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زمين شناسی و معدن
 split desktop بررسی خردایش سنگ های حاصل از انفجار با استفاده از نرم افزار

)مطالعه موردی:معدن شماره یک گل گهر سيرجان(
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بررسی تاثير افزایش pH  بر روی سرعت ته نشينی ذرات جامد در تيكنر: مطالعه موردی تيكنر باطله

 خط 7 توليد كنسانتره مجتمع گل گهر 
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 باهدف ریشه یابی علت افزایش دمای غيرطبيعی
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محمدقائدی1،محمدامیریحسینی2
چكيده 

عمليات حفاري و انفجار از مهمترین فرآیندهاي استخراج روباز هستند كه سایر فرآیندها در ارتباط مستقيم و یا غير مستقيم با آن 
می باشــند. بهينه ســازي این عمليات كه منجر به كاهش دانه بندی مواد می شــود می تواند موجب كاهش قابل توجه هزینه های 
اســتخراج معادن ســطحی می شود. خردایش مناسب می تواند عمليات های بارگيری، باربری، سنگ شكنی و آسيا را تسهيل نموده 
و بازده آن ها را افزایش دهد. هدف این تحقيق بررسی توزیع اندازه سنگ هاي آتشباري شده با استفاده از نرم افزار پردازش تصویر 
Split-Desktop می باشد. این بلوک به دو ناحيه غرب و شرق تقسيم شد ومشكالت موجود در حفاری این پترن به طور خالصه 
ذكر شــده اســت. نتایچ این تحقيق نشان داد كه به طور متوسط 30 درصد ابعاد ســنگ های آتشباری شده زیر 171/05 ميلی متر 

و 50 درصد خردایش به دست آمده كل بلوک 60/69% می باشد كه با توجه به كالس بندی صورت گرفته، نامناسب می باشد.

كلمات كليدي :خردایش، پردازش تصویر، انفجار، split desktop، گل گهر

mohammad74ghaedi@gmail.com1-كارشناس ارشد استخراج مواد معدنی، مجتمع آموزش عالی زرند، پژوهشگر پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر
khabat_amiri@yahoo.com 2-پژوهشگر ارشد معدن و زمين شناسی پژوهشكده  مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر

splitdesktopبررسیخردایشسنگهایحاصلازانفجاربااستفادهازنرمافزار
)مطالعهموردی:معدنشمارهیکگلگهرسیرجان(
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1-مقدمه
خردایــش یكی از مهمترین مفاهيم مهندســی انفجار اســت 
. خردایش به نــوع مدل و اندازه تجهيزاتی كــه مرتبط با دانه 
بندي می باشــند، بســتگی دارد . انفجار اولين مرحله كاهش 
اندازه ســنگ در معدنكاري می باشد و كاهش اندازه سنگ در 
سنگ شــكن و آســياها ادامه می یابد. به دليل تأثير مستقيم 
انفجار روي هزینه سيكل هاي بعدي معدنكاري و سنگ شكن، 
بایســتی الگوي انفجار به گونه اي طراحی شود كه محصوالت 
حاصل از انفجار، یک خوراک مناسب براي سنگ شكن باشد تا 
نياز به انفجار ثانویه سنگ شــكن به حداقل برسد و به كاهش 
هزینه ها و افزایش راندمان كمک قابل توجهی نماید. خردایش 
وابســته به پارامترهاي انفجار و خصوصــات ژئومكانيكی توده 
سنگ برجا است. آتشــباري یكی از كاربردي ترین روش هاي 
حفاري در معدنكاري اســت. به وسيله این عمليات اندازه اوليه 
ســنگ به اندازه مورد نياز كاهش می یابــد. این كاهش اندازه 
با عمليات ســنگ شكنی و آســياب كردن ادامه می یابد. یک 
عمليات آتشــباري خوب طراحی شده، عملياتی است كه منجر 
به توليد ســنگ خرد شده با توزیع اندازه اي گردد كه مطابق با 
تجهيزات بارگيري، حمل ونقل و كارخانه ســنگ شكن موجود 
باشــد و نياز به خرد كردن مجدد سنگ نداشته باشد. بنابراین 
كنترل توزیع اندازه ذرات كپه انفجاري پس از آتشــباري یكی 
از مهمترین موضوع ها در صنعت معدنكاري اســت و از آنجایی 
كه ميزان خردایش ناشی از آتشباري تأثير مهمی بر فرآیندهاي 
پایين دستی معدنكاري دارد، انجام مطالعات جهت بهينه سازي 
خردایش بسيار مهم است. زیرا عالوه بر تأثير مستقيم بر هزینه 
استخراج و فرآوري ماده معدنی، بر ایمنی بارگيري، حمل و نقل 
و كنترل پرتاب سنگ نيز مؤثر می باشد. روشهاي متفاوتی براي 
اندازه گيري دانه بندي خردایش ناشــی از آتشباري وجود دارد 
كه به دو دسته مستقيم و غيرمستقيم طبقه بندي می شوند. از 
این ميان روش دانه بندي صحيح ترین روش اندازه گيري توزیع 
اندازه بطور مســتقيم اســت. ليكن این روش به دليل زمان بر 
بودن و پر هزینه بودن غيرعملی است. بنابراین در این پژوهش 
سعی بر این اســت جهت تعيين دانه بندي خردایش حاصل از 
آتشــباري از روش پردازش تصاویر رقومی استفاده شود. بدین 
منظــور از نرم افزار Split-Desktop2 جهت پردازش تصاویر 

گرفته شده از سطح كپه هاي انفجاري استفاده می شود.

2- ارزیابی خردایش بلوک انفجاری شماره 15-411
بلوک 411-15 در پله 15 شرقی-غربی و در وسط معدن وجود 
دارد. سيســتم انفجار این پترن نانل بوده و به علت آبدار بودن 
برخی از چال ها از آنفو پالستيک استفاده شده است. تعداد 42 
چال برای این بلوک طراحی شــده است كه به علت مشكالتی 
تعدادی از چال های آن حفر نشده است.قطر چال ها 10 اینچ و 

شبكه حفاری آن 5×4 بوده است. در مجموع متراژ كل حفاری 
انجام شده در این بلوک 546 متر بوده است.

شكل 1 نمای كلی بلوک را در معدن شماره یک گل گهر نشان 
می دهد. كه دارای 4 سطح آزاد می باشد.

همچنين شكل 2 نمای كلی خردایش بلوک 411-15 را بعد از 
انفجار نشان می دهد. ) دید از شمال به جنوب (

شــكل 3 ســينه كار غربی بلوک 411-15 را نشــان می دهد. 
در این ســينه كار قطعات بزرگ سنگ كامال مشخص است كه 
احتمال تشــكيل بولدر را می دهد. همچنين در برخی از نواحی 

زون خرد شده قابل تشخيص است.

 

 
شكل1- نمای كلی بلوک 15-411 

 

 

 

)  41-144 بلوک خردایش از کلی نمای
( جنوب به شمال از دید  

شكل 2- نمای كلی خردایش بلوک 15-411

        

 

 

بلوک غربی کار سینه از کلی نمای  

شكل 3- سينه كار غربی بلوک قبل از انفجار
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شكل 4 خردایش كلی سينه كار غربی پترن 411-15 را نشان 
می دهد. همچنين در گوشــه ســمت چپ شكل پاشنه بوجود 
آمده به علت كمتر حفر شــدن عمق چال از عمق طراحی شده 
مشــخص است. در ناحيه هایی هم كه تشكيل بولدر داده است، 
بوسيله چكش خردایش ثانویه بر روی آنها صورت گرفته است.

شكل 5 سينه كار شرقی پترن 411-15 را نشان می دهد. جلو 
این ســينه كار روباره زیادی قرار دارد كه به همين دليل سينه 

كار به صورت واضح مشخص نمی باشد.

شكل 6 نحوه خردایش ناحيه شــرقی بلوک 411-15 را نشان 
می دهد. همچنين در شــكل پاشــنه بوجود آمده بعد از انفجار 
قابل مشاهده است. این عكس در فاصله چند هفته بعد از انفجار 
گرفته شده است كه ســنگ آهن روی این پترن به طور كامل 
بارگيری شده اســت. برای برداشتن پاشــنه نياز به حفر چال 

كوچک و انفجار ثانویه است.

از این بلوک پس از انفجار تعدادی عكس به وســيله ی دوربين 
دیجيتال گرفته شد كه از ميان آنها تعدادی عكس كه نمایانگر 
شرایط انباشت سنگ خرد شده ی حاصل از انفجار باشد انتخاب 
شــد. این عكس ها وارد نرم افزار اسپليت دسكتاپ شده  ومورد 
آناليز قرار گرفتند.عكس ها در ســه مقياس بزرگ ، متوســط، 
كوچک و شامل مواد نرمه، ریز دانه، متوسط دانه و درشت دانه 
هســتند. نمونه ای از یک عكس قبل از آناليز و بعد از آناليز این 
بلوک با تمام جزئيات نشان داده شده است. تمام این عكس ها 
مانند شكل زیر با نرم افزار آناليز شدند و در انتها نتایج خروجی 

آنها به دو شكل جدولی و نمودار دانه بندی محاسبه شد. 
2-1 تحليل خردایش با استفاده از بازدهی خردایش

 

 

 

 

شكل 4- خردایش سمت غرب بلوک

 

 

  دارد وجود روباره آن جلوی در که پترن شرقی کار سینه

شكل 5- سينه كار شرقی بلوک قبل از انفجار

 

 

 

شرقی کار سینه کلی خردایش  

شكل 6- خردایش سمت شرق بلوک و پاشنه بوجود آمده بعد از انفجار

 
شكل 7- عكس تهيه شده قبل از آناليز
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براي بررســي وضعيت خردایش حاصــل از انفجاراین بلوک از 
روش آناليز تصویري اســتفاده گردیــد. همچنين براي ارزیابي 
نتایــج خردایش حاصل از انفجارهاي ثبت شــده،از شــاخص 
بازدهي خردایش اســتفاده شد. این شــاخص طبق رابطه زیر 

محاسبه مي گردد.

خردایش  بيش  مواد  درصد   ،  B،درشت قطعات  درصد  آن  در  كه 
یافته،F ، شاخص بازدهي خردایش،)%( FE، مي باشد. بر اساس این 
شاخص، ميزان خردایش به شش رده تقسيم مي شود كه به كمک 
جدول زیر مي توان ميزان كيفيت خردایش هر انفجار را بدست آورد.

براي تعيين ابعاد مواد بيش خردایش یافته و همچنين قطعات درشت، 
روش هاي متعددي وجود دارد. رایج ترین آن ها با در نظر گرفتن ابعاد 
دهانه ورودي و گلوگاه سنگ شكن اوليه اندازه مناسب را محاسبه مي 
نماید. بدین صورت كه اندازه قطعات درشت 80 درصد دهانه ورودي 
سنگ شكن اوليه و اندازه مواد بيش خردایش یافته یک پانزدهم ابعاد 

درشت در نظر گرفته مي شود )تاجي، 1385(
اندازه دهانه ورودي سنگ شكن ژیراتوري معدن گل گهر 1524 ميلي 
متر و اندازه گلوگاه آن 203 ميلي متر مي باشد )كره اي، 1382 (. 
در این صورت حد پایين مواد دانه درشت باید 122 سانتي متر و بر 
اساس آن نيز حد باالیي مواد بيش خردایش باید هشت سانتي متر 
در نظر گرفته شود. در معدن شماره یک سنگ آهن گل گهر عالوه بر 
وجود شاول هاي كابلي و هيدروليكي، بيل هاي مكانيكي نيز عمليات 
را  توانایي شاول  ماشين  این  آنجایي  از  دهند.  انجام مي  را  بارگيري 

در بارگيري قطعات درشت ندارد و همچنين براي كاربردي تر بودن 
نتایج، حد پایين قطعات درشت 100 سانتي متر در نظر گرفته مي 
شود. در این صورت حد باالیي مواد بيش خردایش نيز هفت سانتي 
متر بدست مي آید.در جدول زیر اندازه مشخصه دانه بندي و بازدهي 

خردایش این بلوک آورده شده است.

بازدهی  و  معدن  غرب  سمت  در  گرفته  صورت  آناليز  به  توجه  با 
خردایش به دست آمده در این ناحيه )%56/88( متوجه می شویم كه 

بازدهی خردایش در سمت غرب معدن نامناسب می باشد.
بازدهی  و  معدن  غرب  سمت  در  گرفته  صورت  آناليز  به  توجه  با 
خردایش به دست آمده در این ناحيه )%64/51( متوجه می شویم كه 

بازدهی خردایش در سمت غرب معدن نامناسب می باشد.

2-2 تحليل خردایش سمت غرب بلوک
تحليل خردایش ناشی از آتشباري در سينه كار غربی این بلوک نشان 
داد كه بطور ميانگين 30 درصد سنگهاي خرد شده داراي اندازه اي 
كمتر از 161/20 ميلی متر، 50 درصد سنگ های خرد شده دارای 
از  كمتر  ای  اندازه  دارای  درصد   80 و   319/68 از  كمتر  ای  اندازه 
مصالح  اندازه  بزرگترین  همچنين  باشد.  می  متر  ميلی   1072/59
انفجاری 2162/63 ميلی متر است. با توجه به آناليز خردایش غرب 
بلوک، نقطه سر به سری نرمه در نمودار تجمعی دانه بندی این بلوک 

111 ميلی متر بدست آمده است.

 
شكل 8- عكس تهيه شده بعد از آناليز

𝐹𝐹𝐹𝐹 =  011 − (𝐹𝐹 + 𝐵𝐵) 
 

 کالس 1 2 3 4 5 6

55>  65-55  55-65  55-
55 

55-
55 

55< بازدهی  
خردایش 

)%( 
خیلی 
 ضعیف

خیلی  خوب متوسط نامناسب
 خوب

 کیفی عالی

 

جدول1- رده بندی وضعيت خردایش]4[

 D02 ناحیه

(cm) 
D02 

(cm) 
D02 

(cm) 
درصد 
بیش 
 خردایش

درصد 
قطعات 
 درشت

بازدهی 
 خردایش)%(

49/02 غرب  05/50  56/600  64/4  42/22  00/05  

56/62 شرق  66/00  06/629  65/62  22/00  06/59  

0/60 متوسط  22/52  96/665  60/66  62/00  54/52  

 

جدولD80 ، D50 ، D20 -2 و بازدهی خردایش بلوک 15-411

 
شكل 9- نمودار دانه بندی قسمت غربی بلوک 15-411
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2-3 تحليل خردایش شرق بلوک
بلوک  این  شرقی  كار  سينه  در  آتشباري  از  ناشی  خردایش  تحليل 
نشان داد كه بطور ميانگين 30 درصد سنگهاي خرد شده داراي اندازه 
شده  خرد  های  سنگ  درصد   50 متر،  180/91ميلی  از   كمتر  اي 
دارای اندازه ای كمتر از 406/59 و 80 درصد دارای اندازه ای كمتر 
اندازه مصالح  بزرگترین  باشد. همچنين  متر می  ميلی  از 1030/83 
انفجاری  2259/38 ميلی متر است. با توجه به آناليز خردایش شرق 
بلوک، نقطه سر به سری نرمه در نمودار تجمعی دانه بندی این بلوک 

97 ميلی متر بدست آمده است.

در جدول زیر می توان F20  و F50  و F80 و TOP SIZE به 
دست آمده از آناليز عكس های سمت غرب و شرق بلوک را مشاهده 

كرد.

در نمودار های خروجی نرم افزار مرزی بين قسمت كم رنگ و پررنگ 
آن وجود دارد كه این نقطه ، نقطه سربه سری نرمه ناميده می شود. 
باشد. شيب منحنی  ها می  نرمه  به  مربوط  نمودار  رنگ  قسمت كم 
در  شده  مرزبندی  سنگ  قطعات  از  نمودار،تابعی  پررنگ  قسمت  در 
آناليز تصاویر است و تابع برازش در قسمت كم رنگ نمودار، معادالت 
رزین-راملر و شومن می باشد. با توجه به آناليز خردایش غرب و شرق 
معدن نقطه سربه سری نرمه به ترتيب 111 و 97 به دست آمده است

4-نتيجه گيري 
در این مقاله به بررسی خردایش حاصل از انفجار بلوک 411-15 از 
آناليز  به  با توجه  پرداخته شد.  معدن شماره یک گل گهر سيرجان 
این بلوک نتيجه  خردایش صورت گرفته برای ناحيه غربی و شرقی 

زیر حاصل شد.
نتایچ این تحقيق نشان داد كه به طور متوسط 30 درصد ابعاد سنگ 
های خردایش یافته زیر 171/05 ميلی متر و 50 درصد زیر 363/13 
ميلی متر و 80 درصد زیر1051/71 ميلی متر و بزرگترین اندازه آنها 
به  خردایش  بازدهی  متوسط  همچنين  باشد.  می  متر  ميلی   2211
دست آمده كل بلوک 60/69 می باشد كه با توجه به رده بندی بندی 

صورت گرفته، در وضعيت نامناسب می باشد.

