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 ای در آسیای گلولهکلینکر سیمان توابع توزیع شکست ها بر بررسی تاثیر کمک خردایش

 

 چکیده :

باشد. کمک ی از عملیات مهم در صنایع مختلف از جمله سیمان است که از راندمان بسیار پایینی برخوردار میخردایش یک

این رابطه به  روند. تاثیرات مثبت کمک خردایش درسهولت خرادیش کلینکر سیمان به کار می جهتکه ها موادی هستند خردایش

شکست کلینکر سیمان در  توزیع بر توابع مایع کمک خردایش سه نوعتاثیر صورت تجربی و صنعتی تایید شده است. در این تحقیق 

مقیاس آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمایشگاهی نشان داد؛ کمک خردایش یاد شده روی تابع توزیع شکست 

 موثر بوده است.با کاهش اندازه ذرات 

 

 کلینکر سیمان.و توزیع شکست  خردایش، توابع کمک :کلید واژه ها
The Effect of Grinding Aids on the Breakage Distribution Functions of Cement clinker in ball 

mill 

 

 

Abstract: 
 

Grinding units is very important operation on various industries such as cement industry that its 

efficiency is very low. Grinding aids generally improve grinding efficiency of cement clinker. The aim of 

this study was to investigate Breakage distribution functions of cement clinker with and without grinding 

aids using a laboratory ball mill. The influence of three liquid grinding aids on Breakage distribution 

functions of cement clinker carry out and the obtained results are shown that all the grinding aids studied 

have been found to be effective on Breakage distribution functions with reduction of particle size and 

fraction size.  

 

Keywords: Grinding aids, Breakage distribution functions and Cement clinker. 

 مقدمه :

. یکی از [1]می باشدگیرد و دارای راندمان پایین خردایش یک  فرآیند مهم در صنایع مختلف است که به طور گسترده مورد استفاده قرار می

در این رابطه  .[2]باشدهای داخلی آسیا میها و جدارهو چسبیدن ذرات روی گلوله دالیل راندمان پایین این فرآیند مربوط به آگلومراسیون

. کمک [3]دباشتر میهای عملی نیازمند مطالعه بیشها به صورت تجربی و صنعتی تایید شده است اما تئوریاثرات سودمند کمک خردایش

-دهد استفاده از کمک خردایشبخشند. بررسی کارهای انجام شده در این زمینه نشان میکلی راندمان خردایش را بهبود می ها به طورخردایش

. از آنجایی که خردایش شامل زیر فرآیندهایی مثل شکست و [4]ها حتی خیلی قبل تر از درک مناسب از نحوه عملکرد آنها بوده است

ها های خردایش نیازمند مطالعه دقیق این مولفهها بر مولفهباشد، فهم روشنی از تاثیر کمک خردایشش، طبقه بندی، انتقال مواد و ... میفرسای

مورد  آزمایشگاهی کلینکر سیمان در آسیای گلوله ای به دو روششکست توزیع ها بر توابع . در این تحقیق  تاثیر کمک خردایش[4]می باشد

 قرار گرفته است.بررسی 
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 پیشینه تحقیق -2
Sureshan  ( پژوهشی با عنوان مکانیزم عملکرد کمک خردایش1992و همکاران )نتایج نشان میا در خردایش سنگ آهک انجام دادنده .-

تایج جانبی میتوان از نای تاثیر نداشته اما در بهبود مکانیسم فرسایش موثر بوده است. در این تحقیق ها بر شکست ضربهدهد کمک خردایش

 .ه استها تاثیر نگرفتتوابع توزیع شکست و نرخ ویژه شکست سنگ آهک از کمک خردایشدریافت که 

 هامواد و روش -3

ای است. آزمایشات توابع توزیع شکست به دو روش در یک آسیای گلولهکلینکر سیمان مورد نظر از کارخانه سیمان نهاوند تهیه شده

  mmو -mm  2/1+2،mm  11/0+1سه فراکسیونمایع انجام شد. روش اول روی کمک خردایش سه نوع دون استفاده از آزمایشگاهی با و ب

 درصد وزنی انجام گردید.  04/0 نسبتاز کلینکر سیمان  با  mm 2و روش دوم به صورت غیر تک اندازه و با ابعاد زیر -00/0+11/0

