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  چکیده
و عملیات پیشروي و استخراج در آن، در  هاي البرز قرار داردکوه رشته شمالی در دامنه معدن گلندرود

دف  از این تحقیق، تحلیل و برآورد متر در حال انجام می باشد. ه 1240متر و  1186دو تراز ارتفاعی 
هاي کنندههاي کم کردن افت فشار هواي فشرده و به روز کردن مصرفدقیق مقدار هواي مصرفی و راه

ها در نقاط در این تحقیق، کروکی معدن و میزان مصرف کننده باشد.هواي فشرده و ذخیره انرژي می
جداول مختلف محاسبه شد و در نهایت میزان افت ها از طریق شد. سپس قطر لوله ترسیممختلف معدن 

سازي گردید و در نهایت تجهیزات ها در طول شبکه محاسبه و با توجه به میزان افت ها شبکه بهینه
سازي میزان فشار و شدت جریان هواي فشرده پیشنهاد گردید. نتایج حاصل از مورد نیاز به منظور بهینه

 ، BCدر فواصل  1186یی لوله هاي انتقال هواي فشرده در تراز بررسی ها نشان می دهد که قطر نها
CD ،BE   و در فواصل  برابر باEF ،EG   و در فاصله  برابر باAB   اینچ است.  4برابر با

و در     برابر با  BDدر فاصله  1240همچنین قطر نهایی لوله هاي انتقال هواي فشرده در تراز 
اینچ محاسبه گردید.  برابر با   ABو در فاصله   برابر با   BC ،DE ،DF  ،FG  ،FHفواصل 

مترمکعب بر دقیقه می باشد.   74/71نتایج نشان می دهد، مجموع هواي مورد نیاز معدن برابر با 
متر مکعب در دقیقه و یک کمپرسور به  72ن به دو کمپرسور با مجموع ظرفیت همچنین این معد

  باشد.عنوان کمپرسور ذخیره نیازمند می
 

  بهینه سازي، هواي فشرده، طراحی خطوط، معدن گلندرود کلید واژه:
  

  ه مقدم -1
نه ایمنی ها را در زمیترین نقشسنگ، هواي فشرده یکی از مهمزغال ژهیوبهدر معادن زیرزمینی 

) و پیشروي و استخراج (پیکور و .هاي بادي و.ي پنوماتیک)، خدمات فنی (آبکشی و وینچهابادبزن(
- لذا می .]1390،چشمارو[ و ]1389 ،دستورالعمل توزیع هواي فشرده در معادن[دارد ...پرفراتورها) و
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- بگیرهاي مناسب و منبعها، کم کردن زانوها، نصب آبایست با کاهش افت فشار ناشی از مقاومت لوله
ها (با هاي ذخیره هواي فشرده، نسبت به بازدهی بهتر آن عمل نمود. مصرف کمتر انرژي کاهش هزینه

  محیطی را به همراه دارد. زیست  مسائلبهبود هم توجه به افزایش قیمت انرژي در چند سال اخیر) و 
کیلومتري جنوب  35 ،ان مازندرانمعدن ذغالسنگ گلندرود یکی از معادن قدیمی زیرزمینی در است

کیلومتر مربع و  13,5محدوده معدن  ).1(شکل شده است پیمود واقع روستاي شرق و شهرستان نور
میلیون  12ذخیره قطعی  ،اکتشاف تفضیلی اطالعات حاصل از است. میلیون تن 1,5 آن میزان ذخیره

 40الیه ذغالی با ضخامت  32عدن داراي این م را نشان می دهد.میلیون تن  52تن و ذخیره احتمالی 
سانتی متر به باال می باشد. شیب الیه  40از  آن الیه قابل کار 12متر بوده که  2سانتی متر تا باالي 

نوع ذغال آن حرارتی و نیمه کک . درجه می باشد 70درجه و میانگین شیب الیه ها  80تا  65ها از 
میلی متر ،  11-13درصد ، پالستومتري  30-35کستر درصد ، خا 30-35شو می باشد، مواد فرار 
جهت تأمین هواي فشرده در  .درصد می باشد 5کمتر از  ،درصد و رطوبت 1گوگرد و فسفر کمتر از 

تن استخراج روزانه، از دوافق  900، محاسبات طراحی معدن بر اساس سنگ گلندرودزغال معدن 
  .]1386،  گلندرود سنگزغال تجهیز طرح[است گرفتهنجاما

