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بْیٌِ ساصی هصشف اًشطی دس هذاس خشدایص کلیٌکش کاسخاًِ سیواى 

 الهشد

 3، هؼلن لائذی2، ؾلی اكغش یَػفی1حؼي لائذی

 

 واسؿٌاع اسؿذ فشاٍسی هَاد هؿذًی، واسخاًِ ػیواى الهشد1

 واسؿٌاع اسؿذ فشاٍسی هَاد هؿذًی، واسخاًِ ػیواى الهشد2

 واسؿٌاع تشق، واسخاًِ ػیواى الهشد3

 

 چکیذُ
ؿت ػیواى تِ دلیل هلشف تاالی اًشطی ٍ تَلیذ همادیش صیادی اص كٌ

آالیٌذُ ّای صیؼت هحیطی حائض اّویت هی تاؿذ. هیضاى هلشف اًشطی 

هیلیَى ویلٍَات ػاؾت دس 7300الىتشیىی كٌؿت ػیواى دس وـَس ها تالغ تش 

% اص ول اًشطی 4هیلیَى تـىِ هؿادل ًفت خام اػت وِ 51ػال، هؿادل 

% اص اًشطی تشق هلشف 70وـَس سا ؿاهل هی ؿَد.  حذٍد  هلشف ؿذُ دس

ؿذُ دس واسخاًِ ّای ػیواى تشای آػیا وشدى هَاد خام ٍ ولیٌىش هلشف هی 

ؿَد. هذاس خشدایؾ پایاًی دس واسخاًِ ّای ػیواى سا هؿوَال یه آػیای 

گلَلِ ای وِ تِ كَست هذاس تؼتِ تا یه جذاوٌٌذُ َّایی واس هی وٌذ 

تا تَجِ تِ هلشف تاالی ایي كٌؿت اص ًػش اًشطی تـىیل هی دّذ. 

الىتشیىی ٍ حشاستی، تْیٌِ ػاصی هلشف اًشطی هی تَاًذ تِ ؾٌَاى ساّىاسی 

حائض اّویت دس ایي كٌؿت ؿٌاختِ گشدد. دس یه ٍاحذ آػیاب تشای 

جذاػاصی رسات جاهذ اص گاص ٍ یا جذا ًوَدى رسات سیض ٍ دسؿت اص 

 ی اػتفادُ هی گشدد. ّذف ایي یىذیگش، اص جذاوٌٌذُ ّای َّای

خشدایؾ ولیٌىش واسخاًِ  2پظٍّؾ، تْیٌِ ػاصی هلشف اًشطی دس خط

ػیواى الهشد تَد وِ تا اػتفادُ اص هذلؼاصی ٍ تْیٌِ ػاصی ؾولىشد جذاوٌٌذُ 

َّایی اًجام ؿذ. پاساهتشّای تاثیشگزاس تش ؾولىشد جذاوٌٌذُ ؿاهل: دٍس 

وِ هؿشف  Fresh airـاس هشتَط تِ سٍتَس جذاوٌٌذُ، هىؾ في ػپشاتَس ٍ ف

دسكذ جاهذ دس َّا هی تاؿذ دس ػِ ػطح ٍ تا اػتفادُ اص سٍؽ طشح هىؿة 

واسخاًِ هَسد تشسػی ؾولیاتی لشاس گشفت. دس  2هشوضی، طشاحی ٍ دس خط 

ًْایت، ًتایج ًـاى داد وِ دس حالت تْیٌِ ؾولیاتی، ؾالٍُ تشافضایؾ غشفیت 

ویلٍَات 7000َل ًْایی، هلشف اًشطی ًیضتَلیذ ٍ ثاتت هاًذى ویفیت هحل

 دس سٍص كشفِ جَیی ؿذ.

