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چکیده
در اين تحقیق چهار متغیر عملیاتي مهم جداکنندههای مارپیچي کانههای آهندار هماتیتي يعني ،دبي بار ورودی ( ،)m3/hچگالي پالپ بار
ورودی (درصد جامد) ،محل دريچه تخلیه (فاصله شعاعي از محور مرکزی بر حسب  )cmو توزيع ابعادی بار ورودی بررسي شد .تمامي آزمايشها
در مقیاس پیشاهنگ (نیمه صنعتي) و با يک مارپیچ ،مشابه مارپیچهای موجود در کارخانه بازيابي هماتیت گلگهر انجام شده است .در اين تحقیق
با ساخت دريچه تخلیه شبکه ای از يک روش ابتکاری استفاده شد تا عالوه بر بررسي اثر محل دريچه تخلیه ،تعداد آزمايشها ،هزينه و زمان
اجرای آنها کاهش پیدا کند .در اين راستا ،يک دريچه تخلیه شبکهای طراحي و در قسمت انتهايي مارپیچ مورد تحقیق نصب شد .با اين دريچه،
مقطع خروجي مارپیچ به هفت قسمت مساوی تقسیم شد .بنابراين با اجرای آزمايشهای منظم فاکتوريال کامل ،دو متغیر دبي و درصد جامد بار
ورودی در چهار سطح تغییر کرد .با نتايج آزمايشهای اين تحقیق مي توان در شرايط مختلف متغیرهای عملیاتي ،محل مناسب دريچه تخلیه را
انتخاب کرد .نتايج آزمايش ها و ترسیم منحني جدايش نشان داد که بهترين شرايط متغیرهای عملیاتي مارپیچهای رافر کارخانه بازيابي هماتیت
گلگهر عبارت است از :درصد جامد  ،% 53دبي  1متر مکعب بر ساعت ،محل دريچه تخلیه در شبکه ششم (فاصله  61سانتيمتر از مرکز مارپیچ)،
محدوده ابعادی  18میکرون تا  6میليمتر .در شرايط مذکور و بدون تغییر محدوده ابعادی بار ورودی ،از بار ورودی با عیار  % 36/1آهن،
کنسانترهای با عیار  % 35/5و بازيابي  % 18/5تولید شد که نسبت به کارخانه بازيابي هماتیت گلگهر ،عیار و بازيابي آهن کنسانتره بهترتیب3/3 ،
 %و  % 3/5بیشتر است .نتايج بررسي اثر دبي و درصد جامد نشان داد که بهترين وضعیت برای دستیابي به بازيابي مناسب در درصد جامد کم ،دبي
باال و در درصد جامد باال ،دبي کم است.

کلمات کلیدی
مارپیچ ،بهینهسازی ،دريچه تخلیه شبکه ای ،گل گهر ،هماتیت
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جدول  :6مشخصات عملکرد فعلي مدار مارپیچي

 -6مقدمه

رافر

امروزه استفاده از پرعیارسازهای ثقلی بهدلیل هزینههای کم
عملیاتی و عملیات ساده آنها ،دوباره رواج پیدا کرده است.
جداکنندههای مارپیچی از کلیدیترین تجهیزات ثقلی است که
بهصورت گستردهای برای پرعیارسازی کانسنگهای مختلف
استفاده میشود [ .]1از زمان اختراع مارپیچها در قرن  11و
توسعه تجاری آنها در اندازههای بزرگ توسط شرکت همفری،
این دستگاهها بهصورت وسیعی بهعنوان یک تجهیز جداکننده
ثقلی بهخصوص در جداسازی کانیهای سنگین استفاده شده
است[ .]2در سراسر جهان تعداد زیادی مارپیچ برای
پرعیارسازی کانسنگ کم عیار آهن بهخصوص هماتیت بهکار
گرفته شده است .بهعنوان مثال ،در معدن مونت رایت کانادا
حدود  4344دستگاه مارپیچ دو حلقهای برای پرعیارسازی
 0144تن بر ساعت کانسنگ هماتیتی با بازیابی  % 60استفاده
میشود [.]3
1
خط فرآوری باطلههای خشک در کارخانه بازیابی هماتیت
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر ،دارای سه مرحله (رافر ،کلینر
و ریکلینر) جداکنندههای مارپیچی است .مدار جداکنندههای
مارپیچی این خط به همراه سایر تجهیزات موجود در این مدار
در شکل  1قابل مشاهده است .در این مدار ،باطلههای مرحلهی
کلینر و ریکلینر به یک هیدروسیکلون میروند و ذرات درشت
آن بهصورت بار برگشتی به جداکننده مارپیچی رافر
بازمیگردند .باطله مرحله رافر بههمراه سرریز هیدروسیکلون به
تیکنر باطله کارخانه منتقل میشود.