 نتایج آزمایشات-4

 تابع توزیع شکست -4-1
بصورت  nتا  i=j+1یک بار شکسته می شود، قطعات ناشی از شکسته شدن آن بین طبقه های با اندازه ریزتر  jکه یک ذره با اندازه اولیه  وقتی

نشان داده می شود  j,iBتصادفی توزیع می شوند. توزیع ذرات شکسته شده را می توان با یک تابع توزیع شکست تجمعی نمایش داد. این تابع با 

می باشند. تابع شکست را در یک فرم غیر تجمعی می توان بصورت  i شکسته شده و کمتر از اندازه j کسری از مواد است که از اندازه و معرف

i,jb  نشان داد که در واقع کسری از مواد است که پس از یک بار شکست از اندازهj   در طبقهi 5 [ظاهر می شوند[ . 

و روش  فیوئرستنا–شده هربست شکست برای روش آسیاکنی وجود دارد. در این تحقیق از روش اصالح روشهای مختلفی برای محاسبه توابع 

Method II  0 [استفاده شده است[. 

 فیوئرستنا -وش اصالح شده هربستر -4-1-1

ورت زیر نشان داده میفیوئرستنا معادله تولید ذرات نرمه )ذرات خرد شده( بصورت یک معادله مرتبه صفر بص -در روش اصالح شده هربست

 شود:

(1                                                              )                                                                     

 داریم: 2ام است. از حل معادله  iند نرخ مرتبه صفر ذرات برای سر iFزمان و  tام ،  i، درصد تجمعی ذرات کوچکتر از سرند iYکه 

(2                                                         )                 

 iدر برابر زمان رسم شود، شیب خط حاصله ثابت نرخ مرتبه صفر ذرات خواهد بود. در ادامه تابع شکست سرند  2اگر عبارت سمت چپ معادله 

 شود و داریم:محاسبه می 3عادله ام طبق م

(3                                                                    )                                                

های آزمایشگاهی، یک جستجوی برای این که بتوان تابع شکست را بصورت ریاضی نمایش داد، پس از تعیین تابع شکست با استفاده از روش

 عددی برای محاسبه مدل ریاضی که برازنده این داده ها باشد صورت می گیرد. برای برازش بهینه می توان از نرم افزارهای تخصصی نوشته شده

ترین توابعی که برازش خوبی بر سازی غیرخطی توابع را دارند، استفاده نمود یکی از معمول در این زمینه و یا صفحه گسترده ها که قابلیت بهینه

 : ]1[توابع شکست آزمایشگاهی دارد معادله برادبنت و کالکات است
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             (4)                                                                                                                   

 و یا در واقع نسبت اندازه سرندهای پایینی به سرند باالیی است.( xix/1)اندازه نسبی ذرات  Rباشند و ترهای مدل میپارام β و φ، γکه در آن 

 

 ایکلینکر سیمان در آسیای گلوله فیوئرستنا -وش اصالح شده هربستبه ر  ابع توزیع شکستونتایج و تحلیل ت -4-1-2

های شکل دهدها را نشان میها و اختالف نسبی آنبا و بدون استفاده از کمک خردایش نمونه محاسبه توابع شکست  تجمعینتایج  3تا  1جدول 

 .دهدنمودار توابع توزیع شکست را نشان می  2و 1

 هابا و بدون کمک خردایش -mm  2/1+2: توابع شکست فراکسیون 1جدول

 هاتوابع توزیع شکست تجمعی با و بدون استفاده از کمک خردایش سرند

 اختالف )%( نوع سوم اختالف )%( نوع دوم اختالف )%( نوع اول بدون میکرون

1200 1 1 0 1 0 1 0 

1000 5215/0 515/0 12/5+ 5151/0 ---- 9/0 15/5+ 

110 0551/0 0515/0 93/4+ 0303/0 ---- 0000/0 15/1+ 

000 5502/0 5931/0 25/1+ 5151/0 ---- 5000/0 ---- 

420 4452/0 4051/0 50/4+ 4545/0 39/1+ 4000/0 10/4+ 

300 3193/0 315/0 ---- 3030/0 ---- 3000/0 ---- 

 