 ساصی، سیواى ٍاطُ ّای کلیذی: اًشطی، بْیٌِ

 هقذهِ .1

تا لشاسداد ػاخت  1309تَلیذ كٌؿتی ػیواى دس وـَس ها اص ػال 

. طی ]1[تي ػیواى دس سٍص آغاص ؿذُ اػت100واسخاًِ ػیواى سی تا غشفیت 

سؿذ چـوگیشی داؿتِ تطَسیىِ اهشٍصُ ّا كٌؿت ػیواى دس وـَس  ایي ػال

ٍ تِ ؾٌَاى  ]2[ستثِ پٌجن تَلیذ ایي واًی سا دس جْاى تِ خَد اختلاف دادُ

ؿَد. كٌؿت ػیواى ًمـی  یه كٌؿت هادس ٍ اكلی دس وـَس ؿٌاختِ هی

حیاتی دس سؿذ التلادی وـَسّا، تِ ٍیظُ وـَسّای دسحال تَػؿِ داسد. اص 

مذاس چـوگیشی اًشطی ٍ ّوچٌیي اًتـاس ػَیی دیگش تَلیذ ػیواى، هلشف ه

ای سا تِ ّوشاُ داسد. تا تَجِ تِ آهاسّای  حجن گؼتشدُ ای اص گاصّای گلخاًِ

ّای  جْاًی ػَهیي هلشف وٌٌذُ ؾوذُ اًشطی دس كٌؿت فشایٌذ تَلیذ واًی

% 7غیش فلضی)ؿیـِ، آجش، واؿی، ػشاهیه ٍ ػیواى( كٌؿت ػیواى اػت ٍ 

. ایي ]3[سا تِ خَد اختلاف دادُ اػت اص هلشف اًشطی كٌؿتی جْاى

هیلیَى ویلٍَات ػاؾت اًشطی  7300كٌؿت دس وـَس هلشف وٌٌذُ 

تاؿذ. هتَػط ؿاخق  هیلیاسد لیتش ػَخت فؼیلی هی 4/6الىتشیىی ٍ 

 110هلشف اًشطی الىتشیىی ٍ حشاستی ٍیظُ ایي كٌؿت تِ تشتیة دس حذٍد 

. اًشطی ]4[شم ولیٌىش اػتویلَوالشی تش ویلَگ 802ویلٍَات ػاؾت تش تي ٍ 

سػذ ٍ  فؼیلی جْت تَلیذ ػیواى تٌْا دس دپاستواى تَلیذ ولیٌىش تِ فشٍؽ هی
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ؿَد. اص ػَیی دیگش  ّای دیگش اص اًشطی الىتشیىی اػتفادُ هی دس دپاستواى

تؼتِ تِ ًَؼ فٌاٍسی ّای هَسد اػتفادُ دس تَلیذ ػیواى، تِ اصای ّشتي ػیواى 

گشدد وِ اثشات صیؼت هحیطی  وشتي تَلیذ هی حذٍد یه ویلَگشم دی اوؼیذ

ّای اتحادیِ اسٍپا دس حَصُ اًشطی ٍ  . یىی اص ػیاػت]5[چـوگیشی داسد

دسكذی  20دسكذی هلشف اًشطی، واّؾ  20هحیط صیؼت، واّؾ 

ٍ افضایؾ ػْن اػتفادُ اص اًشطی  1990ای ًؼثت تِ ػال  گاصّای گلخاًِ

، تحت ؾٌَاى طشحی تِ 2020لػادسكذ تا  20ّای تجذیذ پزیش تِ هیضاى 

ّای ًَیي دس كٌؿت ػیواى تِ  . لزا اػتفادُ اص فٌاٍسی]6[اػت 20-20-20ًام

هَضَؼ واّؾ هلشف اًشطی دس وٌاس افضایؾ غشفیت تَلیذ ٍ تْثَد 

ای داسد، وِ اص ؿشایط  ّای صیؼت هحیطی ًگاُ ٍیظُ هحلَل ٍ واّؾ آالیٌذُ

 دػتیاتی تِ تَػؿِ پایذاس اػت. 

 اى ٍ هصشف اًشطیسیو تَلیذ .2

 40-30تَلیذ ػیواى یىی اص كٌایؽ تؼیاس اًشطی تش تَدُ ٍ دس حذٍد 

دسكذ اًشطی  5دٌّذ. لشیة تِ  دسكذ ّضیٌِ تَلیذ سا تِ خَد اختلاف هی

ّای  . اص ایٌشٍ، سٍؽ]7[ؿَد ول كٌایؽ دًیا تَػط كٌایؽ ػیواى هلشف هی

فی ایي ًَؼ اص تَاى دس واّؾ اًشطی هلش اًشطی سا هی جَییهختلف كشفِ 

دس حذٍد ػِ  2012كٌایؽ تِ واس تشد. هیضاى ول تَلیذ ػیواى جْاى دس ػال 

هیلیاسد ٍ ّفتلذ هیلیَى تي گضاسؽ ؿذُ اػت. هیضاى تَلیذ ایي فشاٍسدُ دس 

دسكذ  2هیلیَى تي سػیذُ اػت)حذٍد  72( تِ 1392وـَس ها دس ّواى ػال)

