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 3 شيآزما

 غلتكي شكن سنگ با آشنايي
 

 مقدمه -3-1
 شكني سنگ ديگر مزيت .باشد مي گانگ از ارزش با كاني سازي آزاد فرآيند مرحله اولين شكني سنگ

 20 تا 10 هب معمولا  ادمو اندازه اوليه شكني سنگ در. است كارخانه در مواد نقل و حمل نمودن آسان

 هاي نشك سنگ خالف شود. بر يم فرستاده ثانويه هاي شكن سنگ به وسپس  كاهش مي يابد متر سانتي

 نمودن پذير كانام بر عالوه كار اين. شوند مي برده بكار نيز بسته مدار در ثانويه هاي شكن سنگ اوليه،

نسبت به  خوراک اتابعاد قطع .سازد مي پذيرانعطاف را سنگ شكني عمليات محصول، اندازه دقيق كنترل

شيده كنگ شكن سنلغزند و به داخل  غلتکن دو يب كه قطعات خوراکانتخاب شود  ا بايد طوريقطر استوانه ه

 .شوند

 

 يغلتك يسنگ شكنها بيمعاا و يمزا -3-2
 بيمعا

در تفاق ن ايااز  يريجلوگ يبرا ايش غير يكنواخت استوانه ها )امكان جابجايي طولي استوانه هاس -1

 .بعضي مدلها ميسراست(

 .2-3كم حدود  نسبت خردايش -2

 .عدم كارايي براي مواد اليافي و ليه اي  -3

 ايمزا

 سهولت تنظيم و نگهداري -1

 ظرفيت نسبتاا زياد -2

 مصرف انرژي كم -3

مي  وادم د شدناستوانه ها هنگام حركت ضربه اي وارد مي سازد كه باعث بهتر خر ،در مدلهاي جديد -4

 شود.

 (يراتوريو ژ يفك يبرخالف سنگ شكن هاستند)ياد حساس نينسبت به رطوبت ز -5

 كنند. يد ميتول ينرمه كمتر -6

 باشند. يمان مينكر سيخرد كردن كل يله براين وسيبهتر -7

 ر كند.ييتواند تغ يمتر ميليم 2-7متر و محصول يليم 2-20ابعاد خوراک در محدوده  -8

 يه اصفح ش مواديحله جدامر يه بار برايته يبرا (يش انتخابيط خرداي)شرايش مناسبيروش خردا -9

  باشد. يمميكاها ر يشكل نظ
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 تئوري -3-3
ر يز گپس ا داز دو استوانه كه در خالف جهت هم حركت مي كنند  تشكيل شده و مواسنگ شكن استوانه اي 

 دتوان يم ستوانه هااسطح بوده و . فاصله استوانه ها قابل تنظيم (1-3)شكل ها خرد مي شودبين استوانهما كردن

 خرد ها لتکغ طرف از وارده فشار اثر در و شود مي ريخته غلتک دو بين در خوراک .آجدار يا صاف باشد

 يک اب غلتكي هاي شكن سنگ .كند مي تعيين را محصول اندازه غلتک حداكثر دو بين فاصله .شود مي

 شوند. مي خرد تثاب صفحه يک و استوانه بين ما هانگس  در آن كه شود مي ساخته نيز چرخنده استوانه

باشد كه مواد  يم (2-3)شكل 1فشار بال ياستوانه ا ين سنگ شكن ها بنام سنگ شكن هاياز ا يگرينوع د 

ن نوع سنگ شكن يمشخص شده است كه ا شود. ين استوانه ها خرد ميتحت فشار بال ما بو  يه ايبصورت ل

ف يضعشوند.  يدانه ها م نيب ست مواد از مرزشك باعث د ونكن يد ميتول يرا در مواد معدن ييترک ها زيرها 

و سطح تماس ر يمس ، كرو ترک هايد ميشده و تول يس كار مواد معدنيباعث كاهش اند يمواد معدن 2يشدگ

ک ي يت اصلين امر مزيا شود. يل مينگ مواد تسهيچيبخشد و ل يبهبود منگ  يچيل يند هايرا در فرانها آ

 باشد.يآن م يبال نسبت به نوع معمولفشار  يدستگاه سنگ شكن استوانه ا

در اصل مكانيزم خردايش مواد ما بين استوانه هاي فشار بال، بصورت فشرده نمودن ليه اي از مواد مابين دو 

يا  3استوانه تحت فشار و در حال دوران مي باشد. اين نوع سيستم هاي خردايشي تحت عنوان خردايش ليه اي

فند. همانطور كه گفته شد اخيراا توجه خاصي به اين نوع سيستم هاي خردايش در معرو 4خردايش بين دانه اي