  
   مسئله: انیب - 2

شدن  ترو گراني کاري و مستهلک شدن تجهیزات رهایمسی شدن و طوالنبا توجه به شرایط جدید 
ی سؤالي مصارف اقدام نمود. سازنهیبههاي نوین نسبت به بایست با استفاده از روشقیمت انرژي می

توان مقدار بازدهی می ي فشردهبهینه سازي هواکه آیا با  است نیاشود که در اینجا مطرح می
موردتوجه  ،هاي جاريها را بیشتر و مصرف انرژي را کاهش داد. کاهش انرژي عالوه بر هزینهدستگاه

  باشد.محیطی نیز می هاي زیستمسئولین در زمینه
  
  :قیو ضرورت تحق تیاهم -3
لزوم ی، طیمح ستیزي هاحثبها و شدن معدن گلندرود و افزایش عمر دستگاه ترگستردهبا توجه به  

هواي فشرده  يسازنهیبه ،همچنین در اکثر معادن بیش از گذشته احساس می شود. این تحقیقانجام 
  این زمینه صورت نگرفته است.دقیقی در علمی  مطالعاتباشد و تجربی می کامال

 



 
 

٣ 
 

 
 موقعیت معدن گلندرود. -1شکل 

  
   پژوهش: نهیشیپ -4

 مطالعات تحت متناوب صورتبه تاکنون شمسی هجري 1315 سال ازمعدن ذغالسنگ گلندرود 
. تا ]1386 گزارش عملیات اکتشاف منطقه زغالدار گلندرود،[ است قرارگرفته و استخراجی اکتشافی

معدن  اینجهت بهبود بازدهی در ،سازي میزان هواي فشرده مصرفیبهینه کنون مطالعاتی در زمینه 
  صورت نگرفته است.

را مورد  طراحی سیستم تهویه معدن زغالسنگ گلندرود )،1380( مدنی و رضا رنگساز اسکویی حسن
با توجه به رعایت مسائل ایمنی و  در این مطالعه،.]1380 ،رنگساز اسکویی و مدنی[مطالعه قرار دادند

به جریان  براي و گردیدمحاسبه   65m3/sاستانداردهاي تهویه، میزان هواي الزم براي تهویه معدن 
می توسط بادبزن اصلی تامین   328paمقدار هوا و با توجه به شرایط معدن، باید فشار  انداختن این

. بدین منظور، بادبزن محوري با پره هاي قابل تنظیم انتخاب شد تا با گذشت زمان و افزایش شد
ه سازي کامپیوتري مقاومت و در نتیجه افزایش افت فشار معدن، کارآیی الزم را داشته باشد. شبی

 VENTSIM و VNETPC و نرم افزارهاي MINVENT شبکه تهویه معدن با استفاده از برنامه
شبیه ساي کامپیوتري)، و تحلیل دستی شبکه تهویه، در (انجام شد که نتایج حاصل از تحلیل عددي 

  .حد قابل قبولی همخوانی داشت
را مورد  شین هاي حفاري در معدن چغارتتعیین فشار هواي بهینه ما)، 1382(مهدي اسالم زاده
میزان فشار بهینه هواي ماشین حفاري توسط  در این مطالعه،.]1382،اسالم زاده[مطالعه قرار داد

با توجه به خصوصیات بلوك و بدست آمد  ،سرعت حفاري در هر یک از چهار بلوك تکتونیکی معدن
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در بلوك تکتونیکی  ،بار 85برابر  1ماره میزان فشار بهینه هوا در بلوك تکتونیکی ش. محاسبه شد
 4بار و در بلوك تکتونیکی شماره  9/35برابر  2در بلوك تکتونیکی شماره  ،بار 10/3برابر  2شماره 

  شخص گردید.م، بار 13/1برابر 
را بهینه سازي مصرف هواي فشرده در کارخانه ایران خودرو ،)1382( شهرام جدید و  مهرداد شادمان  

جداسازها  , سیستم تولید هواي فشرده شامل انواع کمپرسورهادر این بررسی،  مورد بررسی قرار دادند.
و خشک کن ها و همچنین میزان تولید هواي فشرده در یک بازه زمانی خاص و میزان زمان کارکرد 