اص تشویثات پختِ ؿذُ ٍ . ػیواى اػاػا هشوة اػت ]8[اص ول تَلیذ جْاى(

گذاختِ ؿذُ اوؼیذّای ولؼین ػیلیىَى، آلَهیٌیَم ٍ آّي. هَاد اٍلیِ ػیواى 

تِ ػِ طثمِ تشویثات اكلی، هَاد اكالح وٌٌذُ ٍ هَاد افضٍدًی تمؼین 

گشدد. هَاد اكلی ػیواى ؿاهل ػٌگ آّه، خان سع، هاسل، ػٌگ  هی

ی ٍ سػی دسكذ تشویثات تاؿذ. چٌاًچِ دس هَاد آّى ػیلیغ، آّي ٍ غیشُ هی

اكلی واهل ًثاؿذ اص هَاد اكالح وٌٌذُ ًػیش ػٌگ ػیلیغ، تَوؼیت ٍ ػٌگ 

ؿَد. گچ، پَصٍالى، ػشتاسُ ٍ خاوؼتش ًیض اص هَاد افضٍدًی تِ  آّي اػتفادُ هی

 .]9[سًٍذ ؿواس هی

 

 

 
ّای هختلف اًشطی دس صٌعت  فشایٌذ تَلیذ سیواى ٍ هصشف گًَِ -1ضکل

 .]5[سیواى

ولی فشایٌذ تَلیذ ػیواى ؿاهل چْاس هشحلِ اكلی خشد وشدى ٍ  تِ طَس

آػیا وشدى هَاد خام، تشویة هَاد تا ًؼثت هٌاػة، پخت هخلَط تْیِ ؿذُ 

دس وَسُ ٍ آػیا وشدى هحلَل پختِ ؿذُ ٍ تَلیذ ولیٌىش اػت وِ اص طشیك 

یىی اص چْاس سٍؽ تش، ًیوِ تش، خـه ٍ ًیوِ خـه كَست 

 (.1گیشد)ؿىل هی

، ٍاحذّای ؾوذُ هلشف وٌٌذُ اًشطی الىتشیىی ٍ حشاستی ٍ 1لدس جذٍ

 هتَػط واسخاًجات ػیواى وـَس دس ّش تخؾ اسائِ ؿذُ اػت.

 .]6[ّای هختلف کاسخاًِ سیواى اًشطی هصشفی دس دپاستواى -1جذٍل

 دپاستواى ًام ٍاحذ هلشف اًشطی)دسكذ(

 اًشطی الىتشیىی اًشطی حشاستی

  ػٌگ ؿىي 1 -

 

 اٍلیِتْیِ هَاد 
 اًثاس اختالط 2 -

 آػیاب هَاد 27 1

 ػیلَّا 1 -

 ول دپاستواى 32 1

  پیؾ گشهىي - 60

 

 پخت
 وَسُ 16 39

 خٌه وي)گشیت( 14 -

 ول دپاستواى 30 99

  آػیاب 37 -

 تاسگیشخاًِ 1 - تَلیذ ػیواى

 ول دپاستواى 38 -

 

ِ طَس ؾوذُ ؿاهل تا تَجِ تِ جذٍل تاال، هلشف اًشطی ایي كٌؿت ت

تشای پخت ولیٌىش ٍ اًشطی الىتشیىی تشای جوؽ آٍسی  ػَخت هَسد ًیاص

هَاد خام، پشداصؽ هَاد خام، خشد وشدى ولیٌىش، حول ٍ ًمل ٍ پخت ولیٌىش 
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تْشاى 1395 – ػَهیي وٌفشاًغ تیي الوللی فٌاٍسی ٍ هذیشیت اًشطی  

دسكذ اص ػْن تاهیي اًشطی ایي كٌؿت اص تشق ٍ  25دس تشخی ا هَاسد اػت. 

