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ΠΕΡΙΛΗΦΗ: ηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη πξνζνκνίσζε ηεο
ζξαύζεο ζε ηξηβεία παξαγσγήο αδξαλώλ ( ραιίθη γαξκπίιη, άκκνο) θαη
αλάπηπμε πξνηύπνπ θηλεηηθήο. ηελ παξνύζα θάζε ηεο κειέηεο κειεηώληαη
ηα ηξηβεία σο αλνηρηό θύθισκα, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ παξνρή
ηξνθνδνζίαο θαη ηηο θνθθνκεηξίεο ηξνθνδνζίαο θαη εμαγσγήο. Σν θηλεηηθό
κνληέιν πεξηιακβάλεη θηλεηηθή α! ηάμεο θαη ζπληειεζηέο θαηαλνκήο ησλ
ζξαπζκάησλ θαη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηνλ θαζεκεξηλό έιεγρν ησλ
δηεξγαζηώλ θαη ηεο επζξαπζηόηεηαο ησλ α! πιώλ, ζηελ παξαθνινύζεζε ηεο
παξαγσγηθόηεηαο ελόο ηξηβείνπ θαη ζηελ ζύγθξηζε δηαθνξεηηθώλ κνλάδσλ.
1 ΕΙΑΓΧΓΗ

Οη δηεξγαζίεο ηεο κείσζεο ηνπ κεγέζνπο απνηεινύλ έλα από ηα πην
ζεκαληηθά ηκήκαηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζε έλα εξγνζηάζην
αζβεζηνιηζηθώλ αδξαλώλ. Φπζηθά έλα άιιν ζεκαληηθό ηκήκα είλαη ν
δηαρσξηζκόο ηνπ πξντόληνο ηεο ζξαύζεο κε ζπζηνηρία θόζθηλσλ. Λόγσ ηεο
ζεκαληηθήο πνιππινθόηεηαο πνπ παξνπζηάδεη κία ηέηνηνπ ηύπνπ κνλάδα,
θαζώο απνηειείηαη από ζπζηνηρία δηαινγέσλ, ζπαζηήξσλ, ηξηβείσλ θαη
θόζθηλσλ, πέξα από ηελ ζπρλά εκπεηξηθή αληηκεηώπηζε είλαη ρξήζηκε ε
αλάπηπμε καζεκαηηθώλ πξνζνκνησηώλ πνπ λα πεξηγξάθνπλ κε επαξθή
αθξίβεηα ηηο δηεξγαζίεο ώζηε λα είλαη δπλαηή ε πξόβιεςε θαη ε έγθαηξε
ελέξγεηα. ηα πιαίζηα απηά αλαπηύζζεηαη πξνζνκνησηήο ηεο ιεηηνπξγίαο
ηξηβείνπ αδξαλώλ πιηθώλ βαζηζκέλν ζε θηλεηηθή ζξαύζεο θαη άιεζεο.
Παξαπιήζην θηλεηηθό πξόηππν έρεη ήδε αλαπηπρζεί γηα ηελ δηεξγαζία
άιεζεο ηζηκέληνπ από ηνλ Σζακαηζνύιε et al. (2001). Ίδηαο κνξθήο θαη
θηινζνθίαο κνληέια ζπλαληώληαη αξθεηά πιαηηά ζηελ βηβιηνγξαθία. (
Deniz (2004), Morozov et al. (1983)) θαη σο ζεκειησηήο κπνξεί λα
ζεσξεζεί ν Austin (1996), ν νπνίνο εηζήγαγε αξρέο θηλεηηθήο ρεκηθώλ
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αληηδξάζεσλ ζε θπζηθέο δηεξγαζίεο όπσο ε ζξαύζε θαη ε άιεζε. Σν
πξνηεηλόκελν κνληέιν κπνξεί λα αμηνπνηεζεί:
ηνλ θαζεκεξηλό έιεγρν ησλ δηεξγαζηώλ ζξαύζεο, όπνπ όρη απιώο
ζα κεηξάηαη ε θνθθνκεηξία εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο από ηα ηξηβεία αιιά
θαη ε αιεζηηθόηεηά ηνπο κέζσ ηνπ ππνινγηζκνύ ησλ αληίζηνηρσλ θηλεηηθώλ
παξακέηξσλ. Ο έιεγρνο ηεο παξαγσγήο επηβάιιεηαη πιένλ από ην πξόηππν
ΕΝ 12620:2002 θαη ην πξνηεηλόκελν κνληέιν ζε έλα πην ιεπηνκεξή έιεγρν
θαη ξύζκηζε. Η πξνζνκνίσζε εθαξκόδεηαη ήδε ζε ηξηβεία ησλ Λαηνκείσλ
ΥΑΛΤΦ.
ηελ εθηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ηνπ ηξηβείνπ, εάλ δειαδή
ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά ή απαηηείηαη ζπληήξεζε ηνπ π.ρ. αιιαγή ζθπξηώλ.
ηε ζύγθξηζε ηεο παξαγσγηθήο ηθαλόηεηαο δηαθνξεηηθώλ ηξηβείσλ
γηα ίδηα πνηόηεηα ηξνθνδνηνύκελνπ πιηθνύ.
ηελ αμηνιόγεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο λέσλ ηξηβείσλ, όηαλ δνζνύλ
ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα ώζηε λα ιεηηνπξγήζεη ε πξνζνκνίσζε.
2 ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ

ηελ παξνύζα θάζε αλάπηπμεο ηνπ καζεκαηηθνύ πξνηύπνπ θάζε ηξηβείν
ζεσξείηαη σο αλνηρηό θύθισκα θαη κειεηνύληαη νη θνθθνκεηξίεο ζηελ
είζνδν θαη ηελ έμνδό ηνπ θαη νη αληίζηνηρεο παξνρέο. Η πξώηε ύιε
απνηειείηαη από Ν θνθθνκεηξηθά θιάζκαηα, w1,w2,..wN, όπνπ w1 είλαη ην
ρνλδξόηεξν θιάζκα. Χο απνηέιεζκα ε πξώηε ύιε κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη
απνηειείηαη από Ν δηαθξηηά ζπζηαηηθά. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο άιεζεο ν
ξπζκόο κεηαβνιήο ηνπ θιάζκαηνο wi, εθθξαζκέλνο κε θηλεηηθή α! ηάμεο,
δίλεηαη από ηελ παξαθάησ δηαθνξηθή εμίζσζε:

dwi
= - Si * wi +
dt

i-1

Sj * bji * wj

(1)

j 1

Η ινγηθή ηεο εμίζσζεο (1) είλαη όηη ν ξπζκόο κεηαβνιήο θάζε
θνθθνκεηξηθνύ θιάζκαηνο ηζνύηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ ξπζκνύ απώιεηαο
πξνο ηα ιεπηόηεξα θιάζκα θαη ηνπ ξπζκνύ ζπζζώξεπζεο ζξαπζκάησλ από
ηα ρνληξόηεξα θιάζκαηα. Γηα έλα δεδνκέλν ηξηβείν, ε εηδηθή ηαρύηεηα
ζξαύζεο, Si, ε νπνία δίλεηαη από ηελ εμίζσζε (3), εμαξηάηαη από
δπζζξαπζηόηεηα ηεο α! ύιεο θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ ζθπξηώλ ηνπ ηξηβείνπ.
Οη παξάγνληεο θαηαλνκήο bji, ηνπ ρνλδξόηεξνπ θιάζκαηνο j πξνο ην
ιεπηόηεξν i, ππνινγίδνληαη από ηνπο αληίζηνηρνπο αζξνηζηηθνύο
παξάγνληεο θαηαλνκήο από ηε ζρέζε:
N

B ji

bjk

(2)

k i
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Οη παξάκεηξνη Si θαη Bji ζπλδένληαη κε ηελ δηάζηαζε θόθθνπ κε ηηο
ζρέζεηο (3), (4):

xia
Si = a1
x
1 + ( i )q0
m0
B ji = f (

xi g
) + (1- f)
xj

(3)

i, j = 1..N

(4)