بازیابی %

19

86

کارآیی جدایش 6/4 24/2 31/3 %

44

عیارکنسانتره %

63

کلینر ریکلینر کل مدار
13

94/4 93/4 46/1

94/4

درصد جامد %

49

42
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-

دبی m3/h

9/1

0/1

0/8

-

مجموعاً  190حلقه مارپیچ در این مدار وجود دارد که تمام
آنها از نوع  SC-20ساخت شرکت مولتوتک 2است و توسط
گروه سماگ 3تهیه و نصب شدهاند .در ساخت این مارپیچها از
فیبرهای شیشهای مقاوم ،رزین ،پلییورتان ،پلیوینالکلرید و
اجزای الستیکی استفاده شده است .پوشش پلییورتان روی
سطح داخلی مارپیچ باعث مقاومت باالی آن در مقابل سایش
میشود [.]4
در این تحقیق با استفاده از یک روش ابتکاری و ساخت دریچه
تخلیه شبکهای ،تأثیر متغیرهای عملیاتی بار ورودی بر عملکرد
جداکنندههای مارپیچی کارخانه بازیابی هماتیت گلگهر بررسی
شده است .در این راستا ،پس از راه اندازی مدار پیوسته همزن-
پمپ-مارپیچ ،آزمایشهای الزم برای تعیین محدوده بهینه هر
کدام از متغیرهای مذکور انجام شد .در نهایت ،آزمایشهای
تکمیلی برای بررسی تکرارپذیری این نتایج انجام شد .در
بخشهای بعدی نتایج این آزمایشها بهطور کامل مورد بحث
قرار گرفته و مقدار بهینه این متغیرها گزارش شده است.
 -6-6مباني جدايش در مارپیچ
4

هنگام پائین رفتن پالپ در طول تشتک مارپیچ نیروهای زیادی
روی ذرات تأثیرگذارند که در نهایت برآیند این نیروها مکان هر
ذره را تعیین میکند و باعث جداسازی ذرات سنگین و درشت
از ذرات سبک و ریز در طول مسیر جداکنندهی مارپیچی می-
شود .در شکل  2مقطعی از خروجی یک مارپیچ نمایش داده
شده است .عموماً ذرات درشت و سنگین به محدوده نزدیک
محور مارپیچ منتقل میشوند؛ در حالیکه ذرات ریز و سبک در
نزدیکی محور بیرونی مارپیچ و ذرات میانی بین این دو ناحیه
قرار میگیرند [.]9
در مورد جداکننده مارپیچی عقیده بر این است که در این

شکل  :6مدار جداکنندههای مارپیچي خط فرآوری باطلههای خشک
گلگهر

تجهیز ،جدایش بر اساس اندازه و چگالی ذرات اتفاق میافتد و

در جدول  1اطالعات مدار فعلی مدار جداکنندههای مارپیچی

ذرات درشت و سنگین باید به کنسانتره منتقل شوند؛ با این-

گلگهر مشخص شده است.

حال ،محققین راهیابی ذرات درشت به بخشهای بیرونی مارپیچ
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 -5-6منحني جدايش

( )1161این مسئله را به نیروی بگنولد نسبت دادهاند که به

کارآیی جداکنندههای ثقلی اغلب با میزان جدایش ذرات جریان

صورت انتخابی ذرات درشت را به باطله مارپیچ منتقل میکند

بار ورودی به جریان کنسانتره مشخص میشود .مطابق رابطه ،1

[.]8 ,0 ,3

ضریب جدایش 14یک گونه خاص در اندازه  iو چگالی (یا کانی)