طی الىتشیىی، ػَخت گشدد ٍ هیضاى هلشف اًش الثالی اص ػَخت تاهیي هی

گیگاٍات  7هایؽ ٍ گاص طثیؿی دس واسخاًجات ایشاى تِ تشتیة دس حذٍد 

 تَدُ اػت. 90هیلیاسد هتش هىؿة دس ػال  2/6هیلیاسد لیتش ٍ  4/6ػاؾت، 

 110ؿاخق هلشف اًشطی ایي كٌؿت دس وـَس تِ طَس هیاًگیي 

ىشد تاؿذ وِ ایي ؿاخق ًؼثت تِ تْتشیي ؾول ویلٍَات ػاؾت تش تي هی

دسكذ تاالتش اص اػتاًذاسد اػت، تا تَجِ تِ جذٍل یه، هلشف  40جْاًی 

دسكذ اص هلشف تشق  64تشق تخؾ آػیاب ػیواى ٍ آػیاب هَاد تالغ تش 

ول واسخاًِ خَاّذ تَد، لزا تَجِ تِ هَاسد اسائِ ؿذُ، ساّىاسّای تْیٌِ 

ػاصی هلشف اًشطی دس تخؾ آػیاوٌی، یه اٍلَیت تشای ایي كٌؿت 

 گشدد. ب هیهحؼَ

 تحقیقسٍش ٍ هشاحل   .3

ای اػت وِ طَل  واسخاًِ ػیواى الهشد، دٍ اتالچِ 2ای خط آػیای گلَلِ

هتش  6/4ّا  هتش ٍ لطش داخلی آى8هتش ٍ 6اتالچِ اٍل ٍ دٍم تِ تشتیة 

تاؿذ. ایي آػیا هجْض تِ یه  جذاوٌٌذُ َّایی ساًذهاى تاال اػت وِ تِ  هی

 2وٌذ. دس واسخاًِ ػیواى الهشد وِ ؿاهل  كَست هذاس تؼتِ تا آػیا واس هی

تٌاط اػوی ّش هذاس  تشای سػیذى تِ اله هذاس خشدایؾ ولیٌىش اػت، 

تي تش ػاؾت اػت. اها تا تَجِ تِ 140، 3000ٍ تلیي 6/0هیىشٍى تشاتش تا 90

پزیش ًیؼت. لزا ّذف ایي  ؿشایط فؿلی واسخاًِ سػیذى تِ ایي ؿشایط اهىاى

ساهتشّای ؾولیاتی تشای سػیذى تِ حالت پظٍّؾ،  تشسػی تغییش پا

تْیٌِ)افضایؾ غشفیت تَلیذ ٍ واّؾ هلشف اًشطی( تَد. پاساهتشّای 

تأثیشگزاس تش ؾولىشد جذاوٌٌذُ ؿاهل: دٍس سٍتَس جذاوٌٌذُ، هىؾ في 

تاؿذ  وِ هؿشف دسكذ جاهذ دس َّا هی Fresh airػپشاتَس ٍ فـاس هشتَط تِ 

افضاس دیضایي  شح هىؿة هشوضی دس ًشمدس ػِ ػطح ٍ تا اػتفادُ اص سٍؽ ط

 واسخاًِ هَسد تشسػی ؾولیاتی لشاس گشفت. 2، طشاحی ٍ دس خط 8اوؼپشت

ؿذُ، ػِ ؾاهل هیضاى ػشؾت سٍتَس  ّای طشاحی تشای اجشای آصهایؾ

ؾٌَاى  جذاوٌٌذُ، هىؾ في جذاوٌٌذُ ٍ فـاس ػیؼتن)غلػت جاهذ دس َّا( تِ

ؾٌَاى هتغیشّای پاػخ  غشفیت تَلیذ تِهتغیشّای ٍسٍدی ٍ دٍ پاساهتش تلیي ٍ 

ؾَاهل هَسدهطالؿِ ٍ تغییشات هشتَط تِ  2دس ًػش گشفتِ ؿذًذ. دس جذٍل

ؿذُ اػت. دسًْایت تا اػتفادُ اص طشح هىؿة هشوضی  ّا ًـاى دادُ ػطَح آى

هذاس خشدایؾ ولیٌىش  2كَست ؾولیاتی دس خط  آصهایؾ طشاحی ٍ تِ 20

 لشاس گشفت.  واسخاًِ ػیواى الهشد هَسدتشسػی

عَاهل ٍ سطَح هشبَط بِ طشاحی آصهایطات بِ سٍش طشح هکعب  -2جذٍل

 (CCDهشکضی)

 ٍاحذ ًام ؾاهل ًـاًِ
ػطح 

 پاییي

ػطح 

 هشوض
 ػطح تاال

A 
ػشؾت 

 سٍتَس
% 70 76 82 

B 90 80 70 % هىؾ في 

C 
فـاس 

 ػیؼتن
mbar 7- 5/5- 4- 

 

اق وٌتشل ؿشایط جذیذ ّا اتتذا اص طشیك ات تشای اًجام ّش یه اص آصهایؾ

تِ ػیؼتن اؾوال ؿذ. پغ اص گزؿت حذالل ػِ ػاؾت ٍ سػیذى ػیؼتن تِ 

ّای هختلف جذاوٌٌذُ دس ػِ یا چْاس  حالت پایذاس، ًوًَِ گیشی اص لؼوت

دس ّش هشحلِ اص ّشوذام اص هشحلِ ٍ تا فَاكل صهاًی یه ػاؾت اًجام ؿذ. 

