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چکیده
امروزه شبیهسازی ،ابززار ب زیار مناسزبی جهزت بررسزی فرآینزدهای یزک کارخانزه اسزت
در ایززن پززهوهم مززدار آسززیاکنی شززرکت روی تیززران بززه کمززک نززر افزززار BMCS
شززبیهسززازی شززد مززدار آسززیاکنی ایززن شززرکت دارای دو آسززیای گلولززهای اسززت کززه
آسززیای گلولززهای اول در مززدار بززاز و دیگززری در مززدار ب زز ه بززا هیدروسززیکلون اسززت
سززرریز هیدروس زیکلون بززه ونززوان م مززول مززدار آس زیاکنی شززناخ ه م زیشززود پززا از
بررس زی اولی زهی مززدار ای زن شززرکت مصززد شززد کززه بززاا بززودن انززدازهی  P80سززرریز
هیدروسزیکلون یکزی از مصززک ا ا ززلی در فرآینززد آسزیاکنی بززه شززمار مزیرود ،زیزرا در
حال حاضر مقدار ایزن پزارام ر در حزدود  10۷میکزرون اسزت کزه تزا هزد ت یزین شزده
زیززادی دارد همچنززین بززار ورودی بززه مززدار
بززرای آن ی نززی  ۷4میکززرون اخزز
آسززیاکنی ایززن شززرکت در بززازهی  3۷0تززا  430تززن در روز ت ییززر مززیکنززد کززه از
ظرفیزت اسززمی ت یززین شززده بززرای مززدار آسزیاکنی ی نزی  500تززن در روز ب زیار کم ززر
است پا از شبیهسازی مدار ،بزه منوزور بهینزهسزازی شزرایط از طراحزی آزمزایمهزا بزه
روش ) CCD (Central Composite Designاسززز هاده گردیزززد کزززاهم P80
سززرریز هیدروس زیکلون تززا انززدازهی مززوردنور ،افزززایم ظرفی زت و کززاهم در ززد بززار در
گززردش اهززدا ا ززلی در انجززا ای زن پززهوهم بودنززد در نهای زت مصززد شززد کززه بززا
اسز هاده از شززرایط بهینززهی بززه دسززت آمززده بن ززبت بززه حالززت ف لزی مززدار  ،ظرفیزت از
 425.2۷تززززن در روز بززززه  4۷6.۷9تززززن در روز افزززززایم ،مقززززدار  P80سززززرریز
هیدروس زیکلون از  10۷میکززرون بززه  93میکززرون کززاهم و در ززد بززار در گززردش نی زز از
 219.۷۷به  181.59کاهم مییابد

مناسب و سروت باا کاربرد فراوانی دارد در فرآوری مواد

 -1مقدمه
ن ت از

م دنی نیز میتوان ق متهای مد لف یک کارخانه را

مهم رین ابزار بهینهسازی است این ابزار در نایع مد لف

شبیهسازی کرد و با بررسی ووامل مد لف ،وملکرد

توس ه یاف ه و به دایل م هاوا از جمله هزینه پایین ،دقت

فرآیندها را بهبود بدصید با توجه به اینکه وملیاا آسیاکنی

امروزه مدلسازی و شبیهسازی فرآیندها در
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 2دانصیار دانصکده مهندسی م دن ،پردیا دانصکدههای فنی ،دانصگاه تهران،
ص پ 4563-11155
 3دانصجوی دک ری فرآوری مواد م دنی ،دانصکده فنی و مهندسی ،دانصگاه
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بیص رین ممر

