
 

  و آزمایشگاه کانه آرایی

 رشته: مهندسی معدن دوره کارشناسی

 نام استاد: مرضیه حسینی نسب

 11:30تا  09:30و سه شنبه ها از ساعت  15تا  13ها از ساعت شنبه یکزمان و مدت برگزاری کالس: 

 یا در گروه واتس آپ که برای این درس تشکیل می شود. lmsیا از طریق سامانه هر هفته در کالسهای آنالین رفع اشکال: نحوه 

 جلسه 32تعداد جلسات کالس: 

در این درس قسمتهای مختلف عملیات کانه آرایی )فرآوری مواد( مورد بحث قرار می گیرد. عالوه بر آشنایی دانشجو با عملیات و دستگاههای 

شود. تاکید این درس بر جنبه های مهندسی کانه آرایی است و حجم مطالب صرفاً اصلی جداسازی، مکانیزم های حاکم بر آنها نیز تشریح می 

 ئن شوید.محفظ کردنی به حداقل رسانده شده است. در نتیجه پیشنهاد می شود از درک کامل مفاهیم مربوطه مط

یب که در صنعت بکار می رود مورد در طول درس سعی شده است بطور خالصه اکثر واحدهای تشکیل دهنده عملیات کانه آرایی به همان ترت

 بررسی قرار گیرد. مثالهای مورد بحث اغلب از مسائل روز کارخانه های کانه آرایی ایران انتخاب شده است.

 بر انتظار می رود دانشجو با گذراندن این درس، قسمتهای مختلف عملیات فرآوری مواد را فرا گیرد و قادر باشد با توجه به مکانیزم های حاکم

هایی تواناییآنها با تغییر پارامترها حالت بهینه را مشخص کند. ارزیابی نحوه کارکرد دستگاههای مورد استفاده در کارخانه های کانه آرایی از جمله 

  است که دانشجو باید در این درس کسب کند. 

  فیلم های کمک آموزشیجزوه تدریس استاد، تخته وایت برد،  وسایل آموزشی:

  هفته در میان از مباحث ارائه شدهدو انجام کوئیز بصورت 

  باشد()مدت پاسخگویی به تمرین فقط یک هفته میبصورت تک نفره دادن تمرین به دانشجویان و حل تمرین ها توسط دانشجو. 

  بصورت آفالین برگزار می شود. اغلب بصورت آنالین و در سه شنبه ها همیشه کالس در یکشنبه ها 

 سش از سهای  پر ستاد بخش مهم کال سط ا شکال تو شجویان و رفع ا سواالت دان سخگویی به  شته، پا سات گذ شجو از مباحث جل دان

 آنالین خواهد بود. بنابراین به دانشجویان محترم توصیه می شود مطالب جلسات گذشته را حتماً مرور کنند.
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 نحوه ارزیابی دانشجو:

 4 و پرسش در کالسهای آنالین نمره کوئیز 

 4 نمره حل تمرین 

 5  :(07/09/1400نمره میان ترم )تاریخ امتحان میانترم 

 7 نمره پایان ترم 

 رئوس مطالب تاریخ تشکیل کالس هفتهشماره 

1 
آشنایی با کانه آرایی و معرفی کتابها و منابع درس، نحوه ارشیابی،  28/06/1400

 .توجیه اقتصادی آن

2 

 بازدهی عملیات کانه آرایی 04/07/1400

آشنایی با کار در آزمایشگاه کانه آرایی و تاکید جلسه اول آز:  06/07/1400

  رعایت احتیاطلزوم بر 

3 
 ادامه بازدهی عملیات کانه آرایی 11/07/1400

 تعطیل رسمی 13/07/1400

4 
 محاسبات متالورژیکی و نمونه برداری 18/07/1400

 جلسه دوم آز: نحوه آماده سازی نمونه معرف 20/07/1400

5 
 موازنه جرم در مدارهای کانه آرایی 25/07/1400

 ادامه موازنه جرم در مدارهای کانه آرایی 27/07/1400

6 
 تعطیل رسمی 2/08/1400

 جلسه سوم آز: آشنایی با مراحل سرندکنی 04/08/1400

7 
تعیین مشخصه ذرات: اندازه ذرات، نمایش دانه بندی مواد، شکل  09/08/1400

 سرندهاذرات و انواع 

 اصول خردایش: مکانیزم های خردایش، قوانین خردایش و کاربرد آنها 16/08/1400 8



9 

عملیات خردایش: انواع سنگ شکن ها و روش انتخاب آنها )نمایش  23/08/1400

 دقیقه( 15فیلم در این رابطه به مدت 

 فکی جلسه چهارم آز: نحوه کار با سنگ شکن  25/08/1400

 رفع اشکال و حل تمرین های داده شده تا میانترم 30/08/1400 10

 میانترمامتحان  07/09/1400 11

12 
عملیات نرم کردن: انواع آسیاها، مکانیزم های نرم شدن مواد و  14/09/1400

 دقیقه( 15)نمایش فیلم در این رابطه به مدت  آسترها

13 

کالسیفایرها و اصول و مکانیزم های طبقه یندی مواد:  21/09/1400

 دقیقه( 15هیدروسیکلونها )نمایش فیلم در این رابطه به مدت 

 جلسه پنجم آز: نحوه کار با سنگ شکن مخروطی 23/09/1400

14 

فلوتاسیون: اصول فلوتاسیون، جنبه های فیزیکی و شیمیایی  28/09/1400

فلوتاسیون و ماشین های فلوتاسیون )نمایش فیلم در این رابطه به 

 دقیقه( 15مدت 

 جلسه ششم آز: نحوه کار با هیدروسیکلون 30/09/1400

15 
 روشهای جدایش ثقلی مواد: تئوریهای جداکننده های ثقلی 05/10/1400

 آزمایش فلوتاسیونانجام یک جلسه هفتم آز:  07/10/1400

16 
 رفع اشکال و حل تمرین های داده شده به دانشجویان 12/10/1400

 جلسه هشتم آز: رفع اشکال و امتحان آز 14/10/1400

 


