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 اولفصل 

 اصول خردایش
 

 

 مقدمه -1-1

ای از عملیات فیزیکی و شیمیایی که بر مجموعهآرایی یا فرآوری مواد معدنی عبارت است از کانه

 "قابل فروش"شود تا از آن یک یا چند محصول روی یک ماده معدنی خام انجام می

 د.)باطله( به دست آی "غیرقابل فروش")کنسانتره( و یک یا چند محصول 

گام اول در بررسی مراحل فرآوری مواد معدنی، شناخت انواع مواد معدنی شامل کانی 

(Mineral( سنگ ،)Rock( و کانه )Ore.است ) 

 

 
 

 خواص مهم مواد معدنی از دیدگاه فرآوری:

 شدگی، ساختار کریستالی و ...(شناسی )مقدار و شرایط قفلشرایط پترولوژیکی و کانی 
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 و ...( ، شیمی سطحپذیری، ترکیب شیمیایینشخواص شیمیایی )واک 

 )... خواص فیزیکی )ابعاد، وزن مخصوص، خواص الکتریکی، مغناطیسی و 

  خواص مکانیکی )سختی، میزان سایندگی )اندیس سایش(، قابلیت خردشوندگی )مقاومت

 باند( و ...(شوندگی )اندیس کار ای(، قابلیت نرمای یا اندیس کار ضربهضربه

دهد. به عنوان مثال ارتباط میان ابعاد میان خواص فوق، اطالعات بسیار مفیدی ارائه میارتباط 

 ذرات و سختی آنها:

 ( جدول سختی کانیهاMohs) 

 
 

 بندی و سختینمودار ارتباط دانه 
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 ی فرآوری مواد معدنجایگاه مهندسی خردایش در  -1-2

ت. تنها تغییرات، مربوط به ارتقای کارایی مراحل فرآوری مواد معدنی سالها بدون تغییر بوده اس

 دمان فرایندها با رشد فناوری است:تجهیزات و بهبود طراحی و چی
 

 
 

 با توجه به اینکه ذرات کانیهای باارزش در کانه با ذرات باطله درگیر هستند باید به روشی از 

 قفل شدگی خارج و آزاد شوند.

( صورت Comminution( ذرات توسط خردایش )liberationیا  unblockingعمل آزادسازی )

گیرد که طی آن ابعاد کانه در یک فرایند پیشرونده تا آزاد شدن ذرات باارزش )درجه می

 یابد.آزادی مطلوب( کاهش می

اولین مرحله خردایش آتشباری است. اما در فرآوری مواد معدنی، خردایش طی دو مرحله اصلی 

گیرد. خوراک ( صورت میGrindingیا آسیاکنی ) کنی( و نرمCrushingشکنی )سنگ

دهد. ( تشکیل میRun-of-mine: ROMشکنی را سنگ معدن استخراج شده )مرحله سنگ

 شود.کنی استفاده میمحصول این مرحله به عنوان خوراک مرحله نرم

 ها قابل بررسی است:خردایش در فرآوری از دو دیدگاه خردایش سنگها و کانه

 بزرگتر از خردایش سنگه( 1-5ا: هدف، تولید محصولی با مشخصات ابعادی mm و یا )

 شکل مناسب و قابل عرضه به بازار است )مانند صنعت تولید شن و ماسه(. 
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  میکرون( و  12-022خردایش کانه: هدف تولید خوراک با مشخصات ابعادی )معموالً بین

 ل عرضه به بازار است.درجه آزادی مناسب برای فرایندهای پایین دست یا قاب

 

 

 
 شود:به طور کلی خردایش برای سه هدف انجام می

 آرایی(افزایش درجه آزادی )برای اهداف کانه 

 )افزایش سطح خارجی )سطح مؤثر( ذرات )برای فرایندهای فروشویی 
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  کاهش ابعاد ذرات و کنترل شکل محصول )برای عملیات تولید مستقیم محصول مانند

 (تولید شن و ماسه

، تهیه از این فرایند هدف ناپذیر از فرایندهای خردایش است.نیز بخش جدایی کنترل ابعاد

( mm 1-0بندی مناسب است. ذرات درشت )بزرگتر از محصول یا خوراکی با دامنه دانه

 شوند.بندی میتوسط سرندها و ذرات ریزتر توسط کالسیفایرهای دانه

 

 
 

 درجه آزادی -1-3

اهداف خردایش در فرآوری مواد معدنی، آزادسازی کانیهای باارزش از مواد مهمترین یکی از 

 .(چرا؟) ترین ابعاد ممکن استباطله همراه، در درشت

 شناسی و فیزیکی/مکانیکی آنها بستگی دارد.های کانیمیزان خرد شدن مواد به ویژگی

درآمده، به  "آزاد کامالً"درجه آزادی عبارت است از نسبت کانی باارزش که به صورت ذرات 

 کل کانی باارزش موجود در کانه.

 دستیابی به درجه آزادی کامل عمالً غیرممکن است؛ این نتیجه متأثر از نوع کانه، بافت 

 شناسی، خواص مکانیکی کانیها و ذرات، مکانیزم خردایش و غیره است.کانی
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درصد  02-02حدود  درجه آزادی مطلوب برای دستیابی به یک فرایند جداسازی مطلوب در

توان این مقدار را تحت شرایط خاص با افزایش مراحل خردایش )آسیاکنی است. البته می

 ( افزایش داد.regrindingمجدد : 

آزادی مطلوب، توجه به بافت کانه بسیار مهم است.  برای انتخاب میزان خردایش و درجه

 خردایش خواهد بود. نیاز طراحی مدارهایشناسی پیشبنابراین، مطالعات کانی

 شدگی:انواع قفل

 

 
 

 

)آزاد شدن  (liberation) در فرایند خردایش معموالً دو شکل کلی پیش خواهد آمد: آزادسازی

 )آزادسازی نسبی(( Exposure)ذرات در حد قابل قبول( و در معرض قرارگیری 

 گیری درجه آزادی:روشهای اندازه

 گاهی(: استفاده از مقاطع نازکروشهای آنالیز تصویری )چشمی و دست 

 بندی )استفاده از سیکلوسایزر( و آنالیز شیمیاییروشهای دانه 

 روشهای ثقلی )میز لرزان و جیگ( و آنالیز شیمیایی: برای کانیهای سنگین مانند کرومیت 

 آزمایش واسطه سنگین و آنالیز: معموالً برای زغال 

  و فری مغناطیس و جداکننده روشهای مغناطیسی: لوله دیویس برای مواد فرو

 ایزودینامیکی فرانتز برای مواد پارامغناطیس و دیامغناطیس

 آزمایشهای فلوتاسیون )آنالیز رهایی( و آنالیز شیمیایی 

گیری درجه آزادی و انتخاب هر یک از روشهای فوق به ویژگیهای ماده معدنی، موقعیت اندازه

 گیری درجه آزادی بستگی دارد.هدف اندازه

 دارای رخنمون        ای بین دانه            ای حاشیه     
     (Rims)            (Interstitial)       (Exsolved) 

 مطبق                 پراکنده            ایدرون ذره  
  (Inclusions)    (Disseminated)    (Laminated) 
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 محصول اولیه خردایش     کانه اولیه )پیش از خردایش( 

   
 محصول مناسب برای فروشویی          آراییمحصول مناسب برای کانه        

   
 باطله       کنسانتره

   
 ارزش()راهنما: سفید کانیهای باارزش و خاکستری کانیهای بی

درجه انواع 

 : آزادی
     

 

 خردایش

خردایش 
 مجدد

محصول 
میانی 

 خردایش

به همراه 
محلول 
 باردار

Inclusion 

Exposed 
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 اصول خردایش -1-4

 مهمترین اهداف خردایش، آزاد کردن ذرات باارزش از باطله در بزرگترین اندازه ممکن است.از 

شود. این عمل هزینه عملیات، پایش فرایندی و خردایش مواد معدنی در چند مرحله انجام می

 بخشد.پذیری فرایند خردایش را بهبود میانعطاف

( Grindingکنی یا آسیاکنی )( و نرمCrushingشکنی )ه اصلی سنگخردایش معموالً در دو مرحل

 شود که هر یک ممکن است در چند مرحله انجام شوند.انجام می

 Characteristic) هو اندازه مشخص d95با عبارت  (Top size) دازه بزرگترین ذرهان رداد:ایک قر

size ) ذرات باd80 (K80نشان داده می )02و  55ای که بارتند از اندازهشود که به ترتیب ع 

 درصد ذرات از آنها کوچکترند.

 

 (Reduction Ratioنسبت کاهش یا نسبت خردایش ) -1-4-1

نسبت کاهش عبارت است از نسبت اندازه بزرگترین ذره ورودی به ماشین خردایش به اندازه 

 .(چرا؟) بزرگترین ذره خروجی از آن

ای افقی ، ضربه4-6، مخروطی 3-4، ژیراتوری 3-4ی ( فکفشاری)ی شکنهاسنگ خردایشنسبت 

و خودشکن  1222ای ، گلوله122ای و برای آسیاهای میله 3-0ای عمودی و ضربه 15-12

 است. 5222خودشکن  و نیمه

کارایی ماشین خردایش، مکانیزم و محیط نوع و نسبت خردایش به ویژگیهای ماده معدنی، 

 خردایش وابسته است.

)به صورت سری نه موازی( ای از ماشینهای خردایش مقدار نسبت کاهش برای مجموعه نکته:

 برابر است با حاصلضرب نسبت خردایش هر یک.

 

 (ذرات )خرد شدن های خردایشمکانیزم -1-4-2

 های خردایش عبارتند از:مکانیزم

 شکاف( پذیریCleavage)آید.ای به وجود می، که در اثر بارگذاری نقطه 

 خرد ( شدنShatter) که در اثر سرعت زیاد بارگذاری و باال بودن تنش به وجود ، 

 آید.می

 ( سایشAbrasion)ای حاصل به وجود ، که در اثر برخورد ذرات به یکدیگر و فشار نقطه

 آید.می
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 بندی محصوالت نشان داده شده است.در شکل زیر، تأثیر مکانیزم خردایش بر توزیع دانه
 

          
 

 های خردایشنظریه -1-4-3

ها، ارتباط میان انرژی مصرف شده در فرایند خردایش با اندازه ذرات ورودی و در این نظریه

 شود.خروجی بیان می

 های خردایش عبارتند از:نظریه

 ( 1005قانون کیک Kick,:) :انرژی مصرف شده متناسب است با حجم ذرات مورد نظر 











1

2
3 ln

d

d
KE 

 ( مناسب است.>mm 1شکنی )قانون برای فرایند سنگ این

 ( 1060قانون ریتینگر Rittinger,) :ت سطوحنرژی مصرف شده متناسب است با مساحا 

 ایجاد شده:

)( 121 SSKE   

عددی ثابت  K1به ترتیب مساحت ذرات خوراک و محصول، و  S2و  S1 انرژی ورودی، Eکه 

 است.

 ( رابطه عکس دارد، بنابراین:d( با ابعاد ذرات )Sحجم ثابت، سطح )با توجه به اینکه در 

)
11

(
12

2
dd

KE   

 ( مناسب است.μm 122-12این قانون برای فرایند آسیاکنی )

 ( 1550قانون باند Bond,:) کار ورودی با ترکهای ایجاد شده در ذرات متناسب است 

شود که طول ترک دارد و فرض می . در این قانون، مساحت با قطر نسبت عکس(چرا؟)

 ، با جذر قطر نسبت عکس خواهد داشت:لذا؛ (چرا؟) باشدمتناسب با یک وجه سطح می

.... ..... 
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اندیس کار  Wiخوراک و محصول )میکرون( و  d80به ترتیب  Pو  F(، kWh/tکار ورودی ) Wکه 

 ( است.kWh/tباند )

هنده مقاومت مواد در برابر خردایش است. این اندیس عبارت دنشاناندیس کار باند  :1نکته 

نهایت به است از مقدار انرژی الزم برای کاهش ابعاد ماده معدنی از اندازه خوراک بی

  .μm 122% عبوری از 02

شود. این عدد زمانی مورد نوشته می 12، عدد 20/11در برخی موارد به جای عدد  :2نکته 

از تن کوچک ( Kg 1222که در محاسبات به جای تن استاندارد )گیرد استفاده قرار می

(Kg 0/520 ).استفاده شده باشد 
 

 :این قانون، در برگیرنده قوانین فوق است: قانون کلی خردایش 

nd

dd
KEd

)(
)(   

و  n=5/1، باند برای n=1گانه عنوان شده با استفاده از رابطه فوق عبارتند از: کیک برای روابط سه

رابطه انرژی ورودی و اندازه ذرات تولید شده بر اساس قوانین فوق را  .n=0ریتینگر برای 

 توان به صورت شکل زیر نشان داد:یم
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 های خردایشاندیس -1-4-4

 اندیس سایش (Abrasion index, Ai) : این اندیس بیانگر نحوه و الگوی فرسایش

گیرند. این ایند خردایش قرار میسطوحی از تجهیزات خردایش است که در معرض فر

 شود. مقدار برای هر ماده معدنی با استفاده از دستگاهی استاندارد تعیین می

 اندیس کار ضربه( ایImpact work index, Wip:) کننده مقاومت ماده این اندیس بیان

ی شود. این اندیس براگیری میمعدنی در برابر ضربه که توسط روشی استاندارد اندازه

 شکنها کاربرد دارد.طراحی سنگ

 ( اندیس کار باندBond work index, Wi :) چنانچه پیشتر عنوان شد، این اندیس برای

 گیرد. تعیین قابلیت خردایش مواد معدنی مورد استفاده قرار می

o  هر چقدرWi تر است. بزرگتر باشد، خردایش ماده مشکل 

o شود.ار بزرگتر میهر چقدر اندازه ذرات ریزتر باشد، اندیس ک 

o  هر چقدر اندیس کار به دست آمده از دستگاهی کمتر باشد، کارایی آن دستگاه

شکنهای فکی، ژیراتوری و آسیاهای گردان به ترتیب بیشتر بوده است. سنگ

ای و آسیاهای ارتعاشی دارای اندیس شکنهای ضربهباالترین اندیس کار، سنگ

شکنهای غلتکی ساده و فشار به سنگ کار متوسط و کمترین اندیس کار مربوط

 باشد.باال می
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 ایمحاسبه اندیس کار به روش مقایسه -1-4-5

توان به روش چنانچه امکان انجام آزمایش استاندارد تعیین اندیس کار باند فراهم نباشد، می

نه مرجع کا rای با یک ماده معدنی مرجع، اندیس کار کانه مورد نظر را تخمین زد )مقایسه

 کانه مورد آزمایش(: tو 
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 و کارایی عملیات آسیاکنی اندیس کار عملیاتی -1-4-6

گیری شده در عمل )کارخانه( در رابطه باند این اندیس با در نظر گرفتن انرژی خردایش اندازه

 شود.محاسبه می

 توان با مقایسه اندیس کار آزمایشگاهی و عملیاتی ارزیابی نمود.کنی را میکارایی عملیات نرم

 

 

ای محاسبه کنید. با توجه به اطالعات داده شده، اندیس کار کانه مورد آزمایش را از روش مقایسه مثال:

باشد(: ها به اینچ میکانه مجهول؛ اندازه tکانه مرجع و  rباشد )می kWh/t 13اندیس کار کانه معلوم 

(230/2 =P80,t  255/2و =F80,t( و )204/2 =P80,r  202/2و =F80,r) 
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 چند نکته کاربردی:

 توان ارائه نمود:با توجه به مثال فوق، دو نکته کاربردی زیر را می

 ای، واحد صورت و مخرج یکسان با توجه به اینکه در محاسبه اندیس کار به روش مقایسه

 ، تبدیل واحد ابعاد ذرات از اینچ به میکرون ضرورتی ندارد.فوق ین در مثالاست بنابرا

 لذا با استفاده از نسبت  ،انددستگاه خرد شدهبه اینکه هر دو نمونه توسط یک  با توجه

 توان حدس زد که اندیس کار کدام نمونه بیشتر است:خردایش دو نمونه می

0.07 0.059
2.92 , 1.84

0.024 0.032
r tRR RR     

ه به نسبت خردایش کمتر برای نمونه مجهول، این نمونه از سختی یا به عبارت بنابراین، با توج

 بینی را تأیید دیگر، اندیس کار بزرگتری برخوردار خواهد بود )که البته محاسبات این پیش

 کند(.می



 مهندسی خردایش

 ، دانشگاه شهید باهنر کرمانمجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، 

 مدرس: حمید خوشدست
 

 

 41 

 

 

  فصل دوم

 آشنایی با انواع سنگ شکنها
 

 

 مقدمه -2-4

 شکنی است.اولین مرحله از عملیات خردایش سنگ

 شود:شکنی معموالً در چند مرحله انجام میسنگ

 سنگ( شکنی مقدماتیPre-crushingکه سنگ :)شود. قطعات شکنی اولیه نیز نامیده می

خرد  cm 02-12ن مرحله تا حدود ( در ایm 5/1درشت سنگ معدنی استخراج شده )تا 

 شوند.می

 سنگ( شکنی تکمیلیPost crushingکه شامل مراحل دوم، سوم و چهارم می ) .شود

 یابد.کاهش می cm 0-5/2شکنی در این مرحله تا حدود محصول مرحله اول سنگ

یز با گیرند ممکن است در مراحل بعدی نتجهیزاتی که در مرحله اولیه مورد استفاده قرار می

 اصالحات طراحی و مکانیکی مورد استفاده قرار گیرند.

شکنی در فرآوری سنگها همان محصول نهایی و در فرآوری مواد معدنی محصول مرحله سنگ

 کنی )آسیاکنی( است.ها( خوراک مرحله نرم)کانه

 

 شکنیمدارهای سنگ -2-2

 شوند:شکنی شامل انواع باز و بسته میمدارهای سنگ

 شود تا ذرات ریز از شکن ثانویه یک سرند تعبیه می: در مدار باز، پیش از سنگمدار باز

توانند فضای بین ذرات درشت را پر کرده شکن حذف شوند. این ذرات میخوراک سنگ

 شکن را کاهش دهند. محصول نهایی مدار عبارت است از محصول و ظرفیت سنگ
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شکنی میانی و یا تولید خوراک برای سنگریز سرند. این نوع مدار شکن ثانویه و تهسنگ

شکنی اولیه معموالً به صورت مدار باز مورد استفاده ای مناسب است. سنگآسیای میله

 گیرد.قرار می

 شکن ثانویه شده و مدار بسته: در این نوع مدار، سرریز سرند )ذرات درشت( وارد سنگ

ی تهیه خوراک آسیاهای گردد. این مدار براپس از خردایش به سمت سرند باز می

 ای بسیار مناسب است.گلوله

 

  

 شکنی بستهمدار سنگ شکنی بازمدار سنگ

 

 شکنهای اولیه:قوانین استفاده از سنگ

  ای افقی بهترین گزینه است.شکن ضربه(، سنگ5برای مواد نرم )سختی موس کمتر از 

 لی خواهند بود:های اصشکنهای فکی و ژیراتوری گزینهبرای مواد سخت، سنگ 

o شکن فکی استفاده شود.ها، تا حد ممکن از سنگدر صورت نیاز به کاهش هزینه 

o شکنهای فکی و یا چکشی استفاده شود.برای ظرفیتهای کم از سنگ 

o شکنهای فکی با دهانه تغذیه بزرگ استفاده شود.برای ظرفیتهای باال از سنگ 

o توری استفاده شود.شکنهای ژیرابرای ظرفیتهای بسیار زیاد از سنگ 

شکن تر، انواع مخروطی اصالح شوند. تنها سنگشکنها معموالً در مدارهای خشک استفاده میسنگ

سازی خوراک فرایندهای فروشویی و یا هستند که جهت آماده WaterFlush شده

 گیرند.خوراک آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن مورد استفاده قرار می

 

 های خرد کردن توسط دستگاه()مکانیزم مکانیکیروشهای خردایش  -2-3

 شکنها عبارت است از فشار، ضربه، سایش و برش.خردایش در سنگ روشچهار 

 برند.های فوق بهره میمکانیزماز شکنها در عمل از ترکیبی سنگ

 



 مهندسی خردایش

 ، دانشگاه شهید باهنر کرمانمجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، 

 مدرس: حمید خوشدست
 

 

 41 

 (Compressionفشار ) -2-3-4

 فشار حاصل اعمال نیرو بین دو سطح است.

 برند. مضاعف و ژیراتوری از این مکانیزم بهره می شکنهای فکی با بازویسنگ

شرایط مناسب برای استفاده از این مکانیزم عبارت است از: مواد سخت و سفت، مواد ساینده، 

مواد غیر چسبنده، برای تولید محصولی یکنواخت و با حداقل نرمه، برای تولید محصول 

 شکنند.( میcubicallyورت منظم )(، و زمانی که مواد به ص< mm 83نسبتاً درشت دانه )

 

  
 ضربه فشار

  
 برش سایش

 

 (Impactضربه ) -2-3-2

 ضربه نتیجه برخورد آنی و شدید یک شیء متحرک به شیء دیگر است.

 انواع ضربه عبارتند از:

 .ضربه گرانشی: مانند سقوط اشیاء از ارتفاع بر روی یک سطح سخت 
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 ن اشیاء در مقابل یک شیء متحرک.ضربه دینامیکی: مانند قرار گرفت 

شرایط مناسب برای استفاده از ضربه دینامیکی عبارتند از: جهت تولید ذرات با شکل منظم، برای 

بندی منظم، برای ایجاد درجه آزادی در محل کلیواژ ذرات و برای تولید محصولی با دانه

 خردایش ذرات سخت و ساینده.

 برند.انیزم بهره میای از این نوع مکشکنهای ضربهسنگ

 

 (Attritionسایش ) -2-3-3

 سایش نتیجه مالیده شدن یک شیء بین دو سطح سخت است.

 این نوع مکانیزم به انرژی زیادی نیاز دارد.

 برند.شکنهای چکشی و فکی با بازوی ساده از این مکانیزم بهره میسنگ

رای خردایش مواد غیرساینده و ترد شرایط مناسب برای استفاده از این مکانیزم عبارت است از: ب

و شکننده، نیاز به حداکثر نرمه و ذرات ریز و زمانی که برای کنترل ابعاد ذرات استفاده از 

 مدار بسته مناسب نباشد.

 

 (Shearبرش ) -2-3-1

 این مکانیزم حاصل شکافتن یک شیء تحت دو نیروی موازی و خالف جهت است.

مکانیزم عبارت است از: برای مواد نسبتاً ترد و با محتوای  شرایط مناسب جهت استفاده از این

شکنی اولیه با نسبت سیلیس نسبتاً اندک، برای مواد با سختی کم تا متوسط، برای سنگ

، برای تولید حداقل نرمه و ذرات ریز، و برای تولید محصولی با ذرات 1:1خردایش 

 درشت.

 برند.هره میشکنهای سرعت پایین از این نوع مکانیزم بسنگ

 

 شکنی مقدماتیسنگ -2-1

 است. (Heavy duty) های خردایش با کاربری بسیار باالشامل ماشین

شکنی مراحل تکمیلی و یا آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن جهت تولید خوراک مدار سنگ

 گیرد.مورد استفاده قرار می

دهنده و کشی، خردکننده خوراکای، چرخشی، سرعت پایین، چشکنهای فکی، ژیراتوری، ضربهسنگ

 گیرند.شکنهای غلتکی در این گروه جای میسنگ
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 (Jaw Crusherشکن فکی )سنگ -2-1-4

 دارای دو صفحه )فک( متحرک و ثابت است.

بزرگترین ابعاد خوراک به اندازه دهانه باالیی فکها و بزرگترین ابعاد محصول به اندازه دهانه 

 پایینی فکها بستگی دارد.

عرض × : فاصله فکها استعرض صفحات و فاصله باالیی فکها متناسب با شکن فیت سنگظر

 صفحات.

بندی، دانسیته، متناسب با روش خوراکدهی و مشخصات خوراک )دانهشکنها ظرفیت این نوع سنگ

 8-5و نسبت خردایش  t/h 1122حدود  تارطوبت، محتوای رس و قابلیت خردایش( 

 است.گزارش شده 

شکنی شکنهای فکی شامل نیم سیکل خردایش )بسته شدن فکها( و نیم سیکل سنگنگعملکرد س

 آزاد )باز شدن فکها( است.

 

 

 

( صفحه 5گیر، )( صفحه نوسان4( صفحه اتصال، )8( فکها، )0( صفحه خم کننده، )1شکن: )اجزاء سنگ

 بی محفظه خردایش.( صفحات جان7های نگهدارنده، و )( پایه1محافظ در برابر سایش، )
 

1 2 

3 

4 5 6 7 
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 کند.شکن جلوگیری میشکن از گرفتگی سنگنوسان زیاد در ناحیه خروجی سنگ

شکنی به اگر حجم مواد ورودی در یک سطح مقطع بیش از مقدار خروجی باشد، این نوع سنگ

 ( معروف است. در این حالت ذرات یکدیگر را خرد Chokedشکن خفه شده )سنگ

 شود.جهی نرمه تولید میتوکنند و مقدار قابلمی

( خوراکدهی استفاده chuteدر باالی محفظه خردایش به منظور خوراکدهی یکنواخت از یک قیف )

 شود:می

 

 
 

شکنی ها از پیکورهای سنگبه منظور خرد کردن قطعات درشت ماده معدنی، در کنار این دستگاه

 شود:نیز استفاده می
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 وقعیت لوالی فک متحرک:شکنهای فکی بر اساس مانواع سنگ

   
Blake Dodge Universal 

 شود.امکان کنترل ظرفیت وجود دارد ولی در آزمایشگاه استفاده می Dodgeدر نوع 

 رود.در صنعت به کار میامکان کنترل دهانه خروجی وجود دارد و  Blakeدر نوع 

 ویژگیهای حدواسط دو نوع دیگر را دارد. Universalنوع 

 

 دو نوع دارد: Blakeشکن سنگ

 ( با بازوی مضاعفDouble-toggle jaw crusher) 

شکن ژیراتوری، قابل استفاده برای مواد بسیار ساینده و هزینه نصب کمتر نسبت به سنگ مزایا:

 سفت مانند سنگ آهن و نیکل.

Pivot 

Pivot 

Pivot 
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ظرفیت یکسان با نوع با بازوی ساده، هزینه نصب و مصرف انرژی بیشتر نسبت به نوع با  معایب:

 بازوی ساده، نسبت خردایش یکسان با نوع با بازوی ساده

 

 ( با بازوی سادهSingle-toggle jaw crusher) 

برای مواد هزینه نصب و مصرف انرژی کمتر نسبت به نوع با بازوی مضاعف، قابل استفاده  مزایا:

 شکن ژیراتوری(.چسبنده و مرطوب )برخالف نوع با بازوی مضاعف و سنگ

قابل استفاده برای مواد با سختی کم تا متوسط، غیرقابل استفاده برای مواد با سایندگی  معایب:

 شکن اولیه، نیازمند خوراکدهنده.باال، قابل استفاده تنها به عنوان سنگ

شکنها هایی از این سنگنمونههداف متحرک قابل استفاده هستند. شکنهای فکی برای اانواع سنگ

 اند.مقاصد زیرزمینی نیز مورد استفاده قرار گرفتهدر 
 

  
 شکن فکی با بازوی سادهسنگ شکن فکی با بازوی مضاعفسنگ

 

 

 :فکیهای شکنسنگ شناسیآسیب

 شکنها عبارتند از:مهمترین عوامل استهالک در این نوع سنگ

 کند. با توجه به شکل زیر، مرکز شافت بیشترین فشار را تحمل می افت فک متحرک:ش

گری یکجا استفاده بنابراین، در ساخت آن عالوه بر انتخاب آلیاژ مناسب، از روش ریخته

های بزرگتر و شود. در انواع جدید، به منظور کاهش تنش بر شافت، از شافتمی

 شود.قطورتر استفاده می
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 دهد. با توجه به شکل، بیشترین تنش در شکل زیر توزیع تنش در فکها را نشان می :فکها

کنهای فکی است؛ شفضای بین فکها در حقیقت قلب عملیاتی سنگمرکز فک تمرکز دارد. 

 که بهترین نسبت عرض به عمق انتخاب شود. شودمیلذا، در طراحی فکها معموالً سعی 
 

 
 

تواند بر زاویه درگیری و در نتیجه، میشود( فنی زره نامیده می)که در اصطالح طرح آستر فکها 

این آسترها از آلیاژهای فوالد  مؤثر باشد.مقاومت سایشی آنها همچنین، و ظرفیت آسیا 

 آسترها ممکن است یک یا دو تکه باشند. شوند.تهیه می دارمنگنز
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شکنی بسیار ودن واحد سنگهمچنین، تعویض به موقع آسترهای آسیب دیده بر میزان عملیاتی ب

ماه  1مؤثر است. به عنوان مثال، تعویض آسترها در صنایع آهن به طور تقریبی هر 

 گیرد )به شرط اینکه در این مدت نشکسته باشند(.صورت می
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 (Gyratory Crusherشکن ژیراتوری )سنگ -2-1-2

 شوند.تراکها خوراکدهی می شکنها معموالً در سطح زمین نصب و مستقیماً توسطن سنگای

 است. rpm 125-35کند. چرخش محور معموالً بین شکن در سیکل کامل عمل میاین سنگ

 شکنهای ژیراتوری عبارتند از:انواع سنگ

 سنگ( شکن ژیراتوری با محور متکیSupported Spindle Gyratory Crusher :) این

 مواد معدنی است.ترین نوع در صنایع فرآوری شکن، متداولنوع سنگ

 

 
 

 سنگ( شکن ژیراتوری با محور معلقSuspended Spindle Gyratory Crusher این :)

 .شوندها در دو نوع با محور کوتاه و با محور بلند ساخته میشکننوع سنگ
 

 

 با محور بلند                        با محور کوتاه         



 مهندسی خردایش

 ، دانشگاه شهید باهنر کرمانمجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، 

 مدرس: حمید خوشدست
 

 

 21 

 سنگ( شکن ژیراتوری با محور ثابتFixed Spindle Gyratory Crusher محفظه این :)

شکن نیز از باال و پایین باشد. محور سنگمیای شکل به صورت استوانهتقریباً شکنها سنگ

بنابراین، الگوی حرکت و مکانیزم خردایش در طول )راستای عمودی( محفظه  ثابت است؛

استفاده  شکل(.شکن یکسان است )برش به صورت خطوط موازی است نه مخروطی سنگ

 شده است.محدود شکن در صنایع فرآوری از این سنگ
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( محل اتصال 8( محل اتصال محور، )0، )مخروط ( بازوهای نگهدارنده محور1شکن: )اجزاء سنگ

( 7( محور )شافت(، )1( مخروط خردایش، )5( محفظه خردایش، )4محور و مخروط، )

( بازوهای تحتانی، 9( سیستم ایجاد حرکت خارج از مرکز، )3اری خودکار، )سیستم روغنک

( سیستم تنظیم 10( محور انتقال نیرو محرکه، و )11( چرخدنده انتقال نیرو محرکه، )12)

 سریع محور.

 

 قابلیت بارگیری مستقیم از کامیون، ظرفیت بسیار باال )بیش از  شکن ژیراتوری:مزایای سنگ

t/h 10222  نگهداری کم، بیشترین میزان عملیاتی بودن 1-3نسبت کاهش با ،)

(Availabilityقابل استفاده برای مواد بسیار سخت، انعطاف ،) پذیر در برابر قطعات

 شکن فکی.(، لرزش کمتر نسبت به سنگtrampغیرقابل خردایش )

 شکنها.بیشترین هزینه نصب نسبت به سایر سنگ شکن ژیراتوری:معایب سنگ

 دهند:شکنهای ژیراتوری را نشان می، تأسیسات و نحوه بارگیری مستقیم سنگزیر هایشکل
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معدن  شکنهای ژیراتوری معموالً از یک پیکور برای شکستن قطعات درشت سنگدر کنار سنگ

 شود:استفاده می
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تغییر میزان  عالوه برشکن(، به منظور کنترل ابعاد محصول )تغییر اندازه دهانه خروجی سنگ

با استفاده از یک سیستم هیدرولیکی موقعیت توان دامنه حرکت خارج از مرکز شافت، می

در داخل محفظه خردایش تغییر داد. این سیستم امکان  مخروط را به صورت عمودی

 کند:آزادسازی محفظه در هنگام خفگی را نیز فراهم می

 

 
 

 t/h 922سان، ظرفیت بیشتری دارد. برای ظرفیت نسبت به فکی با دهانه یکشکن ژیراتوری سنگ

 شکنها:سنگدو مقایسه دهانه ورودی و خروجی  گیرد.به باال مورد استفاده قرار می

 

 
شکن دهانه ورودی سنگ

 ژیراتوری
 

شکن دهانه ورودی سنگ

 فکی
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 :ژیراتوریشکنهای سنگ شناسیآسیب

  شکنهای ژیراتوری، بازوهای پذیر سنگاولین بخش آسیب :بازوهای نگهدارندهفرسایش

است که به طور مستقیم در معرض ضربه خوراکی است که  (1نگهدارنده مخروط )

شود. به منظور به حداقل رساندن شکستگی بازوها، آنها را به توسط تراک تخلیه می

کنند. این نوع طراحی، وارونه یا در اصطالح بازوی عنکبوتی طراحی می Uصورت 

چنین، به رساند. همنیروهای ناشی از ضربات قطعات درشت سنگ را به حادقل می

 پوشانند:ای میمنظور کاهش فرسایش بازوها، آنها را توسط آسترهای ویژه

 

 

شکن دهانه خروجی سنگ

 ژیراتوری
 

شکن دهانه خروجی سنگ

 فکی
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 :خردایشیا حفره پوشش مخروط و محفظه  فرسایش مخروط و محفظه خردایش 

(Crushing cavity)  نیز به شدت در معرض فرسایش است. لذا این سطوح باید توسط

شکن از یک، دو یا متناسب با ابعاد سنگ مخروط آسترهای بسیار مقاوم پوشیده شوند.

( Cast linersگری شده )معموالً در دو نوع ریختهنیز آسترها شود. سه قطعه تشکیل می

و یا  Bhn 722-522با سختی  (دار)کرومو آهن سفید  (دارآلیاژی )منگنزاز جنس فوالد 

 ت سایشی ( از جنس صفحات فوالدی با مقاومFabricated linersشکل داده شده )

Bhn 522 :در دسترس هستند 

 

 
 

 :استهالک سایر قطعات مانند موتور، اتصاالت و غیره نیز طی  استهالک قطعات مکانیکی

ناپذیر است که باید بر اساس یک برنامه نگهداری منظم، مدت عملکرد دستگاه اجتناب

 کنترل شوند.

 

 (Jaw Gyratory Crusher) ژیراتوریفکی شکن سنگ -2-1-3

شکن ژیراتوری است که در دهانه ورودی آن یک انحراف شکن در واقع نوعی سنگن سنگای

 یجاد شده است.ا



 مهندسی خردایش

 ، دانشگاه شهید باهنر کرمانمجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، 

 مدرس: حمید خوشدست
 

 

 33 

های ایجاد مطابق شکل زیر، در دیواره منحرف شده و همچنین در قسمت باالیی مخروط زائده

کند. محصول این قسمت . این قسمت به عنوان واحد خردکننده اولیه عمل میشده است

شکن ژیراتوری طراحی شده است تا نی محفظه خردایش که همانند سنگدر بخش پایی

 شود. ابعاد مورد نظر محصول خرد می

 

 
 



 مهندسی خردایش

 ، دانشگاه شهید باهنر کرمانمجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، 

 مدرس: حمید خوشدست
 

 

 31 

 متر( نسبت به  1/0-8تر )شکن با ابعاد درشتهدف از این تغییر شکل، امکان تغذیه سنگ

 متر( است. 1/1شکنهای ژیراتوری معمولی )تا سنگ

ارد و احتمال گرفتگی محفظه به دلیل تغییر شکل شکن نسبت خردایش بزرگتری داین سنگ

 محفظه و در نتیجه میانبر زدن مواد، کمتر است.

 شکن برای مقاصد زیرزمینی بسیار مناسب است.این سنگ

برابر  0شکن ژیراتوری با ابعاد محصول یکسان حدود شکن در مقایسه با سنگظرفیت این سنگ

 بوده است. t/h 5222د بیشترین ظرفیت گزارش شده حدو کمتر است.

 

 
 

 (Horizontal Impact Crusherای افقی )شکن ضربهسنگ -2-1-1

، خردایش در اثر پرتاب ذرات شودنیز نامیده می Strike-Bar Crusherکه  شکندر این سنگ

 شود.توسط صفحات چکشی و برخورد آنها به صفحات ضربه ایجاد می

 شکنندگی ذرات بستگی دارد.میزان خردایش به سرعت روتور و میزان 

 .گزارش شده است t/h 8222 تاشکنها ظرفیت این نوع سنگ
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شود. به عبارت دیگر، ترکهای بعدی به وجود شکنی ذخیره نمیسنگتنشهای داخلی در این نوع 

 شود.سازی استفاده میو راه شکنها در ساختماننوع سنگآید؛ لذا، محصوالت این نمی

( مختلف )از Top sizeقابل استفاده برای خوراکی با ابعاد باالیی ) ای:ضربه شکنهایمزایای سنگ

تولید محصوالت منظم، حساسیت  ،(5-3) (، نسبت کاهش )خردایش( باالmm 75متر تا  5/1

های شکنی تکمیلی در نمونهقابل استفاده برای اهداف سنگکم به خوراک چسبنده، 

 .( قابل استفاده استtramp)برای قطعات غیرقابل خردایش ، جدیدتر

مواد دارای سیلیس باال نرخ سایش دستگاه را به شدت افزایش ای: شکنهای ضربهمعایب سنگ

 دهند، مصرف انرژی باال است، به خوراکدهنده نیاز دارد.می

 

 
 

( صفحات 4( بدنه دستگاه، )8( صفحات ضربه، )0( صفحات محافظ جانبی، )1شکن: )اجزاء سنگ

 ( یاتاقان نیرو محرکه.7( روتور، و )1( محور نگهدارنده، )5کشی، )چ

 

 گزارش شده است. m 0های صنعتی تا قطر روتور در نمونه

عدد نیز قابل ارتقاء است. این  8تعداد صفحات ضربه معموالً دو عدد است که در صورت نیاز تا 

 مورد استفاده قرار شکنی صفحه برای کنترل ابعاد باالیی محصول در مدار باز سنگ

 گیرد.می

 
 

        1 
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توان با تغییر زاویه صفحات ضربه به کمک سیلندهای هیدرولیکی ابعاد خوراک و ظرفیت را می

 ( تغییر داد.0پشت صفحات )

های جدید، استفاده از سیلندرهای هیدرولیکی امکان تخلیه قطعات غیرقابل خردایش را در ماشین

عه سخت به داخل دستگاه، پس از برخورد با نیز فراهم نموده است. با ورود یک قط

شود و بدین ترتیب، دهانه خروجی قسمت باالیی صفحات، سیلندر به عقب رانده می

شود. سپس، فنرهاهای تعبیه شده بین صفحات و افزایش یافته و قطعه سخت خارج می

ترتیب، گردانند تا بدین دیواره داخلی دستگاه، صفحات را مجدداً به حالت قبل باز می

 دهانه خروجی به اندازه مورد نظر برگردد.
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 صفحات ضربه ممکن است یک تکه و یا دو تکه باشند.

 شود:برای تعویض صفحات فرسوده از جرثقیل استفاده می

 

 
 

 عدد بر روی شافت افقی است: 1یا  4)صفحات( چکشی ها تعداد میله
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 :ایضربهشکنهای سنگ شناسیآسیب

 ها، فرسایش قطعات مهمترین علت استهالک این دستگاه ت و آسترها:فرسایش قطعا

و آسترهای % فرسایش دستگاه( 72)بیش از ( 4ها )صفحات( ضربه )خردایش شامل میله

شکن است. لذا، توجه به کیفیت متالورژیکی این ( سنگ1( و بدنه داخلی )0صفحات ضربه )

ها تنها از یک فلز آلیاژی یمی که میلههای قدبر خالف نمونه قطعات بسیار ضروری است.

ها شامل یک بستر )ماتریس( چدنی یا های جدید میلهشدند، در دستگاهساخته می

فوالدی است که ذرات سرامیکی در آن جاسازی شده است. این کار سبب عمر آسترها 

 برابر افزایش داده است. همچنین، به دلیل ویژگیهای سرامیک، طی فرسایش 4تا  0را 

آسترها نیز آلیاژهای مناسب برای  شود.ها نیز حفظ میها، تیزی میلهتدریجی میله

 دار و فوالدهای مارتنزیتی و آوستنیتی است.معموالً آهن سفید کرم

 :شکنها، موتور و روتور به دلیل سنگینی وظیفه این سنگ استهالک موتور و شافت روتور

ر است. به عنوان مثال، در اغلب معادن شن و دستگاه معموالً از استهالک زیادی برخوردا

 ماسه، سرویس روزانه دستگاه الزامی است.

 

 (Rotary Breakerخردکننده چرخشی ) -2-1-1

 شکن برای خردایش مواد معدنی نرم )مانند زغال( و رسی مناسب است.این نوع سنگ
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 شود.شکنها در اثر ضربه گرانشی ایجاد میخردایش در این سنگ

 باشد.شکن مربوط به باالبرها مینرخ سایش در این سنگ بیشترین
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 ای از صفحات سرندی داخل ماشین نشان داده شده است:در شکل زیر، نمونه

 

 
 

 (Low Speed Sizerهای سرعت پایین )خردکننده -2-1-1

لی گشتاور دار هستند که در یک محفظه با سرعت کم وشکنها شامل دو استوانه دندانهاین سنگ

 چرخند.باال در خالف جهت یکدیگر می

 شکن، حداقل تولید نرمه را به دنبال دارد.مکانیزم خردایش در این نوع سنگ
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 ها بستگی دارد.داری استوانهابعاد خوراک و محصول به فاصله

 

 

 

 های سرعت پایین برای مواد سخت غیرساینده و چسبناک قابل استفاده هستند.خردکننده

طراف ماشین سیستمی تعبیه شده است که ذرات بزرگتر از ظرفیت پذیرش ماشین را بدون در ا

 کند.هدرروی محصول از ماشین خارج می

( و Center sizingها به دو نوع خردکننده مرکزی )بر اساس مکانیزم عملکرد، این ماشین

ها زاویه دندانهو )به جهت چرخش غلتکها  شوند( تقسیم میSide sizingخردکننده جانبی )

 :توجه کنید(
 

 
 

شود تا نسبت خردایش افزایش داده شود. در برخی از انواع مرکزی، یک تیغه کمکی نصب می

ها پس از عبور از فضای بین دو غلتک، بین تیغه و غلتکها قطعات خرد شده بین دندانه

 شوند:مجدداً خرد می
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 :ع جانبی به سمت دیواره دستگاه استها در انوایابی دندانهجهت

 

 
 

 شکن اولیه و ثانویه قابل استفاده هستند. در جایگاه های مرکزی به عنوان سنگخردکننده

شکن است. انواع جانبی به عنوان سنگ mm 52شکنی ثانویه، ابعاد محصول در حدود سنگ

 .است mm 82دود مرحله دوم و سوم کاربرد دارند. در این شرایط ابعاد محصول در ح
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برای انواع مرکزی و تا  t/h 10222ظرفیت بسیار باال )تا  های سرعت پایین:مزایای خردکننده

t/h 0522 قابلیت خردایش مواد معدنی با ابعاد باالیی تا (، برای انواع جانبیm 0 ، قابل

سیار هزینه نصب و فضای تأسیساتی کم، تولید نرمه باستفاده برای مواد چسبنده و رسی، 

 اندک، مصرف انرژی بسیار پایین.

 4یا  8برای انواع مرکزی و  1یا  8) نسبت کاهش کم های سرعت پایین:معایب خردکننده

، نیاز به سیستم تأمین برق بسیار دقیق )به دلیل ایجاد نوسان در برق (برای انواع جانبی

 مصرفی(، برای تناژهای کم مقرون به صرفه نیست.

 
 

 (Hammer millچکشی )شکن سنگ -2-1-1

ای است با این تفاوت که نیروی چکشها مستقیماً از روتور شکن ضربهشکن مشابه با سنگاین سنگ

 شود.تأمین می

 نیز گزارش شده است. t/h 8222شکنها تا ظرفیت این نوع سنگ

عیین شکنها یک شبکه تعبیه شده است که قطر شکافهای آن ابعاد محصول را تدر انتهای این سنگ

 کند.می

 
 

( پوشش باالیی 4( صفحه ضربه ورودی، )8( بدنه داخلی، )0( صفحه ضربه باالیی، )1اجزاء ماشین: )

( 3( صفحه ضربه درونی، )7( پوشش باالیی دستگاه، )1( صفحه ضربه داخلی، )5دستگاه، )

 ور و چکشها.( روت11( پوشش تحتانی، و )12( سرند )شبکه( محصول، )9صفحه محافظ، )

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
 

7 

 

8 

 
9 

 

10 

 

11 



 مهندسی خردایش

 ، دانشگاه شهید باهنر کرمانمجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، 

 مدرس: حمید خوشدست
 

 

 11 

 است.گزارش شده  m 0 های صنعتی تادر ماشینقطر روتور )به همراه چکشها( 

 نشان داده شده است. شکن چکشیسنگدر شکل زیر، چیدمان چکشها در 

 

 

 

 

 



 مهندسی خردایش

 ، دانشگاه شهید باهنر کرمانمجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، 

 مدرس: حمید خوشدست
 

 

 11 

های جدید، به منظور کاهش استهالک )فرسایش و شکستگی( چکشها، از طرحهای پیوسته در دستگاه

دهد. احتمال گیر افتادن سنگ بین چکش و سرند را کاهش میشود. این طرح، استفاده می

 یابد:افزایش میو در نتیجه، ظرفیت  ضربهتر شدن شافت، نیروی همچنین، به دلیل سنگین

 

 
 

 

 (Feeder Breakerخردکننده )دهنده خوراک -2-1-1

د کردن تنها از های سرعت پایین است با این تفاوت که برای خرشکن مشابه با خردکنندهاین سنگ

 برد.یک غلتک بهره می

 شکن برای سنگهای نرم تا با سختی متوسط مناسب است.این سنگ

شکنها توان از این سنگبرای تولید ذرات درشت دانه که باید توسط نوار نقاله حمل شود می

 استفاده کرد.