5-منابع
]1[ توكل الهی، عليرضا، " بررسی و بهبود خردایش حاصل از سنگ 
های حاصل از انفجار به كمک پردازش تصاویر دیجيتال با استفاده از 
نرم افزار SPLIT DESKTOP در معدن شماره یک گل گهر"، 

دانشگاه بين المللی امام خمينی )ره(، 1394
]2[ تاجي، م )1385(. آرایش خردایش مطلوب معدن كاري معادن 
و  معادن  نوسازي  و  توسعه  سازمان  تهران،  پژوهشي،  طرح   ، فلزي 

صنایع معدني ایران )ایميدرو(
و  حفاری  ارزیابی   ،1394 تاجی،  محمد  و  مصطفی  جهانی,   ]3[
خردایش حاصل از انفجارهای توليدی معدن شماره یک سنگ آهن 
گل گهر، سومين كنفرانس معادن روباز ایران، كرمان، بخش مهندسی 

معدن دانشگاه شهيد باهنر كرمان، 
]4[كره ای ، م ت )1382(. بررسي عملكرد كارخانه هاي فرآوري مواد 
معدني فلزي استان كرمان ، طرح پژوهشي، تهران، پایگاه ملي داده 

هاي علوم زمين كشور.
[5] Taji, M., et al. (2012(. ODM a New 
Approach for Open Pit Mine Blasting 
Evaluation. Journal of Vibration and Control: 
15-1

 

شكل 10- نمودار دانه بندی قسمت شرقی بلوک 15-411

 F02 F02 F02 TOP 
SIZE 

 9300933 2932921 23/939 932932 غرب
419232 شرق  299/92  2292019  029224/  

 

جدولF20 -3  و F50  و F80 و TOP SIZE غرب و شرق بلوک 15-411

فاکتور نرمه)میلی  ناحیه
 متر(

نقطه سر به سری 
 نرمه)میلی متر(

 111 05 غرب
 79 05 شرق

 

جدول4- فاكتور نرمه و نقطه سر به سری غرب و شرق بلوک
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علیذوالفقاری1،روحاهللجهانگیری2،سیدسجادحسینی3
چكيده 

بحران كمبود آب ناشی از خشكسالی های اخير و به تبع آن كاهش شديد منابع آبی سبب شد مسئله آب یكی از مسائل مهم برای 
صنایع هر كشور محسوب شود. ارزان ترین روش افزایش غلظت مواد توسط ته نشينی می باشد كه تيكنر با بهره گيری از این روش 
به عنوان  مهم ترین بخش در مسئله بازیابی آب می باشد.  pH یكی از عوامل موثر بر كارآیی فلوكوالنت بوده كه بيشترین تاثير 
آن بر روی تغيير بار سطوح ذرات معلق می باشد. در خط7 توليد كنسانتره شركت معدنی و صنعتی گل گهر باطله جداكننده های 
تاثير  بررسی  این پژوهش هدف  باطله می شوند. در  تيكنر  وارد  نهایی  باطله  به عنوان  پایين  مغناطيسی شدت متوسط و شدت 
pH خوراک ورودی به تيكنر بر سرعت ته نشينی می باشد. با انجام تست های ته نشينی بيشترین سرعت ته نشينی درpH = 11 و 

فلوكوالنت sadri 301 و نرخ مصرف فلوكوالنت 50 گرم بر تن بدست آمد.

 pH  ،كلمات كليدي :ته نشينی، تيكنر،سرعت ته نشينی، فلوكوالنت

yahoo.com@1994_zolfaghari1- كارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه كاشان، پژوهشگر پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر
roham1994jahangiri@gmail.com2- كارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه كاشان، پژوهشگر پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گلگهر

@sajjad.hoseini41823- كارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه ولی  عصررفسنجان، كارشناس پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر
gmail.com

بررسیتاثیرافزایشpHبررویسرعتتهنشینیذراتجامددرتیکنر:مطالعهموردیتیکنرباطله
خط7تولیدکنسانترهمجتمعگلگهر
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1-مقدمه
1-1-جداسازی جامد-مایع

از مهمترین مسائل  به یكی  اخير  مسئله آب در طی ساليان 
است.  شده  تبديل  فراوری  های  كارخانه  آن  تبع  به  و  كشور 
محدود بودن منابع آبی و كاهش آنها باعث شده است كه بازیابی 
حداكثری آب در كارخانه ها از دغدغه های اصلی بيشتر مديران 
باشد]1و2[.به طور معمول در فرآوری به ازای هرتن كانسنگ، 
استفاده  و  بازیافت  درنتيجه  است.  نياز  مورد  آب  تن  تا 3   2
مجدد آن در كاهش هزینه های توليد اهميت شایان توجهی 
دارد.استفاده از تيكنر یكی از روشهای متداول برای آبگيری در 
یک كارخانه فراوری می باشد]2و3[. فرآیند ته نشينی در تيكنر 
منعقده  شيميایی  ماده  با  پالپ  ابتدا  كه  است  ترتيب  این  به 
نام فلوكوالنت مخلوط شده سپس وارد چاهک  به  ای  كننده 
پالپ در چاهک خوراک دهی  انرژی  دهی می شود.  خوراک 
گرفته و پس از آن كه آرام شد، به آرامی و بدون ایجاد تالطم 
باال،  به دليل دانسيته  تيكنر  شود. در مخزن  تيكنر می  وارد 
ذرات جامد ته نشين می شوند و آب شفاف از سرریز خارج می 
از فرآیند ته نشينی، ذرات جامد وارد بستر تيكنر  شود. پس 
تاثير فشردگی و نيروهای برشی  می شوند و درآن جا تحت 
نشين  ته  مواد  وزن  اثر  در  فشردگی  فرآیند  گيرند.  می  قرار 
شده كه در افق های باالتر درون بستر تيكنر قرار گرفته اند، 
اتفاق می افتد. عامل ایجاد نيروهای برشی نيز تيغه ها و ميله 
های عمودی پاروها، شيب بخش مخروطی و ديواره های تيكنر 
است. طراحی تيكنرها بر این مبناست كه سرعت رو به باالی 
آب در حدی باشد كه كوچک ترین ذرات نيز امكان ته نشينی 

پيدا كنند]4و5و6[.

1-2- مواد شيميایی مورد استفاده در ته نشينی 
 مواد شيميایی در فرآیند ته نشينی، با افزایش سرعت ته نشينی 
باعث بهبود فرآیند می شوند. مواد شيميایی مورد استفاده در 
فرآیند ته نشينی به دو دسته فلوكوالنت و كواگوالنت تقسيم 
می شوند. فلوكوالنت ها عالوه بر فرآیند ته نشينی، در عمليات 
فيلتراسيون و در موارد خاص در فلوتاسيون نيز كاربرد دارند. 
این مواد با تشكيل لخته و توده ای از ذرات و ایجاد وزن بيشتر 
بهتر صورت گيرد. اضافه  ته نشينی  باعث می شوند كه فرآیند 
كرده  خنثی  را  ذرات  سطحی  بار  پالپ،  به  كواگوالنت  شدن 
و باعث می شود كه ذرات به یكديگر نزديک شوند. در نتيجه 
سرعت  آن ها  پيوستن  هم  به  و  ذرات  بين  جاذبه  افزایش  با 
ته نشينی ذرات افزایش می یابد كه این فرآیند كواگوالسيون نام 
دارد]7و8[. در حالتی كه لخته سازی با اضافه كردن ملكول های 
با زنجيره پليمری به محلول رقيق اضافه شود باعث  پليمری 
ایجاد اتصال بين ذرات شده و لخته ها را تشكيل می دهند. در 
نتيجه ته نشينی با توجه به اندازه لخته ها صورت می گيرد كه 

ته نشينی فلوكوالنتی ناميده می شود]9[. شكل 1 نحوه جذب 
وصله های  )الف(  شكل  می دهد.  نشان  را  فلوكوالنت  سطحی 
باردار روی سطح كانی به دليل جذب بارهای غيرهمنام روی 
سطح كانی و قسمت باردار، شكل )ب( جذب ذرات به دليل 
وجود وصله های باردار روی یكی از ذرات و شكل )ج( جذب 
ذرات به دليل ایجاد پل بين ذرات توسط فلوكوالنت را نشان 

می د هند]10[.

1-3- تاثير pH بر روی ته نشينی ذرات
pH بر روی تغيير بار سطوح ذرات معلق تاثير می گذارد. در 
فلوكوالسيون با پليمرهای آلی، می تواند بر روی فعاليت پليمر 
و مكانيزم آن تاثير بگذارد. هر چند كه pH در جذب سطحی 
زیادی  بسيار  اهميت  لخته سازی  و  ذرات  روی  بر  فلوكوالنت 
دارد اما به دليل خوردگی تجهيزات و رسوب گذاری در لوله ها 
خيلی   pH و  قوی(  پایين)اسيد  خيلی   pH در  كاركردن  از 
باال)باز قوی( خودداری می شودر مدلسازی خردایش سه پديده 

توصيف می شود]11[.

2-شرایط موجود
خطوط 5، 6 و7 توليد كنسانتره مجتمع گل گهر شامل سه خط 
جداگانه ولی كامال مشابه به یكديگر می باشد. كه هر كدام از این 
خطوط دارای تيكنر باطله مجزا می باشند. كه شرایط عملياتی 
هر كدام از آن ها شبيه به هم می باشد. هدف از تيكنر كردن 
مواد جامد  نشينی  ته  و  در سرریز  آبی شفاف  آوردن  بدست 
باطله می باشد. آب سرریز مجددا وارد فرآیند عملياتی كارخانه 
كارخانه  برای  تازه  آب  از  استفاده  حالت  این  در  كه  می شود 
به حداقل می رسد و صرفه جویی قابل توجهی در هزینه های 
عملياتی می گردد.شفافيت آب سرریز با چشم تایيد می شود یا 
باید حداقل دارای 1 درصد جامد باشد تا به عنوان آب برگشتی 
به  تغيير در خوراک وردی  به علت  نمود.  استفاده  فرآیند  به 
كارخانه اغلب تيكنر رفتار متفاوتی از خود به نمایش می گذارد. 
فلوكوالنت در كارخانه  نرخ مصرف  روند كارخانه،  به  توجه  با 
نتيجه  یكسان می باشد در  به خط  ورودی  نوع خوراک  با هر 

 
شكل1- جذب سطحی فلوكوالنت]10[
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برای  نكند.  بهينه كار  تيكنر هميشه در حالت  باعث می شود 
استفاده  با  آزمایشگاه  در  بایستی  تيكنر  كارآیی  بهينه كردن 
از آزمایش ته نشينی با استوانه مدرج پارامترهای تاثيرگذار بر 
شفافيت سرریز و درصد جامد ته ریز را مورد بررسی قرار داد. 
آنگاه پس از مقایسه سرعت های ته نشينی هر یک از آزمایش ها، 
شرایط آزمایشی كه سرعت ته نشينی آن بيشتر از همه باشد به 
عنوان شرایط بهينه و مناسب آزمایش ته نشينی در نظر گرفته 

می شود.

3-روش تحقيق
 7 خط  كوبر  و  رافر  باطله های  از  ابتدا  آزمایشات  انجام  برای 
انجام  نمونه برداری  دقيقه   30 هر  و  شيفت  یک  در  كارخانه 
شد. بعد از خشک كردن نمونه ها، برروی نمونه ها آناليز سرندی 
با  زده شد و d80 خط 130 ميكرون بدست آمد. نمونه ها را 
از آن ها نمونه  انجام آزمایش ها  برای  یكديگر مخلوط كرده و 
 15 مدت  به  خردایش  مرحله  یک  شد.  جدا  ریفل  با  معرف 
از  بعد  نمونه ها   d80 و  شد.  انجام  گلوله ای  آسيای  با  دقيقه 
آناليز سرندی 80 ميكرون بدست آمد. برای  خردایش توسط 
انجام آزمایشات از فلوكوالنت های مختلف در نرخ مصرف های 
متفاوت استفاده شد. غلظت آماده سازی فلوكوالنت 1 گرم بر 
ليتر و زمان آماده سازی آن 2 ساعت بود. نرخ مصرف فلوكوالنت 
در كارخانه 70 گرم بر تن و درصد جامد خوراک ورودی به 
این  بر طبق  با 10 درصد می باشد.  برابر  باطله خط 7  تيكنر 
روند در آزمایشات درصد جامد نمونه مورد آزمایش 10 درصد، 
بر  آزمایشات 40،30 و 50 گرم  فلوكوالنت در  نرخ مصرف  و 
فلوكوالنت  انواع  به ذكر است كه  نظر گرفته شد. الزم  تن در 
مورد استفاده در این آزمایشات شامل: sadri301, A26 بود. 
رابطه  اساس  بر  آزمایش  نياز  مورد  نمونه جامد خشک  مقدار 
درصد جامد و دانسيته جامد)2/83 گرم بر سانتی متر مكعب( 
106 گرم به دست آمد. در این پزوهش عامل مهم اندازه گيری 
pH محيط یا همان پالپ داخل استوانه بود. برای این كار بعد 
 pH متر، قبل از افزودن سود به محلول pH از كاليبره كردن
آن اندازه گيری شد كه عدد 8 به دست آمد. سپس آزمایش 
ته نشينی را با این شرایط برای دو نوع فلوكوالنت مختلف در 
نرخ مصرف های ثابت)40،30و 50 گرم بر تن( انجام داديم. در 
مرحله بعدی با افزودن مقداری سود به محلول، pH آن را به 
9 رسانديم و با تكرار شرایط آزمایش قبلی آزمایش ته نشينی 
را برای این مرحله انجام داديم. و سپس برای مرحله سوم نيز 
مقدار سود بيشتری به محلول اضافه كرديم و pH آن را به 11 
رسانديم و با تكرار شرایط دو آزمایش قبلی آزمایش ته نشينی را 
برای این مرحله نيز انجام داديم. پس از انجام آزمایش ها، برای 
هر یک از آزمایش ها نمودار ارتفاع-زمان رسم شد و بر اساس 

آن سرعت ته نشينی هر آزمایش  مشخص گرديد.

4- تحليل داده ها و ارائه نتایج
 pH =8 4-1 بررسی سرعت ته نشينی در

جهت آزمایش ته نشينی از فلوكوالنت های A26 و sadri در 
ميزان مصرف های 30، 40 و 50 گرم بر تن استفاده شد، كه 

نتایج آن در شكل های 2 ، 3 و 4 آورد ه شده است.

 
شكل2-نمودار سرعت ته نشينی در pH =8 و ميزان مصرف فلوكوالنت 30 گرم بر تن

 

 

شكل3-نمودار سرعت ته نشينی درpH =8 و ميزان مصرف فلوكوالنت 40 گرم بر تن

شكل4- نمودار سرعت ته نشينی درpH =8   و ميزان مصرف فلوكوالنت 50 گرم بر تن
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با توجه به نتایج شكل های 2، 3 و 4  می توان به این نتيجه 
رسيد كه فلوكوالنت A26 در تمامی مقاديرمصرفی استفاده 
شده دارای سرعت باالتری می باشد و بهترین عملكرد را در  

pH =8   دارد.

 pH =9  4-2 بررسی سرعت ته نشينی در
جهت آزمایش ته نشينی از فلوكوالنت های A26 و sadri در 
ميزان مصرف های 30، 40 و 50 گرم بر تن استفاده شد، كه 

نتایج آن در شكل های 4 ، 5 و 6 آورده شده است.

با توجه به نتایج شكل های 5، 6 و 7 می توان به این نتيجه 
تن  بر  و 40گرم  مقادير 30  در   sadri فلوكوالنت  كه  رسيد 
دارای  تن  بر  مقدار50 گرم  A26 در  فلوكوالنت  و همچنين 
  pH =9 در را  عملكرد  بهترین  و  باشند  می  باالتری  سرعت 

دارند.

 pH =11 4-3-بررسی سرعت ته نشينی در
 sadri و  A26 جهت آزمایش ته نشينی از فلوكوالنت های
در ميزان مصرف های 30، 40 و 50 گرم بر تن استفاده شد، 

كه نتایج آن در شكل های 8 ، 9 و 10 آورده شده است.

 

شكل5- نمودار سرعت ته نشينی در  pH =9  و ميزان مصرف فلوكوالنت 30 گرم بر تن

 
شكل6- نمودار سرعت ته نشينی در pH =9  و ميزان مصرف فلوكوالنت 40 گرم بر تن

 
شكل7- نمودار سرعت ته نشينی در  pH =9 و ميزان مصرف فلوكوالنت 50 گرم بر تن

 
شكل8- نمودار سرعت ته نشينی در pH =11 و ميزان مصرف فلوكوالنت 30 گرم بر تن

 
شكل9- نمودار سرعت ته نشينی در  pH =11 و ميزان مصرف فلوكوالنت 40 گرم بر تن
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با توجه به نتایج شكل های 9،8 و 10 می توان به این نتيجه 
رسيد كه فلوكوالنت sadri در تمامی مقادير مصرفی دارای 
  pH =11  باالتری می باشد و بهترین عملكرد را در سرعت 

دارد.
4-4-بررسی بهنرین سرعت ته نشينی در pH های 8، 

9 و 11
با توجه به جدول 1 كه حاصل از نتایج بدست آمده از تست 
های ته نشينی می باشد بهترین سرعت ته نشينی در pH های 
با  مختلف را مشخص می كنيم. به این نتيجه می رسيم كه  
از  بيشتری  ته نشينی  سرعت   sadri فلوكوالنت   pH افزایش 
فلوكوالنت A26 دارد گرچه ميزان pH باالتر از یک ميزانی 
باعث كاهش سرعت ته نشينی می شود به این دليل است كه 
نيروی دافعه بين ذرات بر نيروی جاذبه ی آن ها غلبه می كند. 
pH باتاثير بر روی بار سطوح ذرات معلق و همچنين تاثير بر 
بگذارد.  تاثير  ته نشينی  فرآیند  در  آن  مكانيزم  و  پليمر  روی 
البته این را هم باید در نظر بگيریم كه pH خيلی باال و خيلی 
اقتصادی  لحاظ  از  و  تجهيزات می شود  باعث خوردگی  پایين 

ضرر می رساند.