  ،در بررسی سیستم هاي انتقال هواي فشرده .]1382شادمان و جدید، [مطالعه قرار گرفتهر یک 
از هدر نقشه پنوماتیک کل کارخانه تهیه و بررسی گردید و مشکالت این سیستم جهت جلوگیري 

رفتن انرژي شناسایی شد . در بخش مصرف کننده ها نیز که شامل تجهیزات و ابزارآالت داخلی سالن 
نشتی هاي موجود و راه کارهاي مناسب ارائه گردید و در نهایت با نصب کنتور هواي  ،ها می باشد

پس از اجراي  انتظار می رود تا . فراهم شد ،میزان مصرف هر یک از سالن ها ،امکان تعیینفشرده
  . دور از دسترس نباشد 01/0%حدود   اکاهش مصرف هواي فشرده ت، دستورالعمل هاي ارائه شده

که قادر است شدت کرد  طراحیبا زبان ویژوال بیسیک ، نرم افزاري 1386گرمسیري, محمدرضا، 
محاسبه  ،آن . عالوه بر]1386 ،گرمسیري[جریان هواي فشرده مورد نیاز هر کارگاه را محاسبه نماید

رابطه مختلف و مقایسه آن با افت فشار مجاز و در نهایت تعدیل  6افت فشار درون هر یک از لوله ها با 
است . در پایان نیز کاربر امکان ذخیره نتایج،  دیگر نتایج کارکارگاه از  10شبکه اي متشکل از حداکثر 

   .گزارش گیري و چاپ نتایج را نیز دارد
با بهینه سازي استراتژي ، در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که 2009ر سال بویسن و همکاران د

می توان قادر به پس انداز انرژي بدون نیاز به تغییرات فیزیکی  ،معدن در کنترل سیستم هواي فشرده
کاهش سایش و پاره شدن در ماشین آالت که هزینه هاي نگهداري  .]2009بویسن و همکاران،[بود

  ، از جمله این نتایج است.به همراه خواهد داشتپایین را 
براي کاهش  ،امکان بهبود و بهینه سازي مصرف هواي فشرده، 2011درسال علی حسن و همکاران  

قرار بررسی  موردواقع در آفریقاي جنوبی را مصرف برق در سیستم هواي فشرده در دو معدن مختلف 
کنترل نقاط  دریافتند که،Aدر مورد معدن  ی،دراین بررس .]2011علی حسن و همکاران، [دادند

این کار با کنترل پره  تنظیم فشار کمپرسورها، به کمپرسورها اجازه می دهد تا به عقب بر گردند.
 1,13به میزان راهنماي بر روي هر کمپرسور انجام می شود. این تکنیک باعث صرفه جویی برق 

می تواند مورد  اي بهینه سازي هواي فشردهبر ، واحد کنترل شیرBدر مورد معدن مگاوات شد.
این به دست آمده است. Bمگاواتی در معدن  1,1تخمین کاهش متوسط بار استفاده قرار گیرد. 

را می  PLCو SCADA واحدها باید از یک نقطه مرکزي کنترل و مدیریت شوند.بنابراین، سیستم
 .توان براي این منظور در معدن استفاده کرد
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 :يچارچوب نظر ای یمبان -5
نظر رعایت مسائل فنی و ایمنی در معادن، شبکه با توجه به اهمیت استفاده از هواي فشرده ازنقطه

هاي بادي معدن، کننده در نظر گرفته شود که در مورد تمام مصرفي اگونهتوزیع هواي فشرده باید به
این امر مستلزم طراحی مناسب مجاز باشد و  جریان و فشار در حد هواي فشرده توزیعی ازنظر شدت

   است. شبکه توزیع هواي فشرده
هاي بادي مختلفی را که در معدن براي تعیین میزان هواي فشرده الزم ابتدا باید مصرف خام دستگاه 

نهایی را مشخص  انیجر شدت ،کرد و آنگاه بر اساس ضرایب تصحیحیمحاسبه اند، مشغول کاربه 
  .ساخت

شود. ازآنجاکه فـشار هـواي ورودي هواي آزاد بیان می انیجربرحسب شدت هاي باديمصرف دستگاه
راهنماي [گذاردمی ریمفید کمپرسور تأث انیجراین امربر شدت ،متفاوت است در ارتفاعـات مختلـف

