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چکیده
کنسااانهره واحاد ای ساایکلون-مارپیچ در کارخانه ذغالشااویی زرند به دلیل وجود ذرات کوچکتر از  351میکرون با
محهوای خاکساهر باا ،دارای خاکسهری بیش از حد مجاز فروش (حد مجاز برابر با  33درصد) بود .حذف این ذرات از کنسانهره
با بکارگیری سارندی با ابعاد د انه  1/5میلیمهر ،باعث افزایش کیفیت (کا ش خاکسهر) این جریان شد .جریان عبوری از این
سارند (بخش حذف شاده) برای پرعیارساازی مجدد به واحد سایکلون-مارپیچ بخش فلوتاسایون ارسال میشد .از آنجا که
کنساانهره مارپیچ این واحد کیفیت پایینی (خاکساهر  31درصاد) داشات ،به واحد سرندکنی (د انه  1/5میلیمهر) فرسهاده
میشاد .جریان عبوری از سرند دوباره به ابهدای واحد سیکلون-مارپیچ بخش فلوتاسیون ارسال میشد .این روال باعث شده
بود ،در حدود  55درصاد از کنسانهره مارپیچ که دارای ابعادی کوچکتر از د انه سرند بودند در یک چرخه بیهوده قرار گیرد.
مقدار مواد در چرخش ،با تغییر فرآیند آبگیری از کنسااانهره و افزایش کیفیت آن به  5درصااد کا ش یافت .برای آبگیری از
کنسانهره ،ترکیب فیلهر و سانهریفیوژ و برای افزایش کیفیت کنسانهره نهایی ،جدایش دومرحلهای که در آن کنسانهره مارپیچ
به جای ورود به سارند ،به مارپیچ دیگری خوراکد ی میشاد ،به اجرا گذاشهه شد .در نهایت ،با تعیین مقادیر بهینه  91برای
درصاد جامد و  3تن بر ساعت برای دبی خوراک ورودی به مارپیچ ،میزان محصول نهایی و ظرفیت این واحد به ترتیب  33و 39
تن بر ساعت افزایش و خاکسهر کنسانهره نهایی مارپیچ ا نیز از  31به  33درصد کا ش یافت.

کلمات کلیدی
ذغالسنگ ،مارپیچ ،یدروسیکلون.
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مقدمه
اگر چههه ملههالعههه و ت یقهههای زیههادی در زمینههه فرآوری
ذغالسهههني ریا دانه ( 151تا  1111میکرون) صهههورت گرفته
اسههت ولي همانان ،فرآوری ذغالسههني با ابعاد زیر  1میليمتر
در م ایسههه با ابعاد درشههتتر بسههیار کب بازده ميباشههد [ .]1در
تجهیاات فرآوری ذغالسني ،کارآیي جدایش دستگاه با کاهش
اندازه ذرات به دلیل تأثیر کمتر دانسههیته ذرات ،کاهش ميیابد.
یکي از مشهههکعت عمهده کهه معمو ك در کهارخانه های فرآوری
ذغالسههني وجود دارد ،فذن نشهههدن کامل ذرات بسهههیار ریا
(کوچه تر از  111میکرون) در طي فرآینهد ههای طب ه بندی
اسههت .این ذرات به دلیل پیروی از جریان آب ،به کنسههانتره راه
پیدا ميکنند .این مشهکل در اغل موارد ،منشا با بودن درصد
خاکسهتر کنسانتره و کاهش راندمان در فرآوری ذرات کوچ تر
از  1میليمتر مي باشد [.]2
مارپیچ
امروزه مارپیچ ( )Spiralیکي از پر بازدهترین و به صرفهترین
تجهیاات فرآوری ذغالسهههني ریا دانه اسهههت .م دوده ابعادی
مناس ه جهت جدایش در مارپیچ ،ذرات بین  151میکرون تا 1
میليمتر است .این م دوده ابعادی شامل ذراتي ميشوند که نه
آن قهدر بار انهد تها بتوان آنهها را با جداکنندههای واسهههله
سههنگین جدا کرد و نه آن در ریاند تا برای فلوتاسههیون مناس ه
باشههند [ .]3موف یت مارپیچ در سههالهای اخیر مرهون ماایایي
چون به صههرفه بودن ،کارآیي با  ،جمع و جور بودن ،نیاز کب به
تعمیرات و سازگاری زیاد با م یط زیست ميباشد[ .]1به همین
دلیل ،امروزه توجه بسههیاری از کارخانههای فرآوری ذغالسههني
به سوی استفاده از مارپیچ در فرآوری ذرات کوچ تر از  1میلي
متر جل شهده است [ .]5عوامل موثر در عملکرد مارپیچ شامل
خصوصیات ذرات (اندازه ،دانسیته و شکل) ،پارامترهای عملیاتي
(درصد جامد و نرخ خوراک ورودی [ )]6-3و مشخصات طرافي
مارپیچ (فاصهله بین دورهای مارپیچ ،شههکل م لع عرکي کانال
[ ،]11شی و تعداد دورها) هستند [.]11-12
کنسهههانتره بهدسهههت آمهده از مهارپیچهها در م هایسهههه با
جداکنندههای واسله سنگین دارای کیفیت پایینتری است .به
همین دلیل ،مارپیچها اغل به صورت مدارهای چند مرفله ای
مورد اسههتفاده قرار ميگیرند[ .]13-16در این مدارها بر فس ه
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کاربرد ،جریان کنسانتره یا مخلوط جریانهای کنسانتره و میاني
در مارپیچ مرفله اول ،وارد مارپیچ مرفله دوم ميشود [.]5
واحاد آبگیری و نرماه گیری از کنسااانهره نهاایی
کارخانه ذغالشویی زرند
بر اسههاس ت ی ات انجام گرفته [ ،]11مشههکل اصههلي مدار
جیي کارخانه ذغال شهههویي زرند ،با تر از فد مجاز (فد مجاز
برابر با  11درصهد) بودن خاکستر کنسانتره آن بود .عامل اصلي
این مشهههکهل ،وجود ذارت بها ابعاد کوچکتر از  1/5میلیمتر در
کنسهانتره که م توای خاکسهتر با یي داشهتند ،گاارش شد .از
این رو ،بها قرار دادن یه سهههری سهههرنهد بها اندازه دهانه 1/5
میليمتری در مسههیر جریان کنسههانترهی جیيها ،بخش زیادی
از ذرات کوچ تر از  1/5میليمترِ موجود در جریان کنسهههانتره
فذن شدند که در نتیجه آن میاان خاکستر کنسانتره به م دار
مجاز آن رسید.
در چنهد سهههال گذشهههته [ ،]11-21جهت افاایش کارآیي
کارخانه ،چندین وافد جدایش سیکلون -مارپیچ به مدار قدیمي
کارخانه اکهافه شهد .به علت با بودن درصد خاکستر در بخش
ذرات کوچ تر از  151میکرون در کنسانتره مارپیچها و نیاز به
آبگیری از این جریان ،مسهیری مشابه با کنسانتره جیيها برای
کنسهانتره مارپیچها در نظر گرفته شد (شکل  .)1در این فالت،
کنسانتره جیيها و مارپیچها به منظور نرمه گیری و آبگیری به
سرندهای با اندازه دهانه  1/5میليمتر منت ل شدند.

