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چکیذُ
تیشیٞ ًٙای غّسـی تضسي ٘ٛع خاكی اص تیشیٞ ًٙای غّسـی ٞؼسٙذ و ٝتشای تاسٞای ػٍٙیٗ  ٚدس ػشػر ٞای خاییٗ
ٔٛسد اػسفاد ٜلشاس ٔی ٌیش٘ذ .یىی اص ٔٛاسد واستشد ایٗ ٘ٛع تیشی ،ًٙكٙؼر ػیٕاٖ  ٚدس آػیاب ٞای غّسىی اػر .دس
ٔماِ ٝحاهش ٕ٘ ٝ٘ٛای ػّٕی خیشأ ٖٛؿٙاخر آثاس خشاتی  ٚفشػایؾ تیشیٞ ًٙای یىی اص غّسه ٞای آػیاب ٔٛاد ٔذَ
 ATOX 45خي 1واسخا٘ ٝػیٕاٖ خاوؼسشی ػا ٜٚاص ًشیك زىٙیه آ٘اِیض سٚغٗ و ٝاص خا٘ٛاد ٜتش٘أٞ ٝای  ٚ PDMیه
تش٘أ ٝاخشایی ٍٟ٘ذاسی  ٚزؼٕیشاذ تش خایٔ ٝشالثر ؿشایي سٚا٘ىاس اػر اسائ ٝؿذ ٜاػر .تذیٗ ٔٙظٛس و ٝچٍ ٝ٘ٛتسٛاٖ تا
آ ٘اِیض ٔذا ْٚسٚغٗ٘ ،شخ خذا ؿذٖ ٔٛاد اص ػٌح لٌؼاذ ٞ ٚش ٌ ٝ٘ٛزغییش ٚهؼیر دس اخضاء غّسه سا دس ٔشاحُ اِٚیٝ
ؿٙاػایی  ٚلثُ اص خیـشفر  ٚزٛػؼ ٝخشاتی  ٚسػیذٖ تٔ ٝشحّ ٝتحشا٘ی الذأاذ خیـٍیشا٘ ٝالصْ  ٚیا تش٘أ ٝسیضی زؼٕیشاذ
دس صٔاٖ ٔٙاػة سا ا٘داْ داد  ٚاص كشفٞ ٝضی٘ ٚ ٝٙیشٚی ٔسخلق تی ٔٛسد خٌّٛیشی ٔ ٚا٘غ زٛلف خي زِٛیذ ؿذ .تا زٛخٝ
ت ٝؿشایي واسوشد آػیاب ٞای غّسىی ٔ ٚ ATOXحذٚدیر دس اػسفاد ٜاص ػایش سٚؿٟای ٘ر خیؾ تیٙا٘ ،ٝآ٘اِیض سٚغٗ
تؼٛٙاٖ واسآٔذزشیٗ سٚؽ ؿٙاخس ٝؿذ٘ ٜر خیؾ تیٙا٘ٔ ٝثسٙی تش ٚهؼیر دس ٔٛسد تیشیٞ ًٙای غّسه ایٗ ٘ٛع آػیاب
خیـٟٙاد ٔی ٌشدد.

ٍاشُّای کلیذی :آسیاب غلتکی  ،ATOXتیریٌگ ،پایص ٍضعیت ،آًالیس رٍغي

هقذهِ
واسؿٙاع اسؿذ ،تاصسع فٙی سٚا٘ىاسی
 -2واسؿٙاع اسؿذ ،تاصسع فٙی ٔىا٘یه
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تیشیٞ ًٙای غّسـی یىی اص خش ٔلشف زشیٗ لٌؼاذ كٙؼسی د٘یا ٞؼسٙذ و ٝدس زدٟیضاذ ٔ ٚاؿیٗ آالذ تشای ا٘ٛاع  ٚالؼاْ
واستشدٞا (تاسٞای ػثه  ٚػٍٙیٗ) دس ا٘ذاصٞ ٜای وٛچه زا تؼیاس تضسي تٚ ٝفٛس ٔٛسد اػسفاد ٜلشاس ٔی ٌیش٘ذ  ٚػّٕىشد كحیح
آٟ٘ا دس ویفیر واسوشد ایٗ ٔاؿیٗ آالذ ٔٛثش اػر ] . [1یىی اص ٔٛاسد واستشد تیشیٞ ًٙای غّسـی تضسي ،كٙؼر ػیٕاٖ  ٚدس
آػیاب ٞای غّسىی اػر .آػیاب ٞای غّسىی ػٕٛدی  ATOX 45ػاخر ؿشور  F.L.SMIDTHدإ٘اسن ت ٝدِیُ ػٌح
واسایی تؼیاس خٛب دس تؼیاسی اص ٔٛاسدٛٔ ،سد لثٚ َٛالغ ٔی ؿ٘ٛذ .دس ؿىُ  1آػیاب غّسىی ٘ ATOX 45ـاٖ داد ٜؿذٜ
اػر .ایٗ ٘ٛع آػیاب ؿأُ ػ ٝغّسه ٞش وذاْ تٚ ٝصٖ  30زٗ ،لٌش ٔ 2/7سش  ٚخٟٙای ٔ 0/9سش ٔی تاؿذ و ٝدس داخُ ٞش غّسه