ّای هخلَف  ص هحلویلَگشم ًوًَِ ا 1-2هؼیشّای جشیاى روشؿذُ حذٍد

 اص وِ اػت ای دٍجذاسُ هحفػِ ایشاػالیذگیشی تش سٍی ایشاػالیذّا) ًوًَِ

 ؾول ایي ؿَد هی َّا دهیذُ جذاسُ داخل دس ٍ ایؼت پاسچِ آى سٍیی جذاسُ

 تاؾث ٍ دّذ هی ػیالیت حالت داسد لشاس جذاسُ سٍی تش وِ پَدسی هَاد تِ

 ؿذ. تشداؿت(  ؿَد هی تِ جلَ هَاد اًتمال

ّای  ّای هختلف جذاوٌٌذُ، ًوًَِ گیشی اص لؼوت اص ًوًَِ پغ

 ِػاصی تِ ٍػیل ّا پغ اص آهادُ آٍسی ؿذُ تِ آصهایـگاُ هٌتمل ؿذ. ًوًَِ جوؽ

 ؿذًذ. سیفل)تمؼین وٌٌذُ( ٍ تْیِ ًوًَِ هؿشف، آهادُ آًالیض هی

 بْیٌِ ساصی   .4

ؿذًی، تا تَجِ تِ ؾَاهل هتؿذد هَثش تش فشایٌذّای هختلف فشاٍسی هَاد ه

ػاصی فشایٌذ تشای دػتیاتی تِ هحلَل ّذف تا هـخلات هَسد ًػش  تْیٌِ

تاؿذ. طشاحی  ّای دلیك ٍ تحلیل كحیح ًتایج هی ًیاصهٌذ اًجام آصهایؾ

ّا ٍ تحلیل آهاسی ًتایج  ّا، اتضاسی واساهذ دس طشح آصهایؾ آهاسی آصهایؾ

تا لحاظ وشدى ؾَاهل آًْا تشای دػتیاتی تِ هذل سیاضی حاون تش فشایٌذ 

 تاؿذ. ّای احتوالی هَثش تش آى هی هؼتمل ٍ ّوچٌیي اًذسوٌؾ

تا تَجِ تِ ایي وِ اًشطی فشاٍاًی تشای آػیا وشدى ولیٌىش هلشف 

ّای آػیاوٌی هٌجش تِ افضایؾ هحؼَع دس  ؿَد، واّؾ ساًذهاى هذاس هی

ّای  سؿَد. تش ؾىغ، تا چٌذ دسكذ افضایؾ ساًذهاى دس هذا ّضیٌِ تَلیذ هی

ّای تَلیذ تِ طَس هحؼَػی واّؾ هی یاتذ. ؾالٍُ تش  آػیای ػیواى، ّضیٌِ
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ػاصی هذاس خشدایؾ ػیواى هٌجش تِ افضایؾ ویفیت هحلَل  ایي، تْیٌِ