Σν πξόηππν πνπ πεξηγξάθεηαη κε ηηο εμηζώζεηο (3), (4) πεξηιακβάλεη 6
παξακέηξνπο πξνο πξνζαξκνγή κε βάζε ηα πεηξακαηηθά ζεκεία.: a, a1, m0,
q0, f, g. Από ηε ζρέζε (3) πξνθύπηεη όηη ππάξρεη κία δηάζηαζε xMAX γηα ηελ
νπνία παξαηεξείηαη κέγηζηε εηδηθή ηαρύηεηα θαη δίλεηαη από ηε ζρέζε:

xMAX

m0

a

1/ q

q a

(5)

Σν ζύζηεκα ησλ δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ (1) έρεη αλαιπηηθή ιύζε όπνπ
ππεηζέξρεηαη ν ρξόλνο παξακνλήο , tres, πνπ δίλεηαη από ηε ζρέζε (6):

t res

HM
Q

(6)

πνπ Q ε παξνρή πιηθνύ – εηζαγσγήο ή εμαγσγήο ηνπ ηξηβείνπ θαη HM ην
παξαθξάηεκα ζε πιηθό ηνπ ηξηβείνπ. Επεηδή ε ηηκή ηνπ ηειεπηαίνπ δελ είλαη
γλσζηή, γίλεηαη ε παξαδνρή όηη δηαηεξείηαη ζηαζεξό ζπλαξηήζεη ηνπ
επηπέδνπ ηξνθνδνζίαο θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ππνινγηζκό ησλ εηδηθώλ
ηαρπηήησλ θαη εηδηθόηεξα ζηελ ηηκή ηνπ a1.
3 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΑΜΕΣΡΧΝ

Η κνληεινπνίεζε έγηλε κε βάζε βηνκεραληθά ζηνηρεία ελόο ηξηβείνπ ησλ
ιαηνκείσλ ΥΑΛΤΦ, ηα νπνία ειήθζεζαλ ζε δηάζηεκα άλσ ησλ 80 εκεξώλ
κεηά ηελ ηνπνζέηεζε λέσλ ζθπξηώλ. ε ζηαζεξή ηξνθνδνζία γίλεηαη
δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ιακβάλνληαη δείγκαηα από ηελ εμαγσγή θαη
ηελ εηζαγσγή ζε κήθνο ηαηλίαο ελόο κέηξνπ. Σα δείγκαηα απηά δπγίδνληαη.
Με ηνλ ηξόπν απηό γηα γλσζηή ηαρύηεηα ησλ ηαηληώλ ππνινγίδεηαη ε
παξνρή εηζόδνπ θαη εμόδνπ. ηα ιεθζέληα δείγκαηα αθνινπζεί
θνθθνκεηξηθή αλάιπζε ζηελ παξαθάησ ζεηξά θόζθηλσλ: 63 mm, 50 mm,
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40 mm, 32 mm, 20 mm, 16 mm, 11.2 mm, 8 mm, 5.6 mm, 4 mm, 2 mm, 1
mm, 0.5 mm, 0.25 mm, 0.125 mm, 0.063 mm όπσο πξνδηαγξάθεηαη από ηα
ΕΝ 933-1, ΕΝ 933-2 θαη ππνινγίδνληαη νη αζξνηζηηθέο θαη δηαθνξηθέο
θνθθνκεηξηθέο θαηαλνκέο. ηε δηάξθεηα ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πνπ
αλαθέξζεθε, ιήθζεθαλ 10 νκάδεο πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ. Γηα ηελ
επεμεξγαζία ηνπο θαη ηνλ ππνινγηζκό ησλ θηλεηηθώλ παξακέηξσλ
αθνινπζήζεθε ε παξαθάησ δηαδηθαζία.
(i)
Γηα θάζε νκάδα ππνινγίζηεθαλ 5 θηλεηηθέο παξάκεηξνη γηα αξρηθά
ζηαζεξή ηηκή ηνπ q0. Αθνινπζήζεθε ε ηερληθή ηεο κε γξακκηθήο
παιηλδξόκεζεο. Η πξνζαξκνγή έγηλε κε βάζε ηα δηαθνξηθά θνθθνκεηξηθά
θιάζκαηα. Γηα 16 θιάζκαηα νη βαζκνί ειεπζεξίαο αλά νκάδα δεδνκέλσλ
είλαη 16-5 =11
(ii)
Γηα όια ηα απνηειέζκαηα ησλ παξακέηξσλ δηεξεπλάηαη εάλ ππάξρεη
ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ ηηκώλ ηεο παξακέηξνπ θαη ζηνηρείσλ ιεηηνπξγίαο,
όπσο ην επίπεδν παξαγσγήο ζε tn/h ή νη εκέξεο ιεηηνπξγίαο από ηελ
ηνπνζέηεζε λέσλ ζθπξηώλ
(iii) Εάλ ππάξρεη ζπζρέηηζε γηα κία παξάκεηξν, ηόηε απηή ιακβάλεηαη
ππ’ όςε θαη κε κε γξακκηθή παιηλδξόκεζε ππνινγίδνληαη μαλά όιεο νη
παξάκεηξνη. Με ηνλ ηξόπν απηό απμάλνπλ νη βαζκνί ειεπζεξίαο ηνπ
πξνηύπνπ δηόηη κεηώλεηαη ν αξηζκόο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ.
(iv)
Επαλαιακβάλεηαη ην βήκα (ii) θαη αλ βξεζεί γηα θάπνηα παξάκεηξν
ζπζρέηηζε, ππνινγίδεηαη θαη επαλαιακβάλεηαη ην βήκα (iii). Παξάιιεια
ειέγρεηαη ζπλερώο ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο θάζε νκάδαο δεδνκέλσλ. Η
παξαπάλσ δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη εθόζνλ παξαηεξνύληαη επαξθείο
ζπζρεηίζεηο κεηαμύ παξακέηξσλ θαη ιεηηνπξγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη
έσο όηνπ νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο όισλ ησλ νκάδσλ δεδνκέλσλ
παξακέλνπλ ςειόηεξνη ηνπ 0.99.
4 ΦΤΙΚΟ