یه تیشی ًٙغّسـی اػسٛا٘ ٝای زه سدیف ٚ 1ٝیه تیشی ًٙغّسـی تـى ٝای د ٚسدیف 2ٝلشاس داسد .ؿىُ  2غّسه آػیاب ٔٛاد
واسخا٘ ٝػیٕاٖ خاوؼسشی ػا ٜٚتٕٞ ٝشا ٜتیشیٞ ًٙای آٖ سا ٘ـاٖ ٔی دٞذٔ .ـخلاذ تیشیٞ ًٙا دس خذ 1 َٚآٚسد ٜؿذ ٜاػر
].[2
ضکل  :1آسیاب غلتکی  ATOX 45ساخت ضرکت F.L.SMIDTH

ضکل  :2غلتک آسیاب هَاد کارخاًِ سیواى خاکستری ساٍُ ٍ تیریٌگ ّای آى
جذٍل  :1هطخصات تیریٌگ ّای غلتک آسیاب هَاد کارخاًِ سیواى خاکستری ساٍُ

٘ٛع تیشی ًٙغّسـی

زیح

لٌش داخّیΦ
)(mm

لٌش خاسخیΦ
)(mm

)(mm

اػسٛا٘ ٝای -زه سدیفٝ

NU 20/710 ECMA

710

1030

185

540

تـى ٝای -د ٚسدیفٝ

241/630 ECAK30/W77

630

1030

400

1410

خٟٙا

ٚصٖ
()kg

Single row cylindrical roller bearing
Double row spherical roller bearing
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دس آػیاب  ATOXتشای خشد  ٚآػیاب وشدٖ ٔٛاد خاْ اص فـاس  ٚایداد زشن دس ٔٛادی و ٝتیٗ غّسکه ٞکا  ٚػکیٙی ػکایؾ دس
حاَ چشخؾ لشاس داس٘ذ ،اػسفادٔ ٜی ؿٛد .دس ایٗ ٘ٛع آػیاب ت ٝدِیُ اػسفاد ٜاص ٔیذاٖ ػایؾ افمی٘ ،یکشٚی ثمکُ غّسکه ٞکا ٚ
خٟر حشور ٔٛاد فـاسٞای ًِٛی ،ػشهی  ٚؿؼاػی صیادی تش تیشیٞ ًٙا ٚاسد ٔی ؿٛد ] .[3دس كٛسذ خشاتی تیشیٙکً ٞکا  ٚدس
٘سید ٝخشاتی غّسه اص آ٘ داییى ٝػٕٔٛا تشای غّسه ٞا یذوی ٚخٛد ٘ذاسد  ٚحسی دس كٛسذ ٚخکٛد یکذویٔ ،شاحکُ زؼکٛین ٞکش
غّسه حذالُ یه ٞفس ٝتٔ ًَٛ ٝی ا٘دأذ و ٝػّیشغٓ ٞضیٞ ٝٙای صیاد زؼٕیشاذ  ٚؿٛن حشاسزکی تک٘ ٝؼکٛصواسی وکٛس ،ٜازٕکاْ
رخیشٛٔ ٜاد دس  30ػاػر ا ،َٚهشس  ٚصیاٖ ٘اؿی اص لٌغ زِٛیذ  ٚاص دػر دادٖ ٔٛلؼیر ٞای فشٚؽ تا زٛخک ٝتک ٝسلکاتسی تکٛدٖ
تاصاس  ٚػذْ فشٚؽ خیٛػس ٝسا دس تش خٛاٞذ داؿر و ٝایٗ ٔٛاسد إٞیکر ِکض ْٚخکایؾ ٚهکؼیر ایکٗ ٘کٛع تیشیٙکً ٞکا سا آؿکىاس
ٔی ػاصد .تا زٛخ ٝت ٝدػسٛساِؼُٕ ٘ر ؿشور ػاص٘ذٛٔ )FLSmidth( ٜاسد صیش ٔی زٛا٘ذ اص ػالئٓ خشاتی تیشیٞ ًٙای یه غّسه
تاؿذ:
 -1افضایؾ دٔای سٚغٗ تشٌـسی فمي اص یه غّسه ٚ -2خٛد رساذ فّضی دس ٕ٘ ٝ٘ٛسٚغٗ آ٘اِیض ؿذ -3 ٜافضایؾ دفؼکاذ ا٘ؼکذاد
فیّسش سٚغٗ تٚ ٝاػٌ ٝرساذ فّضی حاكُ اص ػایؾ.
دس آػیاب ٔٛاد  ATOX 45خي 1واسخا٘ ٝػیٕاٖ خاوؼسشی ػا ٜٚافضایؾ دٔا دس سٚغٗ تشٌـسی اص غّسکه ؿکٕاس 2ٜاص ًشیکك
خ ُٙوٙسشَ ازٔٛازیه ٔـاٞذٌ ٜشدیذ (ؿىُ )3ؤ ٝی زٛا٘ؼر ٘ـا٘ ٝای اص خشاتی تیشیٞ ًٙای آٖ تاؿذ .تشای حل َٛإًیٙکاٖ،
ٚهؼیر تیشیٞ ًٙای ایٗ غّسه اص ًشیك زىٙیه آ٘اِیض سٚغٗ ٔٛسد خایؾ لشاس ٌشفر.