 هابا و بدون کمک خردایش -mm  11/0+1: توابع شکست فراکسیون2جدول

 هاتوابع توزیع شکست تجمعی با و بدون استفاده از کمک خردایش سرند

 اختالف )%( وع سومن اختالف )%( نوع دوم اختالف )%( نوع اول بدون میکرون

110 1 1 0 1 0 1 0 

000 0430/0 0931/0 09/1+ 0030/0 01/3+ 0139/0 09/4+ 

420 3015/0 4315/0 40/11+ 4021/0 34/9+ 4130/0 29/12+ 

300 2043/0 2954/0 15/11+ 2520/0 59/0+ 2520/0 59/0+ 

212 1954/0 2212/0 31/10+ 2005/0 09/5+ 2113/0 25/11+ 

150 1009/0 1515/0 95/12+ 1139/0 01/5+ 1139/0 01/5+ 
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 هابا و بدون کمک خردایش -mm  00/0+11/0: توابع شکست فراکسیون3جدول

 هاتوابع توزیع شکست تجمعی با و بدون استفاده از کمک خردایش سرند

 اختالف )%( نوع سوم اختالف )%( نوع دوم اختالف )%( نوع اول بدون میکرون

000 1 1 0 1 0 1 0 

420 4150/0 4390/0 51/4+ 4315/0 15/3+ 4209/0 99/1+ 

300 2441/0 2500/0 51/4+ 25/0 35/2+ 2411/0 23/1+ 

250 1910/0 2195/0 04/11+ 2045/0 41/3+ 2022/0 31/2+ 

150 1395/0 1101/0 35/22+ 1590/0 01/14+ 1513/0 13/12+ 

150 1102/0 1555/0 34/30+ 1411/0 04/21+ 1354/0 95/15+ 

 
 هابا و بدون کمک خردایش -mm11/0+1 : توابع توزیع شکست فراکسیون1شکل 

 

 
 هابا و بدون کمک خردایش -mm00/0+11/0 : توابع توزیع شکست فراکسیون2شکل 
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یع شکست ذرات با ابعاد ها روی توابع توزتوان دریافت کمک خردایشمی بخش ارائه شده در این 2و 1های و شکل 3تا  1با توجه به جداول 

تر تاثیر نداشته است؛ امر با نتایج محقق قبلی موافق ها بر توابع توزیع شکست ذرات با ابعاد درشتکوچکتر تاثیر داشته است. کمک خردایش

و نه  رک ذراتکافی برای نفوذ در درز و تها نه فرصت باشد چرا که با توجه به زمان کوتا خردایش و درشت بودن ذرات کمک خردایشمی

اما مساله ای که در این تحقیق در رابطه با توابع توزیع شکست شود. ها ایجا میسطح مخصوص مناسبی برای پوشش ذرات با کمک خردایش

د است که با توجه به کوتاه بودن زمان خردایش ذرات با ابعاها با کاهش ابعاد فراکسیون ذرات بودهذرات مشاهده تاثیر مثیت کمک خردایش

ها و تسیل امر خردایش می تر جهت پوشش ذرات با کمک خردایشتر دارای سطح مخصوص مناسبکوچکتر به نسبت ذرات با ابعاد درشت

  شود.

 Method IIوش ر -4-2-1

باشد که تصحیحاتی بر حذف تاثیر شکست مجدد در آن اعمال فیوئرستنا می-در واقع همان روش اصالح شده هربست Method IIروش 

ده است. روش انجام آزمون آزمایشگاهی مشابه روش تک اندازه بوده اما روش محاسبه توابع توزیع شکست متفاوت است. در این روش ش

 توابع توزیع شکست طبق معادله محاسبه میگردد.

به ترتیب درصد تجمعی Y2(t) و  Y2(0)و  tام در زمان صفر و زمان iبه ترتیب درصد تجمعی عبوری از سرند   Yi(t)و Yi(0)در معادله 

های تک اندازه و زمان خردایش کم بسیار مناسب است. اما به می باشد. این روش برای فراکسیون tعبوری از سرند دوم در زمان صفر و زمان 

تایج در این روش های خردایش زیاد در حالتی که خوراک تک اندازه نباشد، نیز استفاده کرد. بهترین نتوان در زمانهر حال از این روش می

  درصد مواد از سرند اول عبور کرده باشد. 30الی  20آید که حدود زمانی بدست می

 ایکلینکر سیمان در آسیای گلوله Method IIوش ر ابع توزیع شکست  بهونتایج و تحلیل ت -4-2-2

