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 1آزمايش

 يز دانه بندينالآو  نمونه سازي آماده

 

 مقدمه -1-1
 اسنموناه هاا  اا يمااده ااا آ يح بار يصا  يت رونادياک نمونه شااص  و راايه يته يمعدن يدر پروژه ها

  ي مااده اااآو  يمرحلاه نموناه بارد ر يصطاا دهاد  يل ماير  تشا  يبعاد يهاا يه و طر حاي ول يش هايآ ما

 شود  يج نامطلوب ميجب برو  نتاک مويتاستميا يمخصوصا صطا

 ا يا آمادهکه  باشند  هرچند يم کانه آر ييت در يز  همي   مر حل حا يه د نه بنديزو تج ياا  آمادهمر حل 

 به داتيابي نهنمو دقيق اا ي آماده که د شت توجه بايد  ما ، ات کننده صسته و طوالني کاري معموالً نمونه

 يک  ر يابيموما ن که ايد با توجه به  کن مي تضمين کار بعدي مر حل در ر  تبرمع و ت ر ر قابلق، يدق  نتايج

 موناهن در صطاايي گونه هر لذ  وجود شود مي  نجام کوچک هاي نمونه همين طريق    معدن يا بزرگ توده

 مقابال رد ر  معادن انگ رفتار ،آ مايشگاهي هاي برراي .د رد کار ص ت ميز ن بر مستقيم  ثر شده گرفته

 طر حاي بار ي هاا آ ماايش نتاايج     کناد ماي شاخ  امليااتي متغيرهااي و جد اا ي مختلف هاي روش

  ي نمونه ينبنابر   شود مي  اتفاده صنعتي مقياس در صاص فرآيندهاي طر حي يا و آر يي کانه هاي کارصانه

 ،فيري اي و صصا تماام  اا    ل معدني توده نماينده يا نمايانگر بايد شود مي )آماده(تهيه آ مايشگاه در که

 .باشد شنااي کاني و شيميايي

و  ت  ااتفادهن  مار ااهوليا بعاد ذر ت  ات  الت   يري ند  ه گ ين روشها بر ي   متد ولتر ي ي يه ارنديزتج

 يهشاگاي  ما يارند ها  ات  يصنعت فر ور  اتفاده ات که مورد  ي   ذر ت يعيد منه وا  يريت  ند  ه گيقابل

رد  در با اار ب ارون يم 37متار تاا يليم 100 در م ادوده يذر تا يز  بعاادينالآو  يري ند  ه گ ير ب تو ن ير  م

وش  ر ئاه ربا م ادوده معماول و قابال کااربرد هار ن  بعاد ذر ت ييتع يمعمول بر  ي نو ع روش ها 1-1 جدول

 شده  ات  

 

 هر روش ياتياملبا در نظر گرفتن م دوده  ن  بعاد د نه هاييعمختلف ت ي: روشها1-1جدول

 کرون(ي)م يريقابل اندازه گ يمحدوده ابعاد روش

 37-100000 ارند کردن
 5-40 ونيااي لوتر
 25/0-50 ي روا وپيم

 1-40 ينيته نش
 5-05/0 ز    مرکز(ي)گر ينيته نش

 1-005/0 ي روا وپ  ل ترونيم
 005/0-2000 يزريله يتجز يروشها

 

 تئوري-ونهنم سازي آماده :اول آزمايش -1-2
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 قسمتي چهار و مخروطي گيري نمونه -1-2-1

در  نماود   اتفادهتو ن  يم کيلوگرمي چند بزرگ هاي نمونه   تر  کوچک هاي نمونه تهيه بر ي روش  ين   

 تصاور باه ر  آن ااس  کنند مي مخلوط هم با خته وير صاف و تميز اطح يک روي بر ر  مو د ن روشي 

 باه صاافي ااطح تاا دهناد يما فشاار کاف طرف به نوك   حاصله ر    وطمخر  آورند مي در مخروط يک

 مسااوي قسامت چهاار باه تا با  اتفاده    دو صف ه امود بر هم تاوده ر  ي  نهاآيد وجود به آن قااده مو   ت

    و شاتهبرد   ناد گرفتاه قر ر هم مقابل که بخش چهار  ين    بخش دو ( 1-1کنند )مطابق ش ل  مي تقسيم