ػاصی فشایٌذ آػیاوشدى ولیٌىش تِ  خَاّذ ؿذ. تِ ّویي دلیل، هَضَؼ تْیٌِ

یفیت ػیواى دلیل تاثیشی وِ تش واّؾ اتالف اًشطی اص یه ػَ ٍ تاالتشدى و

تَلیذ ؿذُ اص ػَی دیگش داسد، داسای اّویت فشاٍاى اػت. اص ایي سٍ 

ّا تا دس ًػش گشفتي تاصدّی یه  ػاصی هلشف اًشطی دس ایي تخؾ تْیٌِ

ّای َّایی دس  تاؿذ. جذاوٌٌذُ دسكذ اص اّویت تؼضایی تشخَسداس هی

هحلَل هذاسّای تؼتِ آػیاوٌی واستشد صیادی داؿتِ ٍ تَصیؽ اًذاصُ رسات 

ػیواى ٍ دس ًتیجِ ویفیت آى ؿذیذا تاتؽ چگًَگی ؾولىشد ایي تجْیضات 

ّا  ػاصی ؾولىشد ایي دػتگاُ ٍسی ًاؿی اص تْیٌِ تاؿذ. تٌاتشایي افضایؾ تْشُ هی

هٌجش تِ واّؾ هلشف اًشطی، افضایؾ غشفیت هذاس ٍ ویفیت هحلَل ًْایی 

 گشدد. ػیواى هی

هتشّای هَثش دس یه فشایٌذ اػت. ػاصی، ؿٌاػایی پاسا گام اٍل دس تْیٌِ

تا تغییش پاساهتشّای ؿٌاػایی ؿذُ دس طشح آصهایؾ ّا ٍ تحلیل آهاسی 

هٌاػة ًتایج وؼة ؿذُ، دػتیاتی تِ تاالتشیي همذاس ّذف اهىاى پزیش 

ّای هٌْذػی، هثل ؾولیات  ػاصی ػیؼتن ؿَد. هشحلِ اتتذایی تْیٌِ هی

شاٍسی هَاد هؿذًی، ؿٌاخت خشدایؾ، طثمِ تٌذی ٍ فلَتاػیَى دس كٌؿت ف

تاؿذ. ایي ؿٌاػایی ؿاهل تؿییي ّذف هٌاػة،  هٌاػة اص ٍضؿیت ػیؼتن هی

ّای  اًتخاب پاساهتشّای دخیل ٍ هَثش ٍ ؿٌاػایی ؿشایط ٍ هحذٍدیت

تاؿٌذ. اػتفادُ كحیح اص سٍؿْای طشاحی آصهایؾ آهاسی  ػاصی هی تْیٌِ

لاتلیت اطویٌاى ٍ تْثَد  تَاًذ تاؾث ػَْلت دس هشاحل تَلیذ، استما ػطح هی

ؾولىشد هحلَالت تَلیذ ؿذُ گشدد. ایي سٍؽ ّا هی تَاًٌذ طشاحی ٍ 

تَػؿِ هحلَل ٍ فؿالیتْای هشتثط تا حل هـىالت سا تِ هیضاى لاتل تَجْی 

 تْثَد تخـٌذ.

ّا تِ هٌػَس یافتي حالت تْیٌِ، واسی غیشهوىي ٍ  تشسػی تواهی حالت

ص سٍؿی وِ تتَاى تا اػتفادُ اص آى تواهی تش اػت. تٌاتشایي اػتفادُ ا صهاى

تَاًذ تؼیاس حایض اّویت  حالت ّا  ٍدس ًْایت حالت تْیٌِ سا پیذا وشد هی

ّای تذػت آهذُ تا دلت ًؼثتا تاال دس  تاؿذ. دس ایي تحمیك تا اػتفادُ اص هذل

تیٌی وشد.  تَاى همادیش پاػخ سا پیؾ ،  تِ آػاًی هی8ًشم افضاس دیضایي اوؼپشت

تَاًذ تؿاسیف هتفاٍتی داؿتِ  ػاصی هی ّواًگًَِ وِ لثال هطشح ؿذ تْیٌِلزا 

تاؿذ اها دس ایي ػیؼتن  دس حال حاغش دػتیاتی تِ ویفیت هطلَب ) تلیي 

گشدد. الثتِ تا اػتفادُ اص ًشم  ػاصی تؿشیف هی تا حذاوثش تَلیذ، تْیٌِ  (3000

ادیش حذالل ٍ تَاى ّش تلیي ٍ الىی تِ ّوشاُ هحذٍدیت دس هم افضاس هی

حذاوثشی پاساهتشّا سا تِ آػاًی اؾوال وشد. دس ایي تحمیك همادیش پاساهتشّای 

ٍسٍدی ٍ خشٍجی تِ كَست جذٍل صیش تِ ًشم افضاس دادُ ؿذ ٍ حالت ّای 

 تْیٌِ پیـٌْادی تَػط ًشم افضاس تِ دػت آهذ.

 هحذٍدُ هَسدبشسسی بشای پاساهتشّای عولیاتی ٍ هتغیشّای پاسخ -3جذٍل

Capacity 

(t/h) 

Blain 

( ) 

Pressure 

(mbar) 
   

Separator 

Suction(%)   

   Rotor 

Speed% 

Max 3000 4-  60-85 60-90 -7تا 

 

ّوچٌیي دس ایي تحمیك، پغ اص ؿٌاخت ؾَاهل هَثش تش ؾولىشد 

جذاوٌٌذُ َّایی ٍ هتغیشّای پاػخ، آصهایـْا طشاحی ٍ دس واسخاًِ هَسد 

ّای  ّا، دادُ ی لشاس گشفت. پغ اص ًوًَِ تشداسی ٍ آًالیض ًوًَِتشسػی ؾولیات

ؿذ. ًشم افضاس پغ اص اسائِ یه  8آهذُ ٍاسد ًشم افضاس دیضایي اوؼپشت تذػت

(. اص هیاى 3وٌذ)جذٍل ّای تْیٌِ سا هؿشفی هی هذل ٍ تاییذ آهاسی آى، حالت

ؿَد ٍ  هیتش تَد اًتخاب  ّای تْیٌِ، حالتی وِ تِ ؿشایط ّذف ًضدیه حالت

 گیشد. دس واسخاًِ هَسد تشسػی ؾولیاتی لشاس هی

 هقایسِ ضشایط عولیاتی جذاکٌٌذُ، قبل ٍ بعذ اص بْیٌِ ساصی-4جذٍل 

Pressure 

(mbar) 
Separator 

Suction% 

Rotor 

Speed

% 
 

5/5-  88 77 
قبل از 

سازی بهینه  

4-  77 64 
پس از 

سازی بهینه  

 