 شود.ه میشکن معموالً در معادن زیرزمینی و یا خرد کردن روباره استفاداز این سنگ

 متغیر است. t/h 5222-522ظرفیت این ماشینها بین 
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( صفحات 4( قطعات دفع گل و الی و برف، )8( زنجیر استقرار، )0( اتصال شیارها، )1اجزاء ماشین: )

( بدنه جانبی دستگاه، 7( بدنه پایینی دستگاه، )1( غلتکهای گرداننده صفحات انتقال، )5انتقال، )

 ( غلتک خردایش.11های خردایش، و )( دندانه12اتاقان غلتک خردایش، )( ی9( ریل، )3)

 

هزینه تأسیساتی اندک، امکان خردایش و انتقال همزمان دهنده خردکننده: مزایای خوراک

مواد، امکان جابجایی آسان و کم هزینه، بسیار مناسب برای مواد مرطوب، نیاز به فضای 

و یا مخازن خوراکدهی حجیم، قابلیت نصب چرخ بسیار کم، عدم نیاز به خوراکدهنده 

 زنجیری و چرخ.

 نسبت کاهش بسیار کم، نرخ سایش باال است. دهنده خردکننده:معایب خوراک

 



 مهندسی خردایش

 ، دانشگاه شهید باهنر کرمانمجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، 

 مدرس: حمید خوشدست
 

 

 11 

 
 

 در شکل زیر، تصویری از یک غلتک پوسیده شده نشان داده شده است:
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 (Roller Crusher or Crushing Rollsشکن غلتکی )سنگ -2-1-1

چرخند شکنها با اعمال فشار بین دو غلتک که در خالف جهت یکدیگر میاین سنگخردایش در 

 اند.متر طراحی شده 0غلتکها تا قطر  شود.حاصل می

 اند.شکنها محدود شده است و با انواع مخروطی جایگزین شدهاستفاده از این سنگ

 ست.گزارش شده ا 8-5با نسبت خردایش  t/h 5052ها تا شکنظرفیت این سنگ

زده و با سایندگی کم مانند سنگ آهک،  شکن برای مواد ترد و شکننده، چسبنده، یخاین سنگ

 های نرم آهن مناسب هستند.زغال، گچ، ژیپس، فسفات و کانه
 

 
 

شکنها به یک سیستم هیدرولیکی مجهز هستند که در صورت ورود قطعات غیر قابل این سنگ

و پس از خروج قطعه، مجدداً به جای خود شود خردایش، غلتک به عقب رانده می

 شود.بازگردانده می

 ای( باشد.ای و شانهسطوح غلتکها ممکن است ساده و یا دارای زائده )ذوزنقه

 روند.( برای خردایش مواد درشت با ترکیبی از فشار و برش بکار میtoothedدار )انواع دندانه
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 گیر افتادن سنگ بین دو غلتک:

و نیروی شعاعی وارد شده از طرف غلتک بر سنگ  θر زاویه درگیر شدن سنگ با سطح غلتکها اگ

C  وμ :ضریب اصطکاک باشد، آنگاه 

= مؤلفه قائم نیرو  )2/sin(C  

(E) = نیروی اصطکاک مماسی   C  

= مؤلفه عمودی نیروی اصطکاک )2/cos(C  
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 ر حالت تعادل نیروها در جهت عمودی:د

)2/cos(2)2/sin(2  CC   

)2/tan(
)2/cos(

)2/sin(





   

tan(/2(بنابراین باید  . 

نباید از  θاست، بنابراین  0/2-8/2ها و فوالد حدود با توجه به اینکه ضریب اصطکاک اغلب کانه

 بیشتر باشد. °82

یابد؛ هر چه زاویه بیشتر باشد باید سرعت ت کاهش میمقدار ضریب اصطکاک با افزایش سرع

 غلتکها را کاهش داد.

 باشد، آنگاه: a0چنانچه فاصله بین دو غلتک 

rR

aR




)2/cos(  

معادله فوق برای تعیین بزرگترین اندازه سنگ درگیر بین غلتکها، با توجه به نسبت کاهش 








a

r
و  

 رود.می قطر غلتک به کار

 

 شکنی تکمیلیسنگ -2-1

 شکنهای اولیه هستند.شکنها معموالً کوچکتر از سنگاین سنگ

 است. cm 15شکنها معموالً کوچکتر از خوراک این سنگ

 کنند.شکنهای اولیه به صورت خشک کار میشکنهای ثانویه مانند سنگسنگ

 رحله سوم و چهارم نیز استفاده نمود.شکنی متوان از سنگچنانچه نیاز به خردایش بیشتر باشد می

 شکنی تر استفاده شود.در این مراحل ممکن است از سنگ

شکنهای مرحله سوم شامل سنگ، HPGRشکنهای ثانویه شامل انواع مخروطی استاندارد و سنگ

شکنهای مرحله چهارم شامل انواع سنگو  WaterFlushانواع مخروطی سرکوتاه و 

Gyradisc شوند.ودی میای عمو ضربه 

 

 (Cone Crusherشکن مخروطی )سنگ -2-1-4

شکن ژیراتوری است با این تفاوت که محور کوتاهتری شکنها مشابه با سنگسنگعملکرد این 

 چرخد.دارند و مخروط خردایش با سرعت بیشتر و در دامنه وسیعتری می
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شکنهای ش سنگشکنهای ژیراتوری به صورت قیف ولی محفظه خردایمحفظه خردایش سنگ

 مخروطی به صورت قیف وارونه است.

های تولید شده این با توجه به اینکه در اغلب مدل است. t/h 0422شکنها تا ظرفیت این نوع سنگ

با تغییر  .دستگاه، دهانه خروجی )با تنظیم میزان خارج از مرکز بودن( قابل تغییر است

 گیرد.رار میاندازه دهانه ظرفیت به طور مستقیم تحت تأثیر ق

 (.WaterFlushشکنهای مخروطی عبارتند از استاندارد، سرکوتاه و تر )انواع سنگ
 

 
( محور افقی، 4( مخروط، )8( پوشش داخلی محفظه خردایش، )0( بدنه باالیی، )1اجزاء ماشین: )

 ( محور اصلی.3( بدنه پایینی، و )7( بوش خارج از مرکز، )1( سیلندر هیدرولیکی، )5)
 

شکن مخروطی به تناژ، ابعاد خوراک، ویژگیهای ماده معدنی و در سنگخاب هر یک از انواع انت

 نتیجه شرایط نگهداری، پرسنلی و استهالک بستگی دارد:

 سنگ( شکن مخروطی استانداردStandard cone crusher برای خرد کردن ذرات :)

 است.  cm 1-5/2گیرد. ابعاد محصول بین تر مورد استفاده قرار میدرشت

 سنگ( شکن مخروطی سرکوتاهShort-head cone crusher برای خرد کردن ذرات ریز :)

 است. ظرفیت این نوع  cm 0-0/2گیرد. ابعاد محصول بین مورد استفاده قرار می

 شکنها از انواع استاندارد کمتر است.سنگ



 مهندسی خردایش

 ، دانشگاه شهید باهنر کرمانمجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، 

 مدرس: حمید خوشدست
 

 

 13 

 شکن سنگWaterFlush را فراهم  شکن مخروطی که امکان استفاده از آبسنگ: نوعی

 ظرفیت این نوع درصد جامد است.  82-72کرده است. محصول پالپی ریزدانه و با 

 است. 7-5/3نسبت کاهش در این دستگاه  شکنها در حدود انواع سرکوتاه است.سنگ

 

  
 شکن مخروطی سرکوتاهسنگ شکن مخروطی استانداردسنگ

 

 شود؛ به عنوان مثال:می شکل مخروط و محفظه خردایش برای اهداف مختلف اصالح

 (8-4)با نسبت کاهش  شکنی مرحله دومبرای سنگ: 
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 (0-5/8)با نسبت کاهش  شکنی مرحله سومبرای سنگ: 

 

 
 

 اند:شکنهای مخروطی در شکلهای زیر نشان داده شدهانواع طرحهای محفظه خردایش برای سنگ

 شکن مخروطی استاندارد:سنگ 

 

 
 

 شکن مخروطی سرکوتاه:سنگ 
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 شکنهای مرحله سوم:سنگ 

 

 

 
 

 شکنهای مخروطی عبارتند از:اجزاء خردایش در سنگ

 ( فاصله دهانه خروجی در حالت بستهClosed side setting: CSS) 

 ( دامنه نوسان محور مخروطEccentric setting: Ecc) 

 ( فاصله دهانه خروجی در حالت بازOpen side setting: OSS) 

 CSS + Ecc = OSS 
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 استاندارد سرکوتاه         مشخصات اجزاء خردایش

 

 طور کلی:ه ب

  درCSS  ثابت، با افزایشEcc یابند.ظرفیت و ابعاد محصول افزایش می 

  با کاهشCSS شود ولی ظرفیت کاهش و احتمال خفه شدن تر میشکل ذرات منظم

 یابد.محفظه خردایش افزایش می

  درصد  72-32در حدود  شکنهای مخروطیسنگاندازه محصولCSS  و اندازه محصول

 است. CSSدرصد  55-12شکنهای ژیراتوری در حدود سنگ

 

 ( قابل تنظیم است.4هایی بر روی محور افقی )با تغییر موقعیت دندانه Eccمقدار 
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 :مخروطیشکنهای سنگ شناسیآسیب

 :ن نرخ فرسایش به به دلیل تنش زیاد در دهانه خروجی، بیشتری فرسایش دهانه خروجی

تواند این قسمت تعلق دارد. لذا، سرویس منظم و در صورت نیاز، تعویض به موقع می

 عمر دستگاه را زیاد کند.

 

 
 

شکنهای انتخاب آسترهای محافظ بر روی مخروط و دیواره محفظه خردایش در عملکرد سنگ

محصول بستگی مخروطی نقش کلیدی دارد. انتخاب ترکیب آسترها به ابعاد خوراک و 

 نکته مهم دیگر، فراهم نمودن شرایط فرسایش یکنواخت در این قسمتها است. دارد. 

 شکن آسیب جدی رساند، توان به سنگاز جمله آسیبهایی که می :آسیبهای مکانیکی 

توجهی به سیستم روغنکاری دستگاه است. در مواردی مشاهده شده است که به دلیل بی
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شکن به طور )به دلیل وجود ضایعات در روغن مصرفی(، سنگ از کار افتادن پمپ روغن

 کامل متوقف شده است )یا در اصطالح جام کرده است(. 

 این کار توسط صفحات  ها در تابستان و زمستان الزامی است.دندهرگیری چرخهمچنین، فیل

 شود.ای انجام میویژه

 شکنها ورود مواد سنگ مهمترین عامل آسیب در این قابل خردایش: ورود مواد غیر

غیرقابل خردایش یا سنگهای بسیار سخت است. حضور این مواد سبب تسریع در 

 شود:شکن میفرسایش قطعات دهانه خروجی سنگ

 

 
 

های جدید برای رفع این مشکل با استفاده از چند سیلندر نیتروژن در اطراف دستگاه و در دستگاه

کنند به گیری میر دیواره دستگاه را اندازهفشار وارد شده ببه کمک سنسورهایی که 

 دهند.صورت خودکار دهانه خروجی را برای تخلیه مواد غیرقابل خردایش افزایش می



 مهندسی خردایش

 ، دانشگاه شهید باهنر کرمانمجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، 

 مدرس: حمید خوشدست
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شکنهای مخروطی است با این تفاوت که سنگیکی از اعضای خانواده  Gyradiscشکن سنگ

 خردایش ناشی از ضربه و سایش است.

 کشی حاصل شود.کنند تا حداکثر توانمی شکنها به صورت خفه کارسنگاین 

 گیرد.ها مورد استفاده قرار میشکنها برای تولید محصولی با ابعاد منظم از سنگها و کانهاین سنگ
 

 



 مهندسی خردایش

 ، دانشگاه شهید باهنر کرمانمجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، 

 مدرس: حمید خوشدست
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 (High Pressure Grinding Rolls: HPGRآسیای غلتکی فشار باال ) -2-1-2

وت که در پشت یکی از غلتکها دو شکنها مشابه با انواع غلتکی است با این تفاسنگعملکرد این 

 سیلندر فشار تعبیه شده است تا متناسب با سختی ماده معدنی، فشار را افزایش دهد.

شود که این، کارایی عملکرد فشاری غلتک فشار باال باعث تشکیل ریزشکستگی درون ذرات می

 نماید.یل میکنی و یا عملیات فروشویی را به میزان قابل توجهی تسهآسیاها در مدار نرم

 ای حاصل شود.کنند تا مکانیزم شکست درون ذرهکار میشکنها به صورت خفه این سنگ

 شود، شکست در شکن غلتکی معمولی که شکست بین سطوح غلتکها ایجاد میسنگبر خالف 

در اثر فشار باالی ایجاد شده و توزیع یافته میان ذرات و از طرف  HPGRشکنهای سنگ

 شود.دیگر ایجاد میخود ذرات بر یک

 

    
HPGR شکنهای فکی، ژیراتوری و سنگ شکن غلتکیسنگ

 مخروطی

ای و آسیاهای گلوله

 ایمیله

 

مصرف انرژی کم، قابل استفاده برای مواد با رطوبت نسبتاً مزایای آسیاهای غلتکی فشار باال: 

( در فرایندهای پایین grindabilityشوندگی )%(، افزایش کارایی و قابلیت نرم12باال )تا 

دست، نگهداری آسان، نیاز به فضای کم، ارتعاش و صدای کم، میزان عملیاتی بودن باال 

 (، نرخ سایش کم سطح غلتکها.> 95)%

ای هزینه سرمایهحساسیت زیاد به مواد غیر قابل خردایش،  معایب آسیاهای غلتکی فشار باال:

 .باال

 



 مهندسی خردایش

 ، دانشگاه شهید باهنر کرمانمجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، 

 مدرس: حمید خوشدست
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( بدنه 5( مخزن نیتروژن، )4( سیلندر هیدرولیکی، )8( غلتکها، )0ا، )( محور غلتکه1اجزاء ماشین: )

( قیف خوراکدهی، 9( موتور )نیرو محرکه(، )3( بوش اطمینان، )7( جعبه دنده، )1ماشین، )

 ( صفحات هادی خوراکدهی.12و )

 

 گزارش شده است. t/h 4022ها تا ظرفیت این ماشین

 متر گزارش شده است. 0عرض آنها تا  متر و 8اس صنعتی تا یقطر غلتکها در مق

به دلیل فشار زیاد در حفره عملیاتی، محصول این ماشین به صورت فشرده )کیک( یا پولک مانند 

 است.

 



 مهندسی خردایش

 ، دانشگاه شهید باهنر کرمانمجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، 

 مدرس: حمید خوشدست
 

 

 12 

 
 

 :شناسی آسیاهای غلتکی فشار باالآسیب

 :یکی از مهمترین آسیبها در  سایش غیریکنواخت غلتکهاHPGR  فرسایش غیریکنواخت

ا راهکار مؤثر برای رفع این مشکل، خوراکدهی یکنواخت به دستگاه سطح غلتکها است. تنه

در مرحله اول، باید توزیع مواد بر روی نوار نقاله ورودی به خوراکدهنده ماشین  است.

( مواد بر روی نقاله سبب انحراف غلتک متحرک Segregationرا کنترل کرد. جدانشینی )

 د:شوو در نتیجه، سایش غیریکنواخت غلتکها می

 

 

 



 مهندسی خردایش

 ، دانشگاه شهید باهنر کرمانمجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، 

 مدرس: حمید خوشدست
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شوند. این خوراکدهنده های ثقلی تغذیه میآسیاهای غلتکی فشار باال معموالً توسط خوراکدهنده

اند تا از پر بودن پیوسته فضای بین غلتکها )شرایط به یک سیستم کنترل ویژه مجهز شده

صفحاتی به نام صفحات هادی  زها، اخفه کارکنی( اطمینان حاصل شود. در این خوراکدهنده

 شود تا از توزیع یکنواخت خوراک بین غلتکها اطمینان حاصل شود.استفاده می

 

 :سطح )آستر( غلتکها ممکن است صاف و یا دارای زائده )برآمدگی نه  سایش غلتکها

آلیاژهای مناسب برای غلتکها و همچنین، طرحدار کردن سطح استفاده از دندانه( باشد. 

ا است. طرحدار کردن با بهبود زاویه درگیری، آنها عامل اصلی در کنترل سایش غلتکه

 زده شده:انواع آسترها عبارتند از پروفیل. دهدظرفیت را نیز افزایش می

 

          



 مهندسی خردایش

 ، دانشگاه شهید باهنر کرمانمجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، 

 مدرس: حمید خوشدست
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ها از جنس : میخچهHEXADURزده شده که پرکاربردترین نوع آستر است و انواع  میخچهو 

شی از جنس مواد شامل قطعات شش گو HEXADURکاربید تنگستن هستند. آسترهای 

مقاوم در بستری نرمتر هستند. قطعات شش گوش از یک خمیره فلزی و یک فاز سرامیکی 

 شوند.مقاوم ساخته می
 

    
 

ها یا در آسترهای دارای زائده، مواد طی عبور از حفره غلتکها به صورت بستری بین پروفیل

 Compact) یه محافظشوند و بدین ترتیب یک الها تجمع یافته و متراکم میمیخچه

autogenous wear layer  ) شود که از بدنه اصلی آستر که از آلیاژهای تشکیل می

 کند.است حفاظت می نرمتری تهیه شده

 
 

 



 مهندسی خردایش

 ، دانشگاه شهید باهنر کرمانمجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، 

 مدرس: حمید خوشدست
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 آسیاهای غلتکی فشار باال به شدت به حضور مواد غیر قابل خردایش: ورود مواد غیر 

دایش بین غلتکها ممکن است قابل خردایش حساس هستند. ورود این مواد به فضای خر

کن شدن غلتکها شود. لذا، در نظر گرفتن تمهیداتی به منظور جلوگیری از موجب تکه

 ورود این مواد به حفره خردایش بسیار ضروری است.

 

 
 

 (Vertical Impact or Barmac Crusherای عمودی )شکن ضربهسنگ -2-1-3

افقی هستند با این تفاوت که محور روتور عمودی  ایشکنهای ضربهشکنها مشابه با سنگاین سنگ

 بوده و سرعت بیشتری دارد.
 

 



 مهندسی خردایش

 ، دانشگاه شهید باهنر کرمانمجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، 
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 11 

 شکن مرحله سوم یا چهارم قابل استفاده است.در صنایع فرآوری، این دستگاه به عنوان سنگ

 rock-on-rock crushing)ای شکنها در اثر برخورد بین ذرهسنگمکانیزم خردایش در این 

mechanism ) و در ابر( سنگهاrock cloudایجاد می ) شود نه در بستر محافظ سنگی

(rock protection.در دیواره محفظه خردایش ) 

 

 
 

 شکنها، خردایش در اثر پرتاب و برخورد سنگها به دیواره استحکام یافتهدر برخی از انواع این سنگ

 شود.گفته می  rock-on-anvilشود. به این مکانیزم خردایش، شکن انجام میداخلی سنگ

 است. 5/1-8بین  rock-on-anvilو در  5/1-0بین  rock-on-rockنسبت کاهش در مکانیزم 

سرعت  گزارش شده است. mm 14با حداکثر ابعاد خوراک  t/h 722شکنها تا ظرفیت این سنگ

متناسب با ابعاد خوراک است. سرعت روتور برای خوراکهای  rpm 8522-1222روتور نیز 

 شود.اهش داده میتر کدرشت

 و شکل محصول را حفظ ساختار  ای عمودی،ی ضربهشکنهاسرعت باالی خردایش در این سنگ

دهد کند )کاهش ریزشکستگی و ترک در محصوالت(، رطوبت محصول را کاهش میمی

 بخشد. دستی را بهبود می( و در نتیجه، فرایند سرندکنی پایینچرا؟)



 مهندسی خردایش

 ، دانشگاه شهید باهنر کرمانمجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، 

 مدرس: حمید خوشدست
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آسیاکنی های فروشویی و پیشسازی خوراک تودهماسه، آمادهاین دستگاه برای خردایش شن و 

 گیرد. مورد استفاده قرار می

شود شود. این عمل سبب میخوراک در این دستگاه بدون واسطه و به صورت آبشاری تزریق می

 تا خوراک روتور را دور زده و در داخل محفظه خردایش، جریان آبشاری تشکیل شود:

 

 
 



 مهندسی خردایش

 ، دانشگاه شهید باهنر کرمانمجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، 
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)رینگ حفره اتاقک تغییر حجم محفظه خردایش  ،روتورو قطر ه با تغییر سرعت در این دستگا

توان عملکرد دستگاه را کنترل ( میCascade ratio) خوراک و نسبت آبشاریخردایش( 

 نمود.

ظرفیت )تا توان بدون تغییر در کیفیت محصول، %( می12با افزایش نسبت آبشاری )معموالً تا 

افزایش نسبت آبشاری  ین به معنای کاهش مصرف انرژی است.%( را افزایش داد و ا12

 دهد.بیش از این مقدار، کیفیت محصول را تغییر می

 توان سرعت روتور را کاهش داد.به جای افزایش نسبت آبشاری می

 



 مهندسی خردایش

 ، دانشگاه شهید باهنر کرمانمجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، 
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توان با استفاده از آسترهای مقاوم و یا بستری از خود ماده معدنی حفاظت از دیواره می

(autogenous liner.صورت گیرد ) 

این مکانیزم خود حفاظتی، به دلیل کاهش نرخ سایش قطعات، کاهش دفعات سرویس دستگاه و 

 خالصه شدن برنامه نگهداری، هزینه خردایش را به میزان قابل قبولی کاهش داده است.

 



 مهندسی خردایش

 ، دانشگاه شهید باهنر کرمانمجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، 
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، قابل استفاده برای مناسب برای خوراکهای چسبنده: ای عمودیشکن ضربهسنگمزایای 

میزان عملیاتی بودن باال، ، ، نگهداری و هزینه عملیاتی کمکهای ریز و بسیار سایندهخورا

تولید محصول منظم، قابلیت دریافت خوراکی با نوسانات زیاد در خواص، نصب سریع و 

نداسیون ساده به دلیل وزن و ارتعاشات و، نیاز به فروز( 8الی  0نفر طی  0ن )توسط آسا

 .شکن متحرککم، مناسب به عنوان سنگ

مراحل اولیه و خوراکهای نامناسب برای خردایش  :ای عمودیشکن ضربهسنگمعایب 

 .cm 4/1تر ازدرشت



 مهندسی خردایش

 ، دانشگاه شهید باهنر کرمانمجتمع آموزش عالی زرندبخش مهندسی معدن، 
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 ای عمودی:شکنهای ضربهسنگ شناسیآسیب

 شکنها عبارتند از:مهمترین عوامل استهالک در این نوع سنگ

  لیل اثر ذرات )به د داخلی و خارجی پوششبرای رفع این مشکل،  روتور: اجزاءفرسایش

های سختی محافظت توسط پوشش)به دلیل برخورد شدید با ذرات( ها لبهدرشت( و 

 شوند.می

 

 
 

 نیرو محرکه روتور دستگاه توسط یک موتور مدی موتور دستگاه: آناکارAC  تأمین 

در جریانهای کمتر از بار حداکثری  ACشود. با توجه به اینکه استفاده از موتورهای می

شود، بنابراین معموالً سه استراتژی برای رفع این مشکل موتور می مدیاارناکسبب 

شود: افزایش ظرفیت روتور، افزایش سرعت روتور و نصب یک موتور اعمال می

 کوچکتر.

 



 مهندسی خردایش

 بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مدرس: حمید خوشدست
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  سومفصل 

 مدارهای سنگ شکنیطراحی 
 

 

 مقدمه -3-1

بر در واحد خردایش در صنایع فرآوری مواد معدنی از جمله مراحل و بخشهای بسیار هزینه

 اندازی یک کارخانه فرآوری است.تأسیس و راه

 ای را در نظر گرفت.شکنی باید الزامات و مالحظات ویژهدر طراحی واحدهای سنگ

 حظات طراحی عبارت است از:هدف از این مال

  تولیدو اهداف تأمین انتظارات 

  های تجهیزات، انرژی و نیروی انسانیبا کنترل هزینه سرمایهمدیریت 

 محیطیارضای الزامات زیست 

 شکنی خوب شامل سه مرحله زیر است:طراحی یک کارخانه سنگ

 مناسب طراحی فرایند 

 مناسب انتخاب تجهیزات 

 طراحی چیدمان مناسب 

شوند در حالی که مورد سوم به مورد اول توسط اهداف تولید و پارامترهای طراحی دیکته می دو

 تجربه و دانش گروه طراحی بستگی دارد.

 

 مروری بر مالحظات طراحی -3-7

شکنی در سه گروه مشخصات ماده ر طراحی واحدهای سنگببه طور کلی، پارامترهای مؤثر 

 یطی قابل تقسیم هستند.معدنی، الزامات تولید و عوامل مح



 مهندسی خردایش

 بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مدرس: حمید خوشدست
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 عبارتند از:فرایند طراحی  معیارهای

 :شکنی تکمیلی، ذخیره و بازآوریشکنی اولیه، سنگسنگ نوع فرایند 

 ابعاد باالیی خوراک، نوع ماده معدنی، مقاومت فشاری، اندیس های ماده معدنی: ویژگی

نشست و (، شرایط سال ول مختلفمخصوص، رطوبت ماده معدنی )در فص سایش، وزن

 بخشهای مختلف مدار جریانها و در مواد جدانشینی 

 :برنامه عملیاتی ( کارکرد ساالنهd/y( کارکرد روزانه ،)h/d ظرفیت اسمی ساالنه، تعداد ،)

شکنی در روز، میزان عملیاتی شیفت کاری معدن در روز، تعداد شیفت کاری واحد سنگ

 شکنیسنگ بودن واحد

ننده نمای کلی طرح، حداکثر تناژ تولید و ابعاد تجهیزات متناسب با کفلوشیت کارخانه نیز تعیین

 ظرفیت کارخانه است.

 

 گذاریهای سرمایههزینه -3-7-1

های مستقیم و شکنی شامل قیمت تجهیزات، هزینهاندازی واحدهای سنگهزینه نصب و راه

 شده است.بینی نهای پیشدرصد برای هزینه 02-02های غیرمستقیم به همراه هزینه

 های مستقیم عبارتند از:هزینه

 سازی زمینآماده 

 هزینه مواد ساختمانی شامل بتن و فوالد 

 های اجرایی شامل معماری و عمرانی، مکانیکی و الکتریکیهزینه 

 شوند:های ساخت و ساز میهای غیرمستقیم شامل هزینههزینه

 آالت ساختمانی و لوازم یدکیماشین 

 راحی، نظارت و غیره(های پرسنلی )طهزینه 

 دستمزد و مالیات 

 

 مشخصات ماده معدنی -3-7-7

 شکن و طرح کارخانه است.مشخصات ماده معدنی مهمترین عامل در انتخاب نوع سنگ

نکته مهم در این مورد، تغییر ویژگیهای ماده معدنی در طول عمر معدن است که توجه ویژه به 

 کند.شکنی را ایجاب میپذیری کافی در طراحی کارخانه سنگانعطاف

 



 مهندسی خردایش

 بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مدرس: حمید خوشدست
 

 

 27 

 زیستایمنی و محیط -3-7-3

 ها و قوانین رعایت شود.ایمنی پرسنل و محیط کار باید طبق دستورالعمل

 شکنی است باید به دقت کنترل شود.ناپذیر واحدهای سنگانتشار گرد و غبار که جزء جدایی

ینی و تمهیدات کنترلی الزم بریزی احتمالی نیز باید پیشو صدای بیش از حد مجاز و روغن سر

 اتخاذ شود.

 

 یابی جهت تأسیس کارخانهمکان -3-7-7

شکنی باید به جغرافیا، توپوگرافی محل، شرایط ژئوتکنیکی، در انتخاب محل ساخت واحد سنگ

 میزان دسترسی و فاصله از سایر واحدها و شرایط آب و هوایی منطقه دقت کرد.

 

 ایعمر معدن و طرحهای توسعه -3-7-5

شکنی در فرایند طراحی نقش کلیدی دارد. به عنوان برداری کوتاه یا بلند مدت از واحد سنگبهره

های فوالدی و های کوتاه مدت شامل سازهمثال، تأسیسات عمرانی مناسب برای برنامه

 حهای بلند مدت، بتنی است.برای طر

   

 مالحظات عملیاتی و الزامات نگهداری -3-7-6

 شکنی تا حد ممکن باید ساده و اقتصادی باشد.کارخانه سنگ

 دهد.رعایت الزامات نگهداری، میزان عملیاتی بودن کارخانه را افزایش می

 شکنی باید مد نظر قرار گیرند عبارتند از:عواملی که در برنامه نگهداری کارخانه سنگ

 شکن، خوراکدهنده و سرندهای مربوطهقطعات یدکی و تعویضی سنگ 

 هیزات روغنکاریروغن و تج 

 هانقاله کنترل و سرویس نوار 

 بررسی و نظارت بر ابزاربندی و تجهیزات کنترلی 

 

 شکن و تجهیزات مربوطهانتخاب سنگ -3-7-2

 شکن به نوع و تناژ خوراک کارخانه و وظیفه مورد نظرشکن مناسب برای واحد سنگانتخاب سنگ

 بستگی دارد.
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شکن)ها(، تجهیزات دیگری نیز مورد نیاز هستند از جمله شکنی عالوه بر سنگدر هر واحد سنگ

برداری، باالبر پیکور، جرثقیل، نوار نقاله، خوراکدهنده، سرند، سیلو و بونکر، تجهیزات نمونه

 و تأسیسات غبارگیری.

شکن، خوراکدهنده و نوار نقاله هستند یه معموالً ساده و شامل یک سنگلشکنی اوواحدهای سنگ

شکن )معموالً شکنی تکمیلی از تجهیزات بسیار بیشتری شامل سنگارخانه سنگدر حالی که ک

 شوند.نقاله، سرندها و مخازن نگهداری تشکیل میبیش از یک دستگاه(، خوراکدهنده، نوار 

 شکنی فکی نشان داده شده است:در شکل زیر، تأسیسات یک نمونه واحد سنگ

 

 
 

ار مهم است. به عنوان یاهداف زیرزمینی و یا روزمینی بسشکنی برای توجه به ابعاد تأسیسات سنگ

های اولیه برای خردایش یک نمونه سنگ آهک نسبتاً شکنمثال، در شکل زیر انواع سنگ

با  mm 052برای تولید محصولی با ابعاد  t/h 0222و تناژ  mm 052سخت با ابعاد خوراک 

 اند.یکدیگر مقایسه شده

شکن انتخاب سنگ ،شود که ابعاد این تجهیزات بسیار متفاوت است؛ لذابا توجه به شکل مشاهده می

های مربوط به نظر از کارایی مورد نظر، به فضای در دسترس و هزینهمناسب صرف

نصب نیز بستگی دارد. به عنوان مثال، تفاوت در وزن تجهیزات در شکل زیر به طور 

 است. های طراحی و ساخت فونداسیون مؤثرمستقیم بر هزینه
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 طرح کارخانه و چیدمان تجهیزات -3-7-8

های ه داشتن سرمایه با هزینهاشکنی، هماهنگ نگمهمترین نکته در طراحی فلوشیت کارخانه سنگ

 عملیاتی در طول عمر کارخانه است.

طراحی و انتخاب چیدمان تجهیزات، نوع مدار )باز یا بسته( و تعداد مراحل خردایش نیز به وظایف 

 انتظار از کارخانه بستگی دارد.مورد 



 مهندسی خردایش

 بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مدرس: حمید خوشدست
 

 

 22 

 شکنی نشان داده شده است:های سنگدر شکلهای زیر، چند نمونه فلوشیت برای کارخانه

 ای باز یا بستهمدار دو مرحله 

 

 

 
 ای باز یا بستهمدار سه مرحله 
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 ایمدار چهار مرحله 

 

 
 

 شکنهای اولیهطراحی و انتخاب سنگ -3-3

ه کلید موفقیت صنایعی است که کاهش ابعاد ذرات در آنها نقش کلیدی شکنهای اولیانتخاب سنگ

 دارد.

شکنهای اولیه باید معیارهای متعددی را در نظر گرفت همچون ابعاد خوراک و در انتخاب سنگ

کارکنی(، نوع کاربری واحد شرایط عملیاتی )سقوط آزاد یا خفهمحصول، ظرفیت، 

پذیری در برابر مواد غیرقابل خردایش، ک(، انعطاف)زیرزمینی، روزمینی، برجا و یا متحر

 کشی و تأمین منابع انرژی، ها و برنامه نگهداری، خدمات پس از فروش، توانهزینه

 گذاری و جاری.های سرمایههزینه

های متخصصی متشکل از گیری از گروهامروزه، شرکتهای متعددی به صورت تخصصی و با بهره

شکنهای مختلف را به صورت ک، الکترونیک و غیره، تولید سنگهای مکانیمهندسین رشته

کنندگان و مصرففرایند ای انجام و کاتالوگ محصوالت خود را در اختیار طراحان حرفه

 دهند.قرار می

فرآوری شامل بررسی خوراک فرایند، طراحی بهترین  نمهندسیاز در نتیجه، وظیفه بسیاری 

های مورد نظر از میان کاتالوگ شرکتهای دستگاهچیدمان و در نهایت، انتخاب مدل 

 موجود است.
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مشتری، شرکتهای تولیدکننده امکان طراحی اختصاصی و یا اصالح طرحهای  درخواستدر صورت 

 اند.موجود برای محصوالت خود را فراهم نموده

 شکنهای اولیه شامل سه مرحله اصلی است:انتخاب سنگ

 مورد نظر و تناژ تعیین مشخصات ماده معدنی 

o شکن است، وکننده نوع سنگویژگیهای ماده معدنی تعیین 

o کندشکن را مشخص میظرفیت کارخانه نیز ابعاد سنگ 

 ها(شکن )غربالگری گزینهتعیین نوع سنگ 

 انتخاب شرکت و مدل دستگاه مورد نظر از کاتالوگ شرکت 

 

 معیارهای مربوط به ماده معدنی -3-3-1

توان به سه شکنهای اولیه را میشوند، سنگشکنی تغذیه میواحد سنگ بر اساس نوع موادی که به

 گروه زیر تقسیم کرد:

 مناسب برای مواد و فکی با بازوی مضاعف:  ، فکی ژیراتوریشکنهای ژیراتوریسنگ

 MPa 022 (PSIسفت، ساینده )با سیلیکات باال(، غیرچسبنده و با حداکثر مقاومت فشاری 

 های طالی با سیلیکای زیاد.، گرانیت، مس پورفیری و کانه(؛ مانند تاکونیت02222

 مناسب برای مواد  سرعت پایین: هایخردکنندهشکنهای فکی با بازوی ساده و سنگ

(؛ PSI 00522) MPa 022غیرساینده، چسبناک و با حدکثر مقاومت فشاری نسبتاً سخت، 

 هک نسبتاً سخت.های طالی کم سیلیکا و سنگ آمانند بوکسیت، کیمبرلیت، کانه

 مواد نرم مناسب برای  خردکننده:خوراکدهنده ای، غلتکی، چکشی و شکنهای ضربهسنگ

 MPa 052 (PSIو ترد، غیرساینده )با سیلیکات کم( و با مقاومت فشاری کمتر از 

 (؛ مانند سنگ آهک، کانه فسفات و ژیپس.00522

 ه بر اساس خواص ماده معدنی را شکنهای اولیای انتخاب سنگهبا توجه به مطالب فوق، شاخص

 توان در موارد زیر خالصه کرد.می

 

 اندیس سایش ماده معدنی -3-3-1-1

شکن متناسب با نوع مواد آلیاژی به کار رفته در ساخت قطعات خردایش و همچنین، هر سنگ

 ظرفیت و مکانیزم خردایش غالب آن، برای موادی با اندیس سایش معینی مناسب است.

 یش برخی مواد معدنی در جدول زیر ارائه شده است:اندیس سا
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 اندیس سایش ماده معدنی اندیس سایش ماده معدنی

 5222 سنگ آهک با سیلیکای زیاد 00222 اکسید آلومینیوم

 0222 کانه تنگستن 00222 ماسه سنگ

 022 هماتیت 00222 کوارتزیت

 522 سنگ آهک 0222 کانه طال

 05 رس 0222 گرانیت

 

شکنهای اولیه بر اساس اندیس سایش مواد معدنی طبق جدول پیشنهادی زیر انجام سنگ انتخاب

 شود:می

 

 مناسب شکنسنگ اندیس سایش

 فکی با بازوی مضاعف | فکی ژیراتوری | ژیراتوری 05222-2

0222-2 
فکی با  | فکی با بازوی مضاعف | فکی ژیراتوری | ژیراتوری

 ینخردکننده سرعت پای | بازوی ساده

0222-2 
فکی با  | فکی با بازوی مضاعف | فکی ژیراتوری | ژیراتوری

 سرعت باال غلتکی با | خردکننده سرعت پایین | بازوی ساده

0222-2 

فکی با  | فکی با بازوی مضاعف | فکی ژیراتوری | ژیراتوری

 | چکشی | ایضربه | خردکننده سرعت پایین | بازوی ساده

 لتکی با سرعت باالغ | خوراکدهنده خردکننده

 

 ایمقاومت ضربه -3-3-1-7

شکنی به منظور محاسبه توان کننده اندیس کار سنگمقاومت مواد معدنی در برابر ضربه تعیین

 مورد نیاز برای خردایش آن ماده معدنی است.

 شوند:ای به صورت زیر تقسیم میمواد معدنی بر اساس مقاومت ضربه
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 عنوان گروه
 مقاومت فشاری معادل ایمقاومت ضربه

ft.lb/in PSI MPa 

VI 052 > 00222 > 00 العاده سختفوق < 

V 002 00222 02-00 بسیار سخت 

IV 002 00522 00-02 سخت 

III 052 00222 00-00 متوسط 

II 005 00522 0-00 نرم 

I 02 02222 < 0 بسیار نرم 

 

ی مواد معدنی طبق جدول پیشنهادی زیر اشکنهای اولیه بر اساس مقاومت ضربهانتخاب سنگ

 شود:انجام می

 

 شکن مناسبسنگ (ft.lb/inای )مقاومت ضربه

 فکی با بازوی مضاعف | فکی ژیراتوری |ژیراتوری  > 00

 فکی با بازوی مضاعف | فکی ژیراتوری |ژیراتوری  00-02

02-00 
فکی  |فکی با بازوی مضاعف  | فکی ژیراتوری |ژیراتوری 

 خردکننده سرعت پایین |زوی ساده با با

00-00 

فکی  |فکی با بازوی مضاعف  | فکی ژیراتوری |ژیراتوری 

غلتکی سرعت  |خردکننده سرعت پایین  |با بازوی ساده 

 خوراکدهنده خردکننده |باال 

00-0 

فکی  |فکی با بازوی مضاعف  | فکی ژیراتوری |ژیراتوری 

غلتکی سرعت  |ن خردکننده سرعت پایی |با بازوی ساده 

 چکشی |ای ضربه |خوراکدهنده خردکننده  |باال 

0 > 

فکی  |فکی با بازوی مضاعف  | فکی ژیراتوری |ژیراتوری 

غلتکی سرعت  |خردکننده سرعت پایین  |با بازوی ساده 

 چکشی |ای ضربه |خوراکدهنده خردکننده  |باال 

 

 شکنمقدار رس خوراک سنگ -3-3-1-3

 کاهند.شکنهای اولیه مییا حاوی مواد چسبنده رس مانند معموالً از کارایی سنگ مواد معدنی رسی
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برند مانند شکنهایی است که از مکانیزم خردایش فشار بهره میبیشترین تأثیر این مواد بر سنگ

و غلتکی. این مواد تحت  با بازوی مضاعف ، فکی، فکی ژیراتوریشکنهای ژیراتوریسنگ

 شوند.شکنی و کاهش ظرفیت دستگاه میباعث اشغال فضای سنگفشار متراکم شده و 

شکنهای فکی با بازوی ساده به دلیل مکانیزم حرکتی رو به پایین ایجاد شده در دستگاه، تا سنگ

 حدودی برای مواد رسی قابل استفاده هستند.

ن ای به دلیل پر شدن سریع محفظه خردایش، برای خردایش چنیشکنهای چکشی و ضربهسنگ

 مناسب نیستند.موادی 

ها به دلیل نداشتن محفظه خردایش، تا حدودی برای مواد رسی مناسب خوراکدهنده خردکننده

 هستند.

های سرعت پایین به دلیل نداشتن مکانیزمی که سبب متراکم شدن مواد رسی شود، خردکننده

 بهترین گزینه برای خردایش چنین موادی هستند.

 

 دستگاهکاربری به معیارهای مربوط  -3-3-7

 برای اهداف زیرزمینیکاربری  -3-3-7-1

 شکنهای اولیه در معادن زیرزمینی باید به نکات زیر توجه کرد:برداری از سنگجهت بهره

 آالت استخراجحضور قطعات غیرقابل خردایش از ماشین 

 محدودیت فضا به ویژه در بعد ارتفاع 

 رطوبت احتمالی مواد و لذا، خوراک چسبنده 

 ابلیت جابجایی احتمالی در معدنق 

 

 شکن متحرکبه عنوان سنگکاربری  -3-3-7-7

 شکنهای اولیه برای اجرای واحدهای متحرک قابل استفاده هستند.کلیه سنگ

 شکن متحرک باید در نظر گرفت عبارتند از:نکاتی که در انتخاب یک سنگ

 تولید نیروهای دینامیکی کم 

 ابعاد و وزن کم 

 :به عنوان مثال



 مهندسی خردایش

 بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مدرس: حمید خوشدست
 

 

 83 

 ای ابعاد کم و نسبت کاهش باال دارند ولی نیروهای دینامیکی شکنهای چکشی و ضربهسنگ

 کنند.زیادی تولید می

 رفیت بیشتر ولی ابعاد بزرگتری بازوی مضاعف نسبت به نوع ساده، ظ شکن فکی باسنگ

 دارد.

 ها، شکنهای غلتکی ابعاد بسیار بزرگتری دارند ولی به دلیل چرخش خالف جهت غلتکسنگ

 و خارج از مرکز حداقل است. ینیروهای دینامیک

 سنگ( شکن ژیراتوری برای ظرفیت زیاد و سنگهای سختMpa 022 < .مناسب است )

قابلیت بارگیری مستقیم دارد ولی به دلیل چرخش مخروط خردایش، نیروهای همچنین، 

متحرک به مهشکن معموالً برای اهداف نیکند. این سنگخارج از مرکز زیادی تولید می

 رود.کار می

 ( خردکننده سرعت پایین برای ظرفیتهای زیاد ولی مواد با سختی کمترMpa 022 > )

همچنین، به خوراکی کنترل شده نیازمند است ولی نسبت به ژیراتوری مناسب است. 

 ارتفاع بسیار کمتری دارد.

 

 شکنهای اولیهراهنمای سریع انتخاب سنگ -3-3-3

 توان از جداول زیر استفاده کرد:شکنهای اولیه، میریع سنگمنظور انتخاب س به

 

 (t/hشکنهای اولیه بر اساس ظرفیت )انتخاب سنگ

 0522 0222 0222 0222     00222 

Gyratory       02222   

Jaw Gyratory   5222       

DT Jaw 0022          

ST Jaw  0022          

Roller Crusher   5222       

Low Speed Sizer        00222   

Impactor  0222         

Hammer mill*  0222         

Feeder Breaker   5222       

 گزارش شده است. t/h 0222و بدون شبکه تا  t/h 0522شکن چکشی با شبکه تا سنگ *
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 (mmشکنهای اولیه بر اساس ابعاد خوراک )انتخاب سنگ

 522 0222 0522 0222 0522 

Gyratory                     

Jaw Gyratory                     

DT Jaw                     

ST Jaw                      

Roller Crusher                     

Low Speed Sizer                     

Impactor                     

Hammer mill                     

Feeder Breaker                     

 
 (mmشکنهای اولیه بر اساس ابعاد محصول )انتخاب سنگ

 022 022 022 022 

Gyratory                 

Jaw Gyratory                 

DT Jaw                 

ST Jaw                  

Roller Crusher N/A               

Low Speed Sizer                 

Impactor                 

Hammer mill                 

Feeder Breaker                 

 
 (ft.lb/inای )شکنهای اولیه بر اساس مقاومت ضربهانتخاب سنگ

 2 0 0 00 00 02 00 > 00 

Gyratory         

Jaw Gyratory         

DT Jaw         

ST Jaw          

Roller Crusher         

Low Speed Sizer         

Impactor         

Hammer mill         

Feeder Breaker         
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 (MPaشکنهای اولیه بر اساس مقاومت فشاری )انتخاب سنگ

 2 022 022 022 022 522 022 

Gyratory               

Jaw Gyratory               

DT Jaw               

ST Jaw                

Roller Crusher               

Low Speed Sizer               

Impactor               

Hammer mill               

Feeder Breaker               

 
 شکنهای اولیه بر اساس اندیس سایشانتخاب سنگ

 2 0222 00222 00222 00222 

Gyratory           

Jaw Gyratory           

DT Jaw           

ST Jaw            

Roller Crusher           

Low Speed Sizer           

Impactor            

Hammer mill           

Feeder Breaker            

 
 خوراک ی دررسمواد  حضورشکنهای اولیه بر اساس انتخاب سنگ

مناسبچندان نه   ناسبم اندکی مناسب   عالی بسیار خوب 

Gyratory      

Jaw Gyratory      

DT Jaw      

ST Jaw       

Roller Crusher      

Low Speed Sizer      

Impactor* N/A     

Hammer mill* N/A     

Feeder Breaker      

 چنین موادی مناسب نیستند. شکنی، برای خردایشای و چکشی به دلیل گرفتگی فضای سنگشکنهای ضربهسنگ *
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 شکنهای اولیه بر اساس کاربری زیرزمینیانتخاب سنگ

مناسبچندان نه    عالی بسیار خوب مناسب اندکی مناسب 

Gyratory        

Jaw Gyratory        

DT Jaw        

ST Jaw         

Roller Crusher      

Low Speed Sizer      

Impactor* N/A     

Hammer mill* N/A     

Feeder Breaker      

 های جدید امکان دفع قطعات غیر قابل خردایش را دارند لذا در مواری استفاده از آنها در معادن زیرزمینی گزارش شده است.دستگاه *

 
 شکنهای اولیه بر اساس کاربری متحرکانتخاب سنگ

مناسبچندان نه   ببسیار خو مناسب اندکی مناسب   عالی 

Gyratory      

Jaw Gyratory      

DT Jaw      

ST Jaw       

Roller Crusher      

Low Speed Sizer      

Impactor      

Hammer mill      

Feeder Breaker      

 

 شکن فکیمثال موردی: انتخاب سنگ -3-3-3-1

برای معدن را انتخاب شکن مناسب سنگ، مربوط به یک معدن سنگ آهک با توجه به اطالعات زیر

 کنید؟کنید. با توجه به کاتالوگ شرکت پیشنهادی، کدام مدل را برای خریداری پیشنهاد می

  :ظرفیتt/h 0022   :0022اندیس سایش 

  :ابعاد خوراکcm 002   :اندیس ضربهft.lb/in 0/00 

  :ابعاد محصولcm 05  محتوای رس نسبتاً باال 
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شکن فکی با بازوی ساده و خردکننده سرعت پایین قابل استفاده ، دو سنگبا توجه به جداول

خواهند بود که به دلیل ظرفیت پایین معدن، استفاده از خردکننده سرعت پایین مقرون 

تر خواهد بود. با توجه به کاتالوگ شکن فکی مناسببه صرفه نخواهد بود؛ لذا، سنگ

 شود.پیشنهاد میبرای خریداری  C200شرکت پیشنهادی، مدل 

 

 
 

 PriCrusherشکن افزار انتخاب سنگاستفاده از نرممثال موردی:  -3-3-3-1

شکنهای اولیه شامل یک فرایند غربالگری تدریجی با با توجه به مطالب عنوان شده، انتخاب سنگ

توان با استفاده از روشهای حل های نامناسب است. این فرایند را میحذف تدریجی گزینه

توسط مرکز  PriCrusherافزار اتریسی انجام داد. بر اساس روشهای موجود، نرمم

INVENTIVEتحقیقات فرآوری مواد معدنی 
جهت طراحی و نگاشته شده است.  ®

 آشنایی با اصول حل ماتریسی به پیوست اول مراجعه نمایید.