 ردهدرآو مخاروط صورت به اس  شده، مخلوط صوب مجدد ً مانده باقي بخش دوکنند   مي جد   دمو ااير

 مورد نظار و ن با ي نمونه تا شود مي ت ر ر قدر آن کار  ين .شوند مي ت ر ر دوباره قبلي مر حل و شود مي

 ييه هااه    تاودم شديتقس انگر بودن نمونهين نماينه کم و همچنيتو ن به هز ين روش مي  يايد     مز آي بدات

 دقياق ناد نچ نتاايج شاود  ااتفادهباا و ن کام  هاي نمونه تقسيم بر ي روش  ين گر اد  شاره کرد  يبا حجم  

 .بود نخو هد

 
  قسمتي چهار و مخروطي روش به نمونه تقسيم کلي يشما: 1-1ش ل

 

 مجرايي كننده تقسيم -1-2-2

 يصروج . ات شده تش يل د رد، وجود مشابه مجر ي  ديتعد آن طرف دو در که ظرف يک    وايله  ين

 د صال به االب    نو صت يبطور  ند  مو د گرفته قر ر ا ر اتيبه امت چپ   ميان ي در صورت مجر ها به  ين

در هر  دهشخته يموجود حجم مو د ر يمجر ها يشود و با توجه به تعد د مساو يم ختهير Vش ل  به ي  م فظه

 قار ر رفطا دو در و م فظاه  يار در کاه هايي ظرف در و شده نصف تقريباً م کنندهين تقسيبار  اتفاده     

 نصف به مو د وايله،  ين     اتفاده نوبت هر درا و ن مو د يدر و قع حجم . شوند مي آوري جمع  ند، گرفته

 ورد نظار    نموناهو ن ماا ياتو ن به دفعات  اتفاده نمود تا به حجام  ين روش مي      يابد مي تقليل قبلي مقد ر

 ( 2-1افت)ش ليش مورد نظر دات ي نجام   ما يه بر ي ول

و د و جاود در مان ذره موين  ناد  ه بزرگتاريت تناااب بايام کننده ها، رااين نوع تقسين ته مهم در  اتفاده     

 ي ن بار وتا يما يم کننده مجر ئيستم تقسيک ايباشد  در و قع     يم يم کننده مجر ئيتقس يارض ش اف ها

ااتفاده م کان  يتقسا يک ااوم اارض شا اف هاايمعادل با  ين ذره  يبا  ند  ه بزرگتر يم کردن نمونه  يتقس

 نجام صو هادم شده  ين مقد ر باشند هرچند امل تقسي که ذر ت موجود در مو دف بزرگتر     يدر صورتنمود  

 هند بود برصورد ر نخو  يه شده    دقت و ص ت کافيته ينمونه ها يگرفت ول



 3 

 

  
 (يي)مجر  يشانه   کننده تقسيم :2-1ش ل

 

 اهداف -1-3

 نمونهقسيمت روش دو دقت مقايسه و  يد نه مو د متش ل    يهانمونه اا يآمادهمختلف  يهاروش با آشنايي -

 

 وسائل و مواد الزم -1-4

 ( mm 8زتر    يشده )ر لوگرم انگ معدن صرديک 4حدود  -1

 مجر يي کننده قسيمت -2

 مش 250 تا 10 ارندهاي -3

 ارندي درپوش و ايني -4

 تر  و -5

 ((Shakerارند لر  ننده -6

 ز کنندهيتم برس -7

 

 

 

 

 

 
 (Shakerلر  ننده ارند )داتگاه : 3-1ش ل
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 شيانجام آزما روش -1-5
 

 مجرايي كننده تقسيم از استفاده با نمونه تقسيم :اول مرحله

 .کنياد و ن قيابطوردق ر شاگاه يآ ماتواا   لاوگرم(يک 3 يباياادد باه و ن تقر دو) شاده د ده يها نمونه -1

  ميليمتر باشد( 8)بزگترين  بعاد نمونه هاي  نتخابي کمتر    

 د يپاك کن يقبل ي حتمال يها ير     آلودگ يم کننده مجر ئيظروف تقس -2

 مجر يي کننده سيمتق     اتفاده با يلوگرمي ر  بطور تصادفي  نتخاب نموده و  ن ر ک 3هاي  نمونه ي ي      -3