شکل : 3مدار آبگیری و نرمه گیری از کنسانهره واحد ای
جیگ و سیکلون -مارپیچ در کارخانه ذغالشویی زرند
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واحد سیکلون -مارپیچ بخش فلوتاسیون
این وافد برای جداسازی و فرآوری ذرات درشت (بار تر از
 511میکرون) موجود در خوراک فلوتاسهیون مورد استفاده قرار
ميگیرد .ذرات ریا (کوچ ه تر از  1/5میليمتر) کنسهههانترهی
جیيها و دیگر مارپیچها ،خوراکِ وافد سیکلون -مارپیچ بخش
فلوتاسیون را فراهب ميکنند .شایان ذکر است که به دلیل پایین
بودن درصههد جامد این جریان از تیکنر جهت آبگیری و تامین
درصههد جامد مناسهه برای وافد سههیکلون -مارپیچ اسههتفاده
ميشهود و تهریا آن به عنوان خوراک به وافد سیکلون -مارپیچ
بخش فلوتاسیون ارسال ميگردد .با توجه به پایین بودن کارآیي
مارپیچها برای جدایش ذرات ریاتر از  151میکرون ،برای فذن
این دامنه ابعادی از خوراک مارپیچها ،از هیدروسیکلون استفاده
ميشهود [ .]21همان طور که در شکل  2نشان داده شده است،
کنسانتره مارپیچ برای نرمه گیری و آبگیری وارد سرندهای 1/5
میليمتری (که برای نرمه گیری و آبگیری از کنسانتره جیي در
نظر گرفته شههده بود) ميشههود و جریان باطله مارپیچ به عنوان
باطله نهایي از کارخانه خارج ميگردد [.]13
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با نمونه گیریهای انجام شده ،از کنسانتره مارپیچ ،مشخ
شههد که در فدود  56درصههد از کنسههانتره مارپیچ دارای ابعاد
کوچ تر از  1/5میليمتر هسهههتند .این جریان کنسهههانتره ،به
منظور آبگیری و افاایش کیفیهت نهایي وارد همان سهههرندهایي
ميشههوند که خوراک این وافد را تامین ميکند .با سههرند کردن
این جریان ،ذرات کوچکتر از  1/5میلیمتر (جریان زیر سرند) به
ابتدای مدار سههیکلون -مارپیچ بازگردانده مي شههوند .این ذرات
بعد از جدایش دوباره وارد همین سرند  1/5میلیمتر مي شوند و
برای بهار دوم به زیر سهههرند انت ال مي یابند و دوباره به ابتدای
مدار سههیکلون -مارپیچ بازگردانده مي شههوند .این گردش آن در
ادامه مي یابد تا ذرات تا فد نرمه شهدن خرد شهوند و از سرریا
سههیکلون خارج گردند .به علت کارآیي با ی سههرندها در فذن
ذرات کوچ تر از  1/5میليمتر 56 ،درصد کنسانتره مارپیچ ،در
نتیجه وارد جریان زیر سرند شده و دوباره به عنوان خوراک وارد
همین مارپیچ ميشود که مللوب نیست.

