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 8شيآزما

 يگلوله ا آسياي با مواد كردن نرم
 

 مقدمه -8-1

ا گلوله ه د. چونباش يم های فوالدی گلوله داستيهمانطور که از اسم آن پ ها آسيان يابار خرد کننده در 

 ا ابعادت کردن ردخ یرابجه يد در نتنباش يله ها ميمبه ازاء واحد وزن نسبت به  یشتريب يسطح جانب مقدار یدارا

 را وله ها قطر گلموالً، معه(ياول يه )نرم کنياول یگلوله ا یا هايآس یدر صنعت براباشند. يم تر مناسب زترير

 يرفته مدر نظر گ cm 5-2 قطر گلوله ها (Regrind) مجدد يکنو در نرم  کنند يانتخاب م cm10-5 نيب

 .شود
 

 
 یگلوله ا یهاآسيااز يينما: 1-8شکل

 

  يصنعت یگلوله ا یاياز آس یريتصو: 2-8شکل

 (یاستوانه ا یگلوله ا یايسمت چپ آس  – يمخروط/یاستوانه ا یگلوله ا یاي)سمت راست آس
 

 تئوري -8-2

که  یگلوله ا یاهآسيا.(2-8)شکل يا استوانه ای مخروط مي باشند و به شکل استوانه ای یگلوله ا یآسياها

 یالوله یاهايآس باشند. يمعروف م (Tube Mills) یلوله ا یهاآسيا به باشد 3ش از ينسبت طول به قطر آنها ب

 (Pebble Mills) يقلوه سنگ یاهايباشد به آس يذرات سخت سرند شده م عمدتا که بار خرد کننده آنها

 ها عبارتند از: آسيان نوع يا يمشخصات عموم معروف هستند.
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10بار اوليه: ابعاد  .1 25mm  50 ط خاصيشرا در 70mm 

0.2:یدرصد عبور 80بر حسب  محصولابعاد  .2 0.4mm 

 برابر 100-300نسبت خرد کردن:  .3

ا ين آسيدر ا طرنسبت طول به ق. هرچه طول آسيا بيشتر باشد محصول خرد شده دانه ريزتر استعموما  .4

3ای  لولهتغيير مي کند  برای آسيای   21-1ن يها ب
L

D
 1و آسياهای معمولي 1.5

L

D
  با  که

 یاهلوله . معموال گدننامناسبي تفکيک مي شو بزرگتر شدن نسبت طول به قطر گلوله ها به نحو

 رکز ميکوچکتر در قسمت ورودی متم ده شده ويسائ یگلوله ها دهانه خروجي و کيبزرگتر نزد

 شوند.

ان امک تر هيزدانتوليد محصول ر لذا چون گلوله سطح بيشتری نسبت به ميله به ازای واحد وزن دارد، .5

 پذيراست.

 . درصد است 40-50 نهاآ معمول درجه انباشتگي .6

 درصد انتخاب مي شود. درصد جامد بيشتر باعث افزايش 65-80یورود درصد جامد خوراک .7

 د.ده را افزايش مي دهنسايش بار خرد کن درصد جامد کمتر ميزان شده وگرانروی پالپ 

 درصد سرعت بحراني کار مي کنند. 70-80آسياهای گلوله ای با %  .8

 نمود: براساس نوع تخليه به سه نوع تقسيم توان  يا ها را ميساين آ

 ودش: سطح بار مستقيم است و برای محصول دانه ريز استفاده مي (سرريزز شونده )يلبر تخليه

رای بر گيرند ال قرايا ديافراگمي: سطح بار مورب است وشيارها مي تواند در پائين يا در باتخليه شبکه ای 

 محصول دانه درشت استفاده مي شوند که در اين حالت تخليه نيمه شبکه ای است.

