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 چكیده:

در این تحقیق در ابتدا فرآیند جدایش و بطور خاص جدایش فیزیكی با روش غربال گری مورد مطالعه و مرور قرار می   

ون آن ها ارائه می گیرد. در این راستا انواع اصلی سرندهای مورد استفاده در صنایع معرفی شده و توضیحاتی پیرام

گردد. بدیهیست که سرندها فرآیند دسته بندی مواد دانه ای همچون گندله را انجام می دهند، لذا در این تحقیق مروری 

بر روی پژوهش های مرتبط با مواد دانه ای انجام می شود. مطالعه و مدل سازی فرآیند غربال گری با روش های تجربی 

و البته مدل سازی تحلیلی آن نیز چندان کارگشا نیست لذا مطالعه عددی بروش المان نیاز به تجهیزات خاصی دارد 

گسسته یا به بیانی دیگر دینامیک ملكولی در پروژه حاضر مورد پیگیری قرار می گیرد. از اینرو در قسمتی از پیشینه 

ن گسسته، معادالت حرکت بر تحقیق بر روی مراجع مرتبط با این موضوع تمرکز شده است. در مدل سازی بروش الما

مبنای قوانین مكانیک کالسیک برای هر ذره موجود در سیستم نوشته می شود و مجموعه معادالت در حوزه زمان بروش 

های عددی حل می گردد. در این مدل سازی همه ذرات و همچنین سطوح تماسی دارای رفتار االستیک فرض می شوند 

 نیرو وارد می نمایند. که با تماس با یكدیگر به همدیگر 

سرند مورد مطالعه در عمل بگونه ای کار می کند که مش آن که صفحه ای سوراخ دار است با فرکانس مشخصی ارتعاش 

کنند. در شبیه سازی نیز همین نوع نموده و بخشی از ذرات کوچكتر از اندازه روزنه ها امكان عبور از آن را پیدا می

می گردد و به نوعی یک آزمایشگاه مجازی تهیه می گردد. با حل معادالت حرکت، حرکت به سیستم مجازی اعمال 

تاریخچه حرکت هر ذره از نقطه نظر موقعیت، سرعت و شتاب در اختیار قرار می گیرد. از طرفی با برخورد ذرات به سطح 

ر می گردد و در بحث توری سرند سایش اتفاق می افتد. جهت درک این پدیده چند تئوری موجود در این حوزه مرو

 شبیه سازی نیز به آن پرداخته می شود. 

در شرایط واقعی پارامترهای مختلفی برای کارکرد سرند قابل تنظیم هستند و البته برخی از آنها در طراحی، ساخت و 

نصب تجهیز انتخاب و برای همیشه ثابت می باشند. از جمله متغیرهای قابل انتخاب و موثر در کارکرد سرند می توان به 

س ارتعاش اشاره نمود. در بخش مطالعه عددی از پایان نامه حاضر تاثیر ابعاد کلی، اندازه روزنه ها، شیب توری و فرکان

پارامترهای مذکور بر روی کارآیی سرند و همچنین میزان سایش توری آن مورد بررسی قرار می گیرد. این نتایج در 

با گزارشات  قالب تصاویر کانتوری، دیاگرام و جدول ارائه می گردد. جهت اعتبارسنجی روش حل، برخی نتایج حاصل

ارائه شده در مراجع معتبر مورد مقایسه قرار می گیرد. با اینحال قسمتی از مطالعات تحقیق حاضر جدید هستند و 

گزارش مشابهی برای انجام مقایسه در اختیار نیست. الزم به ذکر است که برای اجرای فرآیند حل معادالت حرکت برای 

استفاده می شود و برای بهبود سرعت و پایداری فرآیند حل معادالت، شبیه  liggghtsمجموعه ذرات، از برنامه منبع باز 



سازی ها در محیط لینوکس انجام می شود. هر چند راهكار تحقیق جاری عمومیت دارد و برای هر فرآیند و تجهیزی 

سازی گل گهر سیرجان قابل پیاده سازیست، ولی جهت انتخاب مقادیر عددی از اطالعات مربوط به سرند کارخانه گندله 

 استفاده می شود.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


