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 4 شيآزما

 يدرجه آزادن ييتع

 

 مقدمه -4-1

ت تي عمليابايس ارزش هستند و براي آزادي کانه با ها اصوالً کانه ها بصورت درگير با کانيهاي ديگر سنگ

 اهداف ينتر مهم از يكي باشد لذا ينه بر ميهز يش عموما بخشيخردا ياز طرف .خرد کردن انجام گيرد

 اين امر راگت. اس ممكن اندازه ترين درشت در گانگ از ارزش با هاي کاني کردن آزاد ،مناسب خردايش

 يريلوگمواد ج ير ضروريد نرمه و خرد کردن غياز تولشود،مي کم خردايش هزينه تنها نه شود، ممكن

 .است ضروري يامر هاکاني شدن آزاد باشد، باال عيار با محصوالت توليد هدف، که صورتي در. خواهد شد

 بستگي دارد: يمختلف عوامل ه خرد شده بهنمون درجه آزادي

ه ش يا کانا ارزهرچه کاني با ارزش تر باشد درجه آزادي را باالتر بايد گرفت )به نوع کاني ب .1

 بستگي دارد(

 هر چه عيار کانه بيشتر باشد ميزان خرد کردن کمتر خواهد بود.  .2

ر و ترفته ه آرايي پيشالزم باشد، تأسيسات کان يدرجه آزادي و ميزان خردايش بيشترهر چه  .3

 الزم است.  يمجهزتر

 سد.بر% 80درجه آزادي  به در عمل تاحدي )در اغلب موارد( مواد را خرد مي کنند که .4

اي ند سنگ ها مانبعضي سنگها تمايل دارند از مرز دانه ها بشكنند مانند کنگلومرا و بعضي سنگه .5

د براي ن باشبراين هرچه سنگ همگهمگن گرانيتي تمايل دارند که از سطح کانيها بشكنند. بنا

 رسيدن به يک درجه آزادي مشخص، ميزان خردايش بيشتر خواهد بود.

 دارد. يمواد معدن يدرجه آزاد يبر رو يير بسزايش تاثينوع روش خردا .6

مانيت يسيل)درجه آزادي وقتي که دو کاني با ارزش در سنگ وجود داشته باشد ن ييدر تع .7

رقي اوري فاگر دو کاني مورد نظر از لحاظ تكنولوژي فر(، ين+آندالوزيت يا کالكوزين+کول

 اگرالزم باشد کامالً آزاد شده محسوب مي گردند. AوB ،باشد Bهمراه  Aنداشته باشند و کانه 

ايد ر يک بو فرآوري جدا شوند، درجه آزادي ه يصنعتکه دو کاني مورد نظر از نظر کاربرد 

 ه شود.جداگانه محاسبه و در نظر گرفت

 

 تئوري -4-2

 هاي انهد اندازه حد تا معدن سنگ اگر حتي است، پذير امكان ندرت به ها کاني کامل آزادسازي عمل، در

 .1-4شكل  )خرد شود ارزش با کاني

طبق تعريف  درجه ازادي يک کاني در اثر خردايش عبارتست از مقدار کاني با ارزش ازاد شده به کل کااني باا 

% باشد فرض 10اگر کل کاني با ارزش يا عيار کانه مورد نظر در سنگ  مثال،ي را ارزش موجود در کانسنگ. ب
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چهال درصاد  درجاه ازادي کاناه ماذکور آزاد شده باشاد در اثر خردايش  درصد از کاني با ارزش  4کنيم که 

ردن % از کاني با سنگ يا باطله درگيار اسات و آزاد نشاده اسات. پاي باراي آزاد کا60به عبارتي  خواهد بود. 

 بايد سنگ را بيشتر خرد کرد تا به درجه آزدي بيشتري رسيد.بيشتر، 

 

 
 بيشتر خردايش اثر در ارزش با ذرات شدن آزاد :(1-4شكل )

 آزاد و دارند ههمرا به نيز را گانگ از قسمتي شده توليد ذرات شود مي مشاهده در شكل باال که طور همان

. است شده آزاد با ارزش کاني از گانگ از اي عمده حجم وجود اين با. است نشده حاصل کامل شدگي

 ردايشخ با بيشتر شدگي آزاد و شوند مي ناميده مياني گانگ محصول و با ارزش کاني شده قفل ذرات