 روهبه دو گ وند وتخليه محيطي: شيارهايي روی بدنه ايجاد شده و مواد خرد شده از اين شيارها خارج مي ش

 محيطي در انتها و تخليه در مرکز )بار از دو طرف وارد مي شود( تقسيم مي شوند. تخليه

 

 اهداف -8-3

 یگلوله ا آسيای کار نحوه با آشنايي .1

 محصول یبر رو نسبت وزن گلوله به موادر يتاث يبررس .2

  یگلوله ا یها آسيا محصول یها يژگيبا و ييشناآ .3

 

 الزم موادوسائل و  -8-4
 م ويتقس ا رانهآ يش قبليزماآکه در  متريليم 18/1تا  75/4 یمحدوده ابعاد در لوگرم مواديک 3-2  -1

  د.ينموده ا ینگهدار

 استاندارد و دستگاه لرزاننده سرند يشگاهيآزما یسرندها -2

  آزمايشگاهي یگلوله ا آسيای -3
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 شيانجام آزما روش -8-5
 يبيه وزن تقرب)هر نمونه دييم نمايتقس قسمت 3 کوچک به يمجرائم کن يله تقسيرا بوس موجود نمونه -1

 .گرم(800

 ،شگاهيزماآجود در مو یمتريليم 30 یگلوله ها ووزن نمونه  یريوزن نموده و با اندازه گ را نمونه ها -2

 د.يريدر نظر بگ 10نسبت وزن بار خرد کننده به مواد را 

 د.يبرساندرصد   50 بهب  آجامد را با افزودن  يدرصد وزن -3

 بريزيد. آن در را اول نمونه آسيا، داخل در یمتريليم 30 یگلوله ها دادن ارقر با -4

ن آرم از گ 300-200حدودو کرده خارج آسيا از را مواد. کنيد آسيا را مواد دقيقه 20 مدت به -5

 د.يينما یدانه بند قه توسط دستگاه لرزاننده سرنديدق 10به مدت  برداشته و

استفاده از گلوله  و با 20 حدود نسبت وزن بار خرد کننده به مواد ا بامراحل  فوق ر دومنمونه  یبرا -6

 د.ييتکرار نمابا ابعاد بزرگتر  ييها

ا نسبت وزن  بار ب ود يياضافه نما یمتريليم 30 یبه گلوله ها زتريگلوله ر ینمونه سوم تعداد یبرا -7

 د.يتکرار کنا رش يزماآ ،20در حدود  خرد کننده به مواد

 

 فيتکال -8-6

 .کنيد رسم يلگاريتم نيمهاس يدر مق نمونه 3هر برای را محصول و خوراک یآناليزدانه بند يجنتا -1

 .يدکن تعيين را کنند مي عبور مواد درصد 80 آن از که هايي اندازه ها، منحني روی از -2

 د.يشرح ده را مدهآمحصول بدست  یوربرنسبت وزن بار خرد کننده به مواد ر يتاث -3

 .ديمده را شرح دهآمحصول بدست  یروبر یب ابعاديترکر يتاث -4

( یرمتيليم 40و  30)  ش شدهيزماآ حالت 2برای  را ها گلوله توسط شده اشغال حجم درصد -5

 تر است؟ نزديک استاندارد حالت به يک کدام .کنيد محاسبه

 کنيد. رسم را گلوله ها توسط شده اشغال حجم حسب مش بر 200تر از زير مواد درصد -6

 د.يح دهيعلت توض ا تشابه را با ذکريز و يسه و وجه تمايمقا يش قبليزماآ را باش يزماآن يج اينتا -7

 

 سواالت -8-7

 ؟اشدب داشته وجود آسيا یگلوله ها اندازه و ورودی مواد اندازه بين بايد ای رابطه چه -1

 .دهيد يحتوض چيست؟ کارآيي باالترين به دستيابي برای آسيا در گلوله ها قطر اندازه ترکيب -2

 مي دهش خرد محصول اندازه در تاثيری چه باشد، بدنه دور در ایگلوله یهاآسيا روجيخ اگر -3

 گذارد؟

 شود؟  يشتر مواد ميش بيش نسبت وزن بار خرد کننده به مواد باعث خردايچرا افزا -4
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آيا اين کار  کنيد؟ مي پيشنهاد کارخانه در گلوله ها تعويض مناسب زمان تعيين برای را راهي چه -5

 ی و عملي است؟اصوال ضرور
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