تشخیص و اندازهگیری اکثر نیروهای وارد بر ذرات داخل مارپیچ
کار آسانی نیست ،اما کاپور و ملوی ( )1166و داس و همکاران
( )2448معتقدند ،عموماً شش نیروی اصلی ثقل ،6گریز از
مرکز ،1هیدرودینامیکی کشش سیال ،14بگنولد ،11باالبرنده 12و
نیروی اصطکاك 13در جدایش ذرات درون یک مارپیچ حضور
دارند [.]6 ,0

 mبرابر است با:
()1

در رابطه  W ،1نشاندهنده مقدار نرخ جامد g ،وزن ذرات در
یک محدوده ابعادی و  xمقدار گونه خاص در این محدوده
ابعادی است .اندیس  Fو  Cبه ترتیب به جریان بار ورودی و
کنسانتره داللت دارند .مقدار متغیرهای ذکرشده از طریق
نمونهبرداری و سازگارسازی دادهها و کالیبراسیون مدل قابل
محاسبه هستند [.]8
رسم ضرایب جدایش بهعنوان تابعی از اندازه ذرات ،منحنی
جدایش19نامیده میشود .درواقع منحنی جدایش نشاندهنده

شکل  :5تصوير مقطع عرضي از خروجي يک مارپیچ []3

نسبت مقدار یک نوع کانی در یک محدوده ابعادی از بار ورودی

بهطور کلی دو دسته از متغیرهای یک مارپیچ تعیینکننده
مقدار پنج نیروی ذکر شده هستند ،الف -متغیرهای دستگاهی
(هندسه مارپیچ) ب -متغیرهای عملیاتی (ویژگیهای بار ورودی
و دریچه تخلیه).
متغیرهای دستگاهی اغلب به هندسه مارپیچ مربوط هستند.
قطر تشتک (قطر داخلی و خارجی) ،شیب طولی (فاصله دو پیچ
متوالی) ،شیب عرضی (پروفیل تشتک) ،تعداد پیچها (طول
تشتک ،ارتفاع دستگاه) از جمله مهمترین آنها هستند .عالوه بر
این ،نوع دستگاه از لحاظ آب شستشو ،از دیگر عواملی است که
میتواند باعث عملکرد متفاوت این دستگاه باشد .درصد جامد و
دبی بار ورودی ،محل دریچه تخلیه ،توزیع ابعادی و حداکثر
اندازه ذرات بار ورودی ،از جمله مهمترین متغیرهای عملیاتی
مارپیچها هستند.]4[ .
پس از انتخاب نوع مارپیچ ،موفقیت عملیات پرعیارسازی با
جداکنندههای مارپیچی به انتخاب مناسب متغیرهای عملیاتی
بستگی دارد؛ به عبارتی ،متغیرهای عملیاتی باید به گونهای
انتخاب شوند که باعث کارآیی باالی این جداکنندهها شوند [.]1

به مقدار متناظر در یک جریان خروجی جداکننده ثقلی است
[.]14
 -5مواد و روش تحقیق
 -6-5بار ورودی آزمايشها

نمونه یک تنی مورد استفاده در آزمایشهای این تحقیق ،در 14
شیفت کاری از بار ورودی به جداکنندههای مارپیچی رافر
کارخانه بازیابی هماتیت گل گهر تهیه شد .حداقل نمونه معرف
مورد نیاز برای خواص سنجی شامل آنالیز سرندی و آنالیز
عیاری از روابط جی محاسبه شد .بنابراین ،پس از خشک کردن
و همگن سازی ،با استفاده از تقسیم چهار قسمتی و نمونهگیر
مجرایی ،یک نمونه معرف کلی تهیه شد .نتایج خواص سنجی
این نمونه در جدول  2آورده شده است .الزم به ذکر است ،عیار
آهن از روش تیتراسیون اسیدی ،عیار گوگرد با دستگاه
اشتروالین10و چگالی با دستگاه پیکنومتر اندازهگیری شده است؛
همچنین سایر آنالیزهای شیمیایی با روش  XRFانجام شده
است.
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جدول  :5نتايج خواصسنجي نمونه آزمايشها