5- نتيجه گيری
با بررسی فلوكوالنت های A26  و sadri در ميزان مصرف 
 pH های 30، 40 و 50 گرم بر تن در درصد جامد 10 و در
های 8،9 و11 به این نتيجه رسيديم كه در صورت استفاده 
كاهش  ته نشينی  pH سرعت  افزایش  با   A26 فلوكوالنت  از 
می یابد در نتيجه برای این حالت بهترین سرعت ته نشينی در  
pH =8 به دست می آید، و نيازی به افزایش pH نداریم. ولی 
در مورد فلوكوالنت sadri 301 این روند بر عكس می باشد. با 
توجه به اینكه فلوكوالنت مصرفی كارخانه sadri 301 می باشد 
تا   افزایش،  به  نياز  ته نشينی  سرعت  بهترین  به  رسيدن  برای 

pH =11 می باشد.
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شكل10-نمودار سرعت ته نشينی در pH =11   و ميزان مصرف

 فلوكوالنت 50 گرم بر تن

pH جدول1-  بهترین سرعت ته نشينی در مقادیر مختلف

  pHمقدار  نشینیبهترین سرعت ته

6/92 (A96) 8 

4/98 (A96 ) 2 

 2/98 (sadri) 11 
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روحاهللجهانگیری1،علیذوالفقاری2،شهامترستمی3
چكيده 

بازیافت آب در كارخانه فرآوری غالباً امری اجتناب   ناپذیر است. بخصوص در مواردی كه كارخانه در منطقه ای كم آب واقع شده 
باشد. جلوگيری از هدر رفتن آب به منظور بازیابی و همچنين جلوگيری از آلودگی محيط زیست و اتالف عناصر اهميت بسزایی 
دارد. تيكنر یک وسيله جداسازی جامد از مایع است. در این تجهيز مواد تحت نيروی وزن خود و اضافه كردن مواد شيميایی ته 
نشين شده و جداسازی جامد از مایع صورت می گيرد. در شرایطی كه اختالف چگالی جامد و مایع زیاد باشد، روش ته نشينی برای 
جداسازی جامد از مایع دارای بهترین بازدهی است. باطله كارخانه غبار گل گهر خوراک جديد تيكنر باطله كارخانه هماتيت می 
باشد. با كاهش دانه بندی خوراک ورودی تيكنر مشكالتی ازجمله كاهش سرعت ته نشينی رخ داده است. با بررسی سرعت ته نشينی 
با دو فلوكوالنت A26 و BASF در درصد جامد 8%، 10% و 12%  و مقادير مصرفی 40، 50، 60 و 70 گرم بر تن، فلوكوالنت 

A26 در درصد جامد 8% و فلوكوالنت BASF در 10% و 12% عملكرد بهتری در تمامی مقادير مصرفی داشتند. 

كلمات كليدی:تيكنر باطله كارخانه هماتيت، سرعت ته نشينی، فلوكوالنت، درصد جامد

Roham1994jahangiri@gmail.com1- كارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه كاشان، پژوهشگر پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر
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1-مقدمه
اكثر روش های مختلف تغليظ و تخليص كارخانه های فرآوری 
مواد معدنی، در محيطی آبی انجام می گردند. در این شرایط 
به  باید  كه  بوده  دوغاب  به صورت  نهایی  پرعيارشده  محصول 
یكی  نمود]1[.  بازیابی  را  ممكن  آب  بيشترین  آبگيری  كمک 
از روش های جداسازی جامد از مایع به كمک تيكنر می باشد. 
در این روش درصد جامد تيكنر در محدوده )20-10(درصد 
را می توان در ته ریز تيكنر به )80-50(درصد رسانيد، كه در 
نهایت بخش گل به دست آمده به سمت سدهای باطله حمل 
كانه آرایی  آخر مسيرهای  در  معوال  تيكنرها  انبار می گردد.  و 
برای  می شوند]2[.  گرفته  بكار  تغليظ  و  آب  بازیافت  جهت 
تحت  شيميایی  مواد  از  تيكنر  در  ته نشينی  سرعت  افزایش 

عنوان فلوكوالنت و كواگوالنت استفاده می شود.

1-2- ته نشينی در تيكنر
در تيكنر، در اثر اختالف دانسيته جامد و مایع، ذرات جامد 
تيكنر  ته ریز  از  شده  غليظ  دوغاب  به صورت  و  شده  ته نشين 
برای  شفاف  آب  به صورت  نيز  سرریز  جریان  می شود.  خارج 
استفاده مجدد به مدار بازگردانده می شود. تيكنرهایی كه در 
ابتدا مورداستفاده قرار می گرفتند مخازن ساده ای بودند كه 
ابعاد بسيار بزرگ ساخته می شدند. باگذشت زمان فناوری  با 
ساخت تيكنر توسعه پيدا كرد به طوری كه تيكنرهای جديد با 
ابعاد كوچک تر و ظرفيت معادل طراحی و ساخته می شوند]3[.

در تيكنر، در اثر اختالف دانسيته جامد و مایع، ذرات جامد 
تيكنر  ته ریز  از  شده  غليظ  دوغاب  به صورت  و  شده  ته نشين 
برای  شفاف  آب  به صورت  نيز  سرریز  جریان  می شود.  خارج 
استفاده مجدد به مدار بازگردانده می شود. تيكنرهایی كه در 
ابتدا مورداستفاده قرار می گرفتند مخازن ساده ای بودند كه 
ابعاد بسيار بزرگ ساخته می شدند. باگذشت زمان فناوری  با 
ساخت تيكنر توسعه پيدا كرد به طوری كه تيكنرهای جديد با 
ابعاد كوچک تر و ظرفيت معادل طراحی و ساخته می شوند]4[.

1-3- آزمایش ته نشينی در آزمایشگاه
یكی از مهم ترین روش های بررسی قابليت آبگيری مواد، استفاده 
از آزمایش ته نشينی ناپيوسته در استوانه است. در این آزمایش 
مقداری پالپ در حضور فلوكوالنت در استوانه شيشه ای مدرج، 
ته نشين شده و فصل مشترک پالپ و آب شفاف در بازه های 
زمانی مشخص ثبت می شود نتيجه آزمایش ته نشينی به صورت 
منحنی ته نشينی بيان می گردد، كه در آن ارتفاع فصل مشترک 
آب شفاف و پالپ برحسب زمان ترسيم می شود. غلظت پالپ 
از باال به پایين افزایش می یابد به طوری كه الیه فصل مشترک 

پالپ و آب شفاف كمترین غلظت را دارد]5[.

1-4- فرآیندهای ناپایدارسازی
باعث  كه  دارند  منفی  یا  مثبت  بار  سطحشان  روی  بر  ذرات 
پایداری ذرات معلق می شود. تبديل حالت پایدار ذرات معلق 
فرآیندهای  می شود.  ناميده  ناپایدارسازی  ناپایدار،  حالت  به 
می شوند.  ناميده  كواگوالسيون  و  فلوكوالسيون  ناپایدارسازی، 
اضافه  به وسيله ی  بار  خنثی سازی  طریق  از  ناپایدارسازی  اگر 
كردن مواد شيميایی معدنی انجام شود، فرآیند كواگوالسيون 
ناميده می شود. فرآیند تشكيل لخته های بزرگ از ذرات جامد 
توسط مواد پليمری با وزن ملكولی باال، فلوكوالسيون ناميده 
می شود. هيچ تغييرباردرعمليات فلوكوالسيون ایجاد نمی شود. 
لخته های تشكيل شده به وسيله ی كواگوالسيون فشرده بوده و 
پيوند ضعيفی دارند، در حاليكه لخته های تشكيل شده توسط 
بيشتر  تخلخل  و  قوی تر  پيوند  بزرگ تر،  اندازه  فلكوالسيون 
دارند. فلوكوالنت ها و كواگوالنت ها موادی هستند كه در مرحله 
مواد  فرآوری  در  )آبگيری(  مایع  از  جامد  فازهای   جداسازی 
معدنی استفاده می شوند. این مواد به دو گروه بزرگ، معدنی 
و پليمری، تقسيم می شوند. فلوكوالنت ها به دو دسته طبيعی 
و مصنوعی و فلوكوالنت های مصنوعی به سه دسته ی غيریونی، 
آنيونی و كاتيونی تقسيم می شوند. در صنعت فرآوری محدوده 
زمانی  كواگوالنت هاست.  از  بيشتر  خيلی  فلوكوالنت ها  كاربرد 
كه پليمرهای با زنجير بلند با مقدار كمی به یک سوسپانسيون 
ذرات كلوئيدی اضافه شوند، یک زنجير پليمر جذب شده برروی 
ذرات می توانند به دو یا چند ذره بچسبد و پل سازی بين ذرات 
انجام شود. برای مكانيزم پل سازی باید سطح كافی اشغال نشده 
توسط پليمر برروی یک ذره وجود داشته باشد تا قسمت آزاد 
پليمر متصل به ذرات ديگر، بتواند به این ذرات بچسبد. پل های 
پليمری باید آن قدر وسعت داشته باشند تا ذراتی را كه نيروی 
دافعه بين آن ها وجود دارد، به هم پل بزنند. بنابراین در مقادير 
پایين فلوكوالنت، پليمر كافی برای تشكيل شبكه اتصالی قوی 
بين ذرات وجود ندارد. در مقادير پليمر باال، مقدار سطح كافی 
اشغال نشده توسط پليمر برروی یک ذره برای اتصال لخته ها و 

ذرات ناپایدار وجود ندارد]5[ و ]6[.

2- روش تحقيق
از 3 مرحله  بعد  تيكنر  از خوراک  ابتدا  انجام آزمایش ها  برای 
جدایش مغناطيسی شدت پایين نمونه برداری انجام شد. بعد 
از خشک كردن نمونه ها، برروی نمونه ها آناليز سرندی زده شد 
با یكديگر  و d80 خط 59 ميكرون به دست آمد. نمونه ها را 
مخلوط كرده و برای انجام آزمایش ها از آن ها نمونه معرف با 
ریفل جدا شد. برای انجام آزمایش ها فلوكوالنت های مختلف و 
نرخ مصرف های مختلف در نظر گرفته شد. غلظت آماده سازی 
فلوكوالنت 1 گرم بر ليتر و زمان آماده سازی آن 2 ساعت بود. 
چون نرخ مصرف فلوكوالنت حدود 55 گرم بر تن و درصد جامد 
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خوراک تيكنر در حدود 10 درصد و فلوكوالنت مصرفی با اسم 
تجاری BASF بود درنتيجه نرخ مصرف ها، 40، 50 و 60 و70 
گرم برتن و فلوكوالنت های A26 و BASF انتخاب شدند. 
بر طبق درصد جامد 8، 10 و 12 در آزمون های ته نشينی به 
پس ازآن  بود.  موردنياز  جامد  گرم   130 و   107  ،87 ترتيب 
آزمایش ها به صورت تک عاملی بررسی گرديد، به طوری كه ابتدا 
نوع فلوكوالنت سپس نرخ مصرف فلوكوالنت بر روی نمونه ها 
به طور مجزا مورد آزمایش قرار گرفت پس ازآنجام آزمایش ها، 
برای هر آزمایش نمودار ارتفاع-زمان رسم شد و بر اساس آن 

سرعت ته نشينی هر آزمایش مشخص گرديد. 

3- تحليل داده ها و ارائه نتایج
3-1-  آزمایش ته نشينی با مقدار جامد %8

در   BASF و    A26 فلوكوالنت  دو  با  جامد %8  مقدار  در 
نشينی  ته  آزمایش  تن  بر  گرم   70 و   60  ،50  ،40 مقادير 
انجام شد. مقدارگرم مصرفی 87 گرم بود. پس ازآن آزمایش ها 
نوع  ابتدا  به طوری كه  گرديد،  بررسی  عاملی  تک  به صورت 
فلوكوالنت سپس نرخ مصرف فلوكوالنت بر روی نمونه ها به طور 
مجزا مورد آزمایش قرار گرفت پس ازآنجام آزمایش ها، برای هر 
آزمایش نمودار ارتفاع-زمان رسم شد و بر اساس آن سرعت 

ته نشينی هر آزمایش مشخص گرديد.

از انجام آزمون های ته نشينی در مقدار جامد 8% با توجه به  بعد 
نتایج شكل های )1(، )2( و جدول )1( می توان به این نتيجه رسيد 
كه با افزایش مقدار مصرفی فلوكوالنت سرعت ته نشينی افزایش یافته 
استفاده شده  مصرفی  مقادير  تمامی  در   A26 فلوكوالنت  و  است 
دارای سرعت باالتری است و بهترین عملكرد را در مقدار جامد %8 

دارد.

3-2-   آزمایش ته نشينی با مقدار جامد %10
در مقدار جامد 10% با دو فلوكوالنت A26  و BASF در مقادير 
40، 50، 60 و 70 گرم بر تن آزمایش ته نشينی انجام شد. مقدارگرم 
عاملی  تک  به صورت  آزمایش ها  پس ازآن  بود.  گرم   107 مصرفی 
ابتدا نوع فلوكوالنت سپس نرخ مصرف  بررسی گرديد، به طوری كه 
فلوكوالنت بر روی نمونه ها به طور مجزا مورد آزمایش قرار گرفت 
رسم  ارتفاع-زمان  نمودار  آزمایش  هر  برای  آزمایش ها،  پس ازآنجام 

شد و بر اساس آن سرعت ته نشينی هر آزمایش مشخص گرديد.
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شكل 1-نمودار سرعت ته نشينی در مقدار جامد 8 و ميزان مصرف فلوكوالنت 40، 50، 
A26 60 و 70 گرم بر تن با فلوكوالنت
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شكل 2- نمودار سرعت ته نشينی در مقدار جامد 8% و ميزان مصرف فلوكوالنت 40، 
BASF 50، 60 و 70 گرم بر تن با فلوكوالنت

متر بر ثانیه(نشینی )میلیسرعت ته  

رتن()گرم ب فلوکوالنت   04 04 04 04 

A60 9/0  1/8  6/11  0/10  

BASF 0 1/0  1/11  0/11  

 

جدول 1- سرعت ته نشينی فلوكوالنت A26 و BASF در مقادیر مصرفی مختلف 
در مقدار جامد %8
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بعد از انجام آزمون های ته نشينی در مقدار جامد 10% با توجه به 
نتایج شكل های )3(، )4( و جدول )2( می توان به این نتيجه رسيد 
كه با افزایش مقدار مصرفی فلوكوالنت سرعت ته نشينی افزایش یافته 
است و فلوكوالنت BASF در تمامی مقادير مصرفی استفاده شده 
جامد  مقدار  در  را  عملكرد  بهترین  و  است  باالتری  سرعت  دارای 

10% دارد.

3-2- آزمایش ته نشينی با مقدار جامد %12

در مقدار جامد 12% با دو فلوكوالنت A26  و BASF در مقادير 
40، 50، 60 و 70 گرم بر تن آزمایش ته نشينی انجام شد. مقدارگرم 
عاملی  تک  به صورت  آزمایش ها  پس ازآن  بود.  گرم   130 مصرفی 
ابتدا نوع فلوكوالنت سپس نرخ مصرف  بررسی گرديد، به طوری كه 
فلوكوالنت بر روی نمونه ها به طور مجزا مورد آزمایش قرار گرفت 
رسم  ارتفاع-زمان  نمودار  آزمایش  هر  برای  آزمایش ها،  پس ازآنجام 

شد و بر اساس آن سرعت ته نشينی هر آزمایش مشخص گرديد.

بعد از انجام آزمون های ته نشينی در مقدار جامد 12% با توجه به 
نتایج شكل های )5(، )6( و جدول )3( می توان به این نتيجه رسيد 
كه با افزایش مقدار مصرفی فلوكوالنت سرعت ته نشينی افزایش یافته 
است و فلوكوالنت BASF در تمامی مقادير مصرفی استفاده شده 
جامد  مقدار  در  را  عملكرد  بهترین  و  است  باالتری  سرعت  دارای 

12% دارد.
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شكل 4- نمودار سرعت ته نشينی در مقدار جامد 10% و ميزان مصرف فلوكوالنت 40، 
50، 60 و 70 گرم بر تن
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شكل 5- نمودار سرعت ته نشينی در درصد جامد 10و ميزان مصرف فلوكوالنت 40، 
50، 60 و 70 گرم بر تن

جدول 2- سرعت ته نشينی فلوكوالنت A26 و BASF درمقادیر مصرفی مختلف در 
مقدار جامد%10
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شكل 5-  نمودار سرعت ته نشينی در مقدار جامد 12% و ميزان مصرف فلوكوالنت 40، 
50، 60 و 70 گرم بر تن
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شكل 6-  نمودار سرعت ته نشينی در مقدار جامد 12% و ميزان مصرف فلوكوالنت 40، 
50، 60 و 70 گرم بر تن

 متر بر ثانیه(نشینی )میلیسرعت ته 

 
)گرم  فلوکوالنت
 برتن(

04 04 04 04 

A60 0 8/0 3/8 6/11 

BASF 3/0 0/0 1/9 8/16 
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4-نتيجه گيري 
مصرفی  مقادير  در   BASF و   A26 فلوكوالنت  دو  بررسی  با 
برتن در مقدار جامد 8%، 10% و %12  40، 50، 60 و 70 گرم 
با افزایش مقدار مصرفی سرعت ته نشينی افزایش یافت. در مقدار 
به  نسبت  بيشتری  ته نشينی  سرعت   A26 فلوكوالنت   %8 جامد 
فلوكوالنت BASF داشت. در مقدار جامدهای 10% و 12% این 
فرآیند برعكس بوده و سرعت ته نشينی فلوكوالنت BASF نسبت 
به A26 بيشتر بود. تيكنر باطله هماتيت با مقدار جامد %10 كار 
می كند بنابراین با انجام این آزمون ها و بررسی نتایج، ديگر نيازی به 
تغيير فلوكوالنت نيست. فلوكوالنت BASF در مقدار جامدهای باال 
بهتر جواب داده و در صورت افزایش تناژ ورودی به تيكنر توانایی 

بيشتری برای تشكيل لخته سازی را دارد.

5- منابع
[1] Moudgil, B.M & Bharat D.Shah, 1986. 
Selection of flocculants for solid liquid 
separation, Advances in solid-liquid separation 
, center of research in mining and mineral 
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Florid.

]2[ حسيني نسب، م.، 1387.، " تأثير غلظت اوليه پالپ بر سرعت 
ته نشينی ذرات در نواحي مختلف تيكنر"، دومين كنفرانس مهندسي 

معدن ایران، صفحه 306-299.
[3] Tarleton, E.S., Wakeman, R.J., 2009. Solid/
Liquid Separation-Equipment Selection and 
Process Design, Elsevier.
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تيكنرهاي باطله مجتمع مس شهربابک "، چهارمين كنفرانس

مهندسي معدن ایران، دانشگاه تهران.

شيميایي  مواد  سطحي  جذب  "بررسي   ،1391 ع.،  بهمني،   ]5[
مورداستفاده در تيكنرها به منظور افزایش كارآیي عمليات آبگيري 
مجتمع  هماتيت  فرآوري  كارخانه  باطله  تيكنر  موردي:  مطالعه 
مواد  فرآوری  ارشد  كارشناسي  پایان نامه   ،" گل گهر  سنگ آهن 

معدنی، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، بخش مهندسی معدن.

