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 7شيآزما

 اي ميله آسياي با مواد كردن نرم
 

 مقدمه -7-1

 ها آن کننده دخر بار که آسياهايي توان از يم يمرحله نرم کن يدر ابتدا و شكنيپس از مرحله آخر سنگ 

 تدريجي صورت به ايدب کردن خرد انرژي، از بهينه استفاده براي که جايي آن زانمود.  استفاده باشد، مي ميله

د حله ندارنک مري يزتر را طيبه ابعاد ر يل مواد معدنيتبد ييش توانايخردا ين دستگاهايهمچن گيرد و صورت

 بسيار كانيكيم نظر از دهند انجام را خردايش عمل مرحله يک در بتوانند که هايي ماشين ساختو اصوالً 

 رد. يگ يچند مرحله انجام م يدر ط يز همانند سنگ شكنيات نين عمليد. لذا اباش مي مشكل

30را ب ه  cm چن د يبه بزرگ  يابعاد ذرات خوراکتوانند  يوجود دارند که م يله ايم يا هايساز آ يانواع m 

کنن ده و در  مح دود يع امل ن مس للهيشوند، ا يمعموال خم م 6mبلندتر از  يله هايچون م د.نکاهش اندازه ده

ه مشخص ات ب  ل ه ه ايش مين ر  س ا باشد. يم يله ايم ياهاين طول آسين بزرگترييدر تعن کننده يين حال تعيع

-1ر دامن ه دمعم وال  ن ن ر ي ا دارد. يبس تگمورد نظر له و اندازه ابعاد محصول يا، طول ميخوراک، سرعت آس

 کند. ير مييتغات تر يعمل سنگ معدن در لوگرم فوالد بر هر تنيک 1/0

 يه آن مب يش مخروطيک آرايکند و  يازهم باز م ايآس يودور بخش در له ها رايخوراک، م تر ذرات درشت

رد ي ص ورت گ ت ر مواد درش ت يرو و يبصورت انتخاب شود که نرم شدن ين امر باعث ميا .(1-7شكل) دهد

 شوند. ياها در مدار باز به کار گرفته مين نوع آسين علت ايد شود. به هميتول يونرمه کمتر

 
 (د نرمه کمتريتولذرات ) يش انتخابيخرداو  يله ايم يها ايسآله ها در يش ميرا: آ1-7شكل 

 

 تئوري -7-2
 بار خرد کننده شوند.  مي محسوب درشت کننده نرم هاي ماشين يا ريز هاي شكن سنگ اي، ميله آسياهاي

اي از نظر فني امكان ساخت ميله ه استفاده مي شود. هياول يبه عنوان آسيا ا. اکثرميله مي باشدسيا ها  آدراين 

 يممتر طول  4/6متر قطر و  5/4 يساخته شده دارا يله ايم ياين آسي)بزرگتر متر وجود ندارد 6بزرگتر از 

 آسياهايوجود خواهد داشت. خطر درهم شدن ميله ها  باشد 25/1ا کمتر از ينسبت طول به قطر آس گرا.  باشد(

 ظرفيت چون، ظرفيت نه شوند مي شناخته خود موتور ميزان توان اب کننده نرم آسياهاي ديگر مانندز ين اي ميله

در اين آسياها معموال  باشد. مي در ارتباط ش مد نظريخردا نسبت و شدن خرد قابليت مانند زيادي عوامل با
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1.4L
D
 .20نيب يدرصد عبور 80بر حسب  ابعاد بار اوليه مي گيرند 4mm mm  حصول خرد ابعاد بار مو

2نيب يدر محصول خروج يدرصد عبور 80ز بر حسب ينشده  0.5mm mmش در ينسبت خردا. مي باشد

 يدرصد کار م 40-32 يشوند و معموال در درجات انباشتگ يدر نظر گرفته م 20-10ن يا ها معموال بين آسيا

ش ي)خردا درشت در حال خرد شدن هستندذرات ا همواره يموجود در آس يشيزم خردايکنند. با توجه به مكان