ضکل  :3پٌل کٌترل اتَهاتیک رٍاًکاری تیریٌگ غلتک ّا

پایص ٍضعیت از طریق آًالیس رٍغي
سٚؽ ٞای ٔسؼذدی تشای خایؾ ٚهؼیر اتذاع ٔ ٚسذا َٚؿذ ٜاػر .دس حاَ حاهش آ٘کاِیض سٚغکٗ  ٚآ٘کاِیض اسزؼاؿکاذ د ٚزىٙیکه
اكّی ٞؼسٙذ و ٝتلٛسذ ٌؼسشد ٜدس خایؾ ٚهؼیر زدٟیضاذ ٔاؿیٗ آالذ ت ٝواس ٌشفسٔ ٝی ؿ٘ٛذ .دس خایؾ ٚهؼیر تیشیٍٟٙای
غّسـی تضسي تا ػشػر خاییٗ  ٚتاس صیاد ،ت ٝػّر خاییٗ تٛدٖ فشوا٘غ ٞای چشخؾ ٔ ٚحذٚدیر حؼٍشٞای سایکح دس كکٙؼر دس
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خٕغ آٚسی ػیٍٙاَ ٞا ،اص آ٘اِیض اسزؼاؿاذ ٕ٘ی زٛاٖ اػسفادٕٛ٘ ٜد ] .[4ػال ٜٚتش ایٗ ،دس خکایؾ ٚهکؼیر تیشیٙکً ٞکای غّسکه
آػیاب ت ٝػّر ؿشایي خاف دس صٔاٖ واسوشد آػیاب ،أىاٖ اسزؼاؽ ػٙدی ٚخٛد ٘ذاسد .اص ٘مٌ٘ ٝظش سٚا٘ىاسیٕٟٔ ،سشیٗ تخؾ
آػیاب ٞای ػٕٛدی سٚا٘ىاسی غّسه ٞا اػر ،تٙاتشایٗ خایؾ ٔٙظٓ سٚغٗ تشای افشایؾ ً َٛػٕش تیشیٙکً ٞکا اِضأکی اػکر .اص
آ٘داییى ٝؿشایي ػّٕىشد غّسه ٞا دٔای تاال ،تاس صیاد  ٚػٕش ًٛال٘ی اػر اص ػیؼسٓ سٚا٘ىاسی ٌشدؿی سٚغٗ ٞکای ػکٙسسیه تکا
ٌشا٘شٚی تاال ( 1000ػا٘سی اػسٛن) اػسفادٔ ٜی ؿٛد ] .[5دس آػیاب ٍٙٞأی و ٝػیٙی ػایؾ ؤ ٝحُ لشاس ٌشفسٗ ٔٛاد اػر
تا غّسه زٕاع خیذا ٔی وٙذ تٚ ٝاػٌ ٝچشخؾ ػیٙی ،غّسه چشخیذ ٚ ٜدس ایٗ حاِر ٔمکذاس صیکادی اص سٚغکٗ دس تیشیٙکً ٞکا
زٛصیغ ٔی ؿٛد و ٝػّیشغٓ خٙه وشدٖ آٟ٘ا ٔٛاد حاكُ اص ػایؾ  ٚآِٛدٌی ٞا سا خاسج ٕ٘ٛد ٚ ٜت ٝػٕر فیّسش ٞذایر ٔی وٙذ.
تا ٌٕ٘ ٝ٘ٛیشی ٔسٙاٚب اص سٚغٗ  ٚآ٘اِیض آٖ ٔی زٛاٖ ٞشٌ ٝ٘ٛزغییش ٚهؼیر سٚغٗ  ٚغّسه سا دس ٔشاحُ اِٚی ٝؿٙاػکایی  ٚلثکُ اص
خیـشفر  ٚزٛػؼ ٝخشاتی  ٚسػیذٖ تٔ ٝشحّ ٝتحشا٘ی الذأاذ خیـٍیشا٘ ٝالصْ  ٚیا تش٘أ ٝسیضی زؼٕیشاذ دس صٔاٖ ٔٙاػة سا ا٘داْ
دادٕٞ .چٙیٗ تا زدضی ٚ ٝزحّیُ رساذ ٔٛخٛد دس سٚغٗ اص ٘ظش ا٘ذاص ،ٜسً٘ ،ؿىُ  ٚزشاوٓ ،ؿٙاػایی ٘ٛع ٔ ٚحُ ػیٛب ت ٝساحسی
ٔیؼش ٔی ٌشدد.