  هايچکششامل هاي بادي متداول در معادن ترین دستگاهمهم. ]2016عملیاتی هواي فشرده،
- چراغو   هاي هواي فشردهبادبزن،  هاي باديبارکننده، هاي چالزنیارابه، دستیهاي چالزنمکانیکی، 

   می باشند. هایی توربینی
متفاوت  هاي مختلف و از طریق اعمال ضرایبهاي مختلف بادي ، باید از جنبهمصرف خام دستگاه

شرده قرار ، مبناي انتخاب کمپرسور و شبکه توزیع هواي فشدهحیتصح انیجرتصحیح شود و شدت
   .]2006الیوت، [و]1391زاور، محمد، []و1393مدنی، [گیرد
وضریب هم  ضریب نشت، ضریب ارتفاع، رودترین ضرایب تصحیحی که در این مورد به کار میمهم

  زمانی می باشد.   
 
   هاي مناسب براي شبکه توزیع هواي فشردهانتخاب لوله -5-1
   

هوا، ازجمله عوامل اصلی در انتخاب قطر لوله یا  افت فشار حاصل از اصطکاك در ضمن حرکت
درستی انتخاب نشود، ممکن است شـیلنگ انتقـال هـواي فـشرده است. اگر قطر لوله یا شیلنگ به

هاي بادي را بخشی دستگاهقدري کم شـود کـه نتوانـد بـه نحـو رضایتفشار در انتهاي خط لوله به
یابد که این امر میشدت کاهش هاي بادي، با کاهش فشار بههراندمان بسیاري از دستگا. تغذیه کند

که هزینه این افزایش انرژي، بیش از هزینه انتخاب شود هنگامیمنجر به افزایش مصرف انرژي می
هاي سازنده لوازم بادي حداقل کارخانه .شودتر توصیه میتر باشد، استفاده از لوله بزرگهاي بزرگلوله

هاي توزیع سازند، بنابراین قطر لولهمیبخش دستگاه را مشخص کارکرد رضایت فشار مناسب براي
اي انتخاب شود که افت فشار حاصله در طول آن از حد مجاز تجاوز گونههواي فشرده باید به

  .]1389 ،دستورالعمل توزیع هواي فشرده در معادن[نکند
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شده و سپس افت فشار زیر آمده است، انتخاب بدین منظور، ابتدا قطر اولیه بر اساس معیارهایی که در
شود. اگر افت فـشار در حـد مجاز باشد، قطر انتخابی مناسب خواهد در طول خط لوله محاسبه می

 .بود
  

متر در ثانیه  5/7 تا 6 انتخاب شود که سرعت هواي فشرده در آن ياگونهقطر خط لوله اصلی باید به
هواي فشرده عبوري از خط لوله را  جریاناین اساس، ابتدا باید شدت لوله بر باشد. بـراي انتخـاب قطـر
  :از رابطه زیر به دست آورد

              
  :که در آن

= P1 فشار مطلق هواي اتمسفر محل  
= P2  فشار مطلق هواي فشرده داخل لوله که از حاصل جمع فشارP1  و فشار نسبی هواي فشرده به

 .آیددست می
=Q1 در داخل لوله شدهینیب شیاد پجریان هواي آزشدت  
=Q2 جریان هواي فشرده داخل لولهشدت  

  :آیدقطر لوله از رابطه زیر به دست می، Q2با معلوم شدن
  
  
  
  
  

    است. قطر لوله d =و  سرعت حرکت هواي فشرده در داخل لوله V= که در آن
 بارکیو  6 به ازاي سـرعت اربکیمتر در ثانیه است، لذا در رابطه  5/7 تا 6 ازآنجاکه سرعت پیشنهادي

شده ممکن شود. در حالت کلی قطر محاسبهمتر در ثانیه، قطر محاسبه می 5/7 سرعت هـم بـه ازاي
ها مطابقت نداشته باشد؛ بنابراین، با توجه استاندارد لوله از قطرهـاي کیچیاست عددي باشد که با ه

کرد و بر اساس آن افت  تاندارد موجـود را انتخـابقطرهاي اسـ نیترکیشده، باید نزدبه قطر محاسبه
قطر استانداردي که افت فشار آن در حـد  نیترشود کوچکفشار خط لوله را به دست آورد. توصیه می