مشکل مدار سیکلون -مارپیچ بخش فلوتاسیون
با نمونهبرداریهای صههورت گرفته مشههخ شههد که م دار
ذرات کوچ تر از  1/5میليمتر در جریان مانده روی سرندهای
 1/5میليمتری ناچیا ( 1/1درصهد) بود که نشان دهنده کارآیي
با ی سهههرند در جداسهههازی ذرات ریا بود .ذرات ریا و آب جدا
شههده از کنسههانتره جیيها و دیگر مارپیچهای کارخانه (جریان
زیر سهرند  1/5میليمتر) ،خوراکِ وافد سیکلون -مارپیچ بخش
فلوتاسیون را فراهب ميکنند (شکل  .)2این جریان خوراک ابتدا
جهت نرمه گیری وارد هیدروسهههیکلون و سهههبر برای افاایش
کیفیت (کاهش خاکستر) وارد مارپیچ ميشود.
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شکل : 3مدار واحد سیکلون -مارپیچ بخش فلوتاسیون
تشهههکیهل این چرخش بیهوده مواد در مهدار ،چنهد پیهامد
نامللوب در برداشت که در زیر به آنها اشاره ميشود:
 کارآیي مارپیچ در م ایسهه با فلوتاسهیون در جداسازی ذرات
بین  151تا  511میکرون با تر ميباشههد ،در نتیجه بخشههي از
این مواد کهه قهابلیهت بازیابي در مدار مارپیچ را دارند ،از طریق
سهرریا هیدروسهیکلون وارد مدار فلوتاسیون ميشوند و به دلیل
پایین بودن کارآیي این وافد به باطله راه پیدا ميکنند.
 بخش درشهههت ( 151تا  511میکرون) راهیافته به سهههرریا
هیدروسهههیکلون ،به جای اینکه توسهههط مارپیچ ،که هاینه های
عملیاتي و سهرمایه ای بسهیار پاییني دارد ،توسهط فلوتاسیون با
هاینه با یي فرآوری ميشود.
 ایجاد نرمه همواره در فرآوری ذغالسههني مشههکعت زیادی
برای جهدایش ایجهاد ميکنهد کهه در این فهالت به دلیل پمباژ
پیوسته مدار تولید ميگردد .از این رو ،باید فتيا مکان از خرد
شدن ذغالسني در طي فرآیندهای مختلف جلوگیری کرد.
سایر موارد مورد توجه در ادامه م اله آورده شده است.

روش تحقیق
با توجه به مشههکل موجود در وافد هیدروس هیکلون -مارپیچ
بخش فلوتاسیون ،برای رفع آن نیاز به ایجاد تغییرات اساسي در
ن وه آبگیری ،نرمه گیری و همانین افاایش کیفیت کنسههانتره
این وافهد بود .از آنجها کهه نصههه یه مارپیچ و متعل ات آن
نیازمند صرن هاینه و وقت زیادی بود ،قبل از تغییر در مدار ،از
ی وافد سهیار سهیکلون -مارپیچ برای بررسي مدار پیشنهادی
اسهتفاده شهد .سیار بودن این وافد ،امکان بهکارگیری آن برای
فرآوری جریانهای مختلف در کارخانه را فراهب نمود.
واحد سیارسیکلون -مارپیچ
در این ت یق از وافد سههیار سههیکلون -مارپیچ موجود در
کهارخانه ذغال شهههویي زرند که شهههامل سهههه بخش مخان (با
گنجهایش  1/6متر مکعه ) ،مارپیچ ( - MX7مدل فیدری) و
هیدروسیکلون است ،استفاده شد (شکل .]11[ )3
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مخان باز ميگردند تا دوباره به عنوان خوراک به هیدروسیکلون
فرسههتاده و تمام مرافل قبلي به صههورت گردشههي تکرار شههود.
شهههایان ذکر اسهههت که در طي آزمایشهای مختلف ،نمونههای
زم از جریانهای مورد نیاز جهت ت لیل نتایج گرفته ميشود.

طرح ای پیشانهادی برای حل مشکل مارپیچ ای
بخش فلوتاسیون
برای فل مشهکل وافد سیکلون -مارپیچ بخش فلوتاسیون،
باید ذرات با ارزشهي که به صورت ی گردش بیهوده همواره در
فال چرخش بودند از مدار خارج ميشهههد .پر از بررسهههيهای
انجام شهده ،سه راهکار برای فل مشکل این مدار پیشنهاد و به
اجرا گذاشته شد.
 -1تغییر مههدار آبگیری از کنسهههانتره مههارپیچهههای بخش
فلوتاسیون
برای این منظور از مداری متشههکل از سههانتریفیوژ و فیلتر
استفاده گردید.
 -2افاایش کیفیهت کنسهههانتره نههایي مهارپیچهههای بخش
فلوتاسیون
همان طور که قبعك اشهههاره شهههد ،یکي از د یل فذن ذرات
نرمه موجود در کنسهههانتره مارپیچها ،افاایش کیفیت نهایي
کنسانتره است .بنابراین قبل از اینکه کل کنسانتره مارپیچها
بهه عنوان کنسهههانتره نههایي آبگیری شهههود ،بهاید کیفیت
کنسانتره نهایي بهبود داده ميشد .بدین منظور ،جدایش دو
مرفلهههای کههه در آن کنسههههانتره مههارپیچ اولي خوراک
مارپیچهای دومي ميشد به اجرا درآمد.