ΝΟΗΜΑ
ΚΑΣΑΝΟΜΗ

ΣΧΝ

ΠΑΡΑΜΕΣΡΧΝ

ΚΙΝΗΣΙΚΗ

ΚΑΙ

Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε επίδξαζε θάζε θηλεηηθήο παξακέηξνπ ζηελ
θνθθνκεηξία ηνπ πξντόληνο αθνινπζήζεθε ε παξαθάησ κέζνδνο:
(i)
Γηα κηα νκάδα πεηξακαηηθώλ ηηκώλ κε βάζε ηηο βέιηηζηεο
παξακέηξνπο ππνινγίδεηαη ε αζξνηζηηθή θνθθνκεηξηθή θαηαλνκή. Σα
απνηειέζκαηα δίλνληαη ζην ζρήκα 1. Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα
δεδνκέλσλ νη βέιηηζηεο παξάκεηξνη είλαη: a=2.19, a1=6.5∙10-3, m0=15.9,
q=3.19, f=0.977, g=0.825. Η πξνζαξκνγή ησλ ππνινγηδόκελσλ ηηκώλ ζηηο
πξαγκαηηθέο είλαη επαξθέζηαηε.
(ii)
ηε ζπλέρεηα κεηαβάιιεηαη θάζε παξάκεηξνο κε θάπνην
ζπγθεθξηκέλν βήκα θαη ππνινγίδεηαη ε λέα θνθθνκεηξηθή θαηαλνκή. ηα
ζρήκαηα 2 θαη 3 δίλνληαη νη ππνινγηδόκελεο θνθθνκεηξίεο όηαλ κεηαβιεζεί
κηα παξάκεηξνο θάζε θνξά.
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ρήκα 3. Τπνινγηδόκελεο θαη πεηξακαηηθέο αζξνηζηηθέο θνθθνκεηξηθέο θαηαλνκέο γηα
κεηαβνιή ησλ παξακέηξσλ θαηαλνκήο