ًوًَِ گیری
ٌٕ٘ ٝ٘ٛیشی ػاد ٜزشیٗ ٔشحّ ٝاخشای تش٘أ ٝآ٘اِیض سٚغٗ ٔی تاؿذ ِٚی إٞیر آٖ ت ٝحکذی اػکر وک ٝدس كکٛسذ ػکذْ سػایکر
اكٌ ٕٝ٘ٛ٘ َٛیشی٘ ،سایح آصٔایؾ ٞا ٞش چٙذ دلیك فالذ اػسثاس ٔی ٌشدد .تا زٛخ ٝت ٝایٗ ؤ ٝمذاس تؼیاس وٕی اص سٚغکٗ (حکذٚد
ٔ 100یّی ِیسش) ٔالن لواٚذ  ٚاسصیاتی آصٔایـٍاٞ ٜا ،تشای ؿٙاػایی ٚهؼیر وُ سٚغٗ ٘ ٚیض ٚهؼیر فشػکایؾ دػکسٍا ٜلکشاس
خٛاٞذ ٌشفرِ ،زا ٕ٘ ٝ ٘ٛسٚغٙی و ٝتشای آصٔایؾ تشداؿسٔ ٝی ؿٛد تایذ ٕ٘ایٙذٚ ٜالؼی وکُ ػیؼکسٓ تاؿکذ .دس خکایؾ ٚهکؼیر،
سٚا٘ىاس كشفا ا٘سماَ دٙٞذ ٜاًالػازی اػر و ٝزٛػي زدٟیض ت ٝؿىُ آِٛدٌی  ٚیا رساذ فشػایـی ایداد ؿذ ٜاػکر ] .[6دس ایکٗ
خشٚطٌ ٕٝ٘ٛ٘ ٜیشی اص ٘مٌ ٝای دس ٔؼیش سٚغٗ تشٌـسی اص غّسه ؿٕاس ٚ 2 ٜلثُ اص فیّسش ا٘داْ ؿذ ٜاػر.

آزهایص ّای آًالیس رٍغي ٍ اطالعات ررات فرسایطی
آصٔایؾ ٞا  ٚاًالػاذ حاكُ اص آ٘اِیض سٚغٗ تًٛ ٝس وّی ت ٝػ ٝدػس ٝزمؼیٓ ٔی ؿ٘ٛذ:
اِف) آصٔایؾ ٞا  ٚاًالػاذ ٔشتٛى ت ٝخٛاف فیضیىی ،ؿیٕیایی  ٚافضٚد٘ی ٞای سٚغٗ
ب) آصٔایؾ ٞا  ٚاًالػاذ رساذ فشػایـی خٟر ٘ظاسذ تش ٚهؼیر ػیؼسٓ
ج) آصٔایؾ ٞا  ٚاًالػاذ وٙسشَ آِٛدٌی
اكٛال خذیذ ٜفشػایؾ أشی اخسٙاب ٘اخزیش اػر .دس فشػایؾ ػادی رساذ فشػایـی تؼیاس سیض  ٚداسای زشاوٓ خاییٗ ٔکی تاؿکٙذ.
دس حاِی و ٝدس ٔشاحُ اِٚی ٝافضایؾ فشػایؾ ،زشاوٓ رساذ سیض صیاد ؿذ ٚ ٜدس كٛسذ ػذْ اًالع  ٚسفغ ػّر ،فشػکایؾ زکذسیدا
ت ٝحاِر غیشػادی دسآٔذ ٚ ٜرساذ فشػایـی دس ا٘ذاصٞ ٜای تضسي زش زِٛیذ خٛاٞذ وشدٕٟٔ .سشیٗ ٚظیفک ٝزىٙیکه آ٘کاِیض سٚغکٗ
زـخیق ؿشٚع زغییش س٘ٚذ فشػایؾ لثُ اص فشػایؾ غیشػادی اػرِ .زا تا ا٘داْ آ٘اِیضٞکای فشػایـکی ػکال ٜٚتکش ٘کٛع ٔ ٚیکضاٖ
فشػایؾ ػٙاكشی ٔا٘ٙذ ٔ ... ٚ Cu ٚ Feی زٛاٖ ت ٝػأُ ایداد فشػایؾ خی تشد  ٚتا ازخار زذاتیش ٔٙاػة  ٚتکٛٔ ٝلکغ اص خـکشفر
خشاتی خٌّٛیشی ٕ٘ٛد ٚ ٜتٔ ٝیضاٖ لاتُ زٛخٟی ٞضیٞ ٝٙای ٘کر سا وکاٞؾ داد .سٚؽ ٞکای ٔسؼکذدی خٟکر آصٔکایؾ سٚغکٗ ٚ
اػسخشاج اًالػاذ ٔشتٛى ت ٝرساذ فشػایـی ٚخ ٛد داسدٞ .ش وذاْ اص ایٗ سٚؽ ٞا حٛص ٜزـخیق ٔؼیٙکی داسد وک ٝدس ادأک ٝتکٝ
اخٕاَ ت ٝتشخی اص آٖ ٞا و ٝدس خایؾ ٚهؼیر تیشیٞ ًٙای غّسه ٔٛسد اػسفاد ٜلشاس ٌشفس ٝاػر اؿاسٔ ٜی ٌشدد.