شبیهسازی و بهینهسازی مدار آسیاکنی شرکت روی تیران

انرژی و هزینه یک کارخانه فرآوری را

تابع ان داب ماده م دنی در مقیاس ن ی را مورد م اسبه

شامل میشود ،بهینهسازی آن کمک شایانی به کاهم

قرار داده و تاثیر اس هاده از گلوله با قطرهای مد لف بر روی

هزینهها و افزایم بهرهوری میکند][1

آن را اندازهگیری نمودند در این پهوهم قطر  25میلیم ر

کارخانه فرآوری روی تیران در نزدیکی شهر تیران و در

با حداکثر مقدار تابع ان داب ،به ونوان قطر بهینه گلوله

م ور جاده تیران  -نجفآباد قرار دارد این کارخانه در سال

ان داب و در نهایت به کمک نر افزار  BMCS2اقدا به

 1339با ظرفیت  200تن در روز توسط شرکت آمریکایی

شبیهسازی پارام رها و مقای ه ن ایج حا ل از آنها شده

دنور طراحی شد و در سال  1351آغاز به کار نمود این

است

ظرفیت در سال  13۷8با اضافه کردن آسیای گلولهای

همچنین میرزایی و فرزانگان ] [3به بهینهسازی وملکرد

دیگری به مدار و اومال ت ییراا دیگر به  500تن در روز

هیدروسیکلون اولیه کارخانه ف هاا اسهوردی با روش

افزایم یافت خوراک ف لی کارخانه از کانههای سولهورهی

شبیهسازی و ج جوی ژن یک پرداخ ند در این پهوهم

سه م دن م لق به این شرکت تامین میشود این کارخانه

شبیهسازی وملکرد هیدروسیکلون اولیه مدار خردایم

همچنین توانایی فرآوری کان نگ اک یدی را دارد و حدود

کارخانه ف هاا اسهوردی با اس هاده از نر افزار شبیهساز

 2ماه از سال را به فرآوری آن میپردازد خوراک اک یدی

 BMCSت ت  MATLABانجا گرف ه است در این نر

مورد اس هاده ،از م ادن خود شرکت و همچنین از م دن

افزار از مدل تجربی پلیت ) (Plittبرای پیمبینی وملکرد

سرب و روی انگوران تامین میگردد

هیدروسیکلون و از ج به ابزار الگوری م ژن یک ب GA

کان نگ ورودی اب دا در مدار سنگشکنی موجود در

 Toolboxبرای بهینه کردن م یرهای ورودی به این مدل

نزدیکی کارخانهی فلوتاسیون ،تا اندازهی حدود  1سان یم ر

اس هاده شده است این ابزار با شبیهسازی مکرر و خودکار

خرد شده و وارد مدار آسیاکنی میشود مدار آسیاکنی،

توسط نر افزار  BMCSبه بهینهسازی م یرهای ورودی

شامل یک آسیای گلولهای در مدار باز و آسیای گلولهای

میپردازد

دیگری در مدار ب ه با هیدروسیکلون است سرریز

در پهوهمهایی که تا کنون در راس ای بررسی وملکرد مدار

هیدروسیکلون به ونوان خوراک مرحلهی فلوتاسیون به

آسیاکنی انجا شده است یا تنها به شبیهسازی تما یا

تانکهای آمادهساز من قل میشود و در نهایت کن ان ره

بدصی از مدار با نر افزار  BMCSو یا نر افزارهای دیگر

روی به ونوان م مول ا لی و در کنار آن کن ان ره سرب

پرداخ ه شده و یا به کمک ابزار بهینهسازی کننده ،پاسخ-

به ونوان م مول جانبی بدست میآید

های بهینه برای افزایم وملکرد فرآیند آسیاکنی به دست

به طور م وسط  3۷0تا  430تن در روز خوراک به کارخانه

آمده است در پهوهمهای پیصین تاثیر پارام رهای مد لف

وارد میشود ویار خوراک ورودی در حدود  1.5در د روی

بمیزان بار ورودی ،مقدار در د جامدهای جریانهای

و  0.5در د سرب است در نهایت حدود  20تن در روز

مد لف ،مصدماا هیدروسیکلون و

در یک فرآیند

روی با ویار  50در د و در کنار آن  5تن در روز سرب با

آسیاکنی بر پاسخهای مورد نور از یک مدار بافزیم تناژ

ویار  60در د تولید میشود

ورودی ،بهبود وملکرد هیدروسیکلون یا اندازه ذراا

پورکریمی و همکاران ] [2به منوور شبیهسازی مدار

خروجی از مدار آسیاکنی ،بار در گردش و

خردایم کارخانه ف هاا اسهوردی اب دا مقادیر تابع

و یا توامان بررسی نصده و ت لیلها تنها به کمک بررسی

شک ت و تابع ان داب بدر مقیاس آزمایصگاهی را اندازه-

پاسخ نهایی به دست آمده از نر افزار بوده است اما در

گیری نمودند در ادامه به کمک نر افزار  NGOTC1مقدار

پهوهم پیم رو ،با اس هاده از طراحی آزمایمها و با توجه

1

2

Numerical Grinding Optimization Tools in C
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به ورا جدا

BMCS-Based Modular Comminution Simulator
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میرزایی ،فرزانگان و میرزایی

به نمودارهای مد لف به دست آمده از نر افزار ،این امکان

ورودی بخصک تازه برای مرحله اول 16.5 ،تن بر ساوت و

برای پهوهصگران فراهم شده است که به آسانی به ت لیل

برای مرحله دو  18.8 ،تن بر ساوت بود در د جامد

همهجانبه فرآیند آسیاکنی بپردازند و با اتداذ تممیماا

نمونهها و توزیع اندازه ذراا آنها نیز با اب اد سرندی 9525

مناسب ،با ت ییر شرایط و بررسی موارد مد لف ،وملکرد

تا  63میکرون ت یین شدند

مدار آسیاکنی را بررسی و در نهایت بهینه نمایند

به دلیل خطاهای موجود در ق متهای مد لف از جمله

در این پهوهم ،اب دا مدار آسیاکنی این شرکت به کمک

نوساناا در حین نمونهبرداری ،خطاهای موجود در ن وه

نر افزار  BMCSشبیهسازی شد] [4شبیهسازی در این

نمونهبرداری و انجا کارهای آزمایصگاهی نیاز است که

نر افزار به کمک پارام رهای تابع ان داب ،تابع شک ت،

دادههای به دست آمده موازنه شوند به منوور موازنه از

دبی ،در د جامد و توزیع اندازهی بار ورودی و همچنین

نر افزار  NorBal3اس هاده شد توزیع اندازهی ذراا ،دبی

مصدماا هندسی هیدروسیکلون انجا میشود بهینه-

و در د جامدهای به دست آمده دادههای ورودی نر افزار

سازی شرایط نیز به کمک روش طراحی آزمایم CCD

ه ند][5

انجا شد بدین منوور  98آزمایم طراحی و شبیهسازی

وزن مدموص کان نگ  2.۷1و اندیا کار باند نیز 11.4

گردید و مقادیر مطلوب م یرهای ورودی ت یین شدند در

است در د بار در گردش برای نمونهبرداری مرحلهی اول

شد که اومال شرایط بهینه به دست آمده

 234.44و برای نمونهبرداری مرحلهی دو  219.۷۷به

نهایت مصد

در مدار آسیاکنی کارخانه با افزایم ظرفیت بار ورودی،

دست آمد

کاهم اندازه م مول و همچنین کاهم در د بار در
گردش به مقدار قابل توجهی منجر به بهبود وملکرد فرآیند
آسیاکنی میشود