شکل : 2اجزای مخهلف واحد سیار سیکلون -مارپیچ
کارخانه ذغال شویی زرند []33
(نقاط لوزی (◊) :محل ای نمونه برداری)
برای بررسهههي امکهان فرآوری یه جریان توسهههط تجهیا
سهههیکلون -مهارپیچ ،ابتدا مخان با نمونه ای که از جریان مورد
نظر گرفته شده است ،پر ميشود .سبر با استفاده از ی پمپ
که توسههط لوله ای به زیر مخان متصههل شههده اسههت ،مواد به
هیدروسههیکلون فرسههتاده ميشهههود .بعد از نرمه گیری ،ته ریا
هیدروسیکلون که م دار ذرات کوچ تر از  151میکرون در آن
کاهش یافته است ،به عنوان خوراک وارد مارپیچ ميگردد .ذرات
ذغال سني در مارپیچ در اثر نیروهایي چون نیروی ث ل ،گریا از
مرکا ،اصهههلکهاک ،م اومت سهههیال و با برنده به سهههه بخش
کنسهانتره ،میاني و باطله ت سهیب ميشهوند و در قسمت انتهای
مارپیچ توسهههط دریاههایي قابل تنظیب ،از هب جدا ميشهههوند
[ .]22-21بعهد از اتمهام عملیهات جهدایش ،تمهام جریهانهای
خروجي از مارپیچ و همانین سهر ریا سهیکلون دوباره به داخل

 -3فهذن ذرات نرمهه (بها م دار خاکسهههتر با ) موجود در
کنسانتره مارپیچهای بخش فلوتاسیون
برای کاهش میاان ذرات نرمه کنسههانتره مارپیچها ،استفاده
از دو مرفلهه نرمهه گیری توسهههط هیدروسهههیکلون []21
پیشهنهاد گردید .در این خصوص ،سه طرح برای تغییر مدار
وافد سههیکلون -مارپیچ بخش فلوتاسههیون پیشههنهاد شههد
(شکل .)1
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الف

علمی -پژوهشی مهندسی معدن

ج

شکل : 1طرحهای پیشنهادی (الف ،ب و ج) برای دو مرفله ای کردن جدایش در مارپیچهای بخش فلوتاسیون
( :aکنسانهره؛  :bمیانی؛  :cباطله)

در طرح های داده شده ی
مي شد:

سری نکات باید فتماك در نظر گرفته

-1

کارآمدی طرح در افاایش کیفیت کنسانتره نهایي

-2

کمترین نیاز به تعمیرات و نگهداری

-3

در دسترس بودن تجهیاات مورد نیاز

ترکی سهههیکلون-مارپیچ در کارخانه ذغال شهههویي او ك دارای
کمترین تعمیرات و نگهداری است ،ثانیاك هاینه سرمایه گذاری و
جهاری کمتری نسهههبت به سهههایر تجهیاات که در فرآوری این
م دوده دانه بندی مورد اسههتفاده قرار مي گیرند ،دارند .ثالثاك به
رافتي در دسترس هستند (تجهیاات مورد نیاز برای این ترکی
از جمله مارپیچ و سهههیکلون در ایران تولید مي شهههود و هاینه
بسههیار کمتری نسههبت به نمونه های خارجي دارند) .با توجه به
نتایجي که از آزمایش این طرح ها در وافد سهههیار سهههیکلون-
مارپیچ بدسهت آمد ،مشخ گردید که طرح ج هدن مورد نظر
(افاایش کیفیت کنسههانتره تا فد م توای خاکسههتر برابر با 11
درصهد) را فراهب مي کند .بنابراین با در نظر گرفتن تمام ماایای
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گفته شده ،ترکی سیکلون-مارپیچ با چیدمان ملابق با طرح ج
برای اجرا پیشنهاد گردید.
هر سهه طرح با وافد سهیکلون -مارپیچ سهیار مورد بررسي قرار
گرفتند .برای طرح الف ،ته ریا هیدرو سیکلون در مخان دیگری
جمع آوری شهههد .سهههبر این تهه ریا برای انجهام آزمایش به
هیدروسههیکلون پمباژ و وارد مارپیچ شههد .برای بررسههي طرح ب
کنسههانتره مارپیچ در مخاني مجاا جمع آوری و پر از آن برای
انجام آزمایش به وافد سههیکلون-مارپیچ پمباژ شههد .در بررسههي
طرح ج نیا مهاننهد طرح ب عمهل شهههد تنهها بها این تفاوت که
کنسانتره مارپیچ جمع آوری شده تنها به ورودی مارپیچ منت ل

علمی -پژوهشی مهندسی معدن

ميشود .در مرفله بعد کنسانتره آن به مارپیچ دوم خوراکدهي
ميشود.
مهدار آبگیری از کنسهههانتره مهارپیچههای مرفله دوم نیا به
واسههله اسههتفاده از ترکی سههانتریفیوژ و فیلتر تغییر داده شههد
(شههکل  .)5ته ریا سههانتریفیوژ که دارای رطوبت پاییني (فدود
 % 11جامد) است ،به نوار ن اله کنسانتره وافد فلوتاسیون اکافه
گردیهد و جریان پسهههاب سهههانتریفیوژ برای آبگیری به فیلترها
فرسهتاده شهد .شهکل  6مدار های سههاده شههده وافد سیکلون-
مارپیچ بخش فلوتاسهههیون را قبل و بعد از اجرای طرح نشهههان
ميدهد.

