدن دپوی باطله شده 
كه از یک طرف پایداری آن را تهدید خواهد كرد و از طرفی نيز 
بدليل نزدیک شدن به دیواره معدن می تواند بر پایداری دیواره 
تاثيرگذار باشد.تحقيقات مختلفی در مورد ارتفاع و زاویه شيب 
پایدار دپوهای باطله و نيز بررســی فاصله ایمن آن ها تا دیواره 
معدن كه در مجاورت یكدیگر ساخته می شوند انجام گرفته كه 

در جدول )1( بيان شده است.  
دپوی باطله معدن شــماره یک گل گهر در قسمت جنوبی این 
معدن قرار گرفته است )شــكل 1( كه عمده حجم آن را خاک 
و مواد روباره و ریزدانه به همراه قطعات ســنگی ریز و درشــت 
حاصل از عمليــات معدنكاری با طيف وســيعی از اندازه دانه، 
جنس و خواص مختلف را شــامل می شود. فاصله كنونی دیواره 
معدن تا دپوی باطله حدود 250 متر اســت كه با توجه به طرح 
توسعه و پســروی دیواره، فاصله نهایی آن به 200 متر كاهش 

می یابد.

2- روش تحقيق
2-1-  تعيين ارتفاع پایدار دپوی باطله

با توجه به تحليل پایداری انجام شده بر روی دپوی باطله، فاكتور 
ایمنی قســمت هایی از دپوی باطله كمتر از فاكتور ایمنی پایدار 
بدســت آمده است. لذا جهت باال بردن فاكتور ایمنی می توان از 
كاهش شــيب پله و یا كاهش ارتفاع پله استفاده كرد. همچنين 
درصورت افزایش ارتفاع دپو )بصورت چند پله ای(، شــيب كلی 
پله ها را جهت دســتيابی به فاكتور ایمنی پایدار بایستی كاهش 
داد. از آنجــا كه كاهش ارتفاع پلــه از لحاظ اجرایی امكان پذیر 
نيســت، لذا با تغيير زاویه شيب پله در ارتفاع های مختلف پله با 
استفاده از روش عددی و نرم افزار FLAC، فاكتور ایمنی برای 
هر حالت بدست آمده است. شكل )2( نمونه ای از مدل ساخته 
شــده در نرم افزار را نشــان می دهد. همچنين نتایج حاصل در 

جدول )2( نشان داده شده است. 
همانگونه كه جدول نشان می دهد برای ساخت پله ی 20 متری 
با فاكتورایمنی2/1 و پایداری مناسب باید از زاویه شيب حداكثر 
36 درجه ای اســتفاده كرد. همچنين در صورتی كه ارتفاع پله 
30 متر درنظر گرفته شود زاویه شيب 30 درجه و در ارتفاع 40 
متری نيز زاویه شــيب 28 درجه باید درنظر گرفته شوند. شكل 
)3( نمــودار مربوط به تغييرات فاكتور ایمنی و زاویه شــيب را 

برای ارتفاع های مختلف دپوی باطله نشان می دهد.  کارهای انجام گرفته موقعیت سال محقق
اکبری جور و 

 [1]همکاران
 3دپوی باطله معدن  1387

 ایران - گل گهر
 –تعیین خواص مکانیکی مواد 

تحلیل پایداری به روش تعادل حدی 
 تعیین ارتفاع و زاویه شیب پایدار –

کاینتوال و 
 [2]همکاران

دپوی باطله معدن زغال  2011
 هندوستان -

 –تحلیل پایداری به روش عددی 
 تعیین ارتفاع و زاویه شیب پایدار دپو

 -دپوی باطله  2011 [3]اسد
 هندوستان

تحلیل پایداری به روش تعادل حدی 
 تعیین ارتفاع پایدار دپو –

دپوی باطله معدن  2012 [4]پیزولد
 کانادا -سنگ آهن 

تحلیل پایداری به روش تعادل حدی 
تعیین فاصله دپوی باطله  –و عددی 

 تا دیواره معدن
آدامزیک و 

 [5]همکاران
معدن دپوی باطله  2013

 لهستان -اوسیلک 
تحلیل پایداری دپوی نهایی معدن 

تعیین زاویه  –به روش تعادل حدی 
 شیب و ارتفاع پایدار

 

جدول 1-  كارهای انجام گرفته در تعيين ارتفاع و زاویه شيب پایدار
 و فاصله ایمن دپوی باطله تا دیواره معدن

شكل 1- موقعيت پيت معدن شماره یک و دپوی باطله]6[.

 

گهر گل 1پیت معدن شماره   

 دپو باطله معدن

FLAC شكل 2-  مدل ساخته شده در نرم افزار
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2-2-  تعيين فاصله مناسب دپوی باطله تا دیواره معدن

با توجه به طرح توســعه معدن و افزایش عمق آن و نيز شــيب 
نهایــی دیواره های معدن، انتظار می رود كه با پســروی دیواره 
جنوبی معدن و نزدیک شدن به دپوی باطله تحت تاثير نيروی 
وزن ناشی از دپوی باطله قرار بگيرد. در این بخش كاهش فاصله 
دپو تا دیواره معدن بررسی خواهد شد. برای این منظور از مقطع 
زمين شناســی 100500 دیواره جنوبی برای هندســه فعلی و 
نهایی دیواره و شامل دپوی باطله در نرم افزار SLIDE استفاده 
شــده است. شكل )4( هندسه فعلی دیواره و شكل )5( هندسه 

نهایی دیواره جنوبی در مقطع 100500 را نشان می دهد.
همانطور كه در شــكل های)4( و )5( مشــاهده می شود فاصله 
دپــوی باطله تا دیواره فعلی معدن حدود 250 متر و فاصله آن 
تا دیواره نهایی معدن حدود 200 متر است. طول مدل ساخته 
شــده برای هندسه فعلی برابر 1365 متر و ارتفاع آن 225 متر 
اســت همچنين برای هندســه نهایی، طول مدل 1640 متر و 
ارتفاع آن حدود 500 متر اســت. خصوصيات ژئومكانيكی الیه 
های مختلف زمين شناســی موجود در مدل نيز در شــكل )6( 

نشان داده شده اند.

 فاکتورایمنی زاویه شیب ارتفاع )متر(

02 

43 092/1  

43 029/1  

43 123/1  

42 

42 003/1  

40 133/1  

43 112/1  

32 

03 023/1  

42 133/1  

40 233/1  

 

جدول 2-  مقادیر فاكتورایمنی بدست آمده برای زاویه شيب و ارتفاع مختلف پله

 

1

1.05

1.1

1.15

1.2

1.25

1.3

1.35

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

ی
من

ر ای
تو

فاک
 

 زاویه شیب

H=20

H=30

H=40

شكل 3-  نمودار تغييرات فاكتورایمنی و زاویه شيب برای ارتفاع مختلف پله ی دپو

شكل 4-  هندسه فعلی دیواره معدن به همراه دپوی باطله در مقطع 100500 جنوبی

شكل5-  هندسه نهایی دیواره معدن به همراه دپوی باطله در مقطع 100500 جنوبی
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در تحليــل دیــواره فعلی معدن دو حالت در نظر گرفته شــده 
است: تحليل بدون دپوی باطله و تحليل در حالت وجود دپوی 
باطله. نوع ریزش، غيردایروی درنظر گرفته شــده وجهت انجام 
تحليل از روش های GLE و اسپنســر استفاده شده است. این 
روش ها بدليل اینكه عالوه بر نيروهای بين قطعه ای، ممان ها را 
نيز درنظر می گيرند مقادیر قابل اعتمادتری نسبت به روش های 
بيشــاپ و جانبو به دست می دهند]7[. فاكتور ایمنی حاصل از 
تحليل برای هر دو حالت ذكر شــده در جدول )3( نشــان داده 
شده است كه مقادیر بدست آمده نشان از پایداری دیواره فعلی 

معدن دارند.

در تحليل دیــواره نهایی، با كاهش فاصله دپوی باطله تا دیواره 
معــدن بصورت فواصل 50 متری فاكتــور ایمنی در هر مرحله 
بدســت آمده اســت. در این تحليل نيز از روش های اسپنسر و 
GLE اســتفاده شــده و در هر مرحله فاصله سطح ریزش تا 
دیواره نيز مشخص شده است. نتایج بدست آمده در جدول )4( 

و )5( آورده شده اند.

نمودار تغيير فاكتور ایمنی در شــكل  )7( نشان داده شده است. 
با كاهــش فاصله دپو و دیواره، فاكتــور ایمنی در هر دو روش 
اسپنســر و GLE كاهش می یابد. همانطور كه از شــكل )7( 
مشاهده می گردد در فواصل كمتر از 150 متری دپوی باطله از 
دیواره معدن كاهش فاكتور ایمنی بيشــتر بوده و شيب نمودار 

بيشتر است.

همچنين با مراجعه به جدول)5( مشــاهده می شــود كه فاصله 
سطح ریزش بدست آمده در فواصل كمتر از 150 متر، بيشتر از 
فاصله ی دپو تا دیواره معدن اســت؛ بدین معنا كه سطح ریزش 

شكل 6-  خصوصيات الیه های مختلف زمين شناسی استفاده شده در تحليل  

جدول 3-  فاكتورایمنی مربوط به دیواره فعلی مقطع 100500 جنوبی

  فاکتور ایمنی
Spencer GLE 

14/4  13/4  وجود دپو 
57/5  14/5  عدم وجود دپو 

 

تا دیواره )متر( فاصله دپو  
 فاکتور ایمنی

GLE اسپنسر 

25 274/1  276/1  

50 305/1  309/1  

100 351/1  388/1  

150 399/1  391/1  

200 399/1  399/1  

 

جدول4-   فاكتورایمنی مربوط به دیواره نهایی مقطع 100500 جنوبی

شكل 7- تغيير فاكتور ایمنی در فواصل مختلف دپو از دیواره

جدول 5-  فاصله سطح ریزش مربوط به دیواره نهایی مقطع 100500 جنوبی

 فاصله دپو تا دیواره )متر(
فاصله سطح ریزش تا دیواره 

 )متر(
GLE اسپنسر 

25 120 120 

50 140 140 

100 132 68 

150 130 32 

200 102 114 
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بحرانی بدســت آمده مــواد دپوی باطله را نيــز دربر می گيرد. 
بنابرایــن می توان فاصله ایمن دپوی باطله تــا دیواره معدن را 

150 متر درنظر گرفت.

3- نتيجه گيري
بــا تحليل عددی انجام گرفته در صــورت افزایش ارتفاع دپوی 
باطله، به منظور داشــتن شيبی پایدار با فاكتورایمنی 1/2 باید 
زاویه شــيب حداكثر 36 درجه برای ارتفاع 20 متری پله، زاویه 
30 درجــه برای ارتفاع 30 متری پلــه و زاویه 28 درجه برای 
ارتفاع 40 متر پله در نظر گرفت.با كاهش فاصله دپوی باطله و 
دیواره ی معدن، فاكتور ایمنی دیواره كاهش می یابد. این كاهش 
فاكتور ایمنی در فواصل كمتر از 150 متری دپو تا دیواره شيب 
بيشتری داشته و با توجه به سطوح ریزش بحرانی بدست آمده، 
می توان فاصله ی ایمن دپوی باطله تا دیواره معدن را 150 متر 

درنظر گرفت.
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نادر اسمعیلی1 ،محمدرضا خالصي2 ، ابراهیم پناهی3، احمد خدادادی دربان4
چكيده 

با توجه به مشكالت كمبود آب در كشور و محدودیت هایی كه برای صنایع فرآوری مواد معدنی، علی الخصوص در مناطق كویری و 
كم آب ایجاد شده است، جلوگيری از هدر روی آب در حوضچه های باطله جزء اولویت های مهم و اساسی این صنعت در زمان حال و 
آینده به شمار می رود. در تحقيق حاضر به بررسی تأثير كانی شناسی نمونه تركيبی باطله های دو كارخانه فرآوری تغليظ مگنتيت و 
بازیابی هماتيت مجتمع صنعتی و معدنی گل گهر، بر فيلترشوندگی این نمونه پرداخته شده است. مطالعات انجام شده حاكی از وجود 
كانی رسی تالک در داخل نمونه ها بود كه مهمترین عامل تراكم پذیری نمونه تشخيص داده شد، به طوری كه مطالعات آزمایشگاهی 
انجام شــده بر روی نمونه ها نشان داد كه ضریب تراكم پذیری نمونه باطله كارخانه بازیابی هماتيت برابر 0/4 و نمونه باطله كارخانه 
تغليظ مگنتيت 0/25 می باشد. همچنين این مطالعات نشان داد كه ضریب تراكم پذیری نمونه تركيبی رابطه خطی با نسبت تركيب 
و ضریب تراكم  پذیری هر یک از نمونه ها دارد. عالوه بر این بررســی ها نشــان داد كه تغيير بار سطحی كانی ها با تغيير pH پالپ 
نيز از دیگر عوامل موثر بر فيلترشوندگی نمونه ها است به طوری كه نتایج برای pH های خنثی و قليایی بهتر از pH اسيدی بود.

كلمات كليدي: كمبود آب، حوضچه های باطله، كانی شناسی، گل گهر،تراكم پذیری، pH پالپ، بار سطحی 

بررسی تأثیر کانی شناسی نمونه باطله  ترکیبی کارخانه های فرآوری مجتمع گل گهر 
بر فیلترشوندگی این نمونه ها 

naderesmaeili.tmu@gmail.com ،1- دانشجوی كارشناسي ارشد مهندسي فرآوري مواد معدني، دانشگاه تربيت مدرس تهران
mrkhalesi@modares.ac.ir ،2- استادیار فرآوري مواد معدني، دانشگاه تربيت مدرس تهران

e.panahi@golgohar.com  ،3- كارشناس ارشد فرآوري مواد معدني، پروژه بازیابي آب، شركت معدني و صنعتي گل گهر
Akdarban@modares.ac.ir ،4- دانشيار فرآوري مواد معدني، دانشگاه تربيت مدرس تهران
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1- مقدمه
 )Solid-Liquid Separation( جداســازی جامد از مایع
فرآینــدی مهم در صنایع فرآوري مواد معدني اســت. تيكنر و 
فيلتــر از مهمترین تجهيــزات این فرآیند به شــمار می روند. 
در فرآیند اســتفاده از تيكنر به روش ته نشــينی و به واســطه 
نيــروی ثقل می توان ذرات جامد از مایع را جداســازی كرد. با 
وجود ایــن، ته ریز تيكنر همچنان حــاوی مقدار قابل توجهی 
آب بوده و ســر ریز نيز غالباً آلوده به مقداری ذرات جامد است. 
از ســوی دیگر، حذف بيشــتر آب )آبگيري بيشتر( برای برخی 
از جریان های پایين دســت ضروری است. در صورت وجود این 
ضرورت، جدایش فاز جامد از مایع توســط فرآیند فيلتراسيون 
گزینه اي مرسوم مي باشد كه در آن حذف مایع معموالً با عبور 
پالپ از ميان یک غشــای نيمه نفوذپذیر كه به آن واسطه فيلتر 
مي گویند، امكان پذیر اســت. این واســطه به گونه ای طراحی 
شده است كه ذرات جامد روی سطح نگه  داشته شده و مایع از 
ميان آن عبور می كند. در واقع، واسطه همانند یک سرند عمل 
می نماید. در فيلتراســيون از سمتی كه فشار بيشتر است، پالپ 
وارد شــده و آب از سمت با فشار كمتر خارج می شود. اختالف 
فشار ممكن است ناشــی از وزن پالپ، ایجاد فشار اضافی روی 
ســطح و یا كاهش آن در سمت دیگر فيلتر و یا حتی به واسطه 

نيروی گریز از مركز باشد ]1[. 
كاهــش رطوبت كيک فيلتــر و افزایش تــوان عملياتی را می 
توان شاخص هایی برای ســنجش كارایی فيلتراسيون مد نظر 
قرار داد ]2[. كانی های تشــكيل دهنــده نمونه از دو طریق بر 
فيلترشــوندگی آن موثر خواهند بود. ایــن تأثير هم با افزایش 
ضریب تراكم پذیری نمونه در صورت وجود كانی های رسی در 
داخل آن ایجاد می شود كه با توجه به روابط )1(، )2( و )3( می 

توان این تأثير را تحليل كرد.