درصد

Fe

41/6

0/0

توزیع S

20
15

S

1/1

MgO

4/8

FeO

1/48

Al2O3

2/8

10

SiO2

13/99

P

4/20

5

3

355 𝛍 = d80

چگالی= 3/80 gr/cm

0

مطالعات کانیشناسی نشان داده است ،هماتیت بهعنوان کانی
اصلی نمونه به همراه گوتیت و مگنتیت ،کانیهای آهندار مفید
این نمونه هستند .پیریت کانی آهندار غیر مفید این نمونه
است و بیش از  % 19از کل گوگرد موجود در باطلههای گلگهر
در فاز پیریت هستند .عالوه بر کانیهای آهندار ،کانیهای دیگر
غیر فلزی شامل؛ کلسیت ،کوارتز ،موسکوویت و کانیهای رسی
در نمونه حضور دارند [.]12 ,11
پس از آنالیز ابعادی ،عیار آهن و گوگرد طبقات مختلف این
نمونه اندازهگیری شد .نمودار توزیع ابعادی بار ورودی آزمایشها
در شکل  3قابل مشاهده است .همچنین با در نظر گرفتن عیار
و وزن طبقههای ابعادی مختلف ،نمودار توزیع آهن و گوگرد بار
ورودی آزمایشها در شکل  4نمایش داده شده است.

1000

100

اندازه ذرات (میکرون)
شکل  :3توزيع آهن و گوگرد بار ورودی آزمايشها

 -5-5روش اجرای آزمايشها

برای اجرای آزمایشها ،یکی از مارپیچهای موجود در مدار
جداکنندههای مارپیچی کارخانه بازیابی هماتیت گلگهر باز شد
و به واحد پیشاهن گ

18

این شرکت منتقل شد .چرخه

طراحیشده برای اجرای آزمایشها دارای یک همزن ،پمپ دور
متغیر و یک مارپیچ مشابه مارپیچهای کارخانه است .این چرخه
که در شکل  9مشخص است بهصورت مدار بسته پیوسته کار
میکند؛ بدین ترتیب ،مقدار بار ورودی الزم برای هر آزمایش
کاهش چشمگیری دارد .خروجی مارپیچ چرخه (کنسانتره و

درصد تجمعی عبوری ()%
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درصد وزنی %

عنصر

درصد

عنصر
CaO

توزیع Fe

باطله) دوباره وارد همزن میشود و پس از رسیدن به پایداری
چرخه ،نمونهگیری از خروجیهای مارپیچ انجام میشود.

10

اندازه ذرات (میکرون)
شکل  :5نمودار توزيع ابعادی بار ورودی آزمايشها

شکل  :3تصوير شماتیک چرخه همزن-پمپ-مارپیچ
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 -5-5دريچه تخلیه شبکهای

هرکدام از این دو متغیر در چهار سطح در نظر گرفته شدند که

در بخش قبل توضیح داده شد که محل دریچه تخلیه ازجمله

در جدول  3مشخص شدهاند.

مهمترین متغیرهای عملیاتی یک مارپیچ است؛ بهنحویکه در

جدول  5سطوح انتخابي آزمايشها برای دو متغیر درصد جامد و دبي

اکثر تحقیقهای بهینهسازی متغیرهای مارپیچ ،تأثیر محل

بار ورودی

درصد جامد %

دریچه بهعنوان یکی از متغیرها بررسی شده است .در این

3

دبی m /h

تحقیق با ساخت یک دریچه تخلیه شبکهای از یک روش

29
3

39
4

49
9

99
0

ابتکاری استفاده شد تا عالوه بر بررسی اثر این متغیر ،تعداد

برای تعیین وضعیت بهینه متغیرهای درصد جامد ،دبی بار

آزمایشها حداقل شود و در هزینه و زمان صرفهجویی شود.

ورودی و محل دریچه تخلیه ،از روش فاکتوریال کامل با 10

دریچه تخلیه شبکهای سطح مقطع خروجی مارپیچ را به چند

آزمایش استفاده شد .هرکدام از این آزمایشها با یک شماره

قسمت تقسیم میکند و میتوان از هرکدام از این خروجیها

سهبخشی نامگذاری شدند که شماره سمت چپ درصد جامد،

نمونهبرداری کرد .در این تحقیق پس از تهیه این نمونهها عیار

شماره وسط دبی بار ورودی و شماره سمت راست محل دریچه

آهن و گوگرد هر کدام از شبکهها و توزیع وزنی مواد بین

تخلیه شبکهای را نشان میدهد .بهعنوان مثال آزمایش (-0-0

شبکههای مختلف اندازهگیری شده است .شکل -الف این دریچه

 )29نشان دهنده آزمایشی است که در درصد جامد  ،% 29دبی

را نشان میدهد .بنابراین سطح مقطع خروجی مارپیچ به هفت

 0متر مکعب بر ساعت و قرار گرفتن تیغه جداکننده در محل

شبکه مساوی تقسیم شد که طول هر کدام  3سانتیمتر است.

