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چکیده
آسیا کردن کلینکر آخرین و پرمصرفترین مرحله در فرایند تولید سیمان محسوب میشود .انرژی مورد نیاز برای آسیا کردن کلینکر حدود
 04درصد از کل انرژی الزم برای تولید یک تن سیمان است .طی این مرحله ذرات کلینکر بطور قابل مالحظهای کاهش ابعاد پیدا میکنند تا اینکه
به سطح مشخصی از ابعاد برسند .در کارخانه سیمان نهاوند برای آسیاکنی مواد خام سیمان و کلینکر سیمان از آسیاهای غلتکی عمودی استفاده
میشود .به عقیده محققان ،شبیهسازی مناسبترین روش برای بهینهسازی فرایند خردایش محسوب میشود .در این مقاله با استفاده از مدل
مخلوط کامل  ،مدل سازی خردایش مواد برای آسیای غلتکی عمودی در کارخانه سیمان نهاوند انجام شده است .مدل مخلوط کامل یک رابطه
ریاضی را برای فرآیند خردایش در آسیاها فراهم میکند .برای مدل سازی ،ابتدا از جریان خوراک و محصول آسیای در حال کار نمونهگیری و
سپس در آزمایشگاه دانه بندی ابعادی ذرات تعیین شده است .پس از تعیین پارامتر تابع شکست در آزمایشگاه با دستگاه آزمایشگاهی پیستون
سیلندر و بدست آوردن پارامتر تابع انتخاب با محاسبات مدل ،مقادیر پارامترهای مجهول در مدل مخلوط کامل برای آسیای غلتکی عمودی
مشخص شد .از مدل محاسبه شده میتوان دانهبندی محصول یا خوراک آسیا را بر اساس مشخص بودن دانهبندی خوراک یا محصول آسیا پیش-
بینی و در صورت امکان تغییراتی در عوامل موثر در مدار خردایش ایجاد کرد تا به دانهبندی مطلوب در محصول آسیا دست یافت.
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 -7مقدمه
آسیا کردن کلینکر آخرین و پرمصرفترین مرحله در فرایند
تولید سیمان محسوب میشود .انرژی مورد نیاز برای آسیا
کردن کلینکر حدود  04درصد از کل انرژی الزم برای تولید
یک تن سیمان است .طی این مرحله ذرات کلینکر بطور قابل
مالحظهای کاهش ابعاد پیدا میکنند تا اینکه به سطح
مشخصی از ابعاد برسند ] .[3شبیه سازی به پیشبینی عملکرد
مراحل یک مدار یا به عبارتی خصوصیات جریان مدار مانند دبی
جرمی ،غلظت جامد و توزیع ابعادی ذرات به عنوان تابعی از
خصوصیات مواد ،مشخصات ماشین (آسیا) و شرایط عملیاتی
داللت دارد ] .[0شبیهسازی مناسبترین روش برای بهینهسازی
فرایند خردایش محسوب میشود ،زیرا در کمترین زمان و
هزینه ممکن میتواند نتایج فرایند خردایش را با تغییرات برخی
عوامل موثر در عملیات خردایش پیشبینی کند ].[1
در این مقاله فرایند خردایش کلینکر با آسیای غلتکی
عمودی مدلسازی شده است .آسیای غلتکی عمودی مورد نظر
در کارخانه سیمان نهاوند واقع در  11کیلومتری شهرستان
نهاوند میباشد که به منظور خردایش کلینکر سیمان بکار می-
رود .در مدار فراوری کارخانه سیمان نهاوند مواد خام سیمان
شامل سنگ آهک و مارل با نسبت دو به یک ،سیلیس و سنـگ