  . ]1389 ،دستورالعمل توزیع هواي فشرده در معادن[ باشد، انتخاب شود مجـاز
  
  پژوهش: بحث -6
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 کمپرسور

F 

و عملیات  شدهییبازگشامتر  1240متر و  1186ارتفاعی  در حال حاضر معدن گلندرود در دو تراز
، به همین جهت در این تحقیق طراحی هستپیشروي و استخراج در این دو تراز در حال انجام 

  .است شدهانجامخطوط در این دو تراز 
  
  کروکی شبکه توزیع هواي فشرده - 1- 6
  

متر  1240متر و تراز  1186ي مربوط به شبکه توزیع هوا در تراز هایکروکبه ترتیب،  3و 2ي هاشکل
  .دهندیمرا نشان 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  .1186کروکی شبکه توزیع هوا در تراز  -2شکل 
Q1پمپ آب =  
Q2پیکور = 
Q3چالزن =  
Q4لودر =  
Q5چالزن =  
Q6پیکور =  
Q7پیکور =  
Q8لزن= چا  
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Q9لودر =  
Q10پیکور =  
Q11چالزن =  
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  .1240کروکی شبکه توزیع هوا در تراز  -3شکل 
Q1چالزن =  
Q2پیکور = 
Q3چالزن =  
Q4لودر =  
Q5پیکور =  
Q6پیکور =  
Q7چالزن =  
Q8چالزن =  
Q9پیکور =  

Q10پیکور =  
Q11الزن= چ  
Q12بادبزن هواي فشرده =  
Q13بادبزن هواي فشرده =  

  
  محاسبه میزان هواي فشرده الزم -2- 6
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ي هادستگاهتر گفته شد براي تعیین میزان هواي فشرده الزم، ابتدا باید تعداد که پیش  طورهمان
  بادي معدن مشخص گردند.

  
  مصرفی در معدن زغال سنگ گلندرود هاي باديدستگاه - 2-1- 6

  .اندشدهلیست  1مطابق جدول  ومیزان مصرف هر یک از آن ها ي موجود در معدن گلندرودهاتگاهدس
  

  .ي موجود در معدن گلندرودهادستگاه -1 جدول
  مصرف واحد  تعداد  تراز ارتفاعی  کنندهمصرفنوع 

  5/1  عدد 4  1186  پیکور
  5/1  عدد 5  1240

  4  عدد 4  1186  چالزن پرفراتور
  4  عدد 5  1240

  3  عدد 1  1186  پمپ آب هواي فشرده
  5/8  عدد 2  1240  ي هواي فشردههابادبزن

  10  عدد 2  1186  هاکنندهبار 
  10  عدد 1  1240

  
  .باشندیمدستگاه بادي مختلف در معدن گلندرود مشغول به کار  24 درمجموعبا توجه به جدول فوق 

  
  دن گلندرودجریان هواي فشرده در مع ضرایب تصحیحی براي شدت -2-2- 6

  الف) ضریب ارتفاع
 باشدیم 1240و  1186و محدوده معدنی در مجموعه گلندرود در بین دو تراز ارتفاعی  هاتونلارتفاع 

 .عنوان ضریب تصحیح ارتفاع انتخاب گردیدبه 14/1عدد  2که با توجه به جدول 
 
 
  
 
  

   .ضریب تصحیح ارتفاع براي مصرف هواي فشرده -2ول جد
ارتفاع محل  0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3600 4500

 (متر)

43/1 37/1 32/1  29/1  26/1  23/1  20/1  17/1  14/1  1/1  07/1  03/1 ضریب  1 
 ارتفاع

  
  ب) ضریب نشت
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ي پیشین ضریب نشت هوا در این هافصلو وضعیت موجود معدن و مطالب  هالولهبا توجه به شرایط 
  .شودیمدر نظر گرفته  15/1معدن برابر با 

  ج) ضریب همزمانی
لذا با توجه به مطالب  باشندینممشغول به کار  زمانکي معدن در یهاکنندهمصرفازآنجاکه تمام 

براي هر یک از خطوط لوله  هادستگاهفصول گذشته و همچنین شرایط کاري معدن ضریب همزمانی 
  شده است.جداگانه محاسبه صورتبه
  
  ي شبکههالولهو قطر  ازین موردمیزان هواي  محاسبه - 2-3- 6

ي هادستگاهمیزان مصرف کل  ،و همچنین ضرایب ارتفاع، نشت و همزمانی 3و  2با توجه به اشکال 
  .شده استمجزا محاسبه صورتبهمعدن براي هریک از طبقات معدن 