شبکه شماره  0دریچه تخلیه شبکهای است.

این شبکهها به صورتی که در شکل -ب قابل مشاهده است ،از

 -5نتايج و بحث

محور مرکزی مارپیچ به سمت بیرونی شمارهگذاری شدهاند؛ در

 -6-5بار ورودی آزمايشها

نتیجه شبکه شماره  ،1نزدیکترین شبکه به ستون مارپیچ و

نتایج خواص سنجی بار ورودی به آزمایشها در جدول  2نشان

شبکه شماره  ،8آخرین شبکه است.

میدهد که این نمونه از لحاظ آهن ،تقریباً پرعیار ،پر گوگرد و
پرفسفر محسوب میشود .در نتیجه ،بهدلیل وزن مخصوص
باالی پیریت ،نباید انتظار جداسازی این کانی با جداکنندههای
مارپیچی را داشت .باطلههای سیلیکاته ،کلسیتی و منیزیتی
عمده باطلههای همراه این نمونه را تشکیل میدهند که
خوشبختانه از لحاظ وزن مخصوص بسیار سبکتر از کانیهای

شکل  :1الف دريچه تخلیه شبکهای ،ب) شمارهگذاری شبکهها

 -3-5طراحي و انتخاب سطوح آزمايشها

آهندار هماتیت ،گوتیت و مگنتیت هستند؛ بنابراین انتظار می-

پس از نصب دریچه تخلیه شبکهای در خروجی مارپیچ ،محل

رود که جداکنندههای مارپیچی در جداسازی این باطلهها

قرارگیری این دریچه (مرز جدایش کنسانتره و باطله) از

موفقیتآمیز عمل کند .مطابق نمودار شکل ،4بیشترین آهن و

متغیرهای آزمایشی حذف شد .همچنین برای محاسبه محدوده

گوگرد این نمونه در محدوده  194-294میکرون متمرکز شده

ابعادی بهینه از منحنیهای جدایش استفاده شد؛ بنابراین ،تنها

است.

دو متغیر درصد جامد و دبی بار ورودی در طراحی آزمایشها

 -5-5تأثیر محل دريچه تخلیه

دخیل هستند.

برای هر کدام از آزمایشها یک نمودار عیار-بازیابی رسم شده

در انتخاب سطوح متغیرهای درصد جامد و دبی بار ورودی ،از

است؛ بدین ترتیب در هر شرایط آزمایشی (دبی ،درصد جامد و

مطالعات قبلی و اطالعات کتابچه راهنمای مارپیچ استفاده شد.
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شماره شبکه مشخص) ،مقدار عیار و بازیابی آهن کنسانتره

عیار آهن کنسانتره تولیدی و بازیابی آهن این آزمایش بهترتیب،

مارپیچ مشخص شده است .شکل  ،8نمودار عیار-بازیابی تجمعی

 % 4/4و  % 4/3بیشتر است.

آزمایشهایی که در درصد جامد  % 29و دبیهای  3تا  0متر

عالوه بر نمودارهای عیار بازیابی ،نمودار کارآیی جدایش هر

مکعب انجام شدهاند را به نمایش میگذارد .عدد روی منحنیها

آزمایش نیز ترسیم شد .برای محاسبه کارآیی جدایش از رابطه

نشان دهنده شماره شبکه دریچه تخلیه شبکهای است؛ بنابراین

( )2استفاده شده است.

اگر محل دریچه تخلیه در محل هرکدام از این شبکهها تنظیم

()2

شود ،عیار و بازیابی آهن کنسانتره مارپیچ از روی این نمودار
قابل تشخیص است.

شکل ) کارآیی جدایش آهن برای آزمایش ( )29-0در هرکدام

مطابق انتظار ،افزایش شماره شبکه یا به عبارت دیگر دور کردن

از شبکهها را نشان میدهد .با فرض قرارگیری دریچه تخلیه در

دریچه تخلیه از محور مرکزی مارپیچ باعث افزایش بازیابی و

محل شبکه ششم این آزمایش ،کارآیی جدایش  % 30خواهد

کاهش عیار شده است .اما در درصد جامد  % 29افزایش دبی

بود.

