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 چكيده:

 مراحل تغيير جهت افزايش كارايي خردايش

 آسياي نيمه خودشكن حي آستر مناسبطرا

، تالش شد تا ضمن فراهم كردن مسير مطلوب براي بار در داخل آسيا، كمترين تغييرات ممكن طرح اول در طراحي آستر

ي باالبر بيشترين تاثير را در مسير حركت بار دارد و تاثير ي صفحهكه زاويهدر طرح آستر اصلي صورت گيرد.  از آنجائي

در در عمر آستر تاثير زيادي دارد، تصميم گرفته شد ارتفاع باالبر چندان قابل توجه نبود و از سوي ديگر ارتفاع باالبر 

 رييي باالبر افزايش داده شود.بعد از تغسانتيمتر(، تنها زاويه 5/22با حفظ ارتفاع باالبر در مقدار معمول آن ) طرح اول

نه است در بزرگ بار در پاش ياست كه محل برخورد آبشار يصفحه باالبر آستر، حركت بار به نحو هيزاو شيآستر و افزا

 ريسا شياست كه عالوه بر خردشدن خود باعث خردا شياز ضربات واسطه خردا يناش ،قسمت اعظم شكست جهينت

 .شوديمواد م

 خودشكنخودشكن به نيمه يايآس ليتبد

معادل  ايآس حجمي٪4 محاسبات، براساس.  گرفت انجام گلوله ٪4خودشكن با شارژ مهيخودشكن به ن يايآس ليتبد

 %6گلوله به  زانيبود.  در مرحله بعد م متريليم 80و  90، 100، 115، 125اضافه شده،  يتن گلوله است.  قطر گلوله ها21

 .افتي شيافزا

 ارائه طرح دوم آستر )آستر غيريكنواخت(

سايش كم به مناطقي براي دستيابي به پروفيل سايشي يكنواخت در انتهاي عمر آسترها، با توزيع فلز از مناطقي با نرخ 

با نرخ سايش زياد طرح غيريكنواخت آستر ارائه شد. طرح ارائه شده به صورت متقارن و وزني برابر با آستر قبل طراحي 

 شد

 تأثير انجام تغييرات بر ظرفيت خردايش

 2تاثير انجام تغييرات بر آسياي شماره 

 تغييرات حداقل گرفتن نظر در با جديد آستر طرح خودشكن، نيمه به 2   شماره خودشكن آسياي تبديل منظور به



 .شد وساخته طراحي درجه 30 به 7 باالتراز زاويه تغيير با و قبلي طرح به نسبت

گلوله  ٪4در مرحله اول. گلوله در دو مرحله انجام گرفت ٪6تبديل آسياي خودشكن به نيمه خودشكن با اضافه كردن

بعد از  .گلوله به آسيا اضافه گرديد٪2 ورسيدن به حالت پايدار مجدداًاضاف شد وپس ازپايش شرايط عملياتي آسيا 

تغيير آستر و افزايش زاويه صفحه باالبر آستر، حركت بار به نحوي است كه محل برخورد حركت آبشاري بزرگ بار در 

باعث پاشنه است در نتيجه قسمت اعظم شكست ناشي از ضربات واسطه خردايش است كه عالوه بر خردشدن خود 

شود.  با تبديل آسياي خودشكن به نيمه خودشكن سازوكار ضربه غالب شده، نرخ شكست درون خردايش ساير مواد مي

 آسيا افزايش مي يابد و ميزان مواد بيشتري تحت خردايش قرار مي گيرند و در نتيجه ظرفيت آسياكني افزايش مي يابد.  

 4تن بر ساعت( افرايش يافت.  اضافه كردن گلوله به ميزان  490به  419) ٪17بنابراين با تغيير طرح آستر، ظرفيت آسيا 

ميكرون  516عبوري( از اندازه  ٪80افزايش داد.  محصول آسيا )اندازه  ٪35و  %29درصد به ترتيب ظرفيت آسيا را  6و 

 ميكرون بدست آمد.  530و  512، 513در اين سه حالت، به ترتيب 

 1 آسياي شمارهتاثير انجام تغييرات بر 

و تيظرف راتييروند تغ ا،يآس تيخودشكن بر ظرف مهيخودشكن به ن يايآس ليآسترها و تبد رطرحيتأث يبررس يبرا

زمان كار با آستر ،درجه( 7)آستر قديم با زاويه باالبر  راتييدوره قبل از تغ 4يدر ط 1شماره  يايآس( P80دانه بندي )

قرار  يخودشكن مورد بررس مهيبه ن ايآس ليبعد از تبد غيريكنواخت طرح اول ودرجه، زمان كار آستر  30با زاويه 

 .گرفته است

 افتهيشيافزا كنواختيريپس از نصب آستر با طرح غ 1شماره  يايآس تيدهد ظرف ينشان م يمقدار خوراک ورود سهيمقا

قبل از  طيبا شرا سهيمقا كنواختدريريبا طرح غ يروز پس از نصب آسترها نيام 75است و بعد از اضافه كردن گلوله در 

 هيناح نيپاشنه و مواد است. در ا يطرح آستر، نقطه فرود بار رو رييكرده است. با تغ دايپ شافزاي٪18از  شيب راتييتغ

 شيافزا ياكنيآس تيبا كاهش زمان ماند مواد، ظرف جهيشود و درنت يمواد م شيفرود مواد صرف خردا يضربه ا يانرژ

 يدانه بند ،ي و افزايش سختي مواد وروديورود تيظرف شيافزا رغميعل راتييتغ نيبه ذكر است با اعمال ا الزم. ابدييم

 نكرد. يبارز رييتغ ايمحصول آس تيفيو ك

 

 

 

 

 

 