گردید.
پر از بررسهي و ارزیابي سهه طرح پیشهنهاد شده توسط وافد
سهیار سهیکلون -مارپیچ ،مشخ

شد که او ك به علت کب بودن

م هدار ذرات نرمهه در خوراک وافهد سهههیکلون -مارپیچ بخش
فلوتاسهههیون ،بکارگیری ی

هیدروسهههیکلون در نرمه گیری از

خوراک مهارپیچ کهافي اسهههت و ثانیاك در صهههورت اسهههتفاده از
هیدروسههیکلون در جریان کنسههانتره مارپیچ مرفله اول به دلیل
دانسهههیته پایین کنسهههانترهی ذغالسهههني ععوه بر ذرات نرمه
(کوچ تر از  151میکرون) بخشهي از کنسانترهی درشت نیا از
دسههت مي رود .در نتیجه ،از بین طرحهای پیشههنهادی ،طرح ج
(شهههکل  )1برای اجرا انتخاب گردید .در این طرح ،خوراک ابتدا

شکل :5طرح پیشنهادی برای آبگیری از جریان

نرمههگیری ميشهههود و تهریا هیدروسهههیکلون وارد مارپیچ اول

کنسانهره مارپیچ ای مرحله دوم
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(ب)

شکل : 5مدار ساده شده واحد سیکلون -مارپیچ بخش فلوتاسیون (الف) پیش از اجرای طرح و (ب) پس از اجرای طرح
ارائه یافهه ا و تحلیل نهایج
بررساای عملکرد واحاد ساایکلون -مارپیچ بخش
فلوتاسیون
این وافد (شههکل  )2برای جداسههازی و فرآوری ذرات درشههت
موجود در خوراک فلوتاسیون مورد استفاده قرار ميگیرد .جدول
 1دانه بندی و درصهد خاکستر تجمعي جریانهای خوراک و ته
ریا سهههیکلون وافهد سهههیکلون -مارپیچ بخش فلوتاسهههیون و
کنسهانتره مارپیچ بخش فلوتاسیون را نشان ميدهد .به علت با
بودن م دار خاکستر ( )% 16/1ذرات کوچ تر از  151میکرون
در کنسانتره مارپیچهای این وافد ،م دار خاکستر کلي کنسانتره
در فهدود  11درصهههد یعني خیلي بیش از فد مجاز (فد مجاز
برابر با  )% 11بود .بنابراین کنسههانترهی این وافد نمي توانسههت
به عنوان کنسههانترهی نهایي کارخانه مورد اسههتفاده قرار گیرد.
برای رفع این مشهههکل و همانین نیاز به آبگیری از این جریان،
کنسهانتره مارپیچها وارد سهرند های  1/5میلي متر ميشدند .با
توجه به جدول  ،1فدود  56درصد از کنسانتره مارپیچهای این

وافد را ذرات کوچ تر از  1/5میلي متر تشههکیل ميدادند .این
ذرات پر از فذن از کنسهههانتره ،برای فرآوری مجدد به ابتدای
مدار بازگشهههته و به خوراک هیدروسهههیکلون این وافد اکهههافه
ميشدند (شکل .)2
همان گونه که اشهاره شد ،مشکلي که در این مدار وجود داشت
این بود که بخشي از ذرات کوچ تر از  1/5میليمتر موجود در
کنسهانتره مارپیچ ،هیچ گاه به جریان روی سهرند  1/5میلي متر
منت ل نميشهههدند تا به عنوان کنسهههانتره نهایي از مدار خارج
گردند .البته در اینجا باید به این نکته توجه داشت که اشکال در
سهرندکني این جریان نیسهت بلکه اشهکال در اینجاست که این
جریان نباید سهرند شهود .چون با سرند کردن این جریان ،ذرات
کوچکتر از  1/5میلیمتر (جریهان زیر سهههرنهد) بهه ابتدای مدار
سیکلون -مارپیچ بازگردانده مي شوند .این ذرات بعد از جدایش
دوباره وارد همین سههرند  1/5میلیمتر مي شههوند و برای بار دوم
به زیر سههرند انت ال مي یابند و دوباره به ابتدای مدار سههیکلون-
مهارپیچ بهازگردانهده مي شهههونهد .در نتیجه ی چرخه بیهوده
00
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تشههکیل ميشههد و آن قدر مواد به گردش خود ادامه ميدادند تا
بر اثر پمپ شههدن و برخورد به دیوارهها خرد شههده و از سههرریا
هیدروسیکلون خارج گردند و وارد وافد فلوتاسیون شوند.
جدول  : 1دانه بندی و میاان خاکستر خوراک ،ته ریا هیدروسیکلون و کنسانتره وافد سیکلون -مارپیچ بخش فلوتاسیون
ته ریا هیدروسیکلون