 -2نمونهبرداري از مدار
مدار آسیاکنی شرکت روی تیران در شکل ب 1آورده شده
است از نور اندازه ،آسیای اول با قطر و طول به ترتیب
 2.53م ر و  3.5م ر ن بت به آسیای دو با قطر و طول به
ترتیب  2م ر و  2.۷5م ر بزرگ ر است در ن یجه آسیای
اول نقم ا لی را در وملیاا خردایم بروهده دارد زیرا با
توجه به کوچک بودن آسیای دو و دبی باای بار ورودی
به آن بناشی از بار برگص ی نمیتوان ان وار ن بت خردایم
باا در مورد این آسیا داشت
به منوور شبیهسازی فرآیند و او بارسنجی آن ،دو سری
نمونه از جریانهای بار ورودی ،خروجی آسیای گلولهای اول،
سرریز و تهریز هیدروسیکلون و خروجی آسیای گلولهای
دو

گرف ه شد بامکان نمونهبرداری از خوراک

هیدروسیکلون وجود نداشت نمونهها در طی  2ساوت و
هر  10دقیقه از جریانهای نامبرده تهیه گردید تناژ بار

مجله مدل سازی در مهندسی

شکل -1مدار آسیاکنی شرکت تیران

 -3شبیهسازي مدار آسیاکنی
ب د از موازنه جر دادههای مربوط به نمونهبرداریها و
م اسبه تابع شک ت ،تابع ان داب و زمان ماند هر دو آسیا،
شبیهسازی مدار انجا شد به منوور شبیهسازی از نر افزار
 BMCSکه در زبان  Cنوش ه شده است ،اس هاده گردید
این نر افزار اب دا به منوور شبیهسازی مدارهای آسیاهای
گلولهای و هیدروسیکلون توس ه یاف ه بود و به مرور زمان
بدمهای دیگر به آن اضافه شدند در حال حاضر قادر است
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آسیاهای میلهای ،غل کهای آسیاکنی فصار باا ،جداکننده-

دادهها در م یط اک ل و با اس هاده از روش حداقل مرب اا،

های هوایی ،سرندها ،نقاط همگرایی و واگرایی جریانها را

پارام ر  mت یین شد و مقدار تق یم جریان نیز از فرمول

شبیهسازی نماید] [6این نر افزار برای شبیهسازی

ب 2به دست آمد به دلیل م یر بودن و ود توانایی در

هیدروسیکلون از مدل پلیت اس هاده میکند

اندازهگیری فصار هیدروسیکلون ،مقداری برای این پارام ر
اخ ماص داده نصد

 -1-3مدل پلیت
یکی از به رین مدلهای ارائه شده برای شبیهسازی
هیدروسیکلون ،مدل پلیت است که در سال  19۷6می دی
ارائه شد] ۷و  [8در این مدل به کمک فرمولهای تجربی،
 4پارام ر هیدروسیکلون م اسبه میشود در این فرمولها
به کمک ضرایب ثابت ،پارام رهای مربوط به کان نگ،
مصدماا هندسی هیدروسیکلون و جریان ورودی به آن،
پارام رهای  ،d50cدقت جدایم ) ،(mفصار ) (Pو تق یم
جریان ) (Sت یین میگردد به منوور شبیهسازی وملکرد
هیدروسیکلون ،ب د از م اسبه پارام رهای ذکر شده و
کالیبراسیون آنها بازیابی ذراا جامد ان قال یاف ه به تهریز
)  (R iیا به وبارتی توزیع ذراا تهریز از رابطه ب 8به دست
میآید
ب1

]

xi m
)
d50c

(−0.693

R i = R f + (1 − R f ) [1 − e

𝐹𝑈𝑄
𝐹𝑂𝑄

ب2

که در آن  ،Q UFدبی حجمی تهریز و  ، Q OFدبی حجمی
سرریز است][۷

در ادامه با قرار دادن ضریب کالیبراسیون  1برای پارام رها،
مقادیر پیمبینی شده آنها ت یین شده و با تق یم مقادیر
اندازهگیری شده بر مقادیر پیمبینی شده ،مقدار ضرایب
کالیبراسیون مصد

گردید مقادیر اندازهگیری شده،

شبیهسازی شده پارام رها و ضرایب کالیبراسیون ت یین
شده در جدول  1آورده شده است ،با توجه به ود توانایی
در اندازهگیری مقدار واق ی فصار ،ضریب کالیبراسیون برای
این پارام ر  1در نور گرف ه شده است
جدول  -1مقادیر واق ی و شبیهسازی شده پارام رها و ضرایب
کالیبراسیون مدل پلیت
اندازهگیري