اسپکترٍسکَپی A.E.S 1
Atomic Emission Spectroscopy
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ت ٝوٕه زىٙیه اػدىسشٚػىٛخی ٔی زٛاٖ اوثش ػٙاكش فّضی  ٚغیش فّضی ٔٛخٛد دس سٚغٗ سا تش حؼة لؼٕر دس ٔیّی)ppm( ٖٛ
ا٘ذاصٌ ٜیشی ٕ٘ٛد .اوثش آصٔایـٍاٟٞای سٚغٗ زا تیؾ اص  20ػٙلش سا ٔی زٛا٘ٙذ ا٘ذاصٌ ٜیشی وٙٙذ .سٚؽ اػدىسشٚػىٛخی اص ٘ظش
ا٘ذاص ٜرساذ داسای ٔحذٚدیر ٔی تاؿذ .فّضاذ ٔؼّك  ٚحُ ؿ٘ٛذ ٜزا حذٚد ٔ 2یىش ٖٚتا دلر تاالیی ؿٙاػایی ٔی ؿ٘ٛذ .تا
افضایؾ ا٘ذاص ٜرساذ زا ٔ 5یىش ٖٚدلر واٞؾ ٔی یاتذ  ٚتشای رساذ تضسٌسش اص ٔ 5یىش ،ٖٚزشاوٓ ػٙاكش تٔ ٝیضاٖ لاتُ زٛخٟی
وٕسش اص ٔمذاس ٚالؼی ؿٙاػایی ٔی ؿٛد .ت ٝخضء فشػایؾ ػیّیغ دس تمیٛٔ ٝاسد ٚسٚد ت ٝحٛص ٜفشػایؾ غیشػادی اص ٔ 25یىشٖٚ
ؿشٚع ٔی ؿٛد  ٚتا زٛخ ٝت ٝحٛص ٜزـخیق اػدىسشٚػىٛخی ایٗ سٚؽ خٟر زـخیق خشٚج اص ٔشحّ ٝفشػایؾ ػادی اتضاس
ٔٙاػثی ٕ٘ی تاؿذ .تا ایٗ ٚخٛد اػدىسشٚػىٛخی زىٙیىی لذسزٕٙذ تشای ؿٙاػایی ػشیغ رساذ  ٚخیؾ تیٙی خسا٘ؼیُ فشػایؾ
ػیؼسٓ اػر .اػذادی و ٝتٛػیّ ٝایٗ سٚؽ ٌضاسؽ ٔی ؿٛد ت ٝزٟٙایی ٔ٘ ٟٓیؼر ،چیضی و ٝإٞیر داسد افضایؾ یا زغییشاذ
صیاد دس ایٗ اػذاد اػر.

ضاخص ررات درضت آٌّی P.Q 1
افضایؾ دس زؼذاد رساذ تضسي تا خاكیر آٙٞیٔ ،ؼٕٛال ٘ـاٖ دٙٞذٚ ٜخٛد ؿشایي فشػایؾ اػر  ٚتایذ تک ٝػٙکٛاٖ یکه ٞـکذاس
تشای خشاتی دس ؿشف ازفاق سػیذٌی ؿٛد .زىٙیه ٌ P.Qؼسشٚ ٜػیؼی اص وٕسش اص ٔ 1یىش ٖٚزا تیؾ اص ٔ 100یىکش ٖٚسا زحکر
خٛؿؾ لشاس ٔی دٞذ.

تراکن ررات P.D 2
دس ایٗ آصٔایؾ تا ػثٛس سٚغٗ اص خّٛی ٘ٛس ِیضس زؼذاد رساذ خأذ ٔؼّك دس ا٘ذاصٞ ٜای ٔخسّف دس یه ٔیّی ِیسش سٚغٗ ؿٙاػایی
 ٚؿٕاسؽ ٔی ٌشدد٘ .سایح دس لاِة وذٞای اػسا٘ذاسد ػٌح زٕیضی (اػسا٘ذاسد  ٚ ISO 4406یا  )NAS 1638تکش اػکاع ا٘کذاصٜ
رساذ ٔ 15 ٚ 5 ،2یىش ٖٚاػالْ ٔی ٌشددٞ .ش چ ٝوذ تضسٌسش تاؿذ تٔ ٝؼٙکی آِکٛدٌی تیـکسش اػکر  ٚتکاِؼىغ .ؿکىُ ٘ 4ـکاٖ
ٔی دٞذ و ٝچٍ ٝ٘ٛتا افضایؾ ٔیضاٖ فشػایؾ ،ا٘ذاص ٚ ٜزشاوٓ رساذ فشػایـی دس سٚغٗ افضایؾ ٔی یاتذ.

ضکل  :4چگًَگی ٍاتستگی گسترش فرسایص تا غلظت ررات فرسایطی

فرٍگرافی هطاّذاتی A.F 3
ٔؼٕٛال خغ اص ایٗ و ٝاص ٘سایح آصٔایؾ ٞای اِٚیٚ ٝهؼیر ٔـىٛوی ٔالحظ ٝؿٛد ،اص سٚؽ فشٌٚشافی ٔـاٞذازی اػسفادٜ
ٔی ٌشدد .دس ایٗ زىٙیه رساذ فّضی دس ٖٚسٚغٗ سا تش سٚی یه اػالیذ ؿیـ ٝای سػٛب داد ٚ ٜتا ٔـاٞذ ٜآٟ٘ا تٛػیّٝ
1