خوراک هیدروسیکلون
اندازه ()µm
درصد وزني

درصد خاکستر
(تجمعي)

(خوراک مارپیچ)
درصد وزني

درصد خاکستر
(تجمعي)

کنسانتره مارپیچ
درصد وزني

درصد خاکستر
(تجمعي)

+1111

2/1

11/2

11/1

11/1

15/1

12/5

511 -1111

12/1

11/3

33/1

13/6

31/1

12/3

151 -511

15/6

15/1

11/1

21/5

13

11/2

15 -151

22/1

21/1

3/2

21/1

6/3

15/3

-15

16

21/3

6/1

26/5

6/1

11/3

این بدین معناسهت ،که  56درصهد از کنسانتره نهایي این وافد
که ميتوانسهههت به عنوان کنسهههانتره ی نهایي از مدار کارخانه
خارج گردد ،وارد مدار فلوتاسههیون ميشههد .با توجه به جدول 1
در فدود  11درصد از خوراک هیدروسیکلون را ذرات کوچ تر
از  1/5میليمتر تشههکیل ميدادند که بخشههي از این م دار (16
درصد) مربوط به گردش بیهوده ایجاد شده در مدار بود.
با توجه به جدول  1مشاهده مي شود که درصد خاکستر خوراک
و ته ریا هیدروسههیکلون به ترتی برابر با  21/3و  26/5درصههد
است .پر هیدروسیکلون نه تنها هیچ ن شي در افاایش کیفیت
خوراک نهدارد ،بلکه باع با رفتن م توای خاکسهههتر نیا مي
شود.
بها نگهاه دقیقتر به م دار وزني ذرات کوچ تر از  151میکرون
( 15/3درصهههد در خوراک مارپیچ و  13درصهههد در کنسهههانتره
مارپیچ) مشهههخ مي شهههود که قسهههمت اعظب این ذرات به
کنسهانتره را پیدا کردهاند .م دار  15/3درصد ذرات کوچ تر از
 151میکرون موجود در خوراک مارپیچ باع افاایش  5درصدی
(از م دار  21/5به  26/5درصههد) شههده اسههت .در کنسههانترهی
مههارپیچ بههه علههت وجود  13درصهههد ذرات کوچه تر از 151
میکرون ،یه افاایش  3/1درصهههدی (از م هدار  11/2تا 11/3

درصهد) در م دار خاکسهتر مشاهده ميشود .بنابراین ،با توجه
به ملال با این نتیجه فاصهل مي شهود که او ك قسمت اعظب
ذرات کوچ تر از  151میکرون به کنسهههانترهی مارپیچ راه مي
یابند و ثانیاك مارپیچ در جداسههازی این م دودهی ابعادی بسههیار
کعیف عمل مي کند.
علت این امر را مي توان در دنباله روی ذرات بسهههیار ریا از آب
بیان کرد .با اندازه گیری م دار درصهههد جامد جریانهای تهریا
هیدروسهیکلون (خوراک مارپیچ) و کنسانتره مارپیچ ( 15درصد
در خوراک و  31درصههد در کنسههانتره مارپیچ) و در نظر گرفتن
دبي این جریانها ( 11/1 m3/hدر خوراک و  51/5 m3/hدر
کنسانترهی مارپیچ) و همانین انجام م اسبات مربوط به م دار
دبي آب موجود در جریهانههای خوراک و کنسهههانترهی مارپیچ
مشخ مي گردد که از م دار  33 m3/hآب موجود در خوراک
مهارپیچ ،در فدود  31 m3/hآب به کنسهههانتره راه پیدا کرده
اسههت .به همین دلیل مي توان گفت که بیشههتر آب موجود در
خوراک مارپیچ به کنسانترهی آن راه یافته است .ذرات کوچ تر
از  151میکرون نیا به دلیل اندازهی بسهههیار ریای که دارند ،در
جریهانههای مختلف از آب دنبهاله روی مي کنند و چون بخش
اعظب آب موجود در خوراک مارپیچ وارد کنسههانترهی آن شههده
اسهههت ،م هدار زیادی از از ذرات کوچ تر از  151میکرون نیا
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بدون اینکه در مارپیچ مورد جداسهههازی قرار گیرند ،وارد جریان
کنسانتره مي شوند.
این مسهئله اهمیت اسهتفاده از هیدروسیکلون در ابتدای مدار را
مشهههخ ميکند زیرا با وجود این که م دار خاکسهههتر کلي در
تهریا هیدروسههیکلون نسههبت به خوراک ورودی آن  2درصههد
افاایش (از م هدار  %21/3به  )%26/5داشهههته ،ولي م دار ذرات
کوچ ه تر از  151میکرون را از  %31/1در خوراک ورودی بههه
 %15/3در ته ریا هیدروسیکلون کاهش یافته است.
نهایج حاصل از امکان سنجی طرح ای پیشنهادی
در واحد سیار سیکلون -مارپیچ
پر از ارائه طرحهای پیشنهادی برای رفع مشکل موجود در
مدار سهیکلون -مارپیچ بخش فلوتاسیون ،کارآیي هر ی از این
طرحها به صورت جداگانه در وافد سیار سیکلون -مارپیچ مورد
بررسهههي قرار گرفت .جدول  2مشهههخصهههات کنسهههانتره نهایي
طرحهای (الف) و (ب) را در وافد سهیار سیکلون -مارپیچ نشان
ميدههد .طرح (الف) مربوط به اسهههتفاده از مدار سهههیکلون دو
مرفلهای در خوراک مارپیچ مرفلهی اول و طرح (ب) مربوط به
اسهتفاده از سیکلون دوم در جریان کنسانترهی مارپیچ مرفلهی
اول است.
جهدول  : 2دانهه بندی و میاان خاکسهههتر کنسهههانتره نهایي
طرحهای پیشنهادی (الف) و (ب)
کنسانتره نهایي طرح
(الف)