آهن با عیار  11درصد پس از یک مرحله سنگ شکنی با سنگ
شکن چکشی و آسیاکنی با آسیای غلتکی عمودی وارد سیستم
پیش گرمکن میشوند .مواد در پیش گرمکن به دمای 014°C
و در کوره دوار تا  1014°Cو در سیستم خنککن به 244°C
می رسند .محصول کوره به عنوان کلینکر سیمان معروف است.
 d04کلینکرها کوچکتر از  32mmاست .کلینکرها وارد سیلوی
کلینکر شده و خروجی سیلوی کلینکر با گچ (ژیپس) و در
برخی مواقع افزودنیهایی مثل پوزوالن و سرباره کوره ذوب
آهن مخلوط شده و وارد آسیای غلتکی عمودی میشود .این
آسیا با توان  3444kWhو تناژ  124t/hکار میکندd04 .
خروجی آسیای کلینکر کوچکتر از  110μmاست .محصول
آسیا به سیلوهای کلینکر هدایت شده و محصول نهایی سیمان
از این سیلوها برداشت میشود .شکل  1فلوشیت سادهای از
مدار پخت سیمان و خردایش کلینکر را نشان میدهد ].[2
 -9روش کار
1

فایتلی و همکاران ( )2413آسیای غلتکی عمودی با
کالسیفایر با بازدهی باال را با مدل ماتریسی شبیهسازی کرده-
اند .مدل ماتریسی نوشته شده توسط فایتلی بصورت مجزا برای
کالسیفایر داخل آسیا و میز و غلتکهای درون آسیا در نظر
گرفته شده و تابع روزین راملر 2در فرایند شبیهسازی کالسیفایر
استفاده شده است ] .[1اسنالت 3و همکاران ( )2411با استفاده

شکل  : 7فلوشیت ساده از پخت سیمان و آسیاکنی کلینکر سیمان در مدار فراوری کارخانه سیمان نهاوند ].[9
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از مدل موازنه جمعیت شکست ذرات در آسیاکنی تحت فشار را
پیشبینی کرده اند .در تحقیق آنها با آزمایشات روی کلینکر
سیمان ،سنگ آهک و کوارتز مدلسازی با مدل موازنه جمعیت
با موفقیت انجام شده است ].[6
مدل ریاضی بکار رفته در این مقاله مدل مخلوط کامل
است .هرچند مدل مخلوط کامل یک مدل مستقل است اما
کامال مشابه مدل عمومی موازنه جمعیت است و میتوان آن را
یک مورد ویژه از مدل موازنه جرم در نظر گرفت .مدل مخلوط
کامل مطابق معادله ( )1است ].[7
()7
در معادله ( )1پارامتر  Pنرخ محصول است که به صورت
ماتریس  nدر  1نشان داده میشود ( nتعداد طبقات سرندی در
نظر گرفته شده در فرایند مدلسازی است) D ،یک ماتریس
پایین مثلثی است که نرخ خروج هر یک از طبقات سرندی را
بصورت کسری از مقدار اولیه بدست میدهد R ،یک ماتریس
قطری است و بیانگر نرخ شکست هر یک از طبقات سرندی
داخل بار آسیاست و  sعبارتست از جرم موجود در هر یک از
طبقات سرندی .مقدار  R.sنیز از معادله ( )2قابل محاسبه است
].[7
( )9

)

(

)

 -9-9تعیین تابع شکست

تابع شکست بصورت آزمایشگاهی تعیین شده است .تابع
شکستی که برای آسیای غلتکی عمودی تعیین میشود متفاوت
با آسیاهای دیگر مانند آسیای گلولهای و میلهای میباشد .زیرا
مکانیسم شکست در آسیای غلتکی عمودی شکست فشاری و
سایشی است .در آسیای غلتکی عمودی مواد بصورت الیهای از
ذرات بین غلتکها و میز آسیاکنی قرار میگیرند و تحت نیروی
فشاری خرد میشوند .خردایش این ذرات بر اثر شکست درون
ذرهای اتفاق افتاده و به شکست الیه نیز معروف است ].[0
بنابراین برای تعیین تابع شکست در آسیای غلتکی آزمایش
شکست الیه انجام شده است .دستگاهی که برای تعیین تابع
شکست بکار رفته دستگاه پیستون-سیلندر 1است .دستگاه
پیستون-سیلندر متشکل از یک دستگاه جهت اعمال فشار و
قالبهای استوانهای شکل با قطر داخلی مشخص است .مواد
مورد آزمایش بصورت الیهای از ذرات با ارتفاع مشخص درون
قالب قرار میگیرد و در بین دو فک دستگاه فشرده میشوند
] .[0شکل  2خردایش مواد درون قالب دستگاه پیستون-
سیلندر را نشان میدهد.