Από ην ζρήκα 2 παξαηεξείηαη πσο όηαλ απμάλεη ε παξάκεηξνο a, ηόηε
απμάλεη ζεκαληηθά ε ιεπηόηεηα ηνπ πξντόληνο θαη κεηώλνληαη ηδηαίηεξα ηα
ρνλδξόθνθθα θιάζκαηα. Παξαπιήζηα είλαη ε ζπκπεξηθνξά όηαλ απμάλεη ε
παξάκεηξνο a1, όπνπ παξαηεξείηαη αύμεζε ηεο ιεπηόηεηαο ζε όιν ην
θάζκα ηεο θνθθνκεηξίαο. ηαλ κεηώλεηαη ε παξάκεηξνο m0, δει. κεηώλεηαη
ε δηάζηαζε όπνπ παξαηεξείηαη ε κέγηζηε εηδηθή ηαρύηεηα, ηόηε ην πξντόλ
ρνληξαίλεη ζεκαληηθά ζηηο κεγάιεο δηαζηάζεηο αιιά δηαηεξείηαη έλα
ζρεηηθά πςειό πνζνζηό ζηηο κηθξέο δηαζηάζεηο. Σν γεγνλόο απηό έρεη ζαλ
απνηέιεζκα, ηελ κείσζε ηνπ πνζνζηνύ ηεο άκκνπ εληόο ηνπ πξντόληνο θαη
ηελ επίζεο ζεκαληηθή αύμεζε ηεο παηπάιεο. Αύμεζε ηνπ εθζέηε q, έρεη σο
απνηέιεζκα ην πξντόλ λα είλαη ζεκαληηθά πην ρνληξό ζε όιν ην θάζκα ηεο
θνθθνκεηξίαο άξα κεγάιε κείσζε ηεο παξαγόκελεο άκκνπ. Από ην ζρήκα 3
παξαηεξείηαη όηη κείσζε ηνπ ζπληειεζηή f, έρεη σο απνηέιεζκα ηα
ζξαύζκαηα λα θαηαλέκνληαη πεξηζζόηεξν πξνο ηα ιεπηά θιάζκαηα θαη λα
ιακβάλεηαη κεγάιν πνζνζηό παηπάιεο. Αηηία ηέηνηαο θνθθνκεηξίαο είλαη
πηζαλά όρη κόλν ε πνηόηεηα ηνπ πιηθνύ, αιιά θαη απμεκέλνη ρξόλνη
παξακνλήο κέζα ζην ηξηβείν. Απμεκέλε ηηκή ηνπ παξάγνληα g, πξνθαιεί
πιένλ κνλόθθθν πξντόλ, δει. κεγαιύηεξν πνζνζηό άκκνπ θαη κεησκέλν
πνζνζηό παηπάιεο επί ηεο άκκνπ.
ην ζρήκα 4 δίλνληαη νη εηδηθέο ηαρύηεηεο Si, πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ
κεηαβνιή ησλ θηλεηηθώλ παξακέηξσλ πνπ παξέρνπλ ηηο θνθθνκεηξίεο ηνπ
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ζρήκαηνο 2. Με ηνλ ηξόπν απηό γίλεηαη πην θαζαξή επίδξαζε θάζε
παξακέηξνπ ζηνπο ξπζκνύο ζξαύζεο.
5 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΠΡΟΟΜΟΙΧΗ

5.1 Τιμέρ παπαμέηπων και ζςνηελεζηέρ ζςζσέηιζηρ
Με ηελ εθαξκνγή ησλ βεκάησλ 1 έσο 4 ηεο παξαγξάθνπ 3 γηα όιεο ηηο
νκάδεο δεδνκέλσλ απνδείρηεθε όηη ππάξρνπλ παξάκεηξνη όρη αλεμάξηεηεο
κεηαμύ ηνπο. απνδείρηεθε όηη:
1.00E+01
1.00E+00

Specific rate , S

1.00E-01

Optimum Parameters
a = a_Optimum + 0.2
a1 =1.2 * a1_Optimum
m0 = 0.8 * m0_Optimum
q = q_Optimum + 2

1.00E-02
1.00E-03
1.00E-04
1.00E-05
1.00E-06
0.01

0.10

1.00

10.00

100.00

x (mm)