)1(

)2(

)3(

كه در ایــن روابط P∆ اختــالف فشــار )αo،)Pa مقاومت 
مخصوص كيک در فشــار واحد) n ،)m/Kg شاخص یا ضریب 
تراكم پذیری، α مقاومت مخصوص كيک فيلتر )m/Kg( ، آن 
t زمان بر حسب ثانيه،  Vحجم فيلتریت بر حسب متر مكعب، 
A مســاحت فيلتراسيون بر حســب متر مربع،    ویسكوزیته 
فيلتریت بر حسب كيلوگرم بر متر بر ثانيه، c درصد جامد پالپ 

و Rm مقاومت پارچه )m-1( می باشد ]1, 3[.
وجود كانی های رســی در نمونه باعث تراكم پذیر شدن كيک 

فيلتــر می گردد ]4, 5[. با توجه به رابطه )1( هر چقدر ضریب 
تراكم پذیری نمونه ای باال باشــد مقاومــت كيک در برابر عبور 
جریــان فيلتریت و یا آب شستشــو افزایش مــی یابد. افزایش 
مقاومت كيک فيلتر همانگونه كه از رابطه )2( )رابطه ای اســت 
كه از قانون پویزل و دارســی برای محاســبه نرخ فيلتراسيون 
نتيجه گيری شــده اســت( مشخص اســت، باعث كاهش نرخ 

فيلتراسيون می شود.
 از طرف دیگر خصوصيات فيلتراســيون به شدت به اندركنش 
بين ذره ای و تجمع ذرات معلق در پالپ وابســته است. حالت 
تجمعی، به بار ســطحی ذرات و بار ســطحی ذرات نيز به نقطه 
بار صفر )PZC( كانی های تشــكيل دهنده بســتگی دارد. با 
تغيير pH پالپ می توان بار سطح ذرات را تغيير داده و یا صفر 
نمــود. نتایج آزمایش های انجام شــده روی كانی های مختلف 
pH  در محدوده PZC نشــان می-دهد كه انحــراف از نقطه

های اســيدی و بــازی و در نتيجه تغيير بار ســطح ذرات، نرخ 
فيلتراســيون را دســتخوش تغيير خواهد كرد. تجمع ذرات در 
نقطــه بار صفر  و یا در مجاورت آن به طور كامل صورت گرفته 
و با اســيدی و بازی شــدن محيط پراكندگی ذرات اتفاق می 
افتد به گونه ای كه بهترین پارامترهای عملياتی فيلتراسيون از 
قبيل رطوبت و نرخ فيلتراســيون در حدود نقطه بار صفر كانی 
ها بدســت می آید. این امــر را می توان به دليل كاهش نيروی 
دافعه بين ذره ای و نزدیک شدن ذرات به یكدیگر دانست كه با 
تشــكيل لخته های بزرگ تر، مقاومت آنها در برابر  فيلتراسيون 
كم شده و عبور ســيال از ميان منافذ بين آنها راحت تر صورت 

می گيرد ]4, 6, 7[. 
در این تحقيق سعی بر این است تا پس مشخص كردن تركيب 
كانی  شناســی نمونه ها، ضریب تراكم پذیری هر یک از نمونه 
های باطلــه كارخانه تغليظ مگنتيت و كارخانه بازیابی هماتيت 
و نمونه تركيبی باطله این دو كارخانه بررســی شــده و پس از 
آن با اســتفاده از فيلترپرس محفظه ای- غشــایی آزمایشگاهی 
)Labox(، تأثيــر تغيير بار ســطحی ذرات بــا تغيير pH بر 
رطوبت و توان عملياتی فيلتراسيون نمونه تركيبی مورد بررسی 

قرار گيرد.
2- روش تحقيق

روش اجرای تحقيق به شرح زیر است:
2-1- نمونه گيری و انتخاب نمونه معرف

برای انجــام آزمایش هــا، نمونه گيری در 10 شــيفت كاری 
انجام شــد. نمونــه برداري جریــان باطله تــر كارخانه تغليظ 
مگنتيت مجتمع گل گهر )شامل ته ریز تيكنر باطله و خروجی  
Electro Static Precipitator) ESP( از شــير نمونه 
گير ميكسر 102 )نمونه شماره1( و نمونه برداري از جریان باطله 
تر كارخانه بازیابي هماتيت )نمونه شماره2( ، از ته ریز تكينر باطله 
این كارخانه در محل تخليه به ســد باطله صورت گرفت. سپس 

 (1)                                                     0∆Pnα=α 

 (2)  =  V +  (2  )                                               

k1=   , k2=  (3             )                                 
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برای تهيه نمونه خشــک، نمونه های هر شيفت فيلتر و خشک 
گردید و در نهایت برای تهيــه نمونه معرف هر كارخانه، نمونه 
ها همگن سازی شده و با تقسيم نمونه، نمونه های معرف تهيه 

شد.
2-2 انجام مطالعات نمونه شناسی

برای شــناخت بيشــتر نمونه هــا، مطالعات آناليز ســرندی و 
كانی شناسی روی نمونه های معرف گرفته شده انجام شد.

2-3 انتخاب دستگاه مناسب برای اجرای آزمایش ها
با توجه به اینكه آزمایش های تعيين ضریب تراكم پذیری باید 
در فشــار ثابت انجام پذیرد ]8[ لذا دستگاه فيلتر خأل خوراک 
دهی از بــاال برای اجــرای آزمایش های تراكــم پذیری مورد 
اســتفاده قرار گرفت. شكل تصویر شماتيک و آزمایشگاهی این 

دستگاه را نمایش می دهد. 

 آن حدود D80 ســپس با توجه به ریز بودن ذرات نمونــه كه
 50 ميكرون می باشــد و همچنين نياز بــه كاهش حداكثری
 رطوبت كيک برای حمل و انباشــت آســان باطله ها و ظرفيت
 عملياتی باالی كار، دستگاه فيلترپرس محفظه ای- غشایی برای
 فيلتراســيون این باطله ها، انتخاب گشــت و برای بررسی تأثير
 بر نتایج فيلتراســيون، )pH تغيير بار ســطحی ذرات )با تغيير
 نوع آزمایشگاهی این دستگاه كه شكل )2( تصویر آن را نمایش

می دهد مورد استفاده قرار گرفت

این مجموعه شامل یک ميكســر10 ليتری برای همگن سازی 
پالپ، پمپ دیافراگمی    اینچی برای خوراک دهی به دســتگاه 
فيلترپرس، بوستر و مقسم فشار و دستگاه فيلترپرس می باشد. 
نمونه پس از همگن ســازی در داخل ميكســر توسط پمپ به 
داخل دستگاه پمپ می شود. پس از پر شدن و تشكيل كيک در 
داخل صفحات فيلتر، مراحل فشــرده سازی )Squeezing( و 
دميدن هوا )Air blowing( نيز بر روی كيک اعمال می شود 
تا در نهایت كيک فيلتر توليد شده برای محاسبه رطوبت و توان 

عملياتی، وزن شده و در داخل آون خشک گردد.
 2-4 نحوه انجام محاسبات

برای تعيين و محاســبه ضریب تراكم پذیــری، اگر از دو طرف 
رابطه )1( لگاریتم گرفته شود، رابطه )4( بدست می آید.

)4(

رابطه )4( یک رابطه خطی است كه شيب این خط برابر ضریب 
تراكم پذیری نمونه می باشد. ثابت های موجود برای این رابطه 
با اســتفاده از منحنی تغييرات t/V نســبت به V در فشارهای 
مختلف قابل دستيابی است. با توجه به روابط )2( و )3(، شيب 
نمودارهــا را می توان بــا P∆/       معين نمــود. به طوری كه 
حاصلضرب شــيب درP∆ برابر K1 می شود كه با α متناسب 
Log)∆P( در برابر Log)∆P ×اســت. بنابراین نمودار )شيب

رابطه α و n را تشریح می كند ]1, 8[.
برای محاســبه رطوبت و توان عملياتی فيلتراســيون نيز پس 
از اجرای آزمایش های فيلترپرس، كيک مرطوب وزن شــده و 
سپس به مدت 24 ساعت در داخل آون خشک و پس از آن وزن 
خشک آن نيز اندازه گيری شــد. با داشتن وزن كيک مرطوب 
و خشــک، رطوبت نهایی و توان عملياتــی كيک از روابط ذیل 

محاسبه گردید ]9[.

)5(

)6(

)7(

 وزن mwet ،رطوبت كيک فيلتر برحســب درصد h كه در آن
 وزن كيک خشک بر mdry ،كيک مرطوب برحســب كيلوگرم
 توان عملياتی فيلتراسيون برحسب تن بر W ،حســب كيلوگرم
 زمان كل ســيكل فيلتراسيون برحسبt   ،ســاعت بر متر مربع
 زمان خوراک t1 ،ســطح فيلتر برحســب  متر مربع A ،دقيقه

 
شكل 1- تصویر شماتيک )راست( و آزمایشگاهی )چپ( دستگاه فيلتر خأل خوراک 

دهی از باالی مورد استفاده برای انجام آزمایش های تراكم پذیری

 
شكل2- مجموعه دستگاه فيلترپرس محفظه ای- غشایی مورد استفاده برای اجرای 

آزمایش ها

Log( )=nLog( ) + Log(α0) (4                              )  

 

                                          (5)  

                                               (6 )  

(7                                      )  

 

 K1
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 زمان مرحله خشک t3 ،زمان مرحله فشــرده  ســازی t2 ،دهی
 زمان مراحل فنی از قبيل باز و بسته كردن صفحات t4 كردن و
 فيلتر، تخليه كيک و شستشــوی پارچه می باشــد، این زمان با
 توجه به نوع دســتگاه صنعتی انتخاب شــده برای پروژه و نوع

پارچه فيلتر این دستگاه تعيين می گردد
2-5 شرایط آزمایش ها  

بــرای یافتن رابطه بين ضریب تراكم پذیــری نمونه تركيبی با 
نســبت تركيب هر یک از نمونه ها تركيب های مختلفی از دو 
نمونه با استفاده از دستگاه فيلتر خأل آزمایشگاهی مورد آزمایش 
قرار گرفت به طوری كه شــرایط آزمایشی، شامل درصد جامد، 
نوع پارچه فيلتر و اختالف فشار برای تمامی آزمایش ها یكسان 
در نظر گرفته شــد. در این آزمایش هــا درصد جامد پالپ 45 
درصد و اختالف فشــارهای اعمالی برای انجام آزمایش ها 20، 

40، 60 و 75 كيلوپاسكال در نظر گرفته شد.
آزمایش هــای فيلترپرس نيز برای تعييــن تأثر pH، بر روی 
تركيبــی از این دو نمونه با نســبت تركيبی 60 درصد از نمونه 
1 و 40 درصد از نمونه 2 صورت گرفت انتخاب نســبت تركيب 
هــر یک از نمونــه ها مطابق با دبی توليــدی باطله تر كارخانه 
ها مطابق طراحــی كه این مقدار برای ميكســر 102 كارخانه 
تغليظ مگنتيت180تن بر ســاعت و برای تيكنر باطله كارخانه 
بازیابی هماتيت برابر 120 تن بر ســاعت می باشد. آزمایش ها 
در چهار pH، 5، 7، 9 و 11 با پالپ 50 درصد جامد انجام شد 
كه در آن از ســود ســوزآور )NaOH( و اسيد سولفوریک به 
عنوان تنظيم كننده pH اســتفاده شد. شرایط این آزمایش ها 
در جدول )1( آورده شده است. همچنين برای حصول اطمينان 
از نتایج حاصله آزمایش های  تكراری در pH=11  انجام شد. 

3-  تحليل داده ها و ارائه  نتایج
پس از انجام مراحل عملياتی نتایج ذیل حاصل شد:

3-1 نتایج آناليز سرندی
پــس از انجام آناليز ســرندی بر روی نمونه هــا، نمودار توزیع 

دانه بندی به صورت نمودار شكل )3( حاصل شد. 
با توجه به نمودار توزیع دانه بندی )شــكل )3(( مشــخص شد 
كــه D80 نمونه كارخانه تغليــظ مگنتيت زیر 38 ميكرون می 
باشد بنابراین برای تعيين ميزان دقيق آن و همچنين مشخص 
شدن توزیع یا گستره دامنه دانه بندی ذرات این نمونه، مطالعات 
ليزری برای ذرات كوچكتر از 38 ميكرون این نمونه انجام شــد 

)مطابق شكل )4((
با توجه به نمودارهای شــكل )3( و )4( نتایج D80 نمونه باطله 
كارخانه تغليظ مگنتيت، نمونه باطله كارخانه بازیابی هماتيت و 
نمونه تركيبی باطله های این دو كارخانه كه طبق طرح شــامل 
60 درصد از نمونه كارخانه تغليظ مگنتيت و 40 درصد از نمونه 

كارخانه بازیابی می باشد مطابق جدول )2( بدست آمد.

XRD 3-2 نتایج
در مطالعــات پراش پرتو X، نوع كاني هــاي موجود در نمونه 
بر اســاس نظم داخلي بلوري تشــخيص داده مي شود. مطالعه 

 شرایط آزمایش واحد میزان سطوح انتخابی

 درصد جامد درصد 05

 فشار مرحله فشرده سازی بار 8

 زمان مرحله فشرده سازی دقیقه 2

 فشار مرحله خشک کردن بار 4

 زمان مرحله خشک کردن دقیقه 2

 ضخامت صفحه فیلتر مترمیلی 45

 سطح مقطع فیلتر متر مربع 52/5

 

جدول 1- شرایط آزمایش های تعيين تأثير pH پالپ
 بر نتایج فيلتراسيون باطله ها
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 شكل 3- توزیع دانه بندی نمونه ها
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شكل4- نمودار آناليز ليزری )زیر 38 ميكرون( و سرندی )باالی 38 ميكرون( توزیع 
دانه بندی نمونه باطله كارخانه تغليظ مگنتيت
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XRD حاكی از وجود كانی های رسی )كه مهمترین آنها تالک 
می-باشــد( در داخل نمونه ها اســت. درصد كانی های اصلی 

تشكيل دهنده نمونه در جدول )3( آورده شده است. 

