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روش های تعیین تابع شکست

:روش آزمایشگاهی
رای  این کار ب. در این روش خردایش در زمان کوتاهی انجام می شود و دانه بندی به دست می آید

انجام می شود و بین دو خردایش دانه بندی تعیین شده و توسط  ... t ،2t ،4t ،8tزمانهای 
:رگرسیون خطی تابع شکست به دست می آید

(:Bérubé)روش بقوبه 
ام و زمان است که معادله رگرسیون آن iاین روش رگرسیونی از درصد ذرات درشت تر از چشمه 

:به صورت زیر است

زمان است  tها پارامتر های رگرسیون و b(i)ام و iدرصد ذرات درشت تر از سرند Miکه در آن 
:و در آن اثبات می شود که تابع توزیع تجمعی از رابطه زیر به دست می آید
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تعیین تابع شکست

Herbstروش  & Fuerstenau(H & F:)
دازه اولیه  در این روش فرض بر آن است که تولید ذرات ریز از سینتیک مرتبه صفر نسبت به ان

:پیروی می کند

Yx(t) : مقدار تجمعی ذرات کوچکتر ازx در زمانt

Fx : ثابت نرخ تولید ذرات کوچکتر ازx

ع انتخاب  برای حل نهایی این روابط در این روش و دست یافتن به تابع شکست نیاز است که تاب
:بیان شود

.  نددر اغلب آسیاها نرخ ناپدید شدن ذرات از یک دامنه از سینتیک مرتبه یک پیروی می ک
وان  بنابراین برای مواد سرند اول که هیچ ماده ای از سرند باالتر به آن اضافه نمی شود می ت

:نوشت

. تابع انتخاب نامیده می شودSکه ثابت نرخ ناپدید شدن مواد 
:می توان نتیجه گرفت کهH&Fو از روش 

𝑑𝑌(𝑥, 𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐹 𝑥 →

𝑑𝑌𝑖 𝑡

𝑑𝑡
= 𝐹𝑖

𝑑𝑚1

𝑑𝑡
= −𝑆1𝑚1 →

𝑑𝑚1

𝑚1
= −𝑆1𝑑𝑡 → 𝑚1 𝑡 = 𝑚1(0)𝑒

−𝑆1𝑡

𝐵𝑖𝑗 =
𝐹𝑖
𝑆𝑗

تعیین تابع شکست

:H&Fروش اصالح شده 
:اگر زمان خردایش خیلی کوتاه فرض نشود

:سوال هفته آینده
ن تابع  مطلوبست تعیی. داده های آنالیز سرندی جهت تعیین تابع شکست به صورت زیر است

.H&Fشکست به روش اصالح شده  

𝑑𝑌𝑖 𝑡

𝑑𝑡
= 𝐹𝑖(1 − 𝑌𝑖(𝑡)) →

𝑑𝑌𝑖 𝑡

1−𝑌𝑖(𝑡)
= 𝐹𝑖 𝑑𝑡 → ln 1 − 𝑌𝑖 𝑡 = −𝐹𝑖t
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:تعبیر فیزیکی تابع شکست
مکانیزم شکست در آسیا؟

مکانیزم شکست در سنگ شکن؟
ش؟مقایسه تابع شکست در یک آسیای گلوله ای در شرایط کار خوب با یک مکانیزم سای

تاثیر اندازه دانه ها بر تابع شکست چه می تواند باشد؟

تابع انتخاب و سینتیک خردایش

تابع انتخاب

تاثیراندازه ذره بر تابع انتخاب؟ دلیل؟-
تاثیر اندازه گلوله بر تابع انتخاب؟ حالت بهینه اندازه گلوله ها؟-
؟تابع انتخابآسیا بر تاثیر اندازه -

خردایشانحراف از سینتیک مرتبه یک در 
؟موثر در این انحرافعوامل -

را  چگونه می توان این کار. فرض کنید می خواهیم خردایش را برای دو سرند مدلسازی کنیم
انجام داد؟

در صورتی که خردایش برای بیش از یک سرند انجام شود مدلسازی به چه صورت است؟