 کاتالوگ شرکت پیشنهادی
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ی معدن را انتخاب شکن مناسب برابا توجه به اطالعات زیر مربوط به یک معدن سنگ آهن، سنگ

 کنید؟کنید. با توجه به کاتالوگ شرکت پیشنهادی، کدام مدل را برای خریداری پیشنهاد می

  :ظرفیتt/h 0222   :552اندیس سایش 

  :ابعاد خوراکcm 05   :اندیس ضربهMPa 052 

  :ابعاد محصولcm 05   اندکمحتوای رس 

 

به ترتیب  ، نتایجSelect Crusherزینه افزار و انتخاب گبا وارد کردن اطالعات فوق در نرم

توان با د. برای انتخاب شرکت مناسب مینشودر پنجره مربوطه نمایش داده می اولویت

 ، More Detailsشکن مورد نظر و سپس انتخاب گزینه کلیک کردن بر روی نام سنگ

نتخاب های شرکتهای مختلف را مشاهده و انتخاب نمود. همچنین، با اتوان کاتالوگمی

. برای به روز کردتوان نتایج جستجو را نیز در مسیر مورد نظر ذخیره می Saveگزینه 

 استفاده کرد. Updateتوان از منوی می ،رسانی کاتالوگ شرکتها
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 شکن غلتکیمثال موردی: انتخاب سنگ -3-3-3-7

اب سریع مدل شکنها به منظور فراهم شدن امکان انتخدر برخی موارد، شرکتهای سازنده سنگ

های خود تهیه و در اختیار های مختلف دستگاهمورد نظر، نمودارهای مرجعی را برای مدل

 "ابعاد خوراک نسبت به ظرفیت"این نمودارهای مرجع به صورت  دهند.مشتریان قرار می

 به عنوان نمونه، مثال زیر را در نظر بگیرید:است.  "ابعاد محصول نسبت به ظرفیت"یا 

 

تصمیم به  mm 05سنگ گچ به منظور خردایش سنگ رسیده از معدن تا ابعاد  معدنیک 

باشد،  t/h 022ظرفیت این معدن گیرد. چنانچه شکن غلتکی میخریداری یک دستگاه سنگ

 کنید؟با توجه به نمودار مرجع شرکت پیشنهادی، چه مدلی را پیشنهاد می

 

)برای ظرفیت( و محور عمودی )برای ابعاد محور افقی با توجه به نمودار مرجع، خطوط امتداد 

کنند. در نتیجه، دستگاه با یکدیگر تالقی می E 120×150محصول( بر روی منحنی مدل 

 طولو  cm 002قطر غلتکهایی با با  Eشکن غلتکی سری مناسب برای این معدن، یک سنگ

cm 052 .شرکت قابل  سایر اطالعات مدل انتخاب شده، با ارجاع به کاتالوگ خواهد بود

 دستیابی است.

 

 
 

 های تکمیلیشکنطراحی و انتخاب سنگ -3-7

شکنهای اولیه به اطالعاتی همچون ظرفیت مدار و شکنهای تکمیلی همانند سنگدر طراحی سنگ

 ویژگیهای ماده معدنی نیاز است.

 های ساخت شرکت پیشنهادینمودار مرجع مدل
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رخوردار با توجه به اینکه در مراحل تکمیلی خردایش، کنترل ابعاد محصول از حساسیت زیادی ب

شکنهای بنابراین یکی از مهمترین پارامترهایی که باید در طراحی و انتخاب سنگ ،است

 تکمیلی مورد توجه قرار گیرد، نسبت کاهش است.

تر شکنهای اولیه، قابلیت تنظیم آسانکمیلی نسبت به سنگتشکنهای یکی از ویژگیهای کلیدی سنگ

شکنها متناسب با تغییر ظرفیت این سنگ بنابراین،شکنها است؛ دهانه خروجی این سنگ

 دهانه خروجی متغیر خواهد بود.

شکنهای تکمیلی به تغییرات خواص ماده معدنی به عملکرد سنگبه دلیل ریزتر بودن خوراک، 

شود؛ با توجه به اینکه قابلیت خردایش مواد به طور ویژه قابلیت خردایش بسیار حساس می

گذارد بنابراین، شرکتهای سازنده برای دستگاه تأثیر میمستقیم بر ظرفیت و مصرف توان 

 کنند تاای از ظرفیت برای یک دهانه خروجی مشخص تعریف میهای خود محدودهدستگاه

 از تأثیر تغییرات طبیعی خواص ماده معدنی پیشگیری شود.

 

 مخروطیشکن مثال موردی: انتخاب سنگ -3-7-1

 وان از دو روش استفاده کرد:تشکنهای مخروطی میبرای انتخاب سنگ

 استفاده از نسبت کاهش مورد نظر و انتخاب مدل مناسب از کاتالوگ 

 استفاده از ابعاد خوراک و ظرفیت واحد و انتخاب مدل مناسب از نمودار مرجع 

 d80شکنی اولیه با خردایش محصول واحد سنگدر یک کارخانه فرآوری مس برای به عنوان مثال، 

شکن مخروطی به عنوان گزینه مناسب پیشنهاد شده تفاده از یک سنگاس mm 022برابر 

 mm 02% کوچکتر از 02باید و محصول  t/h 522است. چنانچه حداقل ظرفیت این کارخانه 

 بر اساس کاتالوگ شرکت پیشنهادی، مدل مناسب را انتخاب کنید.باشد، 
 

کنی شت بنابراین، باید از سنگاس 0-0شکنهای مخروطی بین با توجه به اینکه نسبت کاهش سنگ

، نسبت کاهشی در محدود mm 022دهانه خروجی برای خوراکی با ابعاد استفاده کرد که 

 فوق را فراهم کند:

r,min max

r,max min

200
R 4 CSS 50 mm

4

200
R 6 CSS 33.3 mm

6

   

   

  

میلیمتر نسبت کاهشی در محدوده  50تا  00بنابراین، با توجه به جدول دهانه عملیاتی با ابعاد 

 00است بنابراین باید از دهانه  mm 02محصول  d80کنند. با توجه به اینکه مناسب را فراهم می
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شکن واحد، گزینه مناسب سنگ t/h 522همچنین با توجه به ظرفیت  میلیمتری استفاده کرد.

 خواهد بود. mm 00با دهانه  HP500مخروطی مدل 
 

 
 

 عمودیای ضربهشکن مثال موردی: انتخاب سنگ -3-7-7

ای شکن ضربهسازی برای تولید شن مناسب آسفالت تصمیم به خریداری یک سنگشرکت راهیک 

 شن تهیه شده از معدن و خوراک t/h 022ظرفیت مورد نیاز کند. چنانچه عمودی می

mm 02 .باشد، مدل دستگاه مناسب را از کاتالوگ شرکت پیشنهادی انتخاب کنید 
 

 خواهد بود. XD120 و B9100های با توجه به نمودار مرجع شرکت، مدل
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در مقایسه با مدل  XD120با ظرفیت یکسان مدل با توجه به اطالعات این دو مدل در جدول زیر، 

B9100 کند؛ بنابراین، مدل توانی به مراتب بیشتر مصرف میB9100 .گزینه مناسب خواهد بود 

 

 
 

 ی غلتکی فشار باالهاانتخاب آسیاطراحی و  -3-7-3

 صنعتی توسط یک واحد غلتکی فشار باال بر اساس تکرار آزمایشهای نیمه انتخاب آسیاهای

 شود.صنعتی تا پایدار شدن دامنه تغییرات پارامترهای عملیاتی انجام مینیمه

شود به عنوان مبنای محاسبه های آزمایشی که از آن به بعد تغییرات پارامترها پایدار میداده

 ،نتخاب مدل مناسب از کاتالوگ شرکتهای موجودمشخصات دستگاه مورد نیاز و سپس ا

 گیرد.مورد استفاده قرار می

صنعتی، مقادیر پارامترهای زیر را های نیمهباید با استفاده از داده HPGRبه منظور طراحی 

 محاسبه کرد:

 :محاسبه ظرفیت )ورودی( مورد نظر 

m 3.6M L s u        

سرعت مواد درون حفره  um(، mmدهانه عملیاتی ) s(، mها )پهنای غلتک L(، t/hورودی ) Mکه 

t/mدانسیته مواد درون حفره ) δ( و m/sعملیاتی )
 ( است.3
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  ویژه: )ظرفیت( محاسبه ورودی 

M
m

D L u


 
 

ts/mورودی ویژه ) mکه
3
h) ،u ( سرعت غلتکm/s)  وD ( قطر غلتکهاm) .است 

 شامل قطر، پهنا و سرعت غلتکها: مکانیکیحاسبه پارامترهای م 

کنند؛ این نسبت معموالً از نسبت پهنا به قطر کمتر از واحد استفاده می HPGRتولیدکنندگان 

 شود.در نظر گرفته می 0/2معموالً حدود 

: 1.7

1.35 : 1.7

0.7

u D D

u D D

L D

 

  

 

 

 

 کنی:نرم )فشار( محاسبه نیروی 

1000

F

L D
 

 
 

N/mmکنی ویژه )نیروی نرم φکه 
 ( است.kNکنی )نیروی نرم F( و 2

 

 و انرژی مصرفی ویژه دستگاه محاسبه توان مورد نیاز موتورها: 

R 2 sin
60 2

n D
P F        

زاویه عمل نیرو )درجه(  β( و rpmسرعت غلتکها ) n(، kWتوان موتور برای هر غلتک ) PRکه 

 مورد نیاز دستگاه برابر است با:است؛ بنابراین، توان 

R2P P  

شود، درصد بیشتر از توان مورد نیاز در نظر گرفته می 05تا  02توان موتور برای نصب معموالً 

 لذا:

inst 2
2

P
P f

 
   

 
 

 :شودنیز با استفاده از رابطه زیر محاسبه می انرژی مصرفی ویژه دستگاه

inst
sp 2000 sin

P
W

M m


     

 ( دستگاه است.kWh/tانرژی مصرفی ویژه ) Wspکه 
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 آزمایش مدار بستهمثال موردی اول:  -3-7-3-1

خودشکن است گهر شامل آسیای نیمهکنی فعلی کارخانه فرآوری مجتمع سنگ آهن گلواحد نرم

د. این ذرات باری کنمیلیمتر تولید می 02تا  0ای ذرات با ابعاد بین که مقدار قابل مالحظه

 کنی ایجاد دهند و محدودیت زیادی در ظرفیت مدار نرمبا ابعاد بحرانی را تشکیل می

در حال حاضر، این ذرات به طور موقت و برای افزایش ظرفیت کارخانه از مدار کنند. می

گردند؛ اما به دلیل مقدار زیاد آهن و نیز فضای زیاد اشغال شده، نیاز خارج و ذخیره می

گهر امیدوار بود تا به پیشنهاد است مورد فرآوری قرار گیرند. به همین دلیل، شرکت گل

مدار مذکور باید بتواند کنی جداگانه این ذرات دست یابد. برای طراحی مدار نرممناسبی 

راک این مدار که باید ب برای جدایش مغناطیسی برساند. خواین ذرات را به اندازه مناس

 t/h 022میلیمتر تولیدی و نیز پشته ذخیره موجود بنا شود،  02تا  0ی بندبر اساس دانه

بینی شده است. به عالوه، محصول مدار جهت ارسال به واحد جدایش مغناطیسی باید پیش

میکرون باشد. رطوبت این مواد در  005درصد ذرات کوچکتر از  02-05حاوی حداقل 

g/cmبه ترتیب ظاهری آنها واقعی و حدود یک درصد و دانسیته 
تعیین شده  00/0و  0/0 3

 است. 

 

 5 7 3 7 1 مرحله آزمایش

 خوراک
 05 05 05 00 2 % محصول درشت

 05 05 05 00 022 % ماده اولیه

 5 5 5 5 5 (mmحفره ثابت )

 05 05 00 00 05 (barفشار هیدرولیکی )

 52 52 52 52 52 (barساز )فشار متراکم

 50 50 50 50 50 (barتنظیمی )فشار از پیش

 0250 0502 0020 0000 0555 (kN/m2فشار ویژه )

 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 (rpmغلتکها )محیطی سرعت 

 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 (m/sسرعت غلتکها )

 022 000 000 020 00 (kgوزن خوراک )

 00 00 00 00 00 (sزمان آزمایش )

 5/00 05 0/00 0/00 0/00 (t/hورودی )

 00 00 00 00 00 (kWان )تو

 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 (kWh/tانرژی مصرفی ویژه )

 0/00 0/00 0/00 0/00 00 (mmمیانگین حفره عملیاتی )
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مطالعات نشان داده است که بهترین گزینه جهت نیل به اهداف مذکور استفاده از یک آسیای 

کیلوگرم  0522. به همین دلیل غلتکی فشار باال در مدار بسته با یک کالسیفایر خواهد بود

های الزم به آلمان ارسال شد. آزمایشها توسط یک نمونه با دقت انتخاب و جهت بررسی

HPGR صنعتی با غلتکهایی با پهنای نیمهm 00/2  و قطرm 05/2  و در مدار بسته با یک

قریباً مرحله انجام شد که در دو مرحله آخر، سیستم به حالت ت 5کالسیفایر هوایی و در 

پایدار رسید. نتایج این مطالعات در جدول زیر آورده شده است. بر اساس آزمایشها، سهم 

مناسب  HPGRدرصد محاسبه شده است. با توجه به اطالعات جدول، مدل  02ای مواد لبه

 را از کاتالوگ شرکت پیشنهادی انتخاب کنید.

 

 
 

 :محاسبه ورودی ویژه 

درصد محصول  00بندی کنی و طبقهپس از مرحله اول نرم شود،چنانچه در جدول مشاهده می

درصد باقیمانده از مرحله اول  00شود. در مرحله دوم، آسیا به عنوان محصول نهایی بازیابی می

درصد از خوراک اولیه مورد خردایش قرار گرفته است. در طی مراحل بعدی  00به همراه 
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یه این ترتیب، بدون ماند. اهش یافته و ثابت میدرصد ک 05درصدی به  00آزمایش، این بازیابی 

بندی مورد نظر برای محصول، بار در گردشی ای برای رسیدن به دانهدر نظر گرفتن مواد لبه

با بینی است. قابل پیش HPGRکردن این ذرات توسط  ( برای نرم05 ÷ 05درصد ) 022معادل 

 حاسبه خواهد شد:های جدول، ورودی ویژه به صورت زیر متوجه به داده

26.6 26.7 26.65 t/h

0.65 m

0.23 m

0.5 m/s

M
m

D L u

M

D

L

u


 

  







 

 در نتیجه

326.65
356.5 ts/m h

0.65 0.23 0.5
m  

 
 

 با توجه به اطالعات موجود، ظرفیت واحد برابر است با:

1

2

Total 1 2

300%
200 200 800 t/h

100

20%
800 160 t/h

100

800 160 960 ~ 1000 t/h

M

M

M M M

 
    

 

  

    

 

 

  محاسبه ابعادHPGR :در مقیاس صنعتی 

 به عنوان فرض اولیه و شرایط حداکثر، 

0.7L D

u D

 


 

 کند:در معادله ورودی ویژه، این رابطه به شکل زیر تغییر می uو  Lبا جایگذاری مقادیر 

30.7 0.7

M M M
m

D L u D D D D
  

     
 

 در نتیجه

3

1000
356.5 1.587 m 1590 mm

0.7

0.7 1590 1113 mm

1.59 1.6 m/s 19 rpm

D
D

L

u

   


  

  

 

 :محاسبه نیروی مورد نیاز 
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ر نیروی (، مقداbar 05مگا پاسکال ) 5/0 )فشار هیدرولیکی( کنی ویژهبا توجه به جدول، نیروی نرم

 کنی مورد نیاز برابر خواهد بود با:نرم

8.5 1000 1.59 1.11 15000 kN
1000

F
F

L D
       

 
 

 :محاسبه توان مورد نیاز موتور 

 های جدول زاویه عمل نیرو را محاسبه به منظور محاسبه توان مورد نیاز، با استفاده از داده

 کنیم:می

R2 2 2 sin
60 2

n D
P P F           

 ،بر اساس اطالعات جدول

32 kW

17.4 rpm

0.65 m

0.23 m

8.5 MPa

P

n

D

L













 

صنعتی محاسبه و مورد کنی برای واحد نیمهنیروی نرم Fبرای محاسبه زاویه عمل نیرو، مقدار 

 گیرد:استفاده قرار می

8.5 1000 0.23 0.65 1196 kN
1000

F
F

L D
       

 
 

 در نتیجه

32
sin 0.0226

(17.4 / 30) 0.65 1196

1.29 1.3






 
  

 

 

 شود:توان مورد نیاز به صورت زیر محاسبه می

sp 2000 sin
P

W
M m


     

2000 sinP M
m
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3

1000 t/h

sin 0.0226

8.5 MPa

356.5 ts/m h

8.5
1000 2000 0.0226 1077.7 kW

356.5

M

m

P













    

 

 ( برابر است باf =05/0توان موتور برای نصب با در نظر گرفتن ضریب اطمینان حداکثری )

inst

1077.7
2 1.15 1239.36 kW

2
P

 
    

 
 

 :محاسبه انرژی مصرفی ویژه 

inst

inst
sp

1239.36 kW

200 t/h

1239.36
6.2 kWh/t

200

P

M

P
W

M





  

 

کاتالوگ  بینی شده و( پیشt/h 0222( و ظرفیت )cm 000 و پهنای cm 002ابعاد )قطر با توجه 

 گزینه مناسب خواهد بود. RPS 7شرکت پیشنهادی، مدل 

 

 آزمایش مدار بازمثال موردی دوم:  -3-7-3-7

دهد. با توجه به صنعتی برای یک نمونه کانه مس را نشان میجدول زیر نتایج آزمایشهای نیمه

را انتخاب  )برای مثال قبل( تالوگ شرکت پیشنهادیهای جدول، مدل مناسب از کاداده

طبق راهنمایی  تذکر:در نظر گرفته شده است. ) t/h 0222کارخانه  اینظرفیت  کنید.

 است(. 02 تقسیم بردهنده سرعت خطی غلتکها شرکت، شماره مدل هر ماشین نشان

 

 5 7 3 7 1 شماره آزمایش

 0/0 5/00 0/00 0/00 0/00 (rpmسرعت محیطی غلتکها )

 0/00 00 0/00 0/00 0/02 (mmضخامت کیک محصول )

 00 00 00 00 00 (barساز )فشار متراکم

 00 00 00 00 00 (barفشار روغن )

 0/0 00/0 00/0 0/0 00/0 (N/mm2فشار ویژه )

 0/00 0/00 0/00 00 5/00 (t/hورودی )

 052 000 000 000 000 (ts/hm3ورودی ویژه )

 02 0/50 00 0/00 0/00 (kWتوان خالص )

 00/0 0/0 0/0 00/0 00/0 (kWh/tتوان ویژه )

      ابعاد محصول مرکزی )اصلی(
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 mm 8 0/00 5/00 00 0/00 0/00% جرمی ابعاد کوچکتر از 

 mm 6/5 5/00 0/00 5/02 0/00 0/00% جرمی ابعاد کوچکتر از 

 mm 8/7 0/00 5/02 0/00 0/00 0/50% جرمی ابعاد کوچکتر از 

 mm 1 00 0/02 0/05 5/00 0/00% جرمی ابعاد کوچکتر از 

 mm 175/8 0/02 0/00 0/00 00 0/00% جرمی ابعاد کوچکتر از 

 0/5 0/5 5/5 0/0 0 (mm% عبوری )88اندازه 

 

های جدول، به دلیل پایداری نسبی پارامترهای عملیاتی در دورهای اول تا سوم، با توجه به داده

صنعتی د. با توجه به اینکه اطالعات ماشین نیمهبرای محاسبات مناسب خواهد بو نتایج دور دوم

های مختلف باید مقدار ظرفیت دستگاه ارائه نشده است، بنابراین با روش سعی و خطا برای مدل

صنعتی را تخمین زد و سپس، مدلی که نزدیکترین ظرفیت به ظرفیت مدار را نتیجه داد انتخاب 

 ثال،کرد. به عنوان م

  برای مدلRPS 13 170/180: 

3

RPS13

238 ts/hm

1.7 m

M
m

D L u

m

D


 





 

RPS13

RPS13

1.8 m

1.3 m/s

238 1.7 1.8 1.3 946.76 t/h

L

u

M





    

 

 

  برای مدلRPS 20 220/200: 

3

RPS20

RPS20

RPS20

238 ts/hm

2.2 m

2 m

2 m/s

238 2.2 2 2 2094.4 t/h

M
m

D L u

m

D

L

u

M


 









    

 

 

با  RPS 20 220/200بنابراین، با توجه به اینکه ظرفیت محاسبه شده با استفاده از اطالعات مدل 

 شود.ین مدل برای سفارش پیشنهاد میظرفیت کارخانه سازگار است، ا
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  چهارمفصل 

 خوراکدهنده های سنگ شکنها
 

 

 مقدمه -4-0

شکن ژیراتوری که به صورت مستقیم قابلیت بارگیری توسط تراک را دارد، کلیه به جز سنگ

 تغذیه شوند.( Feeder)شکنها )چه اولیه و چه تکمیلی( باید توسط خوراکدهنده سنگ

 .گیرندمورد استفاده قرار میشکنها سنگ به منظور خوراکدهی یکنواخت هادهندهخوراک

شکنی عبارتند از آپرون، ارتعاشی )لرزان(، در واحدهای سنگهای مورد استفاده خوراکدهنده

 ای و نواری.زنجیری، میله

شوند؛ به عنوان مثال، شکن انتخاب میها بر اساس ظرفیت و ابعاد خوراک سنگخوراکدهنده

 :ک در شکل زیر نشان داده شده استخوراها بر اساس ابعاد دهندهخوراککاربری 
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 (Apron Feeder) یا چرخ زنجیری خوراکدهنده آپرون -4-2

ها در صنایع فرآوری هستند که برای خوراکدهی دهندهترین انواع خوراکاین تجهیزات متداول

 گیرد.ذرات با ابعاد درشت( مورد استفاده قرار میظرفیتهای زیاد و اولیه )برای 

ها، مواد ابتدا توسط یک مخزن بر روی یک چرخ زنجیری تخلیه و سپس به دهندهدر این خوراک

 شوند. سمت تجهیز مورد نظر هدایت می

 ها در شکل زیر نشان داده شده است:اجزای این خوراکدهنده
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 ها عبارتند از:مزایای این خوراکدهنده

 )مقاومت زیاد در برابر ضربات ذرات )به ویژه درشت 

 بری زیاد )بار به ازای سطح واحد(سطح بار 

 میزان عملیاتی بودن باال و نگهداری کم 

  کنترل جریان موادزیاد در بسیار توانایی 

 )قابلیت طراحی طول چرخ زنجیری متناسب با نیاز )شرایط عملیاتی 

 ارتفاع کم 

 قابل استفاده برای مواد رسی با رطوبت زیاد 

 های آپرون عبارتند از:معایب خوراکدهنده

 قیمت باال 

 کنند(بندی ضعیف )ذرات ریز در بین اجزاء چرخ زنجیری نفوذ میعایق 

 بندی و غربالگری ذرات ریز را نداردقابلیت طبقه 

 های بزرگ قابلیت بارگیری مستقیم توسط تراک را دارند.برخی از خوراکدهنده

 شود.میهای بزرگ، بدنه مخزن اولیه توسط آسترهای مقاوم محافظت در خوراکدهنده
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و  به منظور کنترل ضربات ناشی از تخلیه حجم زیاد مواد از قیف بر روی چرخ زنجیری

استفاده ( Chain Curtain)، در خروجی قیف از یک سری رشته زنجیر خوراکدهی یکنواخت

 کنند:می

 

 
 

 شود.سرعت خوراکدهی با تغییر سرعت چرخ زنجیری توسط موتوری با توان متغیر انجام می

 گزارش شده است. t/h 00511ها تا دهندهرفیت این خوراکظ

 زنجیری( است % عرض دستگاه )چرخ51بزرگترین ابعاد خوراک برای این خوراکدهنده، حداکثر 

 .گزارش شده است m 8/2که تا ابعاد 

ی فوالدهای آلیاژکه از شوند می نامیده Pan یا Flight، دهنده چرخ زنجیریقطعات تشکیل

 شوند.یه میمقاوم ته
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با توجه به قابلیت این خوراکدهنده برای کار با مواد بسیار مرطوب، چسبنده و رس مانند )مانند 

 (Lump Breakerساز )متالشی صنایع سیمان(، در خروجی دستگاه از ابزاری کمکی به نام

 ازد.های به هم چسبیده مواد نرم و مرطوب را متالشی سکنند تا کلوخهاستفاده می

ابزار برای مواد خرد شده درشت به دلیل این توجه به این نکته مهم ضروری است که استفاده از 

 ساز، مجاز نیست.متالشی یهااحتمال شکستن میله
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 نصب کرد: رو به باال درجه( 05-22)معموالً  درجه 05 شیبتوان تا این خوراکدهنده را می

 

 
 

 های آپرونطراحی خوراکدهنده -4-2-0

های آپرون شامل محاسبه ظرفیت و توان مورد نیاز برای یک شرایط طراحی خوراکدهنده

 عملیاتی مشخص است.

 هاساز کلوخهمتالشی

 های برشمیله

 مواد چسبنده و کلوخه شده



 مهندسی خردایش

 ، دانشگاه شهید باهنر کرمانبخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند

 مدرس: حمید خوشدست
 

 

 011 

 :ظرفیت خوراکدهنده به پهنای دستگاه، ارتفاع بستر مواد،  محاسبه ظرفیت خوراکدهنده

بندی مواد و میزان پرشدگی دستگاه )ضریب سرعت چرخ زنجیری، نوع و دانه

 ستگی دارد:پرشدگی( ب

a60T B D V         

ارتفاع بستر )الیه( مواد بر روی چرخ  D(، mپهنای قیف خوراکدهنده ) B(، t/hظرفیت ) Tکه 

t/mدانسیته مواد ) γa(، mزنجیری )
3 ،)V ( سرعت چرخ زنجیریm/min و )φ  ضریب پرشدگی

 است. در جدول زیر، ظرفیت برای شرایط مختلف ارائه شده است:

 

 
 

 :کند نیرویی که در برابر حرکت چرخ زنجیری مقاومت می محاسبه توان خوراکدهنده

 برابر است با:

t 1 2 3 4P P P P P     

نیروی  P2(، kgfنیروی ناشی از اصطکاک غلتکهای چرخ زنجیری ) P1(، kgfنیروی کل ) Ptکه 

روی ناشی از اصطکاک بین مواد در نی P3(، kgfناشی از اصطکاک مواد با بدنه قیف خوراکدهنده )

نیروی ناشی از موادی است که در بستر مواد از زیر به  P4( و kgfحال حرکت و بدون حرکت )

 (.kgfکنند )سمت باال حرکت می

 شوند:با توجه به شکل زیر، مقادیر نیروهای چهارگانه فوق طبق روابط ارائه شده محاسبه می
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 1 2 a 3 a(1.2 ) ( ) 1000P f B L B D L M             

2 sP F L   

3 1 a f900P B L S      

4 a1000P B D H      
 

برای  0/1ضریب اصطکاک برای غلتکها ) f(، mابعاد خوراکدهنده ) L3و  B ،D ،H ،L ،L1 ،L2که 

 با فوالد  هابرای سایر خوراکدهنده 00/1فوالدی منگنز و  (Pansقطعات )خوراکدهنده با 

t/mدانسیته مواد ) γa(، گریهریخت
3 ،)M ( وزن اجزای متحرکt) جدول() ،Fs  مقاومت ناشی از

 Sf( )جدول(، kg/mاصطکاک مواد با قیف خوراکدهنده به ازای هر متر طول خوراکدهنده )

فاکتور برش )یک ضریب تصحیح که به نوع مواد، رطوبت و ابعاد باالیی خوراک بستگی دارد؛ این 

 شود(.ک در نظر گرفته میی حدودفاکتور 
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 وزن اجزای متحرک:

 
 

شود، با توجه به باز طراحی می برای قطعات درشت خوراک و زمانی که قیف خوراکدهی سر

 شکل باید این اصالحات را در ابعاد اعمال کرد: 

3

'

2
1

0

3

L

L
L




 

 طول شیب مواد در قیف خوراکدهی است. 'L2که 
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 ز برای غلبه بر نیروهای فوق برابر خواهد بود با:توان مورد نیا

4500
tP V

N






 

 mechanicalتاب مکانیکی ) η( و m/minسرعت چرخ زنجیری ) V(، hpتوان خوراکدهنده ) Nکه 

yield.است ) 

 

 مثال موردی: محاسبه ظرفیت و توان خوراکدهنده ارتعاشی -4-2-2

دهد. وراکدهنده آپرون، کاتالوگ یک شرکت را سفارش مییک کارخانه فرآوری برای خرید خ

t/mسنگ معدنی با دانسیته  t/h 0011چنانچه ظرفیت این کارخانه 
باشد با توجه به  6/0 3

شرکت مهندسی مشاور کاتالوگ، مدل مناسب و توان مورد نیاز آن را محاسبه کنید. 

 قی با حداکثر طول مجاز کارخانه، به دلیل محدودیت فضا استفاده از خوراکدهنده اف

mm 0111 شرکت ترین مدل انتخاب شود. را پیشنهاد و تأکید کرده است که سبک

واحد  5/1ها از فوالد منگنز با تاب مکانیکی تولیدکننده اعالم داشته که کلیه قطعات دستگاه

% طول 55ها طول شیب مواد در قیف خوراکدهی در کلیه مدلشوند. همچنین، ساخته می

 اکدهنده در نظر گرفته شده است.خور
 

 جدول بندهای پیشهای این شرکت، به برای کسب اطالع از سایر اطالعات و مدل راهنمایی:

 مراجعه نمایید.
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مناسب خواهند بود.  D6های سری و کاتالوگ شرکت، خوراکدهنده t/h 0011با توجه به ظرفیت 

 ترین مدل، بر اساس جدول نتخاب سبکهمچنین، با توجه به تأکید شرکت مشاور مبنی بر ا

 خواهد بود. لذا، توان به صورت زیر محاسبه خواهد شد: D6E U2356مدل نهایی  ،هامدل

  برای فوالد منگنزدارf = 0.1  .است 

  با توجه به جدول دوم کاتالوگ، باید عرض مناسب خوراکدهنده را انتخاب کرد؛ با توجه

 رت حجمی بیان شده است در نتیجه:به اینکه در این جدول ظرفیت به صو
3

a

3

1.6 t/m

1900
1187.5 ~1200 m /h

1.6
Q

 

 
 

 .B = 2100 mmلذا، 

  همچنین، با توجه به توصیه شرکت مشاور برای استفاده از خوراکدهنده افقی، باید از

 انواع سر باز استفاده کرد؛ در این شرایط،

3

'

2

0

0.75 4000 3000 mm

L

L



    
  با توجه به کاتالوگ، عمق بستر مواد(D نیز )mm 0111 شود. مقدار انتخاب میM  نیز با

. بنابراین، مقدار kg 062(، برابر خواهد بود با بندهای پیشینتوجه به جدول مربوطه )در 

P1 :برابر است با 

 1 0.1 (1.2 2.1 3 1.6) (2.1 1 0 1.6) 0.163) 1.2259 kgfP           
 

  ،با توجه به اطالعات ارائه شدهmm 0111  =L  و مقدارFs نیز طبق جدول استاندارد، 

t/mو دانسیته  mm 0111مق بستر برای ع
 ؛ بنابراین: 006برابر است با  6/0 3

2 196 4 784 kgfP   
 

 همچنین، 
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 000 

'

2
1 1000 mm

3

L
L    

3 900 2.1 1 1.6 1 3024 kgfP      
خواهد بود. در نتیجه، مقدار نیروی  P4 = 0بنابراین  H = 0با توجه به افقی بودن خوراکدهنده،  

 رابر است با:مقاومت کل ب

t 1.2259 784 3024 3809.226 kgfP    
 

خواهد بود؛  m/min 01با توجه به کاتالوگ شرکت و ظرفیت مورد نظر، سرعت مناسب 

 واحد، توان خوراکدهنده برابر است با: 5/1بنابراین، با در نظر گرفتن تاب مکانیکی 

3809.226 10
16.93 HP

4500 0.5
N


 

  
 

 های آپرونجانمایی خوراکدهنده -4-2-1

 های آپرون در سه موقعیت قابل استفاده هستند:به طور کلی، خوراکدهنده

 :به عنوان خوراکدهنده مرحله اول ( به منظور کنترل خوراک دریافتی از معدنROM )

 m 8/2گیرد. خوراک تا ابعاد شکنهای اولیه یا دپوها مورد استفاده قرار میبه سنگ

 شوند.پشتیبانی می

  شکنها، قیفها و سیلوها به عنوان واسطه در زیر سنگ مرحله دوم:به عنوان خوراکدهنده

گیرد. دستی مورد استفاده قرار میکننده تنش جریان مواد به واحدهای پایینو کنترل

 شوند.پشتیبانی می cm 21مواد تا ابعاد 

 :معموالً در زیر سیلوها و دپوها برای نقل و انتقال  به عنوان خوراکدهنده مرحله سوم

 شوند.پشتیبانی می cm 25گیرند. مواد تا ابعاد اد مورد استفاده قرار میمو

 اند:در شکل زیر، این سه موقعیت به صورت شماتیک نشان داده شده
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 در شکلهای زیر برخی کاربردها به صورت شماتیک نشان داده شده است:
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 (Vibrating Feederخوراکدهنده ارتعاشی یا لرزان ) -4-1

ها، مواد از طریق ایجاد ارتعاش به روشهای مختلف، بر روی سطح شیبدار در این خوراکدهنده

 شوند.، به سمت مدار هدایت میخوراکدهنده

این تجهیزات برای خوراکدهی اولیه )برای ظرفیتهای زیاد و ذرات با ابعاد درشت( و خوراکدهی 

 .شکنهای اولیه بسیار مناسب هستندسنگ
 

 
 

 % عرض دستگاه )میز( است.81بزرگترین ابعاد خوراک برای این خوراکدهنده، حداکثر 

 ها عبارتند از:مزایای این خوراکدهنده

 ایمنی عملیاتی بسیار باال 

 جدایش ذرات ریزپیش 

 نگهداری آسان و کمتر 

 کنترل مطلوب خوراک 

 تر در مقایسه با خوراکدهنده آپرونقیمت کم 

 های آپرون عبارتند از:معایب خوراکدهنده

 طول محدود 

 مصرف انرژی زیاد 

 یابد؛ در مواردی ممکن است تحت ظرفیت برای مواد رسی یا با رطوبت باال کاهش می

 مد شوند.آچنین شرایطی ناکار
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 شوند.( نامیده میGrizzly Feederانواع دارای سرند انتهایی، خوراکدهنده گریزلی )

 بخشد.شکن را بهبود میرند انتهایی به دلیل حذف ذرات ریز، ظرفیت سنگاستفاده از س
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 ها به دو صورت زیر است:خوراکدهندهسیستم ایجاد ارتعاش در این 

 ( سیستم انتقال مستقیم نیرو محرکهDirected Force Exciter) 

 

 
 

 
 

 ( موتور نامتوازنUnbalanced Motors) 
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به وسیله دو جرمی است که توسط  رزونانسین سیستم شامل مکانیزم ایجاد ایجاد ارتعاش در ا

اند. یکی از جرمها متحرک و در واقع خود میز خوراکدهنده الستیک به یکدیگر متصل شده

(0( )Troughاست و دیگری ثابت و شامل یک قطعه ریخته )( 2گری شده مقاوم و سنگین )

 ( 2ز مرکز که توسط یک موتور الکتریکی )این دو جرم توسط یک شافت خارج ااست. 

( صورت 0چرخد، با یکدیگر در ارتباط هستند. اتصال جرمها نیز توسط رینگهای الستیکی )می

 گرفته است تا در اثر چرخش خارج از مرکز شافت، حرکت ارتعاشی را تأمین کنند. 
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نرم خاموش و روشن  استفاده از موتورهای نامتوازن، باعث کاهش مصرف انرژی و تسریع و

 شود.شدن دستگاه می

 گزارش شده است. t/h 6111های ارتعاشی تا دهندهظرفیت خوراک

 د.نها قابلیت بارگیری مستقیم توسط تراک را داراین خوراکدهندهبرخی از انواع 

 

 
 

ز جنس الستیک، سرامیک و یا های ارتعاشی ممکن است اآسترهای قسمتهای مختلف خوراکدهنده

 باشد. فلزی یهااژآلی

 ذرات ریز به بخشهای داخلی دستگاه از ورقهای الستیکی استفاده به منظور جلوگیری از نفوذ 

 شود:می
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 های ارتعاشیطراحی خوراکدهنده -4-1-0

  :برای محاسبه ظرفیت خوراکدهنده ارتعاشی از رابطه زیر محاسبه ظرفیت خوراکدهنده

 شود:استفاده می

1 23600Q V L H         

mظرفیت خوراکدهنده ) Qکه 
3
/h ،)φ1 برای سنگ خرد  8/1-0/1)یک برای ماسه،  ضریب اندازه

 8/1ضریب رطوبت )یک برای مواد خشک،  φ2اینچ(،  6برای ابعاد بزرگتر از  6/1اینچ و  6شده تا 

روی میز ارتفاع بستر مواد بر  H(، mعرض میز ) L، برای مواد رسی( 6/1برای مواد مرطوب و 

(m:است که متناسب با نوع بار و ابعاد مواد برابر است با ) 

  :0.5برای ذرات درشتH L  

  0.3اینچ:  6برای سنگهای خرد شده تا ابعادH L  

  :0.2برای ماسه و سنگهای کوچکH L  

( و rpmموتور ) دوردر حال ارتعاش است که متناسب با  سرعت جریان مواد بر روی میز Vو 

 آید.( با استفاده از نمودار زیر به دست میmm 2-5معموالً بین دامنه ارتعاش )

 زمانی که خوراکدهنده شیبدار باشد، باید سرعت را به صورت زیر تصحیح کرد:

  2/0درجه: اعمال ضریب  5برای شیب 

  6/0درجه: اعمال ضریب  01برای شیب 
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 :عبارت است ازبرای محاسبه ظرفیت خوراکدهنده ارتعاشی تر رابطه ساده

3600Q V L H IF        

t/mدانسیته مواد ) ρکه 
 است.ضریب شیب میز  IFو ( 3

 

  خوراکدهنده از رابطه زیر  توان موتوربرای محاسبه خوراکدهنده:  توان موتورمحاسبه

 شود:استفاده می

M 1.25

97400

V a N
P

LRT

  



  

( rpmدور موتور ) N(، cmدامنه نوسان ) a(، kgوزن خوراکدهنده ) VM(، kWتوان موتور ) Pکه 

 ( است.Locked rotor torque ratioنسبت گشتاور ثابت روتور ) LRTو 

 

 محاسبه ظرفیت و توان خوراکدهنده ارتعاشیمثال موردی:  -4-1-2

گیرد. صمیم به خریداری یک خوراکدهنده ارتعاشی مییک کارخانه زغالشویی برای واحد تغلیظ ت

t/mزغالی با دانسیته  t/h 511چنانچه ظرفیت این کارخانه 
باشد، با توجه به کاتالوگ  0/0 3

، هابرای کلیه مدل مدل مناسب را انتخاب کنید. طبق پیشنهاد شرکت شرکت پیشنهادی

برای نصب را  درجه 6شیب  و m/s 25/1 سرعت انتقال مواد ،m 6/1 ضخامت بستر مواد

از استفاده ها جویی در مصرف انرژی، برای کلیه مدلبرای حداکثر صرفه در نظر بگیرید.

 .پیشنهاد شده است 2گشتاور  نسبتو  mm 5موتورهایی با دامنه نوسان 
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 :محاسبه ظرفیت خوراکدهنده و انتخاب مدل مناسب 

کنند. ظرفیت الزم را تأمین می MVGH1560و  MVGH1360با توجه به کاتالوگ، دو مدل 

برای مدل  m 5/0و  MVGH1360برای مدل  A (m 288/0عرض خوراکدهنده 

MVGH1560 شود. در نظر گرفته می 2/0درجه  6( و ضریب تصحیح سرعت برای شیب 

 بر اساس رابطه دوم، ظرفیت هر مدل برابر است با:

MVGH1360 3600 1.4 0.25 1.288 0.6 1.3 1265.85 t/hQ         

MVGH1560 3600 1.4 0.25 1.5 0.6 1.3 1474.2 t/hQ         

همچنین، این  مناسب خواهد بود. MVGH1360مدار، مدل  t/h 511با توجه به نتایج و ظرفیت 

 .را نیز دارد t/h 0211مدل امکان افزایش ظرفیت خط تا بیش از 

 

 
 

 :محاسبه توان موتور مناسب دستگاه 

ابراین باید با توجه به اینکه حداکثر ظرفیت خوراکدهنده مورد استفاده قرار خواهد گرفت، بن

توان موتور شود. بنابراین، را در محاسبات در نظر گرفته می rpm 851حداکثر دور موتور یعنی 

 برابر خواهد بود با:

6400 0.5 850 1.25
17.45 kW

97400 2
P

  
 


 

 

 استفاده کرد. kW 21 یعنی توانحداقل توان از موتوری با در نتیجه، با توجه به کاتالوگ می
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 (Belt Feederخوراکدهنده نواری ) -4-4

پیچانده هایی نقاله حولمشابه با نوار نقاله شامل یک نوار کوتاه است که نواری  خوراکدهنده

 است.شده 

است؛ اگر چه در یک معدن مس  t/h 251-81و در حدود  ها کمدهندهظرفیت این خوراک

 استفاده از این خوراکدهنده گزارش شده است. نیز  t/h 2111پورفیری با ظرفیت 

 (. ؟...چرا) این خوراکدهنده برای خوراک حاوی قطعات درشت و تیز مناسب نیست

 .هستندهای نواری گزینه مناسبی برای خوراکدهی به آسیاهای غلتکی فشار باال خوراکدهنده

سرعت نوار  شود.سرعت خوراکدهی در این دستگاه توسط یک موتور با دور متغیر تنظیم می

 تنظیم است.قابل  m/s 5/1-115/1 بین
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 محاسبه ظرفیت خوراکدهنده نواری -4-4-0

شود و با استفاده های نواری معموالً بر حسب دبی حجمی مواد گزارش میظرفیت خوراکدهنده

 از رابطه زیر قابل محاسبه است:

Q A V    

mظرفیت حجمی خوراکدهنده ) Qکه 
3
/s ،)A نده )سطح مقطع خروجی خوراکدهm

 Vو (2

 ( است.m/sسرعت نوار به ازای سطح مقطع مواد بر روی نوار نقاله )

)به عبارت دیگر  است 5/1-85/1با توجه به اینکه نسبت سطح مقطع مواد به سرعت نوار بین 

، با ارتفاع دهانه خروجی خوراکدهنده است( 5/1-85/1ارتفاع الیه مواد بر روی نوار بین 

 شود:بازآرایی میزیر صورت ، رابطه فوق به 55/1 در نظر گرفتن مقدار متوسط

0.75Q A V    

 ( است.m/sسرعت نوار ) Vکه 

 شود:برای تبدیل ظرفیت حجمی به جرمی، رابطه فوق به صورت زیر بازآرایی می

3.6M Q     

mیت حجمی )ظرف Q و (t/h) ظرفیت جرمی Mکه 
3
/s ) و دستگاهρ ( دانسیته موادkg/m

 ( است.3
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 Wobbler (Wobbler or Bar Feeder)ای یا خوراکدهنده میله -4-1

 شود.( نیز نامیده میRoller screen، سرند غلتکی )این خوراکدهنده

 معموالًهایی با سطح مقطع ها توسط حرکت نامتقارن استوانهدهندهحرکت مواد در این خوراک

 شود.تأمین میشکل  بیضی
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 .گزارش شده استنیز  t/h 2511ها تا دهندهظرفیت این خوراک

 ایمرحلهیا سه تر، ممکن است این خوراکدهنده به صورت دو به منظور خوراکدهی مطلوب

 طراحی شود.

 

 
 

توالی بزرگترین ابعاد خوراک ورودی به این تجهیزات به فاصله بین مرکزهای دو استوانه م

(Pitch بستگی دارد؛ ) فاصله به عنوان مثال، حداکثر ابعاد خوراک برای دستگاهی باpitch 

 باشد.می mm 0011میلیمتر،  268
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 گزارش شده است. mm 2511ها، دهندهخوراک دازه خوراک برای اینحداکثر ان

 

 
 

 شود.ها در دو الگوی استاندارد و ترکیبی طراحی و ساخته میچیدمان استوانه

 

 
 

دهد. ها، عمل غربالگری ذرات ریز را نیز انجام میاین خوراکدهنده به دلیل طراحی ویژه استوانه

 ،در این شرایط به دلیل حذف ذرات ریز

 یابدشکن افزایش میظرفیت سنگ 

 یابدشکنی کاهش میاحتمال خفه شدن محفظه سنگ 

 یابدی عملیاتی کاهش میهاشکن، هزینهبه دلیل افزایش میزان عملیاتی بودن سنگ. 

