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  (General Introduction)کلیات  -1فصل 
  مقدمه -1-1

 )در طبیعت(صورت طبیعی  که به آلی هستند هاي شیمیائی غیر ترکیب (Minerals)ها  کانی
تجمع طبیعی  (ore)مواد معدنی . ترکیب و ساختمان اتمی مشخصی هستندشوند، و داراي  یافت می
، )سولفید روي، ZnS(، اسفالریت )سولفید سرب، PbS(توان گالن  ها می از کانی. باشند ها می از کانی

  .نام بردرا ) کسید مضاعف مس و آهنا، CuFeS2(و کالکو پیریت ) اکسید قلع ، SnO2(کاستیریت 
شوند، که در بیشتر  اي یافت می هاي پیچیده بیعت با عیاري پائین و در ترکیبفلزات غالباً در ط

همراه ) باطله(ارزش  منظور دستیابی به فلزات اجبار به جدا نمودن حجم بزرگی از مواد بی موارد به
 .باشد می

هاي پیرومتالورژي و هیدرومتالورژي در مراحل بعدي براي جدایش فلز موجود در  روش
شناخته شده  "آرائی کانه"نام  ارزش از باطله به هاي با این جدایش کانی. آیند کار می ها به کانی
شیمیائی هستند، - فیزیکی) بعضاً نسبتاً ساده(رائی معموالً شامل عملیات و فرآیندهاي آ کانه. است

معادل انگلیسی کلمه . دهند هاي مورد فرآیند را تغییر نمی که خواص فیزیکی و شیمیائی کانی
 Mineralو یا  Mineral Dressing ،Ore Dressing ،Mineral Processingآرائی چندین واژه  انهک

Beneficiation شود که خواص فیزیکی و فیزیکو با توجه به تعاریف فوق مشاهده می. باشد می -
  .کنند آرائی مواد ایفا می ها نقش بسیار مهمی را در فرآیندهاي کانه شیمیائی کانی

  
  ها ی کانیخواص فیزیک - 1-2

این . توانند تعیین شوند هاي شیمیائی می ها بدون استفاده از آزمایش خواص فیریکی کانی
از خواص فیزیکی  .ها در شبکه بستگی دارند ها و نحوه قرارگیري اتم خواص به ساختمان بلورین کانی

اص ، خویتوان شفافیت، جال، رنگ، وزن مخصوص، سختی، کلیواژ، شکستگ ها می مختلف کانی
ها  بسیاري از این خواص. مغناطیسی، خواص الکتریکی، خواص رادیواکتیو و خواص نوري را نام برد

کار آیند، اگرچه در مراحل بعدي با اطالعات شیمیائی و  توانند به ها می براي شناسائی سریع کانی
آرائی با توجه  کانهبسیاري از این خواص فیزیکی در . مینرالوگرافی باید این شناسائی اولیه تائید شود

ترکیب  1-1جدول . گیرند ارزش و باطله مورد استفاده قرار می هاي با به اختالف در رفتار بین کانی
 .دهد هاي مهم را ارائه می شیمیائی، سختی و وزن مخصوص برخی از کانی

  
  ها شیمیائی کانی- وخواص فیزیک - 1-3

گیرند، محدود به طبیعت مکانیکی  ار میآرائی مورد استفاده قر ها که در کانه خواص شیمیائی کانی
این خواص، آنهائی هستند که موجب تغییر رفتار فیزیکی . رائی خواهد بودآ هاي مختلف کانه روش
یا گردند، و  می) بدون تغییري در ترکیب شیمیائی آنها(آرائی  یند کانهآها در یک عملیات و فر کانی

هاي پیرومتالورژي و  روش(هاي شیمیائی  شآنهائی هستند که مستقیماً قابل کاربرد در رو
  .باشند می) هیدرومتالورژي
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که منجر به تغییر وزن (برخی ازموارد مهم دراین خواص، میزان تخلخل بر اثر گرما 
که رفتار یک کانی در (، تغییر در خواص مغناطیسی بر اثر گرما، خواص سطحی )شود مخصوص می

  .باشند ندگی، زاویه تماس، کشش سطحی و غیره میسطح یا الیه بین دو فاز است، شامل چسب
  

 .هاي مهم ترکیب، سختی و وزن مخصوص کانی -1-1جدول 
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   (Economics of Mineral Processing)آرائی مالحظات اقتصادي در کانه -2فصل 
  مقدمه - 1- 2

، که فلز و یا ترکیب استها  تجمع طبیعی از کانی (ore)همانطوریکه گفته شد ماده معدنی 
در برخی مواقع درصد فلز یا ماده با ارزش در . دست آید تواند از آن به صورت اقتصادي می زي بهفل

در این حالت دیگر به . باشد طور سودمند میسر نمی قدري کم است، که بازیابی آن به ماده معدنی به
ها و  عه روشآرائی به مجمو کانه. گویند می (Rock)شود و یا به آن سنگ  آن ماده معدنی اطالق نمی

ها، مواد باارزش را از  شیمیائی کانی- شود که بر اساس خواص فیزیکی و فیزیکو فرآیندهائی گفته می
ه به آن کنسانتره مواد باارزش ک. نماید جدا می )که نسبتاً حجم کمی دارند(ارزش  بی

(Concentrate) رزش باطله ا مواد بی. گیرد مورد استفاده براي مراحل بعدي قرار می ،گویند می
(Tailing) شود است که به سد باطله هدایت می.  
تامین مواد مورد نیاز زندگی یکی از مهمترین فاکتورهاي پیشرفت در زمینه استحصال مواد   

صورتی  رائی که مواد باطله را از مواد باارزش بهآ هاي مختلف کانه لذا روش. با ارزش بوده است
و یا  پیرومتالورژ(هاي کمتري در مراحل بعدي  آیند تا هزینه کار می نمایند، به اقتصادي جدا می
  .گیرند، صرف گردد که براي استحصال فلز از کانی مورد استفاده قرار می) هیدرومتالورژي

  
  آرائی دورنما و اهداف کانه -2- 2

شود،  آرائی از استخراج مواد در بخش معدن تامین می مورد نیاز کارخانه کانه (feed)خوراك   
آرائی، عیار قابل قبول ماده معدنی  کانههاي جدید در کارخانه  علم و ابداع روش با پیشرفت که

هاي استخراجی تاثیر  کاهش یافته، که طبیعتاً بر روي ذخیره قابل استخراج معدن و اتخاذ سیاست
  .فراوانی گذارده است

د که در قالب این شوآرائی به موارد کلی زیر خالصه میبطور کلی دورنماي عملیات کانه  
طور اگر ماده معدنی کم عیار و کانی ها ریزدانه باشند و به. دورنما، اهداف عیاري باال خواهد بود

پراکنده در سنگ قرار داشته باشند، در نتیجه هزینه آسیا و میزان هدر رفتن مواد نرمه، باال خواهد 
تا از هدر  ،ف بارزي وجود داشته باشدبود، مگر اینکه بین خواص مختلف کانی باارزش و باطله اختال

هاي باارزش و باطله و همچنین  ات در زمینه طبیعت کانیعاطال. رفتن کانی باارزش جلوگیري نماید
و شکل  (distribution)، توزیع (size)که اشاره به به ابعاد (ore texture)اطالعات بافتی ماده معدنی

(shape) آرائی مسلماً باید  بنابراین هر واحد کانه. ورد نیاز خواهد بودها در ماده معدنی را دارد، م کانی
هاي مقاطع صیقلی از ماده معدنی باشد، که  مجهز به میکروسکپ براي انجام مطالعات بر روي نمونه

خردایش و آسیا، عیار احتمالی کنسانتره،  بینی از مسائل مختلفی از جمله حد در حقیقت یک پیش
  .دست خواهد داد هاي باارزش از باطله ممکن است پیش آید، به نیمشکالتی که در جدایش کا

، مرحله پرعیارسازي باید )هاي باارزش آزادسازي و حصول سایز کانی(پس از این مرحله   
وجود دارد که مهمترین آنها  (concentration)هاي مختلفی براي پرعیارسازي روش. صورت پذیرد

  :قرار زیر است به
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شود، و  این روش با استفاده از خواص نوري و رادیواکتیو مواد انجام می: (sorting)جوري  سنگ - الف
اما امروزه از خواص نوري و . جوري دستی، قطعات پرعیار مواد معدنی بود تا این اواخر شامل سنگ

  .شود رادیواکتیویته مواد براي جدایش آنها استفاده می
روش مواد با استفاده از اختالف وزن در این : (Gravity separation)جدایش ثقلی  -ب

هاي سیال استفاده  ها در جریان شوند، که معموالً از اختالف حرکت کانی شان جدا می مخصوص
کاهش  (flotation)اگرچه اهمیت کاربرد این روش پس از پیشرفت و توسعه فلوتاسیون . شود می

برد آن رنماید، کا ا کمتر آلوده میسادگی و مزیت آنکه محیط زیست ر  لی با توجه بهویافته است، 
  .افزایش یافته است

مسلماً . گیرد ها انجام می جدایش در این روش بر اساس تفاوت خواص سطحی کانی: فلوتاسیون -پ
ها براي  ها، روش فلوتاسیون است که متاثر از میزان تمایل کانی مهمترین روش پرعیارسازي کانی

با . باشد می) pulpمخلوط آب و ماده معدنی، (اخل پالپ هاي هواي موجود در د اتصال به حباب
هاي باارزش  مختلفی، امکان آنکه کانی (reagents)تنظیم شرایط پالپ، و با استفاده از مواد شیمیائی 

گردند، مواد باطله متمایل به  (Hydrophobic/Aerophilic)هاي هوا  متمایل به جذب توسط حباب
وجود  بشوند، و در نتیجه از یکدیگر جدا شوند، به (Hydrophilic/Aerophobic)جذب در آب 

  .خواهد آمد
جدایش در این روش براساس تفاوت در خواص : (magnetic separation)جدایش مغناطیسی  -ت

هاي مغناطیسی با شدت کم، براي جدایش  جداکننده. شود هاي مختلف انجام می مغناطیسی کانی
در حالیکه . گرفته شوند رکا توانند به تیت از باطله میهاي فرومغناطیس همانند منی کانی

کار  نند ولفرامیت از باطله بهاهاي پارامغناطیس هم هاي با شدت باال براي جدایش کانی جداکننده
آرائی مواد معدنی آهن و همچنین  جدایش مغناطیسی یکی از مهمترین فرآیندها در کانه. آیند می

  .اشدب هاي ساحلی می کانسارهاي ماسه
ها براساس خواص  در این روش جدایش کانی: (electrical separation)جدایش الکتریکی  -ث

هاي هادي از  جداکننده الکتریکی براي جداکردن کانی. شود هدایت الکتریکی آنها انجام می
ند ترین استفاده آنها در فرآی این روش نسبتاً کاربرد محدودي دارد و بزرگ. آید غیرهادي به کار می

عیب عمده این روش محدود بودن ظرفیت . دشبا هاي ساحلی و کانسارهاي پالسر می مربوط به ماسه
و آنکه مواد باید خشک بوده و رطوبت هوا و محیط نیز باید در حد قابل  استواحدهاي صنعتی آنها 

از دو و  دست نیآمده و ترکیبی در بسیاري از موارد کنسانتره مطلوب توسط یک روش به. قبولی باشد
  .صورت اقتصادي پرعیار گردند ها به هاي یاد شده الزم است تا کانی ها و تکنیک یا بیشتر از روش

  
  آرائی فلوشیت کانه -3- 2

آرائی بر روي مواد معدنی انجام  با توجه به آنکه عملیات مختلفی در یک کارخانه کانه
جریان مواد را از یک واحد  به واحد دیگر  ،)فلوشیت(گیرد، لذا الزم است تا با استفاده از نمودار  می

در . شود گفته می (flowsheet)نشان دهند، که به آن فلوشیت و یا نمودار مسیر جریان مواد 
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، هائی که هر یک معرف یک واحد کلی هستند، باشد تواند با ارائه بلوك ترین فرم، این نمودار می ساده
  ).1-2شکل (گویند  یم (block diagram)دیاگرام بلوکی به آن که 

  
 .آرائی مثالی از یک نمودار بلوکی در کانه -1- 2شکل 

  

  
  .آرائی مثالی ساده از نمودار خطی در واحد کانه -2- 2شکل 

  
تواند شامل چندین  طور مثال واحد خردایش خود می شود که به مشاهده می 1- 2در شکل 

تواند مشتمل بر چند واحد  ش نیز میشکنی و یا آسیا باشد، و یا همچنین واحد جدای مرحله سنگ
. آرائی را از نظر واحدهاي کلی بررسی نماید تواند یک کارخانه کانه در نتیجه نمودار بلوکی می. باشد

آرائی  یک واحد کانه (line flowsheet)اگر همان نمودار با جزئیات بیشتر رسم شود، نمودار خطی
در این . بیشتري با جزئیات مربوط آمده است، که در آن واحدهاي )2- 2شکل (آید  دست می به

توان با  اند، که حتی می تر رسم شده طور دقیق شکنی، آسیا و سرند به حالت واحدهاي مختلف سنگ
هاي مختلف بر روي خطوط نمودار کمک به  ذکر اعداد و ارقام مربوط به دبی جریان مواد در شاخه

  .آرائی نمود درك و شناخت بهتر کارخانه کانه
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  آرائی هزینه هاي کانه -4- 2
آرائی و میزان هدررفتن مواد باارزش بویژه در مواقعی که مواد معدنی  هاي کانه مقایسه هزینه

آرائی جزئیات  هاي کانه لذا در بیشتر کارخانه. شود، بسار مهم است با عیار پائینی استفاده می
منظور ابتدا  بدین. شود می هاي جاري و تعمیر و نگهداري واحدهاي مختلف ثبت ها و هزینه حساب

هاي ریزتري از قبیل پرسنل، مواد مصرفی، انرژي و متفرقه تقسیم  آرائی را به بخش یک واحد کانه
هاي جاري شامل مدیریت کارخانه،  هزینه) ها براي دو قسمت الف نمایند، که تمام این بخش می

) ارسنجی و متفرقه، و بشکنی، آسیا، پرعیارسازي، آبگیري، سد باطله، متالورژي، عی سنگ
شکنی، فیدر و سیلوها، پرعیارسازي، آبگیري،  هاي تعمیر و نگهداري شامل ساختمان، سنگ هزینه

 .گیرد ها، آسیا و متفرقه مورد ارزیابی قرار می و پمپ اسد باطله، موتوره
  

  .تن در روز 500رائی با تولید آ هاي مختلف ماهانه در یک واحد کانه مثالی از ریز هزینه -1-2جدول 

  
  

آرائی بسیار سودمند باشد و البته نحوه  تواند براي واحدهاي کانه انجام این نوع محاسبات می  
هاي مختلف  آرائی و بخش هاي در نظر گرفته شده تابعی از فلوشیت واحد کانه محاسبات و ریز بخش

یا از کشوري به کشور دیگر با اي به کارخانه دیگر و  مسلماً این نوع محاسبه از کارخانه. باشد آن می
هاي مختلف یک  یک مثال از ریز هزینه - 1-2جدول . توجه به مقررات خاص خود متفاوت است

  .دهد آرائی را در یک ماه نشان می واحد کانه
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  (Efficiency of Mineral Processing)   آرائی کارآئی عملیات کانه -5- 2
  (Liberation)آزادسازي  -5-1- 2

، آن است که مواد باارزش را از )شکنی و آسیا سنگ(ر مراحل مختلف هدف از خردایش د
اگر چنین هدفی حاصل گردد نه تنها در مصرف . آزاد نمود) ترین سایز ممکن در درشت(باطله 

انرژي با توجه به کم بودن میزان ذرات ریز تولیدي صرفه جوئی شده است، بلکه انجام مراحل بعدي 
باشد، بنابراین انجام  اگر منظور تولید محصولی با عیار باال می  .اهند بودتر خو تر و ارزان نیز ساده

دست  در عمل حصول آزادي کامل بندرت به. هاي باارزش مسلم خواهد بود دقیق آزادسازي کانی
ذراتی که صرفاً . گردد طور کلی پس از خردایش سه نوع محصول مختلف حاصل می آید و به می

ارزش،  بیصرفاً شامل شوند، و ذرات  نامیده می (concentrate)کنسانتره  ،دارزش هستن شامل کانی با
. داراي باطله و کانی باارزش هستند (middling)شوند، و ذرات میانی  نامیده می (tailing/tail)باطله 

ولی ، هرچه که عملیات خردایش بیشتر ادامه یابد در عمل، میزان محصول میانی کمتر خواهد بود
  .ژي و میزان نرمه تولید شده بیشتر خواهد بودمصرف انر
ها  هاي باارزش کامالً آزاد شده به کل کانی درصد کانی، (liberation degree)"درجه آزادي"  

ناشی از خردایش در  یها با باطله ضعیف باشد، شکستگ اگر پیوند بین کانی. باشد در ماده معدنی می
و در نتیجه درجه آزادي باال خواهد بود،  (intergranular) نماید امتداد خطوط ضعیف پیشرفت می

هاي باارزش  هنگامی که باطله و کانی. هاي رسوبی این چنین است که معموالً در رابطه با سنگ
زیرا . شود صورت محکم در کنار هم باشند، لذا ذر زمان خردایش محصول بیشتري تولید می به

و در نتیجه درجه  (transgranular)افتد  فاق میها ات شکستگی ناشی از خردایش در داخل دانه
  .آید دست می آزادي پائینی به

این نکته شایان توجه است که در فرآیندهاي خاصی ممکن است که درجه آزادي باالئی   
هائی مانند جدایش ثقلی و  مورد نظر نباشد و یا حتی مطلوب نباشد، براي مثال با استفاده از روش

صولی با بازیابی خوبی، بدون آنکه ذرات از باطله به درستی جدا شده باشند، توان مح مغناطیسی می
این امر ناشی از آن است که اختالف خاصیت مغناطیسی و یا وزن مخصوص بین . دست آورد به

پذیر خواهد  تر امکان نتیجه جدایش در ابعاد درشت محصول میانی و باطله مشخص و بارز است و در
هاي باارزش کامالً از باطله آزاد شوند،  ر همین ماده خیلی ریز شود تا کانیدر صورتی که اگ. بود

دست آید، ولی میزان بازیابی به علت ریز بودن بیش از حد  ممکن است که درجه آزادي باالئی به
از طرف دیگر فلوتاسیون با توجه به آنکه ). هاي روش با توجه به محدودیت(ذرات پائین خواهد بود 

شود تا سطح  االمکان سعی می شود، لذا حتی ذرات از خواص سطحی آنها استفاده می براي جدایش
دست آورد که نتیجتاً درجه آزادي نیز باال  نظر و مطلوب را با انجام خردایش به بیشتري از ذرات مورد

مقطعی از یک ماده معدنی است که پس از خردایش، محصوالت مختلفی از  3-2شکل . خواهد بود
  .ست آمده استد آن به
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 .مقطع شماتیکی از ذرات یک ماده معدنی پس از خردایش -3- 2شکل 

  
اگرچه از نظر داشتن کانی  AAدهد و منطقه  کانی باارزش را ارئه می Aمنطقه   

انجام خردایش تولید . باارزش غنی است، ولی به مقدار بسیار باالئی درگیر با باطله است
عنوان  غنی از کانی باارزش هستند و به 1ید، ذرات نوع نما را تولید می 4تا  1محصوالت 

شوند و مقدار  بندي می عنوان باطله طبقه به 4ذرات نوع . شوند بندي می کنسانتره طبقه
شوند، که در حد خود موجب افت بازیابی کانی  کمی از کانی باارزش در آنها یافت می

بندي  محصوالت میانی طبقه عنوان در هر صورت به 3و  2ذرات نوع . شود باارزش می
الزم، براي حصول درجه آزادي مطلوب  (regrinding)شوند، اگرچه میزان آسیاي مجدد  می

  .خواهد بود 2بیش از حالت ذرات  3از ذرات نوع 
  

  
 .استفاده از دو مرحله خردایش براي حذف باطله) فلوشیت(نمودار  -4- 2شکل 

 
هاي باطله  گیرد، کانی فرآیند قرار می که یک ماده معدنی کم عیار مورد هنگامی  

بعضاً خردایش تا سایزي درشت ممکن است . شوند اغلب در سایزهاي درشت آزاد می
-Preپرعیارسازي اولیه (اقتصادي باشد، و علت آن است که در مرحله اول پرعیارسازي 
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concentration(شود و سپس مواد میانی، مورد آسیاي مجدد و ، بخش باطله حذف می 
. آید دست می گیرد، که کنسانتره نهائی و همچنین باطله نهائی به فرآیند ثانویه قرار می

گردد  محصول میانی این بخش نیز مجدداً براي آسیاي مجدد به بخش خردایش باز می
  ).4-2شکل (

، سبب نماید اي از باطله را حذف می این تکنیک با توجه به آنکه قسمت عمده  
هائی مانند روش واسطه سنگین که  شود و اغلب در روش خردایش میجوئی در هرینه  صرفه