(

در معادله ( )2پارامتر  R.sنرخ شکست A ،ماتریس تابع
شکست بصورت ماتریس  nدر  nو  Fنرخ خوراک است که به
صورت ماتریس  nدر  1نشان داده میشود.
 -7-9نمونهگیری

برای تعیین پارامترهای مدل از مدار خوراک و محصول
آسیای در حال کار نمونهگیری انجام شده است .برای نمونه-
گیری دوره زمانی دو ساعته در نظر گرفته شده است .نمونه-
گیری از خوراک و محصول بطور همزمان انجام شده و 244
کیلوگرم نمونه جمعآوری شده است .مواد جمعآوری شده از
نمونهگیری برای آزمایشات مدلسازی استفاده شده است.

شکل  :9نمایش خردایش مواد درون قالب دستگاه پیستون-
سیلندر ].[74

در شکل  3دستگاه بتن شکن مدل  BESMAKبا ظرفیت
 2MNو در شکل  0دو قالب به قطر داخلی  1و  14سانتیمتر
که در آزمایشات تعیین تابع شکست استفاده شده است قابل
مشاهده است.

پارامترهایی مورد نیاز برای مدلسازی عبارت است از :تابع
شکست ،تابع انتخاب و دانهبندی ابعادی خوراک و محصول.

Piston-Die Cell Device

1

فشار وارد شده و طبقات سرندی مورد نظر آورده شده است.
پس از تعیین دانهبندی ابعادی برای محصول هر آزمایش
نمودارهای توزیع دانهبندی و توزیع دانهبندی نسبی را رسم
کردهایم .با توجه به نمودار توزیع دانهبندی نسبی مقادیر ،
را تعیین کردهایم .عبارت است از
، ، ، ،و
درصد تجمعی مواد کوچکتر از  1/nابعاد اولیه .در ادامه
⁄
را برای تمامی آزمایشات انجام شده رسم
نمودار
 ⁄برای آزمایشهای انجام
کردهایم ] .[0شکل  1نمودار
را که از نمودار
شده آورده شده است .بیشترین مقدار
بدست آوردهایم ،روی محور xها در نمودار ⁄
⁄
مشخص میکنیم .این مقدار برابر  14درصد بوده است.
شکل  :0دستگاه بتن شکن مدل  BESMAKبا ظرفیت 9MN

شکل  :0قالبهای دستگاه پیستون-سیلندر به قطر داخلی  5و
 74سانتیمتر

درون هر قالب برای هر آزمایش یک الیه از ماده معدنی
(کلینکر) به ارتفاع چهار برابر اندازه بزرگترین دانه موجود در
نمونه قرار دادهایم ] .[0برای تعیین تابع شکست ابتدا دانهبندی
ابعادی خوراک را تعیین و پنج طبقه سرندی از مواد خوراک
انتخاب کرده و پس از انجام آزمایش روی هر نمونه در سطوح
فشار مختلف مواد شکسته شده را مجددا دانهبندی ابعادی
کردهایم .در جدول  1طرح انجام آزمایشات با توجه به سطح

سپس یک خط عمود از این نقطه رسم میکنیم تا منحنی-
را قطع کند .این خط عمود
های  ، ، ، ، ،و
بیانگر توزیع دانهبندی کامل بصورت درصد تجمعی عبوری
است که با رسم خطوط عمود بر محور yها از نقاط مورد نظر
مشخص شده است ] .[0در شکل  6نمودار ⁄
برای
آزمایشهای انجام شده رسم شده است.
به این ترتیب تابع شکست آزمایشگاهی برای ما بدست آمده
است ولی برای بدست آوردن تابع شکست بصورت مدل ریاضی
بایستی تابع شکست آزمایشگاهی را بر معادله برادبنت و
کالکات 1برازش دهیم تا پارامترهای مدل بدست آید .این کار را
با نرمافزار  Microsoft Officeو در محیط  Excelانجام داده-
ایم .برادبنت و کالکات معادله ( )3را به عنوان مدل ریاضی تابع
شکست ارائه کردهاند ].[11
)

()0

(

جدول :7طبقات سرندی و سطوح انرژی اعمال شده در آزمایشهای تعیین تابع شکست
طبقه سرندی
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شماره

Broadbent & Callcott

1

در معادله ( )3پارامترهای  γ ،φو  βپارامترهای مدل می-
) و یا در واقع نسبت
باشند و  Rاندازه نسبی ذرات (
تابع شکست
اندازه سرندهای پایینی به سرند باالیی و
سرند  iام است.