]6[ كاربخش، م.، 1393.، "بررسی فرآیند جداسازی در تيكنر باطله 
كارخانه هماتيت مجتمع گل گهر"، دومين همایش علمی مهندسی 

فرآیند، تهران.

متر بر ثانیه(نشینی )میلیسرعت ته  

)گرم  فلوکوالنت 
 برتن(

04 04 04 04 

A60 6 0/6  0/0  8/0  

BASF 6/3  9/0  3/0  0/9  

 

جدول 3- سرعت ته نشينی فلوكوالنت A26 و BASF در مقادیر مصرفی مختلف 
در مقدار جامد %12
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1- مقدمه
احياء  و  بلند  كورة  فرآیند  در  آهن  اكسيد  گندلة  از  استفاده 
مزایای ديگری  توليد،  بازده  و  نرخ  افزایش  بر  مستقيم عالوه 
هم چون خواص مكانيكی مناسب، حمل و نقل آسان و قابليت 
تغيير محصول متناسب با نياز مصرف كننده را فراهم می آورد. 
توليدكنندگان این محصول برای افزایش توان رقابتی خود در 
بازارهای جهانی به دنبال روش هایی برای كاهش هزینه های 
توليد، افزایش كيفيت و كاهش اثرات زیست محيطی ناشی از 

توليد هستند.
مگنتيت در طی پنجاه سال گذشته سهم بسزایی در تامين مادة 
اوليه مورد نياز برای صنایع فوالد داشته است و پيش  بينی 
باشد. اكسيداسيون  ادامه داشته  این رویه همچنان  شود  می 
بخش  بودن  گرمازا  دليل  به   )1( معادله  با  مطابق  مگنتيت 
فرآیند  در حين  پخت  برای  نياز  مورد  انرژی  از  توجهی  قابل 
گندله سازی را تامين می كند. به علت اهميت صنعتی واكنش 
اكسيداسيون مگنتيت به هماتيت تحقيقاتی بسياری بر روی 

این موضوع انجام پذیرفته است]5-1[.
)1(

تعيينكننده در پخت  بسيار  فاكتورهایی  و دمای پخت  زمان 
مگنتيت  تبديل  كسر  در  تغيير  هستند.  آهن  اكسيد  گندله 
بازگشتی  هوای  دمای  در  نوسان  ایجاد  دليل  به  هماتيت  به 
ميكروسكوپی  بررسی  پخت می شود.  فرآیند  ناپایداری  باعث 
فصل مشترک حين پخت گندله های مگنتيتی نشان می د 
هد اگرچه واكنش فصل مشترک كاماًل مشخص و شارپ در 
پایين حالت  ولی فصل مشترک در دماهای  دارد  باال  دمای 
از  باالتر  دمای   .]2[ گيرد  می  به خود  غيرمشخص  و  نفوذی 
ᵒC 1200 و حضور افزودنيهایی مانند اليوین می تواند منجر 
به تجزیة هماتيت به مگنتيت گردد كه این موضوع باعث از 
دست رفتن استحكام مكانيكی و قابليت احياشوندگی گندله  ها 
می شود ]6[. درک رفتار حرارتی گندله اكسيد آهن به عنوان 
كوچكترین جز در فرآیند پخت گندله پيش نيازی اساسی برای 
مدلسازی و بهينهسازی كل فرآیند پخت است. به این منظور 
در اینجا به این موضوع پرداخته خواهد شد. مدل های ریاضی 
مختلفی به منظور تشریح واكنش های گاز-جامد غيركاتاليستی 
در قرص های متخلخل معرفی شده است ]7, 8[. تفاوت عمده 
این روش ها در نحوه وابستگی عبارت مربوط به نرخ واكنش به 
غلظت واكنش دهنده جامد است. در این مقاله تكنيک عددی 
كلی و مستقل از شرایط خاص برای مدل كردن واكنش و رفتار 
حرارتی گندله اكسيد آهن معرفی می-گردد. الزم به ذكر است 
برای مدلسازی صرفاً محدود به گندلة  كه روش معرفی شده 
اكسيد آهن نبوده و از آن می توان برای مدلسازی انواع واكنش 
های گاز/ جامد غيركاتاليستی استفاده نمود. در نوشتة حاضر 

به منظور جلوگيری از طوالنی شدن مطلب از آوردن معادالت 
حاكم صرف نظر شده و خواننده برای بررسی معادالت حاكم 

به مرجع شماره ]9[ ارجاع داده می شود.

2- روش تحقيق
 1-2- واكنش اكسيداسيون مگنتيت به هماتيت

واكنش اكسيداسيون مگنتيت به هماتيت به صورت دو مولكولی 
ذاتی  در نظر گرفته شد. بر این اساس نرخ واكنش وابسته به 
سطح ویژة جامد واكنش د هنده )S(، غلظت گاز واكنش دهنده 
یعنی اكسيژن )cg(، غلظت جامد واكنش دهنده )cs( و دما در 
نظر گرفته شد. عبارت كلی زیر برای نرخ واكنش از زكلی و 

همكاران اقتباس شد ]10[:
)2(

دررابطةباالm'درجةواكنشنسبتبهجامداستكهبهصورت 
تجربی مشخص می گردد. مانسن و همكاران ]11[ به منظور 
مطالعه سينتيک اكسيداسيون ذرات مگنتيت، ذراتی به ابعاد 
µm 100-72 را به داخل یه كوره با دمای ثابت و اتمسفر هوا 
دميده و پس از یک دقيقه ذرات را با كمک دمش مجدد از 
كوره خارج و مورد بررسی قرار دادند. بر اساس گزارش مانسن 
و همكاران اكسيداسيون ذرات مگنيتيت از قانون سهمی تبعيت 
از توزین حرارتی  با استفاده  می كند. منظم و همكاران ]1[ 
)TGA( به بررسی مكانيزم اكسيداسيون مگنتيت پرداخته اند. 
برازش داده های تجربی منظم و همكاران با رابطة پيشنهادی 
مانسن و همكاران در شكل 1-الف نشان داده شده است. داده 
های تجربی در این شكل خطوط مستقيمی را ایجاد نمی كنند 
كه این به این معنی است كه اكسيداسيون مگنتيت از قانون 
سهمی تبعيت نمی كند. منظم و همكاران نشان دادند كه از 
ميان مدل های مختلف، مدل سينتيكی مرتبة دوم به خوبی 
داده های تجربی را برازش می كند، به نحوی كه ضریب برازش 

برای آن ها باالتر از 0/995 بوده است )شكل 1-ب(.
استفاده از مدل ذاتی برای مدل سازی واكنش در تحقيق حاضر 
این امكان را فراهم می آورد تا مدل با توجه به شرایط مرزی 
هستة  از  واكنشی  های  رژیم  از  وسيعی  محدودة  باشد  قادر 
كوچک شونده تا هستة واكنش دهنده را پوشش دهد. در این 
مدل برای لحاظ كردن تاثير مورفولوژی ماتریس جامد، سطح 
ویژة داخلی گندله به صورت شبكه ای از حفرات استوانه ای 
به  حفرات  این  توزیع  اگر  شد.  گرفته  نظر  در  طوالنی  شكل 

صورت یكنواخت در نظر گرفته شود.
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سطح داخلی به صورت زیر تخمين زده می شود

)3(

تعداد حفرات از رابطه زیر بدست می اید

)4(

با فرض طول ثابت برای حفرات استوانه ای و افزایش یا كاهش 
حجم حفرات به صورت شعاعی، می توان نوشت:

)5(

با جاگذاری )5( در )4( داریم:

)6(

تغيير تخلخل در اثر توليد یا مصرف گونه های جامد به صورت 
زیر در نظر گرفته شد:

)7(

باال       رابطة  مصرف در  یا  توليد  ها  واكنش  نرخ  مجموع 
به  الزم  ذكر است رابطة قطر ميانگين حفره با اندازه است. 

بيان  قابل  زیر  رابطة  به صورت  ميانگين ذرات كنسانتره  قطر 
است:

)8(

2-2- روش های عددی
وابستگی توليد حرارت و مصرف اكسيژن به سينتيک واكنش 
و  جرم  انتقال  معادالت  با  شيميایی  واكنش  شد  كوپل  باعث 
حرارت می گردد. بر این اساس روش حجم محدود برای حل 
معادالت جزئی كوپل شده و به دست آورد پروفيل های دما و 
غلظت در داخل گندله مورد استفاده قرار گرفت. جزئيات حل 
سيستم های معادالتی حاصل در مرجع شمارة ]12[ آورده 

شده است.
3-2- صحت سنجی مدل

 12 mm تغييرات كسر اكسيداسيون گندلة مگنتيتی به قطر
با زمان در دمای ᵒC 1000 در شكل 2 نشان داده شده است. 
در این شكل كسر تبديل پيش بينی شده به كمک مدل ریاضی 
غلظت  در   ]2[ بيتسيانس  و  پاپاناتسيو  تجربی  های  داده  با 
تخلخل  و  هوا  اتمسفر  در  همچنين  و  اكسيژن  مختلف  های 
های مختلف مقایسه شده است. همانطور كه مشاهده می شود 
از  نتایج حاصل  و  بين داده های تجربی  بسيار خوبی  تطابق 

شبيه سازی وجود دارد.
فاكتور های  به عواملی همچون  دمای گندله در حين پخت 
نفوذی و همچنين تركيب شيميایی گاز واكنش دهنده بستگی 
دارد. پارامتر های مربوط به نتایج ارائه شده از مدل در نوشتة 
حاضر در جدول 1 آورده شده است. با در نظر گرفتن اندازة 

ميانگين µm 25 برای ذرات كنسانتره، اندازة حفرات برابر 
µm 7/5 به دست آمد. با استفاده از مقادير ذكر شده در جدول 
4-1 برای پارامتر های مدل سازی، عدد شروود  )Sh( برابر 6/5 

به دست می آید.
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شكل 1. )الف( برازش داده های تجربی منظم و همكاران با رابطة پيشنهادی مانسن و همكاران؛ )ب( برازش داده های تجربی منظم و همكاران با مدل مرتبة دوم. 
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 )ب(

 
شكل 2. مقایسة داده های تجربی با نتایج حاصل از مدل در دمای ᵒC 1000 برای )الف( درصدهای مختلف حجمی اكسيژن؛ )ب( اتمسفر هوا و تخلخل های مختلف. 

m/s 1 inletV m 210/2 d 

ᵒC 1222 bulkT µm 5/7 pd 

ᵒC 1222 solidT % 02  

 m/s 0-12 07/4 k atm  1 p 

J/mol 75877 aE vol. % 17 
2Oc 

 

جدول 1. پارامترهای استفاده شده در مدل

3- تحليل داده ها و ارائه نتایج
1-3- تاثير اندازة گندله و حفرات

نرخ واكنش و انتقال جرم و حرارت تحت تاثير اندازة گندله و 
حفرات موجود در داخل آن است. شكل 3-الف حداكثر دمای 
قابل حصول برای گندلة های مگنتيتی با اندازة حفرات مختلف 
را در طی فرآیند اكسيداسيون را نشان می دهد. همانطور كه 
مشاهده می شود برای اندازة حفرة µm 7/5 با افزایش اندازة 
گندله حداكثر دمای قابل دستيابی افزایش یافته و با رسيدن 
قطر آن به mm 14 به حداكثر مقدار خود می رسد. این موضوع 
با در نظر گرفتن این نكته كه در پلت هایی با اندازة كوچک 
واكنش شيميایی كنترل كننده است قابل توجيه است. مقدار 
توليد گرما متناسب با حجم گندله یعنی R3 است، در حالی 
 R2 كه خروج حرارت از گندلة متناسب با اندازة سطحی یعنی
است. با این وجود افزایش اندازة گندله باعث طوالنی تر شدن 
مسير نفوذ و اهميت یافتن محدوديت های ناشی از انتقال جرم 
و نفوذ و تاثير بيشتر آن بر كل زمان مورد نياز برای تكميل 

همگن  صورت  به  كه  هایی  گندله   برای  گردد.  می  واكنش 
واكنش می دهد باالنس این دو اثر منجر به ظاهر شدن مقدار 
حداكثری شده و افزایش اندازة بيشتر منجر به ثابت ماندن و 
كاهش بعدی حداكثر دمای ميانگين قابل دستيابی می گردد. 
نتایج مشابه با آنچه ذكر شد در بررسی تئوری اكسيداسيون 
در سيستم Cu/CuO گزارش شده است ]13[. اما در حالتی 
كه جبهة واكنش به صورت شارپ و متمایز باشد توليد حرارت 
با توان دوم شعاع در فل مشترک  در داخل گندله متناسب 
یعنی R2 خواهد بود كه به نظر می رسد این موضوع منجر به 
مشاهدة روندی مانند آنچه در شكل 3-الف مشاهده می شود، 
تاثير  حفره  ميانگين  اندازة  است  ذكر  به  الزم  گرديد.  خواهد 
چندانی بر حداكثر دما در گندله های بزرگ ندارد. مورد اخير 
بزرگتر  های  گندله  در  اكسيداسيون  اینكه  گرفتن  نظر  در  با 
كنترل شونده با نفوذ است قابل توجيه می گردد. توجه به این 
موضوع الزم است كه در قطر حفرات كوچک پارامتر اصلی در 
ضریب نفوذ موثر ضریب نفوذ نادسن است، اما حفرات بزرگتر 
باعث كمتر شدن سطح واكنش و غالب شدن مكانيزم كنترل 
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شيميایی می شود. به عبارت ديگر، ذرات بزرگتر كنسانتره در 
در گندله هایی با قطر یكسان باعث پهن تر شدن فصل مشترک 
واكنشی می شوند، در حالی كه بزرگتر شدن قطر گندله با ثابت 
فرض كردن قطر ميانگين ذرات كنسانتره باعث تقویت عوامل 

نفوذی و شارپ تر شدن فصل مشترک خواهند شد.
در این قسمت سعی شده است تا با بررسی اثر نفوذ نادسن 

سهم به بررسی اثر اندازة ميانگين حفرات پرداخته  شود. 
نفوذی مقاومت در نادسن نفوذ 
كلباتعيينپارامتر    بهصورت

زیرمورد بررسی قرار گرفت.
)8(

است  نادسن  نفوذ  اهميت  دهنده  نشان   1 به  مقاديرنزديک 
در حالی كه مقادير نزديک به صفر نشان دهنده غالب بودن 
نفوذ مولكولی است. با توجه به شكل 3-ب برای سيستم مورد 
تاثير  نادسن  نفوذ   2 µm از اندازة حفرات كمتر  مطالعه، در 
قابلی توجهی داشته و قابل صرف نظر كردن نيست. به عبارت 
ديگر، تنها در گندله های ساخته شده با كنسانتره های ریزتر 
از µm 7 برخورد مولكول های اكسيژن با ديوارة حفرات تاثير 
قابل توجه در مقاومت نفوذی دارد و در صورتی كه در گندله 
هایی كه با كنسانترة دارای قطر ميانگين بزرگتر از این مقدار 

 

1
,

1 1
, ,

Kn i

Kn i mol i

D
D D




 


 

 )الف(

 

 )ب(

 
 

شكل 3. )الف( اهميت نسبی نفوذ نادسن در اندازة حفرات مختلف )ب( تاثير اندازة گندله و ميانگين اندازة حفرات بر حداكثر افزایش دما.

ساخته شده باشند، مقاومت نفوذی تنها در اثر برخورد مولكول 
های اكسيژن با یكديگر است.

2-3- تاثير دمای اكسيداسيون
كسر تبديل مگنتيت در دماهای ᵒC 800 و ᵒC 1100 به ترتيب 
در شكل های 4-الف و ب نشان داده شده است. بر این اساس، 
درگندله هایی با اندازة حفرة بزرگتر از µm 3 )ذرات كنسانتره با 
قطر ميانگين باالتر از µm 10( در دمای ᵒC 800 تبديل مگنتيت 
 1100 ᵒC به هماتيت كامل نمی شود، در حالی كه در دمای
بدون در نظر گرفتن قطر حفره تبديل كامل شده است. فورسمو 
و همكاران ]4[ در بررسی مكانيزم اكسيداسيون ذرات مگنتيت با 
استفاده از روش TGA به نتایج تقریباً مشابهی دست یافته اند. 
در مطالعة آن ها مشاهده شد كه كنسانترة مگنتيت با دانه بندی 
مختلف به صورت كامل در دمای ᵒC 1100 به هماتيت تبديل شده 
است در حالی كه در دمای ᵒC 800 دانه های كنساترة مگنتيت 
بزرگتر از µm 20 با گذشت زمان یک ساعت به صورت كامل به 
هماتيت تبديل نشده اند. آن ها همچنين بيان داشته اند كه دمای 

بهينه برای اكسيداسيون مگنتيت به هماتيت محدودة ᵒC 1100 تا 
ᵒC 1200 درجه است. این بازه بر اساس این واقعيت پيشنهاد شده 
است كه دمای  ᵒC 1100 برای اطمينان از اكسيداسيون كامل 
گندله-های ساخته شده با توزیع اندازة مختلف الزم است در حالی 
كه دماهای باالتر از  ᵒC 1200 می تواند منجر به سينتر شدن و در 
نتيجه كند شدن فرآیند تبديل مگنتيت به هماتيت شود. همانطور 
كه پيش تر اشاره شد نسبت نرخ واكنش به نرخ نفوذ تعيين كنندة 
گستردگی جبهة واكنش در داخل گندله است.  شكل های 4-ج و 
4-د پروفيل هماتيت در داخل گندله در كسر تبديل 0/5 را نشان 
می دهند. با كم شدن قطر ميانگين حفره جبهة واكنش محدودتر 
می شود. اما باید توجه داشت كه در محدودة اندازة حفرات مورد 
بررسی در اینجا مكانيزم نادسن تاثير چندانی در مقاومت نفوذی 
ندارد. از طرفی اثر مشهودتر كاهش اندازة حفرات افزایش سطح در 
دسترس برای واكنش شيميایی است. این موضوع منجر به افزایش 
نسبت سرعت واكنش به نفوذ شده و در نتيجه باعث باریک تر شدن 
اندازة حفرات افزایش سطح در  جبهة واكنش می شود. كاهش 
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نسبت سرعت واكنش به نفوذ شده و در نتيجه باعث باریک تر شدن 
جبهة واكنش می شود.