  .آید کار می شود، به راحتی انجام می جدایش ذرات باطله از ذرات میانی به
هاي مختلفی براي تعیین درجه آزادي وجود دارد که با مطالعه نازك و  روش  

ن به روش تعیین توا ها می از جمله این روش. شود صیقلی در زیر میکروسکپ انجام می
گیري  گیري سطح، روش اندازه روش تحلیل تصویري که شامل روش اندازه درجه آزادي به

اي است و همچنین روش تعیین درجه  اي، روش شمارش ذره خطی، روش شمارش نقطه
شود که  هاي سنگین و روش مغناطیسی و غیره انجام می هاي محلول آزادي به روش

تر و  محاسبه درجه آزادي را آسان SEM (scanning electron microscope)استفاده از
% 20کنند که حداکثر  در عمل معموالً ماده معدنی را تا حدي خرد می. تر نموده است دقیق

  .ها باشد با سایر کانی) مخلوط(از کانی باارزش به حالت درگیر 
  
  (concentration)پرعیارسازي  - 5-2- 2

باشد و  کانی باارزش آزاد شده از ذرات باطله می پرعیارسازي در واقع جدایش ذرات  
وسایل . گیرد ها صورت می هاي مختلفی با توجه به خواص مختلف کانی وسیله روش به

هاي  ، سلول)هاي ثقلی وسایل و جداکننده(ها، میزهاي لرزان  مختلفی مانند جیگ
سنگین و غیره هاي مغناطیسی و یا الکترواستاتیکی، روش واسطه  فلوتاسیون، جداکننده

عملیات پرعیارسازي غالباً دو و یا بیشتر . کار گرفته شوند توانند در پرعیارسازي مواد به می
گیرند، و  محصول دارد که محصوالت میانی معموالً براي فرآیند مورد استفاده مجدد قرار می

سایل و هر یک از و. شود کنسانتره جهت فروش، انبار شده و باطله به سد باطله هدایت می
توانند مورد استفاده واقع گردند،  الذکر در محدوده سایز خاصی از ذرات می هاي فوق روش

 .دهد محدوده مطلوب و موثر را براي هر روش ارائه می 5-2که شکل 
آل نیست و  آرائی هیچگاه کامل و ایده توجه به این نکته الزم است که عملیات کانه  

همین شکل نیز همواره  گیرد و به ر شاخه باطله قرار میهمواره مقداري از محصول باارزش د
منظور بیان و تعریفی از  لذا به. مقداري از باطله در شاخه محصول باارزش موجود است
تعریف  (grade)و عیار  (recovery)چگونگی عمل جدایش و پرعیارسازي، دو پارامتر بازیابی

و یا در کل (ار یک واحد جداکننده بازیابی بیان کننده آن است که به چه مقد. شود می
) ورودي به آن واحد(در استخراج مواد باارزش موجود در یک شاخه ) آرائی کارخانه کانه

  :شود موثر و موفق بوده است و به صورت زیر تعریف می
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  100)*وزن مواد باارزش در خوراك/وزن مواد باارزش در کنسانتره(%)= (بازیابی 
صورت  یا هدر رفتن مواد باارزش در باطله در تعریف مشابهی بهو  (loss)و در نتیجه افت 

  :شود زیر بیان می
   100)*وزن مواد باارزش در خوراك/وزن مواد باارزش در باطله(%) = (افت 

طور مثال اگر راندمان  به. توان به افت، بازیابی مواد باارزش در باطله نیز اطالق نمود که می
از مواد باارزش موجود در خوراك، در % 90اشد، یعنی آنکه ب% 90یک کارخانه و یا واحدي 

شود و یا از دست  از مواد باارزش به باطله منتقل می% 10آید و  دست می کنسانتره به
  .رود می

  
 .آرائی ها و وسایل مختلف در کانه محدوده موثر کاربرد روش -5- 2شکل 

 
از خوراك، کنسانتره و یا  اعم(عیار، پارامتري براي تعیین کیفیت مواد هر شاخه   
آرائی باید از عیار  یک واحد کانه) کنسانتره(آل محصول  به صورت ایده. باشد می) باطله

بنابراین عیار هر شاخه به صورت زیر . باالئی و برعکس باطله از عیار پائینی برخوردار باشد
  :شود بیان می

  100))*وزن مواد باطله+ زش وزن مواد باار)/(وزن مواد باارزش در شاخه(%) = ((عیار 
  :و یا

  100))*وزن کل مواد آن شاخه)/(وزن مواد باارزش در شاخه(%) = ((عیار 
هاي فلزي مورد نظر است، معموالً  ذکر است، در هنگامی که عیار کانی الزم به  

عیار و بازیابی . شوند که با درصد کانی فلزي متفاوت است عیارها برحسب درصد بیان می
) کاهش(طور مثال با از دست دادن  با یکدیگر دارند، به (trade off)معکوس  یک رابطه

منحنی کلی این روند معکوس بازیابی و  6- 2شکل . آید دست می یکی، افزایش دیگري به
  .دهد آرائی نشان می عیار کنسانتره را براي هر کارخانه کانه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 12

  
  .در هر کارخانه کانه آرائی منحنی روند تغییارت بازیابی و عیار کنسانتره -6- 2شکل 

 
توان استنتاج نمود که اگر عیار باالئی از کنسانتره مورد  می 6-2با توجه به شکل   

، که این )افت باال خواهد بود(نظر باشد، نتیجتاً عیار مواد باارزش در باطله هم افزایش یافته 
اد باارزش زیاد خوبی انجام نشده است و افت مو امر بدان معنی است که عمل جدایش به

اگر عیار کنسانتره پائینی . باشد عملیات پائین می) بازیابی(است و در حقیقت راندمان 
، که به )افت پائین است(موردنظر باشد، یعنی عیار مواد باارزش در باطله هم کم است 
  .باشد معنی خوب بودن عمل جدایش و یا باال بودن راندمان جدایش می

  
  (Mass Balance)موازنه وزنی  -5-3- 2

مطالعه نحوه توزیع مواد در شاخه هاي مختلف و یا تجمع و ترکیب مواد از   
و عیار، اساس محاسبات توازن ) دبی(آرائی از نظر وزن  هاي مختلف یک واحد کانه شاخه

منظور ابتدا الزم است که فلوشیت واحد رسم شود و  بدین. دهد وزنی را تشکیل می
محاسبات موازنه وزنی براساس . بر روي آن نمایش داده شوندهاي ورودي و خروجی  شاخه

  :شود صورت زیر بیان می اصل بقاء ماده و به
  تجمع= خروجی  –ورودي 

کار  (steady state)صورت پیوسته و در حالت ثبات  این معادله براي سیستمی که به
  ):بر صفر استدر سیستم تجمع وجود ندارد و برا(آید  صورت زیر در می کند به      می

  خروجی= ورودي 
) کنسانتره و باطله(آرائی داراي دو محصول  موازنه وزنی در حالتی که واحد کانه  

خوراك، کنسانتره و باطله ) دبی هاي(هاي  ترتیب وزن به Tو  F ،Cاست و با فرض آنکه اگر 
صورت زیر بیان  ترتیب عیارهاي خوراك، کنسانتره و باطله باشند، به نیز به tو  f ،cباشند و 

  :شود می
F=C+T T=F-C 
Ff=Cc+Tt Ff=Cc+(F-C)t 
(C/F)=(f-t)/(c-f) 
(F/C)=(c-f)/(f-t)  
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نامند و در واقع نشان  می (concentration ratio)را نسبت تغلیظ  (F/C)در روابط فوق،  
نسبت عیار کنسانتره به عیار . آید دست می تن کنسانتره به Cتن خوراك،  Fدهد که از  می
دهد عیار  نامند، و نشان می می (enrichment ratio)شدن  را نست غنی (c/f)وراك خ

بنابر تعریف کلی بازیابی و با استفاده از روابط . خوراك در یک فرآیند چند برابر شده است
  :دست آورد توان معادالت بازیابی را به الذکر می فوق

R(%)=[(Cc)/(Ff)]*100  (C/F)=(f-t)/(c-t) 
R(%)=[(c(f-t))/(f(c-t))]*100 

آرائی که داراي سه محصول  معادله موازنه وزنی و بازیابی را براي یک واحد کانه :تمرین
  .دست آورید است، به) کنسانتره مس، کنسانتره سرب و باطله(

  
  (Metallurgical Efficiency)کارآئی متالورژیکی  - 5-4- 2

توانند  پارامتر بازیابی و عیار میآرائی، همانطوریکه گفته شد دو  در یک واحد کانه  
بیانگر چگونگی عمل جدایش مواد باارزش و باطله در آن واحد و همچنین کیفیت هر شاخه 

البته این دو پارامتر رابطه معکوس با هم دارند و در نتیجه براي هر عیار کنسانتره، . باشند
که یک نقطه (دهند  ارئه می را) عیار- بازیابی(یک بازیابی نیز وجود دارد و در واقع یک زوج 

شود، که با داشتن عیار کنسانتره و  حال سئوالی که مطرح می). است 6-2از منحنی شکل 
جاي یک نقطه از  هاي مختلف، چگونه کارآئی واحد بررسی شود؟ یعنی اگر به بازیابی

ند، بازیابی موجود باشد، که با هم متفاوت هست-منحنی، چندین نقطه یا زوج عیارکنسانتره
و نه از (بازیابی از نظر متالورژیکی و فنی - چگونه بررسی شود؟ کدام زوج عیارکنسانتره

منظور تالش زیادي شد تا با ترکیب این  بدین. باشد حالت اپتیمم را دارا می) نظراقتصادي
  .دو پارامتر با یکدیگر و معرفی اندیسی، ارزیابی متالورژیکی یک واحد ممکن شود

را  (S.E., separation efficiency) "کارآئی جدایش"، رابطه (shulz, 1970)شولز   
، (Rm)، از بازیابی مواد باارزش در کنسانتره (Rg)برابر تفریق بازیابی مواد باطله در کنسانتره 

برابر وزن مواد باارزش در کنسانتره تقسیم بر وزن مواد باارزش در خوراك  Rm. تعریف نمود
برابر وزن مواد باطله در کنسانتره تقسیم بر وزن مواد  Rg). یرابطه بازیابی معمول(است 

، Fهاي خوراك، کنسانتره و باطله باشند و  عیار t  و f ،cلذا اگر . باشد باطله در خوراك می
C  وT هاي دبی(هاي  نیز وزن ( خوراك، کنسانتره و باطله باشند، وm  درصد فلز)در ) ماده

بنابراین و براساس تعاریف فوق معادله کارآئی جدایش . دباش) عیار تئوریکی(کانی باارزش 
  :آید دست می بهبه صورت زیر 

S.E.=Rm-Rg  
Rm(%)=[(Cc)/(Tt)]*100 
Rg(%)=[(C(m-c))/(F(m-f))]*100 
S.E.(%)=Rm-Rg=[(Cc)/(Tt)]*100 - [(C(m-c))/(F(m-f))]*100 
S.E.(%)=[(C/F)(m(c-f))]/[f(m-f)]*100 
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بازیابی مقادیر مختلفی از -هاي مختلف عیارکنسانتره ارآئی جدایش براي زوجدر نتیجه با محاسبه ک
S.E. توان استفاده  اگرچه از اندیس کارآئی جدایش براي مقایسه عملکرد واحدها می. شود حاصل می

توان استنتاج  روشنی می به. تواند مالك ارزیابی باشد نظر اقتصادي این اندیس نمی نمود، ولی از نقطه
توان اظهار نمود که ضرورتاً  عملکرد  که حتی با داشتن یک مقدار باالئی از کارآئی جدایش نمینمود 

  .واحد با بیشترین سوددهی ممکن، همراه خواهد بود
آرائی افزایش ارزش اقتصادي ماده معدنی است، اهمیت رابطه عیار  آنجائیکه هدف از کانه از  
ترکیبی از عیار کنسانتره و بازیابی است، که در نتیجه ترین  بازیابی در تعیین اقتصادي-کنسانتره

این . واحد همراه با بیشترین سوددهی براي هر تن ماده معدنی فرآیند شده در کارخانه خواهد بود
هاي حمل کنسانتره به واحد ذوب،  محصوالت باارزش، هزینه/امر در ابتدا به قیمت فروش محصول

کنسانتره با عیار باال، هزینه ذوب . عی از عیار است، بستگی داردهاي متفرقه دیگر، که خود تاب هزینه
آرائی توام خواهد بود، که  تري در کارخانه کانه تري را موجب خواهد شد، ولی با بازیابی پائین پائین
اي با عیار پائین داراي بازیابی  اگرچه کنسانتره. باشد معنی کمتر بودن وزن کنسانتره تولیدي می به

هاي  حمل و ذوب باالتر خواهد بود، چرا که مقدار کنسانتره  است، ولی هزینه) وزن بیشتري(باالتر 
و امکان وجود  (penalty)امکان وجود ناخالصی در کنسانتره، موجب تعلق جریمه . باشد باالتر می

  .شوند به قیمت فروش می (bonus) مواد باارزش ثانویه در کنسانتره، موجب تعلق جایزه
براي هر ترکیب و زوجی  (NSR, net smelter’s return)لص حاصل از واحد ذوب درآمد خا  

  :شود صورت زیر بیان می بازیابی به- از عیار کنسانتره
NSR) =هاي ذوب هزینه+ هزینه حمل ( –) پرداخت بابت فلز موجود در کانی باارزش  (  

مالحظه  7-2در شکل  .شود خالصه می 7-2صورت منحنی شکل  الذکر به رابطه و توضیحات فوق
، براي اپتیمم عیار )NSRیا (شود که باالترین مقدار سود و درآمد خالص حاصل از واحد ذوب  می

اي با  آرائی، تولید کنسانتره نتیجتاً ضروري است که عملیات کانه. دست خواهد آمد کنسانتره به
عبارت دیگر با تغییر  به االمکان به عیار مطلوب و اپتیمم نزدیک است، بنماید و عیاري که حتی

بدیهی است تغییرات در قیمت فلز، شرایط . آرائی به مقادیر اپتیمم رسید شرایط کاري در واحد کانه
براي مثال . تاثیر دارد و سبب تغییر در عیار اپتیمم کنسانتره خواهد شد NSRواحد ذوب و غیره بر 

تره کمتر خواهد شد، که خود موجب اگر قیمت فلز افزایش یابد، در نتیجه عیار اپتیمم کنسان
  .شود افزایش بازیابی می

آرائی اهمیت بسزائی در اقتصاد و سوددهی  شرایط قرارداد بین واحد ذوب و واحد کانه  
معموالً  (smelter’s contracts)قراردادهاي واحد ذوب . آرائی و معدنی خواهد داشت عملیات کانه
 LME, London)بر اساس قیمت فلز در بازار بورس لندن باشند و قیمت کنسانتره نیز  پیچیده می

metal exchange) هاي  معموالً در قرارداد واحد ذوب کلیه موارد مربوط به قیمت. شود تعیین می
یک قرارداد واحد  2-2جدول . شود طور دقیق مشخص می فلز، محصوالت جنبی و دیگر شرایط به

  .ه داده استصورت نمونه ارائ ذوب را براي فلز قلع، به
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  .ها برحسب عیار کنسانتره تغییرات پرداخت و هزینه -7- 2شکل 

 
  .اي از واحد ذوب در مورد کنسانتره قلع قرارداد نمونه  و ساده -2-2جدول 

 
 
  (Economic Efficiency)کارآئی اقتصادي  - 5-5- 2

از اهمیت  بازیابی- که قبالً ذکر گردید، اهمیت متالورژیکی عیار کنسانتره همانطوري  
شایان ذکر است که یک ترکیب خاصی از عیار کنسانتره و . باشد هاي اقتصادي کمتر می ارزیابی

. نماید بازیابی تولید بیشتري درآمد را تحت شرایط خاص قیمت فلز، و شرایط قرارداد واحد ذوب می
ل باالترین درآمد، بازیابی، حصو-البته در حالت کلی با تغییر شرایط متالورژیکی در عیار کنسانتره

اي  مقایسه (.E.E)راندمان و یا کارآئی اقتصادي . محتمل نخواهد بود و دستخوش تغییر خواهد شد
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در واقع کارآئی اقتصادي . باشد هاي واقعی و تئوریکی براي هر تن ماده معدنی می در حالت  NSRاز 
تئوریکی، ماکزیمم  NSRکه  البته باید متذکر شد. تئوریکی است NSRواقعی بر  NSRبرابر تقسیم 

    .باشد آید، می دست می آل به درآمد ممکن که تحت شرایط کامل و ایده
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   (Comminution)خردایش -3فصل 
  مقدمه - 1- 3

هاي باارزش با باطله همراه هستند، لذا با  آنکه کانی با توجه به  که گفته شد، همانطوري
نمایند، تا سپس با استفاده  هاي باارزش را از زمینه و متن باطله خارج می خردایش، کانی استفاده از
مواد منفجره در معادن براي استخراج مواد معدنی . هاي مختلف، پرعیارسازي آن انجام گیرد از روش

خردایش عنوان اولین مرحله کاهش سایز و یا  توان به گیرند و آتشباري را می مورد استفاده قرار می
آرائی این کاهش سایز مواد معدنی استخراج شده در مراحل  در کارخانه کانه. قلمداد نمود

شکنی، سایز ذرات  سنگ. شود دنبال می (grinding)و سپس آسیا  (crushing)شکنی  سنگ
در ) از نظر ابعاد(دهد، که محصول آن قابل استفاده  استخراج شده از معدن را تا حدي کاهش می

  .یا باشدبخش آس
شکنی با استفاده از نیروهاي فشاري وارده بر ماده معدنی در مقابل یک سطح یا  سنگ  

وسیله  آسیاي مواد به. گیرد وسیله ضربه در مسیر حرکت مواد انجام می دیواره محکم و یا به
وله و اي همانند میله و یا گل و ضربه، با استفاده از مواد خردکننده (abrasion)هاي سایش  مکانیسم

سنگ شکنی معموالًَ به صورت خشک و در چندین . یا خود مواد خرد شونده صورت می پذیرد
نسبت خردایش یک . شود انجام می) براي هر مرحله( 6تا  3مرحله با نسبت خردایش در حدود 

شکن  شکنی، نسبت سایز متوسط ذره ورودي به سایز متوسط ذره خروجی از سنگ مرحله سنگ
  .اگرچه که در این رابطه تعاریف دیگري نیز وجود داردشود،  اطالق می
در آخرین مراحل کاهش سایز و ) اي، گلوله اي و یا اتوژن اعم از آسیاي میله(آسیاها   

تواند به دو صورت تر و خشک انجام شود، و البته  آسیا می. گیرند خردایش مورد استفاده قرار می
 (pulp)راحل بعد از آن نیز غالباً به صورت پالپ تر است که خوراك م معموالً روش تر متداول

  .باشد می
  
  اهداف خردایش یا کاهش ابعاد -2- 3

  :صورت زیر خالصه شود تواند به اهداف اصلی خردایش یا کاهش ابعاد، می
تر و مناسب براي استفاده در مراحل  هاي بزرگ مواد به ذرات کوچک کاهش ابعاد کلوخه -

  .آرائی بعدي کانه
 .هاي باارزش از باطله همراه زاد نمودن کانیشکستن مواد و آ -
 .منظور سهولت در حمل و نقل کاهش ابعاد مواد، به -

  
  مراحل کاهش ابعاد -3- 3

توانند در یک مرحله به ابعاد  مواد معدنی استخراج شده که کامالً درشت هستند، نمی  
اج شده، ممکن است به بنابراین براي داشتن ذرات ریز مطلوب از ابعاد مواد استخر. مطلوب برسند

البته معموالً مراحل خردایش داراي دو مرحله . شکنی نیار باشد مرحله سنگ) و یا حتی بیشتر(سه 
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بندي  طبقه (Hukki)هوکی . باشد شکنی و گاهاً بیشتر و همچنین یک و یا دو مرحله آسیا می سنگ
نموده است، که البته این کلی زیر را در رابطه با ابعاد محصول مراحل مختلف خردایش پیشنهاد 

 .تواند تغییراتی داشته باشد بندي با توجه به نوع وسایل و ماشین آالت مورد استفاده می طبقه
  
  .متر - 1از ابعاد بسیار بزرگ تا    (explosive shattering)آتشباري  -
  .متر میلی -100متر تا  - 1از ابعاد    (primary crushing)شکنی اولیه  سنگ -
  .متر میلی -10متر تا  میلی -100از ابعاد  (secondary crushing)نی ثانویه شک سنگ -
  .متر میلی -1متر تا  میلی -10از ابعاد    (coarse grinding)آسیاي مواد درشت  -
  .میکرون - 100متر تا  میلی - 1از ابعاد   (fine grinding)آسیاي مواد ریز  -
  .میکرون -10میکرون تا  -100از ابعاد  (very fine grinding)ریز  آسیاي مواد بسیار -
  .میکرون -1میکرون تا  -10از ابعاد  (super fine grinding)ریز  آسیاي مواد بینهایت -
  