کنسانتره نهایي طرح
(ب)

درصد
وزني

درصد
خاکستر
(تجمعي)

درصد
وزني

درصد
خاکستر
(تجمعي)

+1111

23/1

3/5

21/2

11/5

511 -1111

32/1

3/3

12/5

11/3

151 -511

21/5

11/1

21/2

11/2

15 -151

1/1

11/6

2/1

11/1

-15

1/ 6

13/3

2/3

12/1

اندازه ()µm

علمی -پژوهشی مهندسی معدن

بررسي اطععات جدول  2نشان ميدهد که درصد خاکستر کلي
کنسهههانتره نهایي در طرح (الف) ( )13/3نسهههبت به طرح (ب)
( ،)12/1تفهاوت چنهداني نهدارد .م هدار ذرات کوچ تر از 151
میکرون در کنسههانترهی نهایي طرح (الف) و (ب) به ترتی برابر
با  3/1و  5/1درصهد است ،بنابراین در هر دو طرح (الف) و (ب)
م هدار ذرات کوچ تر از  151میکرون کاهش داشهههته اسهههت
(نسهههبت به خوراک ورودی به مدار که م دار ذرات کوچ تر از
 151میکرون در آن در فدود  31/1درصههد اسههت) .اما این در
فالي اسهت که در صورت استفاده از تنها ی هیدروسیکلون به
منظور نرمههه گیری ،م ههدار ذرات کوچه تر از  151میکرون از
 31/1درصهد در خوراک هیدرو سیکلون به م دار  13درصد در
کنسهانترهی مارپیچ مرفله اول کاهش یافته اسهت .بععوه همان
طور که قبعك بیان شههد ،چون ذرات ذغالسههني دارای دانسههیته
بسهههیار پاییني ( )1/1 g/cm3هسهههتند ،در فرآیند طب ه بندی
داخل هیدروسهیکلون بخشهي از ذرات ذغالسني به سرریا راه
مي یهابنهد .افاایش درصهههد خاکسهههتر ( )11/3ذرات درشهههت
( )+ 511µmدر کنسانتره طرح (ب) به دلیل راهیابي بخشي از
ذرات ذغهال با کیفیت (که دارای دانسهههیته بسهههیار پایینتری
( )1/1 g/cm3نسبت به ذرات گاني ( )2/1 g/cm3هستند) به
سهر ریا هیدروسهیکلون مي باشد .بنابراین در نهایت با توجه به
د یل ذکر شهده و اسهتفاده از هیدروسیکلون دوم دارای توجیه
اقتصهههادی نبود .بها بررسهههيهای انجام گرفته روی طرح (الف)
مشهههخ گردید که اسهههتفاده از هیدروسهههیکلون دوم تنها در
مواردی توجیه فني دارد که م دار ذرات نرمه کوچ تر از 151
میکرون زیاد (بیش از  25درصههد) باشههد .در آزمایش هي که روی
ی خوراک با م دار  31درصد ذرات کوچ تر از  151میکرون
انجام شههد ،مشههاهده گردید که اسههتفاده از هیدروسههیکلون دو
مرفله ای به جای ی مرفله هیدروسیکلون ،در فدود  1درصد
م دار خاکستر کلي کنسانتره نهایي را کاهش ميدهد.
نهاایج حاصاال از اجرای طرح دو مرحلهای کردن
مارپیچ ای بخش فلوتاسیون
نتایج بدست آمده از اجرای طرح (ج) در جدول  3آمده است .با
م ایسهی جدولهای  2و 3مشخ مي شود که م دار خاکستر
ذرات بارگتر از  511میکرون در کنسهههانتره نههایي مارپیچها با
اجرای طرح (ج) برابر با  1/3درصد است .این در فالي است که
م دار خاکسهههتر این م دودهی ابعادی در کنسهههانترهی نهایي
مهارپیچهها در طرحههای (الف) و (ب) بهه ترتیه برابر با  3/3و
04

طراحی و راه اندازی مدار جدایش سیکلون -مارپیچ دو مرحله ای در کارخانه ذغال شویی زرند