Particle Quantifier
Particle Density
3
Analytical Ferrography
2
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ٔیىشٚػىٛج ٘ٛسی اًالػاذ تؼیاس خاِثی دس خلٛف ؿىُ رساذ ،ا٘ذاص ٜآٟ٘ا (وٕسش اص ٔ 1یىش ٖٚزا ٔ 250یىشٔ ٚ )ٖٚیضاٖ
زشاوٓ ت ٝدػر ٔی آیذ  ٚتا ٔالحظ٘ ٝسایح ػایش آصٔایؾ ٞا ٔی زٛاٖ ٘ٛع فشػایؾ (خٛسدٌی ،خؼسٍی ،ػایـی ٘ ٚ )... ٚیض دس
تشخی ٔٛاسد تا اًالع اص ٔساِٛطی لٌؼاذٔ ،حُ ٚلٛع فشػایؾ سا ؿٙاػایی ٕ٘ٛد.

تکٌیک ّای ارزیاتی سیستن تا استفادُ از ًتایج آًالیس رٍغي
هقادیر هطلق ()Absolute Value
دس ایٗ سٚؽ اص ٔمادیشی و ٝؿشور ػاص٘ذ ٜتشای ٔیضاٖ رساذ زؼییٗ وشد ٜاػر اػسفادٔ ٜی ؿٛد.
رًٍذ تغییرات هقادیر ()TREND
دس ایٗ سٚؽ ٔمذاس رساذ یه ػٙلش و ٝدس ٕٝ٘ٛ٘ ٖٚسٚغٗ ٚخٛد داسد حائض إٞیر اػر .یؼٙی تا زٛخ ٝت ٝس٘ٚذ زغییشاذ ٔمذاس
رسٛٔ ٜخٛد دس سٚغٗ اػر و ٝزـخیق ٔی دٞیٓ ٚخٛد ػٙلش حاوی اص ٚخٛد خٌش دس ػیؼسٓ ٔی تاؿذ .تشای زلٕیٓ دس
زىٙیه زش٘ذ تایؼسی حذالُ چٙذ ٕ٘ ٝ٘ٛآصٔایؾ داؿس ٝتاؿیٓ زا سفساس فشػایـی دػسٍا ٜتذػر آیذ .ؿیة ٕ٘ٛداس زش٘ذ یا زا٘ظا٘ر
آٖ ؿذذ فشػایؾ سا ٘ـاٖ ٔی دٞذٞ .ش چ ٝؿیة تیـسش تاؿذ ؿذذ فشػایؾ تیـسش خٛاٞذ تٛد.

تحلیل ًتایج حاصل از آًالیس رٍغي ٍ ًتیجِ گیری
لثُ اص ؿشٚع ٞش تش٘أ ٝخایؾ ٚهؼیر اص ًشیك آ٘اِیض سٚغٗ ،الصْ اػر و ٝدلیما ؿشایي سٚغٗ ٘ ٛسا داؿس ٝتاؿیٓ و ٝایکٗ وکاس دس
واسخا٘ ٝػیٕاٖ خاوؼسشی ػاٍٙٞ ٜٚاْ ٚسٚد سٚغٗ ٘ ٛت ٝواسخا٘ ٝخٟر حل َٛإًیٙاٖ اص ویفیر كٛسذ ٔی خزیشد .تکٔ ٝحکن
ٔـاٞذ ٜافضایؾ دٔای سٚغٗ تشٌـسی اص غّسه 2دس ٔمایؼ ٝتا د ٚغّسه دیٍش رساذ فشػایـی ٔٛخٛد دس سٚغٗ دس د ٚدٚس ٜؿؾ
ٔا ٝٞواسوشد ٔٛسد اسصیاتی لشاس ٌشفر٘ .سایح آصٔایؾ اػدىسشٚػىٛخی ٔشتٛى ت ٝػٙاكش فشػایـی آٔ ٚ ٗٞغ دس خذ ٚ 2 َٚزش٘کذ
آٟ٘ا دس ؿىُ ٘ 5ـاٖ داد ٜؿذ ٜاػر.
جذٍل  :2عٌاصر فرسایطی هَجَد در رٍغي ّای ًَ ٍ کارکردُ

ػٙلش

زشاوٓ دس سٚغٗ ٘)ppm( ٛ

زشاوٓ دس ٔ 6ا ٜا)ppm( َٚ

زشاوٓ دس ٔ 6ا ٜد)ppm( ْٚ

آٗٞ

0/2

17

37/7

ٔغ

0

3

6/4

250

200

PQ

150

)Fe (ppm
)Cu (ppm

100

50
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ضکل  :5ترًذ عٌاصر فرسایطی ٍ ضاخص فرسایص