 يه بار مناسب برايو ته اهايخرد كردن مواد بار درگردش آسفرآيندهاي خردايش ثانويه و ثالثيه و بخصوص 

 شده است. يگلوله ا ياهايآس

 

 
  Choke Feedingبصورت  يخوراک ده

 غلتكي شكن سنگ كلي شماي :(1-3شكل )

 

                                                 
High Pressure grinding rolls (HPGR) 1  

2 Weakening 
3Bed comminution  

4Interparticle comminution  
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 (HPGR)فشار بال  غلتكي شكن سنگ كلي شماي :(2-3شكل )

 

 اهداف -3-4

 غلتكي شكن سنگ كار نحوه با آشنايي -1

 هانآ يايفشار بال و مزا يغلتك يبا سنگ شكن ها ييشناآ -2

  ريز ذرات توليد در خردايش نسبت تاثير -3

 

 وسائل و مواد الزم -3-5

 متريليم 5/9-5/12يمواد با محدوده ابعاد كيلوگرم 1( 1

 متريليم 3/6-5/9 يكيلوگرم مواد با محدوده ابعاد 1( 2

 متريليم 35/3-3/6 يكيلوگرم مواد با محدوده ابعاد 1( 3

 متريليم 35/3-6.33/6 يكيلوگرم مواد با محدوده ابعاد 3( 4

 ازيمورد ناندازه  هب استاندارد سرندهاي از سري يک (5

 يشگاهيآزما يسنگ شكن غلتك( 6

 

 روش -3-6
 د.يينمونه را وزن نما چهارهر  -1

 د.ييم نمايمتر تنظيليم 5/4روي ب م كنندهيتنظ تسمه از استفاده با را ها غلتک بين فاصله -2

 بريزيد. شكن سنگ در تدريجي صورت به را اول نمونه -3

 د.يده املرزاننده انج دستگاه از استفاده با را سرندي آناليز نموده و زنو را شده خرد مواد -4

 4و  3 مرحله و هكرد تنظيم متر ميلي 25/2 روي مناسب فلزي تسمه از استفاده با را ها غلتک بين فاصله -5

 .كنيد تكرار دوم براي نمونه عيناا را

 محصول

 غلتک خوراک

 متحرک

 غلتک ثابت يکيدروليستون هيپ

زون تحت 

 فشار
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 را 4و  3 مرحله و كرده تنظيم متر ميلي 1/1 يرو مناسب فلزي تسمه از استفاده با را ها غلتک بين فاصله -6

 كنيد. تكرار براي نمونه سوم عيناا 

ا همان )ب  Choke feedingبصورت  2-3مطابق شكل ،باشد يوم مسه نمونه ينمونه چهارم را كه شب -7

 .ديينماو خرد يباردهفاصله غلتک( 

 

 فيتكال -3-7

 .كنيد رسم لگاريتمي نيمه ورتص به را دوم و اول نمونه سرندي آناليز نتايج -1

 كنيد؟ مي توصيف چگونه محصول ذرات اندازه توزيع دامنه بر را خوراک اندازه تاثير -2

 .كنيد رسم لگاريتمي نيمه صورت به را سوم نمونه سرندي آناليز تايجن -3

 كنيد. تشريح ريز ذرات توليد با را آن رابطه نمونه، سه كاهش نسبت به توجه با -4

 .ديورآبدست  يمحصول سنگ شكن استوانه ا يبرا را يع مناسبيد تابع توزيكن يسع -5

 د.ييح نماينرا با نمونه سوم تشرآ ورده و تفاوتآنمونه چهارم را بدست  يدانه بند يمنحن -6

 

 سواالت -3-8

 .ببريد نام را غلتكي شكن سنگ كاربرد موارد -1

 كنيد؟ مي پيشنهاد ها تکغل سطح ساييدگي كردن كم براي را هايي راه چه -2

 شود؟ يم برده بكار مداري نوع چه در وشده  استفاده مراحلي چه در غلتكي شكن سنگ از معمولا -3

 .ببريد نام را بال فشار غلتكي شكن سنگ يها مزيت -4

ن شك غلتكي با شكل ذرات خرد شده توسط سنگ شكن به نظر شما شكل ذرات خرد شده توسط سنگ -5

 ؟رددا يفرق يفك

 .دارد يديصول تولحدر م يريچه تاث Choke feedingبصورت  يخوراک ده -6

ه جود داشتاند وتو يصاف و آجدار م يد شده توسط استوانه هاين محصول توليما ب يبه نظر شما چه تفاوت -7

 باشد.

 ست؟يچ يفك يش در سنگ شكن هايزم خردايمكان -8
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