باعث افزایش شیب این منحنیها شده است .عالوه بر این،

همانطور که مشخص است بیشترین کارآیی جدایش این

افزایش دبی ،این منحنیها را در امتداد محور عرضی (بازیابی)

آزمایش در شبکه سوم بهدست آمده است ،اما با تنظیم دریچه

باالتر برده است.

در این شبکه بازیابی آهن ( % 80از شکل )) حاصل میشود که
این مقدار نسبتاً پایین است؛ بنابراین کارآیی جدایش معیار

عیار-بازیابی % 29

25-3
25-4

مناسبی برای انتخاب محل دریچه تخلیه مارپیچ در مرحله رافر

90
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شکل  :8نمودار عیار-بازيابي آزمايش درصد جامد % 53

شکل  :1نمودار کارآيي جدايش آهن در آزمايش ()53-1

نمودارهای عیار-بازیابی سایر آزمایشها (درصد جامدهای 39
 % 49 ،%و  )% 99در شکل  19 ،14و 10نمایش داده شده

 -5-5تأثیر درصد جامد و دبي بار ورودی

است.

 - 6-5-5عیار و بازيابي کنسانتره

بهترین نتایج در شرایط (( )29-0-0درصد جامد  ،29دبی  0و

در این بخش برای بررسی تأثیر دو متغیر درصد جامد و دبی بار

شبکه ششم) بهدست آمد .در این شرایط عیار آهن کنسانتره

ورودی فرض شده است که در تمام آزمایشها ،دریچه تخلیه در

تولیدی برابر با  % 93/3و بازیابی آهن  % 68/3شد؛ قابل ذکر

محل شبکه ششم قرار گرفته است (چراکه بهترین نتایج در

است ،نسبت به مارپیچ رافر کارخانه بازیابی هماتیت گلگهر،

03
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شبکه ششم به دست آمد) .در شکل  1تأثیر دبی در درصد

کمتری به باطله منتقل میشوند؛ اینگونه افزایش دبی در

جامدهای مختلف بر بازیابی مشخص شده است.

درصد جامد پایین موجب افزایش بازیابی میشود.

 39درصد جامد
 99درصد جامد

 29درصد جامد
 49درصد جامد

با توجه به شکل  ،14برای اثر درصد جامد و دبی بر عیار
90

کنسانتره نمیتوان روند خاصی در نظر گرفت .اما بهطورکلی در

85

درصد جامدهای باال ( )% 99و پایین ( )% 29افزایش دبی باعث

75

بازیابی آهن %

80

افزایش عیار کنسانتره میشود.
 29درصد جامد
 49درصد جامد

 39درصد جامد
 99درصد جامد

54

70

53

65

51
60
6

5

4

50

3

دبی بار ورودی m3/h

49
48
47

شکل  :3تأثیر دبي در درصد جامدهای مختلف بر بازيابي آهن به

عیار آهن کنسانتره %

52

46

کنسانتره مارپیچ

45
6

بر اساس شکل  1بهطورکلی در درصد جامدهای پایین ( % 29و

4

5

دبی بار ورودی m3/h

3

شکل  :68تأثیر دبي در درصد جامدهای مختلف بر عیار کنسانتره

 )% 39با افزایش دبی ،بازیابی آهن روند صعودی دارد؛ اما در

مارپیچ

درصد جامدهای باال ( % 49و  )% 99این روند بهصورت نزولی
میشود.

 – 5-5-5توزيع آهن در خروجي مارپیچ

نیروی گریز از مرکز وارد بر یک ذره با مربع سرعت آن ذره

درصد جامد و دبی بر توزیع آهن در خروجی مارپیچ تأثیرگذارند

رابطه مستقیم دارد؛ بنابراین ،بدیهی است که افزایش دبی باعث

و اینگونه باعث تغییر بازیابی و عیار کنسانتره میشوند .شکل )

افزایش نیروی گریز از مرکز ذرات میشود .چون در درصد

تأثیر دبیهای مختلف بر توزیع آهن در شبکهها را برای درصد

جامدهای باال ،اثر سقوط با مانع تشدید شده ،در نتیجه ذرات با

جامد  % 29نشان میدهد.