  
  :1186محاسبات مربوطه به تراز  - 1- 2-3- 6
  

 
  .باشدیماینچ  4لوله  ،مناسب براي این مسیر قطر لوله 3-4با توجه به جدول 

  
 

  .باشدیماینچ  لوله  ،قطر لوله مناسب براي این مسیر 3-4با توجه به جدول 
  

 

  .باشدیم نچیا لوله  ،ریمس نیا يقطر لوله مناسب برا 3-4با توجه به جدول 
  

 

  .باشدیم نچیا لوله  ،ریمس نیا يقطر لوله مناسب برا 3-4با توجه به جدول 
  

 

  .باشدیم نچیا لوله  ،ریمس نیا يقطر لوله مناسب برا 3با توجه به جدول 
  
 :1240محاسبات مربوطه به تراز  - 2- 2-3- 6
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  .باشدیم نچیا لوله  ،ریمس نیا يقطر لوله مناسب برا 3-4با توجه به جدول 
  

 

  باشد.می نچیا لوله  ،ریمس نیا يقطر لوله مناسب برا 3-4با توجه به جدول 
  

 

  باشد.می نچیا لوله  ،ریمس نیا يقطر لوله مناسب برا 3-4با توجه به جدول 
  

 

  باشد.می نچیا لوله  ،ریمس نیا يقطر لوله مناسب برا 3-4با توجه به جدول 
  

 

  باشد.می نچیا لوله  ،ریمس نیا يقطر لوله مناسب برا 3-4با توجه به جدول 
 

  باشد.می نچیا لوله  ،ریمس نیا يقطر لوله مناسب برا 3-4با توجه به جدول 
 

 باشد.می نچیا لوله  ،ریمس نیا يقطر لوله مناسب برا 3-4با توجه به جدول 
  
  هالنگیشانتخاب قطر  -2-4- 6

 .گرددیمپیشنهاد  3در معدن مطابق جدول  هاکنندهمصرفقطر شیلنگ براي 
 

  .ي هواي فشردههاکنندهمصرفي هالنگیشقطر  -3 جدول

کنندهمصرفنوع  (متر) طول شیلنگ میزان مصرف  (اینچ) قطر شیلنگ    

   5/7تا  0  2/1  پیکور
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  هالولهمحاسبه افت فشار در  - 2-5- 6

راهنماي ،اطلس  کوپکو[می شوداستفادهکوپکو از نمودار اطلس  هالولهبراي محاسبه افت فشار در 
  .]2011هواي فشرده،

  1186فت فشار در تراز ا -5-1- 6-2 
و  4) (شکل شده استاز طریق نمودار اطلس کوپکو نشان داده 1186در تراز  ABافت فشار در لوله 

  .نیز از طریق همین نمودار محاسبه و در ادامه بیان گردید هالولهدر  هاافتسپس سایر 
  متر 117طول لوله: 
  متریلیم 10,16قطر لوله: 

  مترمکعب در ثانیه 0,68جریان: شدت
 کیلو پاسکال 600فشار مطلق:

 
باشد که این بدان کیلو پاسکال می 40معادل با  AB افت فشار در لوله  شودیمکه مشاهده  طورهمان

 باشد.کیلو پاسکال می 560برابر با  Bمعناست که فشار در نقطه 
  :BCDدر لوله 

  متر 185طول لوله: 
  متریلیم 89طر لوله: ق

  مترمکعب در ثانیه 0,42جریان: شدت
  کیلو پاسکال 560فشار مطلق:
  کیلو پاسکال 26افت فشار: 

  کیلو پاسکال 534برابر است با  Dفشار در نقطه 

   15تا  5/7  2/1
 

   60تا  15  2/1
 

  چالزن پرفراتور

 1   5/7تا  0  4

 1   15تا  5/7  4

4  
   60تا  15

 

  ي هواي فشردههاتلمبه

3  
 1   5/7تا  0

 1   15تا  5/7  3

   60تا  15  3
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  .1186 در تراز ABمحاسبه افت لوله  ،نمودار اطلس کوپکو - 4شکل 
  