 

(1)     (2)        (0) 
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 کنند.زمانی است که به صورت خفه کار می Wobblerهای بیشترین کارایی خوراکدهنده

دارند. به  (Self-cleaningها، خاصیت خود تمیزکنندگی )ها به دلیل شکل استوانهدهندهخوراکاین 

 ز قابل استفاده هستند.همین دلیل، برای مواد مرطوب و چسبنده نی

های با های استوانهاحتمال پر شدن فضای بین زائده ،در مواردی که به دلیل چسبندگی زیاد مواد

 های با سطح مقطع دایره و همچنین، سطح مقطع بیضی وجود داشته باشد، از استوانه

 شود.( در زیر آنها استفاده میscraperهای تمیزکننده )تیغه

 

 
 

 (Ross Chain Feeder or Chain Feederخوراکدهنده زنجیری ) -4-1

 شود.، با سرعت چرخش زنجیرها کنترل میسرعت انتقال مواد در این نوع خوراکدهنده

 برای قطعات درشت سنگها بسیار مناسب هستند.ها این خوراکدهنده

 گزارش شده است. t/h 2111ها تا ظرفیت این خوراکدهنده

 تیغه تمیزکننده

 مواد

مواد چسبیده به 

 استوانه

 محور استوانه

 زائده بیضی شکل

 محور استوانه
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لوالدار، دامنه تغییرات تناژ را  ناودانتوان با نصب یک ها میاز انواع این خوراکدهندهدر برخی 

 دانه افزایش داد.برابر برای مواد بسیار درشت 5/0برای مواد ریزدانه تا برابر  5/2

 

        
 

 لوالدار ناودانخوراکدهنده مجهز به           خوراکدهنده ساده      

 

های زنجیری، در هم پیچیده شدن زنجیرها است؛ در ستفاده از خوراکدهندهمهمترین مشکل ا

 این شرایط باید خط را متوقف و زنجیرها را از یکدیگر باز کرد.

 شده است. محدودها در صنایع فرآوری امروزه استفاده از این خوراکدهنده
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  پنجمفصل 

 آشنایی با انواع سرندها
 

 

 مقدمه -5-0

هایی با ابعاد مشخص روزنهسرندها شامل صفحات مشبکی هستند که جریان ذرات طی عبور از 

(Apertures or Openings که بر روی )( واسطه سرندکنی، یا صفحه سرندیScreening 

media) اندتعبیه شده( به دو جزء بزرگ دانه ،Oversizeو ) ( ریز دانهUndersize )

 د.نشوتقسیم می

شود که اندازه آنها بزرگتر از چشمه سرند جزء بزرگ دانه به کسری از جریان ذرات گفته می

شود دانه به کسری از جریان ذرات گفته می )سوراخهای صفحه سرندی( است و جزء ریز

 کنند.که از چشمه سرند عبور می

 تی عبارت است از:هدف از سرند کردن در واحدهای صنع

 های خردایش به آنها؛ این کار جلوگیری از ورود ذرات کوچکتر از دهانه خروجی ماشین

 گردد.باعث افزایش ظرفیت و کارایی آنها می

 .جلوگیری از ورود ذرات درشت به مرحله بعدی در مدار بسته عملیات خردایش 

 و ماسه(.سازی محصول نهایی با اندازه معین )مانند صنعت شن آماده 

 شود:عملیات سرندکنی بر اساس ابعاد جدایش به دو گروه تقسیم می

 ( سرندکنی برای ذرات درشتCoarse screening برای :)4 ذرات ( مشmm 57/4 یا )

 مناسب است.بزرگتر 

 ( سرندکنی برای ذرات ریزFine screening برای :) ذرات بینmm 01  تاμm 83 

 مناسب است.
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 توان به صورت جدول زیر خالصه کرد:ملیات سرندکنی را میبه طور کلی اهداف ع

 

 انواع سرندهای متداول شرح فرایند

تنها شامل حذف بخش غربالگری  (:Scalpingغربالگری )

کوچکی از ذرات بسیار بزرگ از خوراکی است که بیشتر 

اساساً شامل حذف غربالگری  شامل ذرات ریز دانه است.

% ذرات بسیار 7ی با حداکثر ذرات بسیار بزرگ از خوراک

% ذرات با ابعاد میانی است. غربالگری 71بزرگ و حداقل 

 mm 071 (inذرات درشت معموالً برای ذرات کوچکتر از 

 رود.( به کار میin 2) mm 71( و بزرگتر از 6

سرندهای درشت )گریزلی(، ریز )همانند جدایش ذرات 

 ریز(. ریز( و بسیار ریز )همانند جدایش ذرات بسیار

سرندهای گریزلی معموالً برای غربالگری  به عنوان مثال:

و  شکنهای اولیهذرات بسیار درشت از خوراک سنگ

شکنهای همچنین، غربالگری ذرات دانه ریز از خوراک سنگ

 مراحل تکمیلی یا آسیای غلتکی مورد استفاده قرار 

 گیرند.می

شامل  (:Coarse separationجدایش ذرات درشت )

( و بزرگتر از in 2) mm 71بندی ذرات کوچکتر از قهطب

mm 7 .است 

سرندهای ارتعاشی )موزی، شیبدار و افقی( و سرندهای 

 ترومل.

حذف قلوه سنگها از جریان خروجی  به عنوان مثال:

بندی مواد پس از مرحله خودشکن، طبقهآسیاهای نیمه

 بندی مواد برای توده لیچینگ یا دپویشکنی و طبقهسنگ

 محصول

 شامل  (:Fine separationجدایش ذرات ریز )

 mm 8/1و بزرگتر از  mm 7بندی ذرات کوچکتر از طبقه

(mesh 43.است ) 

سرندهای ارتعاشی )موزی، شیبدار و افقی( که اساساً دارای 

سرعت باال و دامنه یا کورس کم هستند، سرندهای ثابت 

سرندهای (، سرندهای ثابت و Sifter screensمستطیلی )

 سانتریفیوژی.

 meshبندی زغال در محدوده ابعادی طبقه به عنوان مثال:

 برای شستشو، و فرآوری کانه آهن 23±

 (:Ultrafine separationجدایش ذرات بسیار ریز )

 است. mm 8/1بندی ذرات کوچکتر از شامل طبقه

سرندهای ارتعاشی سرعت باال و با دامنه کم، سرندهای 

 ، سرندهای ثابت و سرندهای سانتریفیوژی.ثابت مستطیلی

 کنترل ابعاد محصول مدارهای آسیاکنی به عنوان مثال:

شامل حذف آب آزاد از مخلوط  (:Dewateringآبگیری )

 mesh 4آب/جامد است که معموالً به ابعاد بزرگتر از 

 شود.محدود می

سرندهای ارتعاشی شیبدار، افقی، شیبدار معکوس )رو به باال 

 درجه( و سانتریفیوژی. 01شیب با 

 عملیات شستشوی شن و ماسه به عنوان مثال:

این عملیات برای  (:Trash removalمواد زائد )حذف 

حذف مواد خارجی زائد از خوراک اصلی است. این فرایند 

اساساً نوعی فرایند غربالگری است و نوع سرند مورد 

 استفاده به ابعاد مواد بستگی دارد.

ثابت رتعاشی )افقی یا شیبدار(، سرندهای سرندهای ا

 ، سرندهای ثابت و سرندهای سانتریفیوژی.مستطیلی

حذف مواد آلی و سایر مواد زائد از  به عنوان مثال:

 خوراک لیچینگ کارخانه فرآوری طال

 سایر کاربردهای سرندها شامل  سایر کاربردها:

حذف ذرات عبارت است از ( )Deslimingگیری )نرمه

العاده ریز از مواد مرطوب توسط عبور دادن آنها از فوق

یک صفحه سرندی است(، نقل و انتقال ذرات )در برخی 

موارد، انتقال مواد توسط سرندها به اندازه خود عملیات 

سرندکنی حائز اهمیت است(، بازیابی واسطه سنگین، ادغام 

 عملیات شستشو و آبگیری، و پرعیارسازی است.

سرندهای (، موزی، شیبدار یا افقی)سرندهای ارتعاشی 

 نوسانی و سرندهای سانتریفیوژی.

های بازیابی واسطه سنگین در کارخانه به عنوان مثال:

 ها و ای برای نوار نقالهمیلهزغالشویی، خوراکدهنده 

 شکنهابندی مواد چسبنده ورودی به سنگطبقه
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  سرندکنی برای ذرات درشت -5-1

 روه ممکن است خشک یا تر باشد.خوراک سرندهای این گ

 هدف از سرندکنی درشت عبارت است از:

 های اولیهشکنجداسازی ذرات ریز از خوراک سنگ 

 شکنیها در مدارهای سنگشکنل سنگوجداسازی ذرات درشت از محص 

 خودشکنجداسازی ذرات درشت از محصول آسیای نیمه 

 قالهآبگیری از ذرات درشت پیش از تخلیه بر روی نوار ن 

انواع سرندهای این مرحله شامل گریزلی )ثابت یا متحرک(، ارتعاشی )افقی، شیبدار و چند شیبی(، 

 .شودمی سرندهای لرزان و سرندهای گردان )ترومل(

 

 (Grizzly Screenسرند گریزلی ) -5-1-0

در و میالدی  0311در سال اولین بار سرندهای صنعتی هستند که نوع ترین قدیمی این سرندها

 .مورد استفاده قرار گرفتندصنایع زغال 

 اند.شکنها تشکیل شدههای موازی با فاصله متناسب با خوراک سنگاین سرندها از میله
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  شوند.این سرندها در دو نوع ساکن و ارتعاشی ساخته می
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 شود.ته میشکن در نظر گرفخوراک سنگابعاد باالیی  9/1سرند معموالً این ها در فاصله میله

 شوند.نامیده می Finger screenها معموالً به نام انواع ارتعاشی به دلیل ساختار میله

 اند.های سرندهای انگشتی در شکلهای زیر نشان داده شدههای میلهانواع طرح
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 شوند.از چدن منگنزدار یا فوالدهای آلیاژی ساخته میمتناسب با سطح کاربری، ها میله

 های اولیه و قبل از آن نصب شکنجهت سنگخالف درجه و در  71تا  21ندها با شیب این سر

 شوند.می

 شوند.توسط کامیون یا لودر بارگیری می به طور مستقیمسرندهای گریزلی معموالً 

 

 
 

 اند.ها، به دوش آب مجهز شدهبرخی از انواع این سرندها برای شستشوی نرمه
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 (Revolving or Trommel Screenا گردان )سرند ترومل ی -5-1-1

صفحات سرندی اند که تشکیل شده( m 7/8)تا قطر ای شکل از یک چارچوب استوانهاین سرندها 

 که اند به طوریبه صورت یکپارچه یا چند تکه و در چند بخش بر روی آن سوار شده

 یابد.افزایش میابتدا تا انتها از  ی هر بخشچشمه سرندها

 

 
 

شوند؛ بدین ترتیب طی چرخش حول درجه( نصب می 8-7سرندها معموالً با شیب مالیم ) این

 یابند.محور افقی، مواد داخل سرند جریان می
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بندی مواد معدنی درشت قبل از در صنایع فرآوری مواد معدنی، سرندهای ترومل برای طبقه

 گیرند.از آن قرار می و بالفاصله پس بندی محصول آسیاهاها و همچنین، طبقهشکنسنگ
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تعبیه ( Scroll or Spiral)های مارپیچی به منظور بهبود حرکت مواد، زائدهدر برخی از سرندها 

 شود:می
 

 

 

 دائمی یا قابل تعویض باشند. تاس نها ممکزائده

تا  027 های متفاوت ازارتفاع بامتناسب با ابعاد سرند و کاربری مورد نظر  ی قابل تعویضهازائده

 ها در پاشنه توسط پیچ قابل نصب هستند.شوند. این زائدهمیلیمتر ساخته می 271
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توان به سادگی ساختمان و فضای )ارتفاع( کم اشاره کرد و از مزایای سرندهای ترومل می

 مهمترین عیب این سرندها فرسایش سریع به ویژه در سرندهای )ریز( اولیه است.

 باشد.  (اورتانپلیپلیمری )الستیک یا ن است فوالدی و یا جنس صفحات سرندی ممک

ها و ساختار و قابلیت نصب پذیری بیشتر در طرح چشمهانواع پلیمری سطح ویژه بیشتر، انعطاف

 نسبت به انواع فلزی دارند. دوام کمتریتر ولی و تعویض آسان

 نحوه نصب صفحات سرندی پلیمری در شکل زیر نشان داده شده است:

 

 
 

در سالهای اخیر، به منظور بهبود عملکرد سرندهای گردان، انواع مجهز به سیستم ایجاد ارتعاش 

 اند.نیز ساخته شده

 

 (Vibrating Screenسرند ارتعاشی ) -5-1-3

در این سرندها با قرار دادن فنرهایی در طرفین، حرکتی از ادغام باال/پایین و عقب/جلو ایجاد 

 شود.می

 است. μm 271تا  cm 27د این سرندها محدوده کاربر

 اند.ساخته شده m 7/3و طول  m 2/4این سرندها تا عرض 

 اورتان( باشد.جنس صفحات سرندی ممکن است فلزی یا پلیمری )الستیک یا پلی

این سرندها ممکن است در یک یا چند طبقه )صفحات سرندی موازی( و به صورت افقی یا 

 شیبدار ساخته شوند.
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 اع حرکت سرندهای ارتعاشی در زیر نشان داده شده است:انو

 

  
 ای مضاعف با یک شافت در باالحرکت دایره ای با یک شافت در وسطحرکت دایره

  
 حرکت بیضوی با سه شافت در وسط حرکت خطی با دو شافت در باال
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موقعیت خارج از مرکزی  شود.های خارج از مرکز تأمین میایجاد حرکت ارتعاشی توسط شافت

 .شودمی تنظیمیا در اصطالح، لنگر  Exciterها توسط سیستمی به نام شافت

 

 
 

 



 مهندسی خردایش

 بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مدرس: حمید خوشدست
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 به موتور سرند: Exciterنحوه اتصال 
 

 :در باالی سرند 
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 :در بدنه سرند 
 

 
 

 :در زیر سرند 

 
 

های ارتعاشی هایی از سرندبه منظور افزایش کارایی سرندکنی در سرتاسر طول سرند، نمونه

کنند. این سرندها اند که در طول سرند، چند فرکانس متفاوت ایجاد میشده ساخته

Multi-frequency screen عملکرد چند فرکانسی این سرندها، کارایی  شوند.نامیده می

 بخشد.بندی ذرات ریز را بهبود میطبقه
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 (Banana Screenسرند موزی ) -5-1-1

ی از صفحات سرندی است که با شیبهای مختلف به صورت پشت سر ااین سرند شامل مجموعه

 اند.هم قرار گرفته
 

 
 

 گزارش شده است. t/h 4411دهند. ظرفیت آنها تا % افزایش می51این سرندها ظرفیت را تا 

 است: بندی در سرندهای ارتعاشی معمولی و موزی در شکل زیر مقایسه شدهالگوی طبقه
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ها ممکن است با پانلروزنه و ابعاد شکل سرندهای موزی ممکن است یک تا سه طبقه باشند، 

 یابد.میافزایش  هاروزنه ابعاد که در این شرایط، از ابتدا تا انتهاباشند یکدیگر متفاوت 
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 (Reciprocating Screen) یا نوسانی سرند لرزان -5-1-5

 شود.در صفحه سرندی حرکتی دورانی ایجاد می در این سرندها با حرکت عقب و جلو،

 حرکت مواد در ابتدای سرند دایروی، در مرکز بیضوی و در انتها خطی است.

 شود.حرکت دایروی در ابتدای سرند باعث توزیع سریع مواد ورودی در تمامی عرض سرند می

 

 
 

 گیرد.رار می( مورد استفاده قmm 02بندی ذرات درشت )تا این نوع سرند برای طبقه

 این سرندها ممکن است در یک یا دو طبقه ساخته شوند.
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 سرندکنی برای ذرات ریز  -5-3

 خوراک این نوع سرندکنی ممکن است به صورت خشک یا تر باشد:

  در سرندکنی تر به دلیل کارایی بهتر، طول سرند کمتر است و لذا ظرفیت سرند به

 شود.ان می( بیt/h/mسرند ) عرضصورت تناژ واحد 

  در سرندکنی خشک، احتمال عبور ذرات از چشمه سرند در کارایی سرند نقش اساسی

کننده در افزایش احتمال عبور ذرات از عامل تعییندارد. در این سرندها، طول سرند 

ای خواهد داشت. به همین در نتیجه سطح سرند اهمیت ویژه است، صفحه سرندی

t/h/mت تناژ واحد سطح سرند )دلیل، ظرفیت این سرندها به صور
 شود.( بیان می2

سرندهای مورد استفاده در این مرحله شامل انواع ثابت )سرندهای قوسی( و متحرک )انواع 

 ارتعاشی( است.

بندی ذرات ریز معموالً شامل انواع ارتعاشی با فرکانس زیاد و سرندهای مورد استفاده برای طبقه

این سرندها معموالً دارای  د.نکنبیضوی حرکت می دامنه کم است که به صورت خطی یا

 ظرفیت زیاد و کارایی باال هستند.

 

 (Sieve Bendسرند قوسی ) -5-3-0

شامل یک صفحه سرندی  شوند،هم نامیده می Hydroscreenی قوسی یا استاتیکی که سرندها

 شود.قوسدار هستند که پالپ خوراک با فشار از باال بر روی آن پاشیده می

( باید <mm 6/1ذرات )ابعاد است که با کوچک شدن  21درصد جامد مناسب برای پالپ ورودی 

 (.چرا...؟) % کاهش داده شود02تا 

 

    



 مهندسی خردایش

 بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مدرس: حمید خوشدست
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محل تزریق خوراک و تخلیه محصوالت متناسب با شرایط عملیاتی ممکن است در مکانهای 

 متفاوت تعبیه شوند.
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شکل تشکیل شده است که به طور  ایگوهبا مقطع  هاییصفحه سرندی سرندهای قوسی از میله

 اند.افقی بر روی نیمرخی منحنی شکل نصب شده

 شود.اورتان تهیه میجنس صفحات سرندی از فوالد و یا پلی
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 050 

های ها و ابعاد دانهضخامت الیه پالپ بر روی صفحه سرندی حدود یک چهارم فاصله بین میله

برابر ضخامت الیه است. بنابراین، حد جدایش در این  2کثر موجود در این الیه، حدا

 ها است.سرندها در حدود نصف فاصله میله
 

 
 

شکل و سرندهای قوسی مؤثر است. با تغییر  دقت جدایشها به طور مستقیم بر ابعاد میلهشکل و 

 کند:ها، میزان سطح مؤثر سرند تغییر میابعاد میله
 

 



 مهندسی خردایش

 بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مدرس: حمید خوشدست
 

 

 051 

 شود. در این شرایط باید صفحه سرندی را چرخانداثر فرسایش تیز می ها به تدریج درلبه میله

 .(چرا...؟) تا از کاهش ظرفیت جلوگیری شود )نه وارونه(

ولی ظرفیتی به مراتب کمتر دارند؛ به  تر هستندسرندهای قوسی نسبت به انواع ارتعاشی ارزان

 گیرند.می ای مورد استفاده قرارهمین دلیل معموالً به صورت چند مرحله

سطح مقطع سرند، دانسیته مواد و فشار پالپ بستگی  ها،ظرفیت این سرندها به فاصله بین میله

 دارد.

mظرفیت سرندهای قوسی تا 
3
/h 6111  .ها بین فاصله میلهگزارش شده استmm 4-0/1  قابل

 طراحی است. 

 گیرند.ده قرار میاین سرندها معموالً در صنایع زغالشویی و یا جهت آبگیری مورد استفا

 

 سرندهای ارتعاشی برای سرندکنی تر -5-3-1

 سرندهای ارتعاشی مورد استفاده برای عملیات تر سرند کردن ذرات ریز عبارتند از:
 

 

 سرند با یک مرحله خوراکدهی (Repulping Screen):  

ذرات این سرندها به خصوص زمانی که با سیستم دوش آب همراه باشند برای حذف حداکثری 

  گیرند.ریز از درشت مورد استفاده قرار می

 شوند.( شناخته میRepulping screenای )کننده چند مرحلهاین سرندها به نام سرندهای رقیق

 گزارش شده است. m 8/4-7/0و طول آنها بین  m 4/0-43/1عرض این سرندها بین 
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)بین بخشهای مختلف صفحات سیستم دوش آب به صورت خطی و معموالً در چند مرحله 

 د. دهتا پایان طول سرند افزایش می سرندی( کارایی حذف ذرات ریز از درشت را

 در این سرندها توجه به جنس صفحه سرندی به دلیل عمل فرسایشی دوش آب بسیار مهم است.

شود تا عالوه بر کاهش فرسایش صفحات در محل پاشش دوش، یک بخش قوسی شکل تعبیه می

 ، کارایی دوش را نیز بهبود بخشد.سرندی
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  مرحله خوراکدهی چندسرند با (Stack Sizer):  

 توان در یک مسیر نسبتاً کوتاه به پایان رساند.چنانچه پیشتر عنوان شد، فرایند سرندکنی تر را می

 صفحات سرندی با عرض بیشتر استفاده کرد.توان از بنابراین، برای چنین سرندهایی می

وجه به اینکه از دیدگاه عملیاتی، در عریض کردن سرند محدودیت وجود دارد، به همین دلیل با ت

 شود. معموالً از رویکرد خوراکدهی در چند مکان استفاده می
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است که  (موازی )یامتوالی سرند کوتاه و  8یا  2با توجه به شکل زیر، این روش شامل استفاده از 

 کنند.ا تأمین میکارایی یک سرند کوتاه و عریض ر

 درصد ظرفیت را افزایش  027تا  71ای، ای نسبت به یک مرحلهروش خوراکدهی چندمرحله

 دهد.می

حضور حداقلی گیرد که هدف آنها همچنین، این روش برای فرایندهایی مورد استفاده قرار می

 ذرات ریز در محصول درشت سرند باشد.
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 Stack Sizerکند سرندهای موازی یا که با این مکانیزم عمل مییکی از انواع سرندهای صنعتی 

( صفحه سرندی موازی است که هر یک به 7شود که شامل یک یا چند )حداکثر نامیده می

 شوند.صورت جداگانه خوراکدهی می

 درجه قابل تنظیم است.  21 ± 7/2شیب صفحات سرندی بین 

 گزارش شده است. m 08/7-77/2بین  و طول آنها m 67/0-4/0عرض این سرندها بین 

 نیز قابلیت نصب سیستم دوش آب را دارند. Stack Sizerسرندهای 

 



 مهندسی خردایش

 بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مدرس: حمید خوشدست
 

 

 051 
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 این سرند قابلیت جانشینی به جای خوشه هیدروسیکلون را نیز دارد.

 ریز است.این سرند دارای یک سرریز و یک ته

 

 
 

 ده شده است:به صورت شماتیک در شکل زیر نشان دا Stack Sizerکاربرد 
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 افقی سرندهای آبگیری (HI-G Screen):  

 این سرندهای ارتعاشی دارای یک عرشه افقی با حرکت خطی هستند.

خوراک این سرندها از درصد جامد باالیی برخوردار است تا بدین طریق آب آزاد محصول به 

 حداقل و بازیابی محصول درشت به حداکثر برسد.
 

 
 

 ین سرند به میزان شتاب گرانش ایجاد شده توسط سرند بستگی دارد.میزان آبگیری توسط ا
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( و حرکت دورانی mm 7ای شدید )با دامنه گیری از یک موتور قوی با ایجاد حرکت ضربهبهره

کند تا حداکثر آبگیری در سطح سرند ایجاد می G 8/5( نیرویی برابر با rpm 0571زیاد )

 فراهم شود.
 

 
 

ریز یک درصد جامد خوراک، این سرندها معموالً توسط تهظرفیت و اندن برای به حداکثر رس

 شوند.خوشه هیدروسیکلون تغذیه می
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 ( سرندهای آبگیری مجهز به خالءVacuum-assist Dewatering Screen):  

تا راندمان  اندیک سیستم خالء متصل شده این سرندهای ارتعاشی شیبدار در خروجی سرریز به

 ز سرریز، حداکثر شود.آبگیری ا

 کارایی آبگیری این سرندها در مقایسه با انواع افقی با حرکت خطی بیشتر است.

 مناسب هستند. μm 57این سرندها برای آبگیری از ذرات بزرگتر از 

 

 ( سرندهای آبگیری با شیب معکوسInverse-slope Dewatering Screen):  

 در خالف جهت حرکت مواد است.رجه و د 01تا  7حدود شیب این سرندهای ارتعاشی 

 شود.می% وزنی جامد است که متناسب با شرایط تغییر داده 41پالپ خوراک معموالً حاوی 

 شوند.جهت حرکت مواد تعبیه می عمود برهای این سرندها معموالً به صورت مستطیلی و چشمه
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 اشند.گیری شده باین سرندها برای آبگیری از موادی است که قبالً نرمه

 

 
 

  برشی شیبدارسرندهای (High Shear Screen):  

 درجه هستند. 47زاویه با  پرشیبارتعاشی دارای یک عرشه نوع سرندهای این 

 شود.شیب زیاد عرشه باعث ایجاد تنشهای برشی زیاد در طول سرند می

رس از  ای شکل و حذفبندی ذرات صفحهمکانیزم ویژه برش زیاد، این سرندها را برای طبقه

 کند.ذرات درشت فراهم می

ای شکل مانند میکا طی مکانیزم پل زدن رد نشدن ذرات صفحهشیب زیاد صفحه سرندی احتمال 

(bridgingرا به حداقل می ).رساند 

 بندی کرد.طبقهرا  μm 83توان ذراتی تا ابعاد به وسیله این سرندها می

 ا دو نقطه از سرند را دارا هستند.این سرندها قابلیت نصب دوش آب و تغذیه در یک ی
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 (High Speed Screen) سرندهای ارتعاشی برای سرندکنی خشک -5-3-3

استفاده از فرایند سرندکنی خشک در برخی صنایع مانند فرآوری آهن، فسفات، پتاس، ماسه 

 شود.شیشه، سنگ آهک و گرافیت الزامی می

 8611تا  0211شک معموالً با فرکانس باال )سرندهای ارتعاشی مورد استفاده در سرندکنی خ

به همین دلیل به آنها، سرندهای سرعت  کنند.کار می G 7-8و نیروی سیکل در دقیقه( 

 شود.باال گفته می

برای ذرات  ،دایش، باید فرکانس را افزایش داد؛ به عنوان مثالبا ریزتر شدن ابعاد ذرات برای ج

و برای ذرات  0711-0311فرکانس  mm 5/02-2، برای 8611فرکانس  mm 2کوچکتر از 

 پیشنهاد شده است. 0211تر فرکانس درشت

این سرند به جز در وسط )محل موتور(، در سایر نقاط به صورت ذرات در مکانیزم حرکت 

 بیضوی است.
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شوند زیرا استفاده از طبقات اضافی معموالً مقرون به این سرندها در یک یا دو طبقه ساخته می

 رفه نیست.ص

ای طراحی کرد که قسمت اول توان به صورت دو قسمتی به گونهسرندهای یک طبقه را می

 ریز در زیر عرشه، سرند دارای دو تر باشد. با نصب دو قیف تهریزسرند دارای چشمه 

 ریز و یک سرریز خواهد بود.ته

 ز تهیه کرد.ریز و یک سرریتوان چهار تهبدین ترتیب با اصالح سرند دو طبقه می

توان سرندهایی با چند شیب درجه است. در صورت نیاز می 47تا  27شیب این سرندها بین 

 شیب طراحی کرد.



 مهندسی خردایش

 بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مدرس: حمید خوشدست
 

 

 015 

 
 

 
 



 مهندسی خردایش

 بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مدرس: حمید خوشدست
 

 

 611 

 

 

  ششمفصل 

 سرندها بررسی کارایی و طراحی
 

 

 مقدمه -1-6

گیرند. در چنانچه در فصل پیش عنوان شد، سرندها برای اهداف متعددی مورد استفاده قرار می

 گیرد.انتظارات عملیاتی صورت میالزامات و نتیجه، انتخاب و طراحی آنها نیز متناسب با 

پذیری ند انجام شود. چه بسا، عدم توجه به انعطافطراحی سرندها باید با توجه به کارایی سر

بندی خوراک، عملیاتی سرند تحت تأثیر تغییرات پارامترهای عملیاتی مانند توزیع دانه

 کند.ی تحمیل میربرداتوجهی را به واحد بهرههای قابلرطوبت و غیره، هزینه

بر اساس آنها انجام شود ظرفیت معموالً مهمترین پارامترهایی که طراحی و انتخاب سرندها باید 

 بندی( است.سرند و بازدهی جدایش )یا دقت طبقه

توان با کاهش تناژ بار البته، بازدهی سرندها مستقل از ظرفیت آنها نیست و در بیشتر مواقع می

اولیه به سرند و افزایش زمان سرند کردن، بازدهی مناسبی را به دست آورد؛ در نتیجه، 

 د.نرندها هر دو تحت تأثیر پارامترهای مشابهی قرار داربازدهی و ظرفیت س

 

 بررسی کارایی سرندها -1-2

 سرندکنیکارایی  تحلیل -1-2-6

آل تمام ذرات بزرگتر از چشمه سرند باید روی آن باقی بمانند و با توجه به شکل، در حالت ایده

 تمامی ذرات کوچکتر از روزنه سرند باید از آن عبور نمایند.
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ها، پاره شدن صفحه آل در عمل ممکن نیست )بسته شدن روزنهتوجه به اینکه حالت ایده با

گیرد )منحنی سرندی، زمان ناکافی برای سرند کردن و غیره(، توزیع نامناسب شکل می

 خمیده(.
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 سرندکنیمحاسبه کارایی  -1-2-2

 شود.ستفاده از معادله بازدهی سرندها محاسبه میکارایی سرندها با ا

d50 

 منحنی واقعی

آلایدهمنحنی   

 مواد به اشتباه توزیع یافته

ریز(در ته درشت)دانه   

 مواد به اشتباه توزیع یافته

یز(در سرر ریز)دانه   

 روزنه سرند

R
ec

o
ve

ry
 t

o
 O

ve
rf

lo
w

 (
%
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 ریز.بازدهی سرندها عبارت است از بازیابی ذرات درشت به سرریز و بازیابی ذرات ریز به ته

ریز به ترتیب تر از روزنه سرند در خوراک، سرریز و تهبا توجه به شکل، اگر مقدار ذرات درشت

 نشان داده شود، آنگاه: Uو  F ،Cو دبی آنها به ترتیب با  uو  f ،cبا 

 

 

 

 

 

 

 بازیابی ذرات درشت به سرریز:

Ff

Cc
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 ریز:بازیابی ذرات ریز به ته
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 آنالیز سرندی -1-3

 بندی ذرات از روش آنالیز سرندی استفاده در مقیاس آزمایشگاهی برای تعیین توزیع دانه

 .شودمی

شود بر روی هم سوار شده ای از سرندها که سری سرندی نامیده میبرای این منظور، مجموعه

گرم( از  0000تا  050متناسب با ابعاد ذرات و وزن مخصوص مواد بین و وزن مناسب )

شود. مجموعه برای مدت بندی شوند بر روی سرند اول ریخته میموادی که باید دانه

 تکان داده ( Shaker)شیکر  لرزاننده یادقیقه( توسط دستگاه  00-00زمان مشخص )

شود تا از سرند شدن کامل مواد اطمینان حاصل شود. سپس، وزن مواد روی هر می

 شود.بندی مربوطه رسم میشود و منحنی توزیع دانهسرند توزین می

 کند:های سرندها در سری استاندارد سرندی از یکی از روابط زیر پیروی میارتباط ابعاد روزنه

 0√  ×روزنه سرند کوچکتر = اندازه روزنه سرند بزرگتر اندازه 

 0√
 اندازه روزنه سرند کوچکتر = اندازه روزنه سرند بزرگتر×  4
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 ابعاد استاندارد سرندهای آزمایشگاهی طبق استانداردهای مختلف:
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 :لرزانندهای از دستگاه نمونه

 

 

 
 است:بندی، چهار روش زیر پیشنهاد شده برای رسم توزیع دانه

 روش خطی   روش تمام لگاریتمیGaudin-Schuhmann 

 روش نیمه لگاریتمی   روشRosin-Rammler 

 شوند:های جدول مقایسه میبندی برای دادهدر ادامه، تفاوت روشهای رسم توزیع دانه
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(1) (2) (3) (4) = (3)/Sum (5) = Σ(3)i (6) = 100 – (5) 

Mesh no. Micron Ret. (gr) Ret. (%) Cum. Ret. (%) Cum. Pas. (%) 

6 3360 30 3.34 3.34 96.66 

8 2360 28.8 3.20 6.54 93.46 

12 1700 48.3 5.37 11.91 88.09 

16 1180 76.4 8.50 20.41 79.59 

20 850 95.5 10.62 31.03 68.97 

30 600 111.4 12.39 43.42 56.58 

40 425 118.3 13.16 56.58 43.42 

50 300 111.4 12.39 68.97 31.03 

70 212 95.5 10.62 79.59 20.41 

100 150 76.4 8.50 88.09 11.91 

140 106 48.3 5.37 93.46 6.54 

200 75 28.8 3.20 96.66 3.34 

-200 37.5 30 3.34 100.00 0.00 

  Sum 899.1 100     

 

 روش خطی -1-3-6

در این روش، مقادیر درصد تجمعی عبوری از سرندها بر حسب اندازه به صورت غیرلگاریتمی 

 شود:رسم می

 

0

20

40

60

80

100

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

C
u

m
u

la
ti

ve
 P

as
si

n
g 

 (
%

)

Particle Size (micron)

 
 

 نیمه لگاریتمیروش  -1-3-2

در این روش، درصد تجمعی عبوری به صورت خطی و اندازه ذرات به صورت لگاریتمی رسم 

 شود:می
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 Gaudin-Schuhmannتمام لگاریتمی روش  -1-3-3

 شوند. در این روش، هر دو محور به صورت لگاریتمی رسم می

Schuhmann له زیر را پیشنهاد کردبرای نمودار حاصل در این روش، معاد: 
a

k

x
y 








100  

 امترهای اندازه و توزیع هستند.به ترتیب پار aو  x ،kدرصد تجمعی عبوری برای روزنه  yکه 

قابل  Gaudin( در نظر گرفته شود، معادله wچنانچه درصد وزنی مواد باقیمانده بر روی سرند )

 استفاده است:

aw bx  
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 باشند.تر می% عبوری متراکم55تر و نقاط باالی % عبوری کشیده50در این روش، نقاط زیر 

 معادالت فوق تنها برای قسمت خطی نمودار معتبر هستند. تذکر:

 

 Rosin-Rammlerروش  -1-5-1

 شود:در این روش، از رابطه زیر استفاده می






















b

a

x
R exp100  

 پارامترهای اندازه و توزیع هستند. bو  x ،aدرصد تجمعی مانده بر روی سرند با روزنه  Rکه 

 دله فوق خواهیم داشت:با بازآرایی معا
b

a

x

R
















100
ln  

 رسیم:گیری مجدد از رابطه فوق به معادله زیر میبا لگاریتم

100
log ln log logb x b a

R

 
  

 
 

با رسم 
R

100
ln بندی به روش توان توزیع دانهنسبت به اندازه ذرات در حالت تمام لگاریتمی، می

Rosin-Rammler بازتر و 55% و باالی 05در این روش، نقاط زیر ناحیه  ود.را بررسی نم %

 باشند.تر میدرصد متراکم 00-00نقاط میان نواحی 
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بندی محدود، به ویژه در محل کارخانه فرآوری و به منظور تعیین سریع توزیع برای آنالیز دانه

( استفاده Sifter screensندهای ثابت مستطیلی )توان از سربندی و ارائه گزارش میدانه

 کرد.
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 پارامترهای مؤثر بر کارایی سرندها -1-1

 پارامترهای مؤثر بر کارایی سرندکنی درشت -1-1-6

 توان به دو گروه تقسیم کرد:میپارامترهای مؤثر بر کارایی عملیات سرندکنی ذرات درشت را 

  :یژه سرند، شکل و اندازه چشمه سرندها، شیب و مساحت و سطح وپارامترهای طراحی

 نوع حرکت صفحات سرندی

 :عمق بستر موادخوراکو رطوبت ذرات، تناژ ابعادی شکل و توزیع  پارامترهای عملیاتی ، 

 

 مساحت و سطح ویژه سرند -1-1-6-6

 است. و سطح ویژه آن ظرفیت سرندها مستقیماً تحت تأثیر مساحت صفحه سرندی

 یت سرند متناسب با عرض و کارایی آن متناسب با طول سرند است.به طور کلی ظرف

 شودسه برابر عرض آنها در نظر گرفته می تاطول سرندها معموالً دو 

 و مقاومت به سطح ویژه صفحه سرندی بستگی دارد. یسطح سرند به مقاومت صفحه سرند

 سرندی است. % مساحت صفحه00تا  0سطح ویژه سرند متناسب با اهداف سرندکنی بین 

سطح مؤثر سرندها ممکن است کمتر از سطح ویژه باشد زیرا در برخی سرندها برای نگهداری 

شود. به همین دلیل، در های نگهدارنده استفاده میبهتر، در زیر صفحات سرندی از میله

 شود.% ضریب اطمینان در نظر گرفته می00محاسبه سطح سرندها معموالً حدود 

ها در صفحه سرندی به صورت درصد سطح سوراخ شده ( روزنهsداری )و فاصله( dتعداد، قطر )

(Aبیان می ):شود 
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% بیشتر از سطوح با روزنه 5ای حدود سطح سوراخ شده صفحات سرندی با روزنه دایره

 چهارگوش است. 

 شود:ی با روزنه چهارگوش به صورت زیر محاسبه میدرصد سطح سوراخ شده در سرندها
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 ضخامت صفحه سرندی یکی از پارامترهای مؤثر بر سطح ویژه و عملکرد سرندها است.

فیت و دقت جدایش کاهش ولی طول عمر و احتمال با افزایش ضخامت صفحه سرندی، ظر

 یابد.های سرند افزایش میگرفتگی روزنه

کند؛ به عنوان مثال، با عبور نیز تغییر میمؤثر برای سرندهای سیمی با تغییر قطر سیم زاویه 

 یابد.افزایش میافزایش قطر سیم، احتمال گرفتگی 

 

      
 

 به عنوان دستورالعمل کلی:

 بزرگترین ذره خوراک سرند.05امت مورد نیاز برابر است با حداقل ضخ % 

 .ضخامت سرند نباید از اندازه بزرگترین اندازه جدایش بزرگتر باشد 
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 راهنمای کلی برای تعیین اندازه روزنه سرندها )مش( عبارت است از:
 

 

 %00 – 5برای سرندهای سیمی = اندازه محصول + 

 

 %00 – 05ازه محصول + برای سرندهای الستیکی = اند

 

 %00 – 05= اندازه محصول +  (Polyurethaneبرای سرندهای پلی اورتان )

 

کارایی و ظرفیت سرند نسبت عکس دارند لذا، بهترین ترکیب آنها زمانی است که ذرات در 

 خروجی سرند همگی بزرگتر از چشمه سرند و تنها در یک الیه جریان داشته باشند.

 

 و اندازه چشمه سرند شکل -1-1-6-2

 مشخصه اصلی سرندها، ابعاد روزنه آنها است.

 شود.اندازه روزنه سرندهای صنعتی با میلیمتر و اندازه سرندهای آزمایشگاهی با مش بیان می

 مش برابر است با تعداد سوراخها در هر اینچ طولی از سرند.

 یابد.ها کاهش میظرفیت سرند با کاهش ابعاد چشمه

یابد؛ به ویژه زمانی که خوراک ها، احتمال کور شدن آنها نیز افزایش میابعاد چشمهبا کاهش 

توجهی ذرات با ابعاد بحرانی )نزدیک بسیار مرطوب باشد و یا خشک ولی حاوی مقدار قابل

 های سرند( باشد.به چشمه

 بسیار پرهزینه است. mesh 0معموالً عملیات سرندکنی خشک برای ابعاد کوچکتر از 

 شکل چشمه در کارایی سرند بسیار مؤثر است.

 شود:روزنه سرندها معموالً به اشکال زیر طراحی می
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 :سطح ویژه بیشتر و احتمال گرفتگی کمتر است و در نتیجه،  مستطیلی یا کشیده

 کنند.بیشترین کارایی و ظرفیت را فراهم می

 :دهد.دقت جدایش را افزایش می مربع یا دایره 
 

 
 دارد و متداولگزینه استان

 
 جهت افزایش ظرفیت سرند

 

برای سرند کردن ذرات درشت؛ 

 افزایش طول عمر سرند
 

 برای افزایش دقت سرند کردن و یا آبگیری
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اندازه چشمه سرند نیست. این اختالف ناشی از شکل چشمه، شیب حد جدایش سرندها دقیقاً هم

بندی ذرات شکل و توزیع دانهسرندی،  صفحه سرندی، شرایط حرکت مواد بر روی صفحه

 و حرکت سرند است.

 کند:های مربعی، ابعاد چشمه سرند با حد جدایش از رابطه زیر پیروی میبرای چشمه

s0.0238 1.155X X    

( هستند. برای سایر شکلهای inchبه ترتیب اندازه چشمه سرند و حد جدایش )به  Xsو  Xکه 

 شود.در جداول یا نمودارهایی ارائه می ها، این رابطهچشمه

 ها نیز بر عملکرد سرند تأثیر بسزایی دارد.داری روزنهموقعیت و فاصله

 موقعیت متداول سوراخها به صورت زیر است:

 

 
 

 شیب صفحه سرندی -1-1-6-3

 کند:زاویه صفحه سرندی دو مکانیزم سرندکنی را ایجاد می

 بندی با الیهطبقه( بندیStratification:)  با تشکیل بستری از مواد با ضخامت مشخص بر

ای به تدریج کاهش و روی صفحه سرندی، طی حرکت صفحه سرندی اصطکاک بین ذره

کنند. بدین صورت که ذرات ریز به تدریج از بین ذرات بندی میذرات شروع به الیه

 کنند.ر میرسانند و از آن عبوتر عبور کرده و خود را به صفحه سرندی میدرشت

 

 )ب(    )الف(
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 طبقه( بندی با ریزش آزادfree fall:)  چنانچه زاویه صفحه سرندی دو برابر حالت 

درجه(، مکانیزم سرندکنی از شرایط  00-00درجه به  00-05بندی شود )یعنی از الیه

 بندی تشکیل ریزش آزاد پیروی خواهد کرد بدین معنی که در سطح سرند، الیه

توان شوند. با این مکانیزم میبندی میدر این شرایط، ذرات مستقیماً طبقه شود.نمی

بندی در این مکانیزم ظرفیت سرند را افزایش و یا ابعاد آن را کاهش داد. دقت طبقه

گیرد که بندی است. این مکانیزم در شرایطی مورد استفاده قرار میکمتر از روش الیه

ز را با سرعت جدا نمود. با توجه به اینکه کارایی و دقت باید حجم قابل توجهی از ذرات ری

این نوع سرندکنی به شانس عبور ذرات از صفحه سرندی بسیار وابسته است، این روش 

 نامند.( نیز میProbability of separation) یرا جدایش احتمال
 

 
 

 یابد.شیب صفحه سرندی، ظرفیت سرند افزایش میبا افزایش 

 (چرا...؟یابد )افزایش و سپس کاهش میتا یک شیب بحرانی کارایی جدایش 

 یابد.با افزایش شیب، ابعاد مؤثر چشمه سرند کاهش می

 شود.در انتخاب شیب صفحه سرندی معموالً به نوع حرکت نیز توجه می

جاد حرکت شود تا با ایای طراحی میبه گونهبا افزایش شیب معموالً حرکت صفحه سرندی 

 ر روی سطح سرند، ظرفیت و دقت جدایش افزایش یابد.بیضوی مواد ب

 

 حرکت صفحه سرندی -1-1-6-1

از  هاحرکت سرند مستقیماً بر حرکت ذرات بر روی صفحه سرندی و در نتیجه، احتمال عبور آن

 صفحه سرندی مؤثر است.

د و طور کلی احتمال عبور ذرات از سرند با حاصلضرب تعداد دفعات برخورد ذره با سطح سرنه ب

 احتمال عبور ذره در یک برخورد متناسب است.
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پارامترهای مؤثر بر مکانیزم حرکت سرند عبارتند از سرعت سرند، میزان پرتاب ذرات، شیب 

 صفحه سرندی و جهت چرخش مواد.

 mm 00-0با دامنه  rpm 0000-500کننده نیرو محرکه سرندها معموالً سرعت موتور تأمین

سیکل بر دقیقه است که برای کاربردهای  500-0000موالً است. فرکانس حرکت نیز مع

 سیکل بر دقیقه نیز طراحی شده است. 0000خاص تا 

 چهار حرکت اصلی سرندها عبارت است از:

 

 
 

بیشترین تأثیر را بر احتمال گرفتگی چشمه سرند دارد. پرتاب کم باعث ( Throw)پرتاب ذرات 

و پرتاب بسیار زیاد باعث دور  (چرا...؟) انیگرفته شدن چشمه توسط ذرات با ابعاد بحر

 .(چرا...؟) شودماندن ذرات از صفحه سرندی و کاهش کارایی می

دامنه پرتاب و سرعت حرکت سرند طبق رابطه زیر برای محاسبه نیروی گرانش ایجاد شده در 

 روند:سطح سرند به کار می
2(RPM) ×(Throw in inch)

G-Force
70400

   

G-Force یات سرندکنی است.معیار انرژی عمل 

 را افزایش داد. Gزمانی که ظرفیت سرند زیاد و یا مواد چسبنده باشند باید نیروی 
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 (.چرا...؟بیشتری نیاز دارند ) Gسرندهای افقی نسبت به انواع شیبدار به نیروی 

 در سرندها، در جدول زیر ارائه شده است: Gکاربرد مقادیر مختلف نیروی 

 کاربرد پیشنهادی Gنیروی 
  

 دهد و به همین دلیل کاربردی ندارد.در عمل حرکتی بر روی سرند رخ نمی < 5/0

شود و سرعت نسبی بین ذرات و عرشه سرند کم است. این بندی محدود میالیه 5/0-5/0

شرایط برای سرندکنی آرام و زمانی که مواد به دلیل تردی در برابر ضربه مقاومت 

 )مانند زغال( مناسب است. دونکافی ندارند و ممکن است خرد ش
  

کنند و لذا، این در این شرایط ذرات با حداکثر سرعت نسبی به عرشه سرند برخورد می 5/0-0

 بندی در این شرایط مطلوب است.شود. الیهشرایط برای سرندهای شیبدار پیشنهاد می

است و به ه و ذرات کم ششود ولی سرعت نسبی بین عربندی خوب تشکیل میالیه 5-4

نیز  هاد. در این شرایط، عمر یاتاقانهمین دلیل، کارایی سرندکنی اندک خواهد بو

 یابد.کاهش می

بندی خوب است ولی حالت پرتاب )تعلیق( ذرات زیاد است و به همین دلیل احتمال الیه 0-5

یابد. سرعت نسبی بین صفحه سرندی و برخورد ذرات با صفحه سرندی کاهش می

 یابد. نیروی شتاب زیاد ست و لذا، کارایی سرندکنی شیبدار کاهش میذرات کم ا

های سرند د و به همین دلیل، عمر یاتاقانبر ساختمان سرند تأثیر منفی گذارد توانمی

 یابد.بسیار کاهش می

 

 دهد.مواد بر روی صفحه سرندی ظرفیت را افزایش ولی کارایی را کاهش می ساعتگرد چرخش

دهد؛ از طرفی، احتمال گرد ظرفیت را کاهش ولی دقت جدایش را افزایش میچرخش پاد ساعت

یابد که برای جبران آن باید شیب سرند ها در این نوع حرکت افزایش میگرفتگی چشمه

 را افزایش داد.