ارزش سنگین نیاز به زمان بیشتری دارند تا الیهبندی قائم

مطابق شکل  ،11افزایش دبی ،مقدار آهن شبکههای  2تا  0را

تشکیل شود .پس پیشبینی میشود که با افزایش دبی ،این

افزایش داده است .اما در شبکههای  1و  8میتوان گفت با

ذرات قبل از قرار گرفتن در کف مارپیچ ،تحت تأثیر نیروی گریز

افزایش دبی ،مقدار آهن کاهش مییابد .در رابطه با شبکه اول،

از مرکز بیشتری قرار گرفته و به باطله منتقل شدهاند و بدین

روند معمول تغییرات مقدار آهن به همین منوال است؛ بدین

ترتیب افزایش دبی در درصد جامدهای باال باعث کاهش بازیابی

معنی که با افزایش دبی ،نیروی گریز از مرکز بیشتر شده ،مواد

شده است .به همین ترتیب ،در درصد جامد پایین ،اثر سقوط با

کمتری در پیچهای میانی جدا میشوند و درنتیجه درصد وزنی

مانع کمتر شده و قبل از اینکه نیروی گریز از مرکز از تشکیل

مواد موجود در شبکه اول کاهش مییابد و باعث کاهش مقدار

الیهبندی جلوگیری کند ،این الیهبندی قائم تشکیل میشود.

آهن این شبکه میشود .بنابراین بدیهی است که این مواد به

بدین ترتیب ،پس از تشکیل الیهبندی قائم ،افزایش دبی و

شبکههای میانی میروند و چون در دبیهای باال درصد وزنی

متعاقباً افزایش نیروی گریز از مرکز باعث مؤثر شدن جریان

مواد شبکه اول کمتر است ،در شبکههای میانی این مقدار

ثانویه در جدایش ذرات میشود و ذرات سنگین با ارزش

بیشتر از دبیهای پایین است.
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در رابطه با شبکه هفتم ،دلیل کاهش مقدار آهن در مقابل

اکثر دستگاههای ثقلی افت بازیابی ذرات درشت اتفاق نمیافتد.

افزایش دبی ،عدم راهیابی ذرات درشت سنگین به این شبکه

همچنین بازیابی برای ذرات ریز کوچکتر از  64میکرون ،کمتر

است؛ چنانچه در بخش قبل ،برای این درصد جامد افزایش

از  % 84است .روند منحنی جدایش این تحقیق کامالً با روند

بازیابی با افزایش دبی مورد تأیید قرار گرفت.

مشاهده شده توسط بزن و همکاران ( )2414یکسان است [.]8

25-6

25-4

25-5

شکل  13توزیع ذرات بزرگتر از  1و  1/4میلیمتر در هر کدام

25-3

از شبکههای دریچه تخلیه را نشان میدهد.

30
25

بزرگ تر از  1میلی متر
بزرگ تر از  1/4میلی متر
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شماره شبکه
شکل  :66تأثیر دبي بر توزيع آهن در شبکههای مختلف برای درصد

6

5

4

شماره شبکه

3

2

1

شکل  :65توزيع ذرات بزرگتر از  6و  6/3میليمتر در خروجي

جامد % 53

مارپیچ

 -3-5محدوده ابعادی بهینه بار ورودی

همانطور که در شکل  13مشخص است % 84 ،از ذرات

برای تشخیص محدوده ابعادی که بیشترین بازیابی را دارد ،از

بزرگتر از  1/4میلیمتر و حدود  % 04از ذرات بزرگتر از 1

نمودار منحنی جدایش مارپیچ استفاده شد .در این راستا ،عیار

میلیمتر در شبکه انتهایی دریچه تخلیه یعنی شبکه هفتم

طبقههای مختلف کنسانتره آزمایش ( )39-0اندازهگیری شد و

حضور دارند.

با در نظر گرفتن عیار طبقههای متناظر بار ورودی ،فاکتور

طبق مباحث بخش اول ،راهیابی ذرات درشت و سنگین به

جدایش بهعنوان تابعی از اندازه ذرات در شکل  12رسم شده

بخشهای بیرونی مارپیچ در کار سایر محققین نیز مشاهده شده

است.