%، هىؾ في جذاوٌٌذُ  64%تِ 72تشاػاع حالت تْیٌِ ػشؾت سٍتَس اص 

افضایؾ یافت.  پغ اص  -4تِ  -5/5%  واّؾ ٍ فـاس ػیؼتن اص 71% تِ 80اص 

افضاس، ایي حالت تِ هذت یه  هـخق ؿذى حالت تْیٌِ هَسد ًػش تَػط ًشم

ّفتِ ٍ تا ؿشایط هختلف فیضیىی ٍ ؿیویایی هختلف خَسان آػیا، دس 

غ اص اؾوال حالت تْیٌِ اص واسخاًِ اؾوال ٍ جایگضیي حالت لثل ؿذ. پ

گیشی ٍ آًالیض ؿذ ٍ ًتایج آًالیضّا ثثت  ّای هختلف جذاوٌٌذُ ًوًَِ لؼوت

 ؿذ.

ّای هذاس خشدایص کلیٌکش قبل اص پایص دادُ .5

 ساصی بْیٌِ

دادُ ّای هشتَط تِ یه ّفتِ اص ؾولىشد جذاوٌٌذُ َّایی  1-4جذٍل

اؾذاد هَجَد دس ایي  دّذ. لاتل روش اػت وِ لثل اص تْیٌِ ػاصی سا ًـاى هی

 تاؿذ. جذٍل هیاًگیي اؾذاد هَجَد دس یه سٍص واسی هی
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تْشاى 1395 – ػَهیي وٌفشاًغ تیي الوللی فٌاٍسی ٍ هذیشیت اًشطی  

 قبل اص بْیٌِ ساصی 2پایص دادُ ّای هذاسخشدایص کلیٌکشخط-5جذٍل

Capacity 

(t/h) 

Blain 

( ) 

Pressure 

(mbar) 
Separator 

Suction% 

Rotor 

Speed

% 
 

7/521  0878 5/5-  88 77 
قبل از 

سازی بهینه  

 

، هیاًگیي 3000، تشای تَلیذ هحلَل ػیواى تا تلیي 5تا تَجِ تِ جذٍل

تاؿذ. تش اػاع ؿشایط طشاحی، تٌاط  تي دس ػاؾت هی 77/125غشفیت تَلیذ 

تي تش ػاؾت اػت. 140اػوی ّش هذاس تشای تَلیذ هحلَل تا ایي ویفیت، 

ش ًیؼت. اها تا تَجِ تِ ؿشایط فؿلی واسخاًِ سػیذى تِ ایي ؿشایط اهىاى پزی

لزا ّذف ایي پظٍّؾ،  تشسػی تغییش پاساهتشّای ؾولیاتی تشای سػیذى تِ 

حالت تْیٌِ ٍ ًضدیه وشدى تٌاطواسخاًِ تِ تٌاط اػوی، ّوشاُ تا واّؾ 

 هلشف اًشطی ٍ حفع  ویفیت هحلَل اػت.

ّای هذاس خشدایص کلیٌکش بعذ اص پایص دادُ .6

 ساصی بْیٌِ

، ایي حالت 1394هاُ  واسخاًِ، اص آتاىپغ اص تاییذ اؾتثاس حالت تْیٌِ دس 

تِ طَس آصهایـی دسواسخاًِ اجشا ٍ جایگضیي حالت لثل دس واسخاًِ ؿذ. 