 11/3درصد بود .این ملل خود تصدی ي بر مسئلهی راه یافتن
بخشهي از ذرات درشت ذغالسني به سرریا هیدروسیکلون مي
باشههد .م ایسههه اطععات جدولهای  1و  3نشههان ميدهد که با
تغییر مهدار وافهد سهههیکلون -مارپیچ بخش فلوتاسهههیون و دو
مرفلهای شدن مارپیچها م دار خاکستر کنسانتره نهایي مارپیچ
از م ههدار ( 11/3مههدار قبلي وافههد سهههیکلون -مههارپیچ بخش
فلوتاسهیون) به  11/1درصد کاهش یافت .کمناك م دار ذرات ریا
(کوچ تر از  511میکرون) در خوراک هیدروس هیکلون از م دار
 % 11/1بهه  % 61/5کهاهش پیهدا کرد .این کاهش م دار ذرات
کوچه تر از  511میکرون در خوراک هیدروسهههیکلون ،نتیجه
مسهههت یب فههذن گردش بیهوده ذرات بود .در نتیجههه فههذن
چرخش بیهوده ذرات بهاارزش ،بهه علت جلوگیری از تولید نرمه
در طهي چرخش ذرات ریا ،م ههدار خههاکسهههتر کلي خوراک

علمی -پژوهشی مهندسی معدن

هیدروسههیکلون این وافد نیا از م دار  %21/3به  %21/1کاهش
پیدا کرد.
برای تعیین م ادیر بهینه ی طرح آزمایشهههي (سهههه عامل تناژ
خوراک ،درصد جامد خوراک و موقعیت دریاه کنسانتره در سه
سهههلا) اجرا گردیهد .م ادیر بهینه برای درصهههد جامد و دبي
خوراک ورودی به مارپیچ به ترتی  11و  2تن بر ساعت بدست
آمد .موقعیت دریاه هب بر فس نیاز تنظیب مي شود .با استناد
به این نتایج ،برای تنظیب درصد جامد مللوب ی شیر آب تازه
در جریان کنسهههانترهی مرفلهی اول نصههه گردید .به منظور
تهامین دبي بهینهه برای هر مارپیچ ،با توجه به دبي کلي جریان
کنسهههانترهی مرفلههی اول ( 13/2تن بر سهههاعت) ،برای وافد
مارپیچهای ثانویه تعداد سههه عدد مارپیچ سههه تایي (در کل عدد
 3مارپیچ) نص گردید.

جدول  : 3دانه بندی و میاان خاکستر خوراک هیدروسیکلون ،کنسانتره مارپیچ مرفله اول و مرفله دوم پر از اجرای طرح (ج)
اندازه ()µm

خوراک هیدروسیکلون
درصد وزني

درصد خاکستر
(تجمعي)

کنسانتره مارپیچ مرفله اول
درصد وزني

درصد خاکستر
(تجمعي)

کنسانتره مارپیچ مرفله دوم
درصد وزني

درصد خاکستر
(تجمعي)

+1111

3/2

11/1

23/3

11/1

23/5

1/ 6

511 -1111

22/1

12/3

36/6

11/1

11/5

1/3

151 -511

31/5

11

32/3

13/3

21/3

3/2

15 -151

12/5

11/3

1/1

15/2

3/1

3/1

-15

11/5

21/1

3/3

16/2

3/3

11/1

همانین به علّت فذن بخشهههي از ذرات ریا (کوچ تر از 511
میکرون) از خوراک هیهدروسهههیکلون ،کارآیي هیدروسهههیکلون
افاایش یهافت .به طوری که م دار ذرات ریا (کوچ تر از 151
میکرون) موجود در خوراک مارپیچ و به تبع آن در کنسانتره نیا
از م دار  % 13به  %1/1کاهش پیدا کرد .این امر باع شهههد که
میاان خاکسهتر کنسانتره مارپیچ مرفله اول در فدود  2درصد
(از م هدار  % 11/3به  )% 16/2کاهش یابد .به منظور جلوگیری
از هدرروی ذغال موجود در باطله مارپیچهای مرفله دوم بخش
فلوتاسههیون (با خاکسههتر  11درصههد) ،این جریان به ی وافد
سهههیکلون -مارپیچ که برای فرآوری بخش درشهههت باطله وافد
فلوتاسیون بکار ميرفت ،فرستاده شد.

فهذن گردش مواد بهاارزش در وافد سهههیکلون -مارپیچ بخش
فلوتاس هیون ،باع کاهش تناژ ورودی از م دار  11 t/hبه t/h
 56در این بخش گردید .در نتیجه این کاهش تناژ ،ی ظرفیت
خهالي (در فهدود  21درصهههد) در این بخش بهه وجود آمد .به
همین دلیل کنسهانتره وافد سیکلون -مارپیچ ته ریا کعسیفایر
ابتدای مدار کارخانه که دارای مشخصاتي مشابه با خوراک وافد
سیکلون -مارپیچ بخش فلوتاسیون (خاکستر  21درصد) بود ،به
خوراک این وافد اکافه شد.
نهیجه گیری
 بها تغییر مدار وافد سهههیکلون -مارپیچ بخش فلوتاسهههیون
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