 شود )و بر عکس(.سرعت زیاد سرند توسط پرتاب کم جبران می

بارگیری زیاد مناسب است در حالی که برای  معموالً پرتاب زیاد برای سرندکنی ذرات درشت یا

 سرندکنی ذرات ریز باید پرتاب را کم و سرعت را افزایش داد.

 ذرات با شکل نامنظم نسبت به ذرات با گردشدگی زیاد به پرتاب بیشتری نیاز دارند.

شود بر کارایی و ظرفیت سرند ( نامیده میstroke angleزاویه پرتاب ذرات که زاویه کورس )

 ؤثر است. این زاویه نسبت به محور طولی سرند و در جهت حرکت مواد سنجیده م

 شود.می
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( تأثیر زیادی بر نرخ سایش 080°ا بسیار بزرگ )حدود یزوایای بسیار کوچک )حدود صفر درجه( 

 بندی ذرات کمک دو مؤلفه عمودی حرکت )که به الیه ،سرند ندارند. برای سایر زوایا

( Retarding)( > 00°( و بازگرداننده )Aiding( )< 00°قی پیشبرنده )کند( و مؤلفه افمی

 وجود دارند.

 

 بندی ذراتشکل و دانه -1-1-6-5

 یابد.با کاهش ابعاد ذرات، ظرفیت و نرخ سرندکنی افزایش می

کننده نرخ تعیین، برابر چشمه( 5/0تا  5/0مه سرند )با ابعاد نزدیک به چش بحرانی ذرات

 کنند.کنند و ذرات درشت عبور نمیزیرا ذرات ریز عبور می سرندکنی هستند

برای بهبود نرخ سرندکنی )ظرفیت سرند( باید با حذف ذرات درشت، احتمال برخورد ذرات ریز 

با صفحه سرندی را افزایش داد؛ به همین دلیل، معموالً یک طبقه اولیه عالوه بر طبقه اصلی 

در این شرایط طبقه فوقانی، طبقه رهایی یا شود. در طراحی سرند در نظر گرفته می

 شود.( نامیده میRelief Deckتصحیح )

 توان به صورت زیر نشان داد:تأثیر شکل ذرات را می

 

 
 

 تناژ جامد و عمق بستر -1-1-6-1

برای سرندی با پرتاب، سرعت و چشمه مشخص، عمق بستر مواد بر روی صفحه سرندی به 

 تناژ و جهت چرخش مواد روی صفحه سرندی بستگی دارد.، بندیشیب سرند، توزیع دانه

دبی خوراک بر زمان سرند کردن تأثیر مستقیم دارد و لذا، با افزایش دبی و در نتیجه کاهش 

یابد. بعالوه، با افزایش ظرفیت زمان ماند، ظرفیت افزایش و دقت جدایش کاهش می

 یابد.ی کاهش میبندی مواد روی سرند از بین رفته و کارایسرند، الیه
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کنند در در شرایط پایا، ذرات درشت از نزدیک شدن ذرات ریز به صفحه سرندی جلوگیری می

 ها شده و احتمال گرفتگی آنها را کاهش حالی که باعث عبور ذرات بحرانی از چشمه

 (.چرا...؟دهند )می

نابراین، عرض شود؛ بصفحه سرندی تعیین میعمق بستر بر اساس عرض برای یک تناژ معین، 

 کننده ظرفیت سرند خواهد بود.سرند تعیین

برابر چشمه سرند  nمعموالً برای سرندکنی خشک، عمق بستر مواد در خروجی سرند نباید از 

 برابر است با: nبزرگتر باشد به طوری که 

2 0.02n     

 ر محاسبه نمود:توان با استفاده از رابطه زیبر این اساس، عمق بستر را می

t

400 F
D

v W 




 
  

نرخ جابجایی مواد  vt(، stphتر از چشمه سرند )نرخ جریان مواد درشت F(، inعمق بستر ) Dکه 

lb/ftدانسیته مواد ) ρ( و ftپهنای مؤثر سرند ) W(، ft/minدر بستر )
 ( است.3

 

 ست:پیشنهادی زیر ارائه شده ا Dبر اساس تجربه، برای معادله 

  پیشنهادBothwell (2112:) 

 

 (D) عمق بستر هدف از سرندکنی

 برابر چشمه 4کمتر از  برای شن خشک

 برابر چشمه 0کمتر از  برای سنگ معدن زغالسنگ خشک

 برابر چشمه 8کمتر از  برای محصول آسیاکنی تر

 اینچ 0کمتر از  گیری یا آبگیریبرای نرمه

 

  پیشنهادMatthews (6115:) 
 

 عمق بستر برای مواد خشک (ftسرند ) طول

 برابر اندازه میانگین ذرات 0تا  5/0 00-0

 برابر اندازه میانگین ذرات 5/0تا  0 00-00

 برابر اندازه میانگین ذرات 0تا  5/0 04-00

 

 زمان ماند بستر نیز طبق رابطه زیر با طول مؤثر سرند در ارتباط است:
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s

t

L
t

v
   

 ( است.ftطول مؤثر سرند ) Ls( و minزمان ماند بستر ) tه ک

( به شیب و نوع حرکت سرند بستگی دارد. برای سرندی با حرکت پرتابی vtنرخ جابجایی ذرات )

با vt (ft/min )درجه،  05تا  08دایروی و چرخش خالف جهت حرکت ذرات و شیب 

 شود:استفاده از رابطه زیر تخمین زده می

t 120 10v     

 اندکی بیشتر است. vtاست. برای چرخش در جهت حرکت مواد، )درجه( زاویه شیب سرند  αکه 

 

 رطوبت خوراک -1-1-6-1

های سرند و در رطوبت باال یا مقدار رس زیاد در مواد ممکن است باعث کور شدن چشمه

 نتیجه، کاهش کارایی یا ظرفیت سرند شود.

 شود.مییابی آنها به سرریز به ذرات درشت و راه ذرات ریزرطوبت زیاد سبب چسبیدن 

شستشوی مواد با  در شرایط خاص، باید از سیستم شستشوی سرند )دوش آب( استفاده کرد.

 شود.فشار زیاد سبب تفکیک ذرات و بهبود کارایی سرند می
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 پارامترهای مؤثر بر کارایی سرندکنی ریز -1-1-2

 رتسرندکنی ریز  -1-1-2-6

 مهمترین پارامترهای مؤثر بر کارایی عملیات سرندکنی ریز تر عبارتند از:
 

 :تناژ خوراک 

 شود.یابی ذرات ریز به جریان سرریز میتناژ بیش از حد مجاز باعث راه

های این سرندها و در نتیجه حساس بودن صفحات سرندی، تناژ بیش با توجه به ریز بودن چشمه

 شود.صفحات سرندی میاز حد باعث کوتاه شدن عمر 
 

 :وزن مخصوص خوراک 

 یابد.با کاهش وزن مخصوص خوراک، کارایی سرند افزایش می

% حجمی جامد )صرف 00وزن مخصوص مناسب پالپ خوراک برای سرندهای تر معموالً حدود 

 شود؛ به عنوان مثال:نظر از وزن مخصوص جامد خشک( در نظر گرفته می

 وزنی 45باید حاوی تقریباً  0/0ه سیلیسی با دانسیته پالپ خوراک برای سرندکنی ماس %

 جامد باشد،

  5درصد جامد مناسب برای سرندکنی پالپ خوراکی حاوی یک ماده معدنی با دانسیته ،

 باشد.میوزنی % 55حدود 

شود که به جای تزریق مستقیم آب به صورت اسپری به برای کنترل درصد جامد پیشنهاد می

 لپ خوراک افزوده شود.سطح سرند، آب به پا

 چنانچه هدف از سرندکنی آبگیری باشد، درصد جامد باید تا حد ممکن باال نگه داشته شود.
 

 بندی خوراک:توزیع دانه 

پذیری معموالً با افزایش سهم ذرات درشت در خوراک سرندهای ریز و تر به دلیل کاهش جریان

 یابد.مواد، ظرفیت سرند کاهش می

شوند. ذرات بحرانی در سرندکنی ریز های سرند میباعث گرفتگی چشمه حضور ذرات بحرانی

 مش کوچکتر یا بزرگتر از چشمه سرند باشد. 0شود که ابعاد آنها به ذراتی گفته می
 

 :سطح سرندکنی 

 یابد.افزایش می سرند، ظرفیت یسرند های صفحهبا افزایش ابعاد چشمه

 رفیت سرند مؤثر است.افزایش سطح ویژه نیز مستقیماً بر بهبود ظ

 واسطه )جنس صفحه( سرندکنی بسیار مهم است.نوع در سرندکنی تر، توجه به 
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 خشکسرندکنی ریز  -1-1-2-2

پارامترهای متعددی بر انتخاب و کارایی سرندهای خشک مؤثر است که شامل مشخصات خوراک 

 شوند.و پارامترهای عملیاتی و طراحی می
 

 :رطوبت 

 زترین پارامتر در سرندکنی خشک است.سارطوبت خوراک مشکل

تواند سبب کور %( می5/0برای سرند کردن ذرات ریز، مقادیر اندک رطوبت )حتی به کمی 

ها های سرند شود؛ علت این پدیده، سطح ویژه بسیار زیاد ذرات ریز و نرمهشدن چشمه

شدن  شوند و باعث مسدوداست. در نتیجه، ذرات به یکدیگر چسبیده و آگلومره می

 شوند.های سرند میچشمه
 

 زاویه قرار ذرات: 

ذرات در  ای که طی آنیه قرار ذرات )زاویهسرندهای ریز خشک معموالً در شیبی نزدیک به زاو

گیرند( نصب کمترین انرژی یا پایدارترین موقعیت قرارگیری فیزیکی را به خود می ،سطح

 شوند.می
 

 وزن مخصوص مواد: 

 ت و میزان پرتاب ذرات بر روی صفحه سرندی مؤثر است.وزن مخصوص بر سرعت حرک
 

 بندی خوراکتوزیع دانه: 

ذرات با ابعاد بحرانی هم بر ظرفیت و هم کارایی عملیات سرندکنی تأثیر منفی دارند. ذرات 

بحرانی بزرگتر از چشمه سرند باعث گرفتگی چشمه و ذرات بحرانی کوچکتر از چشمه به 

 کنند.ت استفاده از صفحات سرندی بزرگتر را ایجاب میدلیل نرخ عبور کمتر، ضرور
 

 شکل ذرات: 

های سیلیسی( و یا با ابعاد بحرانی، احتمال گرفتگی چشمه ذرات با گردشدگی باال )مانند ماسه

 دهند.سرند را افزایش می

ای مانند میکا و گرافیت طبیعی، باید زاویه سرند را برای بهبود کارایی سرندکنی ذرات ورقه

 افزایش داد.
 

 طرح جعبه خوراکدهی سرند: 

کاربرد جعبه خوراکدهی، توزیع یکنواخت خوراک در عرض سرند و به حداقل رساندن سایش 

 صفحه سرندی است.
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 بندی مواد و قابلیت سایش آنها انجام شود.طراحی جعبه خوراکدهی باید بر اساس توزیع دانه

 

 سرندها طراحی و انتخاب -1-5

 وشهای متعدد برای طراحی سرندها، رعایت چند اصل کلی زیر الزامی است:علیرغم ارائه ر

  ای انجام گیرد که انتقال مؤثر ارتعاش از مرکز اصلی سطوح سرند باید به گونهطراحی

 پذیر باشد.بندی امکانبه سطوح و از آن به مواد در حال طبقه

 حوی تنظیم شود تا مواد، ننوسان و شیب سرند باید به  عاش، سرعت، دامنهتترکیبی از ار

ضمن مخلوط شدن کامل در سطح سرند به راحتی در سطح سرند جریان یابند. اگر 

گیرد و احتمال اینکه ذرات بحرانی بندی مطلوب انجام نمیدامنه نوسانات زیاد باشد، الیه

تماس مناسبی با چشمه سرند داشته باشند و به راحتی از آن عبور کنند، بسیار کم خواهد 

بود و چنانچه دامنه نوسانات به اندازه کافی نباشد، احتمال گرفتگی چشمه سرند زیاد 

 خواهد بود.

 های با توجه به اینکه مقدار رطوبت مواد در بار اولیه یکسان نیست، سطوحی با چشمه

خوراک سرند شرایط مختلف باید از قبل آماده شود تا در صورت تغییرات احتمالی در 

 ایگزین کرد.بتوان آنها را ج

 باید به طور یکنواخت در سطح سرند توزیع شود تا پرتاب ذرات در محدوده  اشارتع

 مجاز انجام گیرد و تحت تأثیر تنشهای اضافی و بیش از حد واقع نشود.

 .نحوه باردهی در عرض سرند باید با کاهش سایندگی همراه باشد 

  دو به یک باشد و فشار آب حدود در سرند کردن به روش تر، نسبت آب به جامد باید

 (.چرا...؟باید به حالت کنترل شده و یکنواخت در سطح سرند توزیع شود )

 .در طرح جانمایی سرند باید به مسایل نگهداری و تعویض قطعات نیز توجه داشت 

 

 های عملیات سرندکنیهزینه -1-5-6

 یار پایین است.های عملیات سرندکنی نسبت به سایر عملیات فرآوری بسمعموالً هزینه

های مربوط به پرسنل ، مصرف انرژی و هزینهمانند سرندهای قوسی در مورد سرندهای ثابت

های مربوط به تعویض سطوح سرند و ساییدگی بعضی بخشها پایین است و تنها، هزینه

 مطرح است.
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 هایهای فوق، هزینهدر مورد سرندهای متحرک مانند سرندهای ارتعاشی، عالوه بر هزینه

 شود.مربوط به مصرف انرژی نیز در کل هزینه محاسبه می

های توزیع خوراک(، استفاده از های مربوط به مراحل مقدماتی سرندها )مانند سیستمهزینه

ساختمانهای بزرگ به منظور جانمایی سرندها، کنترل گرد و غبار و حمل مواد به ارتفاعات 

های عملیات سرند ی هستند که به هزینهبرای خوراکدهی به سرند، از دیگر پارامترهای

 شوند.کردن اضافه می

ای برای سرندهای صنعتی با مشخصات طراحی استاندارد ارائه در جدول زیر، اطالعات سرمایه

 شده است:

 

 ابعاد سرند

(m )L  ×W 

سرندهای موزی چند جریانی با حرکت 

 *پایین و افقی -خطی، باال

ت شیبدار با حرک Ripl-Floسرندهای 

 **دایروی

 ($دو طبقه ) ($یک طبقه ) ($دو طبقه ) ($یک طبقه )

8/4  ×0/0 50000 05000 58500 00000 
     

8/4  ×8/0 50440 008000 54880 000000 

0/0  ×8/0 000500 055500 005000 040500 
     

8/4  ×4/0 000000 050000 005000 005040 

0/0  ×4/0 045800 000000 004800 050000 

0/5  ×4/0 055500 088000 050400 008400 
     

8/4  ×0 005000 000440 N/A N/A 
0/0  ×0 000000 000440 055000 000000 

0/5  ×0 000000 040000 000800 040000 

5/8  ×0 055400 054400 N/A N/A 
     

0/0  ×0/0 050500 008040 N/A N/A 
0/5  ×0/0 080800 080000 N/A N/A 
5/8  ×0/0 008880 444000 N/A N/A 

     

0/0  ×0/4 005000 440040 N/A N/A 
0/5  ×0/4 004000 500400 N/A N/A 

 شود.گذاری برای تعداد جریانها و شرایط حرکت باال و پایین شامل موتور و صفحات پلی اروتان چند قطعه نیز میقیمت *
 باشند.فحات سیمی بافته شده میشامل موتور)ها( و ص Ripl-Floسرندهای  **
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 طراحی سرندها -1-5-2

 اساس طراحی سرندها، محاسبه سطح مورد نیاز برای سرند کردن است. 

منظور از محاسبه سطح سرند، سطحی است که با توجه به پارامترهای عملیاتی عنوان شده، بتوان 

ه ممکن را میسر بندی و جدایشی مطلوب، با حداکثر بازدهی و با کمترین هزینطبقه

 ساخت.

 برای محاسبه سطح سرندکنی دو رویکرد تجربی ارائه شده است:

  محاسبه سطح سرند بر اساس تناژ خشک بار اولیه 

  محاسبه سطح سرند بر اساس تناژ خشک ذرات با ابعاد کوچکتر از چشمه سرند در بار

 اولیه

 شده است:در هر دو روش فوق، فرضیات زیر به صورت مشترک در نظر گرفته 

 05دهند.% وزنی بار اولیه را ذرات با ابعاد بزرگتر از چشمه سرند تشکیل می 

 40.وزنی از بار اولیه دارای ابعادی نصف چشمه سرند هستند % 

  مواد دارای دانسیتهlb/ft
3 000 (t/m

 ( هستند.0/0 3

 50دهد.% سطح سرند را حفرات )فضای باز( تشکیل می 

  مواد خشک و تقریباً مکعبی( شکل هستند و به صورت آزادانهfree flowing بر روی )

 کنند.سرند حرکت می

 .شکل چشمه سرند مربعی و سرند یک طبقه است 

  درصد است. 05 یا 00حداکثر بازدهی مورد انتظار از عملیات سرندکنی بین 

پس از محاسبه سطح سرند بر اساس فرضیات فوق، سطح واقعی با استفاده از ضرایب تصحیح 

 شود.اسبه میمح

 

 محاسبه سطح سرند بر اساس تناژ خشک بار اولیه -1-5-2-6

A (ftدر این روش، سطح سرند 
( با در نظر گرفتن بازدهی stph) F( متناسب با تناژ بار اولیه 2

 شود:% به صورت زیر محاسبه می00

1 2 3 4 5 6 7 mf

F
A

C M K Q Q Q Q Q Q Q Q


         
  

 که،
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C ظرفیت مبنای سرند (stph/ft
است که سایر فاکتورها برابر واحد باشند. این  ( برای زمانی2

کند. این ضریب با استفاده از شکل زیر انتخاب یر ابعاد چشمه سرند تغییر میمقدار با تغی

 شود:می

 

 

 

 دهانه بزرگ

 کوچکدهانه 

 ای(ابعاد چشمه سرند )مربعی و دایره

 ای(عی و دایرهابعاد چشمه سرند )مرب

 (Cظرفیت مبنای سرند )

 (Cظرفیت مبنای سرند )
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M ضریب تصحیح ذرات درشت (oversize factor):  زمانی که سهم ذرات درشت در بار اولیه

. شودای خالی بین ذرات، عبور ذرات ریز آسانتر میافزایش یابد به دلیل بیشتر شدن فض

 شود:این ضریب با استفاده از شکل زیر انتخاب می

 

 
 

K ضریب تصحیح ذرات با ابعاد کوچکتر از نصف چشمه سرند (half-size factor این ضریب :)

مواد بدون گرفتگی چشمه سرند است.  دهنده تأثیر مقدار این ذرات در نرخ عبورنشان

 شود:ین ضریب طبق جدول زیر انتخاب میا
 

 تر از چشمه سرند )%(مقدار مواد درشت

ت )
ش

در
ت 

را
 ذ

ح
حی

ص
ب ت

ری
ض

M)
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Q1 ضریب تصحیح دانسیته خوراک (bulk density factor با توجه به فرض برابر بودن :)

lb/ftدانسیته 
دانسیته بار اولیه باید این ضریب را به صورت برای خوراک، با تغییر  000 3

000/ρ  کهρ ( دانسیته خوراکlb/ft
 ه اعمال کرد.( است محاسبه و در رابط3

Q2 ضریب تصحیح شکل چشمه سرند (aperture shape factor :) این ضریب طبق جدول زیر

 شود:انتخاب می

 

 Q2ضریب تصحیح  نسبت طول به عرض چشمه شکل چشمه

 0 0 مربع

 0/0 یا بزرگتر 0 کشیده )یا مستطیلی(

 4/0 0-0 کشیده )یا مستطیلی(

 0/0 0-0 کشیده )یا مستطیلی(

 8/0 - دایره

 

Q3  تصحیح شکل ذراتضریب (particle shape factor :) این ضریب به منظور اعمال تأثیر ذرات

گیرد. بنابراین، این ضریب عملیات سرندکنی مورد استفاده قرار می یبا ابعاد بحرانی برا

برای چشمه سرند  5/0تا  5/0برای ذراتی در نظر گرفته شده است که عرض آنها بین 

د )
رن

س
ه 

شم
 چ

ف
ص

ز ن
ر ا

کت
وچ

 ک
اد

ابع
با 

ت 
را

 ذ
ح

حی
ص

ب ت
ری

ض
K)

 

 مقدار مواد کوچکتر از نصف چشمه سرند )%(



 مهندسی خردایش

 بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مدرس: حمید خوشدست
 

 

 615 

این ضریب شود. فرض می 0مچنین، نسبت طول به عرض این ذرات بزرگتر از هستند. ه

 شود:طبق جدول زیر انتخاب می

 

 Q3ضریب تصحیح  میزان کشیدگی ذرات )%( Q3ضریب تصحیح  میزان کشیدگی ذرات )%(

5 0 40 55/0 

00 05/0 50 5/0 

05 0/0 00 05/0 

00 85/0 50 0/0 

00 8/0 80 55/0 

 

 جع برای سهولت، جدول ساده شده زیر پیشنهاد شده است:در برخی مرا

 

 Q3ضریب تصحیح  شکل ذره

 0/0 کروی

 0 دارگوشه

 05/0 ایورقه

 0 مکعبی

 

 شود با شرکت تولیدکننده سرند مشورت شود.اگر چه، برای استفاده از این ضریب پیشنهاد می

 

Q4 ضریب تصحیح درصد دهانه سرند (open area factorمق :) دار این ضریب برای مواد با

lb/ftدانسیته 
lb/ftو برای مواد با دانسیته کمتر از  OA%/50به صورت  000-50 3

به  50 3

درصد دهانه سرند برای صفحه سرندی  OA%شود که محاسبه می OA%/00صورت 

 شود.مورد نظر برای نصب است. این مقدار معموالً توسط شرکتهای تولیدکننده اعالم می

Q5 سرندکنی تریب تصحیح ضر (wet screening factor :) این ضریب زمانی مورد استفاده قرار

مصرف آب شستشو برای محاسبه این مقدار گیرد که عملیات به صورت تر انجام شود. می

این ضریب با افزایش ابعاد فرض شده است.  cu.yd/hrبه ازای هر  gpm 00-5ضرایب، 

 شود:ضریب طبق جدول زیر انتخاب می اینیابد. چشمه سرند افزایش می
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 Q5ضریب تصحیح  (inاندازه چشمه ) Q5ضریب تصحیح  (inاندازه چشمه )

 0/0 00/5 0 سرندکنی خشک

00/0 05/0 8/0 05/0 

00/0 5/0 0/0 5/0 

8/0 55/0 4/0 50/0 

00/0 0/0 0 0/0 

 

توجهی ندارد. برای ذرات کوچکتر برای ذراتی با ابعاد بزرگتر از یک اینچ، سرندکنی تر تأثیر قابل

نیز سرندکنی تر موجب رخداد مشکالتی در عملیات خواهد شد؛ در این شرایط باید  mesh 00از 

 با شرکت تولیدکننده مشورت کرد.

 

Q6 ضریب تصحیح رطوبت سطحی (surface moisture factor این ضریب با کاهش رطوبت :)

 شود:دول زیر انتخاب میاین ضریب طبق ج یابد.خوراک افزایش می

 

 Q6ضریب تصحیح  شرایط رطوبت سطحی و یا چسبندگی ذرات

مواد مرطوب، گلی یا چسبنده مانند ژیپس، سنگ 

 معدن فسفات و غیره
55/0 

مواد معدنی تازه استخراج شده یا با رطوبت سطحی 

های ذخیره با رطوبت مشهود؛ مواد تهیه شده از پشته

 *طبیعیرطوبت  رجاذبولی غی% 0سطحی بیشتر از 

85/0 

مواد خشک و تازه استخراج شده از پیت؛ مواد شیمیایی 

خشک، ناصاف و خرد شده در کارخانه. درصد رطوبت 

 شود.% در نظر گرفته می4این گروه از مواد کمتر از 

0 

مواد خرد نشده که به صورت طبیعی خشک هستند؛ 

ی اند؛ یا موادموادی که پیش از سرندکنی خشک شده

 شوند.که در حین داغ بودن سرند می

05/0 

 که توانایی جذب رطوبت از هوا را ندارند. هستند( موادی nonhygroscopic) رطوبت مواد غیرجاذب* 

 

Q7 ضریب تصحیح موقعیت طبقه سرند (deck location factor :) این ضریب طبق جدول زیر

 شود:انتخاب می
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 Q7ضریب تصحیح  موقعیت طبقه

 0 )باال(اول 

 0/0 دوم

 8/0 سوم

 5/0 چهارم

 

Qmf ضریب تصحیح جریان مضاعف (multiflow factor این ضریب برای :)خاص طبقات  شیبهای

 شود:این ضریب طبق جدول زیر انتخاب می رود.سرند به کار می

 

 Qmfضریب تصحیح  زاویه سرند )درجه(

 0/0 افقی

5 05/0 

00 05/0 

05 0 

00 05/0 

 

lb/ft)دانسیته  معدن سیلیسدر یک  ل:مثا
باید به سه  t/h 000، خوراکی با نرخ (40/005 3

با توجه به نتایج آنالیز سرندی بندی شود. طبقهاینچ  -4/0+ و 4/0-0+، 0محصول با ابعاد 

با توجه انجام شده از خوراک در آزمایشگاه، سطح مورد نیاز برای سرند را محاسبه کنید. 

مورد ت پیشنهادی، مدل مناسب سرند را انتخاب کنید. طبق اعالم شرکت به کاتالوگ شرک

 .هستند% 05سطح ویژه سرندهای مناسب این صنعت دارای نظر، 

 

 -0+ 0-0+ 0-4/0+ 4/0-8/0+ 8/0 (inابعاد ذرات )

 00 00 05 00 05 درصد وزنی مواد

 

توجه به هدف کارخانه،  اولین گام برای محاسبه سطح سرند، تعیین ظرفیت واحد است. با حل:

 اینچ باشد؛ بنابراین، 4/0و  0سرند مورد نظر باید دارای دو طبقه با ابعاد چشمه 

  :اینچی، ظرفیت مبنا برابر  0، برای چشمه با توجه به نمودارمحاسبه سطح طبقه اول سرند

t/ftخواهد بود با 
2
/h 5:در نتیجه ، 
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 اینچی، ظرفیت مبنا  4/0با توجه به نمودار، برای چشمه دوم سرند:  محاسبه سطح طبقه

t/ftبرابر خواهد بود با 
2
/h 5/4:در نتیجه ، 

2

52.94%(45 100/85)

23.53% (20 100/85)

1

4

7

2

0.85 200 170 t/h

4.7 t/ft /h

1.28

0.66
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100
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0.9
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23.27 ft
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با توجه به اینکه سطح به دست آمده برای طبقه دوم سرند بزرگتر است، باید مدلی را انتخاب 

ftنمود که حداقل سطح 
د. بنابراین، با توجه به کاتالوگ شرکت، مدل را فراهم کن 05/00 2

4x8 شود که این با دو طبقه مناسب خواهد بود. با توجه به اطالعات مدل مشاهده می

ftبا سطح  سرند
کند. همچنین، کارخانه پشتیبانی می t/h 000از حداکثر ظرفیت  00 2

 ازگار هستند.تذکرات ارائه شده در انتهای جدول نیز با شرایط عملیاتی کارخانه س

 



 مهندسی خردایش

 بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مدرس: حمید خوشدست
 

 

 611 

 
 

 پارامترهای مکانیکی سرندتعیین  -1-5-2-5

عالوه بر سطح و ضخامت بستر مواد، توجه به پارامترهای مکانیکی دستگاه شامل کورس 

(Stroke) ( شامل نوع و طول)سرعت چرخش و واحد ارتعاشی خارج از حرکت سرند ،

 مرکز سرندهای متحرک نیز بسیار مهم است.

شود اما اطالع از برخی نکات فنی نیکی توسط شرکت سازنده پیشنهاد و اجرا میاگر چه شرایط مکا

 در این زمینه برای خریداران مفید خواهد بود.

ای کننده نرخ حرکت مواد بر روی صفحه سرندی است. سرعت باید به گونهسرعت سرند تعیین

عمق بستر مطلوب  انتخاب شود تا عالوه بر تأمین نرخ جریان )ظرفیت( مناسب، با تشکیل

 بر روی صفحه سرندی، کارایی مناسب نیز فراهم شود.

های سرند جلوگیری شود ولی در ای باشد تا از گیر کردن چشمهکورس سرند نیز باید به اندازه

 حدی نباشد که به مکانیزم سرندکنی و عمر قطعات سرند آسیب برسد.

بندی در موارد لی به منظور کنترل الیهکند ودامنه نوسانات باال، فرکانس کمتری را طلب می

 های باال استفاده کرد.خاص باید از دامنه

 حرکت سرندها است: برای انتخاب کورس و سرعت تقریبی کلیراهنمای به عنوان جدول زیر، 
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 کورس

(in@rpm) 

 :با ابعاد جدایش در سرند فوقانی برای چشمه سرند
> 40 

mesh 

40 

mesh 
20 

mesh 
14 

mesh 
1/8 

in 
1/4 

 in 
1/2 

in 
1 

in 
1 ½ 

in 
2 

in 
3 

in 
5 

in 
8 

in 
10 

in 

1/2@(G)600                

1/2@(V)625                

3/8@800               

1/4@1000               

3/16@1400               

1/8@1800               

1/32@3400               
 

 الایده : ■: قابل قبول و   ■

V ای و برای سرندهای با موتور تسمهG برای سایر انواع موتورها 

 

ریز در جدول فوق به ویژه در مورد مواد چسبنده، بسیار دانه درج شدهحد های بیش از کورس

ها از سطح های شدید، نرمهشود، زیرا در اثر تکانو مرطوب باعث افزایش بازدهی می

 شود.ر آنها از چشمه سرند میسر میذرات جدا شده و احتمال عبو

 

طبق آخرین پیشرفتها در طراحی سرندها، بر اساس تجارب شرکتهای مختلف، جداول زیر برای 

 پیشنهاد شده است: آنهاانتخاب کورس و سرعت سرندها بر اساس شیب و چشمه 

 

 :برای سرندهای شیبدار 

 

دامنه 

 شیب

 )درجه(

سرعت  ابعاد چشمه طبقه باالیی )اول(

 سمیا

(rpm) 

 کورس

(in) > 

8" 
6-

8" 
4-

6" 
3-

4" 
2-

3" 
1-

2" 
½-

1" 
4M-

½" 
10-

4M 
20-

10M 
35-

20M 
50-

35M 

24-30             3500 0.03 

24-30             2600 0.05 

22-28             2100 0.06 

22-26             1800 3/32 

22-26             1600 1/8 

20-25             1400 3/16 

18-25             1000 ¼ 

18-25             900 5/16 

18-25             850 3/8 

18-25             750 7/16 

18-25             700 1/2 
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 برای سرندهای افقی: 

 

سرعت  ابعاد چشمه طبقه باالیی )اول(
 اسمی

(rpm) 

 کورس

(in) 2-4" 1-2" ½-1" 4M-½" 10-4M < 10M 

باید با      

شرکت 

تولیدکننده 

مشورت 

 شود

950 3/8 
     900 7/16 
     850 1/2 
     800 5/8 
     750 3/4 

 

 انتخاب سرندها -1-5-3

توان سرند مورد نظر را با عالوه بر روشهای ارائه شده برای محاسبه سطح مورد نیاز سرند، می

 تهای مختلف نیز به صورت سریع انتخاب نمود.مراجعه به جداول و نمودارهای مرجع شرک

 جداول و نمودارهای فوق از طریق درخواست از شرکتهای سازنده سرندها قابل دستیابی است.

کند، به اینکه هر شرکت به صورت اختصاصی اقدام به تهیه مراجع انتخاب محصوالت خود می نظر

 شرکتها قابل استفاده نیست. روشهای ارائه شده در این بخش به صورت مطلق برای کلیه

 در این زمینه، ارتباط مستقیم با شرکت و مشاوره با متخصصان مربوطه است. نکته مهم

 انتخاب سرندهای ارتعاشی -1-5-3-6

 اطالعات این بخش از کاتالوگ یک شرکت سازنده انواع سرندهای صنعتی تهیه شده است.

، DF ،DF-Pهای رندهای موزی )در مدلاین شرکت برای انواع سرندهای تولید شده شامل س

DS ،TS  وMF (، ارتعاشی شیبدار )شامل انواعCVB-P، RF-P ،CVB  وRF ( و افقی )در

 ( یک راهنمای انتخاب سریع تهیه و در اختیار مشتریان قرار داده است.LHو  FSهای مدل

 در این راهنما، توانایی عملیاتی سرندها به سه گروه زیر تقسیم شده است:

 کاربری استاندارد (Standard Duty, SD این سرندها برای مواد با اندیس سایش کم :)

(g/t 800-0و شرایط عملیاتی متداول و یک یا دو شیفت کاری در روز طراحی شده ) .اند

 شوند.این سرندها معموالً برای عملیات عمرانی و ساختمانی پیشنهاد می

 کاربری سنگین (Heavy Duty, HD این :) سرندها برای شرایط عملیاتی دشوار و مواد با

توان برای سه اند. از این سرندها می( طراحی شدهg/t 0000-800اندیس سایش باال )
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شیفت کاری پیوسته بهره برد. این سرندها هم برای مصارف عمرانی و هم معدنی قابل 

 استفاده هستند.

 کاربری بسیار سنگین (Extra Heavy Duty, XHD :) سرندها برای عملیات معدنی این

برداری هستند. این سرندها برای مواد روز هفته قابل بهره 5ساعت کار در روز و  04با 

 ( قابل استفاده هستند.g/t 0000با اندیس سایش بسیار باال )بیشتر از 

 

  :های مختلف از نظر کاربری:بندی مدلطبقهراهنمای اول 
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  فنیای مختلف از نظر ه: مقایسه مدلدومراهنمای: 

 

 
  کاربریهای مختلف از نظر : مقایسه مدلسومراهنمای: 
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انتخاب شود، با توجه به  RFبه عنوان مثال، چنانچه برای عملیاتی سرند ارتعاشی شیبدار سری 

و کاربری  mm 50حد جدایش  ،t/h 0000شرایط عملیاتی )به عنوان مثال ظرفیت عملیات 

 .خواهد بود RF3073-1مدل مناسب  ،(بسیار سنگین
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 انتخاب سرندهای قوسی -1-5-3-2

شود؛ سپس، جداول و طراحی سرندهای قوسی معموالً توسط شرکت سازنده انجام می

نمودارهای استانداردی برای انتخاب محصوالت شرکت متناسب با نیازهای عملیاتی در 

 شود.اختیار خریداران قرار داده می

 

کنسانتره واحد رافر پیش از ارسال به واحد کلینر،  بندیانه زغالشویی برای طبقهیک کارخ :مثال

و حد جدایش  t/h 80گیرد. چنانچه تناژ کنسانتره تصمیم به خریداری سرند قوسی می

باشد، با استفاده از اطالعات ارائه شده توسط شرکت  μm 050مناسب برای واحد کلینر 

 کاتالوگ شرکت انتخاب کنید. دانسیته کنسانتره را پیشنهاد شده، مدل مناسب را از 

lb/ft
 در نظر بگیرید. 000 3

 

 
 

با توجه به جدول راهنمای حد جدایش، با در نظر گرفتن حد جدایش چشمه مناسب برای حل: 

میلیمتر است. با مراجعه به نمودار مرجع،  μm 050 (mesh 000 ~)، 05/0صفحه سرندی 

lb/ftبرای این چشمه و دانسیته 
خواهد بود. با  t/h/ft 00، ظرفیت سرند برابر با 000 3

( استفاده کرد؛ 00÷80) ft 8مدار، باید از سرندی با عرض  t/h 80توجه به ظرفیت 

مناسب خواهد بود. البته، انتخاب نهایی  DSM-8بنابراین، با توجه به کاتالوگ شرکت، مدل 
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پذیری ی در دسترس، انعطافمدل به پارامترهای دیگری همچون درصد جامد، فضا

 نگری و مالحظات اقتصادی نیز بستگی دارد.طراحی، آینده

 

 
 

 واسطه مناسب برای صفحه سرندیانتخاب  -1-5-1

انتخاب صحیح واسطه مناسب برای سرند یکی از پارامترهای کلیدی در رسیدن به کارایی مطلوب 

 های عملیاتی است.و کاهش هزینه

 دهد.نگهداری در عملیات سرندکنی را به خود اختصاص میواسطه بیشترین هزینه 

شوند: صفحات بافته شده، صفحات های سرندکنی از نظر ساختار به سه گروه تقسیم میواسطه

 های موازی.سوراخ شده و میله

 

 (Woven wire screen/clothصفحات بافته شده ) -1-5-1-6

نوعی یا سیمهای فلزی با قطرهای یکسان یا های مواد مصای از رشتهبافته ،این صفحات مشبک

 های مورد نظر هستند.متفاوت با ابعاد روزنه

پلیمری است؛ لذا، سرندهای سیمی معموالً برای  انواعسطح مؤثر صفحات فلزی بیشتر از 

 گیرند.سرندکنی ریز مورد استفاده قرار می
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کربن باال و یا فوالدهای  مقدارای با سیمها از فوالد آلیاژی )بسیار مقاوم در برابر سایش(، فوالده

 شوند.ضدزنگ تهیه می

شود؛ زمانی های مربعی معموالً برای سرند کردن ذرات درشت استفاده میاز سرندهای با چشمه

ای شکل باشند، این صفحات بسیار مناسب که به دقت زیاد نیاز باشد و یا ذرات ورقه

در صورت استفاده از این صفحات، سطح خواهند بود. اگر چه برای سرندهای شیبدار، 

 یابد.مؤثر و در نتیجه ظرفیت کاهش می

 انواع طرح بافت سرندهای با چشمه مربعی در شکل زیر نشان داده شده است:

 

             
 

صفحات با چشمه مستطیلی شکل با ابعاد یکسان با انواع مربعی، سطح مؤثر و ظرفیت بیشتری 

ها برای ذرات کشیده )سوزنی شکل( و با رطوبت و رس باال شمهکنند. این چفراهم می

 بسیار مناسب هستند.

 Z-slotهای ضربدری )های سیمی با چشمهتوان از پانلزمانی که مواد اندکی چسبنده باشند می

wireشوند اورتان نگه داشته میهای طویل که توسط نوارهای پلی( یا سیمهای با چشمه

(Hi-T wireاستفاد ).ه کرد 
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 شوند.صفحات سرندهای بافته شده معموالً به صورت ریلی نصب می

 های صفحه سرندی متفاوت است. لبه نصب متناسب با طرح، ضخامت و سایر ویژگی

 های سرندهای بافته شده نشان داده شده است:در شکلهای زیر، انواع لبه

 

Z-slot wire 

Hi-T wire 
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زی ریل نصب سرندها و همچنین چفت شدن آنها، از های فلمعموالً به منظور کاهش سایش لبه

 شود:پوششهای الستیکی مخصوص استفاده می
 

 



 مهندسی خردایش

 بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مدرس: حمید خوشدست
 

 

 262 

 (Perforated screen plate) سوراخ شدهصفحات  -1-5-1-2

اورتان تقویت شده های مسطحی از جنس الستیک طبیعی یا مصنوعی و یا پلیاین صفحات از پانل

ایجاد گری و قالبگیری رت دستگاهی یا طی ریختهشوند که سوراخهای آنها به صوساخته می

 شوند.می

تر هستند؛ اگر چه مزایای بسیاری همچون این صفحات نسبت به انواع بافته شده بسیار گران

 ،مقاومت زیاد در برابر سایش، عمر زیاد، گرفتگی اندک و بهبود کارایی و دقت سرندکنی

 استفاده از آنها را توسعه داده است.

دها به دلیل مقاومت بسیار زیاد معموالً در جایگاه طبقه اول برای جداسازی ذرات درشت این سرن

 گیرند. مورد استفاده قرار می

یابد. در این به شدت کاهش می in 4/0های کوچکتر از سطح مؤثر این سرندها برای چشمه

 تر خواهد بود.شرایط استفاده از صفحات بافته شده مناسب

ی برای شرایطی که ابعاد باالیی ذرات بسیار درشت باشد و یا شدت ضربه به های الستیکپانل

 صفحه سرندی زیاد باشد بسیار مناسب هستند.
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پذیر از جنس های انعطافهای سرند زیاد باشد، باید از واسطهزمانی که احتمال گرفتگی چشمه

 اورتان نازک استفاده کرد.الستیک یا پلی
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اورتان سطح مؤثر بیشتری نسبت به انواع الستیکی دارند. همچنین، این صفحات های پلیپانل

 مقاومت بیشتری از انواع الستیکی دارند.نسبت به حضور مواد شیمیایی 

 گری )پلی استر( تولید اورتان به دو روش قالبگیری تزریقی )پلی اتر( و ریختههای پلیپانل

 شوند.می

تر و طوالنی بودن زمان گیرش مواد، دارای ساختار مولکولی منسجمگری به دلیل های ریختهپانل

%( نسبت به انواع تزریقی هستند. در مقابل، به وسیله 50تا  00در نتیجه مقاومت بیشتر )

های توان صفحاتی با چشمهتر و خطی میهای تزریقی به دلیل ساختار مولکولی منظمپانل

از روش  mm 5/0های کوچکتر از صفحات با چشمهریزتر تولید کرد. معموالً برای ساخت 

 شود.قالبگیری تزریقی استفاده می
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 مهندسی خردایش

 بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مدرس: حمید خوشدست
 

 

 261 

برخی از انواع سرندهای سوراخ شده برای بهبود مقاومت سایشی توسط یک الیه ضخیم الستیک 

ها به ها به صورت شیبدار نصب شوند، ابعاد مؤثر چشمهشوند. چنانچه این پانلپوشیده می

 (.چرا...؟یابد )توجهی کاهش میمیزان قابل 

اورتان نیز همانند صفحات بافته شده سیمی به صورت کشویی و بر های الستیکی و پلینصب پانل

اند. همچنین، به هایی است که به صورت موازی در طول سرند قرار گرفتهروی میله

جای خود  های مخصوصی درها، صفحات توسط پینمنظور اطمینان از اتصال پایدار پانل

 ها نشان داده شده است:شوند. در شکل زیر، نحوه نصب این پانلمحکم می
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 (Profile wire (Rods/Bars))های موازی میله -1-5-1-3

 گیرند. بندی انواع ذرات و همچنین آبگیری مورد استفاده قرار میاین سرندها برای طبقه

 ای هستند.های با پانل میلهانواع سرندهای گریزلی و قوسی از جمله سرند

 

 
 

 سرندکنیانتخاب واسطه راهنمای سریع  -1-5-1-1

انتخاب صفحه سرندی مناسب برای عملیات مورد نظر معموالً توسط شرکت سازنده سرند و بر 

 . گیرداساس تجارب صنعتی متعدد صورت می

 های سرندکنی در جدول زیر ارائه شده است:مقایسه انواع واسطه
 

 اورتانو پلی یسرندهای الستیک ای سیمیسرنده

 مزایا:

 قیمت مناسب 

 دقت جدایش بیشتر 

 )فضای باز بیشتر )در هنگام نصب 

 معایب:

 عمر کمتر 

 زمان توقف عملیاتی بیشتر 

 مشکل گرفتگی سوراخها 

 مشکل کور شدن سوراخها 

 )کاهش سطح مؤثر )در حین عملیات 

 سر و صدای بیشتر 

 مزایا:

 عمر بیشتر 

  عملیاتی کمترزمان توقف 

 مقاوم در برابر شوک و ضربه 

 دقت بیشتر 

 گرفتگی کمتر سوراخها 

 کور شدن کمتر سوراخها 

 )سطح مؤثر بیشتر )در حین عملیات 

 سر و صدای کمتر 

 معایب:

 قیمت بیشتر 

 )سطح باز کمتر )هنگام نصب 
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اسطه سرندکنی توان از نمودار زیر برای انتخاب و، مییبا وجود این، به عنوان یک دستورالعمل کل

 ( مورد نظر استفاده نمود.dTبر اساس مشخصات ماده معدنی و حد جدایش )
 

 
ریزی( تهیه شده از (، صفحات )قالبC(، صفحات زیگزاگی )B(، صفحات بافته شده سیمی )Aها عبارتند از صفحات فوالدی )در این نمودار انواع واسطه

 (.Fهای فلزی )( و صفحات سرندی تهیه شده از میلهEاورتان یا الستیکی ))سوراخ شده( تهیه شده از پلی(، صفحات مشبک Dاورتان یا الستیکی )پلی

 انواع و خواص موادی که باید سرند شوند

مواد بسیار مرطوب 

 جاری شونده ولی غیر

مواد چسبنده، مرطوب 

 و بسیار خمیری

خمیری کم  مواد با خاصیت

 شوندگی آساناریو ج
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  هفتمفصل 

 آشنایی با انواع آسیاها
 

 

 مقدمه -7-1

 شکنی الزاماً منجر به تولید محصول با ابعاد نهایی نخواهد شد.کاهش ابعاد به وسیله سنگ

( استفاده Grindingکنی یا آسیاکنی )( از عملیات نرمmm 02-5برای کاهش بیشتر ابعاد )تا زیر 

 شود.می

ا پودر کردن با استفاده از نیروهای مکانیکی ضربه، فشار، برش آسیاکنی شامل فرایند نرم کردن ی

 و سایش است.

 کنی عبارت است از:اهداف اصلی نرم

 اند )ذرات قفل شده( و در ارزشی که در ساختار سنگ گیر کرده آزاد کردن کانیهای با

 دستینتیجه، بهبود کارایی فرایندهای پرعیارسازی پایین

 پرکننده( برای افزایش سطح مخصوص تولید ذرات بسیار ریز )یا 

کنی به واسطه خردایش، مکانیزم خردایش، سرعت عملکرد )چرخش، اندازه محصول مرحله نرم

ارتعاش و یا دور همزن( آسیا، مشخصات ماده معدنی و زمان ماند مواد درون آسیا 

 بستگی دارد.