شبیهسازي

مقدار ضریب

شده

شده

کالیبراسیون

𝑚𝜇 328

0٫25

که در این م ادله  ،xiاندازه ذره در طبقه  iو  R fبازیابی آب

پارامتر

به تهریز است][۷

𝑑50c

𝑚𝜇82٫00

𝑃

–

 -2-3تعیین ضرایب کالیبراسیون مدل پلیت

𝑎𝑃𝑘 25٫16

1

𝑆

1.۷0

0٫45

3٫80

با توجه به اینکه پارام رهای به دست آمده از فرمولهای

𝑚

1٫06

0٫88

1٫21

𝑓𝑅

0٫49

0٫51

0٫9۷

تجربی در نر افزار شبیهساز با مقادیر واق ی پارام رها

=𝑆

م هاوا است ،در ن یجه برای هر کدا از این فرمولها یک

 -3-3اعتبارسنجی مدل

ضریب کالیبراسیون وجود دارد که با ضرب آنها در

به منوور او بارسنجی مدل ارائه شده ،از نمونههای گرف ه

پارام رهای شبیهسازی شده ،مقادیر واق ی پارام رها ت یین

شده در نمونهبرداری مرحلهی دو اس هاده شد این نمونه

میگردد به منوور ت یین این ضرایب کالیبراسیون ،از

برداری مصابه با وض یت کنونی کارخانه است و در ادامه از

است در قد اول با توجه به نمونهگیریهای انجا شده،

همین دادهها برای بهینهسازی شرایط اس هاده شد

شوند در این پهوهم به

مصدماا جریانهای مد لف در نمونهبرداری مرحلهی دو

مقادیر واق ی پارام رها مصد

کمک دادههای موازنه شده مدار ،مقدار بازیابی آب به تهریز

به کمک ضرایب کالیبراسیون به دست آمده از دادههای

و با رسم من نی جدایم هیدروسیکلون ،مقدار d50c

حا ل از نمونهبرداری مرحلهی اول شبیهسازی گردید

م اسبه گردید همچنین به کمک برازش م ادله ب 1بر

در جدول  2مقادیر واق ی و پیمبینی شده توسط نر افزار
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 BMCSپا از کالیبراسیون برای جریانهای مدار در
نمونهبرداری مرحلهی دو آورده شده است
جدول  -2مقادیر واق ی و شبیهسازی شده توسط  BMCSپا
از کالیبراسیون برای جریانها در نمونهبرداری مرحلهی دو
جامد در د جامد آب

خصک تازه
خروجی آسیای اول
خوراک هیدروسیکلون
سرریز هیدروسیکلون
تهریز هیدروسیکلون
خروجی آسیای دو

)(%) (t/h

)(t/h

100٫00 18٫49

0٫00

پیمبینی شده 100٫00 18٫49

0٫00

واق ی

58٫33 18٫49

13٫21

واق ی

پیمبینی شده 58٫33 18٫49

13٫21

واق ی

شکل  -3دانهبندی واق ی و پیمبینی شدهی جریانهای سرریز
و تهریز هیدروسیکلون پا از کالیبراسیون

66٫30 83٫24

42٫26

پیمبینی شده 68٫14 82٫80

38٫۷2

 -4طراحی آزمایشها به روش سطح پاسخ

4۷٫40 18٫49

20٫51

روش سطح پاسخ ) (RSMیکی از روشهای طراحی

پیمبینی شده 4۷٫40 18٫49

20٫51

آزمایمها است که به منوور ت یین شرایط بهینه فرآیند

۷4٫90 64٫۷5

21٫۷5

مورد اس هاده قرار میگیرد م موا به ر است قبل از

پیمبینی شده ۷۷٫93 64٫32

18٫21

۷4٫90 64٫۷5

21٫۷5

پیمبینی شده ۷۷٫93 64٫32

18٫21

واق ی
واق ی
واق ی

توزیع اندازه ذراا جریانها نیز در دو حالت واق ی و شبیه-
سازی شده در شکلهای ب 2و ب 3آورده شده است

اس هاده از این روش ،از روشهای دیگر طراحی آزمایم
اس هاده شود به ونوان مثال با اس هاده از روش فاک وریل
دو سط ی ناق  ،فاک ورهای موثرتر ت یین شود و در ادامه
از فاک وریل کامل برای بررسی ومیقتر و ت یین منطقه
هد اس هاده گردد پاسخها در این روش به ورا خطوط
هم راز و نمای سهب دی به دست میآیند بهمانند نقصههای
توپوگرافی در زمینشناسی اساس طراحی در این روش،
اضافه کردن برخی نقاط مرکزی به سطوح فاک ورها است،
در واقع وجود ان نا به کمک همین نقاط مرکزی ت یین
میشود چگونگی اضافه شدن نقاط مرکزی ،روشهای
مد لف را به وجود میآورد][10،9

 -1-4روش طراحی مرکب مرکزي
شکل  -2دانهبندی واق ی و پیمبینی شدهی جریانهای
خروجی دو آسیا پا از کالیبراسیون

روش طراحی مرکب مرکزی ) (CCDیکی از پرکاربردترین
روشهای سطح پاسخ است در این روش به منوور ت یین

با توجه به دادههای موجود در جدول  ،2نر افزار با تقریب

هرچه دقیقتر ان نا ،نقاط جدیدی با ونوان نقاط م وری

خوبی توان ه است مقادیر مربوط به دبی و در د جامدها

به سطوح پارام رها افزوده میشود برای افزایم تاثیر نقاط

و در ن یجه مقدار آب آنها را شبیهسازی و پیمبینی نماید

م وری ،این نقاط باید با فا له مصدمی از نقاط ا لی قرار

همچنین همانطور که در شکلهای ب 2و ب 3مصد

گرف ه باشند این فا له به جذر ت داد فاک ورها ب یار

است ،دانهبندی جریانها به خوبی شبیهسازی شده و مدل

نزدیک است][9

ارائه شده از او بار خوبی برخوردار است
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جدول  -3فاک ورها و سطوح آنها