باشد که این بدان کیلو پاسکال می 40معادل با  AB  افت فشار در لوله شودیممشاهده که  طورهمان
 باشد.کیلو پاسکال می 560برابر با  Bفشار در نقطه  معناست که

  :BCDدر لوله 
  متر 185طول لوله: 
  متریلیم 89قطر لوله: 

  مترمکعب در ثانیه 0,42جریان: شدت
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  کیلو پاسکال 560فشار مطلق:
  کیلو پاسکال 26ار: افت فش

  کیلو پاسکال 534برابر است با  Dفشار در نقطه 
 :BEدر لوله 

  متر 53طول لوله: 
  متریلیم 63قطر لوله: 

  مترمکعب در ثانیه 0,375جریان: شدت
  کیلو پاسکال 560فشار مطلق:
  کیلو پاسکال 63افت فشار: 

باشد می ترنییپان فشار از فشار مجاز باشد که ایکیلو پاسکال می 497برابر است با  Eفشار در نقطه 
 لویک 8افت فشار به  متریلیم 89قطر لوله در این مقطع تغییر نماید با تغییر قطر لوله به  ستیبایملذا 

  باشد.می پاسکال لویک 552برابر با  Eکه در این صورت فشار نقطه  گرددیممحدود  پاسکال
  :EFدر لوله 

  متر 100طول لوله: 
  متریلیم 63 قطر لوله:

  مترمکعب در ثانیه 0,108جریان: شدت
  کیلو پاسکال 552فشار مطلق:
  کیلو پاسکال 13افت فشار: 

  کیلو پاسکال 539برابر است با  Fفشار در نقطه 
  :EGدر لوله 

  متر 44طول لوله: 
  متریلیم 63قطر لوله: 

  مترمکعب در ثانیه 0,29جریان: شدت
  کیلو پاسکال 552فشار مطلق:

  کیلو پاسکال 22فشار: افت 
  کیلو پاسکال 530برابر است با  Gفشار در نقطه 

  1240افت فشار در تراز - 2-5-2- 6
  :ABدر لوله 

  متر 260طول لوله: 
  متریلیم 114قطر لوله: 
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  مترمکعب در ثانیه 0,69جریان: شدت
  کیلو پاسکال 600فشار مطلق:
  کیلو پاسکال 36افت فشار: 

  کیلو پاسکال 564با  برابر است Bفشار در نقطه 
  :BCدر لوله 

  متر 30طول لوله: 
  متریلیم 63قطر لوله: 

  مترمکعب در ثانیه 0,375جریان: شدت
  کیلو پاسکال 564فشار مطلق:
  کیلو پاسکال 22افت فشار: 

  کیلو پاسکال 542برابر است با  Cفشار در نقطه 
  :BDدر لوله 

  متر 37طول لوله: 
  مترمیلی 63قطر لوله: 

  مترمکعب در ثانیه 0,42ریان: جشدت
  کیلو پاسکال 564فشار مطلق:
  کیلو پاسکال 40افت فشار: 

  کیلو پاسکال 524برابر است با  Dفشار در نقطه 
 ,DEمشخص گردید که میزان افت در خطوط  Dي گره هارشاخهیزپس از ادامه محاسبات افت در 

FG,FH قطر لوله ستیبایمباشد لذا بیشتر از حد مجاز می BD  افزایش یابد بدین منظور قطر این
 لویک 8برابر خواهد بود با  BDانتخاب گردید که در این حالت افت فشار لوله  متریلیم 89لوله برابر با 

  کیلو پاسکال 556برابر خواهد بود با  Dفشار نقطه  جهیدرنتخواهد بود و  پاسکال
  :DEدر لوله 

  متر 100طول لوله: 
  رمتمیلی 63قطر لوله: 

  مترمکعب در ثانیه 0,2جریان:شدت
  کیلو پاسکال 556فشار مطلق:
  کیلو پاسکال 30افت فشار: 

  کیلو پاسکال 526برابر است با  Eفشار در نقطه 
  :DFدر لوله 
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  متر 51طول لوله: 
  مترمیلی 63قطر لوله: 

  مترمکعب در ثانیه 0,26جریان:شدت
  کیلو پاسکال 556فشار مطلق:
  اسکالکیلو پ 23افت فشار: 

  کیلو پاسکال 533برابر است با  Fفشار در نقطه 
  :FGدر لوله 

  متر 136طول لوله: 
  مترمیلی 63قطر لوله: 