نمودار توابع توزیع شکست تجمعی  3شکل  دهد.می ها را نشانمحاسبه توابع توزیع شکست با و بدون استفاده از کمک خردایشنتایج  4لوجد

 دهد.ها را نشان میبا و بدون استفاده از کمک خردایش

 ها: توابع توزیع شکست با و بدون کمک خردایش4جدول

 هاتوابع توزیع شکست تجمعی با و بدون استفاده از کمک خردایش سرند

 اختالف )%( نوع سوم (اختالف )% نوع دوم اختالف )%( نوع اول بدون میکرون

1200 1 9055/0 ----- 1 ----- 9029/0 ----- 

1000 1 1 ------ 1 ----- 1 ---- 

110 5511/0 1550/0 ---- 1551/0 ----- 5145/0 ---- 

000 1142/0 0551/0 ---- 0425/0 ----- 1031/0 ----- 

420 4255/0 4452/0 59/4+ 4042/0 33/5+ 4444/0 10/3+ 

250 25/0 2155/0 34/10+ 2551/0 25/14+ 2592/0 10/3+ 
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 ها: توابع توزیع شکست با و بدون استفاده از کمک خردایش3شکل 

با کاهش ها  بر توابع توزیع شکست توان دریافت که به صورت کلی کمک خردایشارائه شده در این بخش می 3و شکل  4ول با توجه به جدا

توزیع شکست ذرات درشت تر تاثیر توابع  ها برکمک خردایش ن داده است. این امر هم بخش قبلی را کهذرات تاثیر خود را نشااندازه نسبی 

دهند؛ با توجه به زمان کوتاه ها تاثیر خود را بر ذرات با ابعاد ریز نشان میاینکه کمک خردایش رسد دلیل به نظر می کند.نداشت تایید می

آید. ها به میان میبا کمک خردایش حث سطح مخصوص ذرات و پوشیده شدن مناسب سطح ذراتخردایش در انجام توابع توزیع شکست، ب

ها از آنجایی که ذرات با ابعاد کوچکتر در مقایسه با ذرات با ابعاد ریزتر دارای سطح مخصوص باالیی هستند این امکان برای کمک خردایش

ذرات ایجاد گردد. این امر به خوبی با همه کمک  یهامکان نفوذ در درز و ترکایجاد کرده و اآید پوشش مناسبی با سطوح ذرات فراهم می

 ها با کاهش اندازه نسبی ذرات مشاهده شده است.خردایش

 نتيجه گيري :
ها بر توابع توزیع شکست ذرات تک اندازه با ها کمک خردایشتوان دریافت کمک خردایشهای ارائه شده  میبا توجه به جداول و شکل

ها نه فرصت کافی برای نفوذ در تر تاثیر نداشته است چرا که با توجه به زمان کوتا خردایش و درشت بودن ذرات کمک خردایشعاد درشتاب

شود. در رابطه با توابع توزیع شکست ذرات ها ایجاد میدرز و ترک ذرات و نه سطح مخصوص مناسبی برای پوشش ذرات با کمک خردایش

ها  بر توابع توزیع شکست به روش کمک خردایش است.شده  هها  مشاهدبا کاهش ابعاد فراکسیونها ثیت کمک خردایشتاثیر متک اندازه، 

Method II ها بر  توابع توزیع شکست ذرات به شبا کاهش اندازه نسبی ذرات تاثیر خود را نشان داده است. این امر تاثیر کمک خردای

ها رسد دلیل  اینکه کمک خردایشکند. به نظر میتایید می ها تاثیر نگرفته استاز کمک خردایشرا که ذرات درشت  صورت تک اندازه 

دهند؛ با توجه به زمان کوتاه خردایش در انجام توابع توزیع شکست، بحث سطح مخصوص ذرات و تاثیر خود را بر ذرات با ابعاد ریز نشان می

آید. از آنجایی که ذرات با ابعاد کوچکتر در مقایسه با ذرات با ابعاد ریزتر به میان میها پوشیده شدن مناسب سطح ذرات با کمک خردایش

آید پوشش مناسبی با سطوح ذرات ایجاد کرده و امکان نفوذ ها فراهم میدارای سطح مخصوص باالیی هستند این امکان برای کمک خردایش

 ها با کاهش اندازه نسبی ذرات مشاهده شده است.همه کمک خردایشهای ذرات ایجاد گردد. این امر به خوبی با در درز و ترک
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