فاکتور

نام فاکتور

واحد

نوع فاکتور

سطح پایین

سطح باال

محوري پایین

محوري باال

A

بار ورودی

t/h

کمی

16

22

13٫95

24٫05

B

آب ورودی به آسیای اول

t/h

کمی

۷

18

3٫25

21٫۷5

C

آب ورودی به حوضچه
هیدروسیکلون

t/h

8

18

4٫59

21٫41

D

آب ورودی به آسیای دو

t/h

کمی

5

15

1٫59

18٫41

سطح 1

سطح 2

سطح 3

E

قطر سرریز

cm

کیهی

5٫5

6

6٫5

F

قطر تهریز

cm

کیهی

4

4٫5

کمی

جدول  :4آنالیز واریانا برای پاسخ  P80سرریز هیدروسیکلون

Significant

P-Value

F Value

Mean Square

df

Sum of Squares

Source

<0.0001

1588.75

16.17

7

113.22

Model

<0.0001

6762.82

68.85

1

68.85

A-Fresh Feed

<0.0001

3770.97

38.39

1

38.39

B-BM1W

<0.0001

394.52

4.02

1

4.02

C-CYCW

0.0130

4.56

0.046

2

0.093

E-OD

<0.0001

33.96

0.35

1

0.35

F-UD

<0.0001

146.83

1.49

1

1.49

B2

0.010

90

0.92

Residual

97

114.14

Cor Total

جدول  -5آنالیز واریانا برای پاسخ در د بار در گردش

Significant

P-Value

F Value

Mean Square

df

Sum of Squares

Source

<0.0001

12835.19

0.13

6

0.76

Model

<0.0001

559.52

5.541E-003

1

5.541E-003

B-BM1W

<0.0001

163.38

1.618E-003

1

1.618E-003

C-CYCW

<0.0001

16128.66

0.16

2

0.32

E-OD

<0.0001

43816.58

0.43

1

0.43

F-UD

<0.0001

57.25

5.669E-004

1

5.669E-004

B2

9.903E-006

91

9.012E-004

Residual

97

0.76

Cor Total
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در این پهوهم به دلیل اس هاده از م یط مجازی برای انجا

نوع فاک ورهای کمی و دو وامل قطر تهریز و سرریز

آزمایمها و ود م دودیت در ت داد آزمایمها ،روش

هیدروسیکلون از نوع فاک ورهای کیهی ه ند مقدار آب

 CCDم قیما مورد اس هاده قرار گرفت ت داد 102

ورودی به آسیای اول طوری در نور گرف ه شده است که

آزمایم به کمک این روش طراحی شد از بین تمامی

در د جامد پالپ خروجی  55-۷5در د شود ،الب ه از نور

آزمایمهای طراحی شده ،تنها  4آزمایم به دلیل کم ر از

وملیاتی در حال حاضر امکان افزایم در د جامد آسیای

هر شدن و یا بیص ر از  100شدن در د وزنی باح ماا به

اول تا  ۷5در د به دلیل افزایم ذراا خرد نصده ببه نور

دلیل افزایم بیم از حد بار در گردش شبیهسازی نصد و

میرسد باا بودن در د پرشوندگی آسیا یکی از دایل ود

در ن یجه از بین آزمایمهای طراحی شده کنار گذاش ه

توانایی افزایم در د جامد باشد وجود ندارد اما به دلیل

شدند و در واقع ت داد واق ی آزمایمهای مورد اس هاده 98

اهمیت این فاک ور و در ن یجه بررسی دقیقتر آن ،این

ودد بود

سطوح در نور گرف ه شد همانطور که در شکل ب 1مصد

 -2-4انتخاب فاکتورها و سطوح آنها
آب به ونوان پرکاربردترین سیال مورد اس هاده در
فرآیندهای گوناگون در یک کارخانه ،نقم ب یار مهمی در
وملکرد ق متهای مد لف دارد به ونوان مثال
هیدروسیکلون زمانی دارای کارآیی مناسب است که خوراک
ورودی به آن دارای در د جامد  30-50باشد] [11در
مورد آسیاهای گلولهای این مقدار به  65-80در د افزایم
مییابد همچنین بیص ر فرآیندهای فلوتاسیون در در د
جامد  25-40انجا میشوند][12

در این پهوهم ،با توجه به پارام رهای ورودی به نر افزار
 BMCSو م دودیتهای وملیاتی موجود در کارخانه6 ،
فاک ور برای ت یین شرایط بهینه ان داب شدند این فاک ورها
وبارتند از تناژ بار ورودی ،تناژ آب ورودی به آسیای اول،
تناژ آب ورودی به حوضچه هیدروسیکلون ،تناژ آب ورودی
به آسیای دو  ،قطر سرریز و تهریز هیدروسیکلون سطوح
ان داب شده برای این فاک ورها نیز با توجه به بازه بهینهی
در د جامد پالپ ورودی به تجهیزاا ،امکاناا در دس رس
و م دودیتهای وملیاتی موجود در کارخانه ان داب شدند
در جدول  3فاک ورهای ان داب شده و سطوح آنها آورده
شده است
همانطور که در جدول  3مصد

است فاک ورهای تناژ بار

ورودی ،تناژ آب ورودی به آسیای اول ،تناژ آب ورودی به
حوضچه هیدروسیکلون و تناژ آب ورودی به آسیای دو از

مجله مدل سازی در مهندسی

است در وض یت ف لی مدار کارخانه ،آبی به پالپ ورودی به
آسیای دو اضافه نمیشود و در این پهوهم به منوور
بررسی دقیقتر ووامل تاثیرگذار در فرآیند ،این وامل نیز در
بین فاک ورهای مورد مطال ه قرار داده شد و سطوح آن
طوری ان داب گردید که در د جامد ورودی به آسیای دو
را کاهم دهد بدر حدود  65-80در د و همچنین به
همراه سطوح ان داب شده برای آب ورودی به حوضچه
هیدروسیکلون ،در د جامد سرریز هیدروسیکلون را از 4۷
در د به  25-40در د کاهم دهد با توجه به انجا
آزمایصها به ورا مجازی و اس هاده از شبیهساز برای به
دست آوردن پاسخها ،از یک نقطه مرکزی اس هاده گردید