ρήκα 4. Εηδηθέο ηαρύηεηεο ζξαύζεο γηα κεηαβνιή ησλ θηλεηηθώλ παξακέηξσλ

Ή ηηκή ηεο παξακέηξνπ q, είλαη ζηαζεξή, αλεμάξηεηε από ηελ
κεηαβνιή ησλ ιεηηνπξγηθώλ παξακέηξσλ.
(ii) Η δηάζηαζε xMAX ζηελ νπνία ε εηδηθή ηαρύηεηα γίλεηαη κέγηζηε, είλαη
ζπλάξηεζε ηνπ ρξόλνπ ιεηηνπξγίαο, t, κεηά ηελ ηνπνζέηεζε λέσλ ζθπξηώλ.
Η ζπζρέηηζε δίλεηαη από ηελ εθζεηηθή ζρέζε :
(i)

xMAX 10.45 t 0.371

(7)

(iii) Η παξάκεηξνο m0, ππνινγίδεηαη ζπλαξηήζεη ησλ a, q, xMAX από ηε
ζρέζε (5).
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(iv) Η παξάκεηξνο a είλαη ζπλάξηεζε ηνπ ρξόλνπ ιεηηνπξγίαο, t, κεηά ηελ

ηνπνζέηεζε λέσλ ζθπξηώλ. Η ζπζρέηηζε δίλεηαη από ηελ παξαβνιηθή
ζρέζε:

a 2.3 2 10 2 t 2.3 10 4 t 2

(8)

Πίλαθαο 1. Σηκέο παξακέηξσλ ηνπ πξνηύπνπ
Ηκέξεο
ιεηηνπξγίαο
6
8
22
32
36
46
54
68
68
82

A

a1∙103

m0

q

f

g

xMAX

R2

2.19
2.16
1.97
1.89
1.88
1.86
1.88
1.99
1.99
2.19

6.49
3.94
4.75
5.36
7.91
4.42
6.22
4.19
6.73
2.49

15.9
18.0
28.3
33.6
35.4
39.0
41.0
42.7
42.7
41.97

3.19
3.19
3.19
3.19
3.19
3.19
3.19
3.19
3.19
3.19

0.977
0.974
0.961
0.986
0.991
0.992
1.000
0.968
0.983
0.975

0.825
0.746
0.798
0.732
0.848
0.710
0.799
0.839
0.759
0.838

20.3
22.6
32.9
37.8
39.5
43.3
46.0
50.1
50.1
53.7

0.996
0.993
0.998
0.996
0.996
0.997
0.991
0.996
0.997
0.999

Με ηνλ ηξόπν απηό γηα ζπλνιηθά 16∙10 = 160 πεηξακαηηθά ζεκεία, ν
αξηζκόο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ κεηώλεηαη από κηα αξρηθή ηηκή
6∙10=60 ζε 36. Οη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ θαη νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή
ζπζρέηηζεο γηα θάζε νκάδα πεηξακαηηθώλ ζεκείσλ δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 1.
5.2 Σύγκπιζη πειπαμαηικών και ςπολογιζόμενων ηιμών
Γηα λα δηαπηζησζεί έλα ην κνληέιν πεξηγξάθεη επαξθώο ηελ δηεξγαζία
ζπγθξίλνληαη ηα παξαθάησ πξαγκαηηθά θαη ππνινγηδόκελα απνηειέζκαηα
θνθθνκεηξηώλ εμαγσγήο από ην ηξηβείν:
- Αζξνηζηηθό πέξαζκα ζηα 4 mm.
- Αζξνηζηηθό πέξαζκα ζηα 0.063 mm
- Λόγνο ησλ δύν παξαπάλσ πνζνζηώλ, άξα ιεπηά επί ηεο άκκνπ ηνπ
πξντόληνο
Σα απνηειέζκαηα δίλνληαη ζην ζρήκα 5.
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% Cumulative Fraction Actual 0.063 mm