 .باشد مي پذير امكان قسمت اين زيادتر

 بين پيوند معموالً ولي. باشد مي باال ،است ضعيف گانگ و کاني مرزهاي بين که موقعي در آزادي درجه 

 باعث امر اين. شوند مي شكسته هم با دهنده اجزا تشكيل خردايش طي در و است محكم گانگ و کاني

 . شود مي کم شده آزاد کامالً ذرات و زياد مياني محصول توليد

؟ درجه رعكيد و يا بسئوال اين است که چه قدر بايد سنگ را خرد کرد تا به درجه آزادي مورد نظر رسي

يش خردا حد زادي مناسب وآآزادي را در هر يک از بخشهاي سرندي محاسبه نموده و بدين ترتيب درجه 

 ي شود.مبعد سنگ مورد نظر جهت تغليظ تا آن حد خرد  در مرحلهمناسب بطور همزمان بدست مي آيد. 

اشد با ت تر بچه کنسانتره دانه درشموضوع ديگري که نبايد در درجه آزادي فراموش شود اين است که هر 

ين صورت ماده معدني ا% مد نظر باشد در 100ارزشتر است )در اکثر موارد(. بنابراين اگر درجه آزادي ايده ال 

فروش  و بازار دي بودنبايد دو پارامتر اقتصا نيبنابرا بدهدارزش خود را از دست  ممكن است يا کاني با ارزش،

توسط  ها يانکص نوع يو تشخ يرير در علم پردازش تصوياخ يهاشرفتيبا توجه به پ همواره درنظر گرفت. را

نسبت  يرتق يدق يليج خيه شده است که نتاين دو روش ارايق ايبر اساس تلف يشرفته ايپ يروشها XRDروش 

 دهد. يم ارائه مرسوم يبه روشها

 

 اهداف -4-3

 مختلف يونهايآزادي در فراکس درجه تعيين نحوه -

 شيخردامقدار  و آزادي درجه بين رابطه کردن شخصم -

 يمواد معدن يدرجه آزاد ير عوامل مختلف بر رويبا تاث ييآشنا-

 يزادآن درجه يين در تعآو کاربرد  يكروسكوپ چشمينحوه کار با م-
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 وسائل و مواد الزم -4-4
 .)نمونه معرف( است شده خرد مش 6 زير تا که کانسنگ از گرم 250-200 -1

 .ازيمورد ن تعداد هب استاندارد سرندهاي از سري يک -2

 .مناسب ييچشمي با درشت نما ميكروسكوپ يک -3 

  يشه ساعتيش -4

 يشگاهيلوپ آزما -5

 

 شيانجام آزما روش -4-5

 .کنيد سرند را نمونه -1

 .کنيد جدا تصادفي طور به دانه 100حدود  بخش هر از -2

 .کنيد رششما ميكروسكوپ از استفاده با را ،کانسنگ خرد شدهبا ارزش موجود در  يکان آزاد ذرات -3

 کنيد. وارد ريزدر شده ارائه جدول مطابق نتايج ثبت فرم در را خود مشاهدات -4

 

 کانسنگ مورد مطالعه يآزادتعيين درجه  جينتا: 1-4جدول

Mesh 
اندازه 

(µ) 

ذرات کل 

 شمارش شده

 ده در زير ميکروسکوپدر دانه هاي شمارش ش با ارزش مقدار کانيهاي 

 )%( با ارزش و سهم آن از ذره يا؟؟؟  تعداد کانيو 

5/0< 5-5/0 10-5 25-10 50-25 75-50 90-75 95-90 100-95 

            

            

            

            

            

            

            

            

           جمع

 

 فيتکال -4-6

 مقياس در xمحور يذرات بر رو اندازه هندسي ميانگين حسب بر را با ارزش کاني آزادي درصد منحني -1

 امال آزاد(ک يشتر بعنوان کانيو ب 90شتر % ي)با درنظر گرفتن ذرات با سهم بکنيد رسم لگاريتمي تمام

  :است شده پيشنهاد آزادي درجه بيان براي زير رابطه -2

 Y = 100exp (−kx)  

  است. آزادي درجه Y و ذرات اندازه هندسي ميانگين x ،آزادي فاکتور k  آن در که
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تابع   از استفاده ابمرحله فوق  در با ارزش و باطله( يکان ي)برا آمده بدست منحني دو هر براي را kپارامتر 

Solver  در نرم افزازExcel است آمده  پيوست در انجام نحوه .کنيد محاسبه. 