گندلة  برای  دما  اختالف  و  شده  اكسيد  كسر  پروفيل  شكل 5 
 800 ᵒC 600 )الف-ب(، دمای ᵒC 12 در دمای mm مگنتيتی

)ج-د( و دمای ᵒC 1000  )ه-و( را نشان می دهد.
از دماهای  كه  است  داده  نشان  تجربی  بررسی های  تر  پيش   
پایينتر تا دمای  ᵒC 1000 اكسيداسيون گندلة مگنتيتی به ترتيب 
كنترل شونده با واكنش شيميایی، واكنش شيميایی و نفوذ و نهایتاً 
در دماهای باالتر كنترل شونده با نفوذ است. بر این اساس می توان 
گفت شكل 5 نيز این روند را به درستی پيش بينی كرده است. 

در دما های پایين تر ضریب نفوذ نسبت به ثابت واكنش مقدار 
بزرگ تری داشته و باعث گستردگی جبهة واكنش در كل گندله 
می شود. در دما های باالتر نسبت ثابت سرعت واكنش به ضریب 
نفوذ اكسيژن در داخل گندله سریع تر است و باعث باریک تر شدن 
جبهة واكنش می شود. عالوه بر این همانطور كه از پروفيل های 
دمایی مشخص است، افزایش دما ابتداً سریع بوده و پس از آن با 
كاهش تدریجی مواجه می گردد. عالوه بر این پروفيل های دمایی 
نشان می دهد گراديان دمایی قابل توجهی در داخل گندله حين 
اكسيداسيون به وجود نمی آید، در حالی كه گراديان غلظتی بسيار 

چشمگير است.
 

 )الف(

 

 )ب(

 

 )ج(

 

 )د(

 
شكل 4. كسر اكسيد شده برای گندلة مگنتيتی mm  12- با اندازة حفرات مختلف: )الف( دمای ᵒC 800 ، )ب( دمای ᵒC 1100؛ )ج و د( پروفيل هماتيت 

 در داخل گندله در كسر تبدیل 0/5 مربوط به نمودار های الف و ب.
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.1000 ᵒC ه-و( دمای( ، 800 ᵒC دمای )ج-د( 600؛ ᵒC دمای )12؛ )الف-ب mm شكل 5. پروفيل كسر اكسيد شده و اختالف دما برای گندلة مگنتيتی
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4- نتيجه گيری
در این پژوهش، مدل شبه همگن برای بررسی رفتار حرارتی گندلة 
مگنتيتی حين اكسيداسيون معرفی شده و نتایج مدل با داده های 
تجربی حاصل از پژوهش های قبلی مورد مقایسه قرار گرفته است. 
پس از صحت سنجی و اطمينان از دقت و انطباق نتایج حاصل از 
مدل با داده های تجربی، ارتباط بين قطر حفرات )اندازه ذرات 
كنسانتره( و قطر گندله بر رژیم غالب حين اكسيداسيون و حداكثر 
افزایش دما مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان دهندة آن 
است كه استفاده از ذرات بزرگتر كنسانترة مگنتيتی باعث شكل-

گيری حفرات با قطر بزرگتر در داخل گندله شده و موجب كمتر 
شدن سطح در دسترس برای واكنش می گردد. این موضوع نيز 
در نهایت با كاهش سرعت واكنش باعث كاهش حداكثر دمای قابل 
كسب حين واكنش برای گندله و نيز غالب شدن مكانيزم كنترل 
واكنشی و به عبارت ديگر گسترده تر شدن فصل مشترک واكنش 
می گردد. از طرفی بزرگتر شدن قطر گندله با فرض ثابت بودن 
اندازة ميانگين ذرات كنسانتره باعث افزایش طول مسير نفوذ گاز 
در داخل گندله شده و اثر پارمترهای نفوذی را تقویت می كند. 
مورد اخير نيز به نوبة خود باعث غالب شدن مكانيزم كنترل نفوذی 

و شارپ تر شدن فصل مشترک خواهد گرديد.
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بابکعزیزسلطانی1،مهدیفیروزآبادی2،پیمانمرادپورطیبی3
چكيده 

نظارت بر كاركرد ماشين آالت در كليه صنایع به سرعت در حال پيشرفت است. هدف از نظارت و پایش وضعيت ماشين آالت مشخص 
نمودن سالمت و عيوب مكانيكی دستگاه های در حال كار است. تشخيص آسيب  قطعات گيربكس جهت پيشگيری از خرابی های 
ناشی از آسيب اوليه بسيار اهميت دارد. عالوه بر تأثير آسيب اوليه بر خرابی های ادامه كار، توقف تجهيزات در بسياری از صنایع 
موجب كاهش بهره وری و تأثير اقتصادی چشم گير می شود و كنترل اوليه می تواند مانع بخشی از توقف و هزینه های ناشی از آن 
شود بنا بر اهميت شرح داده شده، در كار حاضر، سيستم انتقال قدرت ميكسر در كارخانه گندله سازی گل گهر پایش می شود. این 
پایش در طول بيش از یک سال در این واحد، با تكيه بر آناليز ارتعاشات و همچنين نتيجه گيری هایی بر اساس توزیع دما و نتایج 
آناليز روغن انجام شده است. در حوزه آناليز ارتعاشات، عالوه بر شرح كلی اصول آناليز ارتعاشات جهت كاربرد در تجهيزات مختلف، 
شناسنامه ارتعاشی تجهيز موردنظر یعنی ميكسر، با استخراج پارامترهای موردنياز از اسناد فنی تجهيزات یا مشاهدات حضوری تهيه 
 شده است. كليه قطعات مرتبط با این تجهيز به لحاظ مشخصه های ارتعاشی تجزیه وتحليل شده اند و نشانه های ارتعاشی مربوط به 
عيب های احتمالی قطعات معرفی شده اند. در طول داده برداری ارتعاشی، برخی از نشانه های وجود عيب در داده برداری ارتعاشی 
مشاهده و پس از پيگيری عيب پيش بينی شده در تجهيز مشاهده شد. عالوه بر آن نشانه هایی از وجود عيب ذكرشده در نتایج آناليز 
روغن نيز مشاهده شد. متن موجود، سند معتبری جهت استفاده برای پایش وضعيت سيستم انتقال قدرت این ميكسر خواهد بود 

و می تواند به عنوان یک شناسنامه آماده برای پایش وضعيت سيستم در آینده نيز مورداستفاده قرار گيرد.

كلمات كليدي :ميكسر، گيربكس، پایش وضعيت، آناليز ارتعاشات، ترموگرافی، آناليز روغن

1- دانشجوی كارشناسی  ارشد مكانيک، پژوهشكده سنگ آهن و فوالد گل گهر
2- رئيس نگهداری و تعميرات، كارخانه گندله سازی شركت معدنی و صنعتی گل گهر

3- سرپرست پایش وضعيت، كارخانه  گندله سازی شركت معدنی و صنعتی گل گهر

پایشوضعیتگیربکسسیستمانتقالقدرتمیکسردرکارخانهگندلهسازیمجتمعگلگهر
باهدفریشهیابیعلتافزایشدمایغیرطبیعی
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1- مقدمه
به  را  بشر  فّناوری،  و  دانش  روزافزون  پيشرفت  و  گسترش 
قادر  بيشتر  كارایی  با  و  پيچيده  صنعتی  ماشين های  ساخت 
ساخته است، كه در كارخانه ها، صنایع و معادن مختلف مورد 
مراقبت  و  نگهداری  فرایند  بنابراین  می گيرند.  قرار  استفاده 
پيشرفته تری را می طلبند، چراكه متوقف شدن خطوط توليد 
از  اثر خرابی ماشين آالت كه به تعویض ماشين یا بخشی  در 
قطعات آن می انجامد و زیان های مالی و اقتصادی زیادی را به 
دنبال خواهد داشت. بنابراین الزم است با بكار بردن شيوه های 
نوین نگهداری و تعميرات، عمر این قبيل ماشين ها را افزایش 
داد. همچنين زمان خرابی های جزئی و یا كامل آنها را جهت 
برنامه ریزی تعميرات ماشين آالت، پيش بينی نمود. ازاین رو، این 
و  این صنعت  و پژوهش موردتوجه دست اندركاران  تحقيقات 

مؤسسات تحقيقاتی و دانشگاهی قرارگرفته است.

2- روش تحقيق
استراتژی های نگهداری و تعميرات

)BM(   1-2- تعميرات بعد از خرابی
كارخانه ها  و  از صنایع  برخی  در  در حال حاضر  و  درگذشته 
معمول ترین روش نگهداری و تعميرات ماشين آالت بر اساس 
آن  عيب  عمده ترین  كه  است؛  بوده  خرابی  از  بعد  تعميرات 
عدم امكان پيش بينی خرابی و زمان توقف است. اتكا به روش 
و  پرهزینه  و  به عنوان یک روش غيركارا  از خرابی  بعد  تعمير 

غيرقابل توجيه است و معایب زیر را به همراه دارد:
1- تعميرات در زمان غيرقابل پيش بينی كه در صنایع توليدی 

باعث توقف خط توليد و خسارات مالی را به همراه دارد.
و  خرابی  اثر  در  كه  ماشين آالت  اجزای  ديگر  به  آسيب   -2

تعميرات صورت می پذیرد.
3- نبود قطعات یدكی در انبار كه باعث طوالنی شدن توقف 

ماشين آالت می گردد.

ایی(    دوره  یا  )ساليانه  برنامه ریزی شده  تعميرات   -2-2
)PM(

برنامه ریزی شده  تعميرات  بر  مبتنی  عمدتاً  روش  این  انجام 
زمانی  فاصله های  در  قطعات  از  برخی  دوره ای  تعویض های  و 
منظم و بر اساس جداول تنظيمی است. این روش به طوركلی 
در حذف بيشتر خرابی های بلندمدت است. سيستم نگهداری 
پایه زمان بوده و ممكن است  بر  برنامه ریزی شده  و تعميرات 
درگير با طيف متنوعی از فعاليت های تعميراتی، از آزمایش های 
و  نگهداری  بشود.  ماشين آالت  داخلی  بازديدهای  تا  ساده 
تعميرات برنامه ریزی شده می تواند اصالحی یا پيشگيری باشد. 
تعميرات جزئی كه طی  تعميرات اصالحی شامل  و  نگهداری 
بازديد و تعميرات تشخيص داده می شود. نگهداری و تعميرات 

از وقوع  پيشگيرانه برای یافتن و اصالح هر شرایطی كه قبل 
چک  همه  است.  موردنظر  افتد  اتفاق  است  ممكن  خرابی 
كردن ها و تنظيم هایی كه در كتابچه راهنما هر ماشين آورده 
شده مرتبط به نگهداری و تعميرات پيشگيرانه است. نگهداری و 
تعميرات پيشگيرانه از طریق سرویس ها، بازديدها، تعویض های 
می یابد؛  اهداف خود دست  به  اساسی  تعميرات  و  دوره¬ایی 
مزیت های  از   BM روش  با  مقایسه  در   PM روش  بنابراین 
غيرقابل انكار و كارایی باالتری برخوردار است. در این حال كه 
پابرجا  همچنان  نيز  روش  این  در  قابل توجه  معایب  از  برخی 

می باشد، كه عبارت اند از]3[.
1- باز و بسته كردن قطعات به خودی خود می تواند باعث آسيب 

و فرسودگی گردد.
به  منجر  قطعات  بست  و  باز  مراحل  در  كافی  عدم دقت   -2

آسيب و بروز عيوب ديگر و بعدی می گردد.
3- تعميرات زمانی )برنامه ریزی شده( می تواند منجر به تعویض 
قطعاتی شود كه ممكن است هنوز بخش قابل توجهی از عمر 

مفيد آن باقی مانده است و یا بالعكس.
در  مختلف  قطعات  وضعيت  درباره  دقيق  اطالعات  4- چون 
دسترس نيست مشكالت و عيوب ممكن است هنوز در سيستم 
باقی مانده و در بين دو فاصله زمانی تعميرات )دوره¬ایی( بروز 

نماید.

بر  نظارت  مبنای  بر  پيش بينی شده  تعميرات   -2-3
)CBM(   وضعيت

استراتژی  مقایسه سه  و  كارایی  در خصوص  زیادی  مطالعات 
پيش بينی شده  تعميرات  می دهد  نشان  كه  انجام شده  مذكور 
شاخه های  و  اقتصادی  ازنظر  وضعيت  بر  نظارت  برمبنای 
ديگر از قبيل مسائل ایمنی، بهره وری بيشتری دارد. سيستم 
تعميرات پيش بينی شده كاماًل متكی برپایش وضعيت تجهيزات 
صنایع  در  وضعيت  پایش  واحدهای  امروزه  به طوری كه  است. 
دستاورد  مهم ترین  می باشد.  توليدی  سازمان  یک  ارگان  از 
یک پایش¬وضعيت موفق، تشخيص بهنگام وقوع خرابی های 
اوليه برای تجهيزات اصلی خطوط توليد می باشد. برای پایش 
با  كه  دارد  وجود  مختلفی  تكنيک های  تجهيزات  وضعيت 
توجه به شرایط فيزیكی و عملكردی هر تجهيز به كار گرفته 
دما  ارتعاشات،  آناليز  تكنيک ها  این  مرسوم ترین  می شود. 
سنجی )ترموگرافی(، تست و تحليل شرایط روغن، آزمایش های 
الكتریكی )آناليز جریان( و صداسنجی )آلتراسونيک( می باشد؛ 
یک  تحت  می توان  را  تجهيزات  از  بسياری  آنها  كمک  به  كه 
سيستم پایش وضعيت موفق قرارداد. در ميان این تكنيک ها 
آناليز ارتعاشات در مورد تجهيزات مكانيكی مؤثرتر است؛ زیرا 
عموماً یک شرح نسبتاً دقيق از وجود نيروهای وارد به تجهيز 
در شرایط كاركرد واقعی در اختيار می گذارد و نيازی به توقف 
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به  از وضعيت آن نيست و دستگاه  برای كسب اطالع  تجهيز 
فعاليت خود ادامه می دهد، تا اینكه بتواند به صورت اقتصادی و 
ایمن با برنامه ریزی قبلی زمان الزم جهت تعميرات آن مشخص 

باشد]1[.
از مزایای این روش:

1 – تشخيص به موقع شروع خرابی
2 – جلوگيری از گسترش خرابی

3 – افزایش طول عمر
4 – برنامه ریزی جهت تعميرات

5 – كاهش آلودگی صوتی
6 – كاهش هزینه های تعميرات و نگهداری

7 –مهمترین مزیت آن جلوگيری از توقف خط توليد در اثر 
خرابی غيرقابل پيش بينی

ارتعاشی  وضعيت  پایش  اجرایی  فلوچارت   -2-3-1
تجهيزات

شكل ) 1( مراحل پيشنهادی جهت پایش وضعيت ارتعاشات را 
در استاندارد 3-13337 نشان می دهد.

 

شكل 1- فلوچارت اجرایی پایش وضعيت ارتعاشی تجهيزات )استاندارد 13337-3(
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3- تحليل داده ها و ارائه نتایج
و  ارتعاشی  شناسنامه  تهيه  حاضر،  كار  در  موردنظر  مسئله 
مطالعه با جزئيات یک تجهيز صنعتی ازلحاظ ظاهر شدن عيب 
این  یا عدم وجود عيب در  ارتعاشی و  در داده برداری های 
قدرت  انتقال  سيستم  منظور  این  برای  است.  داده برداری ها 
ميكسر كارخانه گندله سازی 2، بنا به پيشنهاد تكنسين های 
كاركرد  از  ها  نشانه  برخی  ظاهری  مشاهده  دليل  به  مرتبط، 

غيرطبيعی تجهيز انتخاب شده است. اعضای این مجموعه كه 
در شكل )3-1( نشان داده شده است عبارت اند از:

1- الكتروموتور
2- گيربكس

3- ميكسر
5- كوپلينگ )فلنچی و هيدروكوپلينگ(

 
شكل 2-تصویر مجموعه ميكسر

1-3- شرح فرایند ميكسر كارخانه گندله سازی 2
و  )سنگ آهک  افزودنی  مواد  و  مگنتيت  و  هماتيت  كنسانتره 
بنتونيت( توسط كانال هایی كه در باالی ميكسر تعبيه شده به 
داخل ميكسر ریخته می شود. همچنين جهت تنظيم رطوبت 
اضافه  آن  به  نازل  طریق  از  لجن  و  آب  ميكسر  داخل  مواد 
می گردد. حداكثر زمان ماندن مواد مخلوطی در داخل ميكسر 
1 دقيقه است. مخلوط كردن خوب و كامل مواد برای ساختن 
گندله هایی با شكل خوب و استحكام مناسب ضروری است و 
همچنين باعث انجام واكنش های مفيد و الزم بين كنسانتره 
دارد.  می گيرد  صورت  پخت  فرایند  در  كه  سازها  سرباره  و 
بعد از مخلوط كردن، مواد از طریق كانال هایی كه در انتهای 
ميكسر قرار دارند بر روی نوار نقاله تخليه می شوند تا به قسمت 

ديسک های دوار منتقل گردند.

2-3- ارتعاشات
1-2-3 - مقدمه

به صورت  و  نيروهای داخلی ماشين است  ارتعاشات حاصل   
مناسب،  طراحی  با  است.  همراه  ماشين آالت  با  همواره  ذاتی 
صحيح،  نگهداری  و  تعميرات  و  بهره برداری  اصولی،  نصب 
عمر  طول  باعث  و  می رسد  حداقل  به  تجهيزات  ارتعاشات 

ماشين آالت می گردد.