% Cumulative Fraction calculated 4 mm

100.00

95.00

2.0
4.0
%Passing 4 mm

6.0

8.0

10.0

12.0

% Passing 0.063 mm
%Fines to the sand Fraction

14.0

16.0
16.0
14.0
12.0

90.00
10.0
85.00

8.0
6.0

80.00
4.0
75.00
2.0
70.00
70.00

80.00

90.00

Cumulative Passing Calculated 0.063 mm

0.0

0.0
100.00

% Cumulative Fraction Actual 4mm

ρήκα 5. ύγθξηζε πεηξακαηηθώλ θαη ππνινγηδόκελσλ θνθθνκεηξηώλ

5.3

Επίδπαζη λειηοςπγικών παπαμέηπων ζηην κοκκομεηπία ηος πποϊόνηορ

Χο βαζηθέο παξάκεηξνη πνπ ζηελ θνθθνκεηξία ηνπ ιακβαλόκελνπ
πξντόληνο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ε επζξαπζηόηεηα ηεο α! ύιεο, ε
θαηάζηαζε ησλ ζθπξηώλ θαη ην επίπεδν ηξνθνδνζίαο. Γηα ίδηεο ζπλζήθεο
πνηόηεηαο α! ύιεο θαη θαηάζηαζεο ηνπ ηξηβείνπ ζεσξείηαη κηα νκάδα
πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ γηα ηελ νπνία ήδε ππνινγίζηεθαλ νη παξάκεηξνη
ηνπ πξνηύπνπ γηα ην δεδνκέλν κέζν επίπεδν παξαγσγήο Q (tn/h). ηε
ζπλέρεηα ζεσξείηαη ηξνθνδνζία ίζε κε 0.7∙Q, 0.85∙Q, 1.15∙Q, 1.30∙Q θαη
ππνινγίδνληαη κε βάζε ηελ πξνζνκνίσζε νη θνθθνκεηξίεο. Σα
απνηειέζκαηα δίλνληαη ζην ζρήκα 6. από όπνπ ε ζεκαληηθή επίδξαζε πνπ
έρεη ην επίπεδν ηξνθνδόηεζεο ζηελ θνθθνκεηξία. Γηα ηξνθνδνζία ίζε κε
70% ηεο κέζεο ην πέξαζκα ζηα 4 mm απμάλεη από 83.2% ζε 90% Ελώ
αληίζεηα γηα αύμεζε ηεο ηξνθνδνζίαο θαηά 30%, ην πέξαζκα ζηα 4 mm
κεηώλεηαη ζην 77%.
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100.00
90.00

Cumulative Distributiont

80.00
70.00
60.00
50.00

Q=Normal Production
Q1=0.7*Q
Q2=0.85*Q
Q3=1.15*Q
Q4=1.3*Q

40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
0.01

0.10

1.00

10.00

x (mm)

ρήκα 6. Επίδξαζε ηνπ επηπέδνπ παξαγσγήο ζηελ θνθθνκεηξία ηνπ πξντόληνο

6 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ

ηελ παξνύζα κειέηε πεξηγξάθεηαη έλαο πξνζνκνησηήο ηεο ζξαύζεο θαη
ιεηνηξίβεζεο ζε ηξηβείν Γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ
πξνζνκνησηή, απνδεηθλύεηαη όηη νη παξάκεηξνη ηνπ καζεκαηηθνύ πξνηύπνπ
ζπλδένληαη ηόζν κε ιεηηνπξγηθέο κεηαβιεηέο όζν θαη κε ηελ
επζξαπζηόηεηα ηεο α! ύιεο. Εληόο ηεο πεξηνρήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ν
πξνζνκνησηήο κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ θνθθνκεηξηθή θαηαλνκή ηνπ
πξντόληνο κε ζεκαληηθή αθξίβεηα
ηελ ηξέρνλ ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ πξνηύπνπ θηλεηηθήο ηα ηξηβεία
αληηκεησπίδνληαη σο αλνηρηό θύθισκα. Μειινληηθή αλάπηπμε ηνπ
κνληέινπ κπνξεί λα νδεγήζεη αλάπηπμε πξνηύπνπ θηλεηηθήο γηα ζξαύζε
αδξαλώλ ζε θιεηζηό θύθισκα. Επηπιένλ γηα γλσζηέο θηλεηηθέο ζξαύζεο ζε
δηαθνξεηηθά ηξηβεία, κπνξεί λα γίλεη ζύγθξηζε ηεο παξαγσγηθόηεηάο ηνπο
θαη ηεο πνηόηεηαο ηνπ ιακβαλόκελνπ πξντόληνο.
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