  پارامترهاي عملیاتی در خردایش -4- 3

خردایش مواد توسط پارامترهائی همانند میزان رطوبت مواد، نسبت یا ضریب خردایش و 
  .شود ، که ذیالً براي هریک توضیحاتی ارائه میگیرند غیره تحت تاثیر قرار می

  
  میزان رطوبت -4-1- 3

وزن مواد % 4-3چنانچه خردایش به صورت خشک انجام شود و میزان رطوبت مواد کمتر از   
شود تا مواد به  افزایش رطوبت از این مقدار موجب می. باشد، در خردایش اشکالی پیش نخواهد آمد

  .ده و کارآئی خردایش کاهش یابددیواره وسیله خردکننده چسبی
  
  نسبت یا ضریب خردایش - 4-2- 3

نسبت یا ضریب خردایش یک وسیله خردایش، به نسبت متوسط ابعاد ذرات خوراك به   
تعاریف دیگري براي نسبت خردایش شده است که . باشد متوسط ابعاد ذرات محصول آن وسیله می

گیرند، و یا ابعادي  ذرات ورودي و خروجی در نظر می در برخی از آنها متوسط ابعاد را ماکزیمم ابعاد
عبارت دیگر نسبت خردایش را با رابطه زیر بیان  به. مواد از آن بگذرد% 80گیرند که  در نظر می

 .گذرند ترتیب خوراك و محصول از آن می به% 80ابعادهائی هستند که  d80productو  d80feed  .کنند می
 100است، در حالیکه براي مراحل آسیا تا  7تا  3معموالً حدود شکنی  نسبت خردایش براي سنگ

تحت یک نسبت خردایش برابر، انرژي مورد نیاز براي خردایش با افزایش ریزي . تواند باشد نیز می
  .یابد مواد افزایش می

R=(d80feed)/(d80product)  
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  مدارهاي خردایش بسته و باز - 4-3- 3
گیرد تا مواد ریز و  بندي ابعادي قرار می ایش، یک مرحله طبقهمعموالً پس از هر مرحله خرد  

اگر مواد دانه درشت هستند، به واحد . بندي ابعادي قرار گیرند درشت تولید شده، مورد طبقه
گویند و مواد ریز به واحد بعدي  می  (circulating load)ردند که به آن باردرگردش خردایش باز م
در . گیرد انجام می (closed circuit)ت، عملیات خردایش در مدار بسته در این حال. شوند منتقل می

حالتی که موادي براي کاهش ابعاد مجدد به واحد خردایش اولیه باز نگردد، مدار عملیات باز نامیده 
تر  تر و مصرف اقتصادي عملیات خردایش در مدار بسته به علت تولید محصول هموژن. شود می

  .شود ح داده میانرژي، معموالً ترجی
  
  اصول خردایش -5- 3

صورت منظمی  ها در سه جهت به باشند، که در آنها اتم ها اکثراً داراي شبکه بلوري می کانی
وسیله سایز و نوع پیوندهاي فیزیکی و شیمیائی که بین  ها به چگونگی قرار گرفتن اتم. اند قرار گرفته

ا این پیوندها توسط اعمال تنس کششی ه در شبکه بلورین کانی. شود آنها وجود دارد، مشخص می
  ).1- 3شکل (شوند  شکسته می) تواند توسط نیروهاي فشاري و کششی ایجاد شود که می(

  
 .ها شکسته شدن پیوند اتم -1- 3شکل 

  
صورت یکنواختی تحت بارگذاري قرار گیرند، توزیع تنش در آنها  ها اگر حتی به سنگ

ها است که  ها در سنگ به دلیل وجود انواع مختلفی از کانیاین امر . صورت یکنواخت نخواهد بود به
در سنگ، در هنگام اعمال  (crack)وجود درزه . از نظر سایز و خواص مکانیکی با هم متفاوت هستند

  ).2-3شکل (صورت موضعی براي تمرکز تنش خواهد بود  نیرو بر آن بسیار مهم است، چراکه به
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 .ه یا شکافتمرکز تنش در لبه درز -2- 3شکل 

  
نشان داده است که افزایش تنش در اطراف درزه یا شکاف، متناسب  (Inglis, 1913)انگلس 

در نتیجه طول درزه . باشد می) در جهت عمود بر جهت گسترش تنش(با ریشه دوم طول شکاف 
و تر باشد، وجود  تواند خود یک عامل مهم و بحرانی باشد و چنانچه آن از یک حد بحرانی بزرگ می

. ها شده و طول شکاف افزایش خواهد یافت تواند سبب شکسته شدن پیوند بین اتم تمرکز تنش می
واسطه این مکانیسم و افزایش تمرکز تنش، شکاف و درزه توسعه و انتشار یافته و موجب  به

  ).3-3شکل (گردد  شکستگی در سنگ می

  
 .تنش شماتیکی از انتشار درزه در یک جسم بر اثر اعمال -3- 3شکل 

  
هستند، ولی در  (brittle)شود که مواد شکننده  اگرچه در تئوري خردایش، فرض می

که  توانند مقداري انرژي را بدون رسیدن به حد شکستن در خود ذخیره نمایند و هنگامی حقیقت می
رتباط در این ا. گویند اعمال انرژي قطع شود، انرژي را آزاد نمایند، که به این رفتار، االستیسیته می

وسیله انتشار و توسعه شکاف در صورت کافی بودن  نشان داد که مواد به (Griffith, 1921)گریفیث 
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شده بیشتر از انرژي سطحی  در واقع او بیان کرد، چنانچه مقدار انرژي آزاد. شوند انرژي شکسته می
ب آزاد شدن انرژي توسعه و انتشار درزه در مواد شکننده موج. گردد باشد، آنگاه شکستگی ایجاد می

ها و تغییر  ها و مولکول که در مواد با خاصیت پالستیسیته، انرژي صرف حرکت اتم گردد، در حالی می
یابد و  انرژي الزم براي خردایش با حضور آب کاهش می. گردد شکل مواد بدون شکسته شدن می

روند تا موجب این  کار می به (chemical additives)حتی در برخی موارد مواد شیمیائی خاصی 
شود، که  این امر ناشی از نفوذ آب و یا مواد شیمیائی در طول شکاف می. کاهش انرژي الزم شوند

گردد و  سبب کاهش مقاومت پیوندها در اطراف شکاف و نهایتاً باعث کاهش انرژي سطحی مواد می
  .شکند تر می آسان

  
  (Fracture Mechanics)هاي شکست مواد  مکانیسم - 6- 3

طرز شکسته . ور  شکست ذرات، تنشی بیشتر از حد مقاومت به آنها باید اعمال شودمنظ به
نیروي . شود، دارد شدن ذرات بستگی به طبیعت و نوع کانی و همچنین نیروئی که به ذرات وارد می

صورت فشاري، کششی و برشی باشند که موجب شکسته شدن ذرات تحت  تواند به وارده به ذرات می
  .ختلفی گرددهاي م مکانیسم

. هاي مختلف شکست ذرات ارائه شده است هاي مختلفی براي بیان مکانیسم واژه
، کلیواژ (abrasion)سه مکانیسم سایش  (Kelly & Spottiswood, 1989) "اسپاتیسپوت و کلی"

(cleavage)  و ضربه(shatter) ویلز". را ارائه نمودند" (Wills, 1997)  نیز سه مکانیسم که تعاریفی
و ضربه  (attrition)، سایش (crushing)شابه با حالت قبل دارند را تحت کلمات شکستن م

(impact) باشند ها داراي تعاریفی نسبتاً مشابه می همانگونه که ذکر شد، این مکانیسم. معرفی نمود.  
 "اسپاتیسپوت و کلی"بندي  هاي مختلف شکست را براساس تقسیم مکانیسم 4-3شکل  
قدر  افتد که انرژي اعمال شده بر ذرات به شکست بر اثرسایش  هنگامی اتفاق می. دهد نشان می

گیرد و اساساً در این نوع  کافی نباشد و در نتیجه بخش کوچکی از ذره تحت اثر نیرو قرار می
) الف: نماید این مکانیسم تولید دو ماده با سایزهاي مختلف می. ذره عمده است-مکانیسم تماس ذره

اگر سرعت تغذیه و . ذرات با سایز بزرگ و نزدیک به سایز اولیه خوراك) ریز، و ب ذرات بسیار
شکن وارد شوند، نتیجتاً این  ها خیلی باال باشد و در زمانی کوتاه به سنگ شکن دهی سنگ خوراك

  .مکانیسم اتفاق خواهد افتاد
اي شکستن دهد که تنش و نیروي وارده به سنگ تنها بر شکست کلیواژ در زمانی رخ می  

شود،  بخشی از ذره و ماده کافی است و در نتیجه ماده و یا ذره به دو و یا چند قسمت شکسته می
افتد  شکست از نوع ضربه هنگامی اتفاق می. تواند نزدیک باشند که از نظر سایز به سایز ماده اولیه می

باشد که در زمانی  میکه انرژي اعمال شده بیشتر از انرژي مورد نیاز جهت شکستن ذره یا ماده 
تحت این شرایط تمام نواحی ذره تحت اثر تنش قرار گرفته و تولید . شود کوتاه بر ذره اعمال می

البته در عمل این سه مکانیسم . آورد وجود می ذراتی که در طیف وسیعی از نظر سایز قرار دارند را به
مکانیسم دیگري . شود یا ماده شکسته میافتند و تحت اثر ترکیبی از آنها، ذره  تنهائی اتفاق نمی به
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گردد، که  هاي ذره و ماده می ها و لبه نیز وجود دارد که موجب شکستگی در گوشه chippingنام  به
در این حالت نیز انرژي اعمال شده تنها براي . توان آورد حساب می آن را نوعی از مکانیسم کلیواژ به
  .کند شکستن بخشی از ذره کفایت می

  
  .هاي مختلف شکست ذرات نمایشی از مکانیسم -4- 3شکل 

  
  (Comminution Theory)تئوري خردایش  - 7- 3

تئوري خردایش رابطه بین انرژي الزم جهت تولید ذرات با سایز خاصی از یک خوراك با 
هاي زیر  انرژي مصرفی در یک وسیله خردایش مجموع انرژي. کند سایز مشخصی را بیان می

  .باشد می
  .هاي مختلف وسیله خردکننده با بار مناسب رد نیاز براي حرکت بخشانرژي مو) الف
  .ها و نقاط متحرك انرژي مورد نیاز براي غلبه بر اصطکاك در یاتاقان) ب
  .انرژي الزم براي خردایش مواد) ج

گیري آن بسیار  رود، که اندازه صورت گرما و حرارت به هدر می مقدار عمده از این انرژي به  
صورت دقیق، امري دشوار   گیري موازنه انرژي در فرآیند خردایش به در نتیجه اندازهمشکل است و 

آالت خردایش  البته مشکل اصلی در آن است که بخش عمده انرژي توسط خود ماشین. خواهد بود
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طور مثال  به. گردد شود و تنها قسمت کوچکی از کل انرژي براي شکستن مواد صرف می جذب می
شود  از کل انرژي براي شکستن مواد مصرف می% 1اي نشان داده است که کمتر از  در آسیاي گلوله

هاي مختلفی در رابطه با ارزیابی انرژي  تئوري. گردد و قسمت عمده انرژي به حرارت تبدیل می
رود که بین انرژي  طور مثال این انتظار می به. مصرفی و مورد نیاز براي خردایش مواد بیان شده است

ولی این ارتباط تنها . اي وجود داشته باشد ز براي خردایش و سطوح جدید تولید شده، رابطهمورد نیا
طور  تواند درست و دقیق باشد که بتوان انرژي مصرفی در ایجاد سطوح جدید را به هنگامی می

مورد دیگر آنکه مصرف انرژي براي خردایش یک ماده با خاصیت . گیري نمود جداگانه اندازه
شود، بدون آنکه ماده شکسته شده و سطوح جدیدي ایجاد  وجب تغییر شکل آن میپالستیک م

بنابراین انرژي . هاي خردایش فرض بر آن است که مواد شکننده هستند در تمام تئوري. گردد
  .گردد شود و سبب خردایش آن می مصرفی صرف تغییر شکل ماده نمی

است که  (Von Rittinger, 1867) "رقانون ریتینگ"ترین تئوري خردایش مربوط به  قدیمی  
انرژي  Wاگر . "باشد انرزي مصرفی در خردایش، متناسب با سطح جدید تولید شده می"گوید می

آنگاه روابط زیر . نماید، باشد را می Pکه تولید ذراتی با ضلع  Fالزم براي خردایش مکعبی به ضلع 
و ) ذرات محصول(ختالف سطوح جدید ا S∆. شود نوشته می S∆با  Wبراساس تعریف فوق و تناسب 

  .باشد ضریب ثابت معادله ریتینگر می kو ) ذرات خوراك(قدیم 
W = k*∆S = k*(Sproduct –Sfeed) 
Sproduct= )سطح یکی از ذرات محصول* تعداد ذرات محصول در واحد حجم(  
Sfeed= )سطح یکی از ذرات خوراك* تعداد ذرات خوراك در واحد حجم(  
W = k*[(1/P3)*P2 – (1/F3)*F2] 
W = k*[(1/P) – (1/F)] 

کار مورد نیاز براي خردایش مواد "گوید  است که می (Kik, 1885) "کیک"تئوري دوم مربوط به  
بار خرد کردن  nرا با  Fاگر قطعه اي به اندازه . "باشد متناسب با کاهش حجم مواد مورد نظر می

 Xتبدیل شود، در نتیجه نسبت خردایش کلی  Pبه اندازه ) است xنسبت خردایش هر بار (متوالی 
  :برابر خواهد بود با

X = F/P 
X = xn  )شود از طرفین لگاریتم گرفته می(  
n = logX/logx 

  :آید دست می باشد، آنگاه به Wو کار کلی  wاگر کار الزم براي هر بار خرد کردن 
W = n*w 
n = W/w 

  :آید می دست ، روابط زیر بهnدر نتیجه از دو تساوي براي 
(W/w) = (logX)/(logx) 
[W/(logX)] = [w/(logx)] 
k = [w/(logx)] 
W = k*log(F/P) 

k باشد ضریب ثابت رابطه کیک می.  
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اگر سایز . باشند قوانین ریتینگر و ککیک در محدوده وسیعی از سایز ذرات قابل کاربرد نمی  
رابطه سوم . ون ریتینگر معتبر استذرات بزرگ باشد، قانون کیک و اگر سایز ذرات کوچک باشد، قان

هاي تجربی که در محدوده وسیعی  و براساس پایه (Fred C. Bond, 1951) "فردچارلز باند"توسط 
گوید اگر جسمی تحت تنشی واقع شود، ابتدا در  او می. از سایز ذرات قابل کاربرد است، تعریف شد

شود و اگر تنش وارده از مقاومت  میمناطقی که داراي درزه و شکاف هستند، تمرکز تنش انجام 
در این . گردد ماده بیشتر باشد، شکاف و درزه در ماده ایجاد و در نهایت موجب خردایش آن می

کل کار مفید الزم براي شکستن یک جسم متناسب با عکس ریشه دوم اندازه "شود  قانون بیان می
هاي ذرات خوراك و  ترتیب اندازه به Pو  Fیعنی آنکه اگر . "باشد می) محصول(ذرات به دست آمده 

  :شود محصول بر حسب میکرون باشند، آنگاه رابطه زیر تعریف می
W = k*(1/P0.5) 

  .شرح زیر در نظر گرفت باند سه محدودیت و اصل را در توسعه قانون خود به
ده براي است، بنابراین کار مصرف ش Pکار الزم براي خردایش جسم از ابعاد بینهایت تا ابعاد ) الف

  .را از رابطه فوق باید کسر نمود) خوراك( Fکاهش ابعاد بینهایت تا 
  ).تا ابعاد خوراك(کار مصرفی، بیشتر با ابعاد محصول متناسب است ) ب
وجود درزه و شکاف و نقص در سیستم ساختمانی و اتمی ماده موجب سهولت در امر خردایش ) ج
  :آید دست می مذکور رابطه زیر به در نتیجه با در نظر گرفتن سه اصل. گردد می

W = k*[(1/P0.5) – (1/F0.5)] 
ترین قانون خردایش در کانه آرائی است، که انرژي مورد نیاز  قانون باند در حال حاضر معمول

، kدست آوردن مقدار ضریب ثابت  در قانون باند براي به. شود خردایش با استفاده از آن محاسبه می
کار الزم براي "اندیس کار عبارت از . تعریف شد (wi, work index) "س کاراندی"پارامتري به نام 

میکرون  100ریزتر از % 80از ابعاد بینهایت تا ابعاد ) تن کوچک(خردایش یک تن ماده معدنی 
 .باشد ساعت براي یک تن ماده معدنی می وات ، و واحد آن کیلو"است

Wi = k*[(1/1000.5) – (1/∞0.5)] 
k = 10wi 
W = 10wi*[(1/P0.5) – (1/F0.5)] 

. توان با استفاده از روش استاندارد باند در آزمایشگاه تعیین نمود اندیس کار هر ماده معدنی را می
  .دهد اندیس کار برخی مواد معدنی را ارائه می 1-3جدول 

صورت زیر تعریف نمود، که براساس آن روابط  یک رابطه کلی را به (Charles, 1959)چارلز   
انرژي الزم براي  Wدر این روابط . دست آورد توان در شرایط مختلف به الذکر را می گانه فوق هس

  .مقادیر ثابت هستند nو  Cاندازه محصول،  xخردایش، 
(dW/dx) = -(C/xn) 

اندازه محصول  x2اندازه خوراك و  x1 .آید دست می باشد، قانون ریتینگر به n=2طبق این قانون اگر 
  .اشندب یم

dW = -(C*dx/x2)   )شود از طرفین انتگرال گرفته می(  
W = C[x-1]x2

x1 
W = k*[(1/x2) – (1/x1)] 
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  .اشند اندازه محصول می x2اندازه خوراك و  x1 .آید دست می باشد، قانون کیک به n=1و اگر 
dW = -(C*dx/x)   )شود از طرفین انتگرال گرفته می(  
W = -C*Ln(x1/x2) 
W = k*Ln(x1/x2) 

  .باشند اندازه محصول می x2اندازه خوراك و  x1 .آید دست می باشد، قانون باند به n=1.5اگر و 
dW = -(C*dx/x1.5)   )شود از طرفین انتگرال گرفته می(  
W = 2C[1/x0.5]x2

x1 
W = k*[(1/x2

0.5) – (1/x1
0.5)] 

دوده مشخصی از که ذکر شد، تجربه نشان داده است که قوانین ریتینگر کیک براي مح همانطوري
میکرون کاربرد دارد، در حالی  1000- 10قانون ریتینگر براي مواد ریز بین . ابعاد مواد معتبر هستند

  .متر اعتبار دارد سانتی 1تر  که قانون کیک براي مواد با ابعاد بزرگ
  

  .اندیس کار  برخی مواد معدنی -1-3جدول 
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  (Crushing)شکنی  سنگ -4فصل 
  مقدمه - 4-1

آرائی است، که هدف اصلی از آن آزاد  کنی اولین مرحله کاهش سایز در عملیات کانهش سنگ
صورت خشک بوده و در دو و  شکنی معموالً به سنگ. باشد هاي باارزش از باطله همراه می نمودن کانی

متر هم هستند، در  5/1قطعات ماده معدنی استخراج شده که تا اندازه . گیرد یا سه مرحله انجام می
شکنی اولیه  در اکثر عملیات، سنگ. رسند متر می سانتی 20-10شکنی به سایز  ولین مرحله سنگا
عنوان ضریب  به 75/0گیرد و لذا معموالً ضریب  زمان با عملیات معدنی انجام می صورت هم به

دهی منظم آن  که با توجه به عدم تغذیه و خوراك ،شود دسترسی براي این مرحله در نظر گرفته می
مرحله دوم خردایش است که خوراك آن در واقع محصول مرحله  ،شکنی ثانویه سنگ. واهد بودخ

شکنی  مراحل مختلف سنگ. رساند متر می سانتی 2-5/0باشد، و ذرات را تا سایز  شکنی می اول سنگ
الً که قب ،صورت مدار باز و یا مدار بسته انجام گیرد توانند بسته به نوع طراحی واحد خردایش به می

  .اند آنها توضیح داده شده
روز کار  ساعت در شبانه 24صورت  شکنی به آرائی واحد سنگ هاي کانه در اکثر کارخانه  

ها باید در یک و یا دو  شکن سنگ. کنند کنند، و غالباً این واحد یک و یا دو شیفت در روز کار می نمی
لذا ضروري . آرائی را تامین نماید انهروز کارخانه ک شیفت کار در روز خوراك الزم براي یک شبانه

-4جدول  .شکنی بخشی براي دپوي مواد خرد شده در نظر گرفته شود است تا پس از مرحله سنگ
انضمام شرحی از مشخصات کلی و نوع کاربرد آنها را ارائه  ها، به شکن انواع مختلف و مهم سنگ 1
  .دهد می
  