3-2-2-امكانات مورد نياز جهت اندازه گيری و تحليل 
ارتعاشات

1- سنسور ارتعاش سنجی

2- دستگاه داده برداری ارتعاشات
3-نرم افزار تخصصی آناليز ارتعاشات

3-2-3-وضعيت ارتعاشی دنده های گيربكس ها
)C لقی مجموعه داخلی گيربكس  )لقی نوع •

با شافت و یا هوزینگ نگه دارنده  لقی می توانند بين بيرینگ 
حلقه خارجی، ساچمه های داخلی بيرینگ یا یک پروانه روی 
یک محور، وجود داشته باشد. در گيربكس ها غير از موارد ذكرشده 
خود  شافت  با  چرخ دنده  لقی  یا  چرخ دنده  دو  بين  می تواند  لقی 
باشد. شكل ) 3( سيگنال زمانی نقطه 8 در جهت محوری را 
نشان می دهد. این نوع لقی ها باعث یک نوع برش  در شكل 
موج زمانی می شود؛ كه در فرایند FFT باعث به وجود آمدن 
می شود.  فركانسی  اسپكترام  در  شافت  دور  های  هارمونيک 
شكل ) 4( و شكل ) 5( اسپكترام بزرگنمایی شده گيربكس 1 
و 2 است. هارمونيک های فركانس دور خروجی وجود لقی را 

نشان می دهد]2[ 
همچنين لقی باعث ایجاد نویز سفيد  در قسمت باالی محور 
افقی در اسپكترام فركانسی خواهد شد، كه در فركانس های 
باال با دامنه كم ایجاد می گردد. وجود این نویز معموالً بيانگر 
حركت غيرقابل پيش بينی چرخ دنده ها است]5[  كه در شكل 
موج زمانی بر روی موج سينوسی متناوب قرار می گيرد )شكل 
3(. هارمونيک های ذكرشده بر روی دو سمت ميكسر نيز وجود 
دارد كه جهت تعيين محل دقيق آن انجام تست تكميلی امری 

ضروری است.
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شكل  3- بریده شدن قله های شكل موج ارتعاشی  و نویز سفيد

شكل 4- اسپكترام فركانسی نقطه 7 در جهت محوری گيربكس 1 فركانس هارمونيک های دور خروجی

شكل 5- اسپكترام فركانسی نقطه 8 در جهت محوری گيربكس 2 فركانس هارمونيک های دور خروجی

• انجام تست تكميلی
و  گيربكس  مابين  كوپلينگ   98/5/13 ساليانه  تعميرات  در 
دو  هر  از  ارتعاشات  داده برداری  و  گرديد  جداسازی  ميكسر 
 )  7 ( شكل  و   )6 ( شكل  به  توجه  با  گرديد.  انجام  گيربكس 
هارمونيک های دور خروجی و هارمونيک های GMF  همراه 
لقی های  باندهایش حذف گرديد، كه نشان می دهد  با ساید 
مشاهده شده در گيربكس از طرف ميكسرها می باشد. همچنين 
كه  می دهد  نشان  شافت  ورودی  دور  هارمونيک های  وجود 
كوپلينگ های مابين موتور و گيربكس ناهم محور است و باید 

هم محور گردد.
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شكل 6-طيف فركانسی گيربكس 1 نقطه 8 در جهت محوری

شكل 7- طيف فركانسی گيربكس 2 نقطه 7 در جهت محوری

• نتيجه گيری نهایی وضعيت ارتعاشی دنده های گيربكس 
1 و 2

نقاط  ارتعاشی  طيف های  روی  بر  كه  تحليل هایی  و  بررسی 
مختلف گيربكس 1 و 2 در مدت یک سال انجام گرديد. موارد 

زیر در طيف اسپكترام و شكل موج زمانی مشاهده گرديد:
با  خروجی  شافت  دور  فركانس  از  هارمونيک   10 وجود   -  1

دامنه  ی نسبتاً باال
2 - وجود 3 هارمونيک از فركانس دور ورودی

3 - وجود یک، دو و سه برابر  فركانس های GMF  با دامنه 
پایين و ثابت

4 – وجود برش در شكل موج زمانی
5 – وجود ساید باند های دور خروجی در اطراف همه فركانس 

های موجود در اسپكترام
 10 وجود  كه  گرديد  مشخص  شده  انجام  تكميلی  تست  با 
ساید  و  زمانی  موج  شكل  در  برش  خروجی،  دور  هارمونيک 
مجاز  لقی  مناسب  تنظيم  عدم  اثر  در  دور خروجی،  باندهای 
بيرینگ های ميكسر و در زمان تعویض بيرینگ ها در تعميرات 

ساليانه 96/11/30 به وجود آمده است.
وجود 3 هارمونيک دور ورودی به دليل عدم ناهم محوری بين 

گيربكس و موتور می باشد.

عدم روند افزایش هارمونيک های GMF نشان می دهد كه 
وجود این فركانس ها عادی می باشد.

3-2-4-وضعيت ارتعاشی وضعيت بيرینگ ها
•عيب در حلقه خارجی

وجود خرابی در حلقه خارجی بيرینگ ها، فركانس BPFO و 
هارمونيک های آن را توليد می كند. یكی از علل به وجود آمدن 
هارمونيک های این فركانس، قرار گرفتن سطح وسيعی از حلقه 

خارجی در منطقه بارگذاری است.
شكل )8( اسپكترام فركانسی نقطه 4 جهت محوری گيربكس 
را نشان می دهد. فركانس 135/48 هرتز و هارمونيک های   2
اطراف  است.  آن  هارمونيک های  و   BPFO فركانس های  آن، 
این فركانس ها سایدباندهای دور شافت خروجی ایجاد گرديده 
است. وجود فركانس BPFO و هارمونيک های آن، شدت عيب 
در حلقه خارجی را نشان می دهد. وجود سایدباند دور شافت 

خروجی به دليل لقی ذكرشده در ميكسر است.
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شكل 8- فركانس كنس خارجی و هارمونيک های آن )نقطه 4 جهت محوری(

• عيب در حلقه داخلی
و   BPFI فركانس  بيرینگ ها،  داخلی  در حلقه  وجود خرابی 
هارمونيک های آن را توليد می كند. یكی از علل به وجود آمدن 
هارمونيک های این فركانس، قرار گرفتن سطح وسيعی از حلقه 
داخلی در منطقه بارگذاری است. خرابی های كنس داخلی و 
ارتعاشات ناشی از آن به ترتيب از فيلم روغن بين كنس داخلی 
و ساچمه، ساچمه ها، فيلم روغن بين كنس خارجی و ساچمه ها 
و نهایتاً كنس خارجی و هوزینگ و بدنه عبور كرده و سپس 
به محل اندازه گيری می رسد. لذا مقداری از ارتعاشات آن ميرا 
می شود و ارتعاشات آن كمتر نشان داده می شود. خرابی های 
كنس داخلی معموالً در هر دور یک بار وارد ناحيه بارشده و 
ایجاد ارتعاشات می كند. درنتيجه خرابی كنس داخلی معموالً 
كنس  فركانس  اطراف  در   RPM سایدباند  ایجاد  با  همراه 

داخلی و هارمونيک های آن است ]4[ .
وجود سایدباند اطراف فركانس های بيرینگ و افزایش دامنه و 

تعداد آنها، شاخص مناسبی برای خرابی پيشرفته در بيرینگ 
ممكن  فرصت  اولين  در  می بایست  وضعيت  این  در  و  است 

تعویض شود.
شكل )9( اسپكترام فركانسی نقطه 4 جهت محوری را نشان 
می دهد. فركانس های موجود 199/712 هرتز، 399/424 هرتز 
 BPFI، 2BPFI فركانس های  ترتيب  به  هرتز   599/162 و 
سایدباندهای  فركانس ها  این  اطراف  در  است.   3BPFI و 
است.  قابل مشاهده  گيربكس  خروجی  و  ورودی  شافت  دور 
آن،  برابر  سه  و  دو  هارمونيک  و  هرتز   23/94 فركانس های 
فركانس های دور شافت ورودی شافت است. وجود فركانس های 
كنس داخلی همراه سایدباند دور بيرینگ و هارمونيک های دور 
نویز های روی سطح  باال و همچنين  با دامنه  شافت ورودی 
اسپكترام نشان می دهد خرابی بيرینگ در مرحله آخر از خرابی 

بيرینگ است.
 

 

 
 

49.32 Hz 933.242 
Hz 

233.994 Hz 

شكل  9- اسپكترام فركانسی نقطه 4 جهت محوری گيربكس 2 مربوط به خرابی شدید كنس داخلی

شكل )10( همان اسپكترام فركانسی بزرگنمایی شده اطراف 
شده  بزرگنمایی  فركانسی  اسپكترام   )11 ( شكل  و   BPFI
اطراف  های  پيک  می دهد.  نشان  را   BPFI برابر  سه  اطراف 
ایجاد  است.  خروجی  و  ورودی  شافت  دور  سایدباندهای  آنها 
با  ورودی  شافت  دور  سایدباندهای  و   BPFI هارمونيک های 

دامنه باال نشان دهنده شدت خرابی حلقه داخلی این بيرینگ 
ی  همه  اطراف  خروجی  شافت  دور  سایدباند  وجود  است. 
فركانس به علت لقی بيرینگ های ميكسر می باشد كه در تست 

تكميلی قسمت های قبل توضيح داده شد.
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شكل 10- بزرگنمایی اسپكترام فركانسی اطراف فركانس BPFI همراه ساید باندهایش

شكل 11- بزرگنمایی اسپكترام فركانسی اطراف سه برابر فركانس BPFI همراه ساید باندهایش

• عيب در ساچمه ها
در مواقعی كه در ساچمه ها آسيبی به وجود آمده باشد به علت اینكه 
معموالً  است  تماس  در  خارجی  كنس  و  داخلی  كنس  با  ساچمه 
دور چرخش  هر  در  می كند. ساچمه ها  توليد  را   2BSF فركانس 
قفسه، از منطقه بارگذاری عبور می كنند. در چنين مواردی، حاصل 
فركانس  توسط  فركانس  این  شدن  مدوله  سيگنال،  فوریه  تبديل 

FTF است.
گيربكس  محوری  جهت   4 نقطه  فركانسی  اسپكترام   )12 ( شكل 
هارمونيک هایش  و  هرتز   114/27 های  پيک  می دهد.  نشان  را   2
با  كه  هستند،  آن  های  هارمونيک  و   2BSF فركانس های 
سایدباندهای 9/9 هرتز فركانس FTF احاطه شده است. ایجاد این 

فركانس ها نشان دهنده خرابی ساچمه ها است.

 
شكل 12- فركانس 2BSF و هارمونيک های آن همراه با سایدباند FTF )نقطه 4 جهت محوری( 
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• نتيجه گيری
داده برداری   98/2/30 تاریخ  در  موردمطالعه   2 گيربكس  در 
ارتعاشی انجام شد و در نقطه 4 و حوالی آن ارتعاش كلی افزایشی 
حدود 2/5 واحد مشاهده گرديد. با توجه به شكل ) 13( كه در این 
ارتعاشات،  از بررسی و تحليل  برداشت گرديده است و پس  تاریخ 
فركانس های خرابی حلقه داخلی و حلقه خارجی و ساچمه  ایجاد 
و  فركانسی  اسپكترام  روی  نویز  ایجاد  هارمونيک هایشان،  با  همراه 
هارمونيک  و  فركانس ها  این  از  باالتر  طبيعی  فركانس های  تحریک 
های دور شافت ورودی گيربكس، خرابی بيرینگ را در مرحله آخر 

نشان می دهد. باالتر بودن دامنه هارمونيک های حلقه داخلی نشان 
می دهد كه خرابی در این ناحيه دارای شدت بيشتری است.

در اولين توقف روزانه بيرینگ نقطه 4 گيربكس در تاریخ 98/3/5 
تعویض گرديد. شكل ) 14( اسپكترام فركانسی نقطه 4 جهت محوری 
گيربكس 2 را بعد تعویض بيرینگ نشان می دهد. تعویض بيرینگ 
باعث حذف فركانس هایی كه در اثر خرابی بيرینگ نقطه 4، به وجود 
از بيرینگ معيوب  آمده شده است. شكل ) 15( تصاویر گرفته شده 

گيربكس است، كه بيشترین خرابی در حلقه داخلی است.

 
 

 
 

 
 

شكل 13- اسپكترام فركانسی بيرینگ معيوب، نقطه 4 جهت محوری گيربكس 2

شكل 14- اسپكترام فركانسی بعد از تعویض بيرینگ، نقطه 4 جهت محوری گيربكس 2

شكل 15- تصاویر گرفته شده از شدت خرابی  بيرینگ نقطه 4 گيربكس 2
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انجام شده مشخص گرديد كه، خرابی  با بررسی و تحقيقات 
زودهنگام بيرینگ گيربكس در اثر تغييرات بار وارده از طرف 
مقدار  به  نسبت  ميكسر  به  وارده  بار  بودن  باالتر  و  ميكسر 

ایجاد  ساعت(  در  تن   350( تجهيز  سازنده  پيشنهادشده ی 
گرديده است )شكل 16(.

 
 

شكل 16- علت خرابی بيرینگ گيربكس

3-3-ترموگرافی و دمای بيرینگ معيوب
ترموگرافی یا تصویربرداری حرارتی یكی ديگر از تكنيک های 
انجام می  ترموگرافی  توسط دوربين  است كه  پایش وضعيت 
روی  قرمز  مادون  تابشی  انرژی  دوربين ها  این  واقع  در  شود. 

سطح جسم را تصویر برداری می كنند.
از  بود،  یافته  افزایش   2 گيربكس   4 نقطه  ارتعاش  كه  زمانی 
نقطه  همان  در   1 گيربكس  بيرینگ  و   2 گيربكس  بيرینگ 
مشابه تصویر برداری حرارتی انجام گرديد. كه اختالف دمایی 

13/8 سانتی گراد نشان داد كه اصطكاک در بيرینگ گيربكس 
2 باعث باال رفتن دمای بيرینگ شده است.

شكل )17( تصویر برداری حرارتی بيرینگ نقطه 4 گيربكس 2 
را نشان می دهد و شكل )18( تصویر برداری حرارتی بيرینگ 
نقطه 4 گيربكس 1 را نشان می دهد كه دارای اختالف دمایی 

13/8 سانتی گراد می باشد. 
باال رفتن دمای بيرینگ گيربكس 2 تشخيص خرابی بيرینگ، 

توسط آناليز ارتعاشات را تائيد می كند.
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شكل  17- دمای بيرینگ گيربكس 2 نقطه 4 )بيرینگ معيوب 98/5/22(

شكل 18- دمای بيرینگ گيربكس 1 نقطه 4 )بيرینگ سالم 98/5/22(

4-3- آناليز روغن
آناليز روغن نيز یكی ديگر از تكنيک های پایش وضعيت است. 
در  شود،  می  برده  به كار  روغن  آنها  در  كه  ماشين آالتی  در 
بازه های زمانی مشخص از آنها نمونه گيری شده و به آزمایشگاه 

فرستاده می شود.
روغن هر دو گيربكس در سه نوبت در تاریخ های 97/10/26و 
98/01/17 و98/02/17 توسط شركت های توان كاونت و البرز 
تدبيركاران مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج آزمایش در مورد 
بيشتر معيارها، شرایط نرمال را نشان داد، اما ذرات فرسایش 

در روغن گيربكس 2 در آخرین آزمایش افزایش یافته است. 
این نتيجه در نمودار شكل )19( و تصاویر مربوط به تغيير در 
اندازه ذرات موجود در روغن، در دو تاریخ داده برداری متفاوت 

در شكل ) 20( نشان داده شده است.
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شكل  19- تغييرات ميزان ذرات موجود در روغن در سه تاریخ داده برداری

شكل 20- تصاویر مربوط به ذرات موجود در روغن در دو تاریخ داده برداری

4- نتيجه گيری
در این پژوهش به منظور بررسی وضيعت سالمت گيربكس  های 
ميكسر كارخانه گندله سازی2، طی مدت یک سال داده برداری 
كمكی  تكنيک های  از  همچنين  و  گرديد  انجام  ارتعاشات 
به دست  نهایی  نتایج  شد،  استفاده  آناليزروغن  و  ترموگرافی 

آمده به شرح زیر است.
ساليانه  تعميرات  در  بيرینگ  مناسب  لقی  تنظيم  عدم   -1
96/11/30 باعث ایجاد عالیم لقی و افزایش جزئی ارتعاشات 

گيربكس شده است.
2- عدم ناهم محوری بين گيربكس و موتور هر دو ميكسر باعث 

افزایش جزئی ارتعاشات گيربكس شده است.
3- باال رفتن 5/2 واحدی ارتعاشات در تاریخ 98/02/30 در اثر 
خرابی بيرینگ نقطه 4 گيربكس 2 با استفاده از آناليز ارتعاشات 

– آناليز ترموگرافی و آناليز روغن تشخيص داده شد.
خرابی  كه  گرديد  مشخص  شده  انجام  تحقيقات  طی   -4
لود  مكرر  تغييرات  دليل  به   2 گيربكس  بيرینگ  زودهنگام 
وارده به گيربكس از طرف ميكسر و باالتر بودن لود وارده به 
ميكسر نسبت به مقدار پيشنهادشده سازنده تجهيز )350 تن 

در ساعت(، ایجاد گرديده است.

5- منابع
 [1] Baguley, P., 1988 "Condition-based 
maintenance. The Chimical Engineer". Vol. 27, 
pp.40-38
[2] James, I.T., 2003. The "Vibration Analysis 
Handbook, A practical guide for solving rotating 
machinery problems".

]3[ اسماعيل زاده خادم، س.، نسرین اميد خواه، م. و لياقت، 
غ. 1380. مانيتورینگ وضعيت ماشين آالت. انتشارات دانشگاه 

گيالن.
]4[ فراهانی، ح. 1397. دوره آموزشی سطح 2 آناليز ارتعاشات 

ماشين های دوار. مركز آموزش هتل المپيک
]5[ شفيعی سروستانی، ا. 1396. بررسی ميزان آسيب ديدگی 
مجتمع  گلوله ای  آسياهای  چرخ دنده های  )پيتينگ(  سطح 
پایان نامه  عددی.  حل  و  ارتعاشی  آناليز  كمک  به  سرچشمه 
كارشناسی ارشد. دانشكده مهندسی مكانيک و مواد، دانشگاه 

تحصيالت تكميلی صنعتی و فناوری پيشرفته. 131 صفحه.