 -5نتایج و بحث
 -1-5آنالیز واریانس و ساخت مدلها
اندازهی  P80سرریز هیدروسیکلون و در د بار در گردش
به ونوان دو پاسخ برای آزمایمهای طراحی شده در نور
گرف ه شدند اندازهی  P80سرریز هیدروسیکلون به ونوان
شاخمی برای قیمت نهایی م مول و همچنین از نور
افزایم کارآیی فلوتاسیون در م دوده اندازهی خاص ،از
اهمیت بیص ری برخوردار است از سوی دیگر کارآیی و
اس ه ک دس گاههای مد لف در م یر بار در گردش باوث
شد که در د بار در گردش به ونوان پاسخ دیگری برای
بهینهسازی در نور گرف ه شود ن ایج به دست آمده از
شبیهسازیها به نر افزار  (Design Expert 7) dx7وارد
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شد جدول آنالیز واریانا در مورد پاسخ  P80سرریز

سیگنال به اغ صاش است که م دوده مقادیر پیم بینی

هیدروسیکلون در جدول  4و در مورد پاسخ در د بار در

شده در نقاط طراحی را با خطای م وسط پیمبینی مقای ه

گردش در جدول  5آورده شده است

میکند مقدار بیص ر از  4برای این وامل بیانگر مطلوبیت

با توجه به مقادیر میانگین مرب اا و همچنین مقادیر F

مدل است.

موجود در جدولها ،مقدار بار ورودی مؤثرترین فاک ور در

مقدار  Pre-R Squaredبیانگر مطلوبیت مقادیر پیم بینی

مورد پاسخ  P80سرریز هیدروسیکلون است در حالی که این

شده توسط مدل است و مقدار  Adj-R squaredبیانگر

وامل در بین فاک ورهای تاثیرگذار در مورد پاسخ در د بار

مقدار واریانا مقادیر بدست آمده توسط مدل در اطرا

در گردش قرار نگرف ه و قطر تهریز هیدروسیکلون مهم رین

میانگین ،تنویم شده برای ت دادی از شرایط در مدل می-

فاک ور در مورد این پاسخ است همچنین در مورد هر دو

باشد در ادامه بررسی او بارسنجی مدل ان داب شده ،باید

پاسخ با توجه به جدولهای ت لیل واریانا و نمودارها هیچ

توجه داشت که مدلی مناسب است که مقادیر Pre-R

تاثیر م قابلی بین فاک ورها به ونوان پارام ر موثر در مدل

 Squaredو  Pre-R Squaredکم ر از  0٫2اخ

داش ه

ان داب نصد در نهایت با توجه به مقادیر ب یار پایین P

باشند.

موجود در جدول ،مدلها در سطح اطمینان  95در د
م نادار ه ند مدل به دست آمده برای هر دو پاسخ از نوع
درجه دو بود که در روابط ب 3و ب 4آورده شده است
Sqrt (P80 - OF )   9.55  0.92 A

 0.71B - 0.22C - 0.037 E 1 -

ب3

0.002 E  2  0.060 F - 0.15 B 2

Log10  CL    2.40  0.008 B  0.004C
0.071E 1  0.002 E  2  0.067 F

ب4

– 0.003B 2

تمامی فاک ورها در دو رابطه باا از نوع کددار ه ند با
توجه به م اداا به دست آمده برای پاسخها مصد

است

که برای پاسخ  P80سرریز هیدروسیکلون از ت ییر مقیاس
جذر و برای پاسخ در د بار در گردش از ت ییر مقیاس
لگاری م اس هاده شده و در مورد هر دو پاسخ هیچ تأثیر
م قابلی بین فاک ورها وجود نداش ه است
 -1-1-5اعتبارسنجی مدلهاي بدست آمده
پا از بررسی مقدماتی جدول ت لیل واریانا و م نیدار
بودن مدلها برای هر دو پاسخ ،در گا اول از مقادیرAdj-
 Pre-R Squared ،R SquaredوAdequate Precision

به منوور او بارسنجی مدلهای به دست آمده اس هاده شد
دقت کافی ب Adequate Precisionبیانگر ن بت

مجله مدل سازی در مهندسی

شکل  -4نمودارهای او بارسنجی برای پاسخ  P80سرریز
هیدروسیکلون

با توجه به مقادیر موجود در جدول  6مدلهای ارائه شده
برای هر دو پاسخ از مطلوبیت ب یار خوبی برخورداند مقادیر

سال پانزدهم ،شماره  ،50پاییز 1396

279

میرزایی ،فرزانگان و میرزایی

است در مورد

 Adequate Precisionبرای هر دو بیص ر از  4و اخ

همانطور که از شکلهای ب 4و ب 5مصد

دو ودد  Pre-R Squaredو  Pre-R Squaredنیز در هر

هر دو پاسخ ،مقادیر مانده از توزیع نرمال برخوردارند ،به

دو مورد کم ر از  0٫2است

وبارا دیگر پارام رهایی که در بین پارام رهای ا لی مدل
قرار نگرف ند و به ماندهها من قل شدند ،به درس ی ان داب
شده و پارام ری از قلم نیه اده است نمودارهای Box-Cox

نیز در مورد هر دو پاسخ نصاندهنده این مطلب است که
ت ییر مقیاس ان داب شده برای هر کدا از پاسخها باوث
شده مقدار امبدا بضریب نزدیکی توزیع م یر پاسخ به
توزیع نرمال در م دوده مصد