3-3 نتایج آزمایش های تعيين ضریب تراكم پذیری
بــا توجه به توضيحات ارائه شــده در بخش های قبل، آزمایش 
هــای تعيين ضریب تراكــم پذیری برای نمونــه  های 1 و 2 
)باطلــه كارخانه تغليظ مگنتيت و بازیابی هماتيت( انجام شــد 
كه نمودارهای مربوط به آن در شــكل هــای 7 إلی 10 آورده 

شده است.
مطابق نمودار شــكل )8(، شــيب نمودار برابر 0/25 می باشد 
كه نشــانگر ميزان ضریب تراكم پذیری باطله تر كارخانه تغليظ 

مگنتيت است.

 D80 (µm) نمونه ردیف

باطله کارخانه تغلیظ  1
 مگنتیت

82 

باطله کارخانه بازیابی  2
 هماتیت

238 

 05 نمونه ترکیبی 3

 

جدول 2- نتایج مطالعات دانه بندی برروی نمونه های مختلف

 
شكل 5- پراش اشعه ایكس برای نمونه باطله تر كارخانه 

تغليظ مگنتيت )نمونه 1(

 
شكل6- پراش اشعه ایكس برای نمونه باطله تر كارخانه ب

ازیابی هماتيت )نمونه 2(

درصد تشکیل 
 2دهنده نمونه 

درصد تشکیل 
 1دهنده نمونه 

نقطه بار صفر 
(PZC) 

 ردیف کانی

 2 تالک 8/2 8/7 4/21

 1 سرپانتین 3/4و 8 6/21 9/7

 3 کلریت 7/4 8/21 8/8

 4 میکا __ 6/7 8/1

 1 مگنتیت 4/8-7-3/6 1/31 2

 6 هماتیت    1/7 – 8/8  1 8/28

 7 پیریت 1و زیر  3/6 2/6 2/6

 8 کلسیت 2/21 9/1 2/21

 9 آمفیبول 1/7 1/8 3/8

 21 کوارتز 8/2 2/1 4/4

 22 پالژیوکالز __ 1 2/23

 21 هاسایر کانی __ 1/21 3/4

 

جدول3-  درصد تشكيل دهنده و نقطه بار صفر كانی های اصلی ت
شكيل دهنده نمونه ]10, 11[
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شكل 7-نمودار t/V نسبت به V حاصل از آزمایش های فيلتر خأل بر روی نمونه 
شماره 1
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شكل 8-  نمودار تعيين ضریب تراكم پذیری براي نمونه شماره 1
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با توجه به نمودار فوق ضریب تراكم پذیری نمونه باطله كارخانه 
بازیابی هماتيت برابر 0/4 می باشد. 

 با هدف حصول پارامترهاي طراحي سيستم فيلتراسيون مناسب 

بــراي تركيب دو نمونه 1 و 2، انجام آزمایش های تعيين ضریب 
تراكم پذیری بر روی نمونه های تركيبي با نســبت تركيب های 
مختلف نيز هماننــد نمونه های قبلی انجام گرفت كه نتایج آن 

در جدول )4( آورده شده است. 
از آنجایی كه ضریب تراكم پذیری با نرخ فيلتراســيون و رطوبت 
نهایی كيک فيلتر همبســتگی دارد و می توان از داده های این 
ضریب برای پيش بينی نتایج فيلتراســيون اســتفاده كرد، و از 
آنجایی كه در پروژه حاضر بحــث تركيب نمونه های مختلف با 

درصدهای متفاوت مطرح بوده اســت؛ وجود یک مدل ساده كه 
بتوانــد ميزان این ضریب را برای نمونه های تركيبی تعيين كند 
بســيار ارزشــمند خواهد بود. چنين مدلی پيشتر معرفی نشده 
است و بر اســاس نتایج این تحقيق به نظر می رسد كه ضریب 
تراكم پذیری نمونه تركيبی، تركيب خطی ضرایب تراكم پذیری 

هر كدام از نمونه ها است:

)8(

 n ضرایب تراكم پذیری نمونه های 1 و 2 و n2 و n1 كــه در آن
ضریب تراكم پذیری نمونه تركيبی اســت. X2 نيز نسبت جرم 
 .)x2=1-x1( نمونه شــماره 2 به جرم كل نمونه تركيبی است
شــكل )11( نتایج حاصل از تخمين ضریب تراكم پذیری با این 
مدل را با نتایج حاصل از آزمایشها مقایسه می كند و همانگونه 
كه مشاهده می شــود، تخمين های مدل پيشنهادی بسيار به 
واقعيت نزدیک هســتند. البته با توجه بــه ماهيت تجربی این 

مدل، باید توجه داشــت كه در صورتی كه ماهيت نمونه های 1 
و 2 تغيير كند، می بایســت دوباره مدل را اعتبارســنجی نمود 
و ایــن مدل برای تركيب تمام نمونه های معدنی ممكن اســت 

معتبر نباشد.
همان گونه كه مشخص اســت ضریب تراكم پذیری نمونه های 
مورد بررســی بين 0/25 تا 0/4 اســت. این مقادیر 3 تا 4 برابر 
بيشــتر از ضریب تراكم پذیری كيک فيلترهای خأل نواری مورد 
استفاده در كارخانه پلی كام این شركت می باشد كه طی پروژه 
تحقيقاتی مهندس پالدی و همكاران محاســبه و گزارش شده 
اســت ]12[. یكی از علل اصلی باال بودن ضریب تراكم پذیری 
نمونه های حاضر وجود كانی های رسی در داخل این نمونه ها 

تشخيص داده شد.

3-4 نتایج آزمایــش های تعيين تأثيــر pH پالپ بر 
فيلترشوندگی نمونه تركيبی

برای بررســی تأثير pH بر فيلترشوندگی باطله ها، با ثابت نگه 
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شكل 9-  نمودار t/V نسبت به V حاصل از آزمایش های فيلتر خأل بر روی نمونه 
شماره 2
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شكل10- نمودار تعيين ضریب تراكم پذیری براي نمونه شماره 2

X1باطله مگنتیت  : میزان نمونه
 ( در نمونه ترکیبی )%(1)نمونه 

X2 میزان نمونه باطله :
( در نمونه 2هماتیت )نمونه 

 ترکیبی )%(

n: 

پذیری نمونه  ضریب تراکم
 ترکیبی

011 1 52/1 

01 51 52/1 

01 01 25/1 

01 01 20/1 

51 01 20/1 

1 011 0/1 

 

جدول4-  نتایج حاصل از انجام آزمایش های تراكم پذیری
 بر روی نمونه های تركيبی باطله ها

𝑛𝑛 = 𝑋𝑋1𝑛𝑛1 + 𝑋𝑋2𝑛𝑛2         𝑛𝑛 = 𝑋𝑋2(𝑛𝑛2 − 𝑛𝑛1) + 𝑛𝑛1   (8)  
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شكل 11- نمودار تعيين ضریب تراكم پذیری نمونه تركيبی بر حسب نسبت نمونه 
باطله هماتيت به نمونه كل
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داشتن ســطوح سایر عوامل كه مقادیر آن در جدول )1( آورده 
شــده است، آزمایش هایی در pH های 5، 7، 9 و 11 اجرا شد. 

نتایج آن در شكل های )12( و )13( آورده شده است.
 pH =11 برای اطمينان از نتایج حاصله ســه آزمایش تكرار در
انجام شد كه انحراف معيار پارامترهای رطوبت و توان عملياتی 
پس از انجام آزمایش های تكرار به ترتيب برابر  0/16 و 0/001 
بدست آمد. شــكل )12( و شكل  )13( نشان می دهند كه در 
pH های خنثی و قليایی نتایج حاصله نســبت به pH اسيدی 
بهتر است. مطابق بررسی كانی شناسی انجام شده )جدول )3(( 
با توجه به تنوع و ميزان كانی های تشكيل دهنده نمونه و نقطه 
PZC ایــن كانی ها، احتماال برآیند نيروهای دافعه بين ذره ای 
در محــدوده pH های خنثی و قليایی كــم بوده به طوری كه 
تجمــع ذرات معلق در پالپ باعث افزایش تخلخل و نفوذپذیری 
كيک شــده و با كاهش مقاومت كيک نتایــج بهينه ای را برای 

فيلتراسيون ایجاد كرده است. 

4- نتيجه گيری
مطالعات كانی شناســی انجام شــده بــر روی نمونه ها حاكی 
از وجــود كانی های رســی بود كه مهمترین آنهــا كانی تالک 

تشخيص داده شد.
بر اساس مطالعات انجام شده ضریب تراكم پذیری نمونه تركيبی 
رابطه خطی با ضریب تراكم پذیری هر یک از نمونه ها داشــت. 

ضریب تراكم پذیری نمونه مورد مطالعه 0/32 بدست آمد.
وجود كانی های رســی عامل اصلی تراكم پذیر شدن نمونه ها 

تشخيص داده شد.

نتایــج حاصل از انجام آزمایش های یــک عامل در زمان برای 
بررسی تأثير pH پالپ، نشان دهنده اختالف رطوبت حدوداً 3 
درصدی بين pH اسيدی 5 و pH های خنثی و قليایی می باشد 
كه علت این امر برآیند نيروهای دافعه بين ذرات تشكيل دهنده 
نمونه، به جهت نقطه بار صفر كانی های مختلف تشكيل دهنده 

نمونه تشخيص داده شد.

5- تشكر و قدر دانی
از مدیریت و پرسنل پروژه بازیابی آب این شركت و نيز دانشگاه 
تربيت مدرس تهران، به دليل پشــتيبانی مالی و تجهيزاتی این 

تحقيق قدردانی می شود.
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شكل12- تأثير pH بر رطوبت كيک فيلتر

 
شكل13- تأثير pH بر توان عملياتی فيلتراسيون
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محسن رمضانی زاده 1 ،امیر حاجی زاده 2 ، روح ا... رضازاده3، محمدرضا خالصی4
چكيده 

چگالی  (m3/h) در ایــن تحقيق ســه متغير عملياتی مهم جداكننده های مارپيچی كانه های آهــن دار هماتيتی یعنی، دبی بار ورودی
پالپ بار ورودی )درصد جامد( و محل دریچه تخليه )فاصله شعاعی از محور مركزی بر حسب cm( مورد بررسی قرار گرفت. تمامی 
آزمایش ها در مقياس نيمه صنعتی و با یک مارپيچ، مشــابه مارپيچ های موجود در كارخانه بازیابی هماتيت گل گهر انجام شــد. در 
این تحقيق از یک روش ابتكاری استفاده شد تا عالوه بر بررسی اثر محل دریچه تخليه، تعداد آزمایش ها حداقل شود و در هزینه و 
زمان صرفه جویی شود.در این راستا، یک دریچه  تخليه شبكه ای طراحی و در قسمت انتهایی مارپيچ مورد تحقيق نصب شد. با این 
دریچه، مقطع خروجی مارپيچ به هفت قســمت مساوی تقسيم شد. بنابراین با اجرای آزمایش های منظم فاكتوریال كامل، دو متغير 
دبــی و درصد جامد بار ورودی در چهار ســطح تغيير كرد. با نتایج آزمایش های این تحقيق می توان در شــرایط مختلف متغيرهای 
عملياتی، محل مناسب دریچه تخليه را انتخاب كرد. بهترین شرایط متغيرهای عملياتی مارپيچ های كارخانه بازیابی هماتيت گل گهر 
عبارت اســت از: درصد جامد 25 %، دبی 6 متر مكعب بر ســاعت، محل دریچه تخليه در شبكه ششم )فاصله 18 سانتی متر از مركز 
مارپيچ(. در شرایط مذكور، كنسانتره ای با عيار 53/3 % و بازیابی 87/3 % در پایلوت شركت گل گهر توليد شد؛ در حالی كه در مرحله 
رافر جداكننده مارپيچی كارخانه بازیابی هماتيت گل گهر، كنســانتره ای با عيار 48/9 % با بازیابی 83 %توليد می شــود. نتایج بررسی 
اثر دبی و درصد جامد نشــان داد، بهترین وضعيت برای دســتيابی به بازیابی مناسب عبارت است از: "درصد جامد كم، دبی باال و یا 

درصد جامد باال، دبی كم".

كلمات كليدي: مارپيچ، متغيرهای عملياتی، دریچه تخليه شبكه ای، گل گهر، هماتيت 

بررسی تأثیر متغیرهای عملیاتی بر عملكردجداکننده های مارپیچی کارخانه بازیابی هماتیت گل گهر

mohsen.ramezani@modares.ac.ir  ،1- كارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربيت مدرس 
hajizade313@yahoo.com ،2- پژوهشگر فرآوری، پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر  
rrezazade@glg,ir ،3- كارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، كارخانه بازیابی هماتيت گل كهر 
 mrkhalesi@modares.ac.ir ،4- استادیار گروه فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربيت مدرس 
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1- مقدمه
امروزه اســتفاده از پرعيارســازهای ثقلی بــه دليل هزینه های 
عملياتــی و زیســت محيطی پایين و نيز ســادگی عمليات آن 
ها، مجددا مورد توجه قرار گرفته اســت.جداكننده  مارپيچی از 
كليدی ترین تجهيزات ثقلی اســت كه به صورت گســترده ای 
برای پرعيارسازیكانسنگ های مختلف استفاده می شود]1[. از 
زمــان اختراع مارپيچ ها در قرن 19 و توســعه تجاری آن ها در 
اندازه های بزرگ توســط شــركت همفری، این دستگاه ها به 
صورت وســيعی به عنوان یک تجهيز جداكننده ثقلی خصوصاً 
در جداســازی كانی های سنگين مورد استفاده قرار گرفته است 
]2[. در سراســر جهان تعداد زیادی مارپيچ برای پرعيارسازی 
كانســنگ كم عيار آهن به خصوص هماتيت به كار گرفته شده 
اســت. به عنوان مثال، در معدن مونت رایتكانادا حدود 4300 
دســتگاه مارپيچ دو حلقه ای برای پرعيارســازی 6900 تن بر 
ساعت كانسنگ هماتيتی با بازیابی 86 % استفاده می شود ]3[.