 براد  گرم 250 به حدود ظرف هر در مانده باقي مو د و نتا ينها  تا کنيد تقسيم

 گرمي ر  بدقت و ن نماييد  250تمام نمونه هاي  -4

 نتخاب نماييد گرمي   250دو نمونه ر  بطور تصادفي    بين  ير نمونه هاي  -5

مساوول  ييهنمااباا ر  موجاود اارندهاي     ااتفاده با و   بطور مجز  250 نمونه دو بر ي ر  ارندي آناليز  -6

 تنظايم دقيقه 10 روي ر  لر  ننده داتگاه  مان انج  دهيد  نجام ارند لر  ننده داتگاه شگاه و به کمکيآ ما

 .کنيد

باه  ااس کنياد  ثبات (2-1)جادول  اارندي آنااليز فرم در و کرده و ن دقت به ر  ارند هر روي مو د  -7

اام مربوطاه ر  ر يد ناه بناد يهاا يل و من نايار  ت م يوااتيجدول پ  Microsoft Excelنرم  فز ر  کمک

 د يينما

 

 كردن قسمت چهار و مخروطي روش با نمونه تقسيم :دوم مرحله

 رچهاا و مخروطاي روش     ااتفاده باا و ريختاه صااف اطح يک روي کيلو گرمي ديگر ر  بر 3نمونه  -1

 د ييم نمايتقس براد گرم 250نمونه به   يرکه و ن هر يتا  مان کردن، قسمت

 تمام  ير نمونه هاي بدات  مده ر  بدقت و ن نماييد  -2

کرده و پا   رت ر  يش قبليمانند   ما يگرم 250 ير نمونه دو هر بر ي  ول قسمت مانند ر  آناليزارندي  -3

 .ديرام کن هر دو نمونه يبر  مو د ر  يمر حل ذکر شده، نمود ر د نه بند ي   ط

 

 فيتکال -1-6

 .کنيد  ردو 1واتيپ جدول در نمونه چهار هر بر ي ر  ارندي آناليز نتايج -1

 قيااسم در ذر ت  ناد  ه حسب بر( و  يد)ابورارن  ير تجمعي درصد صورت به ر  ارندي آناليز نتايج -2

 نمونه چهار هر بر ي ر  مو د ابوري درصد 50و  درصد هشتاددهانه   ند  ه .کنيد رام يتميلگار – لگاريتمي

  کنيد تعيين

 د ييهر دو روش م اابه نما ير  بر  نمونه ها ن و پر ش پار متر و نيانگيم -3

ل يا  دلت اا تار دقياق نموناه تقسايم روش دو    ياک کد م که کنيد معلوم آمده، بدات نتايج قايسهبا م -4

 د؟ي نتخاب روش مذکور ر  شرح ده
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 سواالت -1-7

 بود؟ صو هد مقد ر چه نمونه تقسيم آ مايش کل صطاي باشد، درصد 2 تقسيم هر صطاي  گر  -1

 .نماييد پيشنهاد نمونه تقسيم وايله دو کارآيي  ر يابي بر ي مناابي شاص   -2

 کنيد؟ يم پيشنهاد آن    جلوگيري بر ي ر هي چه .کنيد بيان ر  آ مايش  ين  نجام در معمول  شتباه -3

  رد؟د وجود شده، گرفته ب ار نمونه تقسيم روش و آنها تو يع ، ذر ت  ند  ه بين  ير بطه آيا  -5

باا  زياه اارنديبه نظر شما و ن کلي نمونه مورد تجزيه ارندي ر   بايد قبل    تجزيه اارندي ياا پا     تج -6

 دات  مده در نظر گرفت و چر ؟جمع نمودن فر کسيون هاي  بعادي ب

 تعد د ارندهاي مورد  اتفاده ر  بايد چگونه  نتخاب نمود؟ -7

 

 بيشتر مطالعه براي منابعي

 1372 تهر ن، فوالد، صنعت  نتشار ت مرکز آر يي، کانه هاي آ مايش  وليا  ده،  م -1

 1376 تهر ن، د نشگاه آر يي، کانه مباني  لهي، نعمت  ح -2

 1381اهند تبريز يوير يش  ول، د نشگاه صنعت ي، جزوه   مايشگاه کانه  ر ييانپ  پورقهرم-3

4- B.A. Wills and T. Napier – Munn, Will′s, Mineral Processing Technology, 

Seventh Edition Elsevier, 2007. 
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