ٕٞاٖ ًٛس و ٝدس ٕ٘ٛداس زش٘ذ ٔـخق اػر ٔیضاٖ ػٙاكش فشػایـی  Cu ٚ Feسیض وٛچىسش اص ٔ 5یىشٛٔ ٖٚخٛد دس سٚغکٗ ػکیش
كؼٛدی داسد أا تایذ زٛخٕٛ٘ ٝد و ٝدس زىٙیه زش٘ذ آ٘چ ٝإٞیر داسد ؿیة ٕ٘ٛداس اػر .ؿیة یىٛٙاخکر ٘ـکاٍ٘ش س٘ٚکذ ٘شٔکاَ
فشػایؾ اػر  ٚزٟذیذی خذی تشای ػیؼسٓ ٔحؼٛب ٕ٘ی ٌشدد .أا ایٗ ٘سید٘ ٝثایذ ٌٕشا ٜوٙٙذ ٜتاؿذ صیشا ػٕٔٛا افکضایؾ دس
زؼذاد رساذ تضسي تا خاكیر آٙٞی اػر و ٝخثش اص فشػایؾ غیشػادی ٔی دٞذ .تٕٞ ٝیٗ دِیُ تشای اسصیاتی س٘ٚکذ زِٛیکذ رساذ
دسؿر فشػایـی تا خاكیر آٙٞی ؿاخق  P.Qدس ٞش د ٚدٚسٛٔ ٜسد ا٘ذاصٌ ٜیشی لشاسٌشفر .ایٗ ؿکاخق دس دٚس ٜؿکؾ ٔاٞکٝ
ا َٚػذد  ٚ 30دس ؿؾ ٔا ٝٞد ْٚػذد  196سا ٘ـاٖ ٔی دٞذ و ٝزش٘ذ آٖ دس ؿىُ ٘ 5ـاٖ داد ٜؿذ ٜاػر .ایٗ زش٘ذ حىایکر اص
افضایؾ زِٛیذ رساذ دسؿر  ٚاحسٕاَ آغاص فشػایؾ غیشػکادی ػیؼکسٓ داسد .تکشای حلک َٛإًیٙکاٖ اص ٘سکایح آصٔکایؾ ٚ P.Q
ٕٞچٙیٗ ٔـخق وشدٖ زشاوٓ ٛ٘ ٚع رساذ فشػایـی تا ا٘ذاصٞ ٜای ٔخسّف ،آصٔایؾ فشٌٚشافی ٘یض ا٘داْ ؿذ وک ٝفشٌٚکشاْ ٞکای
حاكّ ٝدس ؿىّٟای ٘ 7 ٚ 6ـاٖ داد ٜؿذ ٜاػر.

ضکل  :6فرٍگرام ّای ًطاى دٌّذُ تراکن ررات فلسی در ًوًَِ رٍغي کارکردُ در ضص هاِّ اٍل (پصٍّطگاُ صٌعت ًفت)
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ضکل  :7فرٍگرام ّای ًطاى دٌّذُ تراکن ررات فلسی در ًوًَِ رٍغي کارکردُ در ضص هاِّ دٍم (ضرکت الثرز تذتیرکاراى)

ٕٞاٖ ًٛس و ٝدس فشٌٚشاْ ٞای ت ٝدػر آٔذٔ ٜـاٞذٔ ٜی ٌشدد زشاوٓ ٛ٘ ٚع رساذ تکضسي  ٚتؼکیاس تکضسي فشػایـکی غیشػکادی
اػر .زؼذاد رساذ سیض  ٚدسؿر فشػایـی غیشآٙٞی ت ٝكٛسذ ٍ٘شاٖ وٙٙذ ٜتاال تکٛد ٚ ٜاحسٕکاَ فشػکایؾ غیشػکادی دس لٌؼکاذ
آِیاط ٔغ ٚخٛد داسد.
تٙٔ ٝظٛس زؼییٗ ػٌح زٕیضی ،آصٔایؾ ٘ P.Dیض سٚی ٕ٘ ٝ٘ٛسٚغٗ ا٘داْ ٌشفر و ٝػٌح زٕیکضی  ISO 4406تکش اػکاع ا٘کذاصٜ
رساذ ٔ 15 ٚ 5 ،2یىش ٖٚوذ ٌ 26/25/OR1ضاسؽ ؿذ ٜاػر .ػٌح زٕیضی تشای رساذ تضسٌسش اص ٔ 15یىش ٖٚت ٝؿذذ خاییٗ ٚ
تحشا٘ی اػر و ٝخثش اص فشػایؾ غیشػادی داسد .دس ؿىُ ٘ 8سایح آصٔایؾ ٘ P.Dـاٖ داد ٜؿذ ٜاػر.

ضکل ً :8تایج آزهایص  P.Dرٍی ًوًَِ رٍغي کارکردُ در ضص هاُ دٍم تِ هٌظَر تعییي سطح تویسی (ضرکت الثرزتذتیرکاراى)

تا اػسٙاد ت٘ ٝسایح آصٔایؾ ٞای ا٘داْ ٌشفس ٚ ٝاًالع اص ٔساِٛطی تیشیٞ ًٙا خیؾ تیٙی ٌشدیذ سِٚشٞا ،سی ًٙداخّی  ٚخاسخی
تیشیٞ ًٙا و ٝاص خٙغ فٛالد (آِیاط آ )ٗٞتٛدٕٞ ٚ ٜچٙیٗ لفؼ ٝتیشیٞ ًٙا و ٝاص خٙغ تش٘ح (آِیاط ٔغ) اػر دس ٔؼشم

