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 جلسه 16تعداد جلسات کالس: 

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

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

 ئن شوید.میشنهاد می شود از درک کامل مفاهیم مربوطه مطحفظ کردنی به حداقل رسانده شده است. در نتیجه پ

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

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

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

ی از جمله توانایی آنها با تغییر پارامترها حالت بهینه را مشخص کند. ارزیابی نحوه کارکرد دستگاههای مورد استفاده در کارخانه های کانه آرای

  هایی است که دانشجو باید در این درس کسب کند. 

  ویدئو پرژکتور، تخته وایت برد، فیلم های کمک آموزشی وسایل آموزشی:

  از مباحث ارائه شده ماهیانهانجام کوئیز بصورت 

 به تمرین فقط یک هفته  دادن تمرین به دانشجججویان و حل تمرین ها توسججط دانشجججو در گروههای سججه نفره )مدت پاسججخگویی

 .باشد(می
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 نحوه ارزیابی دانشجو:

 6 نمره حل تمرین 

 1 20عالوه بر  نمره حضور مؤثر در کالس 

 14 نمره پایان ترم 

شماره 

 جلسه

تاریخ تشکیل 

 کالس

 نحوه برگزاری کالس رئوس مطالب

 بصورت حضوری تشکیل شد معرفی کتابها و منابع درس، نحوه ارشیابی  13/11/1398 1

 بصورت حضوری تشکیل شد .آشنایی با کانه آرایی و توجیه اقتصادی آن 20/11/1398 2

 بصورت حضوری تشکیل شد پرعیارسازیمعرفی روشهای  دسته بندی مواد معدنی و 27/11/1398 3

 بصورت حضوری تشکیل شد شاخص های ارزیابی عملیات جدایش 4/12/1398 4

العاده حضوری در تاریخ بصورت جلسه فوق  بازدهی جدایش 11/12/1398 5

 تشکیل شد 4/12/98

 تشکیل شد مجازیبصورت  کانه آرایی اقتصادیبازدهی  17/01/1399 6

 بصورت مجازی تشکیل شد محاسبات متالورژیکی و نمونه برداری 24/01/1399 7

 بصورت مجازی تشکیل شد موازنه جرم در مدارهای کانه آرایی 31/02/1399 8

مشخصه ذرات: اندازه ذرات، نمایش دانه بندی  تعیین 07/02/1399 9

 مواد، شکل ذرات و انواع سرندها

 بصورت مجازی تشکیل شد

 خردایش: انواع سنگ شکن ها و روش انتخاب آنها 14/02/1399 10

عملیات نرم کردن: انواع آسیاها، مکانیزم های نرم 

  شدن مواد و آسترها

 بصورت مجازی تشکیل شد

 بصورت مجازی تشکیل شد ادامه مبحث قبل 21/02/1399 11

اصول و مکانیزم های طبقه یندی مواد: کالسیفایرها و  28/02/1399 12

 15هیدروسیکلونها )نمایش فیلم در این رابطه به مدت 

 دقیقه(

 بصورت مجازی تشکیل شد

 بصورت مجازی تشکیل شد )ادامه مبحث قبل( تعطیل رسمی 04/03/1399 13

فلوتاسیون: اصول فلوتاسیون، جنبه های فیزیکی و  11/03/1399 14

شیمیایی فلوتاسیون و ماشین های فلوتاسیون )نمایش 

 دقیقه( 15فیلم در این رابطه به مدت 

 بصورت مجازی تشکیل شد



روشهای جدایش مغناطیسی و الکتریکی: انواع ماشین  18/03/1399 15

 ها و کاربرد آنها، اصول و مکانیزم های جداسازی

 بصورت مجازی تشکیل شد

  رفع اشکال و حل تمرین های داده شده به دانشجویان 25/03/1399 16

 