 روشهای آسیا کردن عبارتند از:

 

 واسطه خردایشچرخش محفظه حاوی ماده معدنی و 

 ( شامل:Tumbling millsآسیاهای گردان )

 خودشکنای، قلوه سنگی، خودشکن و نیمهای، میلهآسیاهای گلوله
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 استفاده از همزن در محفظه حاوی ماده معدنی

 ( شامل:Stirred millsآسیاهای همزندار )

VERTIMILL آسیای همزندار ،SAM  و آسیای همزندار با

 واسطه خردایش

 

 رتعاش محفظه خردایشا

 ( شامل:Vibrating millsآسیاهای ارتعاشی )

 ایآسیای ارتعاشی گلوله

 

 آسیاهای گردان -7-4

چرخند. ماده معدنی ای شکل هستند که حول محور افقی میاین آسیاها شامل یک محفظه استوانه

 شود. طی( از یک سمت وارد آسیا میGrinding mediaبه همراه واسطه خردایش )

چرخش، در اثر برخورد واسطه و ماده معدنی در مدت زمان معینی که زمان ماند نامیده 

 شوند.شود، ذرات تا ابعاد مطلوب خرد شده و از محل تخلیه محصول، خارج میمی

 واسطه خردایش ممکن است گلوله، میله، قطعات درشت ماده معدنی و یا مخلوطی از آنها باشد.

 ت در وسط و یا انتهای محفظه خردایش تعبیه شده باشد.محل تخلیه محصول ممکن اس

طی چرخش آسیا، ماده معدنی به همراه واسطه به سمت باالی آسیا حرکت کرده و به صورت 

شوند. حرکت بار در آسیاهای گردان در شکل زیر نشان آبشاری به سمت پایین پرتاب می

 داده شده است:

 گیردحرکت آبشاری در دو ناحیه شکل می( حرکت آبشاری کوچک :Cascading که )

( در باال که Cataractingمکانیزم خردایش سایش است و حرکت آبشاری بزرگ )

 گیرد.خردایش صورت نمی

 ( ناحیه ضربه تقریباً منطبق بر پاشنهToe بار است که ذرات در اثر ضربه ناشی از پرتاب )

 شوند.خرد می

 ( شروع ناحیه آبشاری بزرگ نیز شانهShoulderبار نامیده می ).شود 

 شود که در آن خردایشی می فضای خالی بین نواحی آبشاری نیز ناحیه مرده نامیده

 گیرد.صورت نمی
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 (Ball millای )آسیای گلوله -7-4-1

 هایی از جنس فوالد آلیاژی با کربن باال است.ای، گلولهواسطه خردایش در آسیاهای گلوله

 3است. چنانچه، این نسبت بیشتر از  5/2تا  5/3سبت طول به قطر بین ای ندر آسیاهای گلوله

 شود.( نامیده میTube millای )باشد، آسیای لوله

 است.( cm 5/2)معموالً  cm 0ابعاد خوراک در این آسیاها کمتر از 

 ای است:ای معموالً به دو صورت تخلیه از سرریز یا تخلیه شبکهتخلیه بار در آسیاهای گلوله
 

  
 فقط برای عملیات تر 

 کنترل آسان 

 کنی ثانویه معموالً در مدار بسته و جهت نرم

 گیردمورد استفاده قرار می

  زمان ماند بیشتری دارد و در نتیجه محصول

 کندریزتری تولید می

 احتمال بیش از اندازه نرم شدن زیاد است 

 درصد حجم  35-55ها معموالً مقدار گلوله

 آسیا است

 لیات تر یا خشکبرای عم 

 طراحی بخش تخلیه بسیار مشکل است 

 کنی ثانویه معموالً در مدار بسته و جهت نرم

 گیردمورد استفاده قرار می

  زمان ماند کمتری دارد و در نتیجه محصول

 کندتری تولید میدرشت

 احتمال بیش از اندازه نرم شدن کمتر است 

 درصد برای  5-02توان ها را میمقدار گلوله

 ایش ظرفیت افزایش دادافز
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 :طرح آسیا با تخلیه شبکه 

 

 
 

 :طرح شبکه آسیا 
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 :طرح آسیا با تخلیه سر ریز 

 

 
 

 ای معموالً به صورت کروی و گاهی به صورت مخروطی، شکل واسطه در آسیاهای گلوله

 های فرسوده به صورت نامنظم متغیر است.ای و برای واسطهاستوانه

 شوند. تهیه می )چدن( گرینس فوالد یا آهن ریختهها معموالً از جگلوله

lb/ftدانسیته آنها نیز متناسب با جنس از 
lb/ftگری تا برای آهن ریخته 072 3

برای  322-082 3

 انواع فوالدی متغیر است.

واحد  722و گاهی تا بیش از  352-552بین  Brinellها بر اساس مقیاس سختی سختی گلوله

در این خصوص، توزیع یکنواخت سخت در سرتاسر بافت گلوله است  متغیر است. نکته مهم

 تا بدین ترتیب، الگوی فرسایش یکنواختی برای گلوله فراهم آید.

 های باکیفیت است؛ به طوری که های فرسوده شده معموالً معیاری برای گلولهشکل گلوله

mm 01 (in 8/5 )کتر از های باکیفیت پس از فرسایش و خروج از آسیا باید ابعاد کوچگلوله

 ( داشته باشند.slightly concavedضلع با اندکی تو رفتگی ) 00تا  8و شکلی چند وجهی با 
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( در بافت، inclusionsگری نامناسب به دلیل وجود حفرات )های نامرغوب معموالً به ریختهگلوله

 شکنند.ند و یا میدهتغییر شکل مییا اشکال نامنظم یا به صورت چند وجهی با تقعر زیاد 

 

         

 
 

 ایسرعت آسیای گلوله -7-4-1-1

( سرعتی است که بار آسیا بدون جدا شدن از بدنه داخلی Critical speedسرعت بحرانی آسیا )

 گیرد.آسیا همراه آن بچرخد. در سرعت بحرانی خردایشی صورت نمی

 شود:اسبه می( آسیاهای گردان با رابطه زیر محNC, rpmسرعت بحرانی )

dD
NC




3.42  

 ( هستند.mبه ترتیب قطر آسیا و گلوله ) dو  Dکه 
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 در مورد سرعت آسیا، توجه به نکات زیر مهم است:

 ها به پاشنه بار برخورد کند نه به آستر ای باشد که گلولهسرعت آسیا باید به اندازه

 آسیا.

 لت آبشاری بزرگ به آبشاری کوچک هر چقدر سرعت آسیا کمتر شود الگوی بار از حا

 شود.نزدیک می

 دهد.افزایش سرعت آسیا، ظرفیت آن را افزایش می 

  درصد سرعت بحرانی آنها در نظر گرفته  52-02سرعت آسیاها معموالً در حدود 

 شود.می

 

 ایی گلولهالگوی حرکت گلوله در آسیاها -7-4-1-4

 توان به صورت زیر مدلسازی نمود:میای را ها در آسیاهای گلولهمسیر حرکت گلوله

 ( نیروی نگهدارنده گلوله، مجموع مؤلفه0در نقطه )( های عمودی وزنFgcosθ و )

 ( است.Fcنیروی گریز از مرکز )

 ( نیروی نگهدارنده به حداکثر خود می0در نقطه ).رسد 

 ( است.0( نیروی نگهدارنده مانند نقطه )3در نقطه ) 

 ( نیروی نگهدا5در نقطه )یابد و در این نقطه، مؤلفه وزن در راستای رنده کاهش می

 کند.شعاع با نیروی گریز از مرکز برابر می
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 بنابراین:

cg FθF cos  

R

mV
θmg

2

cos    و  
60

2 RNπ
V    و  

2

dD
R


  

 در نتیجه:

RNθ 2001.0cos   
 .cosθ= 0، لذا θ= 2انی، در سرعت بحر

شتاب گرانش  g(، mقطر گلوله ) d(، mقطر آسیا ) D(، rpmسرعت آسیا ) Nدر روابط فوق، 

(m/s
2 ،)m ( جرم گلولهKg و )V ( سرعت خطی گلولهm/sمی ).باشد 

برای افزایش اندازه ذرات، باید مکانیزم سایش را به ضربه تبدیل کرد؛ برای این منظور  نکته:

 دهند.ای( را افزایش میها در آسیای میلهها )یا میلهسرعت آسیا و قطر گلولهمعموالً 

 

 ایدر آسیاهای گلوله (Breakage rateنرخ خردایش ) -7-4-1-3

 ای مستقیماً متأثر از ابعاد ذرات است:نرخ خردایش در آسیاهای گلوله

  نرخ خردایش کم  ←ها کم است )ذرات بسیار ریز(: احتمال برخورد با گلوله 0ناحیه

 هاکاهش اندازه گلوله راهکار:است: 

 ها و فراهم شدن توان ناحیه اوج )ذرات با ابعاد متناسب(: بهبود احتمال برخورد با گلوله

 یابد.نرخ خردایش بهبود می ←ها خردایش ذرات توسط گلوله

  نرخ  ←ها توان خردایش این ذرات را ندارند )ذرات نسبتاً درشت(: گلوله 0ناحیه

 هاافزایش اندازه گلوله راهکار:خردایش کم است: 

  ذرات بسیار درشت(: مکانیزم خودشکنی ذرات ریز توسط ذرات بسیار درشت   3ناحیه(

 یابد.نرخ خردایش بهبود می ←
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 ای( در آسیاهای گلولهCharge volumeحجم بار ) -7-4-1-2

( VCها و مواد معدنی، حجم بار )گلوله به درصد حجم اشغال شده از فضای داخلی آسیا توسط

 شود.گفته می

 با توجه به شکل:

RHH C   

0.5
100Mill H

C

Mill

V V
V

V
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3 

 
 

 :روش اول 

B

B
H

W
HR

2

125.05.0   

 2 23 4
6

B
C B

H
A H W

W
    

 

  

 :روش دوم 

R

H
θ cos  

BC HDHRH     →     BHRH   

222 HRW   

 مساحت قطاع:

21

2
SA R   
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 مساحت بار:

2212 cos HRH
R

H
RAC 








   

 بنابراین:

100100
2LRπ

LA

V

LA
V C

Mill

C
C   

 توان با رابطه زیر نیز تخمین زد:مقدار حجم بار را می

D

H
V C

C 3.1277.113   

893.0)آسیای کامالً پر( و  0CH بنابراین، رابطه محاسبه حجم بار در محدود
D

HC  آسیای(

 کامالً خالی( معتبر خواهد بود.

توان تحت شرایطی، حجم آسیا دارند که می 52-55ای بین %ای معموالً شارژ گلولهآسیاهای گلوله

 % افزایش داد.52این مقدار را تا حدود 

که ممکن است متناسب با سیستم هواگیری آسیا تا  35-52ک بین %این مقدار برای آسیاهای خش

% کاهش داده شود. کمتر بودن حجم بار در آسیاهای خشک به منظور تأمین حجم 32

 مورد نیاز برای هوای تخلیه بار است.

 توان به صورت زیر تخمین زد:ها را میرابطه حجم بار و درصد حجمی گلوله
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 Hardinageمخروطی یا ای گلولهآسیای  -7-4-4

 ای متداول عبارت است از:تفاوتهای این آسیا با آسیاهای گلوله

  درجه  32وجود قسمت مخروطی در انتهای محفظه خردایش )زاویه مخروط در حدود

 است(.

 های درشت تا ریز از ابتدای آسیا تا قسمت انتهاییتوزیع گلوله 

 

 
 

 ت از:ای مخروطی عبارت اسویژگیهای آسیای گلوله

 برای عملیات تر یا خشک 

 ای(ای جزئی )در قسمت استوانهتخلیه از سرریز یا شبکه 

 هابهبود نرم کردن به دلیل توزیع ابعادی گلوله 

 متر و طول  3ای متداول کوچکتر است )قطر حداکثر ابعاد نسبت به آسیاهای گلوله

 متر( 0حداکثر 

 

 (Rod mill) ایمیلهآسیای  -7-4-4

 شود.، از میله به عنوان بار )واسطه( خردکننده استفاده میها به جای استفاده از گلولهدر این آسیا
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گیرد ها، عملکرد عمده خردایش بر روی ذرات درشت صورت میبه دلیل آرایش مخروطی میله

 شود.و در نتیجه نرمه کمتری تولید می
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7 

 ست.ا 5/0تا  8/0ای نسبت طول به قطر بین در آسیاهای میله

 است. cm 5/0ابعاد خوراک این آسیاها کمتر از 

)و گاهی کوچکتر(  mm 0-5/2بین  P80ای معموالً برای تولید محصول درشت، آسیاهای میله

 شوند.استفاده می

ای بر اساس نحوه تخلیه محصول به انواع تخلیه از سرریز و تخلیه محیطی )نه آسیاهای میله

 شوند:یم میای( از انتها یا مرکز تقسشبکه

 

 

 

 
 فقط برای عملیات تر 

 ایتر نسبت به آسیای گلولهمحصول درشت 

 های با ظرفیت کنی اولیه در کارخانهجهت نرم

 t/h 022کمتر از 

 بندی باریکتولید محصولی با توزیع دانه 

 غالباً برای عملیات خشک 

 محصول درشت و ظرفیت باال 

 ید نمونه تخلیه از انتها محصول ریزتری تول

 کند اما جریان مواد در آسیا سریعتر استمی

 بندی باریکتولید محصولی با توزیع دانه 

 

پذیری شود، زیرا مواد خشک به دلیل جریانای معموالً به صورت تر انجام میآسیاکنی میله

 شوند.ها میضعیف باعث در هم پیچیده شدن میله

 بارت است از:به طور کلی، کاربرد این آسیاها بر اساس طراحی ع

 روند.به کار میای انواع سرریز شونده و تر معموالً برای تهیه خوراک آسیای گلوله 

 روند.انواع تخلیه محیطی مرکزی و تر برای تولید محصولی با حداقل نرمه به کار می 

  انواع خشک معموالً به صورت تخلیه محیطی انتهایی و برای آسیا کردن کلینکر سیمان و

 گیرند.های سینترینگ آهن مورد استفاده قرار میکک در واحد

پیچند شوند و یا در هم میمتر است زیرا بیشتر از آن، خم می 1ها معموالً کمتر از طول میله

(Tangling.)  
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 کمتر از طول داخلی آسیا باشد. mm 050ها باید طول میله

 

 
 

ها به قطر آسیا )داخل آستر( یلهها، معموالً نسبت طول مبرای کاهش در هم پیچیده شدن میله

برسد، احتمال  05/0شود. چنانچه این نسبت به کمتر از در نظر گرفته می 1/0تا  5/0بین 

 یابد.در هم پیچیده شدن افزایش می

 نسبتهای متداول میله به قطر آسیا برای آسیاهای صنعتی در جدول زیر ارائه شده است:

 

 (Dقطر آسیا )

 )داخل آسترها(

 (Lیله )طول م

D 42/1=L D 2/1=L 

 فوت متر فوت متر فوت متر

80/3 5/00 71/5 1/05 33/5 5/07 

01/3 03 70/5 0/01 55/5 0/08 

00/5 5/03 05/5 0/01 75/5 0/08 

07/5 05 35/5 5/07 08/5 1/00 

50/5 5/05 53/5 0/08 00/1 3/02 

57/5 05 70/5 8/08 5/1 00 

70/5 5/05 0/5 5/00 10/1 7/00 

88/5 01 0/1 02 83/1 5/00 
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ها باید به قدری سخت باشند که خم نشوند ولی ها بسیار مهم است. میلهتوجه به کیفیت میله

ها باعث خم ای نباشد که به قطعات درشت بشکنند. نرمی زیاد میلهتردی آنها به اندازه

 شود.شدن، در هم پیچیدن و زود شکستن آنها می

 کیفیت عبارت است از: های بااد شده برای میلهترکیب شیمیایی پیشنه

 1/2-0/2% منگنز 85/2-23/0% کربن

 25/2حداکثر % گوگرد 05/2-3/2% سیلیکون

   25/2حداکثر % فسفر

 

 (Pebble mill) سنگیقلوه آسیای  -7-4-3

 ای است.ساختار و عملکرد این آسیاها مشابه با آسیاهای گلوله

 ایش قطعات درشت از سنگهای سخت است.در این آسیاها، واسطه خرد

 ویژگیهای آسیاهای قلوه سنگی عبارت است از:

 مدار باز یا بسته را دارندنیز، و  خشکمعموالً برداری برای عملیات تر و قابلیت بهره 

  استگری از جنس فوالد یا آهن ریخته ایشبکهاز طریق  غالباًتخلیه 

 گیردقرار میکنی ثانویه مورد استفاده به عنوان نرم 

 ای داردابعاد بزرگتری نسبت به آسیای گلولهکشی یکسان، در صورت توان 

 سنگهای سیلیسی  تواند قطعات درشت ماده معدنی، قلوهبار )واسطه( خردکننده می

(Flint pebbles ،) سرامیکی های گلولهاستوانه یا( و یا آلومینیAl2O3.باشد ) 

  آستر این آسیاها از جنس آجرهایSilex است. صاف یا موجدار یا آسترهای سرامیکی 

 

 (Multi-compartment millآسیاهای چند بخشی ) -7-4-2

 شود.بخش تقسیم می 3یا  0در برخی موارد، محفظه آسیا به 

 ( باشد./گلوله( و یا متفاوت )میله/گلولهبار خردکننده در هر بخش ممکن است مشابه )گلوله

 ای تر یک ماده معدنی غیرساینده برای تهیه خوراک آسیای میلهزمانی که فرایند آسیاکنی 

ای ای و گلولهکنی باز و تر باشد و یا زمانی که قطر آسیای میلهای در یک مدار نرمگلوله

 ( استفاده کرد.Rodpebای )لولهگای/توان از آسیای دو بخشی میلهسری یکسان باشد، می

 کنند.ر مدار باز کار میاین آسیاها معموالً به صورت تر و د

 ای مطابق با شکل از نوع تخلیه سرریز است. ، آسیای میلهRodpebدر آسیای 
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کنی مواد خام کلینکر سیمان به صورت تر و آسیا کردن بوکسیت در این آسیاها برای نرم

 گیرند.محلولهای قلیایی مورد استفاده قرار می

 

 
 

و کنی کلینکر سیمان برای تولید سیمان پرتلند در نرم ای معموالًانواع چند بخشی تمام گلوله

انواع تر به دلیل مصرف زیاد انرژی معموالً  شود.استفاده میبه صورت خشک معموالً 

 گیرند.مورد استفاده قرار نمی

و طول آنها نیز به ترتیب به اسب بخار باشد. قطر  0022توان تا بیش از کشی این آسیا میتوان

 رسد.متر نیز می 05و  5/5

 ها در محفظه اول بزرگتر از محفظه دوم است.در این آسیاها، ابعاد گلوله

در مدار باز برای آسیا کردن کانه عیار باالی آهن یا این آسیاها هم به صورت تر و هم خشک 

زی مورد استفاده قرار ساکنسانتره دانه درشت آهن برای تهیه خوراک واحد گندله

 اند.گرفته

% نیز 52توان در صورت نیاز آن را تا است که می 32-35ها معموالً %میزان شارژ حجمی گلوله

 توان دو محفظه را با حجم بار متفاوت شارژ نمود.همچنین، می افزایش داد.
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برند، آسیا بهره میکن خوراک در برخی از انواع این آسیاها که به طور همزمان از سیستم خشک

کن است و بین محفظه آسیای اول آسیا دارای سه محفظه است. محفظه اول شامل خشک

بندی جدا شود. وظیفه این واحد طبقهبندی تعبیه میو دوم، یک محفظه کوچک طبقه

  ورودی آسیا است.خوراک و باز گرداندن آنها به  از محصول نمودن ذرات درشت
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 و نیمه خودشکن  (Autogenous mill, AG mill) دشکنخو هایآسیا -7-4-2

(Semi-autogenous mill, SAG mill) 

در این آسیاها، بار خردکننده یا به طور کامل از ماده معدنی تشکیل شده است )آسیای خودشکن( 

 خودشکن(. شود )آسیای نیمهو یا با مقداری گلوله  همراه می

شوند؛ به این ذرات، ذرات با ابعاد ر آسیا خرد نمیدر آسیاهای خودشکن، بخشی از ذرات د

شود که در صورت عدم تخلیه، در آسیا تجمع ( گفته میCritical size materialبحرانی )

دهند. برای حذف این ذرات یا از آسیای نیمه کنند و ظرفیت آسیا را کاهش میپیدا می

 به داخل آسیا فرستاده  شکن خرد و مجدداًشود و یا توسط سنگخودشکن استفاده می

 شوند.می
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 این آسیاها در دو نوع آمریکایی )آبشاری( و اروپایی موجود هستند.

 نسبت قطر به طول در انواع آمریکایی بیشتر از انواع اروپایی است.

 درصد سرعت بحرانی است. 82-85سرعت این آسیاها در حدود 

 شود.جم آسیا در نظر گرفته میدرصد ح 32-35مقدار بار در این آسیاها معموالً 

 برابر(. 0تفاوت اصلی این آسیاها، نسبت قطر به طول زیاد آنها است )بیشتر از 

 در شکل زیر نشان داده شده است: SAGو  AGبخشهای مختلف تشکیل دهنده آسیاهای 
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 ویژگیهای آسیاهای خودشکن عبارت است از:

 برای عملیات تر یا خشک 

 ابعاد باالیی خوراک کنی اوبرای نرم( لیه ذرات درشتmm 522) 

 واسطه خردایش خود خوراک آسیا است 

 زمان ماند کم و در نتیجه، ظرفیت باال 

 حساس به حضور ذرات با ابعاد بحرانی 

 ویژگیهای آسیاهای نیمه خودشکن عبارت است از:

 برای عملیات تر یا خشک 

 ابعاد باالیی خورابرای نرم( ک کنی اولیه ذرات درشتmm 522) 

 هایی با ابعاد واسطه خردایش شامل خوراک و گلولهmm 005-022  درصد  5-00)حدود

 باشدها( میبا احتساب فضای خالی بین گلوله

 زمان ماند کم و در نتیجه، ظرفیت باال 

 ظرفیت بیشتر نسبت به آسیاهای خودشکن 

 حساسیت کمتر نسبت به حضور ذرات با ابعاد بحرانی 

 

 ی آسیاهای گردانآسترها -7-4-6

شود که وظیفه آنها محافظت از سطح سطح داخلی آسیاها با آسترهای قابل تعویضی پوشیده می

داخلی آسیا در مقابل ضربات مواد معدنی و واسطه خردکننده و سایش ایجاد شده است. 

 عالوه، طرح آسترها در حرکت بار در داخل آسیا نقش کلیدی دارد.ه ب

 ختلفی دارند که عبارتند از:آسترها انواع مسیستم 

  .آسترهای الستیکی، که عمر زیاد، وزن کم، نصب آسان و صدای کم از ویژگیهای آنهاست

قطر این آسترها زیاد است و در مقابل مواد شیمیایی مقاوم نیستند. بعالوه، این آسترها 

سیاهای در مقابل نیروهای زیاد مقاومت کافی را ندارند و به همین دلیل معموالً در آ

 گیرند.اولیه مورد استفاده قرار نمی

  آسترهای فوالدی، در مقابل دما، خوراک درشت و مواد شیمیایی مقاومترند. هزینه این

آسترها بیشتر از آسترهای الستیکی است و بعالوه، در محیط پالپ با آب واکنش داده و 

 )اثر گالوانیکی(. شوندموجب آزاد شدن یونهای آهن به محیط و اثر بر شیمی پالپ می

 در برخی آسیاها، ممکن است تنها یک نوع و یا ترکیبی از هر دو نوع آستر بکار رود. 
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 (:Metal cap linerپوشانند )در مواردی، بخشی از سطح آستر الستیکی را با پوششی از فلز می

 

 
 

 
 

 ( آسترهای تهیه شده با ماده معدنیOre-bed liningمکانیزم این آسترها :)  در شکل

کنی و نرم VERTIMILLزیر نشان داده شده است. این آسترها معموالً در آسیاهای 

 گیرند.مگنتیت مورد استفاده قرار می

Medium duty service             Heavy duty service 
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 آسترها در شکل زیر نشان داده شده است. به بخشهایی از آستر که باالسیستم طرح انواع 

 گویند.آمدگی دارند، باالبر می
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در عمل،  کنند. یمواد و واسطه در داخل آسیا و پوسته آن جلوگیری باالبرها از لغزش بین م

این است که این عمل  تر مهمانرژی خواهد شد؛ اما نکته  هدر رفتنلغزش باعث به 

این انرژی  دهد. یم)لغزیدن واسطه( قابلیت انتقال انرژی به بار در حال چرخش را کاهش 

شکل و ابعاد باالبرها، عمل چرخش واسطه  یاز است.ن موردکنی مواد داخل آسیا نرم برای

 کند. یمرا کنترل 

 طرحهای مختلف باالبرها در شکل زیر نشان داده شده است.

 
 

 .هستند مجزایکپارچه و در برخی به صورت  ی آسترهاآستر و باالبر در برخی سیستم
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 روشهای نصب آسترها در آسیا:
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کوچک توسط باالبرها و نیروی انسانی و در آسیاهای بزرگ توسط  تعویض آسترها در آسیاهای

 شود.باالبرهای تمام اتوماتیک سنگین انجام می
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 پارامترهای مؤثر بر الگوی حرکت بار در آسیاهای گردان -7-4-7

 حرکت بار در آسیاهای گردان به طور مستقیم بر کارایی آسیا مؤثر است. 

ایش مکانیزم سایش و تولید نرمه و حرکت آبشاری بسیار بزرگ حرکت آبشاری کوچک باعث افز

بار به بدنه آسیا و افزایش نرخ سایش آسترها و تحمیل هزینه قابل توجه باعث برخورد 

 خواهد شد.

 :عبارتند از، تأثیر پارامترهای عملیاتی بر الگوی حرکت بار در آسیاهای گردان خالصهبه طور 

 :سترها در حرکت بار در داخل آسیا نقش کلیدی دارد. طرح آ طراحی آستر و باالبر 
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 بر الگوی حرکت بار در  هاباالبرچیدمان در شکل زیر تأثیر  :هاباالبر تعداد و چیدمان

 . داخل آسیا نشان داده شده است

o  سایش باالبر با ارتفاع شوند یمپایین نصب -باال صورت بهدر آسیا، آسترها اغلب .

باالبر بلند به نصف ارتفاع  که یزمان جهینت در استبر بلند ، بیشتر از باالترکم

 .نمودرا باید تعویض  ترکوچکاولیه خود رسید باالبر 

o  شکل باالبرها در یک محدوده سرعت گردش مشخص، توان آسیا را تغییر

دهد اما از یک سرعت مشخص به بعد، توان آسیا تحت تأثیر تعداد و شکل  ینم

 .استباالبرهای آسیا 

 

       
 

 

 

 :در شکل زیر تأثیر زاویه باالبر بر الگوی حرکت بار در داخل آسیا  زاویه )رهایی( باالبر

 .5/00°و د(  55°، ج( 12°، ب( 85°نشان داده شده است: الف( 
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o  معموالً به مرور زمان و به دلیل فرسایش از حد زاویه رهایی  یش بکاهش(

بشاری بار و عدم خردایش ذرات منجر به عدم تشکیل حرکت آسیستم آستر(، 

 .شود یمطی مکانیزم ضربه 

o یابد.با کاهش زاویه باالبر، مصرف انرژی کاهش می 

 

 

 
 در شکل زیر تأثیر سرعت آسیا )کسر سرعت بحرانی( بر الگوی حرکت بار  :سرعت آسیا

  %.02% و د( 82%، ج( 72%، ب( 12در داخل آسیا نشان داده شده است: الف( 

o رعت آسیا، مصرف انرژی تا حدود سرعت بحرانی افزایش و پس با افزایش س

 یابد.شود، کاهش میاز آن، به دلیل آنکه انرژی صرف خردایش نمی
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  :در شکل زیر، تأثیر پر شدگی آسیا بر الگوی حرکت بار در داخل سطح پر شدگی آسیا

 %.02% و هـ( 02%، د( 32%، ج( 52%، ب( 52آسیا نشان داده شده است: الف( 

o  شود که حرکت آبشاری بار در سطح  یمکاهش سطح بار در داخل آسیا باعث

برخورد بار به دلیل به ؛ در نتیجه، یردنگی صورت درست  بهآزاد داخل آسیا 

 یابد.کاهش میخردایش کارایی و افزایش سایش ، نرخ آستر

o ر شانه و نبود کشیدگی با طرف  بهشدگی به علت کشیدگی بار  در میزان کم پر

پاشنه، سهم مکانیزم ضربه از مکانیزم سایش بیشتر است که این امر  طرف  به

شدگی، سهم  ولی با افزایش پر ؛گردد تر شدن محصول می موجب درشت

ها روی بار،  بیشتر گلوله خوردن سرمکانیزم سایش نیز به علت تشکیل پاشنه و 

 .گردد یزتر شدن محصول میرشود که باعث  زیادتر می

o شدگی باال باعث افزایش ضربات در واحد حجم شده و مانع خروج  میزان پر

 شود.  سریع پالپ در طول آسیا می
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o  پایین بودن سطح بار داخل آسیا به دلیل وزن کم مواد و همچنین، سبکتر شدن

کشی آسیا با افزایش میزان توان. شود یمی آسیا کشتوانآسیا منجر به کاهش 

 زان به باالترین می ،شدگی % پر52دود یابد و در ح شدگی افزایش می پر

 رسد.  کشی میتوان
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  تر با اضافه شدن آب تا میزان جامد وزنی   یکنیاآس درپالپ: و دانسیته درصد جامد

نوع مواد،  بر اساس محدوده،در این  .شود حرکت مواد در طول آسیا بهتر می% 82-12

ی را به همراه دارد. دانسیته پالپ بر کنیاآسای وجود دارد که افزایش کارایی  ینهبهمقدار 

 گرا. مؤثر استذرات درون آسیا بندی  حرکت مواد در طول آسیا و نیز عملکرد طبقه

های برخورد  دانسیته پالپ بر توزیع انرژی توان اظهار داشت ولی صریح نمی طور  بهچه 

-55هی آسیاهای آزمایشگا درذرات نیز مؤثر است. مقدار بهینه درصد جامد حجمی 

 .واضح مشخص نیست طور  بهیند پیوسته این مقدار فرابرای  است ولی پالپحجمی  52%

 شود ولی به ذرات اجازه  ها می ویسکوزیته باالی پالپ مانع حرکت گلوله :ویسکوزیته پالپ

که پالپ رقیق باعث شسته شدن ذرات از   یحال درها بچسبند  دهد به سطح گلوله می

 دهد. ها را کاهش می و احتمال گیر افتادن ذرات در بین گلولهشود  ها می سطح گلوله

 توان به چهار اثر متفاوت تقسیم کرد: ی را میکنیاآسیند اتأثیر ویسکوزیته پالپ بر فر

o شود، باعث بیشتر  ینی ذرات مینش تهویسکوزیته باعث جلوگیری از  که آنجا از

در اثر برخورد  ی بیشترکنیاآسشود. اگر  یم شدن ذرات معلق درون پالپ

رود که  گلوله با دیواره آسیا اتفاق بیفتد تا گلوله با گلوله، آنگاه انتظار می

ی کنیاآسسانتی پواز( باعث کاهش نرخ  02افزایش زیاد ویسکوزیته )باالتر از 

 شود.

o  بهرود که بیشتر پالپ  سانتی پواز(، انتظار می 02با افزایش ویسکوزیته )باالتر از 

شود که خارج از ناحیه برخورد  ( حملشانه بار طرف  بهیا )باالی آس طرف 

 شود. ی میکنیاآسیت باعث کاهش نرخ نها درهاست و  گلوله

o شود که  ها در پالپ می افزایش ویسکوزیته پالپ باعث کاهش سرعت گلوله

 هرشود که  باعث کاهش همزمان انرژی برخورد و نیز تعداد برخوردها می

 د.نشو ی میکنیاآسش نرخ ی این عوامل باعث کاهدو

o  یرگذار تأثیری ذرات در نواحی شکست قرارگویسکوزیته ممکن است بر احتمال

باشد. گیر افتادن ذره در فضای بین گلوله با دیواره و یا گلوله با گلوله برای 

دیگر  گلولهکه گلوله به دیواره و یا به   ذره الزم است. هنگامی  خردایش یک

ولی ذرات به دلیل  شود جا میه ب جا هاآنناحیه برخورد  شود، سیال از نزدیک می

چه این نیروی  مانند. هر نیروی مقاومت درونی پالپ در آن ناحیه باقی می

 یابد.  افتادن و شکست ذرات افزایش می مقاومت درونی بیشتر باشد، احتمال گیر
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 آسیاهای همزندار -7-3

( و یا VERTIMILLشکل مارپیچ )آسیای در این آسیاها به جای چرخش آسیا، یک همزن به 

 دهد.( عمل همزدن بار آسیا را انجام میSAMپارودار )آسیای 

 این آسیاها ممکن است به صورت عمودی یا افقی طراحی شوند.

 شود.در کلیه این آسیاها، از واسطه خردایش استفاده می

 ویژگیهای انواع آسیاهای همزندار به شرح زیر است:
 

 (:Tower mill)آسیای برجی  VERTIMILLآسیای 

 فقط برای عملیات تر 

 کردن به وسیله سایشنرم 

 کنی اولیه یا مجددبرای نرم 

 مناسب برای تولید محصول بسیار ریز 

 ( محدودیت ابعاد خوراکmm 1) 

 محدودیت ابعاد دستگاه 

  میلیمتر 32حداکثر ابعاد گلوله 

 در مقایسه با سایر آسیاها:

 هزینه نصب کمتر 

  عملیاتی کمترهزینه 

 کارایی بیشتر 

 نیاز به فضای کمتر و نصب آسانتر 

 تولید صدای کمتر و ایمنی بیشتر 

 کنی بیش از اندازهبه حداقل رسیدن نرم  

 (:IsaMill)یا  SAMآسیای 

 برای عملیات تر یا خشک 

  همزدن افقی و استفاده از واسطه بسیار

 کوچک

 ( 0برای تولید محصول بسیار ریز )میکرون 

 ،کم حجم و جابجایی آسان سبک 

  حداکثر ابعاد خوراکmm 0 

 محدودیت ابعاد دستگاه   
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 :Stirred Millآسیای 

 فقط برای عملیات تر 

 مدار باز یا بسته 

  میکرون 022ابعاد خوراک ریز تر از 

  میکرون 0ابعاد محصول ریزتر از 

 :واسطه خردایش 

د محصول ، برای تولیmm 0-0های سیلیکا و ماسه، قلوه

 میکرون( 02درشت )کوچکتر از 

  مواد مصنوعی به جای ماسه

 

  

 

 آسیاهای ارتعاشی -7-2

 شود.های ضربه، برش و سایش خرد میدر این آسیاها، با ایجاد ارتعاش خوراک طی مکانیزم

 مشخصات آسیای ارتعاشی عبارت است از:
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 برای عملیات تر یا خشک 

 برای مدار باز یا بسته 

 اند کوتاه و در نتیجه، کاهش زمان م

 خردایش بیش از اندازه

  ابعاد خوراک کوچکتر ازmm 5 

 محدودیت ابعاد 

 تولید صدای زیاد 

 هزینه کم 

 نصب آسان 
 

 

 مقایسه انواع آسیاها -7-2

 مصرف انرژی و نسبت خردایش -7-2-1

 ی دارند.شکنها به دلیل الزامات طراحی، زمان ماند کم و در نتیجه، نسبت خردایش کمسنگ

 توان آن را طی عملیات کنترل نمود.در مورد آسیاها، زمان ماند بیشتر است و بعالوه، می

 در شکل زیر، توان مصرفی و نسبت خردایش انواع آسیاها با یکدیگر مقایسه شده است:
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 ای و جاریهای سرمایههزینه -7-2-4

 صرفی، آسترها و واسطه خردایش کنی مربوط به انرژی مها در فرایند نرمبیشترین هزینه

 شود. در شکل زیر، این موارد برای آسیاهای مختلف با یکدیگر مقایسه شده است:می
 

 
 

 کنیمدارهای نرم -7-6

 شوند:شکنی به دو صورت باز و بسته طراحی میمدارهای آسیاکنی نیز مانند مدارهای سنگ
 

 
 مدار باز

 
 مدار بسته
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کنی، آسیاها معموالً در مدارهای بسته مورد ابعاد در فرایند نرمبا توجه به ضرورت کنترل 

 گیرند. استفاده قرار می

شوند. شوند به دو صورت سری و موازی نصب میآسیاها در مدارهایی که شامل چند آسیا می

گیرد. در مدارهای سری، برای نرم کردن تدریجی خوراک مدار مورد استفاده قرار می

. مزیت این شودوراک به چند بخش تقسیم و در هر خط توزیع میمدارهای موازی، خ

 دهد.است که عملیاتی بودن کارخانه را افزایش مییکدیگر از  وطمدار، مستقل بودن خط
 

 (Circulating loadبار در گردش ) -7-7

 شود، بار در گردشبندی مجدداً به آسیا برگردانده میدر مدارهای بسته، باری که پس از طبقه

 شود.نامیده می

 توان معادله موازنه جرم حول کالسیفایر را حل نمود:برای محاسبه بار در گردش، می
 

 

 
 

 موازنه جرم اطراف کالسیفایر:

UuFcfUF  )(  

= نسبت بار در گردش
fu

cf

F

U




  

 

 

 

 

 

 

 
 

(f) 

 (cسرریز )

 (u) ته ریز
 (F) خوراک اولیه

 (F) خوراک اولیه

 ته ریز

(U) 

F + U 

u – f 

f 
–
 c

 

F

U
α tan

α 

 خط برازش



 مهندسی خردایش

 وزش عالی زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمانبخش مهندسی معدن، مجتمع آم

 مدرس: حمید خوشدست
 

 

 403 

 

 

  هشتمفصل 

 آسیاها طراحی و انتخاب
 

 

 مقدمه -8-1

 دهد.خردایش بیشترین هزینه یک واحد فرآوری را به خود اختصاص می

 عملیات خردایش مربوط به تأمین انرژی و مواد مقاوم در برابر سایش است.های بیشترین هزینه

 توجه ویژه داشت. در طراحی آسیاها باید به سیستم آستر و سیستم نیرو محرکه مورد نیاز

 در این فصل، اصول طراحی انواع آسیاهای زیر بررسی خواهد شد:

 ای تخلیه سرریز و محیطیآسیاهای میله 

 ایای تخلیه سرریز و شبکهآسیاهای گلوله 

 ای/گلولهآسیاهای چندبخشی میله( ایRodpebو گلوله )ای/گلوله( ایCompeb) 

 آسیای قلوه سنگی 

 های ثانویآسیای گلوله 

 انتخاب خوراکدهنده مناسب نیز تأثیر قابل توجهی بر عملکرد آسیا خواهد داشت.

 

 آسیاهای گردانطراحی و انتخاب  -8-2

 طراحی و انتخاب آسیاهای گردان به ترتیب شامل مراحل زیر است:

 محاسبه توان اولیه مورد نیاز با استفاده از روابط استاندارد 

 محاسبه و اعمال ضرایب تصحیح توان 

 انتخاب آسیای مناسب از جدول استاندارد و بر اساس توان محاسباتی 

 تصحیح طول آسیا بر اساس شرایط عملیاتی مورد نظر 
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  انتخاب سایر پارامترها شامل نحوه تخلیه محصول، مقدار واسطه، نوع و جنس سیستم

 آستر و خوراکدهنده

  و غیرهبررسی و طراحی سایر الزامات طراحی شامل کنترل، برق، عمران 

 

 محاسبه توان اولیه آسیا -8-2-1

 شود:مقدار توان اولیه برای انواع آسیاها به صورت زیر محاسبه می

 معادله ای: آسیای میلهBond ای عبارت است از:برای محاسبه توان آسیای میله 

0.34

r p s1.752 (6.3 5.4 )KW D V C      

درصد  Vp(، mآسیا درون آستر ) قطر Dبه ازای هر تن میله(،  kWای )توان آسیای میله KWrکه 

 کسر سرعت بحرانی )درصد( است. Csها و اشغال شده از آسیا توسط میله

به تن کوچک باشد، معادله فوق به صورت زیر اصالح  هاشارژ میلهبه فوت و  آسیاچنانچه قطر 

 خواهد شد:
0.34

p s1.7 (6.3 5.4 )P D V C      

 د متداول ارائه شده است. ای با ابعادر جدول زیر، توان آسیاهای میله

 

 
 

 با توجه به جدول، توان با طول آسیا نسبت مستقیم دارد. 

% به توان ارائه شده در 6( باشند باید worn linersدر این جدول، چنانچه آسترها تعویضی )

 worn-in rodهای تعویضی )ها برای میلهجدول اضافه نمود و چنانچه مقدار شارژ میله

charge باید توان را با تغییر در دانسیته شارژ متناسب با جدول شارژ تعویضی اصالح ( باشد

 نمود.
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 دانسیته شارژ میله )وزن میله به ازای حجم آسیا( قطر آسیا

kg/m نوع شارژ فوت متر
3 lb/ft

3 

 093 6426 برای اولین شارژ  

30/1-91/3 6-0 
 برای شارژ 

های تعویضی میله

 )فرسوده(

7326 067 

62/4-30/1 9-6 7666 063 

66/0-62/4 14-9 7636 073 

76/2-66/0 17-14 7226 023 

 

 در آسیای دو بخشی  ایآسیای میلهRodpeb :ای محاسبه توان برای بخش آسیای میله

ها ای مستقل است. اگر چه به دلیل دشواری شارژ میلهدر این آسیاها همانند آسیای میله

ها، برای جبران اتالف شدن فواصل زمانی برای تعویض میله در این نوع آسیاها و طوالنی

 ها باید درصدی به توان آسیا اضافه نمود.توان طی فرسایش میله

 

 ای، نسبت طول به قطر بر خالف آسیاهای میله ای:آسیای گلوله(L/D ) در آسیاهای

 تواند در دامنه وسیعتری تغییر کند. ای میگلوله

نوع ماده معدنی، ابعاد خوراک، نسبت کاهش، ابعاد هایی همچون نسبت مناسب به پارامتر

 کنی بستگی دارد.محصول و نوع مدار نرم

( یعنی تجمع Adverse ball segregationها )با افزایش این نسبت، جدانشینی برعکس گلوله

های کوچک در سمت دهانه های بزرگ در سمت خروجی آسیا و تجمع گلولهگلوله

 شود.( آغاز میin 7/4) mm 67های بزرگتر از ه ویژه برای گلولهورودی آسیا، ب

 اند:در جدول زیر، نسبتهای متداول به عنوان راهنما ارائه شده

 

 نوع عملیات
 ابعاد خوراک

(F80)میکرون ، 

 بزرگترین اندازه گلوله
 L/Dنسبت 

mm in 

 1:47/1الی  1:1 7/4-7/0 63-93 7333-13333 تر

 1:67/1الی  1:47/1 3/1-4 23-73 933-2333 تر

 تر یا خشک
خوراک ریز دانه 

 )آسیاکنی مجدد(
 1:7/4الی  1:7/1 1-2/0 2/1 03-43

 تر یا خشک
خوراک ریز دانه 

 )مدار باز(
 0:1الی  4:1 4-2/0 73-43

 1:0/1الی  4:1 7/4-7/0 63-93 7333-13333 خشک

 1:7/1الی  4:1 3/1-4 23-73 933-2333 خشک
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 شود:ها به صورت زیر فرض میای دانسیته گلولهدر محاسبه توان آسیاهای گلوله

 گلوله( های فوالدی آهنگریForged steel balls :)kg/m
3 2336 (lb/ft

3 033) 

 های فوالدی ریختهگلوله( گریCast steel balls :)kg/m
3 2626 (lb/ft

3 493) 

 گلوله( های چدنیCast iron balls :)kg/m
3 2617 (lb/ft

3 463) 

 

 ای سرریز شونده به صورت زیر است:برای محاسبه توان آسیاهای گلوله Bondمعادله 

s

0.3

b p s s9 10

0.1
4.879 (3.2 3 ) 1

2 C
KW D V C S



 
        

 
 

 Vp(، mقطر آسیا درون آستر ) Dبه ازای هر تن گلوله(،  kWای )توان آسیای گلوله KWbکه 

فاکتور  Ssرعت بحرانی )درصد( و کسر س Csها، درصد اشغال شده از آسیا توسط گلوله

 است.ها( به ازای تناژ گلوله kW)ابعاد گلوله 

به تن کوچک باشد، معادله فوق به صورت زیر اصالح ها شارژ گلولهچنانچه قطر آسیا به فوت و 

 خواهد شد:

s

0.3

b p s s9 10

0.1
3.1 (3.2 ) 1

2 C
KW D V C S



 
        

 
 

عاد بزرگترین گلوله مورد (، ابft 13) m 0/0برای آسیاهای با قطر )داخل آستر( بزرگتر از 

 کشی آسیا مؤثر است. این تأثیر با فاکتور اندازه گلوله بیان استفاده در آسیا بر توان

 شود:می

s

12.5
1.102

50.8

B D
S

 
  

 
 

  ( است.mmاندازه بزرگترین گلوله ) Bکه 

معادله فوق  چنانچه اندازه گلوله به اینچ، قطر آسیا به فوت و تناژ بر حسب تن کوچک بیان شود،

 شود:به صورت زیر اصالح می

s

3

20

2

D
B

S


  

 کار  برای محاسبه توان آسیایی که به صورت تر و سطح شارژ گلوله پایین و تخلیه از شبکه

و برای آسیای خشک و تخلیه از شبکه باید  16/1کند، مقدار توان محاسبه شده باید در می

 ضرب شود. 33/1در 

 با ابعاد متداول ارائه شده است.  ایگلولهیر، توان آسیاهای در جدول ز
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 در جدول فوق، طول و قطر آسیاها یکسان در نظر گرفته شده است. 

با توجه به اینکه توان آسیا به طور مستقیم متناسب با طول آن است، لذا برای طولهای دیگر باید 

 توان را اصالح نمود.

% 6ا به جای آستر جدید باید آسترهای تعویضی را نصب کرد، باید چنانچه در حجم بار یکسان آسی

 به توان اضافه نمود. 