در جدول  2مقادیر تابع شکست آزمایشگاهی و بدست آمده
از مدل ریاضی تابع شکست مشخص شده است ( iبیانگر شماره
سرند است و  i = 1باالترین سرند است) .مدل ریاضی بکار رفته
با برازش روی معادله برادبنت و کالکات بدست آمده که در
شکل  7نمودارهای مربوط به آن آورده شده است.
100

مقدار ( t10درصد عبوری از  4/1ابعاد اولیه)
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شکل  :5نمودار 𝒔𝒄𝑬 𝒕𝟏𝟎 ⁄برای آزمایشهای انجام شده در تعیین تابع شکست
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شکل  :6نمودار 𝒏𝒕 𝒕𝟏𝟎 ⁄برای آزمایشهای انجام شده در تعیین تابع شکست
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جدول : 9محاسبات برازش معادله برادبنت و کالکات برای نمونه کلینکر سیمان

شکل  : 0نمودار تابع توزیع شکست تجمعی آزمایشگاهی و مدل برای نمونه مورد آزمایش

 -0-9فرایند مدلسازی

مقادیر محصول و خوراک را در سرندهایی در نظر گرفتهایم
که درصد مــواد تجمعی عبوری از این سرندها هم در خوراک و
هم در محصول بین صفر تا صد باشد .زیرا در غیر اینصورت
میزان اعتبار مدل بدست آمده مشخص نخواهد شد.

لذا توزیع دانهبندی خوراک و محصول را بر تابع توزیع
روزین-راملر (معادله  )0برازش دادهایم تا پارامترهای تابع
توزیع روزین-راملر مشخص شود .سپس دانهبندی ابعادی
خوراک و محصول را در  24طبقه سرندی برای خوراک و
محصول در معادله ( )2قرار داده و مقادیر تابع انتخاب را

محاسبه کردهایم .سپس با استفاده از معادله ( )1توزیع دانه-
بندی محصول را بدست آوردهایم.
معادله ( )0تابع توزیع روزین-راملر را نشان میدهد ].[1
) (

()0

قطر
در معادله ( )0پارامترهای و مقادیر ثابت،
درصد وزنی تجمعی مواد باقیمانده روی
متوسط عددی و
سرند را نشان میدهند.

سطر را نشان می مقدار هر درایه درصد تجمعی باقیمانده در
سرند متناظر با آن دهد .تابع شکست بصورت ماتریس پایین
مثلثی و ماتریس انتخاب بصورت ماتریس قطری در نظر گرفته
شده است ( iبیانگر شماره سرند است و  i = 1باالترین سرند
است) .فرم ماتریسی تابع شکست و انتخاب در شکل  0نشان
داده شده است.

مقادیر تابع شکست و انتخاب و توزیع دانهبندی خوراک و
محصول که با محاسبات بدست آمده است در جدول  3نشان
داده شده است .در محاسبات مدل ماتریس خوراک و محصول
بصورت ماتریس  nدر  1در نظر گرفته شده است که مقدار n
بستگی به تعداد طبــقات ســرندی در نـظر گرفته شده دارد و

شکل  :0فرم ماتریسی تابع شکست و انتخاب

جدول :0مقادیر پارامترهای بدست آمده در مدل مخلوط کامل
شماره

دهانه سرند

سرند

()µm

درصد تجمعی
باقیمانده
خوراک ()F

مقادیر تابع
شکست (

مقادیر تابع
)

انتخاب ( )