41

13
98

ن  
ستا

 تاب
 -2

ه 2
مار

 ش
 - 

شی
وه

 پژ
مه 

لنا
فص



42

13
98

ن  
ستا

 تاب
 -2

ه 2
مار

 ش
 - 

شی
وه

 پژ
مه 

لنا
فص

چكيده 
در این مطالعه، به بررسی رابطه بين موبينگ سازمانی و توانمندی كاركنان شركت صنعتی و معدنی گل گهر سيرجان پرداخته شد 
تحقيق توصيفی از نوع همبستگی می باشد . كاركنان شركت صنعتی و معدنی گل گهر به تعداد 700 نفر می باشد و حجم نمونه با 
استفاده از فرمول كوكران 248 نفر می باشد. برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه موبينگ سازمانی و توانمندی كاركنان استفاده 
شد: ميزان روایی پرسشنامه ها با توجه به نظر اساتيد فن مطلوب و ميزان پایایی پرسشنامه ها به ترتيب 0/92 و 0/82محاسبه 
گرديد. برای تجزیه و تحليل داده ها از نرم  افزار SPSS و برای بررسی فرضيه هاي تحقيق از ضریب همبستگی پيرسون استفاده 
گرديد. یافته ها نشان داد بين موبينگ سازمانی)و مولفه های آن: موبينگ مرتبط با كار، موبينگ شخصی و موبينگ فيزیكی( با 

توانمندی كاركنان رابطه عكس وجود دارد..

كلمات كليدي :موبينگ سازمانی، توانمندی كاركنان، موبينگ مرتبط با كار، موبينگ شخصی ، موبينگ فيزیكی،  شركت صنعتی 
و معدنی گل گهر

بررسیرابطهبینموبینگسازمانیوتوانمندیکارکنانگهرروش-شرکت
معدنیوصنعتیگلگهر

مرتضیافصحی1

1-دانشجوی دكترای مديریت-رفتار سازمانی،مسئول دفتر مدير پروژه شركت گهر روش
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1-مقدمه
موبينگ منبع اصلي فشار رواني در محل كار اسـت و پيامـدهاي 
شناختي، جسمي و رواني ناگواري بر كاركنان دارد ]6[ علي 
رغم اینكه موبينگ یكي از دالیل اصلي فشار رواني در سر كار 
است، توجه كمـي بـه آن شـده اسـت. اثـرات رواني موبينگ، 
و  عصبانيت  زودرنجي،  خلقي،  كج  افسردگي،  رواني،  فشار 
خودكشي است. فشار رواني در محيط كار منجر بـه مـشكالت 
نشان  تحقيقات  مـيشـود]11[.  فـردي  پرهزینـه  و  آور  زیـان 
ميدهد كه فشار رواني هزینه هاي مهم انساني در پـي داشـته 
و انـواع بيماري هاي جسمي و رواني را سبب مي شود و از این 
رو پيامـدهاي مـالي سـنگيني در پـي دارد. هزینه هاي فشار 
ضـایعات  خـدمت،  تـرک  غيبـت،  كارفرمایـان  بـراي  رواني 

توليـد و شكایات است. 
تخمين زده مي شود كه فشار رواني در 90  نارسـایي هـاي 
پزشـكي دخيـل است و یک عامل بزرگ در هزینه هاي درماني 
محسوب مـي شـود. ایـن هزینـه هـا تنهـا در ایاالت متحده به 
حـدود 950 ميليـارد دالر در سـال 1994 رسـيد كـه برابـر 

13,7 %توليـد ناخالص داخلي كشور بود ]10[. 
 موبينگ، تعامل یا فرایندي است كه به طور مكرر و منظم )به 
عنوان  )به  زماني  دورة  و در طول یک  مثال: هفتگي(  عنوان 
فرایند  یک  موبينگ،  دهد.  مي  رخ  ماه(  شش  حدود  مثال: 
یک  در  درنهایت  فرد،  كه  دورهاي  در  اسـت  كننده  تشديد 
موقعيت نامطلوب قرار ميگيرد و به یک هدف اعمال نظـام منـد 

اجتمــاعي منفــي تبــديل مــي شــود]9[.
 موبينگ، اصوالً رواني و مداوم بوده و بر این اساس از خشونت 
فيزیكـي  اصـوالً  ديگـر،  طرفـي  متمـایزاسـت.از  كـار  محل 
كاركنان  از  ها  سازمان  كه  ]15[در صورتی  اسـت  نـامنظم  و 
توانمند برخوردار نباشند با شكست مواجه خواهند شد بنابراین 
توانمندسازی كاركنان در سازمان از اهميت ویژه ای برخوردار 

است. 
توانمندسازي منابع انساني به عنوان یک رویكرد نوین انگيزشي 
دروني شغل به معني آزاد كردن نيروهاي دروني كاركنان و 
ها  فرصت  آوردن  وجود  به  و  بسترها  كردن  فراهم  همچنين 
افراد  و شایستگي هاي  ها  توانایي  استعدادها،  براي شكوفایي 
مي باشد. توانمندسازي با تغيير در باورها، افكار و طرز تلقي 
كاركنان شروع مي شود. بدين معني كه آنان باید به این باور 
برسند كه توانایي و شایستگي الزم براي انجام وظایف را به طور 
موفقيت آميز دانسته و احساس كنند كه توانایي تأثيرگذاري و 
كنترل بر نتایج شغلي را دارند . احساس كنند كه اهداف شغلي، 
معني دار و ارزشمندي را دنبال مي كنند و باور داشته باشند 

كه با آنان صادقانه و منصفانه رفتار مي شود 

2- بيان مساله 
موبينگ یک مشكل گسترده در زندگی كاری امروزه است. از 
اندركاران  مهمترین هدف های روانشناسان صنعتی و دست  
سازمانی، توصيه و تبييين رفتارهای سازمانی است. نخستين 
پژوهشگران سازمان و مديریت، بيشتر به مطالعه ی  رفتارهای 
شناسی،  وقت  شغلی،  وظایف  انجام  در  جّديت  مانند  مثبت 
فرد  از  شنوی  حرف  و  مشاركت  به  ميل  ديگران،  به  كمک 
گرایش نشان می دادند، اما چندی است كه توجه به رفتارهای 
سازمانی مخرب، در كانون توجه این پژوهشگران قرار گرفته 
است. موبينگ سازمانی، اشاره به موقعيت و شرایطی دارد كه 
فرد در معرض رفتارهای خصمانه و كينه جویانه جدی، مكرر و 
طوالنی مد قرار می گيرد، بطوری كه این رفتارها آزار دهنده و 

استرس زا می باشد ]17[.
 موبينگ در محل كار تركيبي از تاكتيكهایي است كه در آن 

شمار زیادي از رفتارهـا و ارتباطات استفاده مي شود
صـورت  بـه  بـوده،  سـالمت  مخـل  مكـرر  رفتارهاي  این   .
تـوهين شفاهي، تهديد، اهانت، تحقير، ترساندن، كارشكني و 
محل  در  و  دهد  مي  رخ  هـا  ایـن  از  تركيبـي  و  خرابكـاري 
كار موجب اختالل جریان امور مي شود. هرچند هنوز تعریف 
مشخصي از موبينگ وجود ندارد و نمي توان به طور قطعـي 
یـک رفتار را موبينگ ناميـد، ولـي در هـر كـشوري تعریـف 
نـسبتاً روشـني از آن وجـود دارد. معيارهاي رفتار قابل قبول 
نانوشـته  مفروضـات  اسـاس  بـر  معمـوالً  قبول  غيرقابل  و 
بين شخصي است كه در سطح  تعارض  موبينگ یک  اسـت. 
فردي به شخصيت قربانيـان و قلـدران محدود مي شود و در 
سطح گروهي یا سازماني روي فرهنگ سـازماني و مـسئوليت 
پـذیري متمركز است. تحقيقات نشان مي دهد موبينگ نتيجه 
قدرت نـابرابر اسـت و شـامل افـرادي است كه قادر به دفاع 
از خود نيستند. موبينگ زماني شديد مـي شـود كـه مـديراِن 
قربانيـان، مهارتهاي مديریتي ضعيف داشته باشـند، یـا افـراد 
از حمایـت همكـاران یـا مديرانـشان  برخوردار نباشند]12[.  
پيامدهاي موبينگ در یک پژوهش 165 نفر از افراد متخصصي 
كه در محل كار استرس را تجربه كردنـد مورد مطالعه قرار 

گرفتند.
قربـاني  %افـراد   40 ساله   2 دوره  در  كه  داد  نشان  نتایح   
موبينگ و 0/68 مشاهده كننده موبينگ در محيط كار بودند. 
از ميان افرادي كه مورد موبينگ واقع شدند را تجربه كردند. 
موبينگ در محـل كـار% 0/44درصد باالیي از اختالل استرس 
پس از ضربه تأثير منفي روي رفاه و سالمتي كارمندان دارد و 
موبينگ باعث افزایش استرس و عـصبانيت ميشود و سالمت 
1Lewis

2Ganster

3Edwards

4LewisandOrford

5Tehrani
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رواني را كاهش و فشار رواني را افزایش ميدهد]14[.
موبينگ ممكن است به صورت جسمي نيز رخ دهد ولي مطالعات 
نشان مـيدهـد كـه حالت شفاهي رایجتر است. موبينگ شامل 
طيف وسـيعي از رفتـارهـاي منفـي و ناخواسـته ميشود كه در 
انزوا،  اكثر محيط هاي كار رخ ميدهد. رفتارهاي رایجي مثل 
حمله به حـریم شخصي، مسخره كردن، تحقير كردن، تهديد 
شفاهي و دخالـت در وظـایف كـاري اگـر از روي قصد نباشد 
موبينگ به حساب نميآید، چرا كه موبينگ مداوم و هدفمند 

است.
دو راه براي رهایي از بحران موبينگ چنين پيشنهاد مي شود: 

1-حذف موبينگ و درمان قربانيان آن 
• استفاده از راهبردهاي غلبه كاركنان بر موبينگ سایر همكاران 
انواع  سایر  و  كار  سازمان  كارفرمایان،  براي  گزارش  تهيه   •

حمایت هاي دولتي 
كارمندان  آموزش  خدمات  برنامه  متخصصان  به  دستيابي   •
یا بقيه متخصـصان مراقبـت از سالمت شامل جبران مالي و 

جبران غيرمالي 
2-.جستجو براي جبران خسارت اغلب روشهاي جبران غيرمالي 
از مدل قوانين دولتهاي فدرال و سياست هاي ضـد موبينگ در 
زمينه چشم انداز بين المللـي، قـوانين حقـوق مـدني آمریكـا، 
قـوانين امنيـت و سالمت شغلي آمریكا، قوانين رایج و معمـولي 
از  نباید  و  ميگيرد  نـشات  سـازماني  سياسـتهـاي  و  آمریكـا، 
نظر دور داشت كه فرهنگ هر كشور هم در پذیرش موبينگ 
مؤثر است. دو رویكرد براي رهایي و جبران خسارت موبينگ 

سازماني وجود دارد:
1ـ قانونگذاري ضد موبينگ

2-سازماني سياست هاي اعمال ]2[.
موبينگ سازماني به معني آزار و اذیت، تخلف، محروم كـردن 
كسـي از نظـر اجتمـاعي كـه تـأثير منفي روي وظایف كاري 

شخص مي گذارد، تعریف مي شود]13[.
به رفتارهـاي  قرارگرفتن در معرض مداوم  موبينگ سازماني، 
منفـي و تهـاجمي اسـت كـه ممكـن است رواني، كالمي و یا 
فيزیكي باشد و ممكن است توسط یک فـرد یـا گـروه مرتكـب 

شـده باشد ]15[.
 چهار ویژگي گسترده براي موبينگ سازماني ارائه شده اسـت؛ 
ایـن ویژگـي هـا شـامل: فراوانـي، دوام، خصومت و عدم تعادل 
قدرت ميباشد. فراواني، به تعداد دفعات در هفته كه رفتارهاي 
منفـي نشان داده شده اند، اشاره مي كند. محققان در مورد 
اینكه آیا حداقل تعداد اقدامات باید یـک یـا دو بار در هفته 

باشد، اختالف نظر دارند.
آن  طـول  در  منفـي  رفتارهاي  كه  زماني  مدت  به  تداوم،   
تجربـه مي شوند، اشاره مـي كنـد. هماننـد مـورد فراوانـي، 
محققـان بـر سـر اینكـه آیـا حـداقل مـدت زمـان قرارگرفتن 

باشد،  ماه  دوازده  یا  شش  بایستي  منفي  اعمال  معرض  در 
اختالف نظر دارند. خصومت به حالت منفي زمينهاي رفتارها 
اشاره مي كند. درنهایـت، عـدم تعـادل قـدرت بـه اخـتالف 
در قـدرت درک شده بين هدف و شخص مرتكـب موبينگ 
اشـاره مـي كنـد )سـمناني وسـينگ،2012: 582( موبينگ 
مي تواند اثرات شديد بر اهداف فـردي و بـر سـازمان داشـته 
باشـد. در سـطح فـردي، نتـایج حاصل از موبينگ شامل عـزت 
اسـترس،  اضـطراب،  بيشـتر،  منفـي  احسـاس  نفـس كمتـر، 
خسـتگي، فرسودگي و افسردگي ميباشد )توماس و همكاران، 
2013(. همچنـين پيامـدهاي منفـي موبينگ براي اهدف قابل 
بـه  اعتمـاد  احتمـاالً  اهداف  فردي،  سطح  در  هستند.  توجه 
نفـس پـایين تـر، احساسات منفي بيشتر، اضطراب، استرس، 
خستگي، فرسودگي و افسردگي نسـبت بـه غيـراهـداف دارند. 
 .]8[ شوند  نمي  محدود  موبينگ  هدف  به  منفي  اثرات  این 
موبينگ همچنين تأثير منفي روي سازمان مي گذارد: افرادي 
كه هدف قرار ميگيرنـد، بيشتر مرخصي مي گيرند، انتظـارات 
نامشـخص از عملكـرد كـاري را گـزارش مـي دهنـد، رضـایت 
شغلي، تعهد به سازمان و انگيزه كار كاهش مي یابد و احتمال 
بيشـتري  ميـزان  به  غيرهدف  افراد  به  نسبت  اهداف  اینكه 

سـازمان را تـرک كننـد ، بيشـتر اسـت ]15[.
توانمند در عملكرد سازمان تأثير خواهند گذاشت و سازمانی 
كه از منابع انسانی توانمند برخوردار باشد، توانمندي می تواند 
پيامدهاي رفتاري مهمی را نيز در پی داشته باشد. به عنوان 
مثال، گيگاس  به این نتيجه رسيد كه احساس شایستگی منجر 
به ابتكار عمل، تالش و پشتكار در برابر موقعيت هاي چالشی 
خواهد شد. بنابراین عالوه بر نتایج نگرشی، توانمندي می تواند 

نتایجی و اثراتی نيز بر بعد رفتاري عملكرد داشته باشد.
و  گشا  مشكل  كه  دارند  نياز  افرادي  به  ها  سازمان  امروزه   
توانمند باشند و بتوانند با استفاده از دانش و مهارت و تعهد 
نيروي انساني خود، موجبات اثربخشي سازمان را فراهم آورند 
توانمندسازي ظرفيت بالقوه اي را براي بهره برداري از توانایي 
با  كاركنان  توانمند،  سازمان  در  كند.  مي  ایجاد  انساني  هاي 
احساس هيجان مثبت و مالكيت نسبت به كار، بهترین ابداعات 
منافع  بر  را  سازمان  منافع  و  آورند  مي  به سازمان  را  افكار  و 
فردي ترجيح مي دهند نيروی انسانی موثر عامل اصلی تداوم 
موفقيت و تحقق اهداف سازمان است. توانمندسازي با پرورش 
كاركناني با انگيزه و توانا به مديران امكان خواهد داد تا در برابر 
پویایي محيط رقابتي از خود عكس العمل سریع تر و مناسبتر 

نشان دهند]4[.. 
در واقع توانمندسازي بر آن است كه با ایجاد عالقه ، انگيزش 
و آموزش، قابليت ها و شایستگي هاي كاركنان را بپروراند و 

6Dewettinnck

7Easaugh
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تحقق اهداف سازمان را بر عهده افرادي توانمند بگذارد.
اطراف  محيط  شرایط  با  مطابق  قدرت  ایجاد  را  توانمندسازي 
بر مي شمارند: 1-  اصلي  عامل  آن چهار  براي  و  اند  دانسته 
حمایت عاطفي از افراد درگير انجام امور استرس زا 2- تشویق 
و دادن بازخورد مثبت به آنها 3- معرفي نمونه هایي از افراد 
موفق و اثربخش به آنها 4- كسب تجربه از طریق انجام موفقيت 

آميز یک فعاليت]7[.
ابزارهایی است كه می تواند   توانمندسازی یكی از مهمترین 
منجربه ایجاد این ویژگی ها در افراد بشود. توانمند سازی نياز 
مند بهبود مهارت های مديران و كاركنان است این امرمستلزم 
های  راه  ونيازمند  سازمان   در  اطالعات  توزیع مجدد جریان 
كه  داشت  نظر  در  باید  كارهاست   هماهنگی  برای  جديدی 
توانمند سازی ،درمان همه مشكالت سازمانی نيست ،بلكه باید 
با  ویا  بهره جست  مناسب  در شرایط  مديریت  ازاین سازوكار 
تعديل شرایط وضعی زمينه ی تحقق آن رافراهم ساخت ]1[.

دنيس كينال معتقد است كه مديران در متعهد شدن به فرآیند 
توانمندسازي به دالیل زیر مشكل دارند:

توانمندسازي و چگونگي عملي شدن  نبودن مفهوم  • روشن 
این ایده در محدوده سازمان.

• مديران درباره توانمندسازي فقط به عنوان كنترل مشترک 
به  كه  قدرتي  همان  دادن  از دست  مورد  در  و  انديشند  مي 
سختي براي بدست آوردن آن كار كرده اند بيمناک مي شوند.