  هاي اولیه شکنی سنگ -4-2

کاهش سایز مواد معدنی استخراج شده از معدن مورد استفاده هاي اولیه براي  شکن سنگ
عنوان  ها به شکن دو نوع اصلی از سنگ. کنند صورت مدار باز کار می گیرند، که معموالً به قرار می
  :روند که عبارتند از کار می شکن اولیه به سنگ

  .(Gyratory crusher)شکن ژیراتوري  سنگ) ، و ب(Jaw crusher) شکن فکی سنگ) الف
شکن اولیه دارند، که  عنوان سنگ کاربرد محدودي به (Impact crusher)اي  هاي ضربه شکن سنگ
  .شوند صورت جداگانه توضیح داده می به
  
  فکی شکن سنگ -4-2-1

باشند که فک متحرك آن باز و بسته  ي دو فک ثابت و متحرك می شکن دارا این نوع سنگ  
درجه است و اندازه مکزیمم  26زاویه بین دو فک حدود . ددگر شود و موجب خردایش مواد می می

ها  شکن ابعاد محصول این سنگ. باشد شکن می اندازه دهانه ورودي در این سنگ% 80خوراك برابر با 
گلوگاه در حالت باز است، و نسبت خردایش آن % 80و ) در حالت بسته(اندازه گلوگاه % 65معادل 

  .باشد می 6- 5و معموالً  9- 4
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  .ها شکن انواع مهم و اصلی سنگ -1-4دول ج
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  :شوند بندي می شان طبقه هاي فکی براساس نوع فک متحرك شکن سنگ
شکن، فک متحرك از قسمت باال ثابت  در این نوع سنگ: Blakeشکن فکی نوع  سنگ) الف

  .دباش است و در نتیجه اندازه دهانه ورودي آن ثابت است و اندازه گلوگاه آن متغیر می
شکن، فک متحرك از قسمت پائین  در این نوع سنگ: Dodgeشکن فکی نوع  سنگ) ب

این . باشد ثابت است، و در نتیجه اندازه دهانه ورودي آن متغیر بوده ولی گلوگاه آن ثابت می
ها محدود به استفاده آزمایشگاهی هستند و با توجه به آنکه گرفتگی مواد  شکن نوع سنگ

افتد، هرگز در مقیاس صنعتی و شرایط سخت مورد استفاده قرار  در آن زیاد اتفاق می
  گیرد نمی
شکن، فک متحرك در قسمت وسط  در این نوع سنگ: Universalشکن فکی نوع  سنگ) ج

 1- 4شکل . هاي دهانه ورودي و گلوگاه آن، هردو متغیر هستند ثابت است و در نتیجه اندازه
هاي فکی را  شکن انواع سنگتوري و همچنین شکن فکی ژیرا مقطعی از دهانه ورودي سنگ

  ).از نظر مکانیسم فک متحرك(دهد  نشان می

 

  
شکل باال، راست و ژیراتوري (هاي فکی  شکن مقطعی از دهانه ورودي سنگ -1- 4شکل 

 .)شکل پائین( هاي فکی شکن سم فک متحرك در انواع سنگیانواع مکان)شکل باال، چپ(
  

 براي اولین بار توسط 1858است که در سال  Blakeفکی، نوع شکن  ترین نوع سنگ متداول  
W.E. Blake باشد ساخته شد و تاکنون تغییرات زیادي را داشته است و خود بر دو گونه می.  
  .(Single toggle)با بازوي ساده) الف
  .(Double toggle)با بازوي مضاعف) ب
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  .شکن فکی با بازوي مضاعف سنگ -2- 4شکل 

  
شکن  در این سنگ. دهد شکن فکی با بازوي مضاعف را نشان می یک سنگ 2-4  شکل

شود و داراي مشخصات  حرکت خارج از مرکز توسط یک شاتوت به فک متحرك منتفل می
  .باشد زیر می

از آنجائیکه فک متحرك از قسمت باال ثابت است، در نتیجه اندازه دهانه ورودي آن  )1
  .باشد ثابت می

 .باشد قی در قسمت انتهائی فک متحرك ماکزیمم میتغییر مکان در جهت اف )2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 31

که فک  در قسمت شروع سیکل حرکت کمترین است، و هنگامی شکن نیروي سنگ )3
 .متحرك در قسمت بسته کامل قرار دارد، این نیرو بیشترین مقدار خود را دارد

  
 .شکن فکی با بازوي ساده سنگ -3-4شکل

  
طور  به. شوند بندي می نه ورودي تقسیمهاي فکی براساس عرض و دها تمام سنگ شکن  

 1220متر و دهانه آن  میلی 1830متر، منظور آن است که عرض  میلی 1830*1220مثال در نوع 
که ) گلوگاه(وسیله دهانه خروجی  شکن فکی به اندازه مواد خروجی از سنگ. باشد متر می میلی

شکن فکی  یک سنگ 3-4شکل . دشو ن میییها در بخش خروجی است، تع ماکزیمم اندازه بین فک
باشد که داراي حرکت خارج  دهد، که فک متحرك به یک محور متصل می با بازوي ساده را نشان می

این حرکت موجب نزدیک شدن فک متحرك به فک ثابت شده و نهایتاً سبب . از مرکز است
یشتر از نوع ب% 50هاي فکی با بازوي مضاعف معموالً  قیمت سنگ شکن. گردد خردایش مواد می

  .باشد و داراي مقاومت و سختی بیشتري نیز هستند می) براي یک سایز(فکی با بازوي ساده 
تا  100هاي فکی با سایز آنها نسبت عکس دارد و معموالً در محدوده  شکن سرعت سنگ

هاي فکی آن  شکن مهمترین عامل در تعیین اپتیمم سرعت در سنگ. باشد دور در دقیقه می 350
مواد داراي زمان کافی براي حرکت به طرف پائین فک باشند، قبل از آنکه مجدداً توسط  است که

ماکزیمم دامنه حرکت فک با توجه به نوع ماده مورد خردایش . شوند (nipped) "گاز گرفته"ها  فک
این دامنه براي . باشد متر می سانتی 1- 7شود که در حدود  و تغییر حرکت خارج از مرکز تعیین می

اد با خواص پالستیسیته بیشترین و براي مواد شکننده کمترین است و هرچه که دامنه حرکت مو
  .شود تر باشد، خطر و احتمال گیر کردن کمتر می بزرگ
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و ) دهانه ورودي(متر  میلی 1680هاي فکی داراي سایزهاي مختلفی تا حداکثر  شکن سنگ  
دازه براي خردایش مواد معدنی با ماکزیمم شکن فکی با این ان سنگ. هستند) عرض(متر  میلی 2130
در . رود کار می متر به میلی 203تن بر ساعت و دهانه خروجی برابر با  725متر و ظرفیت  22/1سایز 

شکن فکی  تن بر ساعت مزایاي اقتصادي استفاده از سنگ 545هاي باالتر از  هر صورت براي ظرفیت
تن بر  725هاي  یابد، و در ظرفیت اولیه کاهش می شکن عنوان سنگ شکن ژیراتوري به جاي سنگ به

هاي ژیراتوري برابري نمایند و بهتر است  شکن توانند با سنگ هاي فکی نمی شکن سنگ ،ساعت به باال
  . هاي ژیراتوري انتخاب شوند شکن که سنگ

  
   (Gyratory Crusher)هاي ژیراتوري  شکن سنگ - 4-2-2

بر . هسته متحرك بلند فوالدي تشکیل شده است از یک) 4- 4شکل (شکن ژیراتوري  سنگ  
روي این هسته یک بخش مخروطی فوالدي قرار دارد که در حقیقت بخش خردکننده مواد نیز 

مواد . باشد دور در دقیقه می 150تا  85این هسته داراي حرکت دورانی است و سرعت آن . باشد می
هاي ژیراتوري از  شکن ظرفیت سنگ. )شوند یو خرد م(گیرند  معدنی بین هسته دوار و بدنه قرار می

تن بر  900باالتر از با ظرفیت شکن  سنگبه باشد و در معادنی که  هاي فکی بیشتر می شکن سنگ
هاي ژیراتوري با  شکن سنگ  .شوند هاي ژیراتوري انتخاب می شکن ساعت نیاز است، همواره سنگ

تن بر  5000متر را با ظرفیت تا  میلی 1370متر، مواد با سایز  میلی 1830سایز دهانه ورودي تا 
کیلووات  750توانند خرد نمایند، و مصرف انرژي آنها نیز تا حدود  متر می میلی 200ساعت و گلوگاه 

شوند  هاي ژیراتوري براساس اندازه دهانه ورودي و قطر هسته خود بیان می شکن سنگ. باشد می
  .دهد شکن ژیراتوري را نشان می نگس 4-4شکل ). شوند یعنی با دو عدد ارائه می(

گیري انتخاب  ماکزیمم سایز مواد معدنی و ظرفیت مورد نیاز از فاکتورهائی که در تصمیم
هاي فکی در  شکن سنگ. آرائی تاثیر دارند شکن فکی یا ژیراتوري را براي یک کارخانه کانه سنگ

 "تاگارت"رابطه زیر توسط . است شوند، که اندازه دهانه ورودي مهمتر از ظرفیت جائی استفاده می
(Taggart, 1945) ژیراتوري پیشنهاد شده استیا شکن فکی و  براي انتخاب سنگ:  

باشد، آنگاه ) 2دهانه ورودي برحسب متربه توان *(7/161<اگر ظرفیت بر حسب تن بر ساعت -
  .شود شکن فکی انتخاب می سنگ

باشد، آنگاه ) 2ي برحسب متربه توان دهانه ورود*(7/161>اگر ظرفیت بر حسب تن بر ساعت -
  .شود انتخاب می ژیراتوريشکن  سنگ

رین نوع  نوع با محور معلق که متداول) الف: شکن ژیراتوري وجود دارد سه نوع سنگ
شکن  نوع سنگ) ج. نوع با محور متکی که منسوخ شده است) ب. شکن ژیراتوري است سنگ

اندازه دهانه ورودي است و ابعاد % 80شکن ژیراتوري نگاندازه خوراك در س. ژیراتوري با محور ثابت
باشد و نسبت خردایش  شکن در حالت باز می اندازه گلوگاه یا دهانه خروجی سنگ% 85محصول آن 

هاي فکی و  شکن فرمول دقیقی براي محاسبه ظرفیت سنگ. است 6-7طور متوسط  و به 10تا  3
فاکتورهاي مختلفی همانند زاویه بین اجزاي واحد  شکنی به ظرفیت سنگ. ژیراتوري ارائه نشده است
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دهی و سایز اولیه  ، سرعت حرکت، مواد آستري سنگ شکن، نوع سیستم خوراك)ها فک(خرد کننده 
 .مواد بستگی دارد

 

 
  .شکن ژیراتوري شمائی از یک سنگ -4- 4شکل 

  
 ,Broman)هاي فکی و ژیراتوري توسط  شکن هاي سنگ روابط زیر براي محاسبه ظرفیت  

. باشد صورت زیر می شکن فکی ارائه شده براي دبی به ظرفیت حجمی سنگ. ارائه شده است (1984
گلوگاه در حالت باز  S، )متر(شکن  عرض داخلی سنگ B، )مترمکعب بر ساعت( Qدر این رابطه 

 kو  )دور در دقیقه(شکن  سرعت سنگ n، )درجه(زاویه گاز گرفتگی  a، )متر(دامنه حرکت  b، )متر(
  .باشد می 5/1-2ضریب ثابت مربوط به مواد برابر 

Q = BSb(Cotg(ak60n)) 
در این رابطه برخی پارامترها یکسان   .صورت زیر خواهد بود شکن ژیراتوري به رابطه فوق براي سنگ

ضریب ثابت مربوط به  kو ) متر(قطر داخلی هسته در نقطه خروجی  Dباشند و  با رابطه فوق می
  . باشند می 2- 3مواد برابر 

Q = (D – S) π Sb(Cotg(ak60n)) 
 

شکن ژیراتوري کمتر از نوع فکی است، در صورتی که هزینه تعمیر و  هزینه نصب سنگ
هاي فکی  شکن از نظر نوع ماده خرد شونده، سنگ. نگهداري نوع فکی کمتر از نوع ژیراتوري است
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تر بهتر از نوع ژیراتوري  دامنه حرکت بزرگ براي مواد رسی و مواد با خاصیت پالستیسیته با توجه به
  .باشد تر از نوع فکی می هاي ژیراتوري براي مواد سخت و ساینده مناسب شکن هستند و سنگ

  
  هاي ثانویه و ثالثیه شکن سنگ -4-3

هاي اولیه در یک واحد  شکن تري را نسبت به سنگ هاي ثانویه وظیفه سبک شکن سنگ
هاي اولیه  شکن ان علت است که محصول خرد شده توسط سنگاین امر بد. دهند خردایش انجام می

 15تر از  گیرد که معموالً داراي سایز کوچک عنوان خوراك این مرحله مورد استفاده قرار می به
ها جدا  ها و نرمه همراه رس ،همچنین مواد مزاحمی از قبیل چوب، آهن قراضه. باشند متر می سانتی
هاي ثانویه  شکن سنگ. شکنی وجود دارد ري در مرحله ثانویه سنگاند و در نتیجه دشواري کمت شده
کنند و هدف از کارکرد آنها تولید محصولی مناسب از نظر سایز جهت  صورت خشک کار می نیز به

براي مواد معدنی بیشتر شکنی  البته در بعضی مواقع که سنگ. باشد استفاده در بخش آسیا می
  .شود ثالثیه هم قبل از آسیا انجام می شکن تواند موثر واقع شود، سنگ می

نیز از همان نوع ثانویه هستند، غیر از آنکه داراي ) ثالثیه(هاي مرحله سوم  شکن سنگ
شکن ثانویه عمدتاً توسط  سنگ. تري هستند تا قادر به تولید محصول ریزتري باشند گلوگاه کوچک

 (roll crusher)هاي غلطکی  شکن شود، اگرچه سنگ انجام می (cone crusher)شکن مخروطی  سنگ
که ذکر شد  همانطوري. نیز براي برخی موارد کاربرد دارند (hammer mill)و چکشی 

  .باشند هاي ثانویه می شکن هاي ثالثیه نیز از نوع سنگ شکن سنگ
  

  هاي مخروطی شکن سنگ -4-3-1
آن به شکن مخروطی نوع اصالح شده نوع ژیراتوري است و زاویه راس مخروط در  سنگ

تر بودن هسته  شکن در کوتاه تفاوت اساسی این دو نوع سنگ). 5-4شکل (رسد  درجه هم می 100
  ).6-4شکل (باشد  صورت معلق همانند ژیراتوري نمی شکن مخروطی است که به متحرك سنگ

شکن مخروطی، مخروط داراي حرکت خارج از مرکز است و ورود مواد معدنی به  در سنگ  
هاي  شکن سنگ. شود شکن و مخروط موجب شکسته شدن آنها می سنگقسمت بین جداره 

شکن مخروطی با ابعاد در  سنگ. شوند بندي و ارائه می درجه) قطر مخروط(مخروطی با یک عدد 
 19تن بر ساعت با گلوگاه حدود  1100هائی تا  متر و با ظرفیت 1/3متر تا  میلی 559محدوده 
هاي اولیه باشد و  شکن برابر سنگ 5توانند تا  ها می شکن ع سنگدامنه این نو. متر وجود دارند میلی

طور  و باالتر و به 3-7هاي مخروطی  شکن نسبت خردایش سنگ. سرعت آنها نیز بسیار بیشتر است
 Symons cone) "سایمونز"شکن مخروطی، نوع  ترین نوع سنگ متداول. باشد می 5متوسط 

crusher) 7-4شکل (شود  می است که در دو مدل مختلف تولید:(  
  .(standard cone crusher)نوع استاندارد ) الف
 .(short head)نوع سرکوتاه ) ب
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نوع  رد. شکنی است شکن مخروطی عمدتاً در شکل جداره سنگ تفاوت این دو نوع سنگ  
 6تا  5/0از 0تري  پله بوده و در نتیجه خوراك درشت-صورت پله استاندارد، آستري جداره به

در نوع سرکوتاه زاویه شیب ). 8-4شکل (تواند نسبت به نوع سرکوتاه قبول نماید  را می) ترم سانتی
همچنین . نماید می) خفگی(بیشتر از نوع استاندارد است و در نتیجه موجب جلوگیري از گرفتگی 

شکن  تر بوده و دو قسمت جداره مخروط و جداره سنگ کیدر نوع سرکوتاه دهانه ورودي خوراك بار
 3/0-2دهند و سایز محصول آن حدود  را تشکیل می "تري بخش موازي طویل"قسمت خروجی در 

  .باشد متر می سانتی

  

 
  .شکن مخروطی سنگ -5- 4شکل 
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  .مخروطی b)ژیراتوري،  a)شکن  مقایسه بین هسته دو سنگ -6- 4شکل 

 

  

 
  ).شکل پائین(، و سرکوتاه )شکل باال(استاندارد : شکن مخروطی دو نوع سنگ -7- 4شکل 
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  .هاي مخروطی استاندارد و سرکوتاه شکن ها در سنگ شکل آستري -8- 4شکل 

  
  (Roll Crusher)) اي استوانه(شکن غلطکی  سنگ - 4-3-2

 هاي غلطکی شکن سنگ جاي هاي مخروطی به شکن با وجود آنکه در اکثر موارد سنگ  
ي خردایش مورد استفاده قرار  ها واحد اند، ولی هنوز در برخی از کار گرفته شده به )اي استوانه(

شکن براي خردایش مواد معدنی همانند آهک، زغال، گچ، فسفات و آهن  این نوع سنگ. گیرند می
ها از نظر ساختمان و نوع عملیات بسیار ساده هستند و داراي دو  شکن سنگاین . آیند کار می به

فاصله دو استوانه با ). 9-4شکل (ند باش کنند، می استوانه که در جهت عکس یکدیگر دوران می
هاي  شکن البته سنگ. ها قرار دارد، قابل تنظیم است استفاده از فنري که در پشت یکی از استوانه

اند و در برخی، قطر  ها داراي حرکت دورانی است، نیز ساخته شده غلطکی که در آنها یکی از استوانه
دست  ترین عیب آن، این است که براي به بزرگ. هستندها و سرعت دوران آنها با هم متفاوت  استوانه

این . هاي بسیار بزرگی را مورد استفاده قرار داد وردن نسبت خردایش باال باید استوانه و یا غلطکآ
دست آوردن اندازه ماکزیمم  را دارند و براي به 2-6ها نسبت خردایشی در حدود  شکن نوع سنگ

  ).10-4شکل (ده نمود توان استفا خوراك از رابطه زیر می
  

  
  .شمائی از آسیاي غلطکی -9- 4شکل 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 38

  
  .شکن غلطکی هاي سنگ مقطعی از یک ذره بر روي استوانه - 10- 4شکل 

  
Cos(n/2) = (r +S/2)/(r +d/2) = (D + S)/(D +d) 

تر باشد  درجه کوچک 30که باید از ) درجه(گیري ذره با دو استوانه  زاویه قرار nدر رابطه فوق 
قطر ذره  dها و  دهانه ورودي بین استوانه Sشعاع استوانه و  r، )درجه است 25تا  11الً بین معمو(
  .نماید نسبت خردایش را بیان می (d/S)البته باید توجه شود که . است) کروي(

شکن  باشد، براي یک سنگ 3درجه و نسبت خردایش برابر  20اگر زاویه تماس حداکثر  :مثال
  متر، حداکثر قطر قطعات خوراك چقدر است؟ یلیم 1200غلطکی به قطر 

Cos(n/2) = (D + S)/(D + d) 
(d/S) = 3 
Cos(20/2) = ((1200/2) + (d/2))/((1200/2) + d) 
d = 14 

درجه،  20طور مثال  اگر با یک زاویه مشخصی، به را می باشد (d/S)که برابر با  Rنسبت خردایش 
  :آید دست می در نظر گرفته شود، آنگاه به

Cos(n/2) = Cos10 = (D + S)/(D + d) 
0.985 = (D + S)/(D + d) 
d = 0.015 D + 1.015 S 
(d/S) = R = (0.015 D + 1.015)/S 
R – 1.015 = (0.015 D)/S = (D/67S) 

 2ها به وجود آید، در حالتی که نسبت خردایش از  و براي آنکه یک زاویه تماس بین ذره و استوانه
 : برابر اندازه ذره محصول باشد، چرا که 67تر از  ها باید بزرگ ستوانهتر است، قطر ا بزرگ

R = 2 
2 – 1.015 = (D/67 S) 
1 = (D/67 S) 
(D/S) = 67 

قطر  10و  5/8، 5/2تر از  هاي خردایش بزرگ درجه براي نسبت 20و همچنین تحت همین زاویه 
ظرفیت تئوریکی . باشند برابر سایز محصول 600و  500، 100ترتیب از  استوانه باید به