خــط فرآوری باطله های خشــک1 در كارخانه بازیابی هماتيت 
شركت معدنی و صنعتی گل گهر، دارای سه مرحله )رافر، كلينر 
و ری كلينر( جداكننده های مارپيچی است. مدار جداكننده های 
مارپيچی این خط به همراه سایر تجهيزات موجود در این مدار 
در شكل )1( قابل مشاهده است.در این مدار، باطله های مرحله 
ی كلينــر و ری كلينر به یک هيدروســيكلون می روند و ذرات 
درشــت آن به صورت بار برگشــتی به جداكننده مارپيچی رافر 
بازمی گردند. باطله مرحله رافر به همراه ســرریز هيدروسيكلون 

به تيكنر باطله كارخانه منتقل می شود.

مجموعــاً 156 حلقه مارپيچ در این مــدار وجود دارد كه تمام 
آن ها از نوع SC- 20 ســاخت شركت مولتوتک2 است و توسط 
گروه سماگ3  تهيه و نصب شده اند. در ساخت این مارپيچ ها از 
فيبرهای شيشه ای مقاوم، رزین ، پلی یورتان، پلی وینال كلرید 
و اجزای الستيكی استفاده شده است. پوشش پلی یورتان روی 
ســطح داخلی مارپيچ باعث مقاومت باالی آن در مقابل سایش 

می شود]4[.

در این تحقيق با استفاده از یک روش ابتكاری، تأثير متغيرهای 
عملياتی بار ورودی بر عملكرد جداكننده های مارپيچی كارخانه 
بازیابی هماتيت گل گهر بررســی شده است. در این راستا، پس 
از جــدا كردن یكــی از مارپيچهای موجــود در مدار صنعتی و 
راه اندازی مدار پيوســته همزن-پمپ-مارپيچ در مقياس نيمه 
صنعتی و نيز ســاخت و استفاده از یک دریچه تخليه شبكه ای، 
آزمایش های الزم بــرای تعيين محدوده بهينه متغيرهای مهم 
عملياتی انجام شــد. در نهایت آزمایش های تكميلی نيز، برای 
بررســی تكرارپذیری این نتایج انجام شد. در بخش های بعدی 
نتایج ایــن آزمایش ها به طور كامل مــورد بحث قرار گرفته و 

مقدار بهينه این متغيرها گزارش شده است.
1-1- مبانی جدایش در مارپيچ

هنــگام پائين رفتن پالپ در طول طشــتک4  مارپيچ نيروهای 
زیادی روی ذرات تأثير گزارنــد كه در نهایت برآیند این نيروها 
مكان هر ذره را تعيين می كند و باعث جداسازی ذرات سنگين 
و درشــت از ذرات ســبک و ریز در بخــش انتهایی جداكننده  
مارپيچی می شود. درشكل )2( مقطعی از خروجی یک مارپيچ 
نمایش داده شده است. عموماًذرات درشت و سنگين به محدوده 
نزدیک محور مارپيچ منتقل می شــوند؛ در حالی كه ذرات ریز و 
ســبک در نزدیكی محور بيرونی مارپيچ و ذرات ميانی بين این 

دو ناحيه قرار می گيرند]5[.

تشــخيص و اندازه گيــری اكثر نيروهای وارد بــر ذرات داخل 
مارپيچ كار آسانی نمی باشد، اما كاپور و ملوی )1988( و داس 
و همكاران )2007( معتقدند،عموماً شــش نيروي اصلی ثقل ، 
گریز از مركز ، هيدرو دیناميكي كشش سيال ، بگنولد ، باالبرنده  
و نيــروي اصطكاک  در جدایش ذرات درون یک مارپيچ حضور 

دارند]6, 7[.
1-2- متغيرهای مارپيچ

به طور كلی دو دســته از متغيرهای یک مارپيچ تعيين كننده  
مقدار پنج نيروی ذكر شــده هستند،الف- متغيرهای دستگاهی 
)هندســه مارپيــچ( ب- متغيرهای عملياتــی )ویژگی های بار 

ورودی و دریچه تخليه(.
متغيرهای دســتگاهی عمدتاً به هندسه مارپيچ مربوط هستند. 

 
شكل 1-  مدار جداكننده های مارپيچی خط فرآوری باطله های خشک گل گهر

 
شكل2-  تصویر مقطع عرضی از خروجی یک مارپيچ
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قطر طشــتک )قطر داخلی و خارجی(، شيب طولی )فاصله دو 
پيچ متوالی(، شــيب عرضی )پروفيل طشــتک(، تعداد پيچ ها 
)طول طشتک، ارتفاع دستگاه( از جمله مهم ترین آن ها هستند. 
عالوه بر این ، نوع دستگاه از لحاظ آب شستشو، از دیگر عواملی 
اســت كه می تواند باعث عملكرد متفاوت این دســتگاه باشد. 
درصــد جامد و دبی بــار ورودی، محل دریچــه  تخليه، توزیع 
ابعــادی و حداكثر اندازه ذرات بــار ورودی، از جمله مهم ترین 

متغيرهای عملياتی مارپيچ ها هستند]4[.
پس از انتخــاب نوع مارپيچ، موفقيت عمليات پرعيارســازی با 
جداكننده های مارپيچی به وضعيت متغيرهای عملياتی بستگی 
دارد؛ بــه عبارتی، متغيرهای عملياتــی باید به گونه ای انتخاب 

شوند كه باعث كارآیی باالی این جداكننده ها شوند]1[.
2- مواد و روش تحقيق

2-1- بار ورودی آزمایش ها
نمونه یک تنی مورد استفاده در آزمایش هایاین تحقيق، در 10 
شيفت كاری از بار ورودی مدار جداكننده های مارپيچی كارخانه 
بازیابی هماتيت گل گهر تهيه شد. حداقل نمونه معرف مورد نياز 
برای خواص سنجی شامل آناليز سرندی و آناليز عياری از روابط 
جی محاسبه شد. بنابراین، پس از خشک كردن و همگن سازی، 
با روش های تقســيم چهار قســمتی و نمونه گير مجرایی، یک 
نمونه معرف كلی تهيه شــد.نتایج خواص سنجی این نمونه در 

جدول )1( آورده شده است.

الزم به ذكر اســت كليه خواص سنجی ها در آزمایشگاه مركزی 
مجتمع گل گهر انجام شده است و عيار آهن از روش تيتراسيون 
اســيدی، عيار گوگرد با دستگاه اشتروالین و چگالی با دستگاه 
پيكنومتر اندازه گيری شــده است؛ همچنين ســایر آناليزهای 

شيميایی با روش XRF انجام شده است.
مطالعات كانی شناسی قبلی نشان داده است،هماتيت به عنوان 
كانی اصلی نمونه به همراه مگنتيت، كانی های آهن دار مفيد این 
نمونه هســتند. پيریت كانی آهن دار غير مفيد این نمونه است 
و بيــش از 95 % از كل گوگرد موجــود در باطله های گل گهر 
در فاز پيریت هســتند. عالوه بر كانی هــای آهن دار، كانی های 
دیگری كه غالباً غير فلزی هســتند شناســایی شده اند؛تالک، 

كلسيت،كانی های رســی و كوارتز از مهم ترین آن ها هستند]8 
.]9,

پــس از آناليز ابعادی، عيار آهــن و گوگرد طبقات مختلف این 
نمونه اندازه گيری شــد. نمودار توزیع ابعادی بار آزمایش ها در 
شكل )3( قابل مشاهده است. همچنين با در نظر گرفتن عيار و 
وزن طبقه هــای ابعادی مختلف، نمودار توزیع آهن و گوگرد بار 

آزمایش ها در شكل )4( نمایش داده شده است.

2-2- روش اجرای آزمایش ها
با اســتفاده از كتابچــه راهنمای مارپيچ هــای كارخانه بازیابی 
هماتيت گل گهر، امكان و نحــوه باز كردن این مارپيچ ها مورد 
مطالعه قرار گرفت. پس از هماهنگی با كارفرما و پيمانكار بهره 
برداری، یک حلقه از مارپيــچ های موجود در كارخانه، باز و به 
واحد نيمه صنعتی  این شركت، واقع در سایت معدن شماره 1 
گل گهر منتقل شــد.چرخه طراحی شده برای اجرای آزمایش ها 
دارای یک همزن، پمپ دور متغير و یک مارپيچ مشــابه مارپيچ 
های كارخانه اســت. این چرخه به صورت پيوسته، مطابق شكل 
)5( كار مــی كند؛ بدیــن ترتيب مقدار بــار ورودی الزم برای 

 درصد عنصر درصد عنصر
Fe 8/14 CaO 6/6 
S 4/4 MgO 7/1 

FeO 77/4 Al2O3 7/2 
SiO2 55/41 P 26/7 
d80  =𝛍𝛍 112  =چگالیgr/cm3 76/1 

 

جدول1-  نتایج خواص سنجی نمونه آزمایش ها
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هــر آزمایش كاهش چشــم گيری دارد. خروجی مارپيچ چرخه 
)كنسانتره و باطله( دوباره وارد همزن می شود و پس از رسيدن 
به پایداری چرخه، نمونه گيــری از خروجی های مارپيچ انجام 

می شود.

2-3- دریچه تخليه شبكه ای
در بخش  قبل توضيح داده شــد كه محل دریچه تخليه ازجمله 
مهم ترین متغيرهای عملياتی یک مارپيچ اســت؛ به نحوی كه در 
اكثر تحقيق های بهينه ســازی متغيرهــای مارپيچ، تأثير محل 
دریچه به عنوان یكی از متغيرها مورد بررسی قرار گرفته است. 
در این تحقيق از یک روش ابتكاری اســتفاده شــد تا عالوه بر 
بررسی اثر این متغير، تعداد آزمایش ها حداقل شود ودر هزینه 

و زمان صرفه جویی شود.
دریچه تخليه شــبكه ای ســطح مقطع خروجــی مارپيچ را به 
چندین قســمت تقســيم می كند و می توان از هركدام از این 
خروجی ها نمونه برداری كرد. در این تحقيق یک دریچه تخليه 
7 شبكه ای ساخته و در خروجی مارپيچ چرخه آزمایش ها نصب 
شد.شــكل )6-الف(این دریچه را نشان می دهد. بنابراین سطح 
مقطع خروجی مارپيچ به هفت شــبكه مساوی تقسيم شد كه 
طول هر كدام 3 ســانتی متر است. این شبكه ها به صورتی كه 
در شكل )6-ب( قابل مشاهده است، از محور مركزی مارپيچ به 
سمت بيرونی شماره گذاری شده اند؛ در نتيجه شبكه شماره 1، 
نزدیک ترین شــبكه به ستون مارپيچ و شبكه شماره 7، آخرین 

شبكه است.

2-4- طراحی و انتخاب سطوح آزمایش ها
پس از نصب دریچه تخليه شبكه ای در خروجی مارپيچ چرخه، 
محل قرارگيری این دریچه )مرز جدایش كنســانتره و باطله( از 
متغيرهای آزمایشی حذف شــد. بنابراین، تنها دو متغير درصد 

جامد و دبی بار ورودی در طراحی آزمایش ها دخيل هستند.
در انتخاب ســطوح متغيرهای درصد جامد و دبی بار ورودی، از 
مطالعات قبلی و اطالعات كتابچه راهنمای مارپيچ استفاده شد. 
هركدام از این دو متغيردر چهار ســطح در نظر گرفته شدند كه 

در جدول )2(مشخص شده اند.

برای تعييــن وضعيت بهينــه  متغيرهای درصــد جامد، دبی 
بــار ورودی و محل دریچــه تخليــه، از روش فاكتوریال كامل 
استفاده شد. بنابراین 16 آزمون منظم در سطوح مختلف انجام 
شــد.هركدام از این آزمایش ها با یک شــماره سه بخشی نام-

گذاری شــدند كه شماره سمت چپ درصد جامد، شماره وسط 
دبی بار ورودی و شماره سمت راست محل دریچه تخليه شبكه 
ای را نشــان می دهد. به عنوان مثال آزمایش )6-6-25( نشان 
دهنده آزمایشــی اســت كه در درصد جامد 25 %، دبی 6 متر 
مكعب بر ســاعت و قرار گرفتن تيغه جداكننده در محل شبكه 

شماره 6 دریچه تخليه شبكه ای است.

3- تحليل داده ها و ارائه نتایج
3-1- بار ورودی آزمایش ها

نتایج خواص سنجی بار ورودی به آزمایش هادر جدول )1( نشان 
مــی دهد كه این نمونه از لحاظ آهــن، تقریباً پرعيار و با توجه 
به مقدار باالی گوگرد و فســفر، پر گوگرد و پرفســفر محسوب 
می شــود.در نتيجه، به دليل وزن مخصــوص باالی باطله های 
كانی های حامل گوگرد )پيریتی(، نباید انتظار جداســازی این 
كانی با جداكننده های مارپيچی را داشت. باطله های سيليكاته، 
كلسيتی و منيزیتی عمده باطله های همراه این نمونه را تشكيل 
می دهند كه خوشــبختانه ازلحاظ وزن مخصوص بسيار سبک 

شكل 5- تصویر شماتيک چرخه همزن-پمپ-مارپيچ 

 
شكل6-  الف( دریچه تخليه  شبكه ای، ب( شماره گذاری شبكه ها

 22 52 52 52 % درصد جامد
 m3/h 5 5 2 6دبی

 

جدول2- سطوح انتخابی آزمایش ها برای دو متغير 
درصد جامد و دبی بار ورودی
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تر از كانی های آهن دار هماتيت و مگنتيت هســتند؛ بنابراین 
انتظار می رود كه جداكننده های مارپيچی در جداســازی این 
باطلــه هاموفقيت آميز عمــل كند. مطابق نمودار شــكل )4(، 
بيشــترین آهن و گوگــرد این نمونه در محــدوده 150-250 

ميكرون متمركز شده است.
3-2- بهترین آزمایش

بهترین نتایج در شرایط )6-6-25( )درصد جامد 25، دبی 6 و 
شــبكه ششم( به دست آمد. در این شرایط عيار آهن كنسانتره 
توليــدی برابر بــا 53/3 % و بازیابی آهن 87/3 % شــد. نتایج 
ایــن آزمایش و وضعيت مارپيچ های رافر كارخانه در جدول )3( 
قابل مقایسه است.درنتيجه، نسبت به وضعيت كنونی مدار، عيار 
آهن كنســانتره توليدی 4/4 % افزایش یافته اســت، همچنين 
بازیابی آهن 4/3 % و كارآیی جدایش آهن 4/7 % بيشتر از حال 
حاضر مدار است. بنابراین، با در نظر گرفتن اختالف قيمت هفت 
دالری هر تن كنســانتره هماتيتی 53 % نســبت به كنسانتره 
هماتيتی 49 %، و تناژ 80 تن بر ســاعت كنسانتره مارپيچ رافر 
كارخانه، كنســانتره توليدی ســاالنه حدود 15 ميليارد تومان 
اختالف قيمت خواهد داشــت. عالوه بر این، با توجه به اهميت 

مســئله كاهش عيار باطله های كارخانه های فرآوری گل گهر، 
كاهش 4 درصدی عيار باطله، قابل توجه می باشد.

