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 6آزمايش

 يسه ايمقا روش به كار انديس نييتع

 

 مقدمه -6-1

 طور به و است ار زمان بريبسس کار ين اندييبراي تع باند گفته شد، روش يقبل آزمايشکه در يبطور 

  يشهارون مشکل يحل ا يبراانجامد.  يبطول م ك روزي ش ازيب تجربه با شخص يك براي معمول

 باشد. ين روش ها ميااز يکي اي ايسهمق روش که شده پيشنهاد تري ساده

 

 تئوري -6-2

 براي يك و سانيک اندازه دامنه و وزن با کانه دو اگر که استوار است  فرض ن ين روش بر اياساس ا

روش از  نياست. در ا يکسان ها آن روي شده انجام کارمقدار  شوند، خرد آسيا در مساوي زمان

ه برد قبال ستانداس کار نمونه ايشود)اند ي، استفاده مدارد يکه انديس کار مشخص استاندارد يکانه ا

. دنموفاده ن استآسياها مي تواش از انواع مختلف ين آزمايانجام ا ين شده است(. براييروش باند تع

ا به روش تر در راز آن  يدر نظر گرفته و وزن مشخصمش  10معموالً کمتر از را  ابعاد کانه مورد نظر

 شرايط دارد بابر روي نمونه اي از کانه استانرا همين عمل ند. در مرحله بعد کن يا خرد ميك آسي

ر مصرف حالت کا اين در دهند،انجام مي  ا و . . .(ي)زمان، مقدار گلوله، دور آسکامالً مشابهي ياتيعمل

شده  صرف ينرژکسان بودن مقدار ايتا با توجه به ينها .خواهد بوديکسان ش نمونه يخردا يبراشده 

 بودهريع اده و سروش س اين  را محاسبه نمود.ماده مجهول مي توان انديس کار  ش دو نمونهيخردا يراب

 ولي دقت اش کمتر است.
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 که در آن 

80F  درصد عبوري 80: ابعاد خوراک کانه مجهول بر مبناي 

80P  درصد عبوري 80: ابعاد محصول کانه مجهول بر مبناي 

iW انديس کار کانه مجهول : 

80F درصد عبوري 80: ابعاد خوراک کانه استاندارد برمبناني 

80Pدصرد عبوري 80برمبناي  : ابعاد محصول کانه استاندارد 

iWانديس کار کانه استاندارد : 
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 اهداف -6-3

 اي گلوله آسياي کار نحوه با آشنايي -1

 يسه ايبه روش مقاس کار ين اندييروش تع يرياد گي -2

 يس کار مواد معدنين اندييسه دو روش تعيمقا -3

 

 وسائل و مواد الزم  -6-4

 (س کار نامعلوميبا اند)لوگرم يک 1 يبيبه وزن تقر ينمواد معد -1

ن به آ س کاريندا يه ولگرفتنمورد استفاده قرار  (5ش ي)آزمايقبل آزمايش که از يااز نمونه يمين -2

 .نمونه استاندارد(بعنوان ن شده است )ييتع يگلوله ا يايسآروش 

 استاندارد و دستگاه لرزاننده سرند يسرندها -3

 200×200 گاهيآزمايش اي لولهگ آسياي -4

 

 روش -6-5

 رد مش 6 رندس از که را (يقبل آزمايشده ازنمايمرجع )نمونه باق نمونه از کيلوگرم يكحدود   -1

 .کنيد تهيه است مانده مش 200 سرند روي و شده

د لرزاننده سرن با استفاده از دستگاه دقيقه 10 براي و م نمودهيتقس را نمونه از گرم 300-250 -2

 د.يآن را بدست آور بندي دانه آناليز و کنيد

 .کنيد سياآ دقيقه 10 مدت به و ريخته آسيا در را مرجع نمونه مانده باقي و شده الك نمونه -3

 د.يينما يگرم برداشته و دانه بند 250-300بين  اي نمونه شده نرم محصول از -4

 د.يمجهول انجام بده يکان يبرا را مراحل فوق -5

در  .( ا و . .يان آسگلوله، سرعت دور ي)زمان، محتوا ياتيعمل يبه ذکر است که تمام پارامترها الزم -6

 .باشند يکيقا يد دقيات باآزمايشطول 

 

 فيتکال -6-6

 لگاريتمي يمهننمودار   صورت به نمونه دو هر براي را محصول و خوراک يدانه بند آناليز نتايج -1

 .کنيد رسم

80ر يمقاد ها، منحني روي از -2 80 80 80, , ' , 'F P F P کنيد تعيين را. 
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بدست مجهول را س کار نمونه ياند 

 د(.يورده اابدست  يقبل آزمايشس کار نمونه معلوم را در ياست که اند ياد آوري)الزم به  ديورآ

  

 سواالت -6-7

 له و خوراک چگونه است؟رابطه ما بين اندازه گلو -1

 يبر رو ياسه يبه روش مقا س کارياند نييتع آزمايشدر انجام  ييبه نظر شما چه خطا ها  -2

 ؟دنگذار ير ميتاث ن شدهييس کار تعيمقدار اند

 ،است شده محاسبه حدي سرعت از بيش آسياها عملياتي سرعت ها کارخانه بعضي در  -3

 کنيد. بيان را کار اين علت

 گذارد؟ ير ميا ها تاثيسآاندازه بار خرد کننده در  يبر رو ييچه پارامترها  -4

دانه  ييهانش يه تا خردايش اولياز بخش خردا يب مواد معدنيش به ترتيخردا يندهايدر فرا -5

ا يسصول اخود شکن و مح يايسآ، بار درگردش ياز خوراک ورود ييگردند. نمونه ها يزتر مير

 اهد بود؟خو يشتريس کار بياند يظر شما کدام نمونه دارابرداشت شده است؟ به ن يگلوله ا يها

کانه P'80و F'80مقدار يسه ايس کار به روش مقاين اندييش تعيك آزمايد در يفرض کن -6

ه ار کانکس يط مقدار اندين شرايباشد. تحت ا يکانه معلوم مبرابر  5/0و  2ب يمجهول بترت

 افت؟يا کاهش خواهد يش يمجهول نسبت به حالت استاندارد چند درصد افزا

 د؟وان اصالح کرت يش را چگونه ميزماآن يش در ايکسان نبودن زمان خرداير يتاث -7
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