 N، )کیلوگرم بر ساعت(ظرفیت  Qآید، که در آن  دست می هاي غلطکی از رابطه زیر به شکن سنگ
وزن  S، )متر(عرض استوانه  W، )متر(ها  قطر استوانه D، )دور بر دقیقه(سرعت دوران استوانه 

البته الزم به ذکر . باشد می) متر(ها  فاصله بین استوانه dو ) کیلوگرم بر مترمکعب(مخصوص خوراك 
  .آید دست می ظرفیت تئوري است که از رابطه زیر به% 25است که ظرفیت عملی 

Q = 188.5 NDWSd 
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 (Impact Crusher)اي  هاي ضربه شکن سنگ - 4-3-3  
شکل (آید  وجود می جاي تنش فشاري به ها، خردایش بر اثر ضربه به شکن در این نوع سنگ  

هائی که در حال دوران  شکن شده و وزنه از قسمت ورودي، داخل این نوع سنگمواد معدنی ). 11- 4
اي بین موادي  تفاوت عمده. شوند هستند، انرژي خود را به مواد منتقل کرده و موجب خردایش می

در نوع فشاري، ایجاد درزه و . شکنند، وجود دارد ها بر اثر ضربه و فشار می شکن که در سنگ
در حالی که در نوع ضربه، خردایش در . گردند ود دارد که منجر به شکست میهاي ثانویه وج شکاف

لذا این . ماند میناي در ماده  افتد، و در نتیجه تنش باقیمانده همان لحظه وارد شدن ضربه اتفاق می
بنابراین . باشد سازي بسیار مناسب می سازي، جاده نوع خردایش مواد، مورد استفاده در ساختمان

توان  اي را براي صنایع مواد ساختمانی تا صنایع معدنی می هاي ضربه شکن شتري از سنگکابرد بی
  .متصور بود

توانند  آنها می. هائی اصولی وجود دارد اي، تفاوت هاي ضربه شکن در انواع مختلف سنگ  
 ها عبور مواد از بین این استوانه. تشکیل شوند) 11-4شکل (هائی  براساس حرکت یک سري استوانه

شکل (تواند براساس حرکت یک سري چکش و یا وزنه  همچنین خردایش می. شوند کرده و خرد می
ها به وجود آورنده خردایش  طراحی و ساخته شوند که در آن دوران محور و  حرکت چکش) 12- 4

ها  وزن این وزنه. گویند می (Hammer Mill)شکن چکشی  شکن، سنگ به انوع سنگ. باشند مواد می
سرعت . متر را خرد نماید یسانت 20تواند مواد تا سایز  کیلوگرم است که می 100بیش از ) ها چکش(

ها، از این نوع  با توجه به سایش باالي وزنه. باشد می) دور بر دقیقه( 500-3000روتور آن حدود 
از . کنند ساینده همانند آهک و زغال استفاده می ها بیشتر براي خردایش مواد نسبتاً غیر شکن سنگ

  .باشد تولید محصولی با شکل ظاهري تقریباً یکنواخت می ،شکن مزایاي این سنگ
  

  
  

  .(Impact Crusher)اي  شکن ضربه سنگ - 11- 4شکل 
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  .(Hammer Mill)شکن چکشی  سنگ - 12- 4شکل 

  
  (Rotary Coal Breaker)کننده دوار زغال  خرد - 4-3-4

کار  ه شده است، که براي خردایش زغال بهنشان داد 13-4کننده دوار زغال در شکل  خرد  
ي دوار زغال مشابه با سرندهاي دوار ترومل کار اه کننده ها و خرد شکن این نوع سنگ. شود گرفته می

برابر قطر آن  5/1- 5/2شود، که طول آن  متر تشکیل می 8/1-6/3کنند و از یک استوانه با قطر  می
هائی  شکن، روزنه در جداره این نوع سنگ. کند ن میدورا) دور بر دقیقه( 12-18است و با سرعت 

ظرفیت این . ها بستگی به ذرات زغالی که قرار است خرد شوند، دارد وجود دارد که اندازه این روزنه
ها به خارج  رسد و ذرات خرد شده زغال و شیل از روزنه تن بر ساعت می 1500شکن تا  نوع سنگ
 .شوند یمانده تا انتهاي استوانه حرکت کرده و از آن خارج میشوند، در حالی که مواد باق منتقل می

  
  .کننده دوار زغال خرد - 13- 4شکل 
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   (Grinding Mills)آسیا -5فصل 
  مقدمه - 1- 5

ط ترکیبی از ضربه و سایش سآسیا آخرین مرحله خردایش است، که در این مرحله ذرات تو
دوار فوالدي که ) استوانه(ر یک سیلندر این مرحله د. شوند هاي خشک و یا تر خرد می در سیستم

تواند میله، گلوله، قطعات سخت   کننده در آسیا می وسیله خرد. پذیرد شود، انجام می آسیا نامیده می
 - 300متر تا حدود  میلی 5-250در آسیا، ذرات با ابعاد . ماده معدنی و یا خود ماده معدنی باشند

  .شوند میکرون خرد می
آرائی، انرژي  ر مصرف انرژي، در مقایسه با سایر واحدهاي یک کارخانه کانهمرحله آسیا از نظ  

آرائی مس در کشور  هاي کانه چنانچه در یک بررسی از کانه. دهد زیادي را به خود اختصاص می
ساعت بر تن،  کیلووات2/2شکنی  صورت متوسط مصرف انرژي براي واحد سنگ کانادا نشان داد که به

جدا از مرحله . باشد ساعت بر تن می کیلووات 6/11ساعت بر تن و براي  کیلووات 6/2براي فلوتاسیون 
باشد و مواد  می (continuous)آرائی یک فرآیند پیوسته  آسیا در مقیاس آزمایشگاهی، آسیا در کانه

اي از انبار مواد به داخل آسیا منتقل و پس از گذشت زمان  ورودي با میزان و سرعت کنترل شده
  .شود مواد خرد شده از طرف دیگر خارج می (dwell/residency/retention time)اقامت 

  
  شونده و خردکننده در آسیا حرکت مواد خرد -2- 5

تر،  کننده در آسیاها، آن است که در مقایسه با مواد معدنی، سخت بارزترین مشخصه بار خرد  
باشند و در کل قدري کمتر از  چک میالبته در مقایسه با حجم آسیا کو. تر هستند تر و بزرگ سنگین

کننده در طول جداره  با توجه به دوران و اصطکاك بدنه آسیا، بار خرد. کنند نصف آسیا را اشغال می
 "آبشاري/زنجیري"صورت  رسد که سقوط به اي می و نقطه تآسیا، حرکت نموده تا به موقعی

(cascade & cataract) در میان این زنجیر از بار خردکننده، و . آید وجود می از بار خردکننده به
اي وجود دارد که به آن ناحیه بدون  احیهنباشد،  بخشی که در امتداد جداره آسیا در حال حرکت می

  .پذیرد در آن ناحیه، خردایشی صورت نمی کهگویند  می (dead zone)خردایش 
ی که آسیا دوران سرعت). 1-5شکل (نامند  می (toe)محل سقوط بار خردکننده را پاشنه   

کند، نقش مهمی را در خردایش ماده معدنی و همچنین میزان سایش آستري و جداره آسیا  می
با آغاز حرکت دورانی آسیا، مواد خردکننده و مواد معدنی شروع به حرکت . تواند داشته باشد می
ی صورت هاي کم آنها به طرف نقطه پاشنه در جداره لغزیده و خردایش کند، که در سرعت می
هاي باالتر مواد خردکننده  البته در سرعت. باشند پذیرد، و ذرات ریز حاصل مکانیسم سایش می نمی

در امتداد جداره آسیا به طرف باال حرکت نموده و در امتداد ) مواد معدنی(شونده  و مواد خرد
 "ذره- ذره"ورد در این قسمت در اثر برخ. نمایند گویند، سقوط می می ”cascade“زنجیري که به آن 

البته . شوند ، مواد ریز تولید می(abrasion)تحت مکانیسم عمدتاً سایش  "ماده خردکننده-ذره"و یا 
  .باشد الزم به ذکر است که میزان خردایش مواد تحت مکانیسم ضربه در این ناحیه کم می
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  .کننده در داخل آسیا حرکت بار خرد -1- 5شکل 

  
کننده و مواد معدنی پس از حمل شدن در امتداد جداره به در سرعتی باالتر، بار خرد  
 ”cataract“رسند، که مواد معدنی و بار خردکننده به شکل زنجیر و آبشاري که به آن  اي می نقطه
که به آن (شونده در داخل آسیا  کننده و بار خرد محل سقوط بار خرد. نمایند گویند، سقوط می می

خردایش ناشی از  ،در این ناحیه. است (impact)ش بر اثر ضربه ، ناحیه خردای)گویند پاشنه می
-خردکننده بار"و یا  "خردکننده بار- ذره-بار خردکننده"و یا  "کنندهخرد بار-ذره"هاي از نوع  ضربه
تر از محصول مرحله سایش  دست آمده از نظر سایز، درشت آید و محصول به وجود می به "جداره-ذره
بار خردکننده و مواد معدنی در . ش جداره و آستري آسیا نیز کمتر استهمچنین میزان سای. است

هستند  (Parablic path)داخل آسیا با توجه به توضیحات فوق داراي مسیر حرکت پارابولیکی 
  ).2-5شکل (

  
  .مسیر حرکت مواد در داخل آسیا -2- 5شکل 

  
ره آسیا بر اثر اده به جدسرعت بحرانی آسیا، سرعتی است که در باالتر از آن بار خردکنن  

کننده  گیرد و در کمتر آن، بار خرد نیروي گریز از مرکز چسبیده و هیچگونه خردایشی صورت نمی
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. در نظر گرفته شود 3-5دست آوردن سرعت بحرانی آسیا شکل  براي به. کند سقوط خود را آغاز می
دور در  Nگرفته که با سرعت در نظر ) متر( Rیک گلوله و یا میله را در داخل آسیائی با شعاع 

به دو مولفه  mgنیروي وزن . ردارا د aکه با مرکز آسیا زاویه  Pدر نقطه . دقیقه در حال حرکت است
mgCos(a)  وmgSin(a) شود، که نیروي  تقسیم میmgCos(a)  با نیروي گریز از مرکزm(V2/R)  ،

گلوله و یا میله به جداره چسبیده و در صورتی . دهد گلوله و یا میله را در حالت تعادل قرار می
  .باشدmgCos(a) =    m(V2/R)کند که  سقوط نمی

  
  .نیروهاي موثر بر مواد داخل آسیا -3- 5شکل 

  
. باشد می) متربر ثانیه(سرعت خطی  Vاست و ) کیلوگرم(جرم گلوله و یا میله  mدر روابط ذکر شده 
دست  تبدیل شود، آنگاه روابط زیر به )دور در دقیقه( Nبه سرعت دورانی  Vاگر سرعت خطی 

  .آید می
V = 2π R N/60  )تبدیل سرعت خطی به سرعت دورانی (  
Cos(a) = 4π2 N2R/(602 g) = 0.0011 N2 R 

باشد و در محاسبات فوق در نظر گرفته شود، آنگاه رابطه زیر ) متر( dو اگر قطر میله و یا گلوله برابر 
  .شود حاصل می

Cos(a) = 0.0011 N2 (D-d)/2 
باشد، که به معنی آن است که گلوله و یا  a=0افتد که زاویه  زمانی اتفاق می (Nc)و سرعت بحرانی

  .ترین حالت قرار دارد میله در قائم
a=0 Cos(a)=1 1=0.0011 Nc

2 (D –d)/2  
Nc = 42.3/(D-d)0.5 

طر آسیا برحسب متر میله برحسب متر در مقابل ق/البته الزم به ذکر است که معموالً قطر گلوله
آسیاها معموالً در سرعتی . شود نظر می باشد و لذا از آن در رابطه فوق صرف می رت بسیار کوچک

  .سرعت بحرانی خود در حال دوران هستند% 50-90معادل 
، (ball mill)اي  ، گلوله(rod mill)اي  به انواع میله (Tumbling mills)آسیاهاي غلتان   

و  (semi-autogenous mill, SAG mill)، نیمه خودشکن(autogenous mill, AG mill)شکن  خود
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البته انواع دیگري از آسیاها مانند آسیاي ارتعاشی . شوند تقسیم می (pebble mill)  سنگی هقلو
(viberatory mill) ستونی/و آسیاهاي قائم (vertical/Tower mill)  نیز وجود دارند که به نسبت
الذکر از استوانه فلزي  هر یک از انواع آسیاهاي غلتان فوق. ستفاده کمتري دارندانواع قبلی موارد ا

افقی تشکیل شده است که بر روي جداره داخل آن آستري نصب شده است، که ) پوسته(فوالدي 
صورت پیوسته است که از یک طرف  دهی آسیا معموالً به نوع سیستم خوراك. باشد قابل تعویض می
هاي تعبیه  د و محصول خرد شده از طرف دیگر آن و یا در انواع خاصی از محلشو آسیا انجام می

  .صورت تر و خشک کار کنند توانند به تمام انواع آسیا می. شود شده در محیط پوسته آسیا تخلیه می
 
  )ساختمان آسیا(اجزاي آسیا  -3- 5
  (Mill shell)  پوسته آسیا -3-1- 5

لذا الزم است . کننده و مواد معدنی است زن مواد خردها و و پوسته آسیا براي تحمل ضربه  
بر روي جداره پوسته . شوند از جنس فوالد مخصوص ساخته میو در نتیجه که محکم و سخت باشد 

  .نمایند) پیچ(از طرف داخل نصب  ،ها را به آن هائی تعبیه شده است تا آستري آسیا سوراخ
  
  (Liner & Lifter)آستر  -3-2- 5

باشد، که هدف از نصب آنها عمدتاً به دو  هاي قابل تعویض می ا داراي آستريجداره آسیاه  
  .باشد علت می

  جلوگیري از وارد شدن ضربه و نیرو به جداره فلزي آسیا و صدمه ندیدن پوسته آسیا،) الف
  .کننده و مواد معدنی بر روي پوسته آسیا جلوگیري از لغزش بار خرد) ب
  :شوند آسیا به دو بخش تقسیم می ها در داخل طور کلی آستري به

  شوند، که در دو طرف ابتدائی و انتهائی آسیا نصب می آنهائی )1
 شوند، که بر جداره آسیا نصب می آنها ئی )2

اي، داراي  شوند، در آسیاهاي گلوله هائی که در دو انتهاي آسیا نصب می نوع آستري
در . ر شدن حرکت آنها کمک نمایدها جلوگیري کرده و به بهت هائی است تا لغزش گلوله برآمدگی

صورت صاف و یا داراي انحناي کمی  هاي دو انتها به اي، نوع آستري حالی که در مورد آسیاهاي میله
ها از فوالدهاي  جنس این نوع آستري. نماید ها جلوگیري می هستند که از داخل هم شدن میله

 .باشد مولیبدن می-آلیاژي منگنزدار و یا کرم
از انواع آنها . باشند داره و پوسته آسیا داراي انواع بسیار زیادي از نظر شکل میهاي ج آستري

- 5اشاره نمود که اشکال انواع مختلف در شکل ... و  wave ،Lorain ،stepped ،ship-lapتوان به  می
 waveاي معموالً از جنس فوالدي و نوع  هاي مورد استفاده در آسیاي میله آستري. آمده است 4
اي که قطر میله آنها از  براي آسیاهاي میله) اي پله( steppedهستند و همچنین آستري نوع ) یموج(
اي براي آسیاي مواد  صورت گسترده به Lorainآستري نوع . رود کار می متر بیشتر است، به سانتی 4

ها تا  طر گلولهاي، اگر ق در آسیاهاي گلوله. کار می رود اي به اي و گلوله دانه درشت در آسیاهاي میله
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صورت از فوالد  ها از جنس چدن مخصوص و سخت است و در غیراین متر باشد، آستري سانتی 5
  .باشند آلیاژي منگنزدار می

از جنس ) الف: نمایند ها را از نظر جنس آنها به انواع مختلفی تقسیم می طور کلی آستري به
نوع فلزي . (ceramic)سرامیکی  )، و پ(rubber)از جنس الستیک فشرده ) ، ب(steel)فلزي فوالد 

اي و خودشکن و نیمه خودشکن  اي، گلوله باشد و در انواع آسیاهاي میله ترین نوع می آستري قدیمی
 10البته در حال حاضر نوع الستیکی در آسیاهاي مختلف با قطر کمتر از حدود . شود استفاده می

باشد و از نظر نصب نیز  ي دوام بیشتري مینوع الستیکی دارا. متر جایگزین نوع فلزي شده است
توان به فعل و  از معایب نوع آستري الستیکی می. تر بوده و داراي سر و صداي کمتري است آسان
 80هاي احتمالی آن با مواد شیمیائی مورد مصرف در فلوتاسیون نام برد و یا دما که باالي  انفعال

تر از نوع  این نوع آستري معموالً بسیار ضخیم. داشت درجه سانتیگراد، تاثیر منفی بر آستري خواهد
  .شوند فلزي بوده و در نتیجه کاهش ظرفیت آسیا را موجب می
باشند که در واحدهاي مختلفی مورد  ها می آستري نوع سرامیکی، تقریباً نوع جدید آستري

آستري را مورد  این نوع 1980در سوئد که از سال  kirunaاند، مانند معدن  استفاده قرار گرفته
این نوع آستري داراي خاصیت مغناطیسی براي جذب بهتر آن به جداره . استفاده قرار داده است

نصب این نوع آستري در . باشد کننده و جلوگیري از لغزش آنها می خرد رآسیا و یا احتماالً جذب با
کار، سایش قابل ساعت  5000از مصرف انرژي گردید و پس از % 4/11کارخانه مذکور سبب کاهش 

  .باشند تر از انواع دیگر می ها نازك این نوع آستري. اي رویت نشد مالحظه
  
  (Feeder)آسیا ) کننده تغذیه(فیدر  -3-3- 5

، وسایلی هستند که ماده معدنی ورودي به آسیا را  به داخل آن )کننده تغذیه(فیدرها   
گیرند، که  آسیاها مورد استفاده قرار میطور کلی انواع مختلفی از فیدر در  به. نمایند هدایت می

صورت  طور که آسیا به کند و همین انتخاب نوع آنها بستگی به اینکه آسیا در مدار باز یا بسته کار می
. دهی نیز از عوامل مهم در این زمینه هستند ابعاد و درجه خورك. کند، دارد تر و یا خشک کار می

استفاده  (viberatory)، معموالً از نوع فیدر ارتعاشی کنند صورت خشک کار می آسیاهائی که به
  .نمایند می

 spout)فیدر ناودانی  )الف: گیرد در آسیاهاي تر چهار نوع فیدر مورد استفاده قرار می  
feeder)اي  فیدر مالقه) ، ب(scoop feeder)و یا مخروطی(اي  فیدر استوانه) ، ج ((drum/cone 
feeder) و د ( فیدر ترکیبی(combined feeder) .ترین نوع فیدر ، نوع ناودانی است  ساده) 5شکل-

را ) پالپ(صورت ناودان، تشکیل شده است که ماده معدنی و آب  اي شکل به که از بخشی لوله) 5
صورت نیروي ثقل به  خوراك در داخل این نوع فیدر به. نماید مستقیماً به داخل آسیا منتقل می

کنند و یا  اي که در مدار باز کار می دهی آسیاهاي میله نها براي خوراكنصب آ. شود آسیا هدایت می
  شود آسیاهائی که در مدار بسته با هیدروسیکلون قرار دارند، مورد استفاده می
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  .هاي مورد استفاده در آسیاها هاي انواع مختلف آستري برخی از شکل -4- 5شکل 
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.  
  .فیدر نوع ناودانی -5- 5شکل 

 
عنوان یک آلترناتیو و جانشینی براي فیدر نوع ناودانی  مخروطی، به/اي ع استوانهفیدر نو  

کل ). 6-5شکل (توان از آن استفاده نمود  وجود دارد می) ارتفاع(که کمبود فضا  است، و در جاهائی
شود، و به داخل آسیا  مخروط می/وارد استوانه) ناودان(خوراك آسیا از طریق شوت و یا یک لوله 

مودن گلوله به مخروطی روش مناسبی براي اضافه ن/اي استفاده از نوع فیدر استوانه. گردد ت میهدای
  .آسیا خواهد بود

معموالً براي سیستم آسیاهاي تر که در یک ) 7- 5شکل (اي  استوانه-اي فیدر ترکیبی مالقه
مواد دانه  (scoop)قهدر حالی که مال. شوند مدار بسته با کالسیفایر مارپیچ قرار دارند، استفاده می

این نوع . گرداند به داخل آسیا باز می (regrinding)درشت کالسیفایر مارپیچ را براي آسیاي مجدد 
فیدر . باشد (double scoop)اي  و یا دو مالقه (single scoop)اي  صورت تک مالقه تواند به فیدر می
اي مورد  مالقه-به جاي نوع ترکیبی ریز است، اي در زمانی که خوراك آسیا ذرات دانه نوع مالقه