3-3- تأثير محل دریچه تخليه
برای هر كدام از آزمایش ها یک نمودار عيار-بازیابی رســم شده 
اســت؛ بدین ترتيب در هر شرایط آزمایشی )دبی، درصد جامد 
و شــماره شبكه مشــخص(، مقدار عيار و بازیابی آهن و گوگرد 
كنســانتره مارپيچمشخص شده است.شــكل )7(، نمودار عيار 

بازیابی آزمایش )6-25( را به نمایش می گذارد.

 
 

بازیابی  باطله کنسانتره
 آهن %

کارآیی 
جدایش 
 %Fe % S% Fe % S آهن %

 33 3/28 44/0 1/11 82/1 3/33 آزمایش
 3/31 23 83/0 81 84/1 1/42 کارخانه

جدول 3-  مقایسه وضعيت مارپيچ كارخانه با آزمایش )25-6(
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عدد روی منحنی هایشكل )7( نشان دهنده شماره شبكه دریچه 
تخليه شبكه ای است؛ بنابراین اگر محل دریچه تخليه در محل 
هركدام از این شبكه ها تنظيم شود، عيار و بازیابی آهن و گوگرد 
كنسانتره مارپيچ از روی این نمودار قابل تشخيص است. مطابق 
انتظار، افزایش شماره شبكه یا به عبارت بهتر دور كردن دریچه 
تخليه از محور مركزی مارپيــچ باعث افزایش بازیابی و كاهش 
عيار شــده است )برای مشــاهده نمودارهای عيار-بازیابی سایر 

آزمایش ها به مرجع ]5[ مراجعه شود(.
3-4- تأثير درصد جامد و دبی بار ورودی

در این بخش برای بررسی تأثير دو متغير درصد جامد و دبی بار 
ورودی فرض شــده است كه در تمام آزمایش ها، دریچه تخليه 
در محل شبكه ششم قرار گرفته است )چراكه بهترین نتایج در 

شبكه ششم به دست آمد(. در 
شــكل )8( تأثير دبی در درصد جامدهــای مختلف بر بازیابی 

مشخص شده است.

بر اســاس شــكل )8(، به  طوركلی در درصد جامدهای پایين 
)25 % و 35 %( بــا افزایش دبی، بازیابی آهن روند افزایشــی 
دارد؛ امــا در درصد جامدهای بــاال )45 % و 55 %) این روند 
به صورت كاهشــی می شــود. همچنين، اثر منفی دبی باال در 
درصــد جامدهای باال و دبی پایيــن در درصد جامدهای پایين 

تشخيص داده می شود.
بدیهی است كه افزایش دبی باعث افزایش نيروی گریز از مركز 
می شود. در درصد جامدهای باال، اثر سقوط با مانع تشدید شده 
و در نتيجه ذرات با ارزش ســنگين نياز به زمان بيشتری دارند 
تا الیه بندی قائم تشكيل شــود، پس با افزایش دبی، این ذرات 
قبل از قرار گرفتن در كــف مارپيچ، تحت تأثير نيروی گریز از 

مركز بيشــتری قرار گرفته و به باطله منتقل شــده اند و بدین 
ترتيب بازیابی كاهش یافته است. در درصد جامد پایين، افزایش 
دبی باعث كاهش نيروی مخرب بگنولد می شود و بدین ترتيب 
ذرات درشت و سنگينی كه به خاطر طبقه بندی بگنولد به باطله 
منتقل می شــدند، كمتر شــده و این گونه باعث افزایش بازیابی 

شده است.
با توجه به شــكل )9(، بــرای اثر درصد جامــد و دبی بر عيار 
كنســانتره نمی توان روند خاصی در نظر گرفت. اما به طوركلی 
در درصــد جامدهای باال )55 %) و پایين )25 %) افزایش دبی 

باعث افزایش عيار كنسانتره می شود.

4- نتيجه گيری
در ایــن تحقيق اثر متغيرهای دبی، درصد جامد و محل دریچه 
تخليه مارپيچ های كارخانه بازیابی هماتيت گل گهر مورد بررسی 
قرار گرفت. با نتایج آزمایش های این تحقيق می توان در شرایط 
مختلف متغيرهــای عملياتی، محل مناســب دریچه تخليه را 
انتخاب كرد. بدین منظور نمودارهای عيار-بازیابی آزمایش های 

مختلف ارائه شده است.
بهترین شــرایط متغيرهای عملياتی مارپيچ هــای كارخانه بازیابی 
هماتيت گل گهر عبارت است از: درصد جامد 25 %، دبی 6 متر مكعب 
بر ساعت، محل دریچه تخليه در شبكه ششم )فاصله 18 سانتی متر 
از مركز مارپيچ(. در شرایط مذكور، از بار ورودی با عيار 41/8 % آهن، 
كنســانتره ای با عيار 53/3 % و بازیابی 87/3 % توليد شد. نسبت به 
وضعيت كنونی مدار، عيار آهن كنسانتره توليدی 4/4 % بيشتر است، 
همچنين بازیابی آهن 4/3 % و كارآیی جدایش آهن 4/7 % بيشتر از 

حال حاضر مدار است.
تغيير دبی به  صورت تک عاملی )ثابت بودن سایر متغيرهای عملياتی( 
نشان داد كه در درصد جامدهای پایين )25 % و 35 %) افزایش دبی 
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شكل8- تأثير دبی در درصد جامدهای مختلف بر بازیابی
 آهن به كنسانتره مارپيچ
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شكل9- : تأثير دبی در درصد جامدهای مختلف بر عيار كنسانتره مارپيچ
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از 3 تا 6 متر مكعب بر ساعت باعث افزایش 10 % بازیابی می شود؛ 
در درصد جامدهای باال )45 % و 55 %(، افزایش دبی از 3 تا 6 متر 
مكعب بر ساعت، بازیابی را حدود 10 % كاهش داده است؛ به صورت 
خالصه، بهترین وضعيت برای دســتيابی به بازیابی مناسب عبارت 

است از: درصد جامد كم، دبی باال و یا درصد جامد باال، دبی كم.
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احسان محرمی 1 ، علی خواجویی فرد 2 ، امیر خیرمند پاریزی3
چكيده 

جداكننده های الكترواستاتيكی1  یكی از شناخته شده ترین غبارگيرهای موجود در صنایع سيمان و فوالد می باشند. زمانی افزایش 
بازدهی آنان از لحاظ اقتصادی توجيه پذیر اســت كه از لحاظ مكانيكی و الكتریكی كاماًل ســالم بوده و همچنين عبور مواد با افزایش 
مقدار آن، دچار مشكل نشود و گرد و غبارزدائی  به سهولت صورت بپذیرد. با تغيير مواد اوليه و سوخت نباید از بازدهی الكتروفيلتر 
كاســته شــود. در تكنولوژی جدید فيلترهای الكتریكی، مبنا بر این اســت كه فيلترهای كوچک تر و ارزان تر اما با بازده فيلترهای 
متعارف فعلی در مدار قرار گيرند.  یكی از این  موارد كه به باال بردن بازدهی فيلتر الكتریكی بدون تغيير در اندازه كمک می نماید، به 
كارگيری  سيســتم های پالسی2  فشارقوی به عنوان سيستم تغذیه به جای تغذیه DC در فيلترهای معمولی می باشد. این سيستم 
ها كه دارای دوره زمانی تكرار در حد ميكرو ثانيه برای پالس ها می باشد، موجب افزایش راندمان الكتروفيلتر بویژه برای ذرات گرد 
و غبار با مقاومت بســيار باال و بســيار ریز خواهد شد. برای استفاده از این سيســتم به تغييرات خاص مكانيكی و یا تغيير در اندازه 
الكتروفيلتر نياز نبوده و تنها تغذیه الكتروفيلتر به همراه متعلقات آن تغيير می نماید. . اگر دو نوع الكتروفيلتر با طراحی و ســاخت 
یكســان كه تنها تفاوت آن ها در نوع سيستم تغذیه باشد در شرایط یكسان بكار گرفته شوند؛ خواهيم دید بازدهی الكتروفيلتری كه 
در آن از این تكنولوژی اســتفاده شــده،  20 تا 50 درصد بيشتر اســت و همچنين 25 تا 30 درصد با كاهش مصرف انرژی رو به رو 
خواهيم بود. . این روش، قابليت افزایش ولتاژ را بســيار بيشــتر از سيستم DC فراهم آورده و در نتيجه موجب افزایش باروری ذرات 

غبار3  و عملكرد بهتر الكتروفيلتر خواهد بود

كلمات كليدي: كلمات كليدی: الكتروفيلتر، سيستم تغذیه DC، سيستم تغذیه پالسی فشار قوی، ذرات با مقاومت باال، باروری ذرات

بررسی سیستم های تغذیه پالسی در مقایسه با سیستم های تغذیه DC متداول در الكتروفیلتر ها

1- كارشناس برق دفتر فني، امور فرآوري شركت معدني و صنعتي گل گهر
2- كارشناس برق دفتر فني، امور فرآوري شركت معدني و صنعتي گل گهر

3-  كارشناس ارشد دفتر فني، امور فرآوري شركت معدني و صنعتي گل گهر

1- Electrostatic Precipitator)ESP(
2- pulse systems
3- charging dust particles
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1- مقدمه
در دهه های گذشته، با توجه به آلودگی هوا بحث محيط زیست 
مورد توجه بيشــتری قرار گرفته و در این راستا اثرات آلودگی 
بر طبيعت و سالمتی افراد، مورد تحليل و بررسی بيشتری قرار 
گرفته است. همچنين شــرایط و نحوه انتشار آلودگی ها تحت 
كنترل بيشــتری واقــع و قوانين نيز ســخت گيرانه تر گردیده 
اســت. بنابراین فيلترهای الكتریكی می بایست مدرنيزه و یا در 

ساختمان موجود آنان تغييراتی حاصل گردد.
جهــت كنترل ميزان نشــر غبار در صنعت فوالد و ســيمان از 
غبارگيرهای مختلفی بســته بــه موقعيت و كاربرد اســتفاده 
می شــود. این غبار گيرها عبارتند از: غبارگيرهای ســيكلونی، 
غبارگيرهای كيســه ای، اتاقچه ها و محفظه های ته نشــينی 
ثقلی در ابعاد كوچک، فيلترهای بسترشــنی ورســوب دهنده 
های الكترواســتاتيكی )فيلترهای الكتریكی(. جهت رسيدن به 
استانداردهای معمول، حتی ممكن است بسته به شدت و درجه 
حرارت جریــان گازهای خروجی، تركيبــی از غبارگيرها مورد 

استفاده قرارگيرد.
از نظر تاریخی، پيشينه مدون استفاده از نيروی الكترواستاتيک 
برای جذب ذرات به 600 سال قبل از ميالد مسيح و مشاهدات 
تالس برمی گردد. اولين كاربرد پدیده كرونا در جداسازی ذرات 
معلق در جریان گاز در ســال 1824 و توســط شخصی به نام 
هالفلد4  صورت گرفت. در سال 1907 آقای دكتر فردریک جی 
كوترل5  پروفســور در دانشگاه شيمی دانشگاه بركلی كاليفرنيا، 
اقدام بــه ثبت یک اختراع در خصوص دســتگاهی برای باردار 
كردن ذرات و جمع آوری آن ها از طریق جاذبه الكترواستاتيكی 
نمــود كه در واقع اولين رســوب دهنده الكترواســتاتيک بوده 
اســت ]1[. غبارگيرهاي الكترواستاتيكي با استفاده از نيروهاي 
الكترواســتاتيک، ذرات وگرد و غبــارات را از جریان گاز حامل، 
جدا می كنند ]2[. این دســتگاه ها با ایجاد اختالف ولتاژ، گرد 
و غبــارات را به ســمت صفحات كشــيده و از جریان گاز جدا 
می كننــد. كاربرد های صنعتی غبارگيرهای الكترواســتاتيكی 
بيشــتر در صنایعي مانند نيروگاه هــا، صنایع فوالد، صنایع گچ 
و سيمان اســت ]3[. نوع سيســتم تغذیه در الكتروفيلترها از 
اهميت باالیی برخوردار اســت. الكتروفيلترهای رایج با سيستم 
تغذیه DC دارای مشــكالت عمده ای نظير مصرف انرژی باال 
و عــدم توانایی در جمع آوری ذرات بســيار ریز و غير معمول 
با مقاومت ویژه باال می باشــد ]4[. با اســتفاده از سيستم های 
تغذیه پالســی فشــار قوی بدون تغيير در اندازه الكتروفيلتر یا 
تغييــرات عمده مكانيكی، موجب كاهش مصــرف انرژی و باال 
بــردن راندمان و كارایــی الكتروفيلتر در جمــع آوری ذرات با 
مقاومت ویژه باال خواهد شد. در این مقاله در ابتدا مختصری از 
طرز كار الكتروفيلتر شرح داده شده و سپس راه كارهای افزایش 
بازدهی الكتروفيلتر مورد بررسی قرارگرفته و در نهایت سيستم 

های تغذیه پالســی فشار قوی به عنوان جدیدترین راه كار برای 
افزایش راندمان الكتروفيلتر، به صورت مفصل شــرح داده شده 

است. در آخر مزایای استفاده از این سيستم ارائه شده است.

2- مختصری از نحوه عملكرد الكتروفيلتر
در یک رســوب دهنــده الكترواســتاتيک )ESP(، ذرات غبار 
معلــق در گاز ورودی به فيلتر، در ميــدان الكتریكی آن باردار 
شــده و بار منفی می گيرند. این بارمنفی باعث حركت ذرات به 
سمت صفحات جداكننده كه دارای بار مثبت اند می شود. این 
صفحات به طور متناوب مورد ضربه زنی قرار گرفته و یا مرتعش 
می شوند تا غبار از روی آن ها تكانده شود و به داخل قيف های 
تخليــه زیر فيلتر بریزد. در فيلتر هــای الكتریكی مجموعه ای 
از صفحات جداكننده تشــكيل یک حوزه را می دهند. راندمان 
جداســازی فيلتر های الكتریكی به تعداد حوزه ها )معموال بين 

دو تا چهار (، ابعاد حوزه 

ها و شــرایط گاز ورودی بــه فيلتر از نظر حرارت و رطوبت )كه 
روی مقاومــت الكتریكی ذرات اثر می گذارند( بســتگی دارد. 
شــكل )1( تصویری از یک رســوب دهنده الكترواستاتيكی را 

نشان می دهد ]5[.

3- راه های افزایش بازدهی الكتروفيلتر
جهت افزایش راندمان غبارگيرهای الكترواســتاتيكی می توان 
از چهار مورد یاد كرد كه  می بایســت مورد بازنگری دقيق قرار 
گيرد. این مــوارد عبارتند از: طراحی و اطالعات مربوط به بهره 
برداری الكتروفيلتر ها، خواص گاز خروجی، شرایط بهره برداری 
و افزایش توان. در ادامه هر كدام از این موارد، شرح داده خواهد 

شد.