شده برای آن قرار گیرد

و برای ت لیل به ر دادهها به ت ییر مقیاس دیگری نیاز
نباشد همه این اط واا نصاندهنده این است که مدلها
در هر دو مورد از برازش ب یار خوبی برخوردارند
 -2-5تحلیل نمودارهاي مدل
ب د از ان داب فاک ورهای تاثیرگذار بر مدل و او بارسنجی
مدلهای به دست آمده ،با رسم نمودارهای مدل ،تاثیر
فاک ورهای مد لف مورد بررسی قرار گرفت
نمودارهای به دست آمده از نر افزار در شکل ب 6آورده شده
است
همانطور که در نمودارها مصد

است ،بار ورودی تاثیر

زیادی بر روی  P80سرریز هیدروسیکلون دارد به طوری که
با افزایم این فاک ور از  16تن بر ساوت تا  22تن بر ساوت،
مقدار  P80سرریز هیدروسیکلون از  ۷2٫63به 10۷٫5۷
شکل  -5نمودارهای او بارسنجی برای پاسخ در د بار در
گردش
جدول  -6او بارسنجی مدل به دست آمده برای پاسخها

افزایم مییابد ،به وبارتی میتوان گهت با افزایم میزان
بار ورودی ،زمان ماند ذراا داخل آسیای اول کاهم مییابد
و در ن یجه  d80خروجی آسیا افزایم و از طرفی در د
جامد ورودی به هیدروسیکلون افزایم مییابد و به همین

CL

𝐅𝐎 𝐏𝟖𝟎 −

364.627

135.375

Adequate Precision

دلیل  P80سرریز هیدروسیکلون افزایم مییابد همچنین

0.9986

0.9904

Pre-R Squared

0.9987

0.9913

Adj-R squared

این ت ییر در میزان بار ورودی باوث افزایم جزئی در میزان

12835.19

1588.75

F value

<0.0001

<0.0001

P - value

بار در گردش نیز میگردد ولی با توجه میانگین مرب اا
پایین آن ،در بین فاک ورهای تاثیرگذار در مورد پاسخ بار در

در ادامه به منوور بررسی دقیقتر ،او بارسنجی مدلها را با

گردش ان داب نصد در مورد فاک ور آب ورودی به آسیای

نمودار نرمال باقیماندهها بNormal Plot of Residuals

اول میتوان گهت که با افزایم میزان آب ورودی ،مصابه

و همچنین نمودار  Box-Coxادامه دادیم

حالت قبل ،زمان ماند ذراا داخل آسیا اول کاهم یاف ه و
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در ن یجه ذراا خروجی آسیا درشتتر میشوند در ن یجه