خوبی انجام  اي به ترکیب ماده معدنی و آب در داخل فیدر مالقه). 8- 5شکل (گیرد  استفاده قرار می
هاي ایجاد شده توسط مواد رسی، در  شود و مانع تجمع مواد رسی و گلوله شدن آنها شده و گلوله می

  .شود شکسته می) اي فیدر مالقه(داخل آن 
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 .مخروطی/اي فیدر نوع استوانه -6- 5 شکل

 

 
  .فیدر نوع ترکیبی -7- 5شکل 

  

  
 .اي فیدر مالقه -8- 5شکل 
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  (Types of Mills)انواع آسیاها  -4- 5
  (Rod Mill)اي آسیاي میله -4-1- 5

شود، که به  عنوان اولین مرحله آسیا یا آسیاي درشت در نظر گرفته می اي به آسیاهاي میله  
متر است و قادر به تولید  میلی 50ابعاد خوراك آنها تا . تواند کار کند شک میصورت تر و یا خ

قرار  15-20نسبت خردایش این نوع آسیاها معموالً در محدوده . باشد میکرون می 300محصولی تا 
ها دچار گرفتگی شده و کارآئی  شکن در هنگامی که خوراك، مواد رسی باشد، در نتیجه سنگ. دارد

برابر  5/1- 5/2اي این است که طول در آن  مشخصه عمده آسیاهاي میله. اهند داشتالزم را نخو
متر کمتر  ها تنها چند سانتی این نسبت بدین جهت مهم است که طول میله). 9-5شکل (قطر است 

ها و تغییر جهت حرکت  اگر قطر آسیا برابر طول آن باشد، امکان قطع کردن میله. از طول آسیا است
  .و در نتیجه پائین آمدن کارآئی خردایش خواهد بود ها در میله

  

  
  .اي اي با فیدر مالقه آسیاي میله -9- 5شکل 

  
الزم به ذکر است که زیاد بودن بیش از حد نسبت طول به قطر نیز موجب تغییر شکل   

ید از متر ، قطر آن نبا 4/6در نتیجه در آسیائی با طول . گردد ها و نهایتاً شکسته شدن آنها می میله
شان و نه براساس ظرفیت  اي و دیگر آسیاها، براساس قدرت آسیاهاي میله. متر بیشتر باشد 57/4

وسیله فاکتورهاي زیادي همانند قابلیت آسیاپذیري و  زیراکه ظرفیت به. شوند بندي می آنها، تقسیم
رابطه باند قدرت مورد نیاز براي ظرفیت خاصی براساس . شود نظر، تعیین می نسبت خردایش مورد

(Bond) البته قدرت محاسبه شده توسط رابطه باند، با توجه به ضرائب تصحیح . شود محاسبه می
تغییر  است، ....مختلفی که مربوط به اندازه آسیا، سایز و نوع بار خردکننده، نوع مدار آسیا و 

  . نماید می
) الف: شوند ي میبند اي براساس نوع سیستم خروجی مواد از آنها تقسیم آسیاهاي میله

اي با خروجی  آسیاي میله) ، ب (centre peripheral discharge)اي با خروجی مرکزي  آسیاي میله
 overflow)اي با خروجی سرریز  آسیاي میله) ، و ج(end peripheral discharge)محیطی انتهائی 
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discharge) .محیط آسیا  توان اظهار داشت که هرچه بخش خروجی آسیا به طور کلی می به
نتیجه آسیاي بیش از حد مواد  در. تر آسیا را ترك خواهد نمود تر باشد، در نتیجه مواد سریع نزدیک

(overgrinding) شکل (اي با خروجی محیطی مرکزي  در آسیاهاي میله. کمتر اتفاق خواهد افتاد
آسیا خارج شود و مواد خرد شده از بخش روي مرکز محیط  خوراك از دو طرف وارد می) 10- 5
) نرمه(درشت با حداقل مقدار مواد ریز  یکم و زاویه شیب باال، محصول با توجه به فاصله. شود می
تواند داشته  اي را نمی البته در این نوع آسیا، نسبت خردایش طیف گسترده. دست خواهد آمد به

ف وارد آن از یک طر) 11-5شکل (اي با خروجی محیطی انتهائی  خوراك در آسیاي میله. باشد
شود و از طرف دیگر، مواد خرد شده از طریق بخش تعبیه شده در روي انتهاي محیط آن خارج  می
  .شود کار گرفته می این نوع آسیا عمدتاً براي مسیرهاي خشک که خوراك درشت است، به. گردد می

رائی آ ترین نوع آسیا در صنعت کانه متداول) 12-5شکل (اي با خروجی سرریز  آسیاي میله  
این نوع آسیا . شوند است، که خوراك از یک طرف آن وارد و از طرف دیگر، مواد خرد شده خارج می

ید، قطر دهانه آوجود  منظور آنکه براي خروج مواد شیب الزم به به. یندآ براي مسیر تر به کار می
تفاده در هاي مورد اس  میله. تر از قطر دهانه خروجی آن است متر بزرگ سانتی 10- 20ورودي 

اي داراي قطرهاي متفاوت هستند که با توجه به محاسبات درصد و تعداد هر قطري از  آسیاهاي میله
براي مقدار خاصی از . متر است میلی 150تا  25ها معموالً بین  قطر میله. شود ها مشخص می میله
آنها بیشتر خواهد بود و تر، سطح  تر باشند، در مقایسه با قطر بزرگ ها کوچک ها، هرچه قطر میله میله

  . در نتیجه کارآئی خردایش باالتر خواهد بود
 25ها پس از کار به  که قطر میله هنگامی. شوند ها پس از کار سائیده شده و نازك می میله  
اپتیمم . ها از جنس فوالدهاي آلیاژي هستند میله. متر و یا کمتر رسید، باید تعویض شوند میلی

دست  نمایند، به حجم کل آسیا را اشغال می% 35اي که  هاي نو و تازه میله خردایش با استفاده از
یابد و با تعویض  تقلیل می% 20-30شوند، مقدار فوق به حد  ها سائیده می تدریج که میله به. آیند می
افزایش بیش از حد در میزان میله . ماند هاي نو، این حد ثابت می هاي سائیده شده با میله میله
موجب کاهش کارآئی خردایش و افزایش سایش در آستر و  ،(overcharging)در آسیا  دموجو

مصرف میله با توجه به نوع خوراك آسیا، سرعت آسیا و طول میله و سایز . گردد مصرف میله می
کیلوگرم براي تن ماده معدنی  1/0-0/1صورت معمول در محدوده  محصول متفاوت خواهد بود، و به

  .شود این مقدار کمتر می خشک و در سیستم در آسیاي تر است
  

  
  .اي با خروجی محیطی مرکزي آسیاي میله - 10- 5
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  .اي با خروجی محیطی انتهائی آسیاي میله - 10- 5

  

  
  .اي با خروجی سرریز آسیاي میله - 10- 5

  
کنند، تا در آنها حالت  سرعت بحرانی خود دوران می%50-65اي معموالً در  آسیاهاي میله  
cascade  بیشتر ازcataract ها در حالت   گیري میله داند که قرار الزم به ذکر می. وجود آید به
cataract خوراك . یابد تواند موجب ایجاد صدمه به آنها شده و کارآئی خردایش کاهش می می

 شود و اگر خوراك ریزتر باشد، اي می وزنی جامد وارد آسیاي میله% 65-85صورت پالپ با معموالً  به
. شود ها با مواد معدنی حاصل می میلهعمل خردایش بر اساس . وزن مخصوص آن باال خواهد بود

تر موجب قرار  خوراك درشت. نمایند ها عمل می غلطک ندها دوران نموده و در حقیقت همان میله
تر بیشتر شده  مخروطی خواهد شد و در نتیجه تمایل به خردایش مواد درشت لگرفتن میله به شک

  ).13- 5شکل (آید  دست می داقل مواد ریز بهو ح
باشند، و  هم می این نوع خردایش موجب تولید محصولی که داراي محدوده سایز نزدیک به

بنابر توضیحات ارائه . شود کمتري نیز هستند، می (oversize)و درشت  (slimes)داراي مواد نرمه 
هاي ثقلی، برخی واحدهاي  ت جداکنندهاي، مناسب براي تهیه خوراك الزم جه شده آسیاهاي میله

اي  سیاهاي گلولهآهاي مغناطیسی و  ، جداکننده)استکه نرمه موجب اشکال در آن (فلوتاسیون 
 .کنند اي با توجه به محدود بودن ابعاد محصول آن، اکثراً در مسیر باز کار می آسیاهاي میله. باشد می

تواند با یک کالسیفایر مارپیچ به صورت مدار  می اي داند که آسیاي میله البته الزم به توضیح می
  .بسته قرار گیرد که مدار در جدایش ثقلی مورد استفاده دارد

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 52

  
  .اي ها در آسیاي میله خردایش توسط میله - 13- 5شکل 

  
  (Ball Mill)اي  آسیاهاي گلوله - 4-2- 5

منظور  دي بههاي فوال اي، که در آن از گلوله گلوله يآخرین مرحله خردایش توسط آسیا  
  ).14- 5شکل ( گیرد انجام میشود،  خرد نمودن مواد معدنی استفاده می

  

  
  ).از نوع خروجی سرریز(اي  آسیاي گلوله - 14- 5شکل 

  
اي  ها بیشتر است، لذا آسیاهاي گلوله ها براي واحد وزن، از میله با توجه به آنکه سطح گلوله 

و کمتر  5/1اي نسبت طول به قطر برابر  یاهاي گلولهدر آس. باشد جهت تولید محصول ریزتر بهتر می
عنوان  است، معموالً به 3-5اي که در آنها نسبت طول به قطر معادل  آسیاهاي گلوله. باشد می

باشد و هر  می (compartment)باشند، که داراي چندین بخش  می (Tube mill)اي  آسیاهاي لوله
  ).15- 5شکل (باشد  می کننده بخش داراي ترکیب مخصوصی از بار خرد

تواند گلوله، میله، قطعات مواد معدنی باشند و معموالً این  کننده در این آسیاها می بارخرد 
صورت خشک کار نموده و براي خردایش موادي مانند سیمان کلینکر، گچ و فسفات به  نوع آسیاها به

کننده آن مواد سخت و  خرد اي که تنها داراي یک بخش هستند و بار آسیاهاي لوله. روند کار می
این نوع آسیاها . نامند می (pebble mills)سرند شده مواد معدنی باشند را آسیاهاي قلوه سنگی 

کننده در  با توجه به آنکه بار خرد. جنوبی کاربرد دارند اي در معادن طال در افریقاي صورت گسترده به
هاي فوالدي است و انرژي مصرفی نیز  از وزن گلوله% 35- 55این آسیا براي واحد حجم معادل 

در نتیجه انرژي ورودي و ظرفیت آسیاهاي قلوسنگی  .کننده متناسب است مستقیماً با وزن بار خرد
  .اي است تر از آسیاهاي گلوله باشد و به همین علت حجم آن بزرگ اي کمتر می طور قابل مالحظه به
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  .اي آسیاهاي لوله - 15- 5شکل 

  

  

  
  )و با فیدر ناودانی(اي  اي با خروجی شبکه اي گلولهآسی - 16- 5شکل 
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) الف: شوند اي نیز براساس نوع سیستم خروجی مواد از آن تقسیم می آسیاهاي گلوله
اي با خروجی  آسیاهاي گلوله) ، و ب(overflow discharge)اي با خروجی سرریز  هاي گلولهاآسی
، همانند نوع )14-5شکل (خروجی سرریز  اي با آسیاهاي گلوله. (grate discharge)اي  شبکه

. توانند در مسیرهاي باز و بسته مورد استفاده قرار گیرند کنند، و می اي سرریز، کار می آسیاهاي میله
، یک شبکه بین بخش خروجی و جداره )16- 5شکل (اي  اي با خروجی شبکه در آسیاهاي گلوله
در این . شود بور نموده و از آسیا خارج میهاي شبکه ع پالپ از درون روزنه. شود آسیا نصب می

تر از نوع سرریز است، و در نتیجه زمان ماند و اقامت مواد در آسیا  آسیاها سطح پالپ معموالً پائین
شده و مواد درشت  (overgrinding)این امر موجب کم شدن آسیاي بیش از مواد . باشد تر می کوتاه

بندي مجدداً به آسیا باز  رشت با استفاده از وسایل طبقهشود، که بخش دانه د در محصول بیشتر می
  .گردد می

اي  کمتر از نوع خروجی شبکه% 15اي با خروجی سرریز  مصرف انرژي در آسیاي گلوله  
گلوله - ذره-ذره و یا گلوله-اي گلوله اي با توجه به برخورد نقطه خردایش در آسیاهاي گلوله. باشد می
این برخورد ذره . تواند محصول این نوع آسیا باشد واد بسیار ریزي میآید و در نتیجه م دست می به

ها با احتمال ذرات درشت با گلوله  با گلوله بسیار تصادفی بوده و احتمال برخورد ذرات ریز با گلوله
کار گرفته شود، تولید محدوده وسیعی از  اي در مسیر باز به بنابراین اگر آسیاي گلوله. یکسان است

. شود نماید و آسیاي بیش از مواد نیز موجب تولید نرمه و مواد بسیار ریز می از نظر سایز میذرات را 
مسیرهاي بسته موجب کمتر شدن زمان ماند ذرات در آسیا و در نتیجه از بین رفتن مشکل تولید 

  .روند کار می اي بیشتر در مدار بسته به به همین علت آسیاهاي گلوله. گردد ذرات ریز می
االمکان باید  دانسیته پالپ حتی. باشند اي موثر می مل مختلفی در کارآئی آسیاهاي گلولهعوا  

هرچه رقت پالپ افزایش یابد . ها با یک الیه از پالپ پوشیده شود طوري که سطح گلوله باال باشد، به
 لذا بد ویا بیشتر بوده و مصرف گلوله افزایش می) گلوله-گلوله(فلز -، برخورد فلز)آب بیشتر باشد(

کنند  وزنی جامد کار می% 65- 80اي با پالپ حاوي  آسیاهاي گلوله. شود کارآئی آسیا کمتر می
ها کوچک تر  رابطه مستقیم دارد و اگر گلوله) ها سطح گلوله(کننده  کارآئی خردایش با سطح بار خرد

ها را از  گلولههمین علت  به. ، سطح بیشتري در کل خواهند داشت)ها کم باشد قطر گلوله(باشند 
  .دهند قطرهاي مختلفی در آسیا قرار می

متر است و براي آسیاهاي  سانتی 5-10اي اولیه بین  ها معموالً در آسیاهاي گلوله قطر گلوله
اي  اي معموالً بیشتر از آسیاهاي میله سرعت آسیاهاي گلوله. باشد متر می سانتی 2-5اي ثانویه  گلوله

اي  آسیاهاي گلوله. شود ها می براي گلوله cataractآمدن حالت وجود  است ودر نتیجه سبب به
  .کنند سرعت بحرانی خود دوران می% 60-70معموالً در سرعتی معادل 

ها براساس سایز  ، نوعی از آسیاهاي گلوله است که گلوله(Hardinge)آسیاهاي هاردینگ 
 30ا به مخروطی که داراي زاویه ها با تغییر شکل استوانه آسی سازي گلوله این جدا. اند جدا شده
حرکت آسیا و نیروي گریز از مرکز و شکل خاص آسیا ). 17-5شکل (شود  باشد، انجام می درجه می
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ها در بخش انتهائی ورودي  ترین گلوله طوریکه بزرگ گردد، به هاي مختلف می موجب جدا شدن گلوله
  .شوند ها در بخش خروجی مواد انباشته می خوراك و ریزترین گلوله

    

  
  .آسیاي هاردینگ - 17- 5شکل 

  
  آسیاهاي خودشکن و نیمه خودشکن - 4-3- 5

هاي اخیر افزایش چشمگیري را  استفاده از آسیاهاي خودشکن و نیمه خودشکن در سال  
  :باشد شرح زیر می مزایاي استفاده از این نوع آسیاها به. داشته است

  گذاري، مایهرپائین بودن هزینه س -
 براي مواد مرطوب و چسبنده،داشتن کارآئی  -
 تر بودن نسبی فلوشیت، ساده -
 تر بودن سایز و ظرفیت بیشتر وسایل، بزرگ -
 پرسنل مورد نیاز کمتر، -
 عدم نیاز به بار خردکننده و یا حداقل بودن هزینه بار خردکننده، -

هاي  بیشتر کارخانه 1980آغاز شد و در دهه  1950استفاده از آسیاهاي خودشکن در دهه 
آسیاهاي خودشکن همانند دیگر . نمودنداز آسیاهاي خودشکن و نیمه خودشکن استفاده  بزرگ

گلوله (کننده  جاي استفاده از بار خرد کنند، با این تفاوت که به اي کار می اي و یا گلوله آسیاهاي میله
شکن در آسیاهاي نیمه خود. عهده دارند خود مواد معدنی نقش خردکنندگی ذرات را به) و یا میله

میزان گلوله مورد . دهند هاي فوالدي خردایش را انجام می ترکیبی از خود ماده معدنی و گلوله
. حجم آسیا است% 6- 10دست آمده در حدود  استفاده در آسیاهاي نیمه خودشکن بنابر تجارب به

گی البته با توجه به مشکالت آلود. توانند کار کنند صورت خشک و یا تر می آسیاهاي خودشکن به
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اگرچه در کاربردهاي خاصی از جمله موادي همانند آزبست، . باشد محیط، تر بودن عملیات ارجح می
  .گیرند تالک و میکا، آسیاهاي نیمه خودشکن در مدار بسته و خشک مورد استفاده قرار می

جنوبی و  طور مثال در افریقاي ت است، بهونسبت طول به قطر براي آسیاهاي خودشکن متفا
. است) 3/1(باشد، و در امریکاي شمالی کمتر از  می 5/0اسکاندیناوي نسبت مطلوب برابر  کشورهاي

 cascadeبرابر طول آن است، را آسیاي  3نوع خاصی از آسیاهاي خودشکن که قطر آن دقیقاً 
متر  میلی 1/0متري را تا  سانتی 25سرعت آسیاهاي خودشکن اولیه باال بوده و مواد . نامند می
ها در  شکستگی. مهمترین مکانیسم خردایش در آسیاهاي خودشکن، سایش است. برساند تواند می

تر بودن مقاومت در این مناطق ایجاد و  علت ضعیف ها، به ها در سنگ طول خط جدایش بین کانی
. ها خواهد بود صورت عمده در حد اندازه دانه بندي محصول به بنابراین توزیع دانه. نماید پیشرفت می

تري از ذرات هم  ها شکل خود را حفظ نموده و سطوح یکنواخت گردد که دانه مر موجب میاین ا
  .تر است حاصل گردند که براي مراحل بعدي همانند فلوتاسیون مطلوب

ها و  که کانی طور مثال هنگامی گاهی اوقات کاربرد آسیاهاي خودشکن اثرات منفی هم دارد، به
ها و  کنار هم قرار گرفته باشند، سایش سبب شکسته شدن دانهصورت مقاوم و محکم در  ها به دانه

علت باال و  ورت در مواقعی که تولید نرمه بنابهدر هر ص. باشد تولید نرمه خواهد شد که مطلوب نمی
توان آسیاي خودشکن را به نیمه خودشکن تبدیل  هاي بیش از حد، زیاد باشد می یا وجود شکستگی

که در حقیقت موجب کاهش وقوع مکانیسم سایش و افزایش ) ه به آسیابا اضافه نمودن گلول(نمود 
  .شود میوقوع مکانیسم ضربه 

توانند انتخاب شوند و نیاز  آسیاهاي خودشکن معموالً براساس صرفاً نتایج آزمایشگاهی نمی  
نجام لذا ا. اي را دارند اي و گلوله تري در مقایسه با آسیاهاي میله هاي گسترده به انجام آزمایش

  .باشد ضروري می (pilot test)هاي پایلوت  آزمایش
  
  آسیاهاي ارتعاشی -4-4- 5

صورت خشک و تر را  منظور تولید محصول بسیار ریز که قابلیت کار به این نوع آسیاها به  
صورت پیوسته و ناپیوسته  تواند به این نوع آسیا می). 18-5شکل (گیرند  دارند، مورد استفاده قرار می

اي که  شود که این دو استوانه در زیر یکدیگر و در امتداد صفحه د و از دو استوانه تشکیل میکار کن
- 1500موتور این نوع آسیا داراي سرعت . د، قرار داردزسا درجه را می 30د زاویه وبا صفحه عم

طر هاي با ق کننده که گلوله از ماده خرد% 60- 70ها تا حدود  دور در دقیقه است و استوانه 1000
ها عبور نموده و  خوراك در جهت محور طولی از استوانه. شود باشند، پر می متر می میلی 50-10

تواند مواد را تا  از مشخصات این نوع آسیا آن است که می. شود ارتعاش دستگاه موجب خردایش می
ا خرد کند، که این مقدار ب)Blain indexاندیس بلین، (مترمربع بر گرم  500رسیدن به سطح 