 
شكل 1-تصویری از یک رسوب دهنده الكترو استاتيكی

4- Hohlfeld
5- Dr. Frederick G.Cottrell
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3-1- طراحــی و اطالعــات مربوط به بهــره برداری 
الكتروفيلتر ها 

اوليــن گام در راســتای افزایش راندمان الكتروفيلتر، بررســی 
وضعيت موجود فيلتر بــوده و برای مجهز نمودن الكتروفيلتر با 
موقعيت و كارائی بهتر، بایستی طراحی فعلی آن و اطالعات بهره 
برداری قبل از فاز راه اندازی به درســتی بررســی شده و موارد 
زیر را مد نظر داشــت: سيستم نشست گرد و غبار، سيستم گرد 
و غبارزدائی، تقســيم گاز، سيستم مسير هدایت گاز، تجهيزات 

الكتریكی و ترانسفورماتورها و منحنی جریان- ولتاژ ]6[.

3-1-1- سيستم نشست گرد و غبار
توان الكتروفيلتر را می توان از قشر نشست گرد و غبار روی صفحات 
و یا الكترود ها مورد بررســی قرار داد. یک الیه كمتر از چند ميلی 
متر روی الكترودها، قابل قبول است اما در صورت وجود قشر زیادتر 
از ذرات ریز روی آن، ولتاژ باالتری نياز می باشــد تا جریان كرونا به 
راحتی انجام پذیرد. در ضمن قشری از گرد و غبار با مقاومت باال باعث 
كرونای برگشتی6  و نيز افزایش نيروی چسبندگی شده و عمل گرد 

و غبارزدائی را سخت تر می نماید.

3-1-2- سيستم گرد و غبار زدایی
سيستم گرد و غبارزدائی، تنها بخش متحرک در الكتروفيلتر بوده كه 
از لحاظ معيوب شدن از حساسيت باالتری برخوردار می باشد. نقاطی 
كه توسط چكش تحت ضربه قرار گرفته و همچنين ریل های گرد و 
غبار زدائی بایستی دقيق مشخص و بررسی شده، تا از حداكثر انرژی 
مصرفی جهت تخليه گرد و غبار اســتفاده و از معيوب شدن آن ها 
جلوگيری به عمل آید. چكش ها روی شافت كامالً بسته و بيرینگ 
مربوطه نيز دارای توان گردشی مناسب و صحيح باشد. با تنظيم دقيق 
شدت ضربات و فركانس سيستم گرد و غبارزدائی می توان به نتایج 
بهتری رسيد. یكی از مهم ترین نكات حساس، سرویس تميزكاری 
می باشد. از انواع سيستم های ضربه زن می توان به سامانه چكش/

سندان، تكان دهنده مغناطيسی، چكش های چرخان برای الكترود 
های تخليه7  قاب دار و لرزاننده های الكتریكی نام برد ]5[.

3-1-3- منحنی ولتاژ- جریان
 8T-R  مقادیــر ولتاژ و جریان باید برای هر یــک از مجموعه های
ثبت گردند. این مقادیر بيش از سایر پارامتر ها نشان دهنده عملكرد 
الكتروفيلتر می باشند. با مشخص شدن ولتاژ و شدت جریان بر روی 
صفحه نشانگر T-R، ميتوان ورودی به فيلتر را تخمين زد. مقادیر 
ولتاژ و شدت جریان مربوط به هر یک از مجموعه های T-R معيار 
های مفيدی می باشند؛ زیرا نشان دهنده اثربخشی هر یک از ميدان 

ها به اپراتور خواهند بود. با این حال، روند كلی هر یک از این مقادیر 
در كل فيلتــر مد نظر قرار می گيرد. مقادیر شــدت جریان، ولتاژ و 
ميزان جرقه ها كه از طریق مجموعه T-R خوانده می شوند؛ باید از 
ميدان ورودی تا خروجی الگوهای مشخصی را طی نمایند. به عنوان 
مثال، با جداســازی ذرات غبار از جریان گاز باید دانسيته توان كرونا 
از ميدان ورودی تا خروجی افزایش یابد. نشانگرهای الكتریكی كه بر 
روی صفحه T-R قرار دارند، دائما در حال نوسان می باشند. علت این 
امر جرقه زنی های عادی است كه در داخل فيلتر رخ می دهند. این 
حركات كوتاه مدت عقربه ها نشان می دهد كه كنترل كننده خودكار 
ولتاژ، در حال بازیابی ولتاژ حداكثر بعد از خاموش شدن به مدت چند 
ميلی ثانيه است. هنگام ثبت مقادیر داده های الكتریكی از روی اندازه 
گيرهــای T-R، توجه به حداكثر مقداری كه حداقل برای جزئی از 

ثانيه ثابت می ماند، اهميت زیادی دارد ]1[.

3-2- خواص گاز خروجی
یكی از عوامل بسيار تاثير گذار در بازده الكتروفيلترها خواص گرد و 
غبار موجود در گاز می باشد كه شامل اندازه ذرات، بافت و مقاومت 
الكتریكی آنان است. مقاومت الكتریكی ذرات بستگی به مواد تشكيل 
دهنده آنان )مقدار گوگرد(، رطوبت گازهای پروسس و درجه حرارت 
دارد ]6[. جهت انتخاب یک الكتروفيلتر بســيار خوب می بایست 
خواص گاز خروجی، انتشــار گرد وغبار، حجم جریان گاز عبوری، 
درجه حرارت، ميزان آب، دی اكسيد كربن، مونوكسيد كربن و شرایط 

پروسس كامالً مشخص باشد.

3-3- شرایط بهره برداری
اغلب یک تغيير جزئی در سيستم بهره برداری می تواند وضعيت را 
به ميزان قابل توجهی بهبود بخشــد. یكی از مهم ترین شاخص ها، 
حفظ وضعيت پایدار در سيستم می باشد. نوسانات درجه حرارت و 
نقطه شبنم می توانند تأثير جدی بر روی راندمان الكتروفيلتر داشته 
باشند. در هر دو حالت برای رفع مشكل، تنظيم دما و افزایش رطوبت 
موجود در جریان گاز صورت می گردد. شرایط گاز باید باالتر از نقطه 
شبنم كنترل شود تا از بروز مشكالت خوردگی در فيلتر الكتریكی و 

تجهيزات پایين دست آن جلوگيری گردد.

3-4- افزایش توان
از جهت تغيير در سيســتم الكتروفيلتر، برای  باال بردن بازدهی 

آنان دو راهكار وجود دارد:
1- افزایش سایز الكتروفيلتر )شكل )2(( 

2- بهبود سيستم تغذیه 
اولين راهكار بدليل محدودیت فضا و همچنين نياز به زمان طوالنی 

6 - Back Corona

7 Discharge electrodes
8 Transformer-Rectifier
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برای توقف خط توليد، در حالت عادی مناسب به نظر نمی رسد. اما 
راهكار دوم در زمان كوتاهی قابليت اجرایی داشته و نيازی به تغيير 
ابعاد الكتروفيلتر نيز نخواهد داشت. جدید ترین راهكار برای تغيير 
سيستم های تغذیه، به كارگيری  سيستم های پالسی فشارقوی به 
عنوان سيستم تغذیه به جای تغذیه DC در فيلترهای معمولی می 
باشد. این سيستم دارای دوره زمانی تكرار در حد چند ميكرو ثانيه 
بــوده و برای یونيزه كردن ذرات بســيار ریز گرد و غبار با مقاومت 

بسيار باال، كارامد خواهد بود.
 طرح توضيحی در این مقاله جدیدترین طرح ساخته شده از سيستم 
 FLSMIDTH های تغذیه پالســی می باشد كه توسط شركت
ارائه شــده اســت. در طرح های جدید ساخت این منبع تغذیه، با 
نصف كردن عرض پالس ها، سبب دو برابر شدن dv/dt می گردد. 
برای تحقق شــرایط مورد نظر، از ترانســفورماتور پالس  با نسبت 
 kVقدرت باال كه در ولتاژ  IGBTانتقال مناســب و سوئيچ های

2/5 عمل می كنند؛ استفاده می گردد.
4- سيستم های پالسی به عنوان منبع تغذیه

سيستم های تغذیه پالسی شامل پالس های با عرض بسيار كوچک 
و با دوره زمانی در حد ميكروثانيه  می باشند. این پالس ها روی ولتاژ 
پایه كه همان ولتاژ DC است؛ سوارمی شوند. این مساله در شكل 
)3( نشان داده شده است. در این شكل، شكل موج ولتاژ منبع تغذیه 
به صورت سيستم پالسی با یک منبع تغذیه قدیمی كه به صورت 
DC می باشد؛ مقایسه شــده است. ولتاژ بدون ریپل DC توسط 

واحدSMPS 10  تحویل داده می شود.
4-1- اصول عملكرد سيستم تغذیه پالسی

یک دیاگرام ساده از مدار اصلی در شكل )4(، نشان داده شده است. 
ولتاژ پایه كه همان ولتاژ DC اعمال شده به الكتروفيلتر می باشد، 
توان  (

DCU)  توسط منبع تغذیه فشار قوی تحویل داده می شود
برای توليد پالس، توســط تغذیه فشــار قوی كنترل شده دیگری 
تحویل می گردد ) UPS+(. قبل از اینكه یک پالس توليد شود؛ خازن 
CS  به اندازه ولتاژ  UPS+ از طریق ســيم پيچ اوليه ترانســفورماتور 

پالس )PT( شــارژ می گردد. خازن كوپلينگ CCبرای اجتناب از 
اتصال كوتاه منبع تغذیه DC، اســتفاده شــده و  این خازن مانند 

ظرفيت خازنی الكتروفيلتر )CP ( شارژ می شود.

 
شكل 2-  افزایش سایز یک رسوب دهنده الكترواستاتيكی

 
شكل 3-  شكل موج های ولتاژ تغذیه الكتروفيلتر

 
شكل 4-  مدار اصلی ساده شده برای یک سيستم پالسی

 
شكل 5-  شكل موج های جریان عبوری از سویيچ و ولتاژ عبوری از الكتروفيلتر

9- pulse system
10- Switched-mode power Supply
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وقتی جریانی با شــكل مــوج )5( در IGBT جریان می یابد، 
جهت این جریان با عبــور از نقطه صفر )T/2( تغيير كرده و با 
تغييــر جهت، از طریق دیود معكوس گردش می كند تا به صفر 
برسد. سپس دوره زمانی نوســان )T(  طی شده و پالس فشار 

قوی توليد خواهد شد.
ولتاژ عبوری از الكتروفيلتر و همچنين جریان عبوری از سویيچ، 
 DC در شكل )5( نشان داده شده است. رنج ولتاژ، 60 كيلوولت

و 80 كيلو ولت به صورت پالس می باشد. 
در مجموع سطح ولتاژ پيک در حد 135kV  خواهد بود.  اندازه 
جریان در حدود 9kA، نرخ عرض پالس 75 ميكرو ثانيه و ولتاژ  

، kv 2/5 می باشد.
بلوک دیاگرام در شــكل )6( سيستم كامل پالسی را نشان می 
دهد. برای تامين سطح جریان پالس ولتاژ باال به ویژه در هنگام 
جرقه هــا در الكتروفيلتــر، مدار اوليه به دو خط تقســيم می 
شــود كه به طور موازی كار می كنند. بنابراین ترانســفورماتور 
پالس شــامل 2 سيم پيچ اوليه اســت كه توزیع جریان را بين 
دو IGBT فراهم می نماید. تغذیه ولتاژ UDC (  DC (و تغذیه 
پالســی  )UPS( به وســيله خط 3 فاز تغذیه می شــوند. سطح 
ولتاژ توســط ترانســفور ماتور ولتاژ باال، افزایش یافته و توسط 
یكسوســاز پل ســه فاز یكســو می گردد. ولتاژ های خروجی ) 
UDC و UPS ( توسط كنترلر های تریستوری سه فاز، كنترل می 

شــوند. خروجی منبع تغذیه DC از یــک فيلتر LC عبور می 
كند. دليل اصلی وجود این فيلتر، نگهداشتن ولتاژ پایه مناسب 
و بدون ریپل بویژه بعد از شروع یک پالس فشار قوی، می باشد. 
 

1PSL ،
2PSL ،1SC  2وSC  خروجی هر منبع تغذیه پالسی توسط

فيلتر می شود.

4- 2- سویيچ هایIGBT ولتاژ باال 
ســویيچ های ولتاژ باال، قلب سيســتم تغذیه پالسی می باشند. 
بحرانی ترین حالت برای نيمه هادی های اســتفاده شده، جرقه 
ها خواهند بــود. معموال جرقه ها در اطراف پيک پالس رخ می 
دهنــد اما كمی زودتر و یا دیرتر نيز می توانند اتفاق بيفتند كه 
بسته به موقعيت مكانيكی الكتروفيلتر و مقاومت ذره های غبار 

می باشد.
جرقــه هایی كه در قله پالس رخ مــی دهند pulse spark و 
DC- جرقــه هایی كه قبل و یا بعد از پيــک اتفاق می افتنند

spark ناميده می شود.
زمانی كــه یک جرقه رخ می دهد، ســویيچ IGBT می تواند 
خاموش شــده و به این این ترتيب از سویيچ IGBT حفاظت 
می شــود. وقتی IGBT خاموش می شــود؛ نياز به یک مسير 
جایگزین برای ذخيره كردن انرژی اضافی می باشد كه این كار 
بوســيله دیود  و خازن  صورت می گيرد. زمانی كه IGBT ها 
خاموش می شــوند با رخ دادن جرقه، دیود  در جهت مستقيم 

بایاس می شــود و پالس به وجود آمده خازن را شارژ می كند. 
اگر این خازن به ميزان كافی بزرگ باشد ولتاژ روی IGBT می 
تواند در حد چند صد ولت نگه داشته شود. در شكل )7( قسمت 
)الف(، یک pulse spark بر روی قله پالس درست بعد از نقطه 
صفر جریان IGBT نشان داده شده است. در این حالت  ولتاژ 
الكتروفيلتر بســيار سریع از kV 140 به صفر می رسد. جهت 
جریان IGBT تغيير كرده و شــروع به افزایش می كند اما بعد 
از یک تاخير زمانی كوچک،IGBT  خاموش می شــود. جریان 
عبوری از خازن  در شــكل )ب( نشان داده شده است. زمانيكه  
شارژ می شود و اضافه ولتاژ اعمال شده به IGBT به200 ولت 

محدود می گردد.
 

در طول یــک پالس حداكثر جریان در طــول یک IGBT به 
4/2  كيلو آمپر می رســد. شــكل )7( همچنين نشان می دهد 
كــه IGBT ها چگونه در برابر موج های ناگهانی جریان در اثر 

pulse spark حفاظت می شوند.

4-3- مزایای استفاده از سيستم تغذیه پالسی
اســتفاده از سيستم های تغذیه پالسی دو مزیت عمده دارند كه 

عبارتند از: 
• كاهش مصرف انرژی

• جمع آوری ذرات بسيار ریز با مقاومت باال
كه در ادامه هر یک به تفصيل شرح داده خواهند شد.