سٍص اص اجشای تْیٌِ دس  7گیشی ّای پیَػتِ تِ هذت  ًتایج حاكل اص ًوًَِ

دّذ وِ دس ایي حالت ؾالٍُ تش حفع ویفیت هحلَل،  واسخاًِ، ًـاى هی

ًتایج پایؾ هذاس  6یؾ داؿتِ اػت. جذٍلتي تش ػاؾت افضا8غشفیت تَلیذ

 دّذ. ساپغ اص اجشای حالت تْیٌِ ًـاى هی

 پس اص اجشای حالت بْیٌِ 2ّای هذاس خشدایص کلیٌکش خط پایص دادُ -6جذٍل

Capacity 

(t/h) 

Blain 

( ) 

Pressure 

(mbar) 
Separator 

Suction% 

Rotor 

Speed

% 
 

7/511  0868 4-  77 64 
قبل از 

سازی هینهب  

 

 
 ساصی هقایسِ ظشفیت تَلیذ قبل ٍ بعذ اص بْیٌِ -2ضکل

تذػهت آههذُ اػهت،     6ٍ  5ّهای   همایؼهِ جهذٍل   وهِ اص   2تش اػاع ؿىل 

تهي تهش    8ؿَد وِ ؾالٍُ تشحفع ویفیت هحلَل، غشفیت تَلیذ،  هـاّذُ هی

ویلهٍَات   42ػاؾت افضایؾ یافت. تَاى هَتَس جذاوٌٌذُ تِ طَس هیاًگیي اص 

ویلهٍَات   71/257تهِ   12/270ویلٍَات ٍ تَاى في جذاوٌٌهذُ اص   61/28تِ 

 واّؾ یافتِ اػت.

 هصشف اًشطی دس حالت بْیٌِ  .7

 42، تَاى هَتَس جذاوٌٌذُ تِ طَس هیاًگیي اص 19-5تش اػاع ؿىل 

ویلٍَات دس ػاؾت ٍ تَاى في جذاوٌٌذُ اص  61/28ویلٍَات دسػاؾت تِ 

 اّؾ یافتِ اػت.ویلٍَات دس ػاؾت و 71/257تِ  12/270

تي دس 8ؾالٍُ تش هلشف اًشطی دس جذاوٌٌذُ َّایی، تا دس ًػش گشفتي 

تي ػیواى دس  2660ػاؾت افضایؾ غشفیت تَلیذ دس حالت تْیٌِ ٍ تَلیذ 

تي تیـتش اص حالت لثل(،  160ػاؾت( تشای ّش خط اص هذاس تَلیذ)20سٍص )

وِ حالت تْیٌِ  تایؼت خط تَلیذی تي ػیواى دس سٍص، هی 2500تشای تَلیذ 

ػاؾت ووتش واس وٌذ وِ هلشف اًشطی آى دس  5/1دس آى اًجام ؿذُ اػت 

 صیش هحاػثِ ؿذُ اػت.

2500;20×125  t/day     لثل اص تْیٌِ ػاصی 

2660;20×133  t/day     تؿذ اص تْیٌِ ػاصی 

ویلٍَات دس ػاؾت اًشطی  4700ّش یه اص خطَط تَلیذ ػیواى 

َست تَلف آػیا تِ هذت یه ػاؾت ٍ ًین الىتشیىی هلشف هی وٌذ. دس ك

ویلٍَات دس سٍص دس هلشف اًشطی كشفِ جَیی  7000دس سٍص، تمشیثا 

 ؿَد.  هی

 ًتیجِ گیشی
 Design Expert8افهضاس   اص طشاحی آصهایـْا ٍ تا اػتفادُ اص ًشم (1

تهشای تشسػههی ٍ تْیٌههِ ػههاصی ؾولىهشد جذاوٌٌههذُ ّههَایی خههط   

 واسخاًِ ػیواى الهشد اػتفادُ ؿذ.2

ش اػاع حالت تْیٌِ هؿشفهی ؿهذُ، ؾهالٍُ تهش وهاّؾ هلهشف       ت (2

اًشطی، افضایؾ طَل ؾوش جذاوٌٌذُ ٍ واّؾ اػهتْالن، غشفیهت   

 تي تش ػاؾت افضایؾ یافت.8تَلیذ تِ طَس هیاًگیي 

ویلهٍَات دس سٍص دس  7000تشاػاع ایي افهضایؾ غشفیهت، هیهضاى     (3

 هلشف اًشطی كشفِ جَیی ؿذ. 

ایي حالت دس واسخاًهِ جهایگضیي   پغ اص تاییذ اؾتثاس حالت تْیٌِ  (4

 حالت لثلی ؿذ.

ػاصی جذاوٌٌذُ ّذایی دس  اًجام هَفمیت آهیض ایي تحمیك دس تْیٌِ (5

هذاس خشدایؾ ًْایی ولیٌىش، ًـاى داد وِ سٍؿْای آههاسی هثتٌهی   
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ّای دیگش، ؾالٍُ تش ػهادگی ٍ   تش طشاحی آصهایـْا، دس وٌاس سٍؽ

ِ تَاًذ دس اسصیاتی هذاسّای خ دلت وافی، هی وهاس   شدایؾ ػیواى ته

 سٍد.
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