 دهند.کشی آسیا را کاهش میدرصد توان 13تا  7استفاده از آسترهای الستیکی 

 

  ای در آسیای دو بخشی گلولهآسیایCompeb : محاسبه توان برای بخش آسیای 

ای مستقل است. پس از محاسبه توان هر دو گلولهای در این آسیاها همانند آسیای گلوله

 شود.در نظر گرفته می ی چندبخشیبخش، مجموع توانها به عنوان توان کل آسیا

 

  دو بخشی با سیستم خشکآسیای( کنRodpeb  یاCompeb) : محاسبه توان برای هر

دو  همانند آسیای مستقل است. پس از محاسبه توان آسیاها، مجموع توانهای هر آسیا

کن )با ابعاد و سرعت یکسان با آسیاها( به عنوان توان کل آسیا و توان مربوط به خشک

 شود.آسیای چندبخشی در نظر گرفته می

 

  کنی است.کشی این آسیاها تابعی از وزن و شکل واسطه نرمتوان :قلوه سنگیآسیای 

اهای قلوه سنگی برای شارژ در جدول زیر مقدار توان مورد نیاز برای برخی از ابعاد متداول آسی

 ارائه شده است. 23-27بار %
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  ای گلولهآسیای( ثانویهRegrind ball mill): ای که برای آسیا کردن آسیاهای گلوله

 کنسانتره رافر، محصول میانی یا کنسانتره نهایی مدار و یا باطله مورد استفاده قرار 

آسیاها ممکن است در مدار باز یا بسته شوند. این گیرند، آسیای ثانویه نامیده میمی

 ای است.محاسبه توان این آسیاها همانند سایر آسیاهای گلوله مورد استفاده قرار گیرند.

 

 Bondمحاسبه توان آسیا با استفاده از معادله  -8-2-2

 است: Bondمعادله پایه برای محاسبه توان آسیاها، معادله 

i

80 80

1 1
10W W

P F
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ابعاد مشخصه خوراک و  P80و  Bond (kWh/st ،)F80اندیس کار  Wi(، kWh/stتوان آسیا ) Wکه 

محصول )میکرون( هستند. چنانچه توان و اندیس کار بر اساس تن استاندارد به کار روند 

 استفاده نمود. 34/11از عدد  13باید به جای ضریب 

داده شده است، برای شرایط عملیاتی  ای توسعهبا توجه به اینکه معادله فوق برای شرایط ویژه

 جدید باید با اعمال ضرایب تصحیح زیر، مقدار توان را اصالح نمود:

EF1 ضریب تصحیح آسیاکنی خشک (Dry Grinding :) برای شرایط عملیاتی یکسان، آسیاکنی

 کند.برابر بیشتر از عملیات تر انرژی مصرف می 0/1خشک 

EF2  ضریب تصحیح مدار باز(Open Circuit Grinding :) برای مدار باز در مقایسه با مدار بسته

به انرژی بیشتری نیاز است. این مقدار تابعی از دقت مورد نیاز برای کنترل ابعاد محصول 

 Bondمقادیر این ضریب در جدول زیر ارائه شده است. مقدار کنترلی در معادله است. 

 % عبوری در نظر گرفته شده است.33

 

 ضریب تصحیح )% عبوری( یلمقدار کنتر

73 307/1 

63 37/1 

63 1/1 

33 4/1 

93 2/1 

94 26/1 

97 76/1 

93 6/1 

 

EF3  قطرکارایی ضریب تصحیح (Diameter Efficiency Factor :) با توجه به اینکه آزمایش

Bond  )برای توسعه مدل با استفاده از یک آسیا با قطر )درون آسترm 22/4 (in 3 انجام )

 شده است، برای سایر قطرها باید این ضریب را به صورت زیر محاسبه نمود:
0.2

3

2.44
EF

D

 
  
 

 

 قطر آسیا به متر است. زمانی که قطر به فوت باشد، باید از معادله زیر استفاده کرد: Dکه 
0.2

3

8
EF

D
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 اول آسیاها ارائه شده است. در جدول زیر، مقدار ضریب تصحیح قطر برای قطرهای متد

( مقدار ضریب ft 7/14) m 31/0توجه داشته باشید که برای آسیاهای با قطر بزرگتر از : 1نکته 

 خواهد بود. 912/3ثابت و برابر 

شود، معموالً در طراحی یک آسیای جدید که مقدار ضریب کمتر از واحد تخمین زده می :2 نکته

 شود.گرفته میمقدار ضریب برابر واحد در نظر 

 

 قطر آسیا درون آستر قطر آسیا درون پوسته
 ضریب تصحیح قطر آسیا

 فوت متر فوت متر

912/3 0 69/3 6/4 47/1 

1 431/0 33/3 33/4 40/1 

44/1 2 1/1 6/0 16/1 

74/1 7 2/1 6/2 14/1 

30/1 6 61/1 6/7 367/1 

4 764/6 34/1 96/7 36/1 

10/4 6 93/1 7/6 324/1 

22/4 3 49/4 7/6 312/1 

 )مبنا( 1 3 22/4 7/3 79/4

62/4 9 79/4 7/3 994/3 

9/4 7/9 62/4 9 966/3 

0 320/9 37/4 02/9 96/3 

37/0 13 9/4 7/9 966/3 

4/0 7/13 37/0 13 976/3 

07/0 11 4/0 7/13 923/3 

71/0 7/11 07/0 11 909/3 

66/0 14 71/0 7/11 901/3 

31/0 7/14 66/0 14 940/3 

96/0 10 31/0 7/14 912/3 

2 142/10 37/0 64/14 912/3 
 

EF4  درشتبیش از حد تصحیح خوراک ضریب (Oversized Feed زمانی که :)ای آسیای گلوله

تر باشد تغذیه شود، این ای توسط خوراکی که ابعاد آن از مقدار بهینه درشتیا میله

 شود. ضریب اعمال می

 گیرد.ای مورد استفاده قرار میای تک مرحلهسیاکنی گلولهاین ضریب معموالً برای آ
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 مقدار ضریب برابر است با:

o
r i

o

4

r

( 7)

EF

F F
R W

F

R

 
   

   

r

F
R

P
  

 گیرد.رابطه فوق، مقدار اندیس کار متناسب با نوع آسیاکنی مورد استفاده قرار میدر 

Rr بهینه خوراکاندازه  برابر است با نسبت کاهش و مقدار (Fo نیز به صورت زیر محاسبه ) 

 شود:می

 در این رابطه برای اندیس کار، مقدار اندیس ضربه  ای:برای آسیاکنی میلهBond  یا

 گیرد.ای، هر کدام که بزرگتر بود، مورد استفاده قرار میاندیس کار میله
0.5

o

i

13
16000F

W

 
  

 
 

 دهنده کسر درشت ای، که نشانه اندیس کار میلهدر این رابط ای:برای آسیاکنی گلوله

ای در دسترس گیرد. چنانچه اندیس کار میلهدانه خوراک است، مورد استفاده قرار می

 ای استفاده کرد.توان از اندیس کار گلولهنبود، می
0.5

o

i

13
4000F

W

 
  

 
 

  

EF5  محصول ریزی ضریب تصحیح(Fineness of Grind Factor :)زمانی ن ضریب تصحیح ای

مش(  433میکرون ) 67% ذرات محصول کوچکتر از 33گیرد که مورد استفاده قرار می

 شود:باشد. برای محاسبه ضریب از رابطه زیر استفاده می

5

10.3
EF

1.145

P

P





 

 

EF6 ای ضریب تصحیح نسبت کاهش آسیاکنی میله(High or Low Ratio of Reduction Rod 

Milling 4 خارج از محدودهنسبت کاهش (: زمانی که±Rro  باشد، باید از این ضریب

 استفاده نمود:
2

r ro
6

( )
EF 1

150

R R
   

ro

5
8

L
R

D
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 ها است.طول میله Lکه 

گیرد. برای نسبتهای کاهش این ضریب برای نسبتهای کاهش کم همیشه مورد استفاده قرار می

تجاوز کند باید مورد استفاده  6ای از مقدار ای و میلهندیس کار گلولهزیاد، زمانی که ا

 قرار گیرد.

 

EF7 ای ضریب تصحیح نسبت کاهش کم آسیاکنی گلوله(Low Ratio of Reduction Ball 

Mill :)شود که نسبت کاهش در عملیات آسیاکنی این ضریب تصحیح زمانی اعمال می

یب معموالً در آسیاکنی مجدد کنسانتره و باطله مورد باشد. این ضر 6ای کمتر از گلوله

 گیرد. مقدار ضریب برابر است با:استفاده قرار می

r
7

r

2( 1.35) 0.26
EF

2( 1.35)

R

R

 



 

 

EF8 ای ضریب تصحیح آسیاکنی میله(Rod Milling :)ای به میزان قابل کارایی آسیاکنی میله

ها بستگی دارد. لذا، فاصله ق شارژ میلهتوجهی به یکنواختی ابعاد باالیی خوراک و کنترل دقی

گرفتن از شرایط مطلوب ضرورت اعمال ضرایب تصحیح را ایجاب خواهد کرد. برای تعیین 

 های کلی زیر استفاده کرد:توان از دستورالعملمقدار این ضریب، می

  محاسبه شده باشد، زمانی که  مستقلای میلهچنانچه توان تنها برای فرایند آسیاکنی

و زمانی که  2/1شکنی باز تهیه شده باشد باید از ضریب راک آسیا در مدار سنگخو

 استفاده کرد.  4/1شکنی بسته تهیه شده باشد باید از ضریب خوراک در مدار سنگ

 ای ای/آسیای گلولهای در مدار آسیای میلهچنانچه توان برای فرایند آسیاکنی میله

شکنی باز تهیه شده باشد باید یا در مدار سنگمحاسبه شده باشد، زمانی که خوراک آس

در صورتی که خوراک در مدار ای استفاده شود. و فقط برای آسیای میله 4/1از ضریب 

 شکنی بسته تهیه شده باشد نیازی به اعمال ضریب نیست.سنگ

 

 واسطه و ابعاد محاسبه شارژ -8-4

 ایبرای آسیاهای گلولهشارژ و ابعاد گلوله  -8-4-1

، معادله زیر پیشنهاد هاگلولهی محاسبه بزرگترین قطر گلوله برای اولین شارژ و انتخاب سری برا

 شده است:
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0.340.5

i g

0.5

s

25.4
100 (3.281 )

W SF
B

K C D

  
    

     
 

وزن مخصوص،  Sgاندیس کار،  Wiاندازه مشخصه خوراک )میکرون(،  F(، mm)گلوله قطر  Bکه 

Cs  کسر سرعت بحرانی وD ( قطر آسیا داخل آسترm.است ) 

 ها به اینچ و قطر آسیا به فوت باشد، معادله فوق به صورت زیر اصالح انی که قطر گلولهزم

 شود:می
0.340.5

i g

0.5

s100

W SF
B

K C D

  
   

    
 

 در جدول زیر ارائه شده است: Kمقادیر 

 

 برای فوالد و چدن Kمقدار  شرایط آسیا

 073 تر، سرریز شونده، مدار باز

 073 تر، سرریز شونده، مدار بسته

 003 ر، تخلیه از شبکه، مدار بازت

 003 تر، تخلیه از شبکه، مدار بسته

 007 خشک، تخلیه از شبکه، مدار باز

 007 خشک، تخلیه از شبکه، مدار بسته

 

 ارائه شده است: هاگلولهدر جدول زیر، ابعاد و سهم وزنی )%( پیشنهادی برای شارژ سری 

 

ها ابعاد )قطر( گلوله

 mm (in)به 

113 

(3/3) 

100 

(3) 

30 

(3/4) 

33 

(4) 

33 

(3/2) 

30 

(2) 

30 

(3/1) 

117 (7/2) 40       

133 (2) 01 40      

93 (7/0) 13 02 42     

67 (0) 17 41 03 01    

67 (7/4) 6 14 7/43 09 02   

73 (4) 3/0 7/6 7/11 19 20 23  

23 (7/1) 6/1 7/4 7/2 3 16 27 71 

47 (1) 7/3 1 7/1 0 6 17 29 

 133 133 133 133 133 133 133 تعداد کل )%(
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اند، بنابراین چنانچه اندازه معادالت فوق به منظور محاسبه بزرگترین اندازه گلوله ارائه شده

 به طور دقیق در جدول نبود باید نزدیکترین اندازه را انتخاب نمود. محاسبه شده 

آسیا بیش از رابطه فوق به تجربه و شرایط  در استفاده از سری اندازه یا تک اندازه گلوله تذکر:

ها، تنها از یک اندازه در مواردی الزم باشد تا در شارژ گلوله چه بساعملیاتی بستگی دارد؛ 

 موارد همان بزرگترین اندازه است استفاده نمود. ی ازکه در بسیار

 

 ایشارژ و ابعاد میله برای آسیاهای میله -8-4-2

ها، معادله زیر پیشنهاد طر میله برای اولین شارژ و انتخاب سری میلهبرای محاسبه بزرگترین ق

 شده است:
0.5

i g0.75

0.5

s

0.16
100 (3.281 )

W S
R F

C D

 
   

   
 

وزن مخصوص،  Sgاندیس کار،  Wiاندازه مشخصه خوراک )میکرون(،  F(، mmقطر میله ) Rکه 

Cs  کسر سرعت بحرانی وD ( قطر آسیا داخل آسترm.است ) 

 اینچ و قطر آسیا به فوت باشد، معادله فوق به صورت زیر اصالح ها به زمانی که قطر میله

 شود:می
0.5

0.75
i g

0.5

s160 100

W SF
R

C D

 
  

  
 

 

 ها ارائه شده است:پیشنهادی برای شارژ سری میلهو سهم وزنی )%( در جدول زیر، ابعاد 

 

ها به ابعاد )قطر( میله

mm (in) 

123 

(3) 

113 

(3/3) 

100 

(3) 

30 

(3/4) 

33 

(4) 

33 

(3/2) 

147 (7) 13      

117 (7/2) 44 43     

133 (2) 13 40 43    

93 (7/0) 12 43 46 43   

67 (0) 11 17 41 00 01  

67 (7/4) 6 13 17 41 09 02 

73 (4) 9 14 16 46 03 66 

 133 133 133 133 133 133 تعداد کل )%(
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های تعویضی در جدول زیر ژ و یا میلهبرای محاسبه توان آسیا برای اولین شار شارژ میله دانسیته

 ارائه شده است.

 

 دانسیته شارژ میله )وزن میله به ازای حجم آسیا( قطر آسیا

kg/m نوع شارژ فوت متر
3 lb/ft

3 

 093 6426 برای اولین شارژ  

30/1-91/3 6-0 
 برای شارژ 

های تعویضی میله

 )فرسوده(

7326 067 

62/4-30/1 9-6 7666 063 

66/0-62/4 14-9 7636 073 

76/2-66/0 17-14 7226 023 

 

به دلیل بزرگتر آسیاهای با قطر در ها دارد. بر مقدار شارژ میلهتأثیر قابل توجهی قطر آسیا نیز 

 ها نیز کمتر خواهد بود.های شکسته و ساییده شده، دانسیته شارژ میلهمقدار بیشتر میله

% نیز 27شوند که در مواردی به حجم آسیا را شامل می درصد 23تا  07ها معموالً شارژ میله

 کنند عبارتند از:عواملی که افزایش شارژ را محدود می رسد.می

 باز نگه داشتن دهانه ورودی آسیا برای تأمین فضای کافی جهت ورود خوراک 

 از  ها با بخش انتهایی آسیا برخورد نکنند تاپایین نگه داشتن سطح بار به میزانی که میله

های ساییده در هم پیچیده شدن و یا آسیب دیدن آستر انتهایی در اثر برخورد میله

 شده نوک تیز، جلوگیری شود.

 

 انتخاب آستر مناسب -8-3

 ایآستر مناسب برای آسیاهای گلوله -8-3-1

 است. زیادای بسیار تنوع طرح آسترها برای آسیاهای گلوله

ارایی عملیات آسیاکنی بستگی دارد به همین دلیل کیاتی و های عملانتخاب طرح مناسب به هزینه

 شود.در اغلب موارد، طرح انتخاب شده در ابتدای فرایند به تدریج تغییر داده می

های کلی زیر بر اساس تجربه، برای انتخاب آستر مناسب متناسب با شرایط عملیاتی، دستورالعمل

 پیشنهاد شده است:
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 باالیی کوچکتر از هایی با ابعاد برای گلولهmm 67 (in 7/4 و آسترهای پوسته فوالد )

در هر دور محیطی  D×1/10گری، باید از آسترهای دو موجی با تعداد باالبرهای ریخته

زمانی که قطر بر حسب فوت  D×1/10÷0/0، به متر باشد( یا Dآسیا )که قطر آسیا، 

( بلندتر از ارتفاع in 4/1 4-3/7 1) mm 67-23ارتفاع باالبرها بین  باشد، استفاده نمود.

 باشد.( دارند، میin 4-3/7 1) mm 73-23آسترها که ضخامتی بین 

که طرحی مشابه با انواع فوالدی دو موجی دارند،  یکپارچهگیری آسترهای الستیکی با ساخت قالب

این آسترها  شوند بسیار مناسب هستند.های کوچک تغذیه میبرای آسیاهایی که با گلوله

دهند. البته این آسترها برای آسیاکنی های عملیاتی و سطح سر و صدا را کاهش میهزینه

 رود مناسب نیستند.خشک که دما از آستانه تحمل الستیک فراتر می

و چه فلزی و چه الستیکی نیز قابل  ،آسترهای تک موجی چه به صورت یکپارچه و چه چند تکه

زمانی که قطر به متر و  D×6/6+4این آسترها استفاده هستند. تعداد باالبرها برای 

4+D×4 ها ابعاد باالیی گلولهشود. زمانی که زمانی که قطر به فوت باشد انتخاب می

توان از % سرعت بحرانی باشد، می64( و سرعت آسیا کمتر از in 7/4) mm 67کوچکتر از 

 آسترهای چدنی مقاوم نیز استفاده نمود.

( باشد، استفاده از آسترهای دو موجی تا زمانی که in 4) mm 73ر از ها بزرگتزمانی که گلوله

کشی را % کاهش توان7ها در آستر فرو نرفته باشند، حدود اند و گلولهامواج ساییده نشده

در چنین شرایطی، در آسترها سایش به صورت شیارها و به همراه خواهند داشت. 

ه به نوبه خود سبب لغزش بار بر روی شود. این پدیدهای محیطی ظاهر میفرورفتگی

 شود.آستر و تسریع فرایند سایش می

 

 هایی با ابعاد باالیی بزرگتر از برای آسیاهایی که توسط گلولهmm 67 (in 7/4 تغذیه )

تعداد امواج یا . (چرا؟) شوند، استفاده از آسترهای تک موجی بسیار مناسب استمی

زمانی  D×4+4زمانی که قطر به متر و  D×6/6+4 باالبرها در هر دور محیطی برابر با

( و in 7/4-4) mm 67-73ضخامت آستر بین  شود.که قطر به فوت باشد انتخاب می

شود. ( بیشتر از ضخامت آستر در نظر گرفته میin 0-7/4) mm 63-67ارتفاع باالبرها 

البته  داشت. کشی را به همراه خواهد% کاهش توان13استفاده از آسترهای الستیکی تا 

-( پیشنهاد نمیin 0) mm 67های بزرگتر از استفاده از آسترهای الستیکی برای گلوله

 شود.



 مهندسی خردایش

 وزش عالی زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمانبخش مهندسی معدن، مجتمع آم

 مدرس: حمید خوشدست
 

 

 418 

ای معموالً از های درشت، آسترهای تک موجی برای آسیاهای گلولهبه دلیل ضربات ناشی از گلوله

زدار به استفاده از فوالد منگن شوند.جنس فوالد آلیاژی و چدنهای بسیار مقاوم ساخته می

 شود.دلیل دشواری ساخت و تولید، برای تهیه آسترهای آسیاها پیشنهاد نمی

و ظرفیت آسیا و  کشیموجی که با الگوی سایش، تواناستفاده از آسترهای دو  ،در مواردی

 اند نیز گزارش شده است.های عملیاتی سازگار بودههزینه
 

 بندی کننده آسترهای طبقه(Classifying linersب )ها در آسیا به بندی گلولهرای طبقه

قرار گیرند به های کوچکتر در انتهای آسیا های بزرگتر در ابتدا و گلولهنحوی که گلوله

ها مد گلولهآ( برای جدانشینی کارSpiral linersانواع آسترهای مارپیچی ) روند.کار می

و برای انتقال بهتر بار  آسیا Tronionاین آسترها معموالً در  کنند.بسیار مناسب عمل می

 شوند.نصب میبه داخل آسیا 

 عملکرد با فراهم نمودن الگویی مربعی در داخل آسیا، ( Square linersآسترهای مربعی )

مواد، جریان  تأخیر در حرکتایجاد این الگو، به دلیل کنند. ها را تأمین میبندی گلولهطبقه

این نوع آسترها به دلیل کاهش حجم آسیا،  .بخشدها در آسیا را بهبود میبار و گلوله

 دهند.کشی را کاهش میتوان
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 ( آسترهای انتهاییEnd liners )شوند. این شیب با پوسته انتهایی آسیا نصب میهم

به منظور کاهش شوند. والد آلیاژی یا چدن مقاوم تهیه آسترها ممکن از جنس الستیک، ف

ل تعویض یا هر دو ، باالبرهای قابشعاعی یکپارچه یهاتیغهسایش، این آسترها توسط 

 شوند.لح میسم
 

 ها و صفحات محافظ مربوطه شبکهای مجهز باشد، زمانی که آسیا به سیستم تخلیه شبکه

شیب با پوسته انتهایی قابهای شبکه همشوند در حالی که عمود بر محور آسیا نصب می

محافظ از الستیک یا فوالد آلیاژی مقاوم شبکه و صفحات شوند. آسیا در نظر گرفته می

شوند تا سایش به حداقل این آسترها به صورت شیارشیار ساخته میشوند. ساخته می

 های نگهدارنده نیز از الستیک، چدن مقاوم و فوالد یکپارچه تهیه قابها و میلهرسد. 

 شوند.می

ز شبکه تخلیه است. برای کاهش های شبکه از مشکالت متداول در زمان استفاده اگرفتگی روزنه

شدگی به سمت خروجی آسیا باشند. زاویه رهایی ها باید دارای فراخاین مشکل، روزنه

 درجه در هر طرف روزنه( متغیر است. 7تا  7/0درجه ) 13تا  6معموالً بین 

 پذیری و در نتیجه خاصیتهای الستیکی با بستر فلزی و سطوح الستیکی، به دلیل انعطافشبکه

پیاپی، گزینه  هایخودتمیزکنندگی، و همچنین مقاومت کافی در برابر گسیختگی طی انعطاف

ها در آسیاکنی خشک به دلیل حرارت مناسبی برای کاهش گرفتگی شبکه هستند. این شبکه

 زیاد قابل استفاده نیستند.
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 یکی مقاوم در توان با استفاده از پوششهای الستیکی یا سایر مواد پالستدر آسیاکنی تر می

برابر عملکرد خورندگی پالپ از سطوح داخلی آسیا محافظت نمود. در آسیاکنی خشک 

استفاده از محافظهای الستیکی پشت آسترها میسر نیست. برای پوشاندن فضای بین 

 توان از مواد پالستیکی یا روی مذاب استفاده کرد.آسترها نیز می

 

 ایآستر مناسب برای آسیاهای میله -8-3-2

ای از آسترهای تک موجی یکپارچه با کاربری سنگین که از فوالد آلیاژی معموالً برای آسیاهای میله

اند، خته شدهاسگری شده مقاوم در برابر سایش )نه فوالد منگنزدار( یا آهن ریخته

 شود.استفاده می

برابر  4آسیا به متر یا  برابر قطر 6/6تعداد باالبرها در یک حلقه کامل )محیط حلقوی آسیا( تقریباً 

 شود.قطر به فوت در نظر گرفته می

 ( است.in 7/0) mm 93( تا in 7/4) mm 67ارتفاع باالبرها بین 
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 ( است.in 0-7/4) mm 67-67ضخامت آسترهای جدید زیر باالبرها بین 

( بین rubber backingتوان از پوششهای الستیکی )( میshellبرای محافظت از بدنه داخلی آسیا )

بندی مناسب بدنه و آسترها استفاده نمود. در این شرایط باید به اتصال محکم و آب

ن یای داشت تا از حرکت احتمالی آنها جلوگیری شود زیرا در غیر اآسترها توجه ویژه

 elongatedصورت به دلیل حرکت آسترها، سوراخهای روی بدنه به تدریج گشاد )

shapeشوند.( می 

 ( استفاده کرد. آستر -باالبر -آسترتوان از انواع چندتکه )ای تک موجی یکپارچه میبه جای آستره

توان از آسترهای الستیکی نیز استفاده نمود. چرخند میبرای آسیاهای کوچک که با سرعت کم می

دهند. هر چند که در صورت استفاده از این این آسترها سطح سر و صدا را کاهش می

 ها و کاهش احتمال شکستن نامتقارن آنها اطمینان پیدا کرد.فیت میلهکیاز باید  ،آسترها

ای معموالً ضخیم و بدون موج )صاف( و از جنس فوالد آلیاژی آسترهای انتهایی آسیاهای میله

ها باعث خرد شدن آسترهای از جنس هستند. زیرا، ضربات ناشی از حرکات جانبی میله

 شود.گری )چدن( میآهن ریخته

ها و در هم ده از آسترهای مواج و یا باالبر در انتهای آسیا سبب اختالل در حرکت میلهاستفا

 شود.پیچیده شدن آنها می

توان از آسترهای عمودی و صاف می m 07/0برای قسمت انتهایی آسیاهای با قطر کمتر از 

، برای مستقیم نگه دارند. در آسیاهای بزرگتر تها را در موقعیاستفاده نمود تا میله

 شود تا وزن آستر در آسیا حفظ شود.درجه در نظر گرفته می 6تا  0آسترها شیبی حدود 

هایی که در اثر قسمت انتهایی آسیا صحیح نیست زیرا توسط میلهاستفاده از آسترهای الستیکی در 

اند، آسیب خواهند دید. چنانچه استفاده از این نوع آسترها الزامی سایش نوک تیز شده

 باشد، باید بین آستر و بدنه آسیا از پوششهای الستیکی استفاده نمود.

 

 محاسبه مقدار مصرف آستر و واسطه -8-3

 شرایط عملیاتی است.از ررسی مقدار مصرف آستر و گلوله استفاده ببهترین روش برای 

ها، با استفاده از آزمایش تعیین اندیس سایش مواد بینی نرخ سایش آستر و گلولهبرای پیش

 ( و تجارب صنعتی، معادالت زیر پیشنهاد شده است:Aiمعدنی )

 ای تر:برای آسیای میله 

0.2

iRods (kg/kWh) 0.159 ( 0.02)A    
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0.3

iLiners (kg/kWh) 0.0159 ( 0.015)A    

 ای تر:برای آسیای گلوله 

0.34

iBalls (kg/kWh) 0.159 ( 0.015)A    

0.3

iLiners (kg/kWh) 0.0118 ( 0.015)A    

 استفاده کرد. 4/4باید از یک ضریب  lb/kWبه  kg/kWhتبدیل مقدار سایش از برای 

ی به پارامترهامعادالت فوق به منظور ارائه تخمینی از نرخ سایش است زیرا نرخ واقعی سایش 

متعددی همچون سرعت آسیا، درصد پرشدگی آسیا، جنس آلیاژ آستر و واسطه، شرایط 

 عملیاتی و غیره بستگی دارد.

 در جدول زیر، اندیس سایش برخی از مواد معدنی و آلیاژی ارائه شده است.

 

 متوسط محدوده ماده متوسط محدوده ماده

 47/3 31/3-93/3 کانه آهن 36/3 73/3-12/1 اکسید آلومینیوم

 06/3 3-69/1 هماتیت 27/3 19/3-30/3 بازالت

 10/3 31/3-40/3 لیمونیت 34/3 330/3-14/3 بوکسیت

 23/3 11/3-30/3 مگنتیت 27/3 27/3 کانه برلیوم

 6/3 04/3-37/3 تاکونیت 33/3 339/3-16/3 کلینکر سیمان

 33/3 32/3-1/3 مگنزیت 37/3 331/3-30/3 مخلوط سیمان خام

 31/3 334/3-32/3 مرمر 32/3 332/3-36/3 رس کلسینه

 21/3 10/3-63/3 کانه مولیبدن 334/3 331/3-330/3 مات نیکل/مس

 30/3 31/3-36/3 کانه نیکل 26/3 20/3-29/3 کانه نیکل/مس

 34/3 31/3-34/3 شیل نفتی 46/3 334/3-91/3 کانه مس

 34/3 31/3-34/3 سنگ فسفات 64/3 73/3-67/3 کانه نقره/مس

 69/3 19/3-99/3 کوارتزیت 30/3 31/3-36/3 لومیتدو

 14/3 11/3-10/3 شیست 19/3 36/3-0/3 فلدسپار

 332/3 330/3-337/3 شیل 07/3 46/3-74/3 آلیاژ فروکروم

 49/3 36/3-30/3 سنگ سیلیکا 47/3 13/3-04/3 فرومنگنز

 62/3 64/3-66/3 کانه نقره 331/3 331/3 خاک رس رنگبری

 43/3 31/3-74/3 سرباره 23/3 0/3-61/3 کانه طال

 330/3 330/3 اسلیت 2/3 1/3-63/3 گرانیت

 44/3 36/3-04/3 سنگ 49/3 11/3-20/3 گراول

 42/3 30/3-07/3 کانه قلع 41/3 30/3-21/3 کانه سرب/روی

 07/3 34/3-6/3 سنگ تراپ 37/3 3-67/3 سنگ آهک
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 انتخاب خوراکدهنده آسیا -8-3

 ایمناسب برای آسیاهای گلوله خوراکدهنده -8-3-1

 های ای به طراحی کارخانه، هزینهکدهنده مناسب برای آسیاهای گلولهاانتخاب خور

 گذاری و عملیاتی بستگی دارد.سرمایه

ها برای انواع عملیات ترین انواع خوراکدهنده( متداولSpout feedersهای ناودانی )کدهندهاخور

ها، مواد به صورت ثقلی توسط این خوراکدهندهه هستند. تر و خشک و مدارهای باز و بست

امکان ها در عملیات تر استفاده از این خوراکدهندهشوند. به طور مستقیم وارد آسیا می

را  به صورت ثقلی وارد قیف خوراکدهنده شودریز استفاده از کالسیفایرها به طوری که ته

ا ارتفاع مناسب نسبت به آسیا نصب شود. در این شرایط، کالسیفایر باید ب کند.میسر می

 به کالسیفایر به نیروی زیادی نیاز دارد. اپمپاژ محصول آسیالبته، در این شرایط 

بندی های ناودانی با عایقآسیاهای مورد استفاده در فرایندهای خشک تنها توسط خوراکدهنده

 شوند.مناسب تغذیه می
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 ستفاده از خوراکدهنده ناودانی در دسترس نباشد، در مدارهای باز که فضای کافی برای ا

در این استفاده کرد. ( Drum feeders)ای های استوانهتوان از خوراکدهندهمی

مواد وارد استوانه شده و توسط مارپیچ داخل استوانه، به داخل آسیا ها خوراکدهنده

 د.نشوهدایت می

 

 
 

کند و شارژ کار میکالسیفایر پارویی یا مارپیچی  آسیا به صورت تر و در مدار بسته بازمانی که 

ای ای/استوانهترکیبی مالقههای توان از خوراکدهندهحجم آسیا باشد، می 27-73ها %گلوله

(Drum-scoop feeders)  .در این خوراکدهنده، مواد جدید به طور مستقیم استفاده کرد

رگشتی از کالسیفایر را به داخل آسیا ای شکل، بار بشوند و سیستم مالقهوارد استوانه می

 کند.هدایت می

کنند، شوند( کار میآسیاهایی که در مدار بسته با سیکلون )که در باالی محور افقی آسیا نصب می

شوند. ( تغذیه میDouble scoop feedersای دوتایی )های مالقهتوسط خوراکدهنده

شود. خوراکدهی و افزایش آن میاستفاده از این نوع خوراکدهنده باعث یکنواختی 

 کنند. ( انرژی مصرف میHP 23-03) kW 03-47 ،ای دوتاییهای مالقهخوراکدهنده
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 شود بلکه توسط خوراکدهنده به داخل آسیا وارد ها، آسیا متوقف نمیبرای تزریق گلوله

 شوند.می

 پذیر است.ها از طریق خوراکدهنده ناودانی امکانتزریق گلوله

باید از طریق محفظه اصلی انجام شود زیرا تزریق خوراک نای، مالقههای ی خوراکدهندهبرا

ها ها بین مالقه و محفظه شود. این خوراکدهندهممکن است باعث گیر افتادن گلوله

 به طور مستقیم وارد آسیا ( هستند که از طریق آن گلوله ای)لوله ییمعموالً مجهز به مجرا

به سمت خروجی اند که گلوله توانه شارژ گلوله تجهیز شدهشود یا به یک اسمی

 شود.خوراکدهنده هدایت می

 

 ایمناسب برای آسیاهای میله خوراکدهنده -8-3-2

شوند. برای بهبود جریان های ناودانی تغذیه میای معموالً توسط خوراکدهندهآسیاهای میله

( باالتر از ft 7) m 7/1ه حداقل ارتفاع دهانه ورودی خوراکدهندخوراک به داخل آسیا، 

 شود.محور افقی آسیا در نظر گرفته می

 ای نیز برای این آسیاها میسر است.ای/استوانههای ترکیب مالقهاز خوراکدهندهاستفاده 
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 حل چند مثال کاربردی -8-3

 مسئله اول -8-3-1

رای مدارهای زیر را با توجه به اطالعات ارائه شده و الزامات خواسته شده، آسیای مناسب ب

 انتخاب کنید:

 ایآسیای گلوله –ای آسیای میله 

 ایای یک مرحلهآسیای گلوله 

 سنگی )خودشکن ثانویه( آسیای قلوه –ای آسیای میله 

 خودشکن اولیهای برای آسیا کردن محصول آسیای نیمهآسیای گلوله 

 آسیای گلوله( ای تکمیلیRegrind) 

 ارتند از:شرایط و الزامات مد نظر عب

 با در نظر گرفتن ضریب اطمینان عملیاتی، نرخ خوراک به مدار آسیاکنی اولیه t/h 733 

 است. 

  نرخ خوراک به آسیای تکمیلیt/h 23 .است 

 ای در مدار بسته ای یک مرحلهای و همچنین، آسیای گلولهخوراک آسیای میله 

 شود. شکنی تهیه میسنگ

 عبارت است از: ابعاد خوراک برای آسیاهای مختلف 

o ای: آسیاکنی میلهmm 47-  عبوری از 33با %mm 13 

o ای: ای یک مرحلهآسیای گلولهmm 14-  عبوری از 33با %mm 2/9 

o ای به دنبال ای، و آسیای گلولهسنگی به دنبال آسیای میلهای و قلوهآسیای گلوله

 mm 4/1% کوچکتر از 33با  -mm 4خودشکن اولیه: آسیای خودشکن یا نیمه

o کوچکتر از 33ای تکمیلی: آسیای گلوله %μm 413 

 .کلیه مدارهای فوق تر هستند 

 ای تکمیلی، در مدار بسته قرار سنگی به جز آسیای گلوله ای و قلوهکلیه آسیاهای گلوله

 دارند. 

  ابعاد قلوه سنگها برای آسیای قلوه سنگی در ابعادmm 63-03 هستند. مصرف آنها نیز +

t/h 03 شوند.% نرخ تولید مدار را شامل می6ه است ک 
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  کوچکتر از 33شرایط خاص محصوالت آسیاکنی عبارت است از %μm 167  برای مدار

 برای آسیاکنی تکمیلی. μm 27% کوچکتر از 33آسیاکنی اولیه و 

 نتایج آزمایشهای تعیین قابلیت نرم( شوندگیGrindabiliy برای محاسبه توان آسیاها )

 ت:به صورت زیر اس

o ای آزمایشگاهی: شکنی ضربهاندیس کار سنگkWh/st 7/11 

o شوندگی آسیای میلهآزمایش قابلیت نرم( ایWi برای ابعاد )mesh 13 :

kWh/st 4/10 

o ای:شوندگی آسیای گلولهآزمایش قابلیت نرم 

  برای ابعادmesh 67 :kWh/st 6/11 

  برای ابعادmesh 133 :kWh/st 1/14 

  برای ابعادmesh 047  :خوراک آسیای تکمیلیkWh/st 12 

 ( اندیس سایشAi :)417/3 

 

سپس، برای تعیین توان مورد نیاز برای هر آسیا باید از روش اندیس کار باند استفاده کرد.  حل:

برای شود. بر اساس توان محاسبه شده، جزئیات طراحی آسیای مورد نظر انتخاب می

رامترهای طراحی فرایند و اقتصادی به تعیین ابعاد نهایی آسیای مورد نظر، کلیه پا

 شود.تولیدکننده ارائه و نظرات و پیشنهادهای وی دریافت می

ای در مسئله، اطالعات زیر در دسترس برای آسیای میله ای:الف( طراحی و انتخاب آسیای میله

 است:

18000 μm

1200 μm

13.2 kWh/st

10 13.2 10 13.2
2.83 kWh/st

1200 18000

i

F

P

W

W







 
  

 

 تعیین فاکتورهای تصحیح:

EF1  وEF2 کاربردی ندارند. 

EF3 شود.پس از محاسبه توان تعیین می 

 :EF4محاسبه 
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EF5 د.کاربردی ندار 

EF6  با فرض اولیه اینکه نسبت کاهش در محدودهRro±2  قرار داشته باشد، مورد استفاده قرار

 شود.پس از انتخاب ابعاد آسیا تعیین می Rroگیرد. مقدار نمی

EF7 دکاربردی ندار. 

EF8 ،شود و آسیای شکنی بسته تهیه میای در مدار سنگبا توجه به اینکه خوراک آسیای میله

ای )یا قلوه سنگی( بدون هیچگونه مرحله آسیای گلوله -ایای در مدار آسیای میلهمیله

نیازی نخواهد بود. چنانچه تنها مدار آسیاکنی  EF8پرعیارسازی میانی قرار دارد، به ضریب 

 نیاز بود. 4/1بود یا پرعیارسازی میانی میان آسیاها قرار داشت، یک ضریب  ایمیله

 شود:با تعیین ضرایب تصحیح، توان مورد نیاز آسیاکنی به صورت زیر محاسبه می

Conversion coefficients:

     Short ton to metric tonne: 1.102

     Kilowatts to horsepower: 1.341

Required grinding power 1.341 2.83 1.06 1.102 4.43 HPh/metric tonne

Net power 4.43 500 2215 HP

    

  

 

درون m 66/0 (ft 14 ) قطرانتخاب اولیه، آسیایی با آسیا نیاز است.  4ها، به با توجه به جدول توان

 ( درون آسترهای جدید است.ft 07/11) m 26/0 پوسته یا
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خواهد بود؛ در  901/3برابر با  EF3ضرایب تصحیح قطر، ضریب تصحیح با استفاده از جدول 

 نتیجه:

Net power 2215 0.931 2062 HP    

 m 64/2ل هایی به طوبا میله m 33/2  ×m 66/0با مراجعه به جدول انتخاب آسیا، آسیایی با ابعاد 

(ft 7/17 ) هایی با دانسیته % حجمی آن با میله23زمانی کهkg/m
3 7636 (lb/ft

3 073 )

نیاز خواهد داشت؛ این در حالی است که طبق محاسبات  HP 964شود، توانی برابر با شارژ 

 ( افزایش داد:ft 1) m 0/3آسیا را نیاز است. در نتیجه، باید طول  HP 1301به توان 

972
5.02 1034 HP

4.72
   

 ها است.ای به طور مستقیم متناسب با طول میلهکه توان آسیای میله توجه داشته باشید

 m 26/0یا قطر درون آستر m 66/0 (ft 14 )پوسته  درونبا قطر  ایی میلهبنابراین، به دو آسیا

(ft 07/11 و طول )m 13/7 (ft 16و تخلیه سرریز )  می آن با % حج23نیاز خواهد بود که

 اند.( شارژ شدهft 7/16) m 34/7 هایی به طول میله

5 5.02
8 15.25

3.46

15

ro

r

R

R


  



 

 شود.تأیید می EF6 نادیده گرفتنبنابراین، فرض 

ای آسیای گلوله -ایای در مدار آسیای میلهای برای تهیه خوراک آسیای گلولهاین دو آسیای میله

 گیرند.مورد استفاده قرار می

 

ای سنگهای موجود در محصول به آسیای میله آسیای قلوه سنگی، قلوه -ایر آسیای میلهدر مدا

( کاسته t/h 733% از 6) t/h 03ای خوراک آسیای میلهاز شوند، بنابراین فرستاده نمی

 در این شرایط: خواهد شد.

2062
470 1938 HP

500

1938 2 962 HP

 

 

 

 m 26/0( یا قطر درون آستر ft 14) m 66/0ه ای با قطر درون پوستبنابراین، به دو آسیای میله

(ft 07/11 و طول )m 33/2 (ft 16 و تخلیه سرریز نیاز خواهد بود که )حجمی آن با 23 %

 اند. همچنین:( شارژ شدهft 7/17) m 64/2 هایی به طول میله
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 اهد بود.در اینجا نیز صادق خو EF6بنابراین، فرض نادیده گرفتن 

 

برای آسیای  :ایآسیای گلوله -ایای در مدار آسیای میلهگلوله( طراحی و انتخاب آسیای ب

 ای در این مدار، اطالعات زیر در دسترس است:گلوله

1200 μm

175 μm

11.7 kWh/sti

F

P

W







 

دهد؛ لذا به مالحظات خاصی نیاز ویژگی غیرمعمولی نشان نمی mesh 133اندیس کار برای ابعاد 

 واهد بود.نخ

10 11.7 10 11.7
5.47 kWh/st

175 1200
W

 
    

 ( خواهد بود؛ بنابراین:EF3تنها ضریب مورد استفاده در این محاسبات، ضریب تصحیح قطر )

Net power 5.47 1.102 1.341 500 4039 HP      

شود که قطر درون آستر مشاهده میای، با مراجعه به جدول استاندارد انتخاب آسیای گلوله

طبق جدول برابر با  EF3( است، به همین دلیل ضریب ft 7/14) m 31/0آسیا بزرگتر از 

 خواهد بود. لذا: 912/3

Net power 4039 0.914 3692 HP    
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ای به ازای هر ای )یک آسیای گلولهآسیای گلوله 4ای انتخاب شده به آسیای میله 4بنابراین، 

عملیاتی، کنترل و  ترین چیدمان از نظراین مدار، سادهای( نیاز خواهند داشت.آسیای میله

 ای به همراه دو آسیای اتوماسیون و هزینه نسبت به مداری شامل یک آسیای میله

 ای برابر خواهد بود یا:در نتیجه، توان هر آسیای گلوله ای با قطر یکسان است.گلوله

3692 2 1846 HP   

اسب برای آسیاها باید در حدود نسبت طول به قطر من، ایتوجه به ابعاد خوراک آسیای گلولهبا 

( و ft 7/10) m 14/2 قطرای، آسیایی با باشد. با توجه به جدول انتخاب آسیای گلوله 7/1

 % حجمی شارژ گلوله، آسترهای جدید و 23( با تخلیه سرریز و ft 10) m 96/0 طول

. در سدرمناسب به نظر می HP 1466( و مصرف توان in 7/4) mm 62هایی با ابعاد گلوله

 :نتیجه، پس از اصالح طول آسیا به صورت زیر

1846
1.46

1266

3.96 1.46 5.78 m (~18.96 ft)



 

 

( و ft 9/14) m 90/0( یا قطر درون آستر ft 7/10) m 14/2از دو آسیا با قطر درون پوسته باید 

 % حجمی شارژ گلوله استفاده کرد.23( با تخلیه سرریز و ft 19) m 69/7طول 

 

های عملیاتی، افزایش نسبی کارایی و افزایش زمان عملیاتی اهش هزینهبرای کدر محاسبات باال، 

با توجه به انتخاب آسیا،  .در نظر گرفته شده استاز آسیای با تخلیه سرریز استفاده بودن، 

% حجمی 23( با تخلیه از شبکه، ft 10) m 96/0( و قطر ft 10) m 96/0آسیایی با طول 

 HP 1011توانی برابر با  )mm 73 (in 4ایی با قطر هشارژ گلوله، آستر جدید و گلوله

 کند. در این شرایط، اصالح طول آسیا به صورت زیر انجام خواهد شد:مصرف می

1846
1.41

1311

3.96 1.41 5.58 m (~18.3 ft)



 

 

  m 63/0( یا قطر درون آستر ft 10) m 96/0باید از دو آسیا با قطر درون پوسته بنابراین، 

(ft 2/14 و طول )m 69/7 (ft 19 با تخلیه از شبکه و )حجمی شارژ گلوله استفاده 23 %

 کرد.

 

ابعاد خوراک مورد استفاده در آزمایش  :اییک مرحلهای گلوله( طراحی و انتخاب آسیای ج

 تر از است؛ در نتیجه، کسر ابعادی درشت -mesh 6استاندارد تعیین اندیس کار باند 
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in 4/1- ای در این آزمایش مورد استفاده قرار ای یک مرحلهدر خوراک آسیای گلوله 

)برای کلیه شوندگی به پروفیل کامل قابلیت نرمبه همین دلیل، برای دستیابی گیرد. نمی

شود که هر دو آزمایش استاندارد تعیین اندیس کار بندی( پیشنهاد میکسرهای دانه

 ای انجام شوند.ای و میلهآسیاهای گلوله

شود(، دست آمده اختالف وجود داشت )که البته معموالً نیز چنین میهای به چنانچه میان اندیس

ای بزرگتر بود برای تعیین توان باید از دو به ویژه زمانی که اندیس کار آسیای میله

ای برای محاسبه توان برای این منظور، از اندیس کار میلهمرحله محاسبات استفاده نمود. 

و برای ذرات کوچکتر از این اندازه تا اندازه  μm 4133آسیا کردن ذرات بزرگتر از 

مجموع این دو توان برابر با توان  ای استفاده خواهد شد.محصول از اندیس کار گلوله

 تصحیح نشده کل مورد نیاز خواهد بود.