فرآیند طبقهبندی و همچنین افزایم ن بت خردایم

بار در گردش افزایم خواهد یافت و همچنین  P80سرریز

آسیای دو مورد بررسی قرار گرفت با توجه به مطالب گه ه

هیدروسیکلون افزایم مییابد الب ه در حال حاضر به دلیل

شده ،مقدار بیصینه برای فاک ور تناژ بار ورودی به منوور

افزایم ذراا خرد نصده ،نمیتوان در د جامد پالپ ورودی

افزایم ظرفیت ،مقدار  ۷4میکرون به ونوان نقطه هد در

به آسیا را تا  ۷5در د افزایم داد بمیزان در د پرشوندگی

بهینهسازی پاسخ  P80سرریز هیدروسیکلون و حالت کمینه

آسیا در حدود  45در د است و این میتواند یکی از ووامل

نیز نقطهی بهینه در مورد پاسخ بار در گردش در نور گرف ه

م دودکننده باشد  ،ولی به منوور بررسی دقیق و جامع

شد با توجه به اینکه از نور وملیاتی در حال حاضر مقدار

بازه وسیعتری برای این پارام ر در نور گرف ه شد افزایم

در د جامد پالپ ورودی به آسیای اول را تنها می توان تا

میزان آب ورودی به حوضچه هیدروسیکلون نیز با کاهم

 65در د افزایم داد در ن یجه بازهی  18تا  11تن بر

در د جامد ذراا ورودی به هیدروسیکلون باوث بهبود

ساوت برای فاک ور آب ورودی به آسیای اول ان داب شد

فرآیند طبقه بندی شده و در ن یجه  P80سرریز

فاک ورهای دیگر در بازههای ا لی خود در نور گرف ه شدند

هیدروسیکلون و بار در گردش کاهم مییابد همانطور که

و بهینهسازی انجا گردید ن ایج بهینهسازی در جدول ۷

قب گه ه شد در حال حاضر آب ورودی به آسیای دو

آورده شده است

وجود ندارد و در این پهوهم س ی شد اضافه شدن آن

همانطور که از مقادیر موجود در جدول مصد

امکانسنجی شود همانطور که در ق مت قبل مصد

است مقدار

شد

 20٫۷3تن بر ساوت یا  4۷6٫۷9تن در روز برای بار ورودی

این فاک ور در بین فاک ورهای تاثیرگذار در مورد پاسخ P80

به دست آمده است که ن بت به حالت قبلی افزایم قابل

قرار نگرفت و در مورد در د بار در گردش نیز با توجه به

توجهی دارد مقدار  P80سرریز هیدروسیکلون نیز از 10۷

شیب کم نمودار آن باوث کاهم مد مری در بار در گردش

میکرون به  93میکرون کاهم و در د بار در گردش نیز از

میشود در مورد فاک ورهای قطر تهریز و سرریز

 219٫۷۷به  181٫59کاهم یاف ه است که همه ن ایج به

هیدروسیکلون نیز میتوان گهت افزایم هر دوی آنها تاثیر

دست آمده ،ضرورا اومال شرایط بهینهی به دست آمده را

ب یار کمی در  P80سرریز هیدروسیکلون دارد ولی در مورد

نصان میدهد به منوور بررسی دقیقتر ،بار دیگر مدار با

بار در گردش از ووامل ب یار تاثیرگذار ه ند به طوری

این شرایط شبیهسازی شد ن ایج حا ل از شبیهسازی

که افزایم قطر سرریز هیدروسیکلون باوث کاهم شدید

نصان میدهد که نر افزار  dx7با توجه به آزمایمهای

بار در گردش و افزایم قطر تهریز نیز موجب افزایم زیادی

طراحی شده به خوبی توان ه پاسخ بهینه را برای این

در در د بار در گردش میگردد

شرایط تدمین بزند ،به طوری که در شبیهسازی مدار در

 -3-5تعیین نقطهي بهینه
در ق مت قبل ،فاک ورهای تاثیرگذار در مورد هر دو پاسخ
مورد بررسی قرار گرف ند با توجه به اینکه اهدا ا لی در
این پروژه افزایم ظرفیت و کاهم  P80سرریز
هیدروسیکلون تا  ۷4میکرون است این پاسخها دارای
درجهی اهمیت بیص ری ن بت به پاسخ در د بار در
گردش بودند ،هرچند کاهم بار در گردش نیز به دلیل

شرایط بهینه ،مقادیر  P80سرریز هیدروسیکلون و در د بار
در گردش به ترتیب  90میکرون و  181٫86به دست می-
آید همچنین مقدار در د جامد سرریز هیدروسیکلون
 3۷٫84به دست آمده که در بازه بهینه برای وملیاا
فلوتاسیون است و در نهایت میتوان گهت که اومال شرایط
بهینه در واق یت میتواند وملکرد کلی مدار را ب یار بهبود
ببدصد

کاهم اس ه ک تجهیزاا م یر خود ،افزایم بهرهوری
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شکل  -6بررسی تاثیر فاک ورهای مدل در مورد هر دو پاسخ
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جدول  -۷شرایط بهینه و پاسخهای به دست آمده
بار

ورودي
()t/h
20٫۷3

آب ورودي به

آب ورودي به حوضچه

آسیاي اول ()t/h

هیدروسیکلون ()t/h

11٫00

18٫00

آب ورودي به

قطر

قطر

آسیاي دوم
()t/h
5٫05

سرریز
()cm
6٫50

تهریز
()cm
4٫00

𝟎𝟖𝑷
()µm

بار در گردش
()%

92٫۷3

181٫59

حالت ف لی مدار  ،ظرفیت از  425٫2۷به  4۷6٫۷9تن در

 -6نتیجهگیري
امروزه اس هاده از مدل ازی و شبیهسازی فرآیندهای
مد لف در یک کارخانه به ونوان یکی از روشهای ب یار
کارآمد در بررسی ووامل تاثیرگذار در افزایم بهرهوری یک
مجمووه شناخ ه میشود در این پهوهم مدار آسیاکنی
شرکت تیران شامل دو آسیای گلولهای و یک هیدروسیکلون
به کمک نر افزار  BMCSشبیهسازی شد ب د از
او بارسنجی مدل به دست آمده برای مدار ،به منوور
بهینهسازی شرایط از یکی از روشهای طراحی آزمایم به
نا طراحی مرکب مرکزی ب CCDاس هاده گردید به

روز افزایم ،مقدار  P80سرریز هیدروسیکلون از  10۷به 93
میکرون کاهم و در د بار در گردش نیز از  219٫۷۷به
 181٫59کاهم مییابد همچنین با انجا یک مرحله
شبیهسازی در شرایط به دست آمده از طراحی آزمایصها،
ن ایج به خوبی تایید شد و همچنین مصد

گردید که

ان داب این شرایط برای مدار کارخانه ،مقدار در د جامد
سرریز هیدروسیکلون و در واقع خوراک مرحله فلوتاسیون
را از  4۷٫40به  3۷٫84کاهم خواهد داد که بهرهوری
وملیاا فلوتاسیون را افزایم میدهد

وبارتی م یط شبیهسازی به ونوان یک آزمایصگاه مجازی

 -7قدردانی و تشکر

در نور گرف ه شد پارام رهای دبی بار ورودی ،دبی آبهای

از مدیر وامل ،مهندسین و کارکنان م ر شرکت تیران

قبل آسیای اول و دو  ،دبی آب ورودی به حوضچه

که در انجا این پهوهم همکاری نمودند ،قدردانی و تصکر

هیدروسیکلون ،قطر سرریز و تهریز به ونوان م یرهای

به ومل میآید

ورودی و مقدار  P80سرریز هیدروسیکلون و در د بار در
گردش به ونوان پاسخ در نور گرف ه شدند اهدا ا لی در
این پهوهم افزایم ظرفیت ،کاهم اندازه  P80سرریز
هیدروسیکلون تا اندازهی  ۷4میکرون و همچنین کاهم
در د بار در گردش بودند و ت داد  98آزمایم طراحی و به
کمک نر افزار  BMCSشبیهسازی شد با توجه به ن ایج به
دست آمده ،دو مدل درجه دو برای هر دو پاسخ به دست
آمد در ادامه به کمک جدول ت لیل واریانا و نمودارهای
به دست آمده از مدل ،فاک ور مقدار بار ورودی و قطر تهریز
هیدروسیکلون به ترتیب به ونوان موثرترین وامل در پاسخ-
های  P80سرریز هیدروسیکلون و در د بار در گردش
شناخ ه شدند ب د از ان داب فاک ورهای تاثیرگذار و بررسی
دقیق نمودارهای مدل ،با توجه به اهدا

کلی پروژه،

وملیاا بهینهسازی انجا شد ن ایج حا ل از بهینهسازی
نصان داد که با ان داب شرایط به دست آمده بن بت به
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