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 2آزمايش 

 فكي شكن سنگ نحوه کار با ويژگيها و آشنايي

 

 مقدمه -2-1
ها توسط د به آسياابعاد مناسب براي ورو رساندن به تا ،از ابعاد اوليه خارج شده از معدن خرد کردن مواد

قاله يا ننوار  د انجام مي گيرد. حمل و نقل مواد تا سنگ شکن بوسيلهنمي شو دهينامکه سنگ شکن  يليوسا

 رند ويگ ير مقرااستفاده  مورد براي اولين مرحله خرد کردن در صنعتسنگ شکن ها .ميون انجام مي شودکا

ا سه يدو  يقه خشک و طيعموما بطر يسنگ شکن .درنزديکترين نقطه نسبت به معدن قرار مي گيرند عموما

 شود. يمرحله انجام م

سپس  شوند يم ليتبد cm 20 يال 10 ا ابعادب يذرات ه بهياول يهادر سنگ شکن m 5/1 با قطر ييسنگ ها

عموال مد. نرسان يم cm 5/0-2با ابعاد  يه را به محصوليه محصول سنگ شکن اوليثانو يسنگ شکنها

ت يرفظش يفزاز باعث ايبا جدا کردن مواد رو شود  يه نصب ميثانو يقبل از سنگ شکنها يارتعاش يسرندها

 شوند. يم ياتيو کاهش مشکالت عمل يکارخانه سنگ شکن

 باشند، مي راههم گانگ با و بوده پراکنده ها سنگ در ريز صورت بهبا ارزش  ياه کاني اغلب کهآنجايي از

 اندازه آن در که خردايشات يعمل به کمک کار ايننمود.  آزادرا   آنها بايد جدايش گونه هر از قبللذا 

 در کانيکيم مرحله اولين اوليه، شکني گسن. گيرد مي انجام شود، مي داده کاهش تدريجي طور به ذرات

 رد.يگ يانجام م گانگ از ارزش با هاي کاني سازي آزاد هدف يدر راستا که است خردايش فرآيند

 کانه ازهاند کاهش براي که هستند بزرگي هاي ماشين اوليه، هاي شکن سنگتوان گفت  يم يدر حالت کل

 بکار ويهثان هاي شکن سنگ به دهي خوراك و نقل و حمل براي اندازه مناسب يک به معدن از استخراجي

 .ند شو مي گرفته

 

 (ي)تئورفكي  هاي شكن اصول کار سنگ  -2-2
 دنشو مي دهاستفا (يفلز يها ي)کان يآرائ  کانه عمليات در ( عمدتاً) که اي اوليه شکن سنگ نوع دو 

 .هاي ژيراتوري شکن و سنگ فکي هاي شکن سنگز: ا عبارتند

فک ثابت  از دو يها در حالت کل سنگ شکن ني. اتوسعه يافته اند 19از اواخر قرن  فکي يها شکن سنگ

 راف يا آجداصتوانند  يمخرد مي شود. فک ها ر کرده و يگمواد ما بين آنها اند که ومتحرك تشکيل شده 

 وادم شد.اب ياز فک ها متحرك م يکيه دار بوده و ين سنگ شکن ها فک ها نسبت به هم زاويباشند. در ا

 عمل ينا. شوند مي آزاد و فشرده در اثر حرکت فک متحرك متناوب طور به ها فک به دهي شده خوراك

 .گردد شکني مي سنگ محفظه به خرد شده يها سنگ بيشتر سقوط باعث

مکانيزم  مي باشد که براساس (Blake)متداولترين نوع سنگ شکن هاي فکي در کارهاي معدني مدل بلک 

 به دو دسته تقسيم مي شود.جاد حرکت در فک متحرك يوه اعملکرد و نح
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 (Double Toggle)با بازوي مضاعف  -1

 (Single Toggle)با بازوي ساده  -2

 

 مشخصات عمومي سنگ شكنهاي فكي -2-3
ات بل قطعتوسط يک فنر قوي، فک متحرك به حالت عقب نگه داشته مي شود تا ايمني الزم در مقا -1

 اشته باشد.از خود د ا سخت تريدرشت 

 شود. يدر نظر گرفته مجنس فکها از فوالد منگنز دار -2

 .درجه است 26-27زاويه فک ها حدود  -3

را داشته  يداندازه دهانه ورو درصد 80-90حدود  يابعادتوانند يم يدهن ذرات قابل خوراكيبزرگتر-4

 .باشند

 مي رسد. 2-3است ولي در عمل به  80d 5-6/4نسبت خرد کردن بر مبناي  -5

سبت نبد و يا مي با تغيير گلوگاه، ظرفيت سنگ شکن تغيير مي کند. در حالت باز، ظرفيت افزايش -6

 .نسبت خردايش زياد مي شود يول ظرفيت کاهش مي يابد ،در حالت بسته خردايش کم مي شود.

 اه درحالت بسته است.% از محصول خرد شده داراي ابعادي کوچکتر از گلوگ65حدود  -7

 % محصول خرد شده داراي ابعادي کوچکتر از گلوگاه در حالت باز است.80حدود  -8

0.88پيروي مي کند) Gaudineدانه بندي محصول حاصل از اين سنگ شکنها از تابع گودين  -9 ). 

ا ب است. ز وابستهيدستگاه نرفيت عالوه بر سختي به ظ سنگ مصرف انرژي براي خرد کردن هر تن -10

 افزايش ظرفيت مصرف انرژي به ازاي يک تن کاهش مي يابد.