 ای در این مدار، اطالعات زیر در دسترس است:برای آسیای گلوله

,Rodmill

,Ballmill

9400 μm

175 μm

13.2 kWh/st

11.7 kWh/st

i

i

F

P

W

W









 

 :μm 4133سبه توان برای ذرات بزرگتر از مرحله اول محا

10 13.2 10 13.2
1.52 kWh/st

2100 9400
W

 
    

 :μm 4133مرحله دوم محاسبه توان برای ذرات کوچکتر از 

10 11.7 10 11.7
6.29 kWh/st

175 2100
W

 
    

 بنابراین، توان مورد نیاز برابر است با:

Totalgrinding power 1.52 6.29 7.81 kWh/st

Required grinding power 7.81 1.102 1.341 500 5766 HP

  

    
 

 تعیین فاکتورهای تصحیح:

EF1  وEF2 رند.کاربردی ندا 

EF3  قطر آسیا بزرگتر ازm 31/0  است. 912/3خواهد بود، بنابراین مقدار ضریب برابر 

 :EF4محاسبه 
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EF5 ،EF6 ،EF7  وEF8 .کاربردی ندارند 

 بنابراین:

Net grinding power 5766 1.12 0.914 5903 HP     

 آسیا استفاده کرد: 4و باید از 

5903
2952 HP

2
  

ا توجه به ابعاد خوراک و بر اساس جدول مربوطه، نسبت طول به قطر مناسب برای آسیا حدود ب

قطر با ای، استفاده از آسیایی بنابراین، با توجه به جدول انتخاب آسیای گلولهاست.  47/1

m 30/7 (ft 7/16 ) و طولm 33/2 (ft 16 با تخلیه )،حجمی شارژ گلوله23 سرریز % ،

 پیشنهاد  HP 4063( با مصرف توان in 7/4) mm 62هایی با ابعاد لهآستر جدید و گلو

 ، طول آسیا به صورت زیر اصالح 47/1. با در نظر گرفتن نسبت طول به قطر شودمی

 شود:می

2952
1.25

2370

4.88 1.25 6.1 m (~ 20 ft)



 

 

 تر ( یا قطر درون آسft 7/16) m 30/7ای با قطر درون پوسته بنابراین باید از دو آسیای گلوله

m 37/2 (ft 9/17 و طول )m 1/6 (ft 43 با تخلیه سرریز و )حجمی شارژ گلوله 23 %

 استفاده کرد.

، آسیایی با چنانچه از آسیایی با سیستم تخلیه از شبکه استفاده شود، با توجه به جدول انتخاب آسیا

% 23و ( با تخلیه از شبکه، آسترهای جدید ft 17) m 76/2( و طول ft 7/17) m 64/2قطر 

 مناسب به نظر  HP 4469( با توان in 7/4) mm 67هایی با ابعاد حجمی شارژ با گلوله

 کنیم:برای اصالح طول آسیا به صورت زیر عمل میرسد. می

2952
1.3

2269

4.57 1.3 5.93 m (~19.5 ft)
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( یا قطر درون ft 7/17) m 64/2ای با قطر درون پوسته توان از دو آسیای گلولهبنابراین می

% حجمی شارژ 23( با تخلیه از شبکه و ft 7/19) m 90/7( و طول ft 9/12) m 72/2آستر 

 گلوله استفاده کرد.

 

ابعاد محصول چنانچه  :خودشکن اولیهای پس از آسیای نیمهگلوله( طراحی و انتخاب آسیای د

ای است، محاسبات مشابه با خودشکن اولیه مشابه با آسیای میلهآسیای خودشکن یا نیمه

و در غیر این صورت، متناسب با شرایط عملیاتی مشابه با قسمت  مت )ب( خواهد بودقس

 شود.)ب( یا )ج( عمل می

 ای، یکسان با محصول آسیای گلوله d80خودشکن اولیه با آسیاهای خودشکن یا نیمهمحصول 

 رو لذا، اندیس کابندی شکن مخروطی تکمیلی یا آسیای غلتکی، ممکن است توزیع دانهسنگ

ای برای آسیا کردن محصول آسیاهای در انتخاب آسیاهای گلولهداشته باشد. متفاوتی 

، چنانچه محصول این آسیاها در دسترس باشد باید خودشکن اولیهخودشکن یا نیمه

صنعتی در صورتی که اطالعات نیمه آزمایشها را بر روی نمونه تهیه شده از آن انجام داد.

سترس بود، به طوری که بتوان اندیس کار عملیاتی را محاسبه قابل اعتماد و کاملی در د

 توان از آن برای محاسبه توان آسیا استفاده کرد.نمود، می

ممکن است حاوی ذراتی با ابعاد کوچکتر از ابعاد خودشکن اولیه محصول آسیاهای خودشکن یا نیمه

بندی، این رحله طبقهای نیز باشند. در صورت ارسال این مواد به ممحصول آسیای گلوله

 ای ارسال نمود.ریز کالسیفایر( را آسیای گلولهتوان حذف و محصول مناسب )تهمواد را می

ای در یک مدار بسته به البته این مواد تنها زمانی قابل شناسایی هستند که آسیای گلوله

توان با می در این شرایط، اندیس کار رابندی مورد استفاده قرار گیرد. همراه واحد طبقه

آوری هایی که از مواد درشت دانه تهیه شده از کالسیفایر اولیه جمعاستفاده از نمونه

همچنین، نرخ خوراک در محاسبات برابر با تناژ ذرات درشتی که از  اند انجام داد.شده

ای که وارد خط شود نه خوراک اولیهشود در نظر گرفته میکالسیفایر اولیه وارد آسیا می

 شود.می

ای، محصول آسیای خودشکن و آسیای گلولهدر اغلب مدارهای شامل آسیای خودشکن یا نیمه

در این ای قرار دارد. شود که در مدار بسته با آسیای گلولهابتدا وارد کالسیفایری میاولیه 

موارد، برای انجام آزمایشهای تعیین اندیس کار باید از محصول آسیای اولیه و برای 

 ای استفاده نمود.وان از تناژ خوراک آسیای اولیه به عنوان خوراک آسیای گلولهمحاسبه ت
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های ماده معدنی صنعتی در دسترس نبود، الزاماً باید از نمونهای از کارخانه نیمهچنانچه نمونه

خودشکن اولیه خام، که البته ممکن است مشابه با محصول آسیاهای خودشکن یا نیمه

رد. در این شرایط، تناژ خوراک مورد استفاده در محاسبه توان آسیای نباشند، استفاده ک

 شود.ای، همان تناژ خوراک ورودی به آسیای اولیه در نظر گرفته میگلوله

 

آسیای قلوه  -ایسنگی )خودشکن ثانویه( در مدار آسیای میله قلوه( طراحی و انتخاب آسیای هـ

ای است که خوراک آن از ه با آسیای گلولهمحاسبه توان آسیای قلوه سنگی مشاب :سنگی

شود با این تفاوت که ضریب قطر در صورتی که کمتر از واحد ای تأمین میآسیای میله

، توان و مشابه با قسمت )ب( های مسئلهبر اساس دادهشود. باشد، نادیده گرفته می

 آسیای قلوه سنگی برابر است با:

Required grinding power 5.47 1.102 1.341 500 4039 HP      

طی سایش قلوه سنگها تا رسیدن به ابعاد محصول آسیای  مصرف شدهفوق باید توان  اربه مقد

 را نیز اضافه نمود:ای )ابعاد خوراک آسیای قلوه سنگی( میله

70000 μm

1200 μm

13.2 kWh/st

10 13.2 10 13.2
3.31 kWh/st

1200 70000

i

F

P

W

W







 
  

 

ضریب تصحیح مورد استفاده برای اصالح توان مصرف شده طی سایش قلوه سنگها )تا ابعاد 

است در  t/h 03سنگها  تناژ قلوهشود. در نظر گرفته می 4مقدار  ی(امحصول آسیای میله

 نتیجه:

Power during wear 3.31 2 1.102 1.341 30 294 HP

Total power required 4039 294 4333 HP

     

  
 

برای شرایط خاص باید استفاده کرد.  HP 4433توان از دو آسیای قلوه سنگی با توان بنابراین می

قلوه سنگی با تولیدکنندگان مشورت کرد زیرا ایشان برای محاسبه توان و ابعاد آسیاهای 

متناسب با نوع واسطه آسیاکنی )نوع کانه مورد استفاده به عنوان قلوه سنگ( و شرایط 

 کنند.های اختصاصی استفاده میپالپ، از فرمول

 

ای در مسئله، اطالعات زیر در برای آسیای گلوله :ای تکمیلیگلوله( طراحی و انتخاب آسیای و

 دسترس است:
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210 μm

45 μm

14 kWh/st

10 14 10 14
11.21 kWh/st

45 210

i

F

P

W

W







 
  

 

 تعیین فاکتورهای تصحیح:

EF1 د.کاربردی ندار 

EF2شود روند اما در این مسئله فرض می: بسیاری از آسیاهای تکمیلی در مدار بسته به کار می

کننده محصول است؛ % عبوری، اندازه کنترل33که این آسیا در مدار باز قرار دارد و توزیع 

 شود.برای این ضریب انتخاب می 4/1قدار بنابراین، با توجه به ضریب تصحیح مدار باز، م

EF3: ها کوچکتر از با توجه به اینکه گلولهmm 23 (in 7/1 خواهند بود و سایر پارامترها کوچک )

( نباشد، از این ضریب ft 3) m 22/4هستند، تا زمانی که قطر درون آستر آسیا کوچکتر از 

 شود.صرف نظر می

EF4 .کاربردی ندارد 

EF5:  عبوری کوچکتر از 33به اینکه با توجه %μm 27 :است، بنابراین 

5

45 10.3
EF 1.07

1.145 45


 


 

EF6 .کاربردی ندارد 

EF7:  است، بنابراین: 6با توجه به اینکه نسبت کاهش کوچکتر از 

7

210
4.67

45

2 (4.67 1.35) 0.26
EF 1.04

2 (4.67 1.35)

rR  

  
 

 

 

EF8 .کاربردی ندارد 

 شود:زیر محاسبه میبا تعیین ضرایب تصحیح، توان مورد نیاز آسیاکنی به صورت 

Required grinding power 40 (11.21 1.2 1.07 1.04 1.34 1.102) 884 HP         

و یا بیشتر  1/4و  67/1با توجه به ابعاد خوراک و جدول مربوطه، نسبت طول به قطر مناسب بین 

  m 37/0آسیایی با قطر ای، لذا با مراجعه به جدول انتخاب آسیای گلولهخواهد بود. 

(ft 13 )و طول m 37/0 (ft 13 ) ،های % شارژ با گلوله23آستر جدید و با تخلیه سرریز

mm 73 (in 4 توانی برابر با )HP 291 کشد.می 
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 خواهد بود. چنانچه برای کاهش توان مصرفی آسیا، به جای  تن گلوله 0/06این آسیا حاوی 

میلیمتری استفاده شود، باید توان آسیا را با  03های میلیمتری از گلوله 73های گلوله

 ( تصحیح کرد:Ssاکتور گلوله )استفاده از ف

s

12.5 30 12.5 28.9
1.102 1.102 0.13 kW per ton of balls

50.8 50.8

0.13 1.34 0.17 HP per tonneof balls

0.17 37.3 6.3 HP

491 6.3 485 HP

B D
S

     
        

   

   

   

 

 

 شود:طول آسیا نیز به صورت زیر تصحیح می

884
1.82

485

3.05 1.82 5.55 m long mill



 

 

m 39/4 (ft 7/9 )( یا قطر درون آستر ft 13) m 37/0بنابراین، به یک آسیا با قطر درون پوسته 

شارژ گلوله نیاز خواهد بود. چنانچه  % خحمی23( با تخلیه سرریز و ft 13) m 23/7و طول 

فوت( به طول آسیا  4متر )حدود  77/3% یا 13شود، باید از آسترهای الستیکی استفاده می

 اضافه نمود.

 

 مسئله دوم -8-3-2

سازی با شرایط زیر ای مناسب برای آماده کردن خشک خوراک یک کارخانه گندلهآسیای گلوله

 را انتخاب کنید:

 شود.یمکن دوار خشک آسیا در یک خشک خوراک پیش از 
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8 

  :تناژ خوراک خشکt/h 233 

  :کوچکتر از 33ابعاد خوراک %μm 233 

  :عبوری از 33ابعاد محصول %μm 46 

  :اندیس کار خوراکkWh/st 46  معادل(kWh/t 6/43=134/1×46) 

 مدار به صورت بسته خواهد بود 

 

 شود:زیر محاسبه می با توجه به اطالعات ارائه شده، توان به صورت حل:

10 28.7 10 28.7
41.94 kWh/st

26 400
W

 
    

 تعیین فاکتورهای تصحیح:

EF1  است. 0/1برابر با 

EF2 دکاربردی ندار. 

EF3:  شوددر نظر گرفته می 912/3با توجه به بزرگ بودن آسیا، این ضریب. 

EF4 .کاربردی ندارد 

 :EF5محاسبه 

5

26 10.3
EF 1.22

1.145 26


 


 

EF6 کاربردی ندارد. 

EF7 زیرا: کاربردی ندارد 

400
15.4 6

26
rR     

EF8 .کاربردی ندارد 

 شود:با تعیین ضرایب تصحیح، توان مورد نیاز آسیاکنی به صورت زیر محاسبه می

Required grinding power 41.94 1.3 0.914 1.22 1.341 81.47 HPh/tonne

Net power 81.47 400 32588 HP

     

  
 

 آسیا نیاز خواهد بود: 6با توجه به توان باالی مورد نیاز، به 

32588
5431 HP per mill

6
  

به صورت تخلیه از شبکه  m 29/7 × 29/7 ابعادیی با هاها، انتخاب اولیه، آسیابا توجه به جدول توان

 کشند، مناسب خواهد بود.توان می HP 0703% حجمی شارژ گلوله که 23و با 
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 شود:برای تصحیح طول آسیا، به صورت زیر عمل می

5431
1.54

3538

5.49 1.54 8.45 mlong mill(27.7ft)



 

 

( به ft 43) m 70/3( و طول ft 13) m 29/7ای با قطر درون پوسته سیای گلولهآ 6، به بنابراین

 صورت تخلیه خشک از شبکه نیاز خواهد بود.

 

 انتخاب موتور مناسب برای آسیا -8-3-4

های حل شده، توان مورد نیاز آسیاها باید توسط موتورهایی با ابعاد مناسب تأمین مثالدر کلیه 

% آستر کار 06% حجمی شارژ گلوله و آستر جدید و حداقل 27 شود تا آسیا قادر باشد

شود که طی فرسایش معموالً در کارخانه ترجیح داده می( کار کند. Worn linersکرده )

برداری شود به همین دلیل، در این شرایط آسترها، از حداکثر حجم مفید عملیاتی، بهره

 شارژ بیشتری وارد آسیا خواهد شد. 

شود که از موتورهایی با دور قابل تنظیم استفاده شود تا بتوان در د پیشنهاد میدر برخی موار

افزایش ظرفیت، کنترل عملکرد کارخانه متناسب با تغییرات صورت نیاز برای موازنه مدار، 

 ویژگیهای خوراک و غیره، سرعت آسیا را تغییر داد.
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  نهمفصل 

 کالسیفایرها انتخابانواع، طراحی و  
 

 

 مقدمه -9-1

 بندی مواد بر اساس حرکت ذرات در یک سیال استوار است.طبقه

 باشند. ویژگیهای مهم ذرات در این روش ابعاد و دانسیته می

گیرند کالسیفایر بندی غیرمستقیم ذرات مورد استفاده قرار میبه تجهیزاتی که جهت طبقه

(Classifierگفته می ).شود 

 ای است که در آن مواد بر مبنای سرعت نسبی حرکتشان در یک سیالکالسیفایر وسیله

 بندی می شوند.طبقه

اند که در آن سیالی تشکیل شده (Sorting column) کالسیفایرها اساساً از یک ستون جدا کننده

 :کندبا سرعت ثابت به سمت باال حرکت می
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را که سرعت حدی آنها کمتر از سرعت سیال بوده و با حرکت به سمت باال از بخش دانه ریز 

و بخش دانه درشت را که  (Overflow) قسمت فوقانی کالسیفایر تخلیه می شود سرریز

و با حرکت به سمت پایین از  ر از سرعت رو به باالی سیال بودهسرعت حدی آنها بیشت

 می نامند. (Underflow) ریز ته ،شود قسمت تحتانی آن خارج می

 تواند آب )کالسیفایر آبی( یا هوا )کالسیفایر خشک یا هوایی( باشد.سیال بکار رفته در کالسیفایر می

 

 بندی به روش غیرمستقیماصول طبقه -9-2

نشینی با مانع ( و تهFree settlingنشینی آزاد )بندی در کالسیفایرها به دو روش تهطبقه

(Hindered settlingص )گیرد.ورت می 

  :دارد به سرعت حرکت جسم بستگیدر محیط سیال، میزان مقاومت 

از سیال که در تماس با جسم هستند  ییها حرکت آرام است زیرا الیه ،های کم )الف(در سرعت

کمی از جسم واقع شده است،   د، حال آنکه سیالی که در فاصلهنکن آن حرکت می با همراه

حرکت سیال، های بی ر حد فاصل الیه چسبیده به جسم و الیهماند. د بدون حرکت باقی می

ناشی از  ای با تنش زیاد وجود دارد. مقاومت ایجاد شده تماماً در کل پیرامون جسم ناحیه

« مقاومت ویسکوز»نیروهای برشی یا ویسکوزیته مایع در این ناحیه است و به این علت 

 شود.  نامیده می

شود )ج( و  اً در اثر جابجا شدن مایع توسط جسم حاصل میهای زیاد مقاومت عمدتدر سرعت

 نامند.  می« مقاومت درهم»مقاومت ویسکوز نسبتاً کم است. این مقاومت را 

ای در هر صورت نیروی عمده. های متوسط نیز وضعیت حد فاصلی وجود دارد )ب(در سرعت

جسم در داخل خواه مقاومت ویسکوز باشد یا مقاومت درهم، باعث کاهش سریع شتاب 

 رسد. به صفر می یشود که در سرعت حد سیال می

 

)ج(                          )ب(         )الف(      
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که تحت نیروی وزن خود در سیالی بگیرید در نظر را  sσو چگالی  dی کروی شکل به قطر  ا دانه

 کند. این دانه تحت تأثیر سه نیرو قرار در شرایط سقوط آزاد حرکت می fσبه چگالی 

)مقاومت  ن از باال به پایین است، نیروی ارشمیدسگیرد: نیروی وزن که جهت آمی

که جهت آن از پایین به طرف باالست و نیروی  (Dragدینامیکی سیال )درهم یا ویسکوز( یا 

که جهت آن نیز به طرف باالست. معادله ( Buoyancy)نیروی شناوری یا مقاومت سیال 

 حرکت دانه جامد را به صورت زیر می توان نوشت:

dt

dv
mRgmmg  '  

m  جرم دانه جامد : 

m' جرم سیال هم حجم دانه جامد : 

 g شتاب ثقل : 

R نیروی مقاومت سیال : 

v سرعت حرکت دانه جامد : 

 زمانی که دانه به سرعت حد خود می رسد:

0
dt

dv
 

 بنابراین مقاومت سیال:

gmmR )'(   

 و در نتیجه:

)(
6

3

fs σσgd
π

R   

 

 نشینی آزاداصول ته -9-2-1

نشین شدن به  های آن در حین ته هرگاه غلظت مواد جامد در داخل سیال در حدی باشد که دانه

نشینی در شرایط سقوط آزاد  نشین شدن یکدیگر نشوند، ته یکدیگر برخورد نکنند و مانع ته

 است.

ها  % باشد، برخورد دانه51وزنی جامد کمتر از حدود  در مورد مواد معدنی رایج، چنانچه غلظت

 نشینی، سقوط آزاد است. به یکدیگر قابل صرفنظر کردن است و شرایط ته

 :کنند کس صدق می نیوتن و استو قوانین ،در این شرایط
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 :استوکس  قانون استوکس(Stokes ) نیروی مقاومت بر روی دانه جامد را ناشی از

 که مقدار آن برابر است با:مقاومت ویسکوز می داند 

vηdπR 3    

دانه جامد است. با جایگزین کردن این مقدار در  یسرعت حد vویسکوزیته سیال و  ηکه در آن 

 ، سرعت حد به دست می آید:عمومی مقاومت سیالمعادله 

)(
18

)(
2

1

2

fs

fs
σσdK

η

σσgd
v 


  

 

  :نیوتنقانون نیوتن (Newton) ناشی از مقاومت درهم  تاًنیروی مقاومت را عمد

 داند که مقدار آن برابر است با: می

2 20.055 fR πd v σ  

 آید:، سرعت حد به دست میعمومی مقاومت سیالکه با جایگزین کردن آن در  معادله 

 2
1

2

2

1

)(
)(3

fs

f

fs
σσdK

σ

σσgd
v 











 
  

 

  قانون استوکس برای ذرات کوچکتر از  در محیط سقوط آزاد:رفتار ذرات مقایسه

)زیرا میلیمتر  1و قانون نیوتن برای ذرات بزرگتر از )زیرا سبک هستند( یکرون م 15

 صادق است.سنگین هستند( 

با  fσدر داخل سیالی با چگالی  dbو  daو قطرهای  bσو  aσچنانچه دو دانه جامد با چگالی های 

الت این ح ؛آنها با یکدیگر برابر است یسرعت یکسان در حال سقوط باشند، سرعتهای حد

شود، میلیمتر ایجاد می 1هم ذرات بزرگتر از و میکرون  15هم برای ذرات کوچکتر از 

 بنابراین طبق قانون استوکس:
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 و طبق قانون نیوتن:   
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 با مانعنشینی اصول ته -9-2-2

ته زیاد محیط، مقاومت وارد بر جسم عمدتاً در شرایط سقوط با مانع، به علت چگالی و ویسکوزی

ها را توان سرعت تقریبی سقوط دانه ی میناشی از تالطم ایجاد شده است. در چنین شرایط

 :(چگالی پالپ pσ) با اصالحاتی بر روی قانون نیوتن به دست آورد

 2
1

)( ps σσdkV   

 :شرایطاین در 

b pa

b a p

σ σd

d σ σ

 
  

  

 

تر از نسبت سقوط آزاد است و هر چه چگالی پالپ بیشتر باشد، گانع همواره بزرنسبت سقوط با م

 هایی که با هم سقوط می کنند بیشتر است. نسبت قطر دانه

بندی در طبقه کنند، به منظور افزایش تأثیر چگالیکه در شرایط سقوط با مانع کار میی یلوسا

کنند،  در شرایط سقوط آزاد کار می لی کهیرند، حال آنکه وساگیمورد استفاده قرار می

 :گیرندبندی مورد استفاده قرار میابعاد در طبقه برای افزایش تأثیر

 

 
 

 انواع کالسیفایرها -9-0

کالسیفایرها بر اساس نوع و جهت حرکت جریانی که ذرات را در داخل کالسیفایر حمل و جابجا 

 :شوندبندی میمتقسیزیر کند به انواع می
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 بندی مواد در بخش سطحی آنها انجام ، طبقههادر این نوع کالسیفایر :افقی با جریان 

 مکانیزم غالب در این شود و حرکت کلی مواد در آنها در جهت افقی است.می

 کالسیفایرها سقوط آزاد است.

  مشخصه اصلی این گروه از کالسیفایرها این است که در آنها جریانی از  :جریان قائمبا

بندی به صورت اگر محفظه طبقه شود. جهت سقوط ذرات، به آن وارد میدر خالف   آب

ای )با سطح مقطع ثابت( باشد مکانیزم سقوط آزاد و اگر به صورت مخروطی استوانه

 شود. )سطح مقطع متغیر( باشد مکانیزم سقوط با مانع حاکم می

 )حت تأثیر نیروی دانه های جامد در جریان دورانی ت :با جریان دورانی )گریز از مرکز

نشین شدن آنها توان سرعت ته اده از این نیرو میگریز از مرکز قرار می گیرند. با استف

أثیر نیروی را افزایش داد. لذا حد جدایش در کالسیفایرهایی که در آنها مواد تحت ت

 ست.ا گیرند کوچکتر از سایر کالسیفایرهاگریز از مرکز قرار می

 

 جریان افقیکالسیفایرهای با  -9-0-1

 شود.ریز توسط مارپیچ یا پارو انجام میدر این کالسیفایرها، تخلیه ته

 شود.ریز، به این تجهیزات کالسیفایر مکانیکی گفته میبا توجه به تخلیه مکانیکی ته

( و پارویی )ب، Spiral classifierمتداولترین انواع این کالسیفایرها کالسیفایرهای مارپیچی )الف، 

Rake classifier.هستند ) 

 درجه است. 51تا  1/9درجه و برای پارویی بین  51تا  51زاویه مخزن انواع مارپیچی معموالً بین 

های واسطه گیری، تغلیظ واسطه سنگین برای جداکنندهاین کالسیفایرها برای آبگیری، نرمه

د استفاده کنی بسته موربندی اولیه در مدار نرمسنگین، فرآوری ماسه و یا جهت طبقه

 گیرند.قرار می

 )الف(   
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  )الف(  
 

   )الف(

 

 

 )ب(   
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 )ب(  ااا

 

شود که هر کدام برای دستیابی به مخزن کالسیفایرهای مارپیچی به یکی از اشکال زیر ساخته می

 گیرند:( مشخصی مورد استفاده قرار میCut point, cpحد جدایش )

 

 
 

 رپیچیطراحی کالسیفایرهای ما -9-0-1-1

 طراحی و انتخاب کالسیفایرهای مارپیچی شامل سه مرحله است:

 بینی مقدار انتخاب قطر مارپیچ، تعداد دورها و سرعت دورانی دستگاه به منظور پیش

 محصول درشت دانه،

  سپس، تعیین مساحت استخر سرریز برای دستیابی به حد جدایش مناسب برای نرخ

 شده، سرریز و دانسیته پالپ از پیش تعیین

 ها( به منظور اطمینان از و در نهایت، مساحت ناحیه تراکم کسر درشت دانه )ماسه

 طراحی صحیح باید کنترل شود.
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 ارائه نمود:توان به صورت زیر گانه فوق را میجزئیات مراحل سه

 :ابتدا باید توزیع خوراک ورودی به جریانهای  موازنه جرم در جریانهای مختلف دستگاه

 ریف کرد. به عنوان مثال:مختلف را تع

 

 
 

 ای انتخاب شود سرعت محیطی باید به گونه ها:انتخاب سرعت محیطی و کارایی مارپیچ

اغتشاش در ناحیه جدایش زیاد شود و یا که سرعت مارپیچ بیش از اندازه زیاد نباشد تا 

 زمان زهکشی ذرات درشت دانه کاهش یابد.

% نخواهد بود و در نتیجه، برخی 555که کارایی دستگاه  ها بیانگر آن استمارپیچکارایی عبارت 

ذرات، به ویژه ذرات ریز و یا مرطوب، طی حمل توسط مارپیچ مجدداً لغزیده و به سمت 

 گردند. مخزن باز می

 ا استفاده از جدول زیر انجام داد:توان بها را میانتخاب سرعت و کارایی مارپیچ
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 پیچ:محاسبه ظرفیت تصحیح شده مار 

3Rake Capacity(m /h)
Corrected Rake Capacity

Spiral Efficiency
  

 توان از جدول زیر انتخاب کرد:ها را میظرفیت تصحیح نشده مارپیچ

 

 
 

  :51/1مساحت استخر با فرض اینکه وزن مخصوص ذرات تعیین اندازه معادل ذرات 

شود. چنانچه دانسیته ذرات عدد دیگری باشد، باید از یک ضریب ، محاسبه میشداب

 به صورت زیر استفاده کرد:ن استوکس و بر اساس قانوتصحیح 
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SG 1
Correction Factor

2.65 1





 

باشد، باید اندازه آن را در  1/3برابر  μm 15ای با ابعاد به عنوان مثال، چنانچه دانسیته ذره

 در نظر گرفت، زیرا: μm 91  =51/5  ×15محاسبات 

3.2 1
Correction Factor 1.15

2.65 1


 


 

 

 ذرات با استفاده از نمودار زیر و برای اندازه  نشینینرخ تهنشینی ذرات: تعیین نرخ ته

سازی شده ذرات و کسر حجمی ذرات در سرریز )طبق محاسبات موازنه جرم( معادل

 شود:تعیین می

 

 
 

  :مساحت استخر سرریز با استفاده از رابطه زیر محاسبه محاسبه سطح استخر سرریز

 شود:می

3

overflow

Overflow Rate (m /h)

0.7 Particle Settling Rate (m/h)
A 


 

 طح اشغال شده توسط مارپیچ در نظر گرفته شده است.به دلیل س 7/5ضریب 

شود که ای انتخاب میبه گونههای استاندارد )جدول مربوطه( سپس، یک کالسیفایر از میان مدل

 سطح محاسبه شده در محدوده طراحی آن باشد.
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  :نشینی ذرات در مخزن کالسیفایر، نرخ سقوط آنها به طی تهمحاسبه سطح استخر تراکم

نشینی به منظور جلوگیری از ته یابد.ظریه سقوط با مانع، به تدریج کاهش میدلیل ن

ذرات بسیار ریز در ته مخزن و یا شناور شدن ذرات بسیار درشت از لبه بند سرریز، 

مساحت ناحیه تراکم در مخزن کالسیفایر باید کنترل شود. برای این منظور، باید به 

 ترتیب زیر عمل کرد:

o نشینی برای حد جدایش معادل در درصد نشینی، نرخ تهمودار تهبا استفاده از ن

 را مشخص کنید، سپس 15حجمی جامد 

o  حجم تراکم و ذرات درشت را در این درصد حجمی جامد با تقسیم تناژ خشک

 محاسبه کنید. SG×1/5بر 

o :مساحت ناحیه تراکم برابر خواهد بود با 
3

compression

40%v/v Flow Rate (m /h)

0.7 0.8 Settling Rate (m/h)
A 

 
 

یل در نظر گرفته شده است که مساحت استخر در ناحیه تراکم کوچکتر از به این دل 1/5ضریب 

 ناحیه سرریز است.

 شود.اکنون، کالسیفایر مناسب از میان جدول استاندارد انتخاب می

 

  :از میان دو کالسیفایر انتخاب شده، مدلی که کلیه الزامات طراحی انتخاب مدل نهایی

 کند، انتخاب خواهد شد.و تراکم را تأمین میشامل قطر مارپیچ، مساحت ناحیه سرریز 
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را طراحی  μm 555گیری یک کانه سولفیدی در ابعاد کالسیفایر مارپیچی مناسب برای نرمه مثال:

است.  31 خوراک پالپو درصد جامد  t/h 15کنید. ظرفیت پیشنهادی برای این دستگاه 

خوراک ر گرفته شده است. در نظ 35با درصد جامد پالپ  t/h 51ظرفیت سرریز نیز 

 است. 1/3و دانسیته  μm 115% کوچکتر از 15دارای ابعاد 

 

 شود:با استفاده از اطالعات ارائه شده، موازنه جرم دستگاه به صورت زیر انجام می حل:

100 ( 1000)

( 1000)

S D
X

D S
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3(kg/h) (m /h)
100

( 1000)

( 1000)

X
M Q D

QS D
M

S

 






 

kg/mبه ترتیب دانسیته پالپ و جامد ) Sو  Dکه 
3 ،)M دب( ی جرمی پالپkg/h ،)Q  دبی حجمی

mپالپ )
3
/h و )X .درصد جامد پالپ است 

 

 
 

% و سرعت محیطی 51، کارایی برابر با 1/3با استفاده از جدول مربوطه، برای جرم مخصوص 

 خواهند بود. m/s 31/5برابر با 

 ظرفیت تصحیح شده مارپیچ برابر است با:

32.8
Corrected Rake Capacity 4.1 m /h

0.68
   

مناسب  rpm 1و سرعت  cm 55با استفاده از جدول ظرفیت، کالسیفایر با یک ردیف مارپیچ، قطر 

 خواهد بود.

 اندازه معادل حد جدایش برابر است با: 

3.2 1
Equivalent Particle Size 100 115 μm

2.65 1


  


 

در  51در درصد حجمی جامد  μm 551نشینی برای ذرات با استفاده از نمودار مربوطه، نرخ ته

 :برابر است بامساحت استخر سرریز بود. در نتیجه،  خواهد m/h 59حدود 
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2

overflow

39.7
3 m

0.7 19
A  


 

در  15در درصد حجمی جامد  μm 551نشینی برای ذرات با استفاده از نمودار مربوطه، نرخ ته

 :تراکم برابر است با ناحیهمساحت خواهد بود. در نتیجه،  m/h 1/1حدود 

2

compression

5

3.2 0.4
3.2 m

0.7 0.8 2.2
A

 
 

  
 

 

 rpmو سرعت  cm 55با یک ردیف مارپیچ، قطر  S60 FF، کالسیفایر هامدلاز جدول با استفاده 

 مناسب خواهد بود. 1

 

 قائمکالسیفایرهای با جریان  -9-0-2

 مهمترین نوع کالسیفایرهای با جریان قائم، هیدروسایزرها هستند.

تخلخل بوده و تشکیل شده است که قسمت تحتانی آن م شکل ایاستوانه یک مخزناین وسیله از 

 آید. از طریق آن آب به طور یکنواخت به طرف باال به جریان در می

 متر ساخته شده است. 3سانتیمتر تا  55هیدروسایزر در ابعاد مختلف، از قطر 

 میلیمتر مناسب است. 1ای با ابعاد کوچکتر از هاین وسیله برای آرایش بار اولی

ه بندی مشخص، مانند تهیبا دانه برای تهیه محصولی از این وسیله، با توجه به دقت جدایش آن،

های آهن کانه سازی و حذف سیلیکا برایشهگری، سیلیس برای شیسازی و ریختهماسه بتن

 .شودو همچنین آرایش اولیه زغال استفاده می

 کنند.در هیدروسایزرهای بزرگ، به منظور بهبود کارایی، محفظه را به چند قسمت تقسیم می

( شیر 3( بار اولیه، )1( محرک، )5): ب() و صنعتیالف( )دهنده هیدروسایزر نمونه ای تشکیلقسمته

( جریان آب، 7( دریچه کنترل، )5( سرریز )دانه ریز(، )1( سنسور کنترل، )1بار ورودی، )

 .( صفحات قائم55( ته ریز )دانه درشت( و )55( شیر تخلیه، )9( محفظه توزیع آب، )1)
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با سطح مقطع  رخی کاربردهای صنعتی که به سری هیدروسایزرها نیاز باشد، از چند مخزندر ب

 اند.شود که با اختالف ارتفاع نسبت به یکدیگر نصب شدهچهار گوش استفاده می
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 دورانیکالسیفایرهای با جریان  -9-0-0

 ( است.Hydrocycloneمهمترین کالسیفایر این گروه، هیدروسیکلون )

میکرون( به صورت افقی وارد قسمت  1-515وجه به شکل، خوراک به صورت پالپی از ذرات )با ت

شود و طی نیروی گریز از مرکز ایجاد شده، ذرات سنگین به ای هیدروسیکلون میاستوانه

شوند؛ ( خارج میSpigot or Apexدیواره قسمت مخروطی چسبیده و از دهانه ته ریز )

 شوند.( خارج میVortex finderریز )ذرات سبک نیز از دهانه سر

کنی بسته، آبگیری و بندی ذرات در مدارهای نرمکاربردهای هیدروسیکلون عبارتند از: طبقه

 گیری و شستشو و تغلیظ کانیهای سنگین.تغلیظ پالپ، نرمه
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شوند تا ظرفیت هیدروسیکلونها معموالً به صورت گروهی نسبت به محور عمودی چیده می

( Hydrocyclone cluster)د نظر تأمین شود. این چیدمان را خوشه هیدروسیکلون مور

 .نامندمی

خوشه سیکلونها ممکن است به صورت خطی نیز باشد. این نوع چیدمان معموالً برای سیکلونهای 

 گیرد.بزرگ مورد استفاده قرار می
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 چهار ناحیه تقسیم شود: فضای داخلی سیکلون از نظر توزیع ابعاد ذرات ممکن است به

 بندی نشده در ناحیه باریکی حوالی ناحیه خوراک طبقهA  وارد شده و به دیواره و سقف

 کند.سیکلون برخورد می
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  ناحیهB کند و حاوی تمامی ذرات قسمت خیلی بزرگی از مخروط سیکلون را اشغال می

 باشد.بندی شده میدرشت طبقه

 ناحیه بندی شده در تمام ذرات ریز دانهC کنند، ناحیه باریکی که از تجمع پیدا می

 پیرامون دهانه سرریز شروع شده و نهایتاً در راستای محور سیکلون به طرف پایین 

 شود.کشیده می

  تنها در ناحیهD بندی شود. در عرض این ناحیه، توزیع دانهبندی انجام میعمل طبقه

کند فاصله شعاعی از محور کم یدا میباشد، همانطور که ابعاد ذرات کاهش پشعاعی می

 شود.می

 ( قرار Envelope of zero vertical velocityذراتی که در منطقه با سرعت عمودی صفر )

 ریز هستند.گیرند، دارای احتمال مساوی برای انتقال به سرریز و یا خروج از تهمی

 

 

 

 رودی خوراک:ها با استفاده از دو واصالح الگوی جریان در هیدروسیکلون
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 (Cyclone Efficiencyکارایی هیدروسیکلون ) -9-0-0-1

 شود.برای نشان دادن کارایی سیکلونها از منحنی جدایش استفاده می

 ( نسبت به اندازه ذرات است.yریز )منحنی جدایش شامل درصد خوراک منتقل شده به ته

ریز یکسان است به نام حد سرریز و تهای که احتمال ورود ذرات به بر روی منحنی جدایش نقطه

 شود. نشان داده می d50( و با Cut pointجدایش )
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آل و عملی، هر چقدر شیب منحنی بیشتر باشد، کارایی با مقایسه منحنی جدایش در حالت ایده

 بیشتر خواهد بود.
 

 
 

 ( بیان Imperfection coefficient% با عنوان ضریب نقص )11% و 71شیب منحنی بین نقاط 

 شود:می

50

2575

2d

dd
I


  

ریز راه روی ذرات از آب، بخشی از ذرات ریز به نسبت آب منتقل شده به تهبا توجه به دنباله

( تصحیح Rریز )یابند. به همین دلیل، باید منحنی جدایش را به نسبت بازیابی آب به تهمی

 نمود: 

R

Ry
y






1
'  

 ( استفاده نمود.d’50 or d50cیط، برای مطالعات باید از حد جدایش تصحیح شده )در این شرا

 

گیری و آنالیز سرندی انجام ریز یک سیکلون در یک کارخانه فرآوری نمونهاز سرریز و ته مثال:

ریز و بقیه به سرریز % جامد خوراک به ته15شده است. مطالعات نشان داده است که 

% است. با توجه به نتایج آنالیز 11، بازیابی آب خوراک به سرریز، شود. همچنینمنتقل می

آلحالت ایده  
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سرندی، منحنی توزیع اصالح شده و نشده را رسم و مقدار تقریبی حد جدایش را برای هر 

 دو حالت تعیین کنید.

 شود:با استفاده از روابط زیر، جدول تکمیل می حل:

w
w

w

100 , ' 100 , 100 85 15%
100

y RU
y y R

F R


      


 

 

ی درصد وزن ضریب توزیع )%(

 خوراک

 ابعاد ذرات % مانده روی سرند در % وزنی خوراک منتقل شده به

 )میکرون(
 سرریز ریزته سرریز ریزته شدهنتصحیح  تصحیح شده

11/95 35/97 37 35 5 11 1 155 

11/15 15/11 59 55 3 15 51 555 

79/55 57/55 5 1 1 1 55 71 

55/15 55/53 31 11 51 35 75 1/37 

- - 555 15 15 - - - 

 

 میکرون باید با دامنه ابعادی  71برای محاسبه حد جدایش این هیدروسیکلون، ذرات کوچکتر از 

 بندی شوند. تری آنالیز دانهگسترده

 

 
 

 پارامترهای مؤثر بر کارایی هیدروسیکلون -9-0-0-2

 توان به صورت زیر بیان نمود:تأثیر پارامترهای عملیاتی مختلف را می

 :حد جدایش

 یابد.با افزایش قطر سیکلون، افزایش می 
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  با افزایش درصد جامد )و یا ویسکوزیته پالپ( به دلیل غالب شدن مکانیزم سقوط با مانع

و در نتیجه مقاومت در برابر حرکت چرخشی و راه یافتن ذرات درشت به سرریز، 

 یابد.افزایش می

  یابی ذرات ریز به در نتیجه راهبا افزایش دبی به دلیل افزایش نیروی گریز از مرکز و

 یابد.ریز، کاهش میته

 یابد. قطر دهانه ریز با افزایش قطر دهانه سرریز، افزایش میبا کاهش قطر دهانه ته

 برابر قطر دهانه ورودی است. 11/5-11/5سرریز تقریباً 

 یابد.دار(، افزایش میبا افزایش زاویه سیکلون )از عمودی به زاویه 

 یابد. فشار در دهانه سرریز باید نزدیک به فشار جو تنظیم شار، کاهش میبا افزایش ف

 شود.

در مقیاس صنعتی، چنانچه مقدار ذرات درشت در سرریز زیاد شد، معموالً فشار یا دبی را نکته: 

 دهند.کاهش می

 کارایی جدایش:

 یابد.با انتخاب ابعاد مناسب سیکلون، افزایش می 

 یابد. درصد جامد باید تا حد ممکن پایین نگه داشته ش میبا افزایش درصد جامد، کاه

 شود. مقادیر مناسب درصد جامد )حجمی( عبارت است از:

o 51-55 درصد: کارایی خوب 

o 35-51 درصد: کارایی نامطلوب 

o  درصد: ناکارآمد 35بیشتر از 

 یابد.ریز، افزایش میبا کاهش بازیابی آب به ته 

 ریز:بازیابی آب به ته

 یابد.ریز و یا کاهش قطر دهانه سرریز، افزایش میقطر دهانه ته با افزایش 

 یابد.با افزایش دبی، کاهش می 

 یابد.با کاهش زاویه سیکلون )به ویژه در فشارهای کم( افزایش می 

 یابد.با افزایش درصد جامد، افزایش می 

 دبی جریان خوراک:

 یابد.با افزایش فشار، افزایش می 
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 یابد.ن، افزایش میبا افزایش قطر سیکلو 

 یابد.در فشار ثابت، با افزایش درصد جامد کاهش می 

 

 ریز است:ها، شکل خروجی تهیکی از نمودهای کارایی هیدروسیکلون
 

 

           

 

 ( حالتaاین حالت زمانی رخ می :) دهد که عملیات به طور صحیح صورت گیرد. مخروط

 بود.درجه خواهد  15-35تشکیل شده با زاویه 

 ( حالتbبه این حالت، طناب :)( شدگیRopingمی )ریز کوچک باعث گویند. دهانه ته

شود. از بین رفتن مغزه هوا باعث شدگی شده و غلظت پالپ خیلی زیاد میایجاد طناب

 شود.منتقل شدن ذرات درشت به سرریز می

 ( حالتcبه این حالت، افشانه :)( ایSprayingمی )ریز بزرگ باعث رقیق گویند. دهانه ته

بندی نشده به همراه شود، در نتیجه مواد طبقهریز می( بیش از حد تهDiluteشدن )

 شوند.ریز منتقل میآب به ته
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 طراحی هیدروسیکلون -9-0-0-0

طراحی سیکلون به ترتیب شامل تعیین حد جدایش، قطر سیکلون، دبی خوراک سیکلون و تعداد 

 شود.ن میسیکلون در خوشه هیدروسیکلو

شود. در این برای باال بردن ظرفیت مدار، معموالً از چند سیکلون به طور موازی استفاده می

شود: باال ها، زاویه قرار آنها عمودی نیست. این کار به دو دلیل انجام میسری سیکلون

 ریز به خروجی نهایی.بردن کارایی و هدایت آسانتر مواد ته

 

 :ها، به جای عنوان حد جدایش مورد نظر از اندازه سیکلون در طراحی تعیین حد جدایش

. سپس، با استفاده از ضریب K95شود مانند میکرون استفاده می 555مشخصه کوچکتر از 

کنند. به عنوان مثال، چنانچه برای یک مدار فلوتاسیون، مربوطه، حد جدایش را تعیین می

از باشد، با توجه به جدول زیر، حد میکرون نی 71% کوچکتر از 91به خوراکی با ابعاد 

 .d50=  71× 51/5=  71/11جدایش سیکلون مورد نیاز برابر خواهد بود با 

 

 ضریب
درصد عبوری در 

 سرریز سیکلون

19/5 

51/5 

79/5 

55/5 

35/5 

77/5 

31/1 

99 

91 

95 

15 

75 

55 

15 

 

 :از نمودار حد پس از تعیین حد جدایش، قطر سیکلون را با استفاده  تعیین قطر سیکلون

 کنند.جدایش/قطر سیکلون مشخص می

 

 :ها به قطر آنها بستگی دارد. پس از اینکه قطر ظرفیت حجمی سیکلون تعیین دبی خوراک

سیکلون مشخص شد، ظرفیت هر سیکلون در خوشه سیکلون را با استفاده از نمودار 

 کنند.دبی/قطر سیکلون مشخص می
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 توان دن دبی هر سیکلون و دانستن دبی مدار، میبا مشخص ش ها:تعیین تعداد سیکلون

 ها را مشخص نمود.تعداد سیکلون
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یک شرکت خصوصی معدنی برای فرآوری سنگ معدن سرب معدن خود تصمیم به  مثال:

گیرد. می t/h 155تأسیس یک واحد فرآوری کوچک به روش فلوتاسیون با ظرفیت 

ی دستیابی به حداکثر کارایی مدار فلوتاسیون، دهد که برامطالعات آزمایشگاهی نشان می

به واحد ارسال نمود. همچنین، خوراک  15باید خوراک را به صورت پالپی با درصد جامد 

میکرون باشد. چنانچه برای تهیه این خوراک  555% کوچکتر از 91بهینه برای این واحد باید 

وطه )شامل تعداد و حجم بندی مرببه یک واحد هیدروسیکلون نیاز باشد، واحد طبقه

kg/mها( را طراحی کنید. دانسیته سنگ معدن را هیدروسیکلون
 در نظر بگیرید. 1555 3

 

 مراحل محاسبات به ترتیب عبارتند از: حل:

  :d50انتخاب الف( 

50 0.65 100 65 μmd     
 است. mm 315با توجه به نمودار استاندارد، قطر هر سیکلون برابر  ب( تعیین قطر سیکلون:

mبا توجه به نمودار، دبی هر سیکلون  ج( تعیین دبی هر سیکلون:
3
/h 155 .است 

 د( انتخاب تعداد سیکلون:

 ( محاسبه دانسیته پالپD:)  دانسیته پالپ برابر است با  رابطه زیر،با استفاده از 

kg/m
3 17/5111. 

100 ( 1000)

( 1000)

S D
X

D S





 

kg/mدانسیته پالپ ) Dکه 
3) ،S سیته جامد )دانkg/m

 است. (%درصد جامد ) Xو ( 3

 ( محاسبه دبی پالپ خوراکQ:)  برابر است با  رابطه زیر،با توجه بهm
3
/h 755. 

100

( 1000)

( 1000)

X
M QD

QS D
M

S








 

m)پالپ دبی حجمی  Qکه 
3
/h ) وM جامد تناژ خشک (kg/h) .است 

 ها:محاسبه تعداد سیکلون 

700
3.5 4

200
n   
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