 هستند.  يمحصول يكنواخت تر يو دارا کمتر استا ها ين آسيانرمه ايجاد شده در لذا  (يانتخاب

 
 

 يله ايم  يهاايسآاز  يينما: 2-7شكل

 

 اهداف -7-3

 اي ميله آسياي کار نحوه با آشنايي .1

 محصول يبر رو به مواد لهيمنسبت وزن ر يتاث يبررس .2

 

 الزم موادوسائل و  -7-4
  متريليم 18/1تا  75/4 يمحدوده ابعاد در لوگرم مواديک 4-3 -1

 استاندارد و دستگاه لرزاننده سرند يشگاهيآزما يسرندها -2

 متريليم150×300 به ابعاد آزمايشگاهي يله ايم آسياي - 3

 

 شيماانجام آز روش -7-5
لو يک 1 يبيوزن تقر )هر نمونه بهدييم نمايتقس بخش 4 کوچک به يم کن شانه ايتقس با استفاده ازنمونه را  -1

 د.يينما ينگهدار يش بعديزماآ يدو نمونه را برا .گرم(

 بار خرد سبت وزنن ،شگاهيزماآموجود در  يهالهيم ووزن نمونه  يريوزن نموده و با اندازه گ را نمونه ها -2

 د.يريدر نظر بگ 10به مواد را کننده 

 يزيد.بر آن در را اول نمونه آسيا، داخل در يمتر يسانت 5/1به قطر هاي  ميله دادن قرار با -3

 يبيتقر وزن به را نمونهاز  يبخش و کرده خارج آسيا از را مواد. کنيد آسيا را مواد دقيقه 20 مدت به -4

 د.ييمان يدانه بند دستگاه لرزاننده سرندقه توسط يدق 10به مدت  نراآگرم برداشته و  200-300

 د.ين وزن بار خرد کننده و مواد تكرار نمائيب 20نسبت  يگر براين مراحل را بار ديهم -5
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 فيتکال -7-6

 .کنيد مرس لگاريتمي نيمه اسيدر مق نمونه 2هر براي را محصول و خوراک يآناليزدانه بند نتايج -1

 .کنيد تعيين شيهر دو آزما يرا برا يعبور 80Pو   08Fر يادبدست آمده مق يدانه بند يها منحني روي از -2

 د.يشرح ده مدهآ محصول بدست يوربر را نسبت وزن بار خرد کننده به موادر يتاث -3

 حالت به يک کدام .کنيد محاسبه ش شدهيزماآ حالتدو براي  را ها ميله توسط شده اشغال حجم درصد -4

 تر است؟ نزديک استاندارد

له يم ا بايده آسش بعمل امده را به نسبت حجم اشغال شيد شده در دو آزمايمش تول -200تفاوت در مقدار  -5

 د.يارتباط ده
 

 سواالت -7-7

  کنيد بيان را اي ميله و اي گلوله آسياي خردايش مكانيزمدر  تفاوت -1

 ؟شدبا داشته وجود آسيا يها ميله اندازه و ورودي مواد اندازه بين بايد اي رابطه چه -2

 .دهيد حتوضي چيست؟ کارآيي باالترين به دستيابي براي آسيا در ها ميله قطر هانداز ترکيب -3

 شده خرد صولمح اندازه در تاثيري چه باشد، ا(ي)دور آس بدنه يرو رب اي ميله آسياي خروجي اگر -4

 گذارد؟ مي

 شود؟  يشتر مواد ميش بيش نسبت وزن بار خرد کننده به مواد باعث خردايچرا افزا -5

 کنيد؟ مي پيشنهاد کارخانه در ها ميله تعويض مناسب زمان تعيين ايبر را راهي چه -6

 

 بيشتر مطالعه براي منابعي
 1372 تهران، فوالد، صنعت انتشارات مرکز آرايي، کانه هاي آزمايش اوليازاده،م.  -1

 1376 تهران، دانشگاه آرايي، کانه مباني الهي، نعمت. ح -2
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