تواند باشد و  تن بر ساعت می 15ظرفیت این آسیا تا . باشد استفاده از آسیاهاي کالسیک ممکن نمی
  . میکرون است 10 از متر و محصول ریزتر میلی 30سایز مواد خوراك تقریباً 
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 .آسیاي ارتعاشی - 18- 5شکل 

  
  (Tower mills)آسیاهاي ستونی  - 4-5- 5

- 5شکل (باشد  جانشین براي آسیاي ذرات بسیار ریز میآسیاهاي ستونی یک آلترناتیو و   
شوند که در  هاي فوالدي و یا مواد معدنی سخت در یک استوانه عمودي قرار داده می گلوله). 19

خوراك از . می گردد) ها گلوله(کننده  داخل این استوانه یک مارپیچ موجب آشفتگی در بار خرد
ها با ذرات مواد معدنی  سم سایش که حاصل برخورد گلولهشود و بر اساس مکانی قسمت باال وارد می

  .آیند دست می باشند، ذرات ریز محصول به می
مواد خرد شده و ریز با جریان سیال و آب به طرف باالي استوانه رفته و از آن خارج شده و   

رشت شود، که در آن مواد ریز، محصول نهائی بوده و ذرات د بندي هدایت می به یک وسیله طبقه
  :باشند قرار زیر می مزایاي این نوع آسیاها به. گردد مجدداً و از طریق پمپی به درون استوانه باز می

  کم بودن سطح مورد نیاز جهت نصب، -
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 کم بودن سر و صدا، -
 حداقل بودن مقدار آسیاي بیش از حد مواد و در نتیجه حداقل بودن تولید نرمه، -

تن بر ساعت  100میکرون است و ظرفیت آن تا  1-100سایز ذرات محصول در این نوع آسیاها 
ها اولین استفاده کننده این نوع آسیا براي موادي از جمله آهک، سیلیس،  ژاپنی. تواند باشد می

) کشورهاي امریکائی(به سایر کشورها آن و سپس  ندهاي مس بود سنگ نمک، زغال و کنسانتره
  .معرفی گردید

  
  

  .ستونی یک نوع از آسیاهاي - 19- 5شکل 
  

  (Grinding Circuit)مدارهاي آسیا  -5- 5
تواند خواص  در مواقعی که وجود آب می. صورت تر و یا خشک انجام شود تواند به آسیا می  

باشد،  فیزیکی و شیمیائی مواد را تغییر دهد و یا میزان دسترسی به منابع آب محدود و کم می
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ک موجب سایش کمتري از آسترها و بار آسیاي خش. شود خردایش توسط آسیاي خشک انجام می
  . و تولید مواد ریز نیز بیشتر است) 1-5جدول (شود  خردکننده می

  
  .کننده میزان مصرف متوسط آستر و بار خرد -1-5جدول 

  بارخردکننده      آستر          
  -      035/0  (kg/t)ژیراتوري /شکن فکی سنگ -
  044/0      31/0  (kg/kwh)اي خشک  آسیاي گلوله -
  006/0      04/0    (kg/kwh)اي تر  اي گلولهآسی -
  057/0      46/0 (kg/kwh)اي خشک  آسیاي میله -
  008/0      07/0    (kg/kwh)اي تر  آسیاي میله -
  

  :باشد شرح ریز می شود که مزایاي آن به صورت تر انجام می آرائی معموالً آسیا به در کانه
  مصرف کمتر انرژي براي هر تن از محصول، -
 ازاي واحد حجم آسیا، التر بهظرفیت با -
 شود، بندي با استفاده از سرند تر ممکن می انجام مراحل طبقه -
 حذف مشکل گرد و غبار، -
 شود، پذیر می ها امکان ها، لوله هاي ساده حمل و نقل مواد همانند پمپ استفاده از روش -

رحله بعد منتقل شوند و محصول پس از خردایش به م در مدار باز مواد به آسیا وارد می
آرائی کاربرد دارند، زیرا هیچ کنترلی بر سایز محصول تولید  این نوع مدار بندرت در کانه. گردد می

دهی با سرعت کمتري باید انجام شود تا مواد زمان الزم را  در مدار باز، خوراك. شده وجود ندارد
دهی  حد سرعت خوراكهمچنین در صورت کم بودن بیش از . جهت اقامت در آسیا داشته باشد

  ).شود زیاد می overgrinding(گردد  آسیا، تولید مواد ریز زیاد می
در . گیرد بنابراین آسیا در صنایع کانه آرائی و معدنی تقریباً همواره در مدار بسته انجام می  

شود و  بندي کننده همانند کالسیفایر پس از مرحله آسیا نصب می این نوع مدار یک وسیله طبقه
اد خروجی از آسیا به کالسیفایر منتقل شده و بخش دانه درشت جهت خردایش مجدد به آسیا مو

در نتیجه در آسیاي مدار بسته . نظر خواهد بود گردد و بخش ریز محصول مطلوب و مورد باز می
شود تا در اولین  گردد، ولی سعی می سعی در خردایش مواد صرفاً در یک بار عبور از آسیا نمی

بنابراین . اند از مدار جدا شده تا به آسیا باز نگردند نظر رسیده ام موادي که به سایز موردفرصت تم
شکل  .باشد بندي همانند هیدروسیکلون، حائز اهمیت می صرف دقت کافی در انتخاب وسیله طبقه

  .چند فلوشیت آسیا که به صورت بسته با هیدروسیکلون قرار دارد را نشان می دهد 20- 5
 circulating) "باردرگردش"گردند به نام  مواد دانه درشت که به آسیا باز می بخشی از  

load) مدار بسته بودن . شود صورت درصدي از وزن اولیه نشان داده می شود که آن به نامیده می
زیرا بار ورودي با توجه به (گردد  عملیات آسیا موجب کاهش زمان ماند ذرات در هر عبور از آسیا می
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نظر نیز در هر  ، و بنابراین میزان مواد حاصل و تولید در سایز مورد)شود ار در گردش زیاد میمقدار ب
با توجه به آنکه در . شود این امر سبب کاهش آسیاي بیش از حد مواد می. یابد بار عبور کاهش می

نیز  شود، در نتیجه بخش دانه درشت در محصول مدار بسته آسیا، زمان ماند مواد در آسیا کم می
بوده % 600است و در برخی نیز تا % 100-350معموالً درصد باردرگردش در آسیاها . شود بیشتر می

اي  که براي آسیاهاي گلوله کنند، بویژه هنگامی اي معموالً در مدار باز کار می آسیاهاي میله. است
با استفاده از یک نوع  اي تقریباً همیشه در مدارهاي بسته آسیاهاي گلوله. نمایند خوراك را آماده می

 .گیرند ایر مورد استفاده قرار میکالسیف

 
  .فلوشیت چند مدار آسیا به صورت بسته با هیروسیکلون - 20- 5شکل 
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   (Particle Size Distribution)توزیع ابعادي ذرات  - 6فصل 
  مقدمه -6-1

این . ختلف، کنترل شودهاي م آرائی الزم است تا توزیع ابعادي شاخه در یک کارخانه کانه
هاي باارزش از  امر بویژه در کنترل کیفیت واحد خردایش اهمیت دارد، که موجب آزاد شدن کانی

در نتیجه ضروري است که نتایج توزیع ابعادي، دقیق و مطمئن باشد، تا اگر تغییري . گردد باطله می
از آنجائیکه مقدار . ر باشددر واحدهاي مختلف بخواهد انجام شود، براساس اطالعات دقیق استوا

شود، لذا باید  کمی نمونه نمایانگر جهت تعیین توزیع ابعادي از هر شاخه و یا واحدي برداشت می
  .عمل آید دقت کافی در تهیه نمونه به

  
  ابعاد ذرات -6-2

ها و واحدهاي  هاي برداشت شده، از شاخه اولین مرحله تجزیه و تحلیل، برروي نمونه  
با توجه به آنکه ذرات ار نظر شکل . آرائی، تعیین توزیع ابعادي ذرات است انه کانهمختلف یک کارخ

باشد، چراکه طول و عرض و ضخامت و قطر براي  باشند، لذا تعیین سایز ذرات مقدور نمی نامنظم می
البته براي یک ذره مکعبی شکل، . ذره با توجه به شکل غیریکنواخت ذرات کامالً مشخص نیست

و ارتفاع، پارامترهاي مشخصی است که این امر در مورد اشکال هندسی منظم دیگر نیز طول، عرض 
قطر "براي ذراتی با اشکال نامنظم، این فاکتور مبهم بوده و لذا یک پارامتر به نام . صادق است

  .شود تعریف می (equivalent diameter) "معادل
رفتار مشابه با رفتار ذره را داشته اي است که به اندازه ذره باشد و  قطر معادل قطر کره

شوند، متفاوت  کار گرفته می هاي مختلفی که به بنابراین قطر معادل براي یک ذره بنا به روش. باشد
لیست  1-6هاي مختلفی براي تعیین سایز و توزیع ابعادي ذرات وجود دارد، که جدول  روش. است

. دهد را ارائه می) ها این روش(ایز قابل قبول هاي متداول توزیع ابعادي با محدوده س برخی از روش
آرائی،  ها و مطالعات معمول کانه داند که روش متداول تعیین سایز، در بررسی ذکر می البته الزم به

روش تجزیه سرندي است که انجام آن از نظر لوازم مورد نیاز و همچنین نوع اجراي روش نسبتاً 
  .آید ه توضیحات ارائه شده، صرفاً شرح این روش در این فصل میلذا با توجه ب. باشد ساده و ارزان می

      
  .هاي تعیین ابعاد ذرات برخی روش -1-6جدول 

  نام روش   )میکرون(ابعاد تقریبی ذرات 
  سرند آزمایشگاهی  100000-10

  الوتریاسیون  40-5
  میکروسکپی نوري  50-25/0

  نشینی ثقلی ته  40-1
  نشینی سانتریفوژ ته  05/0- 5
  میکروسکپی الکترونی  500/0- 1
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    (Sieve Analysis)تجزیه سرندي  - 6-3
هاي تعیین ابعاد ذرات است که با عبور مواد از یک  ترین روش تجزیه سرندي یکی از قدیمی 

. شود سري سرند متوالی و وزن نمودن مقدار مواد باقیمانده بر روي هر یک از سرندها انجام می
فرآیند تجزیه سرندي به دو مرحله . صورت خشک و یا تر صورت پذیردتواند به  تجزیه سرندي می

باشند و این  اي ریزتر از روزنه سرند می طور قابل مالحظه جدایش ذراتی که به) الف: شود تقسیم می
جدایش ذراتی که ابعاد آنها نزدیک به روزنه سرند ) ذرات به سرعت از روزنه عبور نمایند، و ب

  .عبور آنها از روزنه یک امر تدریجی است باشد، و در نتیجه می
اي باشد که به کلیه ذرات متعلق به دو مرحله فوق، امکان  گونه تجزیه سرندي مواد باید به  

دهد، و در نتیجه کارآئی یک تجزیه سرندي به وزن موادي که در سرند قرار داده  عبور از روزنه را به
اگر مقدار مواد خیلی زیاد باشد، الیه . داشته باشدتواند بستگی  شود و زمان تجزیه سرندي می می

تر از آن خواهد بود که تمام ذرات احتمال تماس با روزنه را داشته  ایجاد شده بر روي سرند عمیق
از طرفی دیگر نمونه باید نمایانگر آن واحد و یا شاخه باشد، لذا چنانچه وزن نمونه زیاد است، . باشند

  .تر تقسیم شود چند نمونه کوچکبهتر آن خواهد بود که به 
  
  (Sieves)سرندها  -6-4

شوند که استانداردهاي  شان مشخص می سرندهاي آزمایشگاهی به وسیله ابعاد روزنه  
  .باشند مختلفی در جهان وجود دارد، که عبارت از موارد زیر می

- German standard, Din4188 
- ASTM standard, E11 
- American Tyler series 
- French series, AFNOR 
- British standard, BSS410 

مش به . شد براي مشخص کردن یک سرند استفاده می (mesh) "مش"تا همین اواخر از شماره 
با داشتن شماره مش و قطر سیم . شود تعریف می) طول(هاي یک سرند در یک اینچ  تعداد سوراخ

  .دست آورد توان روزنه سرند را به مورد استفاده در سرند، می
a = (25.4/n) – d 

روزنه سرند برحسب  aمتر و  حسب میلی قطر سیم سرند بر dشماره مش سرند،  nدر رابطه فوق، 
  .باشد متر می میلی

یکی از معایب . اي بود  مورد استفاده گسترده 1962روش استفاده از مش تا سال حدود 
تواند باشد، دهانه سرند  میجدي این روش، آن است که با توجه به ضخامت سیم سرند که متفاوت 

لذا در حال حاضر از اندازه روزنه سرند براي مشخص . براي یک شماره مش نیز مختلف خواهد بود
شماره سرندهاي مختلف براساس استانداردهاي  2-6در جدول . کنند نمودن یک سرند استفاده می

متوالی طبق یک رابطه هاي سرندهاي  در هر سري استانداردي، روزنه. متفاوت ارائه شده است
در . باشد می) 2 5/0(، 2مقدار متداول این نسبت ریشه دوم . یابد خاصی افزایش و کاهش می
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) 2 10/0(، 10 و یا در سیستم متریک ریشه دهم) 2 25/0(، 2سرندهاي جدیدتر، این نسبت ریشه چهارم 
  .سازد تر مواد را ممکن می تر و دقیق بندي نزدیک است، که انجام دانه

  
  .اندازه سرندهاي مختلف براساس استانداردهاي مختلف -2-6جدول 

  
  

بندي مواد به روش تجزیه سرندي، معموالً استفاده از همه سرندهاي  منظور تعیین دانه به
ها، انتخاب سرندهائی با نسبت  در بیشتر حالت. موجود، نه تنها مقدور نیست، بلکه لزومی هم ندارد
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استفاده ) 2 25/0(کند و فقط براي کارهاي بسیار دقیق از سرندهائی با نسبت  یکامالً کفایت م) 2 5/0(
نحوي انتخاب نمود که وزن بخش باقیمانده بر روي باالترین  طور کلی سرندها را باید به به. شود می

، )ریزترین سایز(ترین سرند  و همچنین وزن بخش عبور کرده از پائین) ترین سایز درشت(سرند 
  .کل نمونه مورد آزمایش بیشتر نشود% 5 یک از هیچ

  
  روش انجام تجزیه سرندي -6-5

صورت یک ستون که در باالي آن سرند درشت قرار  سرندهاي انتخاب شده براي آزمایش به  
یک . شود ترتیب به طرف پائین ستون، سرندهاي با روزنه ریزتر قرار دارند، تشکیل می دارد و به
شود تا از خارج شدن مواد از داخل  سرند نصب می) ترین درشت(ن بر روي باالتری (lid)درپوش 

مواد مورد . دهند قرار می (pan)طور بعد از ریزترین سرند یک بشقاب  سرند جلوگیري نماید و همین
که  (sieve shaker)آزمایش را در باالترین سرند قرار داده و ستون را در دستگاه لرزاننده سرند 

  ).1-6شکل (دهند  جهت تنظیم وقت و زمان کار دستگاه است، قرار می (timer)داراي تایمري 
  

  
  .دستگاه لرزاننده سرند -1-6شکل 

  
کنند، که مربوط به آن  با خاموش شدن دستگاه، مواد باقیمانده بر روي هر سرند را وزن می  

زاننده سرند بیست داند که بهترین زمان براي کار دستگاه لر ذکر می الزم به. باشد محدوده ابعادي می
منظور تخلیه  به. گردد وجود آمدن خطا در نتایج حاصل می تر سبب به باشد و زمان کوتاه دقیقه می

کامل هر سرند، پس از باز کردن ستون سرندها از یک برس نرم براي خارج کردن مواد از داخل 
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که در این روش آب شود،  صورت تر هم انجام می تجزیه سرندي به. شود روزنه سرند استفاده می
البته براي موادي مانند زغال و یا مواد معدنی سولفیدي، . باشد ترین سیال مورد استفاده می معمول

دهند و  در تجزیه سرندي به روش تر، مواد را از باال در سرندها قرار می. رود کار می سیال دیگري به
هاي  ریز از سرندهاي با روزنه آب هم در آن جریان دارد و با روشن کردن دستگاه، عبور مواد

تر انجام شده و بعد از خاموش شدن دستگاه، مواد باقیمانده بر روي هر سرند را خشک کرده  درشت
  .کنند و سپس وزن می

  
  ارائه نتایج - 6-6

سه روش معمول آن در . هاي مختلفی براي ارائه نتایج تجزیه سرندي وجود دارد روش  
  .نشان داده شده است 3-6جدول 

  
  .نتایج حاصل از یک آزمایش تجزیه سرندي -3-6جدول 

  
  

  .به قرار زیر است 3- 6هاي مختلف در جدول  شرح ستون
  .باشد محدوده ابعادي سرندهاي مورد استفاده در آزمایش می -1ستون 
 250گرم از مواد از سرند  32/1طور مثال  وزن مواد در هر محدوده ابعادي است، به - 2ستون 

در نتیجه مواد در . میکرون باقیمانده است 180نموده است، ولی بر روي سرند میکرون عبور 
  .میکرون قرار دارد - 250+180محدوده ابعادي 

  .صورت درصدي از وزن کل محاسبه شده است وزن مواد در هر محدوده ابعادي که به -3ستون 
  سایز منتخب و منسوب براي هر محدوده ابعادي است -4ستون 
از مواد از % 5/87طور مثال  دهد، به تجمعی مواد عبور کرده از سرندها را نشان می درصد -5ستون 

  .باشند میکرون می 125اند و یا ریزتر از  میکرون عبور نموده 125ابعاد 
  .باشد درصد تجمعی مواد باقیمانده بر روي سرندها می - 6ستون 

صورت گرافیکی نمایش داده  هدست آمده از آزمایش تجزیه سرندي، همواره باید ب نتایج به  
هاي مختلفی از ثبت نتایج وجود دارد و روش  روش. عمل آید شود، تا ارزیابی کاملی از آنها به

متداول، رسم درصد تجمعی مواد عبور کرده از سرندها و یا مواد باقیمانده بر روي سرندها بر حسب 
دهد و محور قائم  ی سایز را نشان میدر این منحنی محور افقی در مقیاس لگاریتم. ابعاد ذرات است
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البته الزم نیست که هر دو منحنی درصد تجمعی ). 2- 6شکل (نماید  درصدهاي تجمعی را ارائه می
منحنی نتایج  2-6شکل . مواد باقیمانده و مواد عبور کرده را در یک دستگاه مختصات ارائه نمود

  . دهد را نشان می 3-6مندرج در جدول 
  

  
  .3-6نی نتایج حاصل از آزمایش تجزیه سرندي مندرج در جدول منح -2-6شکل 

  
حد . باشد انجام آزمایش تجزیه سرندي در ارزیابی عملکرد مدارهاي آسیا بسیار مهم می  

شود، و  خردایش که معموالً به یک نقطه بر روي منحنی تجمعی مواد عبور کرده از سرند اطالق می
باشد و از انجام تجزیه سرندي و ترسیم  از مواد عبور کرده می% 80آن هم اغلب سایز مربوط به نقطه 

حسب  هاي مواد عبور کرده بر بسیاري از منحنی. آید دست می راحتی به هاي مربوط به آن، به منحنی
هاي  هاي مختلفی براي ارزیابی این نتایج وجود دارد، که روش روش. باشند می Sصورت شکل  سایز به

  .اند شوند، در زیر ارائه شده هاي خردایش استفاده می بررسی متداول، که معموالً در
  ،Gates-Gaudin-Schumann (1940)روش  - الف
  ،Rosin-RAmmler (1933-4)روش  -ب

در روش الف، درصد تجمعی مواد عبور کرده از سرندها بر حسب ابعاد سرند بر روي مختصات و 
صورت  د و معموالً در بسیاري از موارد بهشو رسم می) هر دو محور لگاریتمی( log-logمحورهاي 

تر از منحنی خواهد  از آنجائیکه رسم خط آسان. آید خط مستقیم، بویژه براي سایزهاي ریز در می
در . راحتی رسم نمود توان آن را به می) وزن مواد در چند سرند(بود، لذا با داشتن چند نقطه از خط 

% 25، بویژه ریزتر از %50محورها، قسمت ریزتر از  بودن مقیاس log-logاین روش، با توجه به 
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باشد، که یکی  فشرده می% 75تر از  ، و بویژه درشت%50تر از گسترده و باز است و براي ناحیه درشت
  ).3-6شکل (شود  از معایب اصلی این روش محسوب می

  

  
  .هاي مختلف مقایسه محورها در مقیاس -3-6شکل 

  
 Yشود، که در آن  صورت زیر بیان می به Gates-Gaudin-Schumannمعادله ریاضی روش   

ضرایب توزیع و سایز مربوط  Kو  αسایز روزنه سرند و همچنین  Xدرصد تجمعی مواد عبور کرده، 
  .باشند به مواد و دستگاه خردایش می

Y = [X/K]α    )شود از طرفین لگاریتم گرفته می(  
log(Y) = α log(X/K) = α log(X) - α log(K) 