4-3-1- كاهش مصرف انرژی
یكی از مزایای ویژه سيســتم تغذیه پالسی، مصرف پایين توان 
در هنــگام بهره برداری با وجــود گرد و غبار با مقاومت باال می 
باشد. در یک سيســتم تغذیه معمولی  DC جریان نمی تواند 
مســتقل از ولتاژ كنترل شود. با ســطح ولتاژ باال، شدت جریان 
نيز باال خواهد بود و درنتيجه این سطح جریان برای گرد و غبار 

 

شكل 6-  بلوک دیاگرام برای یک سيستم تغذیه پالسی
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با مقاومت باال، پدیده كرونای برگشــتی رخ می دهد كه باعث 
افزایش انتشــار گرد و غبار خواهد شد. این جریان، بدون عمل 

مثبتی باعث افزایش مصرف انرژی می شود )شكل 8(.

با استفاده از سيســتم های تغذیه پالسی، جریان، كاهش یافته 
)حذف كرونای برگشــتی( و در نتيجه مصرف انرژی كاهش می 
یابد. در نتيجه تمام انرژی، صرف جمع آوری گرد و غبار شده و 

اتالف نمی گردد )شكل )9((.

4-3- 2- جمع آوری ذرات بسيار ریز با مقاومت باال
 ،0/2-0/9  mµ جمع آوری ذرات ریز و غير معمول دارای اندازه
بدليل اینكه هيچ كدام از ســازوكارهای بــاروری ميدانی11  و 

باروری12 نفــوذی  در این محدوده خيلی موثر نمی باشــند؛ 
مشــكل خواهد بود و نياز به توان بيشتر خواهد داشت. هنگامی 
كه غلظت های باالی ذرات ریز وارد فيلتر الكتریكی می شــوند، 
دو اثر الكتریكی مشــخص ممكن اســت رخ دهد: بار فضایی و 
سركوب كرونا . در مقاومت های ویژه متوسط، اثرات بار فضایی 
معمــوال در ميدان ورودی یا احتماال ميدان دوم فيلتر، به وجود 
می آیند. از آنجا كه زمان بيشــتری بــرای  باروری ذرات ریز و 
وادار نمودن آن ها برای مهاجرت به ســمت صفحه جمع آوری 
الزم می باشد، ابری از ذرات باردار منفی در جریان گاز تشكيل 
می شود. این ابر ذرات را یک بار فضایی می نامند. این ابر برای 
فرایند توليد كرونا مزاحمت ایجــاد كرده و مانع از جریان یون 
های گازی منفی از ســيم به صفحه جمع آوری می شــود. این 
مزاحمت بار فضایی در توليد كرونا را ســركوب كرونا می نامند. 

 
 )الف(

 
 )ب(

 pulse spark شكل 7-  شكل موج ها در حالت رخداد یک

 
 DC شكل 8-  افزایش جریان در هنگام افزایش ولتاژ در سيستم تغذیه

 
شكل 9-  جریان متعادل در هنگام افزایش ولتاژ در سيستم تغذیه پالسی

11- Field Charging
12 -Diffusion Charging
13 -Corona quenching
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هنگامــی كه این رفتار اتفاق می افتــد، كنترل كننده T-R از 
طریق افزایش ولتاژ عملياتی به منظور ثابت نگه داشــتن شدت 
جریــان و توليد كرونا واكنش نشــان می دهــد. افزایش ولتاژ 
معموال باعث افزایش ميزان جرقه ها شــده، كه ممكن است به 
كنترل كننده عالمت داده شــود تــا ولتاژ و جریان را به منظور 
حفظ یک ميزان معقول جرقه كاهش دهد. همچنين با افزایش 
ولتاژ مقادیر شــدت جریان به نحو چشمگيری افزایش خواهند 
یافت. با اســتفاده از سيســتم تغدیه پالســی، می توان ولتاژ را 
بــه ميزان قابل توجهی افزایش داد بدون آن كه شــدت جریان 
و تعــداد جرقه ها بــه ميزان زیادی افزایــش یابند و در نتيجه 
استفاده از این سيستم، تاثير بسزایی در جمع آوری ذرات ریز با 
مقاومت باال خواهد داشت كه این یكی از مهم ترین مزایای این 

سيستم ها خواهد بود.

5- نتيجه گيری
در الكتروفيلتر های با سيستم تغذیه DC، با افزایش ولتاژ )جهت 
باال بردن راندمان و جمع آوری ذرات ریز و با مقاومت باال( عالوه 
بر افزایش جرقه های بين صفحات، جریان نيز افزایش یافته كه 
این افزایش بدون عمل مثبتی در جهت جمع آوری ذرات، سبب 
باال رفتن مصرف انرژی می شود. همچنين برای ذرات ریز و غير 
mµ 9 /0-0/2 بدليل اینكه هيچ كدام از  معمــول دارای اندازه
ســازوكارهای باروری ميدانی و باروری نفوذی در این محدوده 
خيلی موثر نمی باشــند؛ باید ولتاژ و در نتيجه توان الكتروفيلتر 
افزایش یابد كه با مشــكالت مطرح شده، روبه رو خواهيم شد. 
همچنين این افزایش توان بــرای ذرات با مقاومت ویژه باال كه 
این ذرات ســبب پدیده كرونای برگشتی خواهند شد؛ نيز نياز 
می باشد. با اســتفاده از سيستم های تغذیه پالسی فشار قوی، 
می توان بدون افزایش زیاد تعــداد جرقه ها، افزایش بی فایده 
مصرف انرژی و دیگر مشــكالت سيســتم تغذیه DC، ولتاژ را 
تا ميزان زیــادی باال برده و در نتيجه راندمــان الكتروفيلتر به 
نحــو قابل توجهی افزایش یابد. در ایــن مقاله در ابتدا انواع راه 
های پيش رو جهت افزایش راندمان الكتروفيلتر بررسی شده و 

سپس استفاده از سيســتم های تغذیه پالسی به عنوان یكی از 
جدیدترین راهكارها، مورد بررســی قرار گرفته است و درنهایت 

مزایای استفاده از این سيستم، بيان شده است.
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مژگان اندایش 1 ،سنجر سالجقه 2 ، محسن  نبوی 3
چكيده 

این تحقيق با هدف بررســي تحليلي وضعيت ميزان اجراي برنامه ریزي اســتراتژیک در شــركت صنعتي و معدني گل گهر سيرجان 
انجام شده است.قلمروي مكاني این پژوهش شهرستان سيرجان ميباشد .جامعه آماري این تحقيق مدیران و كاركنان شركت صنعتي 
و معدني گل گهر ســيرجان كه تعداد آنها محدود به 140 نفر اســت مي باشند .در نتيجه از جامعه آماري پژوهش نمونه اي به حجم 
103 نفر در نظر گرفته خواهد شد .كليه اطالعات این پژوهش با استفاده از مطالعات توصيفي  همبستگي در نمونه آماري 103 نفري 
از كاركنان شــركت صنعتي و معدني گل گهر ســيرجان  وبا استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته گردآوري شده است.پرسشنامه 
برنامه ریزي اســتراتژیک شامل دو قسمت مي باشد  1-ســواالت عمومي: این قسمت شامل متغير هاي جمعيت شناختي مي باشد 
.2- سواالت تخصصي: این قسمت شامل 33 گویه مربوط مي باشد . تجزیه و تحليل داده هاي جمع آوري شده با استفاده از جداول 
فراواني و نمودار از طریق نرم افزار spss انجام شــده اســت .یافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه اجراي برنامه ریزي استراتژیک در 
شــركت صنعتي و معدني گل گهر ســيرجان در حد باالیي قرار دارد .در نهایت پيشــنهاداتي براي مدیران وتحقيقات آتي ارائه شده  

است .                                                                                                     

كلمات كليدي: برنامه ریزي اســتراتژیک، توافق اوليه، تحليل ذینفان، تعيين وظایف، شــناخت محيط سازمان، مأموریت سازمان، 
تعيين موضوعات استراتژیک، تعيين استراتژي، شرح طرح ها و اقدامات، چشم انداز سازمان، برنامه عملياتي یكساله

بررسي تحلیلي وضعیت میزان اجراي برنامه ریزي استراتژیک در شرکت معدني و صنعتي  گل گهر سیرجان

bahar1364.an1364@gmail.com 1-دانشجوی كارشناسی ارشد مدیریت صنعتی .دانشگاه آزاد اسالمی كرمان  
  2-استاد یار بخش مدیریت . دانشگاه آزاد اسالمی كرمان 

3  -مدیر سيستمها و بودجه، شركت معدنی و صنعتی گل گهر                                               
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1- مقدمه
در دنيــاي امــروز كه شــاهد تغييرات و تحوالت شــگرف در 
زمينه هاي مختلف هســتيم، محيط، بــا تالطم و عدم اطمينان 
زیادي مواجه اســت و رقابت شــدت زیادي پيدا كرده اســت. 
سيستم هاي سازماني در جهت كسب موفقيت در ميدان رقابت 
بایــد از نوعي برنامه ریزي بهره گيرنــد كه "آینده نگر و محيط 
گرا" باشــند، به طوري كه ضمن شناســایي عوامل و تحوالت 
محيطي، در یک افق زماني بلند مدت تغيير آن ها بر ســازمان و 
نحوه تعامل سازمان با آن ها را مشخص كند.                                                  
 ایــن نوع برنامه ریزي در واقع همان "برنامه ریزي اســتراتژیک 
" اســت كه با بررســي محيط داخلي و خارجي سازمان، قوت 
 هــا و ضعف  هاي داخلي و فرصت  هــا و تهدید  هاي محيطي را 
شناســایي و با در نظر داشتن ماموریت ســازمان، اهدافي بلند 
مدت براي سازمان تنظيم و براي دستيابي به این اهداف، از بين 
گزینه هاي استراتژیک، اقدام به انتخاب استراتژي هایي مي كند 
كه با تكيه بر قوت هــا و رفع ضعف ها از فرصت هاي پيش آمده 
به نحو احسن استفاده نموده، از تهدیدها پرهيز كند. به طوري 
كــه در نهایت باعث موفقيت ســازمان در ميدان رقابت شــود.

]1[ انتخاب اهداف دراز مدت ســازمان بر پایه مطالعه شــرایط 
محيطي، منابع و امكانات موجود و امكان توســعه و تعيين خط 
مشــي ها، فرایند ها، رویه ها، عمليــات، امكانات و منابع براي 

دست یابي به آن اهداف، برنامه ریزي استراتژیک نام دارد. 
همچنين وي در ارتباط با فرایند برنامه ریزي اســتراتژیک نيز 
از تلفيق ســيزده گام كافمن و هرمن و هشــت گام برایســون 
شش مرحله اساســي را در برنامه ریزي استراتژیک عنوان مي 
كند كه عبارتند از: تعریف فلســفه و رسالت سازمان، ارزشيابي 
محيط بيروني، ارزشيابي محيط دروني، پيش بيني توانایي هاي 
ســازماني و فرصت ها و امكانات  محيطــي، برنامه ریزي ویژه، 
اعمال برنامه ریزي اســتراتژیک، نظارت و كنترل و تجدید نظر. 
با این تو ضيحات مي توان مولفه هاي همچون شــناخت فلسفه 
و رسالت ســازمان، انتخاب اهداف بلند مدت، ارزیابي دروني و 
بيروني، شناخت منابع و توانایي هاي داخلي وامكانات و فرصت 
هاي محيطي، تعيين خط مشي ها  استراتژي ها و راهكار هاي 

مناسب براي آینده سازمان را استنتاج كرد . ]2[ 
برایســون مدل هاي برنامه ریزي اســتراتژیک را بررسي كرده 
وشــرایط بكارگيري آنها را در بخش هاي عمومي وغيرانتفاعي 
مورد تحليل قرارمي دهد ودرنهایت خود رویكردي ارائه مي دهد 
كــه دربخش هاي  عمومي وغيرانتفاعي قابل كاربرد باشــد.این 
مدل شــامل یک فرایند پيوسته )مطابق با تعریف برنامه ریزي( 
وتكرارپذیرمي باشــد كه پيش ازاتخاذ هرتصميمي آغازشــده  
وپــس از اجراي آن تصميم ادامه مي یابــد. دراینجا این فرایند 
درقالب ده مرحله شرح داده مي شود. ازخصوصيات این فرایند 
این اســت كه نتایج حاصل ازهرمرحلــه مي تواند دربازنگري یا 

تكميل مراحل پيش ازآن مورد استفاده قرارگيرند. ]3[
برنامه ریزي اســتراتژیک: عبارت اســت از طرح هاي بلندمدت 
براي مدیریــت موثر فرصت ها و تهدیدات محيطي و بررســي 
نقــاط قوت و نقاط ضعف ســازمان. تدوین برنامه اســتراتژیک 
شــامل تعریف ماموریت،  تعيين اهداف قابل تحصيل، طراحي 
اســتراتژي ها و تعيين رهنمودهاي مربوط به سياســت )خط 

مشي( است]4[
1- توافق اوليه: در این مرحله ضرورت برنامه ریزي استراتژیک 
براي ســازمان مورد برنامه ریزي بررســي شده و آشنایي با این 
نوع برنامه ریزي در دنياي امروز كه شــاهد تغييرات و تحوالت 
شــگرف در زمينه هاي مختلف هستيم، محيط، با تالطم و عدم 
اطمينان زیادي مواجه اســت و رقابت شدت زیادي پيدا كرده 

است. ]5[
2- تحليل ذینفعان ذینفع فرد، گروه یا ســازماني است كه مي 
تواند بر نگرش، منابع یا خروجي هاي ســازمان تأثير گذارد و یا 

از خروجي هاي سازمان تأثير پذیرد.]5[ 
3- تعيين وظایف ســازمان وظایف رسمي و غيررسمي سازمان 
»باید هایي« اســت كه سازمان با آنها روبروست. در این مرحله 
هدف اینســت كه ســازمان و افراد آن وظایفــي را كه از طرف 
مراجع ذیصالح )دولت، مجلس و. . .( به آنها محول شــده است 

شناسایي نمایند.]5[
 4- ماموریت ســازمان به عبارت دیگر مي توان گفت ماموریت، 

یک بيان كلي از نيت شركت مي باشد]7و6[
 5- شــناخت محيط ســازمان براي اینكه یک سازمان نيز در 
رسيدن به مأموریت خود موفق گردد باید شرایط حاكم بر خود 

را به خوبي شناسایي نماید]2[
 6- تعييــن موضوعات اســتراتژیک . موضوعات اســتراتژیک 
تصميمات سياسي و اساسي هستند كه بر اختيارات، مأموریت، 
ارزشــها، محصول یا خدمات ارائه شــده، مراجعان یا اســتفاده 
كنندگان، هزینه ها، تأمين منابع مالي، سازمان یا مدیریت تأثير 

مي گذارد.]5[
 7- تعيين استراتژي:عبارت است از طرح جامع و مادر سازمان 
كه نشان مي دهد ســازمان چگونه به ماموریت و اهداف دست 