 5ار باشد نگنز دميزان فرسايش فکها بستگي به نوع کانسنگ دارد )در حاليکه جنس فک ها از فوالد م -11

 گرم به ازاي هر تن است.( 20تا 

ني وارد سنگ دارند تا خوراك به مقدار معي (Feeder)هاي فکي احتياج به تغذيه کننده  سنگ شکن -12

 گردد.  يريخفه شدن ان جلوگ اصطالح از به شکن شود و

 مي باشد. قه يدور در دق 100-300تعداد دور فک متحرك  -13

 شود. يکل ناقص انجام ميک سيش در ينياز به فونداسيون قوي دارند چون خردا  -14

 

به يک  فک متحرك از زير. ي داردوحرکت داير Aنقطه  1-2نشان داده شده در شکل  يدر سنگ شکن فک

ود ش يعث ممحور خارج از مرکز موجود، با يحرکت دورانطرف ديگر به بدنه وصل شده است. و از  بازوي

د ردن موابراي خرد کن سنگ شکن ها يا در عين حال رو به جلو باشد. و رفت و برگشتيحرکت  يفک دارا

 ارد.وارده در کانه هاي سخت مستقيماً روي موتور اثر مي گذ سخت استفاده نمي شود چون نيروي
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 يک سنگ شکن فکياز  يي: نما1-2شکل 

 اهداف -2-4

 فکي شکن سنگ کار نحوه با آشنايي .1

  نرمه توليد و دهي خوراك نرخ بين رابطه تعيين .2

 و باز ر بستهيدر مس خردايشبا  يآشناي .3

  يول سنگ شکن فکمحص يدانه بند عيتابع توز نييتع .4

 

 الزم موادوسائل و  -2-5
 (متر سانتي 5از بزرگتردرشت ) يمعدن سنگ مکيلوگر 4-5 مقدار -1

   cm×20 cm 15 آزمايشگاهي فکي شکن سنگ -2

  يشگاهيآزما استاندارد سرندهاي از عدد  7تا  6 -3

 يشگاهيزماآ يترازو -4

 دستگاه لرزاننده سرند -5

 (يفلي)ر يمجرائ م کنيتقس -6

 

 شيزماآانجام  روش -2-6

 د.ييم نمايقسمت تقس 4به  يمتر يسانت 5 ابعاد ش تايک مرحله خرداينمونه را پس از  1-

 نمونه زا حاصل شده خرد مواد . کنيد واردشکن  سنگ به دقيقه 5/1 مدت در را ماده از قسمت يک  -2

 .گلوگاه ثابت باشد(اندازه ) بگذاريد کنار را اولي

 که اشدب طوري دهي خوراك نحوه. کنيد وارد شکن سنگ به دقيقه مين مدت در را نمونه دوم قسمت -3

 .(مرحله قبللوگاه همان اندازه گ)باشد پر همواره شکني سنگ محفظه
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ته ر بسيمس کي و در يممکن در سنگ شکن فکن مقدار يکاهش اندازه گلوگاه تا کمترنمونه سوم را با  -4

 د(.يبساز يشگاهيزماآ يسرندها ر بسته را بايد )مسييخرد نما

 .ديياازخرد نمبر يک مسيدر  و يدر سنگ شکن فک مرحله چهارم گلوگاه همان اندازهرا با  چهارمنمونه   -5

 يبر رومانده يواد باقنموده و وزن م يه سرنديتجزمجزا بطور  را نمونه 4هر ،موجود سرندهاي از استفاده با -6

 د. يرا کامل نمائ يز سرنديجدول انال ه ون نموديسرند ها را توز ک ازيهر 

 

 فيتكال -2-7
 (يعبور يدرصد تجمع ي)منحنديياس مناسب رسم نمايک مقيهار نمونه را در چهر  يدانه بند يمنحن -1

 د.ييسه نمايرا با هم مقا 4و3را باهم و  2و1 ينمونه ها  يدانه بند يمنحنت يوضع -2

 .دهيد توضيح را ريز ذرات توليد مقدار بر دهي خوراك نرخ تاثير -3

ح شر را دهشد يلنرمه تو مقدار و يديمحصول تول يش )باز و بسته بودن( را بر روير نوع مدار خردايتاث -4

 د.يده

 ددر موار عيوزتابع ت يراحتمالييرا در صورت امکان مشخص نموده وعلت تغ يديع محصوالت توليتابع توز -5

 .ديح دهيفوق را توض ش شدهيزماآ

 آن؟ شيا به نحوه خردايع مواد مختلف به نوع سنگ وابسطه است يا تابع توزيآد که يشخص کنم -6

 

 سواالت -2-8
 چيست؟ باشد، کم دهي خوراك نرخ که وقتي فکي هاي شکن سنگ در مواد شکست اصلي مکانيزم -1

 ؟کرد خواهد تفاوت شکست مکانيزم آيا يابد، افزايش دهي خوراك نرخ اگر

 .نيدک مقايسه هم با را هستند مشابه اندازه نظر از که ژيراتوري و فکي شکن گسن دو فيتظر -2

 توضيح شکل رسم با را روش دو اين د؟رومي بکار مراحلي چه در باز و بسته مدار در شکني سنگ  -3

 دهيد؟

 اين فعر براي را حلي راه چه ؟دارد شکني سنگ کارآيي در تاثيري چهوجود رطوبت در سنگ معدن  -4

 کنيد؟ مي پيشنهاد شکلم

 کرد؟ هتهي اندازه نظر از يکنواختي نسبتاً محصول کوچک، فکي هاي شکن سنگ در توان مي چگونه -5

 د.ييسه نمايباز و بسته را مقا يارهيت در مسيظرف -6

 نمود؟ يريدر صنعت جلوگ ير سنگ شکنيد نرمه در مسيتوان از تول يونه مگبه نظر شما چ -7

   د.يرا که در آزمايشگاه استفاده نموديد، ذکر کن ينوع سنگ شکن فک -8
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