درصد تجمعی
باقیمانده
محصول ()P

7

1444

01/66

4/3160

102/146

4

9

747/147

03/0

4/3101

216/776

4

0

144

01/16

4/2061

310/630

4

0

313/113

06/77

4/2162

062/013

4

5

214

07/66

4/2200

664/030

4/43

6

176/77

00/31

4/2410

036/11

4/27

0

121

00/77

4/1030

1310/762

1/31

0

00/300

00/11

4/1607

1007/740

0/32

2

62/1

00/36

4/1071

2170/171

14/40

74

00/100

00/10

4/1321

3102/413

10/71

77

31/21

00/67

4/1103

0007/047

20/00

79

22/407

00/70

4/1410

6014/020

01

70

11/621

00/03

4/4000

0660/341

12/17

70

11/400

00/07

4/4000

13013/671

62/2

75

7/012

00/01

4/476

10722/06

74/71

76

1/120

00/03

4/4601

26410/023

77/61

70

3/046

00/01

4/461

36271/232

03/10

70

2/762

00/07

4/4106

14000/413

07/30

72

1/013

00/00

4/4000

74200/630

04/63

94

1/301

00/00

4/4030

07067/070

03/47
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 نتیجهگیری و پیشنهادها-0
سیلندر برای-آزمون تعیین تابع شکست با دستگاه پیستون
. کاربرد داشته استHPGR مدلسازی خردایش در آسیاهای
با توجه به این که مکانیسم شکست در آسیاهای غلتکی عمودی
 میباشد لذا از این روش برایHPGR نیز مشابه آسیاهای
 تابع انتخاب نیز.آسیای غلتکی عمودی استفاده شده است
 به این صورت که.بصورت محاسبات برگشتی بدست آمده است
با داشتن توزیع ابعادی خوراک و محصول و با محاسبه تابع
شکست آزمایشگاهی تابع انتخاب با معادالت مدل محاسبه شده
 از مدل محاسبه شده میتوان دانهبندی محصول یا.است
خوراک آسیا را بر اساس مشخص بودن دانهبندی خوراک یا
محصول آسیا پیشبینی و در صورت امکان تغییراتی در عوامل
موثر در مدار خردایش ایجاد کرد تا به دانهبندی مطلوب در
.محصول آسیا دست یافت
با توجه به افزایش رویکرد صنایع سیمان به استفاده از
 پیشنهاد میشود در مورد آسیاهای،آسیاهای غلتکی عمودی
غلتکی عمودی مطالعه بیشتری انجام شود و با استفاده از
روشهای کمهزینه و پربازده مانند مدلسازی و شبیهسازی این
آسیاها به بهینهسازی و افزایش بازدهی مدار فراوری دست
.یافت
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Modeling cement clinker comminution with a
perfect mix model of vertical roller mill at
nahavand cement plant
H. Shahgholi Gharamaleki1*, K. Barani2, M. Yaghobi3

Abstract
The grinding clinker is last step and most frequently used in the cement manufacturing process. Energy required to grind
clinker about 40 percent of the total energy required to produce one tonne of cement. During this phase, particles of clinker
become considerably reduced in size until they reach a certain level of size. In cement plant of nahavand, vertical roller mills
used for grinding of raw minerals and cement clinker. Researchers stated that simulation is the most appropriate method for
optimizing the grinding process. In this paper, using a perfect mix model, mineral comminution modeling for vertical roller
mill is done at nahavand cement plant. Perfect mix model provides a mathematical equation to the process of grinding in
mills. For modeling, first sampling of flow of feed and product of working mill and then determined particle size distribution
in the laboratory. After determining the parameter of breakage function in laboratory with Laboratory piston-die device and
obtaining parameter selection function with model calculations, the values of unknown parameters in the perfect mix model
determined for vertical roller mill. The calculated model can be used for prediction of feed or product of particle size
distribution based on awareness from product or feed of particle size distribiution.
Keywords: Modeling, vertical roller mill, perfect mix model, breakage function, selection function

1*

MSc student of mineral processing, University of Lorestan, hshahgoli@yahoo.com

2

Assistant professor, University of Lorestan, Department of mining engineering, Barani.k@lu.ac.ir

3

Mineral processing M.ENG, Department of mining engineering,mohsen676@gmail.com