مييابد]4[
 8- شــرح طرح ها واقدامــات :طرحهاواقدامات چارچوب هایي 
جهــت تفویض اختيار بــراي تصميم گيري مدیــران مياني به 

منظور تسهيل در تصميم گير هاي بعدي است.]8[
 9- چشم انداز سازمان: تصویري است از وضعيت شركت، زماني 

كه به اهداف و استراتژي هاي خود دست یافته باشد.]9[
10-برنامــه عملياتــی یكســاله  : برنامــه عملياتي یكســاله 
بــراي  كــه  هایــي  روش  و  جزئيــات  از  اســت  عبــارت 
دســتيابي بــه اهداف و اســتراتژي هــا، الزم مي باشــد.]10
                                                                                                                                                                                                                                                                                   ]
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 در یک مطالعه از مدیران اجرایي شــركت هاي 15 كشــور در 
امریكاي شمالي، آسيا، اروپا، امریكاي جنوبي، نشان كه در

 81 % این شــركت ها برنامه ریزي استراژیک صورت مي گيرد. 
عالوه بر آن مدیران اجرایي ســطح باالیي از رضایتمندي برنامه 

ریزي استراتژیک با دیگر ابزار مدیریتي را گزارش كردند]11[
  شــركت معدني و صنعتي گل گهر با داشــتن معادن غني از 
ســنگ آهن به عنوان یكــي از مطرح ترین قطــب هاي فعال 
معدني، صنعتي در خاور ميانه است كه داراي قابليتهاي بسياري 
براي تبدیل شدن به یک شركت بزرگ و رقابتي در سطح ایران 
و حتي جهان مي باشــد. با اجراي پروژه هاي شركت در آینده 
نزدیک مجموعه توليدات ساالنه این شركت به مرز 12 ميليون 
تن خواهد رســيد، این رقم30% از نياز فوالدسازي ها ي كشور 
را تامين مي نماید. زماني این شــركت به اهداف خود مي رسد 
كه برنامه ریزي اســتراتژیک داشته باشد و از آن براي رسيدن 
به اهداف خود استفاده كند. لذا به همين منظور پژوهش حاضر 
به بررسي ميزان اجراي برنامه ریزي استراتژیک در شركت گل  

گهر سيرجان مي پردازد.                                     
2- روش تحقيق 

. پژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع تحقيقات كاربردي است. 
هدف تحقيقات كاربردي توســعۀ دانش كاربردي در یک زمينه 
خاص است .همچنين روش پژوهش، تحليلي و از نوع پيمایشي 
مي باشــد.در واقع بــا توجه به این كه محقق درصدد بررســي 
دیدگاه ها و نظرات كاركنان شركت معدنی و صنعتی  گل گهر 

سيرجان مي باشد، تحقيق از نوع پيمایشي است.

 جامعه آماري و روش اجرا                             
جامعه آماري در پژوهش حاضر شــامل كليه كاركنان شــركت 
معدنی و صنعتی گل گهر ســيرجان مي باشــد كه بر اســاس 
آخریــن آمار و اطالعــات موجود 140 نفر مي باشــند. در این 
تحقيق با توجه به آمار كاركنان شــركت معدنی و صنعتی گل 
گهر ســيرجان از روش نمونه گيري تصادفي استفاده مي شود.  
در نهایت از جامعه آماري مذكور، نمونه اي به حجم 103 نفر با 
به كارگيري فرمول كوكران و با استفاده جدول گرجسي مورگان 
انتخاب خواهد شــد. در این تحقيق براي گردآوري داده ها، از 
مطالعات كتابخانه اي استفاده شده است و با توجه به چارچوب 
مفهومي مباحث برنامه ریزي استراتژیک و ادبيات تحقيق اقدام 
به تهيه پرسشــنامه گردید. به منظور سنجش متغيرهاي مورد 
استفاده در پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته،استفاده گردید. 

پرسشنامه هاي مذكور شامل دو بخش عمده مي باشند:
الف( راهنماي پرسشنامه: در این قسمت هدف از گردآوري داده 

ها و ضرورت همكاري پاسخ دهنده بيان شده است.
ب( سواالت )گویه ها( پرسشنامه: این بخش از پرسشنامه شامل 
دو قســمت مي باشد: 1- ســواالت عمومي: این قسمت شامل  
متغير هاي جمعيت شناختي مي باشد و 2- سواالت تخصصي: 

این قسمت شامل 33 گویه مربوط مي باشد.
روایي پرسشــنامه برنامه ریزي اســتراتژیک بــه ميزان   0/92  
صدم محاسبه گردید. همان طور كه در جدول مشاهده مي شود 
مقدار آلفاي كرونباخ براي پرسشــنامه برنامه ریزي استراتژیک 
برابر است با 0/955 كه براي اهداف پژوهشي قابل قبول هستند.

 پرسشنامه                         تعداد سواالت                          تعداد نمونه                          الفای کرونباخ

599/0                                       303                                       33برنامه ریزی استراتژیک           

 

جدول  شماره 1 - سازگاري دروني

3- تحليل داده ها و ارائه نتایج 
تجزیه و تحليل اطالعات به دســت آمده در دو بخش انجام می 

شود : 

الف( آمار توصيفی :
در ایــن بخش اطالعات جمــع آوری شــده از قبيل اطالعات 
جمعيت شناختی با استفاده مشخصه هاي آماري مانند فراواني، 

درصد، ميانگين و انحراف معيار به نمایش در خواهند آمد .
 ب(آمار استنباطی: آزمون تی تک متغيره :

براي پاســخگویي به ســؤاالت پژوهش از آمار استنباطي بهره 
گرفته شــد . در بخش آمار اســتنباطي آزمون t تک متغيره به 

منظور مقایسه هر یک از سواالت تحقيق با نمره مالک استفاده 
مي شود و تجزیه تحليل تمام داده در این تحقيق با استفاده از 

نرم افزار spss انجام می شود .
نتایج مربوط به متغير برنامه ریزي استراتژیک

 و مؤلفه ها : 
متغير این تحقيق عبارت اســت از : برنامه ریزي اســتراتژیک و 
مؤلفه هاي توافق اوليه، ارزیابي تعيين وظایف سازماني، تحليل 
ذینفعان، مأموریت، شناخت محيط سازماني، تعيين موضوعات 
اســتراتژیک، تعيين استراتژیک، شرح طرحها و اقدامات، چشم 
انداز سازمان و برنامه عملياتي یک ساله كه با بررسي روابط در 

آنها نتایج زیر حاصل گردید.
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4- نتيجه گيری 
اميــد مي رود با روشــن شــدن وضعيت اجــراي برنامه ریزي 
اســتراتژیک به گســترش آگاهي و درک در این زمينه كمک 
شــود، این مهم براي مسئوالن شركت گل  گهر سيرجان مؤثر 
واقع خواهد شد. همچنين انجام این پژوهش به دست اندركاران 
و ذي نفعان این حوزه كمک مي كند كه با آگاه شدن از وضعيت 
برنامه ریزي استراتژیک در شــركت گل  گهر سيرجان بتوانند 
نقاط قوت و ضعف برنامه هاي استراتژیک خود را تشخيص داده 
و با استفاده از آن، موجبات بهبود آن را فراهم آورند. لذا با توجه 
به اهميت و ضرورت برنامه ریزي استراتژیک، پژوهش حاضر به 
بررســي وضعيت ميزان اجراي برنامه ریزي استراتژیک و مؤلفه 

هاي آن در شركت گل گهر سيرجان مي پردازد. 
با توجه به یافته هاي پژوهش ،پيشــنهاد هــاي زیر به منظور 

بهبود اجراي برنامه ریزي استراتژیک بيان مي شوند .
1- بكار گيري صحيح  برنامه ریزي استراتژیک و مولفه هاي آن 

در بهبود توسعه شركت موثر است 
2- مدیران شــركت با اجراي صحيح و به موقــع برنامه ریزي 

اســتراتژیک مي توانند فرصتي را براي تفویض اختيار بيشتر در 
اختيار كاركنان خود  قرار دهند 

3- برنامه ریزي اســتراتژیک مي توانــد به عنوان یک كمک به 
ســازمان براي فعاليت موفق در محيطي پيچيده و پویا باشــد.

پيشنهاد ميشــود كه از برنامه ریزي استراتِژک به عنوان ابزاري 
براي ایجاد و هدایت تغييرات سازماني استفاده شود .

4- برنامه ریزي استراتژیک باعث مي شود وقت و منابع كمتري 
صــرف اصالح خطاها و تصميماتي كه عجوالنه گرفته ميشــود 

،گردد
5- برنامه ریزي استراتژیک ارتباط بيشتر بين كاركنان و تفاهم 

وتعهد هر چه بيشتر مدیران و كاركنان را در پي دارد .
6- مدیران مي توانند از برنامه ریزي استراتژیک در آینده نگري 
و فكر در مورد آینده ســطوح مختلف مدیریتي سازمان استفاده 

كنند 
7- مدیران مي توانند با اســتفاده از برنامه ریزي اســتراتژیک 
عالیق وارزش هاي ناهمگرا در سازمان را مشخص نموده و آنها 

را با یک دیگر هم سو و منطبق نمایند .

یانگین م متغیر   انحراف معیار  بیشینه کمینه مد میانه 

0044/000 برنامه ریزی استراتژیک   444/000  000 26 050 52045/05  

4044/01 توافق اولیه   01 00 0 64 00524/1  

5444/5 تعیین وظایف  9 7 1 05 20104/6  

9644/9 تحلیل ذینفعان   04 00 0 05 19191/6  

6744/04 ماموریت  00 00 1 05 16055/6  

0644/04 شناخت محیط  5/04  06 2 05 42509/6  

1544/05 تعیین موضوعات استراتژیک  09 07 00 65 47910/1  

464/00 تعیین استراتژی  00 06 5 05 02405/6  

0244/7 شرح طرح واقدامات   7 7 0 04 21700/0  

2044/00 چشم انداز   05 02 5 64 54250/6  

5544/04 برنامه عملیاتی  00 06 0 05 59502/6  

 

جدول شماره 2- مقادیر شاخص های توصيفی در خصوص متغير تحقيق
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Andayesh; M.
Abstract
The present research is aimed to study implementation of strategic planning in Golgohar mining& 
industrial company of Sirjan. The research has been done in Sirjan. Statistical population of the present 
research is managers and staff of Golgohar mining& industrial company. Their number is 140 persons. 
Among them, 103 persons have been chosen as sample. All information of the research has been 
gathered by correlative-descriptive studies on 103 staff of Golgohar mining & industrial company 
using researcher-made questionnaire. Strategic planning questionnaire includes two parts: general 
questions: this part consists of demographic variables 2- specialized questions: this part includes 33 
items. Data were analyzed using frequency table and graphs via SPSS software. Results showed that 
strategic planning is implemented at a high level in Golgohar mining & industrial company. At the 
end, some suggestions have been presented for managers and future researches.

keywords: strategic planning, primary agreement, beneficiary analysis, identification of organizational 
environment, organizational mission, assigning tasks, determining strategic subjects, determination of 
strategy, description of designs and measures,  annual operational plan, organization visio

 A Analytical investigation of the implementation of strategic 
planning at

 the industrial and mining golgohar corporate
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Moharrami; E.
Abstract
Electrostatic Precipitators (ESP) are one of the most known dust collector in the cement and steel 
production industry, Increasing their efficiency is economically feasible when the mechanical and 
electrical parts are safe and in a good condition, and with the increasing the amount of particles that 
pass, dust collecting will not be affected. With the change of raw materials and fuel, the efficiency 
will not reduced. In the new technology of electric filters, the basic concept is to replace conventional 
filters with new one's that are smaller and cheaper with equal efficiency. One of these that increase 
the efficiency of ESP without changing the size of the system is to replace DC as power supply in 
conventional filters with high voltage pulse systems. In this systems, ultra short (microsecond) pulses 
are applied to achieve a more efficient dust collection of especially very small high resistivity dust 
particles. For using this system, it is not necessary to change specific mechanical parts or  the electro 
filters size. Just the electro filter power supply with its accessories will change. If two electro filters that 
have equal design and manufacture but  this new technology have been used only in one them; we’ll 
see 20 to 50 percent increasing the efficiency in the electro filter and also 25 to 30

keywords:Electro-Filter, DC Power supply, pulse systems as power supply, high resistivity dust 
particles, Charging of Dust Particles

Investigation on pulse systems as power supply compared
 with conventional DC Power Supply in Electrostatic 

Precipitators
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Roosta; M.
Abstract
With the development of open pit mine and more mineral extraction, the amount of waste will increase. 
This lead to larger waste dump, and consequently some slope instability in the waste dump in the result 
of increasing the waste dump height and slope instability in the mine wall because of decreasing the 
distance between waste dump and mine wall. So with according to continuation of the waste dumping 
and transport costs, the slope stability of waste dump of and its optimal distance from the south wall of 
the mine must be considered. In this study, using numerical methods in order to achieve stable safety 
factor of 1.2 for the waste dump, the stable height and angle of slope has been obtained. Also, in order 
to determine the optimal distance of waste dump from the wall of the mine the analytical methods used 
and the effect of distance on the safety factor of wall is investigated. The results show that at distances 
of less than 150 meters from the wall, the safety factor of wall will be decreased and this distance can 
be considered as a safe distance.

keywords:waste dump, stable height and slope, optimum distance, numerical and analytical methods

Determine the Stable Height of Coarse Waste Dump and 
It’s Safe Distance To the Wall of Golgohar Mine No.1
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Rahmani; M.
Abstract
In this study, the effect of pore water pressure on the slope stability in the western wall of Golgohar 
open pit mine is analyzed using a numerical finite difference method based code;FLAC2d considering 
dry and saturated conditions. The results showed the difference between the safety factor in completely 
dry and saturated model is approximately 25 percent. At last reducing slope inclination was examined 
in slope. There is not linear equation between the safety factor and slope inclination. 

keywords:: slope stability, pore pressure, finite difference method, Golgohar open pit mine

Investigating the effect of pore pressure on Stability of
 western wall 
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Amiri Hosseini; KH.
Abstract
During excavation of open pit mine, dam foundations, etc., the mechanical behavior of rock masess is 
affected by the fractures and layering. On the other hand, the more joints present in the rock mass, its 
behavior would be more similar to the joints behavior. Analytical calculations and numerical modelings 
of the mechanical behavior of rock mass fractures require laws and creiteria to estimate and describe 
the behavior of fractures. Barton and Ladanyi- Archambault criteria fall among the most important 
criteria proposed for the shear behavior of rock joints. In this research, the results of direct shear tests 
carried out on modeled joints were used to evaluate and compare Ladanyi- Archambault and Barton 
criteria. The results showed that Ladanyi- Archambault criterion provides a more accurate estimation 
than Barton criterion. For high roughness joints, inaccurate results were obtained from both criteria.

keywords:shear strength, Barton, Ladanyi- Archambault

Comparing Ladanyi- Archambault and Barton criteria to
 evaluate the maximum shear strength
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