O.R= Out of Range
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فشػایؾ غیشػادی لشاس داس٘ذ .رساذ فشػایـی ایداد ؿذ ٜدس ؿشایي زٕاع غّسـی خٛد ٔی زٛا٘ٙذ ٔٙدش ت ٝخؼسٍی ػٌح،
حفش ٚ ٜوٙذ ٜؿذٖ تیـسش ٔٛاد ؿ٘ٛذ ] .[6دس ٟ٘ایر تا دس ٘ظش ٌشفسٗ ٔٛاسد فٛق تٙٔ ٝظٛس خٌّٛیشی اص خیـشفر  ٚزٛػؼٝ
خشاتی ،اص ػٛی ٚاحذ دفسشفٙی (ٔدشی تش٘أ )OCM ٝتًٛ ٝس ٔٛوذ اػالْ ٌشدیذ و ٝدس اِٚیٗ زؼٕیشاذ اػاػی خیؾ س ٚ ٚدس
صٔاٖ زٛلف آػیاب ،غّسه ؿٕاس 2 ٜخغ اص ا٘سماَ ت ٝواسٌا ،ٜدٔ٘ٛساط  ٚؿشایي آٖ تشای ادأ ٝواس ٔٛسد تشسػی لشاس ٌیشد .أا
ٔساػفا٘ ٝت ٝدِیُ ػذْ إًیٙاٖ  ٚتی زٛخٟی ٚاحذ زؼٕیشاذ ت٘ ٝسایح تشسػی ٞای ا٘داْ ؿذ ٜاص ًشیك آ٘اِیض سٚغٗ ،تا ٌزؿر
حذٚد یه ػاَ اص اػالْ خٌش خشاتی تیشیٞ ،ًٙیچ ٌ ٝ٘ٛالذأی خٟر خٌّٛیشی اص خیـشفر  ٚزٛػؼ ٝخشاتی  ٚسػیذٖ تٔ ٝشحّٝ
تحشا٘ی كٛسذ ٍ٘شفر .دس ایٗ ٔذذ فیّسش سٚغٗ تشٌـسی اص غّسه 2ت ٝػّر ا٘ؼذاد تا رساذ فّضی ت ٝدفؼاذ زؼٛین ٔی ٌشدیذ.
دس ؿىُ  ٕٝ٘ٛ٘ 9ای اص رساذ فّضی ٔٛخٛد دس سٚغٗ تشٌـسی اص غّسه ،لثُ اص فیّسش ؿذٖ ٘ـاٖ داد ٜؿذ ٜاػر.

ضکل  :9ررات فلسی هَجَد در رٍغي ترگطتی از غلتک2

ٛٙٞص یه ٞفس ٝاص خایاٖ زؼٕیشاذ اػاػی  15سٚص ٜخي 1دس خشداد ٔا 92 ٜػدشی ٘ـذ ٜتٛد و ٝخشاتی خیؾ تیٙی ؿذ ٜتیشیًٙ
غّسه ٔٛسد تحثٙٔ ،دش ت ٝزٛلف آػیاب ٟ٘ ٚایسا زٛلف تش٘أ ٝسیضی ٘ـذ 8 ٜسٚص ٜخي 1زِٛیذ ٌشدیذ .دس ؿىُ  10زلاٚیشی اص
تیشی ًٙآػیة دیذ ٜغّسه ٘ـاٖ داد ٜؿذ ٜاػر.
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ضکل :11تصاٍیر تیریٌگ آسیة دیذُ غلتک

تشآٚسد هشس  ٚصیاٖ ٘اؿی اص خشاتی تیشی ٚ ،ًٙزٛلف تش٘أ ٝسیضی ٘ـذ ٜتذیٗ ؿشح ٔی تاؿذ :واٞؾ زِٛیذ تٔ ٝیضاٖ  28800زٗ،
خؼاساذ ٔاِی ٘اؿی اص واٞؾ زِٛیذ  29995290009000سیاَ ،آػیة ت٘ ٝؼٛص واسی وٛس ٜدس اثش ػشد ٌ ٚشْ ؿذٖ تٍٙٞ ٝاْ
زٛلف ٘اخٛاػس ٚ ٝسا ٜا٘ذاصی ٔدذدٞ ،ضیٞ ٝٙای خشاتی غّسه ٔـسُٕ تش خشیذ غّسه  ٚتیشیٟ٘ ٚ ًٙایسا آػیة ٚاسد ٜت ٝازلاالذ
غّسه دس آػیاب.
تذ ٖٚؿه حٕایر ٔذیشاٖ اسؿذ كٙایغ تٛٔ ٝاصاذ زالؽ ٘یشٞٚای ٔسخلقٔ ،ی زٛا٘ذ اص تشٚص چٙیٗ حٛادثی خٌّٛیشی ٕ٘ایذ.

تطکر ٍ قذرداًی
دس خازٕ ٝتش خٛد الصْ ٔی دا٘یٓ اص ٔذیشیر ٔحسشْ ؿشور ٘فر سی ػاٖ و ٝتا حٕایر ٞای خٛد ٔا سا دس ایٗ خشٚط ٜیاسی
سػا٘ذ٘ذ كٕیٕا٘ ٝػداػٍضاسی ٕ٘ائیٓ.
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