  مترمکعب در ثانیه 0,10جریان:شدت
  کیلو پاسکال 533فشار مطلق:
  کیلو پاسکال 9افت فشار: 

  کیلو پاسکال 524برابر است با  Gفشار در نقطه 
  :FHدر لوله 

  متر 82طول لوله: 
  مترمیلی 63قطر لوله: 

  مترمکعب در ثانیه 0,18جریان:شدت
  کیلو پاسکال 533فشار مطلق:
  کیلو پاسکال 16افت فشار: 

  کیلو پاسکال 514برابر است با  Hفشار در نقطه 
  4 ي هواي فشرده مطابق جدولهالولهقطر نهایی  ،شدهانجامو محاسبات ذکر شده با توجه به مطالب 

 .است شدهنییتع
 
 ازیموردنکمپرسورهاي  - 6- 2- 6

برابر  1186ي هواي فشرده در تراز هاکنندهمصرفکه در بخش قبل مشخص گردید مجموع  طورهمان
باشد بدین ترتیب مترمکعب در دقیقه می 41,44برابر با  1240مترمکعب در دقیقه و در تراز  40,7با 

 .باشدمیمترمکعب در دقیقه  5/99میزان مصرف کل هواي فشرده برابر 
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  :گرددیممطابق محاسبات زیر محاسبه  ازیموردنپس از استفاده از ضرایب، میزان هواي 

  
باشد. با توجه به این مترمکعب بر دقیقه می 74/71معدن برابر با  ازیموردنبدین ترتیب مجموع هواي 

وان کمپرسور عنمترمکعب در دقیقه و یک کمپرسور به 72کمپرسور با مجموع ظرفیت  2موارد به 
  باشد.ذخیره نیاز می

  
   :يریگ جهینت -7

 ،BCدر فواصل  1186ي انتقال هواي فشرده در تراز هالولهقطر نهایی  مورد مطالعه، در معدن -

CD، BE  و در فواصل  برابر باEF، EG  و در فاصله برابر با AB  اینچ  4برابر با
  محاسبه گردید.

و در فواصل  برابر با  BD در فاصله 1240ي انتقال هواي فشرده در تراز هالولهی قطر نهای -

BC، DE، DF، FG، FH  و در فاصله برابر با AB  اینچ محاسبه گردید. برابر با  
رسور مترمکعب در دقیقه و یک کمپ 72به دو کمپرسور با مجموع ظرفیت در این معدن،  -

  باشد.عنوان کمپرسور ذخیره نیاز میبه
 
  : شنهادهایو پ دستاوردها-8
منظور ي از کلیه تجهیزات تولید و انتقال هواي فشرده بهادورهي بازدید بندزماني و زیربرنامه -

  .موردیبي هانشتجلوگیري از 
  .هش دماي هواي فشردهمنظور کااستفاده از یک دستگاه سردکننده انتهایی پس از کمپرسورها به -
مخزن هواي  ،استفاده از مخزن هواي فشرده قبل از خطوط انتقال هواي فشرده براي این معدن -

  .گرددیممترمکعب پیشنهاد  5,4و حجم  متریسانت 410و طول  متریسانت 130فشرده به قطر 
 .دنچهار آبگیر در کل مع درمجموعاستفاده از دو آبگیر در هر تراز ارتفاعی و  -
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  .ي هواي فشرده در معدنهالولهقطر نهایی  -4جدول 

  هاافتطراحی پس از محاسبه   جریانطراحی با شدت لوله  تراز معدن

  1186تراز 

AB 4 4  

BC  
 

 

 

CD  
  

 

  

BE 

 
 

  
  

EF 
    

EG     

  1240تراز 

AB  
  

 

  

BC     

BD 
  

DE 
  

DF 
  

FG 
  

FH 
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  و ماخذ منابع

، تعیین فشار هواي بهینه ماشین هاي حفاري در معدن چغارت، نخستین همایش علمی تخصصی 1382سالم زاده, مهدي، ا ]1[
 صفحه.  8حفاري در معادن، بافق، شرکت سهامی خاص معادن سنگ آهن مرکزي،

 ، چاپ اول،دستورالعمل توزیع هواي فشرده در معادن، 1389، معادنوزارت صنایع و  معیارهاي معدن رنامه تهیه ضوابط وب ]2[
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