است [ .]8 ,0 ,3این پدیده به نیروی بگنولد نسبت داده
100
80
70
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10

آهن منتقل شده به کنسانتره ()%

90

میشود .همچنین مطابق شکل  12این ذرات درشت باعث
ایجاد پدیده دنبالهروی ذرات ریز و سنگین شدهاند و بازیابی این
ذرات نیز کاهش یافته است .بنابراین بهترین محدوده ابعادی
حدود  64میکرون تا  1میلیمتر پیشنهاد میشود.
 -3نتیجه گیری
در این تحقیق اثر متغیرهای دبی ،درصد جامد ،محل دریچه

0
1000

100

تخلیه و محدوده ابعادی بار ورودی به مارپیچهای کارخانه

10

اندازه ذرات (میکرون)

بازیابی هماتیت گلگهر بررسی شد .با نتایج آزمایشهای این

شکل  :65منحني جدايش مارپیچ

تحقیق میتوان در شرایط مختلف متغیرهای عملیاتی ،محل

در شکل  ،12افت بازیابی ذرات بزرگتر از  944میکرون کامالً

مناسب دریچه تخلیه را انتخاب کرد .بدین منظور نمودارهای

مشهود است؛ درحالیکه بهطور معمول ،در منحنی جدایش
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بهینهسازی متغیرهای عملیاتی جداکنندههای مارپیچی رافر در فرآوری- ...
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35-5
35-6

عیار-بازیابی آزمایشهای مختلف ارائه شده است .همچنین
نتایج این تحقیق نشان داد ،کارآیی جدایش معیار مناسبی برای

عیار-بازیابی % 39
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انتخاب محل دریچه تخلیه مارپیچهای رافر نیست.
3

6

60

2

1

هماتیت گلگهر عبارت است از :درصد جامد  ،% 29دبی  0متر
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بازیابی %

بهترین شرایط متغیرهای عملیاتی مارپیچهای کارخانه بازیابی
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40

مکعب بر ساعت ،محل دریچه تخلیه در شبکه ششم (فاصله 16

30

سانتیمتر از مرکز مارپیچ) ،محدوده ابعادی  64میکرون تا 1
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میلیمتر .در شرایط مذکور و بدون تغییر محدوده ابعادی بار
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عیار %

ورودی ،از باری با عیار  % 41/6آهن ،کنسانترهای با عیار 93/3
شکل  :63نمودار عیار-بازيابي آزمايش درصد جامد % 53

 %و بازیابی  % 68/3تولید شد که نسبت به مارپیچ رافر کارخانه
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45-4
45-5
45-6

بازیابی هماتیت گلگهر ،عیار آهن کنسانتره تولیدی و بازیابی
آهن این آزمایش بهترتیب % 4/4 ،و  % 4/3بیشتر است.

عیار-بازیابی % 49
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3

تغییر دبی به صورت تک عاملی (ثابت بودن سایر متغیرهای
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عملیاتی) نشان داد که در درصد جامدهای پایین ( % 29و 39
 )%افزایش دبی از  3تا  0متر مکعب بر ساعت باعث افزایش 14

45

 %بازیابی میشود؛ در درصد جامدهای باال ( % 49و ،)% 99

35

افزایش دبی از  3تا  0متر مکعب بر ساعت ،بازیابی را حدود 14

25
65

 %کاهش داده است؛ بهصورت خالصه ،بهترین وضعیت برای
دستیابی به بازیابی مناسب عبارت است از :درصد جامد کم،
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عیار %

55

بازیابی %

1

55
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شکل  :63نمودار عیار-بازيابي آزمايش درصد جامد % 33

دبی باال و یا درصد جامد باال ،دبی کم.
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55-6

منحنی جدایش مارپیچ مورد تحقیق ،به خوبی نمایانگر اثر
مخرب نیروی بگنولد است به نحوی که افت بازیابی ذرات

عیار-بازیابی % 99
85
6

75

5

بزرگتر از  944میکرون قابل تشخیص است .همچنین راهیابی

4

55

3

ریزتر از  64میکرون شده است.

45

2
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35

ال زم به ذکر است که نتایج این تحقیق صرفا متعلق به اسپیرال

25

استفاده شده و شرایط آزمایشی مشخص این تحقیق است و

65
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تعمیم "همه" نتایج آن به سایر اسپیرالها صحیح نیست.

شکل  :61نمودار عیار-بازيابي آزمايش درصد جامد % 33

33

بازیابی %

این ذرات درشت به بخش بیرونی مارپیچ باعث دنبالهروی ذرات
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محسن رمضانی زاده؛ محمدرضا خالصی؛ امیر حاجی زاده؛ محمود عبداللٌهی
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