• ترس شخصي از مازاد بر نياز شدن
بالنچارد معتقد است كه چالش هاي توانمند افزایي كاركنان 

عبارت اند از:
1-  نگرش هاي مديران درباره زیردستان بدين گونه است كه 
تجربه آنان به حدي نرسيده كه توان قبول مسئوليت را داشته 

و یا مسئوليت بيشتري را پذیرا باشد.
2- فقدان امنيت شخصي: بعضي از مديران این توهم را دارند 
كه چنان چه ديگران را توانمند سازند، پاداش هاي مربوط به 
انجام كار موفقيت آميز را از دست داده و مقام فعلي آنان به 

خطر بيفتد.
3- نياز به كنترل: برخي از مديران بر این باورند كه كاركنان 
توان كنترل مسئوليت هاي محوله را نداشته و مشخص شدن 

خط مشي و كنترل توسط مقامات مافوق خود را مي طلبند.
اسكارت و ژاف معتقدند كه در سازمان توانمندكاركنان احساس 
وظایف  و  كار  دادن  انجام  مورد  در  فقط  نه  كه  كنند  مي 
خودشان، بلكه نسبت به بهتر كار كردن سازمان نيز مسئوليت 
دارند. كارمند در این سازمان ها، فردي است كه به طور فعال، 
مشكالت را حل مي كند، و براي نحوه انجام امور طرح مي ریزد 
و سپس آنها را به مرحله اجرا در مي آورد تيم هاي كار به طور 
مستمر، براي بهبود عملكرد و دستيابي به سطح باالتري از بهره 

وري با هم كار مي كنند. 

ساختار سازمان ها به گونه اي طرح ریزي شده است كه آدم ها 
درمي یابند كه مي توانند براي دستيابي به نتایج مورد نظرشان 
و آنچه انجام دادنش الزم است، كار كنند، نه اینكه صرفاً اداي 

تكليف كنند و ار بابت آن پاداش دریافت دارند.
به نظر می رسد هر چه موبينگ سازمانی كمتر باشد كاركنان 
توانمندتر خواهند بود و در صورتی كه در سازمان به این امر 
و  ضعف  با  نپذیرد  صورت  حمایت  كاركنان  از  و  نشود  توجه 

بازدهی پایين كاركنان مواجه خواهيم شد.
فرضيات تحقيق

فرضيه اصلی
بررسی رابطه بين موبينگ سازمانی و توانمندی كاركنان شركت 

صنعتی و معدنی گل گهر سيرجان رابطه وجود دارد
فرضيات فرعی 

شركت  كاركنان  توانمندی  و  كار  با  مرتبط  موبينگ  بين   .1
صنعتی و معدنی گل گهر سيرجان رابطه وجود دارد

2. بين موبينگ شخصی و توانمندی كاركنان شركت صنعتی و 
معدنی گل گهر سيرجان رابطه وجود دارد

3. بين موبينگ فيزیكی و توانمندی كاركنان شركت صنعتی و 
معدنی گل گهر سيرجان رابطه وجود دارد.

3- روش تحقيق 
نوع روش تحقيق توصيفی و از نوع همبستگی می باشد. كاركنان 
شركت صنعتی و معدنی گل گهر به تعداد 700 نفر می باشد 
و حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران 248 نفر می باشد.  
. ابزار جمع آوری داده ها دو پرسشنامه می باشد . پرسشنامه 
توانمندسازی كاركنان كه شامل مولفه های موثر بودن  سوال 
تا 6، احساس شایستگی سوال  تا 3، معنی داری سوال 4   1
باشد و پرسشنامه  تا 12 می  انتخاب سوال 10  تا 9، حق   7
موبينگ سازمانی كه شامل مولفه های موبينگ مرتبط با كار 
1 تا 5، موبينگ شخصی  6 تا 10، موبينگ فيزیكی 11 تا 15 
می باشد. برای تجزیه و تحليل داده ها از نرم  افزار SPSS و 
برای بررسی فرضيه هاي تحقيق از ضریب همبستگی پيرسون 

استفاده گرديد.

4-تجزیه و تحليل داده ها 
انحراف  ميانه،  )ميانگين،  توصيفی  های  آماره  بخش  این  در 
معيار، چولگی، كشيدگی، مينيمم و ماكزیمم( متغيرهای اصلی 

تحقيق را آورده ایم. 
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 ماکزیمم مینیمم کشیدگی چولگی انحراف معیار میانه میانگین متغیرها
  موبینگ سازمانی

  موبینگ مرتبط با کار

 - موبینگ شخصی

  موبینگ فیزیکی

 -- توانمندسازی کارکنان

 

جدول 1- آماره های توصيفی مربوط به متغير های تحقيق

4-1- بررسی نرمال بودن متغيرهای تحقيق
در ابتدا قبل از بررسي فرضيه هاي تحقيق باید نرمال بودن 
متغير هاي تحقيق توسط آزمون كولموگروف-اسميرنوف  یک 
نمونه اي بررسي شود. فرضيه های این آزمون به صورت زیر 

می باشند:
H0: متغير مورد بررسي توزیع نرمال دارد.
H1: متغير مورد بررسي توزیع نرمال ندارد.

جدول 2-آزمون كولموگوروف- اسميرنوف یک نمونه اي براي متغيرهاي تحقيق

بر اساس نتایج جدول 2، آزمون كولموگوروف- اسميرنوف یک 
نمونه اي، كه مقدار سطح معنی داری برای متغيرهای وابسته 
براي  بودن  نرمال  فرض  لذا  است،  از0.05كمتر شده  تحقيق 
متغيرهاي تحقيق رد می شود. یعني با 0.95 درصد اطمينان 
براي  بودن  نرمال  فرضيه   0.05 داري  معني  سطح  )در 

متغيرهاي اصلي تحقيق رد می شود. 
به علت اینكه فرض نرمال بودن براي تقریبا همه متغيرهاي 
آزمون  از  تحقيق  فرضيات  بررسي  براي  شد  رد  تحقيق 

همبستگی پيرسون استفاده می كنيم.

4-2- بررسی فرضيه اصلی تحقيق
توانمندسازی  و  سازمانی  موبينگ  بين  تحقيق:  اصلی  فرضيه 

كاركنان رابطه وجود دارد.
توانمندسازی  و  سازمانی  موبينگ  بين  رابطه  بررسی  براي 
كاركنان از ضریب همبستگی پيرسون استفاده شد )متغيرها 

كمی( نتایج حاصل از این آزمون در جدول 3 آمده است.

جدول 3 - آزمون همبستگی بين موبينگ سازمانی و توانمندسازی كاركنان

8.Kolmogorov-Smirnov

9.P-Value

 
 متغير

موبينگ 
 سازمانی

موبينگ 
مرتبط با 

 کار

موبينگ 
 شخصی

موبينگ 
 فيزیکی

توانمندسازی 
 کارکنان

 842 842 842 842 842 تعداد

 .8034 .3638 383.8 388.8 333.8 ميانگين

 .3330 .2860 .4640 .2800 623.0 انحراف استاندارد

 .Z 0960. 3040. 3040. 3820. 3380آماره 

 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 (1مقدار -پیداری)معنی

 

                                                           
1 .P-Value 

 آماره همبستگی
ضریب مقدار  تعداد

 همبستگی
معنی داری 

 ضریب 
 نوع رابطه وجود رابطه

 معکوس رابطه دارد .0000 -444.0 842 پیرسون
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بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی در جدول 3، ضریب 
همبستگی پيرسون برابر ب0.477- است، كه نشان دهنده این 
است كه بين موبينگ سازمانی و توانمندسازی كاركنان رابطه 

 .)p>0/05( معكوس وجود دارد
4-3- بررسی فرضيه فرعی اول تحقيق

و  كار  با  مرتبط  موبينگ  بين  تحقيق:  اول  فرعی  فرضيه 
توانمندسازی كاركنان رابطه وجود دارد.

براي بررسی رابطه بين موبينگ مرتبط با كار و توانمندسازی 
كاركنان از ضریب همبستگی پيرسون استفاده شد )متغيرها 

كمی( 
جدول 4- آزمون همبستگی بين موبينگ مرتبط با كار و توانمندسازی كاركنان

بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی در جدول 4، ضریب 
همبستگی پيرسون برابر با 0.3710- است، كه نشان دهنده 
این است كه بين موبينگ مرتبط با كار و توانمندسازی كاركنان 

 .)p>0/05( رابطه معكوس وجود دارد

4-4- بررسی فرضيه فرعی دوم تحقيق

فرضيه فرعی دوم تحقيق: بين موبينگ شخصی و توانمندسازی 
كاركنان رابطه وجود دارد.

توانمندسازی  و  شخصی  موبينگ  بين  رابطه  بررسی  براي 
كاركنان از ضریب همبستگی پيرسون استفاده شد )متغيرها 

كمی( نتایج حاصل از این آزمون در جدول 5 آمده است.

جدول 5-آزمون همبستگی بين موبينگ شخصی و توانمندسازی كاركنان

بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی در جدول 5، ضریب 
همبستگی پيرسون برابر با 0.4640- است، كه نشان دهنده 
كاركنان  توانمندسازی  و  موبينگ شخصی  بين  كه  است  این 

 .(p>0/05( رابطه معكوس وجود دارد

4-5-بررسی فرضيه فرعی سوم تحقيق

فرضيه فرعی سوم تحقيق: بين موبينگ فيزیكی و توانمندسازی 
كاركنان رابطه وجود دارد.

توانمندسازی  و  فيزیكی  موبينگ  بين  رابطه  بررسی  براي 
كاركنان از ضریب همبستگی پيرسون استفاده شد )متغيرها 

كمی( نتایج حاصل از این آزمون در جدول 6 آمده است.

جدول 6- آزمون همبستگی بين موبينگ فيزیكی و توانمندسازی كاركنان

بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی در جدول 6، ضریب 
همبستگی پيرسون برابر با 0.390- است، كه نشان دهنده این 
است كه بين موبينگ فيزیكی و توانمندسازی كاركنان رابطه 

 .)p>0/05( معكوس وجود دارد

5- نتيجه گيری 
نتایج بيانگر تائيد تمامی فرضيات تحقيق بود و نشان داد كه 
بين موبينگ سازمانی با توانمندی كاركنان رابطه عكس وجود 
دارد همچنين بين موبينگ مرتبط با كار و توانمندی كاركنان 
شركت صنعتی و معدنی گل گهر سيرجان رابطه عكس وجود 

 آماره همبستگی
مقدار ضریب  تعداد

 همبستگی
معنی داری 

 ضریب 
 نوع رابطه وجود رابطه

 معکوس رابطه دارد .0000 -.1730 842 پیرسون
 

 آماره همبستگی
مقدار ضریب  تعداد

 همبستگی
معنی داری 

 ضریب 
 رابطهنوع  وجود رابطه

 معکوس رابطه دارد 000/0 -.4640 842 پیرسون
 

 آماره همبستگی
مقدار ضریب  تعداد

 همبستگی
معنی داری 

 ضریب 
 نوع رابطه وجود رابطه

 معکوس رابطه دارد .3333 -.0933 842 پیرسون
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شركت  كاركنان  توانمندی  و  شخصی  موبينگ  بين  و   دارد 
رابطه عكس وجود دارد  صنعتی و معدنی گل گهر سيرجان 
كاركنان شركت صنعتی  توانمندی  و  فيزیكی  موبينگ  بين  و 
.  نتایج ایـن  و معدنی گل گهر سيرجان رابطه عكس وجود 
پـژوهش بـا نتـایج پـژوهش مطابقت نزديک داشته و حمایت 
ميشود. با  توجه به نظر موبينگ، تأثير منفي روي سازمان و 
كاركنان مي گـذارد و باعـث مي شود كاركنان بيشتر مرخصي 
بگيرند و توانمندی و تعهد به سازمان و انگيزه كاري كاركنان 
كاهش یابد. لذا پيشنهاد مي شود حجم كار و عملكرد شـغلي 
كاركنـان متناسـب باشـد و رهبـران و مديران باید متناسب 
با حجم كار كاركنان، آنان را ارزیابي كنند و در جهت توانمند 
اجرا  بيشتر  را  سازمانی  شهروندی  رفتار  بكوشند  آنها  كردن 
نمایند و كاركنان را در تصميمات دخالت دهند و دليل تصميم 
ها  تفاهم  سوء  از  تا  نمایند  بيان  شفاف  طور  به  را  شده  اخذ 
پيشگيری نمياند. همچنين با ایجاد فرصت هاي آموزشي و با 
ایجاد دستمزدها و حمایتهـاي كـافي از آنـان بـه تقویت روابط 
افزایش رضـایت  باعث  تا  بپردازند  بين كاركنان و مدير خود 

شـغلي آنـان در سـازمان شود. 
با توجه به نظر لسچينگر و فيدا )2014 (كه موبينگ در محل 
كار باعث افسـردگي و اضـطراب و باعث ضعف سالمت جسمي 
ميشود، ميتوان گفـت: وجـود فـرد قلـدر در سـازمان باعـث 
آزار و اذیت كاركنان ميشود و به سالمت شغل و جسم و روان 
كه  عـاملي  اولـين  زیـرا  توانمندی.  از  و  ميرساند  آسيب  آنها 
باعث افزایش فرسودگي شغلي مي شود وجود عوامل استرس 
زاي سازماني است. بنابراین پيشنهاد ميشود سازمانها به تقویت 
از وجـود موبينگ در سازمان  محيطهاي كاري بپردازند كـه 
جلوگيري كنند؛ یعني سازمانها ميتوانند به ایجاد محيطـي بـا 
اجـراي سياستهاي ضد موبينگ و حمایت  و  بـاال  توانمنـدي 
الزم از كاركنان خود به این محيط كاري كمک كنند. همچنين 
سازمان ها مي توانند به ایجاد یک نظام براي گزارش تمامي 
رویدادهاي مربوط به موبينگ در سازمان كه منجربه كاهش 
چشمگير موبينگ در سازمان ميشود، بپردازند تا از این طریق 
به كاهش اسـترس و اضطراب كاركنان و كاهش توانمندی آنان 

در سازمان بينجامد. 
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Condition monitoring of the gearbox of mixer power 
transmission system in pelete production copani of 

Golgohar complex in order to determine the cause of 
overheating.

Azizsoltani; B.

Abstract
Continues investigation of the performance of machinery is improving rapidly. The purpose 
of the condition monitoring is to determine the defects of operating machinery. Indicating the 
defects of gearbox has the high importance to prevent the forthcoming fail resulting from the 
initial defects. Moreover, shutdown results in low efficiency and costs and initial indication can 
reduce it. In the present work, according to the mentioned importance, the power transmission 
system of the mixer in the pellet company in Gol-e-Gohar has been monitored. The vibration 
condition monitoring, temperature and oil analysis have been performed through more than 
one year. The general concepts of the vibration analysis have been presented and the vibration 
characteristics have been determined for the mixer components. The required data have been 
obtained of the document sheets of mixer and also by manual measurements. All parts have 
been analyzed by detail and the signals of the probable defects have been determined. Through 
the data collecting, there were signs of defects which more analysis showed the predicted defect 
in system. Moreover, there were signs of that defect in the oil analysis results. The presented 
thesis will be a valid document for the condition monitoring of the power transmission system 
of mixer and can be used for future condition monitoring.

Key words:Mixer, Gearbox, Condition Monitoring, Vibration Analysis, Thermography, Oil Analysis
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Investigation of the parameters affecting the sedimentation 
of new feeder tailor at Golgohar Hematite Plant

Jahangeri;R.

Abstract
Water recycling at the processing plant is often unavoidable. Especially where the plant is 
located in a low-water area. It is important to prevent water loss for recovery as well as to 
prevent environmental pollution and waste of elements. Thickener is a solid liquid separator. 
This equips the material under the weight of its own weight and the addition of precipitated 
chemicals and solid separation from the liquid. In cases where the solid and liquid density 
differences are high, sedimentation is the best method for separating solid from liquid. Tailor 
Plant Golgohar is the new feeder of the Hematite Tailing Feed. Investigation of sedimentation 
rate with two flocculants A26 and BASF in 8%, 10% and 12% solids and 40, 50, 60 and 70 g / 
ton, A26 in 8% solids and BASF in 10% And 12% performed better on all values.

Key words:Tailings thickener of Hematite factory, sedimentation rate, flocculant, solid percent
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Investigating the Effect of Increasing the pH on the 
Sedimentation Rate of Solid Particles in Thickener: A 

Case Study of Waste Thickener in Line 7 Production of 
Concentrate of Golgohar Complex.

Zolfaghari; A.

Abstract
The water scarcity crisis caused by recent droughts and consequently a sharp decline in water 
resources has caused the water issue to be one of the key issues for the industries of each 
country. The cheapest method is to increase the concentration of material by sedimentation, 
which thickener uses as the most important part in the water recovery problem. pH is one 
of the effective factors on the efficiency of Flocculant, which has the greatest effect on the 
change in the load of suspended particles. In line 7, production of concentrate from Gol-e-
Gohar Mineral and Industrial Corporation, the medium-intensity and low intensity magnetic 
separators are introduced into the waste Thickener as the final waste. The purpose of this study 
was to investigate the effect of the input feed to the Thickener on the rate of sedimentation. By 
performing exhausting tests, the highest rate of sedimentation at pH=11 and Flocculant Sadri 
301 was obtained and the Flocculant consumption rate was 50 g/t.

Key words: Thickener; sedimentation; sedimentation rate; Flocculant; pH



53

13
98

ن  
ستا

 تاب
 -2

ه 2
مار

 ش
 - 

شی
وه

 پژ
مه 

لنا
فص

Investigation of fragmentation analyses Using Split 
Desktop Software (Case Study: Golgohar No. 1 Mine)

Ghaedi;M.

Abstract
Drilling and blasting operations are one of the most important open-pit extraction processes that other 
processes are directly or indirectly related to it. Optimization of these operations that leads to a decrease in 
the fragmentation of materials can significantly reduce the cost of surface mining. The purpose of this study 
was to investigate the size distribution of blasting rocks using Split-Desktop software. The block was divided 
into two parts west and east, and the problems in drilling this pattern are briefly mentioned. The results of 
this study showed that on average 30% of the blasting rocks were below 171.05 mm and 50% below 363.13 
mm and 80% below 1051.71 mm and their largest size was 2211 mm. Also, the average fragmentation 
efficiency obtained for the whole block is %60/69 which is inappropriate with according to the classification.
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