 .کنيد حثب ذرات اندازه و آزادي درجه بين ارتباط توصيف براي باال رابطه اعتبار ميزان درباره -3

 .ددهي توضيح اند؟ شده جدا يكديگر از ها دانه مرز در عمدتاً گانگ و با ارزش کاني آيا -4

 زشبا ار انيک آزادي درجه به توجه با را آزادي درجه حداکثر به رسيدن براي خردايش بهينه اندازه -5

 نمود. يارزياب توان مي چگونه

 

 سواالت -4-7

 ؟کنيد تعيين 2-4شكل  در را با ارزش کاني آزادي درجه -1

 چرا؟ دارد؟ وجود با ارزش کاني کامل سازي آزاد امكان آيا -2

 15ود و به با ارزش )قسمت هاشور خورده( خرد ش يکان يآزادسازجهت  ريزاگر سنگ معدني به ابعاد  -3

 با ارزش را محاسبه نماييد. کاني يآزادومكعبي تقسيم گردد درجه قسمت مساوي 

 
 

 8باه  اگر سنگ معدني به ابعاد زير جهت آزادسازي کاني باا ارزش )قسامت هاشاور خاورده( خارد شاود و -4

نموناه  کنيد. اگر قسمت مساوي و مكعبي تقسيم گردد  در مورد درجه آزادي کانسنگ حاالت مختلف را بحث

 کند.  قسمت مساوي تقسيم شود درجه آزادي چگونه تغيير مي 16به 

 
 برد؟ باال را با ارزش ذرات آزادي درجه فقط مواد خردايش در توان مي چگونه -5

 ي دارد؟ گزادي به روش خردايش و مكانيسم خردايش بستآيا درجه آ -6

اصله حزادي آ معدني توسط سنگ شكن فكي و استوانه اي تا ابعاد يكسان خرد شود، درجهاگر يک ماده  -7

 روش خردايش چگونه خواهد بود؟  از اين دو

  ؟گرفت ها بهره يکان ين درجه آزادييتع يبرا يكروسكوپ چشمياز م يتوان بخوب يم يدر چه حالت -8

 

 منابع
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  پيوست

  Microsoft Excel نرم افزار درSolver تابع با کار نحوه

 از مختلف ابعاد ايبر آزادي درجه ، مقدارآن براي اوليه مقدار فرض با ، ابتداk فاکتور مقدار محاسبه براي

 با شده حاسبهم مقدار اختالف دوم ، توان2-4جدول مطابق رابطه داده شده در متن را محاسبه نموده و سپي

 د.يکن محاسبهرا  شيزماآآمده از  بدست مقدار

 

 4 (kآزادي ) فاکتور

آزمايش  آزادي درجه نگين)ميکرون(ميا اندازه
(%) 

 آزادي درجه

 (%)حاسباتيم
 اختالف مربع

1 2 3 2(2-3) 

    

    

    

    

 5 خطا مربعات مجموع
 

م کردن ينيا با مر   kپارامتر ينه براي،مقدار به Microsoft Excelدر Solver سپي با استفاده از تابع تابع

 . دييمجموع مربعات خطا  محاسبه نما

ن تابع آد. بعد از ييارا انتخاب نم Solverنجا تابع آرا انتخاب و از   Add-Ins نهيگز Tools يابتدا از منو 

 د.ييستفاده نماامجموع مربعات تفاضل  ينه سازيکم يد و برايدا کنيد پيتوان يم Tools يمذکور را در منو

 ر جهت استفاده در دسترس خواهد بود.يپنجره ز
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 د.يير مسئله را حل نمايدرست نموده و طبق دستورات ز Microsoft Excelشده را در  جدول داده

را به   Minداررا وارد نموده و مق (5)شماره مجموع مربعات تفاضل  Set target cellدر پنجره مربوط به

ارد و By changing cellsز در ين (4)شماره آزادي فاکتور به مربوط سلولد. يين نماييعنوان هدف تع

ه روش ب يزادآجه نه فاکتور دريجه مقدار بهيد. در نتيرا جهت حل مسئله فشار ده  Solverد. سپي دگمهيينما

 شود. ينه کردن محاسبه ميکم