حسب یکدیگر رسم شوند، یک  بر Xو  Yدر نتیجه بر روي یک دستگاه با محورهاي لگاریتم، اگر 
بندي مواد خرد شده توسط  معموالً دانه. آید دست می به log(K)و عرض از مبدا  αخط با شیب 

  .الذکر مطابقت دارد هاي فکی، ژیراتوري و مخروطی با تابع فوق شکن سنگ
صورت زیر است و معموالً براي بیان توزیع ابعادي مواد آسیا شده  به Rosin-Rammlerتابع   

درصد تجمعی مواد باقیمانده بر روي  Pدر رابطه تعریف شده . رود کار می اي به در آسیاهاي گلوله
ضرایب توزیع و سایز مربوط به  Kو  αدرصد تجمعی مواد عبور کرده از سرند و همچنین  Yسرند، 

 .باشند میمواد و دستگاه خردایش 
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P = 100 Exp[-(X/K)α]  و یا Y = 100 - Exp[-(X/K)α] 
P = 100/{Exp[(X/K)α]} 
(100/P) = Exp[(X/K)α] 
Ln (100/P) = (X/K)α  )شود از طرفین لگاریتم گرفته می(  
Log [Ln (1oo/P)] = α log (X) - α log (K) 

رسم  Xبرحسب   log-log ،Ln (100/P) ،Ln [100/(100-P)]اگر در دستگاه مختصات با محورهاي 
عرض از مبدا را نشان  α log(K)شیب خط و  αید که در آن  آیدست م شود، یک خط مستقیم به

  .آید دست می با هم برابر باشند، آنگاه رابطه زیر به Xو  Kاگر . دهند می
P = 100 Exp[-(X/X)α] = 100 Exp[(-1)α] = 100/Exp(1)α = 36.8% 

نشان  αهمچنین . ماند از مواد بر روي آن باقی می% 8/36زنه سرندي است که برابر رو Kیعنی آنکه 
تر باشد، شیب خط  کوچک αبندي است، و هر چه که  دهنده میزان پراکندگی مواد در محدوده دانه

بندرت  αمقدار . تري است یا منحنی توزیع ابعادي کمتر و در نتیجه نمونه داراي توزیع ابعادي وسیع
قابل کاربرد نیست و از تابع  Rosin-Rammlerتر باشد، تابع  بزرگ 3است و اگر از  کمتر 6/0از 

Gates-Gaudin-Shumann توان استفاده نمود می.  
و % 25، در ناحیه ریزتر از Gates-Gaudin-Shumannدر مقایسه با تابع  Rosin-Rammlerتابع 
% 30-60ه و باز است و در محدوده حسب درصد تجمعی مواد عبور کرده، گسترد بر% 75تر از  درشت

) کاغذهاي(هاي  گیر است، مگر آنکه از ورقه کننده و وقت البته رسم این روش خسته. باشد فشرده می
استفاده نمود و  3-6الذکر استفاده شود و یا از شکل  با محور تعریف شده، براساس معادالت فوق

  .ود آوردوج محورهاي مختصات متناسب با مقیاس مورد نظر را به
هاي  گونه که در ابتداي این فصل ذکر شد، روش در اینجا الزم به توضیح است که همان

آرائی بسیار  هاي کانه دیگري براي تعیین ابعاد ذرات وجود دارند که کاربرد آنها در مطالعات و بررسی
به (رت عالقه شوند و خواننده در صو ها در این فصل توضیح داده نمی لذا این روش. باشد محدود می

نویسنده ( Mineral Processing Technologyآرائی مانند  هاي کانه ، به کتاب)مطالعه دراین ارتباط
B.A. Wills, T. Napier-Munn, 2006 ( چاپ انتشاراتElsevier Science & Technology 

Books شود ارجاع می. 
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   (Industrial Screens)سرندهاي صنعتی -7فصل 
  مهمقد -7-1

گیرد و اي در صنایع، مورد استفاده قرار میصورت گستردهبندي مواد از نظر سایز بهطبقه
بندي مواد دانه درشت سرندها براي طبقه. باشندوسایل مورد مصرف نیز بسیار متنوع و متفاوت می

هاي ریز، وزنهسرندهاي با ر. یابدشوند، زیرا که کارآئی آنها براي مواد دانه ریز کاهش میاستفاده می
که موجب  (Blind)شوند مسدود می) هاروزنه(ها گیر کرده و ظریف و شکننده بوده و ذرات در روزنه

  .گرددکاهش کارآئی می
روند و کار میمیکرون به 250تر از بندي مواد با سایز بزرگطور کلی سرندها براي طبقهبه

مهمترین اهداف استفاده از سرندها در کانه. وندشبندي میذرات ریزتر از آن در کالسیفایرها طبقه
  :باشندشرح زیر میآرائی به

ها و در نتیجه افزایش کارآئی و ظرفیت شکنبه سنگ (undersize)جلوگیري از ورود مواد ریز  -
  .شکنسنگ

به مرحله بعدي، بویژه در مدار بسته سنگ (oversize)جلوگیري از انتقال و یا عبور مواد درشت  -
  .شکنی و آسیا

  .تهیه یک محصول نهائی یکنواخت از نظر ابعاد -
  
  (Screens Efficiency)کارآئی سرندها  - 7-2

هائی با سایز برابر و یکسان و ترین شکل، سرند سطحی است که داراي روزنهدر ساده
مواد که داراي سایزهاي مختلفی هستند، بر روي این سطح ریخته شده و بخشی از . مشخصی است

، و بخش دیگر که ذرات )بخش دانه ریز(کنند باشند، که از سرند عبور میها میریزتر از روزنهمواد 
مانند، که به آن بخش دانه درشت میهاي سرند هستند بر روي آن باقی میتر از روزنهآن درشت

ند کارآئی سرند، درجه کامل بودن جدایش ذرات ریز و درشت در مقایسه با سایز روزنه سر. گویند
روش مشخص و قابل قبول همگان براي محاسبه کارآئی سرند تعریف نشده است، ولی . باشدمی
یک معادله محاسبه کارآئی از ایجاد معادالت توازن . گیردهاي مختلفی مورد استفاده قرار میروش
 آید، که محاسبهدست میدر سرند به هاي مختلف دانه ریز و دانه درشتبراي بخش) جرمی(وزنی 

  .شودآن در زیر توضیح داده می
شود شود، در نظر گرفته میبه آن وارد می F(t/h)هاي خاصی که خوراك یک سرند با روزنه  

درصد مواد درشت. است U(t/h)و بخش دانه ریز آن  C(t/h)، که بخش دانه درشت آن )1-7شکل (
رند در بخش دانه درشت و بخش تر از روزنه س، درصدهاي درشتfتر از روزنه سرند در خوراك برابر 

  .باشندمی uو  cدانه ریز، به ترتیب برابر 
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  .هاي مختلف مواد در یک سرند با روزنه خاصبخش -1- 7شکل 

  
هائی از خوراك، بخش دانه درشت و بخش دانه ریز و انجام وسیله گرفتن نمونهبه uو  f ،c مقادیر

شود که کارآئی این در اینجا فرض می. آیدمیدست آرائی بهتجزیه سرندي در آزمایشگاه کانه
در نتیجه معادالت توازن . است% 100) برداري و انجام تجزیه سرندي آزمایشگاهینمونه(عملیات 

) 2معادله (، براي مواد دانه درشت )1معادله (وزنی سرند، براي کل مواد ورودي و خروجی به سرند 
  .خواهند بودصورت زیر به) 3معادله (و مواد دانه ریز 

F = C + U      ) 1معادله(  
Ff = Cc + Uu      ) 2معادله(  
F(1-f) = C(1-c) + U(1-u)    ) 3معادله(  

  :آیددست میبنابراین به
(C/F) = (f-u)/(c-u) 
(U/F) = (c-f)/(c-u) 

  :بازیابی مواد دانه درشت در بخش دانه درشت سرند برابر خواهد بود با
R1 = [(Cc)/(Ff)] = [c(f-u)]/[f(c-u)]   ) 4معادله(  

  :و همچنین بازیابی مواد دانه ریز در بخش دانه ریز سرند برابر است با
R2 = [(U(1-u))/(F(1-f))] = [(1-u)(c-f)]/[(1-f)(c-u)] ) 5معادله(  

کارآئی سرند را در جدایش مواد درشت از بخش دانه ریز و همچنین جدایش مواد  5و  4معادالت 
دست کارآئی کل سرند را به 5و  4ترکیبی از دو معادله . دهدنه درشت را نشان میریز از بخش دا

  .دهدمی
ٍE = R1*R2 = [c(f-u)(1-u)(c-f)] / [f(c-u)2(1-f)]  ) 6معادله(  

هاي سرند شکسته و یا گشاد نشده باشند، درصد مواد درشت که در بخش دانه البته چنانچه روزنه
 uو در نتیجه با قرار دادن ) بسیار کوچک است u(بسیار کم خواهد بود  ریز سرند وجود دارد، معموالً

  .شودصورت زیر ساده میبه) 6معادله (برابر صفر رابطه محاسبه کارآئی کلی سرند 
ٍE = [(c-f)] / [c(1-f)]     ) 7معادله(  
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% 100ت سرند کند که بازیابی مواد دانه درشت در بخش دانه درشبیان می) 7معادله (این رابطه 
 Efficiency or Partition)منحنی جدایش و یا منحنی کارآئی . باشدبرابر با صفر می uاست، چراکه 

Curve) مقیاس لگاریتمی(گیرد که در آن محور افقی نیز براي ارزیابی سرند مورد استفاده قرار می (
 125در  63حاصل ضرب میکرون برابر با جذر  - 125+63طور مثال براي متوسط هندسی به(سایز 
شود را نشان میمحور قائم درصد خوراکی به بخش دانه درشت منتقل می. دهد، را نشان می)است
سایزي است که احتمال ورود مواد به  (separation size/cut size)سایز جدایش ). 2-7شکل (دهد 
بر روي محور قائم % 50قطه هاي دانه درشت و دانه ریز با هم برابر باشند، که سایز مربوط به نبخش
  .است

  
  .منحنی جدایش سرند -2- 7شکل 

  
آید و هرچقدر که این دست میکارآئی جدایش سرند از ارزیابی شیب منحنی جدایش به

حالت عمودي منحنی داللت . تر باشد، جدایش بهتر انجام گرفته استمنحنی به حالت قائم نزدیک
انجام شده است و هر چه منحنی از حالت عمودي خارج آل صورت ایدهبر آن دارد که جدایش به

البته باید توجه شود که همواره اندازه جدایش از اندازه سرند . یابدشود، کارآئی جدایش کاهش می
سایزي  aطور مثال اگر در این حالت، به. باشندآل این دو برابر هم میکمتر است و در حالت ایده

عبارت هاي دانه درشت و یا دانه ریز را دارند و یا بهنتقال به بخشجهت ا% 50باشد که مواد احتمال 
احتمال  aآل انجام گیرد، براي سایز صورت ایدههمچنین اگر جدایش به. سایز جدایش باشد aدیگر 

در حالی که . جدایش نیز وجود دارد) در حالت منحنی قائم% (100و یا % 70هم، مثالً % 50بیش از 
باشد و نتیجه آنکه براي آل نباشد، آنگاه منحنی در حالت عمودي نمیت ایدهصوراگر جدایش به
 .عنوان سایز جدایش در نظر گرفته شودباید به a تر از ، سایزي بزرگ%70، مثالً %50احتمال بیش از
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  عوامل موثر بر کارآئی سرند - 7-3
ل به دو بخش تقسیم این عوام. عوامل زیادي در تعیین میزان عبور مواد از سرند تاثیر دارند

  :شوندمی
  .عواملی که تابعی از مشخصات ماده معدنی هستند) الف
  .عواملی که تابعی از مشخصات سرند هستند) ب
بندي نمود که تابع خواص ذرات و یا صورت دقیق تقسیمتوان عمالً بهالبته بعضی از عوامل را نمی 

. کنند، عامل مهمی استسرند حرکت می طور مثال سرعتی که مواد بر روي سطحسرند هستند، به
و زمان اقامت مواد بر روي سرند  (bed depth)توان عمق الیه بر روي سرند چراکه با توجه به آن می

در صورتی که این پارامتر بستگی به مشخصات سرند از نظر زاویه شیب، دامنه، . را مورد نظر قرار داد
ات شکل و سایز مواد و ذرات ماده معدنی بستگی فرکانس و نوع سطح سرند و همچنین به مشخص

  .دارد
عوامل مهم و موثر . باشندبنابراین برخی عوامل تابعی از مشخصات سرند و مواد، هر دو می

بر کارآئی سرند، سایز نسبی ذره و روزنه سرند، سطح سرند، نوع حرکت سرند، عمق الیه بر روي 
مواد، نسبت سایز ذرات به سایز روزنه  امل در سرندیکی از مهمترین عو. باشندسرند و رطوبت می

مانند، موضوعی است که گذرند و یا بر روي آن باقی میآیا اینکه ذرات از روزنه سرند می. سرند است
. گردد و باید ذره به سطح الزم براي عبور دسترسی داشته باشدبه احتمال عبور ذره از سرند باز می

اگر سایز ذره به . راي احتمال عبور ذرات از روزنه سرند ارائه شده استهائی بدر این زمینه معادله
شود، و یا در حقیقت زمان الزم روزنه سرند بسیار نزدیک باشد احتمال عبور ذره از سرند کمتر می

عبارت دیگر سطح مورد نیاز براي عبور ذره از سرند باید به. براي عبور ذره از روزنه زیاد خواهد بود
شود که باید بین توزیع ابعادي خوراك سرند و روزنه زه کافی بزرگ باشد، لذا مالحظه میبه اندا

همچنین . یک توافق و هماهنگی موجود باشد تا ذرات بتوانند از روزنه سرند بگذرند ،آن) انتخابی(
در مورد سطح سرند، عوامل مختلفی همانند شکل روزنه، قطر سیم روزنه و زاویه شیب سرند موثر 

  .     ستنده
نوع حرکت سرند بر کارآئی آن موثر است، چراکه دامنه حرکت و فرکانس حرکت سرند باید   
اي هم زیاد  اي باشند تا از مسدود شدن روزنه سرند توسط ذرات جلوگیري کرده و به اندازه به اندازه

شود که مقدار  حظه میبنابراین مال. نباشند تا تعداد دفعات ارائه ذره براي عبور از روزنه کاهش یابد
اپتیمم براي دامنه و فرکانس حرکت سرند وجود دارد و دیگر آنکه با افزایش سایز روزنه سرند، 

  .یابد فرکانس حرکت سرند کاهش و دامنه آن افزایش می
گیري  عمق الیه مواد بر روي سرند نیز عامل مهمی در کارآئی سرند است، اگرچه که اندازه  

. ست که یک اپتیممی براي عمق الیه ذرات بر روي سرند وجود داردآن مشکل است، مشخص ا
برابر سایز روزنه آن بیشتر باشد  4صورت کلی ضخامت و یا عمق ذرات در انتهاي سرند، نباید از  به
، و یا در )کیلوگرم بر مترمکعب است 1000این رابطه براي موادي است که وزن مخصوص آن (

کیلوگرم بر مترمکعب  800برابر روزنه آن براي موادي با وزن مخصوص  5/2-3انتهاي سرند نباید از 
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شوند، ولی موادي  آسانی سرند می و یا کامالً خیس به) کامالً خشک(مواد بدون رطوبت . بیشتر باشد
طور کلی  به. توانند نمایند است، ایجاد مشکالت جدي در سرند کردن می% 1که رطوبت آنها حتی 
  .تر باشد، رطوبت آنها نیز باید کمتر باشدهر چه سایز مواد ریز

  
  (Types of Screens) انواع سرندها -7-4

سرندهاي ثابت ) الف: اند، که به دو گروه کلی انواع مختلفی از سرندهاي صنعتی ساخته شده
(stationary screens)سرندهاي متحرك ) ، و ب(moving screens) شوند تقسیم می.  

  
  سرندهاي ثابت - 7-4-1

ترین  شود، و در ساده براي جدا نمودن مواد خیلی درشت استفاده می (Grizzly)گریزلی 
ها از  در برخی از گریزلی. اند هاي موازي است که در یک قاب چیده شده فرم شامل یک سري میله
شود و برخی نیز ارتعاشی و لرزان هستند، که این حرکت  ها استفاده می زنجیرهائی به جاي میله

ها در  ترین استفاده از گریزلی متداول). 3-7شکل (نماید  دن مواد درشت میکمک به جدا کر
شکن  اگر سایز محصول سنگ. شکن اولیه است آرائی براي جدا کردن مواد، قبل از ورود به سنگ کانه

 10هاي آن  متر باشد، بنابراین خوراك آن باید از یک گریزلی که فاصله بین میله سانتی 10اولیه 
  .است، عبور کندمتر  سانتی

  

  
  .گریزلی ارتعاشی -3- 7شکل 

  
درجه و هرچه که شیب آن بیشتر باشد ورودي نیز بیشتر  20- 50گریزلی داراي شیب 

هاي گریزلی مشکل  گیر کردن قطعات مواد بین میله. شود تواند باشد، ولی کارآئی آن کمتر می می
همین منظور سعی  به. کنند متصل می ها را جهت نگهداري به هم اصلی بویژه در جاهائی که میله

االمکان کمتر  ها را به یکدیگر حتی شود براي حداقل کردن میزان گرفتگی گریزلی، اتصال میله می
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 20متر و مواد ریز هم تا  میلی 300شوند تا  بزرگی سایز موادي که بر روي گریزلی وارد می. نمایند
  .تواند باشد اعت، بسته به سطح آنها میتن بر س 1000رسد و ظرفیت آنها تا  میلی متر می

باشند، که در صنایع  هم نوعی از سرندهاي ثابت می (Sieve bends)سرندهاي قوسی   
). 4-7شکل (صورت تر را دارد  آرائی کاربرد زیادي براي جدایش مواد خیلی ریز و به معدنی و کانه

اي شکل افقی  هاي گوه هاین نوع سرند داراي یک سطح سرندي منحنی شکلی است که از میل
  .تشکیل شده است

  
  .سرند قوسی -4- 7شکل 

  
طرف پائین سطح  شود و به پالپ خوراك به قسمت باالي این سطح منحنی شکل وارد می  

. اي شکل است هاي گوه جریان می یابد، که جهت حرکت جریان عمود بر جهت فاصله باز بین میله
تر تا  گذرند و ذرات درشت گذرد ذرات ریز از آنها می ز میي که جریان مواد از هر فاصله بارهمانطو

ذراتی با سایز دو برابر ضخامت . انتهاي سرند، به همین نحو حرکت کرده و از آن خارج می شوند
اي که بر روي  ضخامت الیه. تواند از سرند عبور نماید شود، می اي که بر روي سرند تشکیل می الیه

اي شکل و روزنه سرند است و تحقیقات  هاي گوه ز فاصله بین میلهشود، تابعی ا سرند تشکیل می
می ) ها فاصله باز بین میله(اندازه روزنه ) یک چهارم% (25نشان داده است که ضخامت این الیه 

  .باشد ها می بنابراین حد جدایش در این نوع سرندها نصف فاصله بین میله. باشد 
 180تواند انجام گیرد و ظرفیت آنها هم تا  ون میمیکر 50در این نوع سرند، جدایش تا حد 

هاي سنگین  سرندهاي قوسی در آسیاي مدار بسته مواد و کانی. تواند باشد مکعب در ساعت می متر
هاي سنگین در هنگامی که وسایل  کانی (overgrinding)آسیاي بیش از حد مواد . کار آیند به

تواند با استفاده از ترکیب سرند قوسی  شوند، می ه میاستفاد) غیر از سرند قوسی(بندي مرسوم  طبقه
  .اي کاهش یابد و کالسیفایر به مقدار قابل مالحظه
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  هاي متحرك سرند -7-4-2
این سرند ). 5-7شکل (است  (Trommel)سرند ترومل ترین نوع سرندها،  یک از قدیمی  

صورت تر و یا خشک  د و بهباش اي سرندي دواري بوده و شیب کمی را هم دارا می داراي استوانه
نمایند و  هاي آن عبور می شود و مواد ریز از روزنه مواد از یک انتهاي آن وارد می. تواند کار کند می

صورت سري قرار  توانند به سرندهاي ترومل می. شوند مواد درشت از جهت مقابل استوانه خارج می
دهد که این  وراك بعدي را تشکیل میگیرند که در این حالت مواد خروجی از سرند ترومل اول خ

متر تا  میلی 6توانند جدایش مواد با سایز  سرندهاي ترومل می. کند روش فضاي زیادي را اشغال می
. توانند مورد جدایش قرار گیرند متر را انجام دهند و سایزهاي ریزتر نیز تحت شرایط تر می میلی 55

تند، ولی ظرفیت کمی دارند و گرفتگی در آنها اگرچه که سرندهاي ترومل ارزان، بدون لرزش هس
  .افتد زیاد اتفاق می

  
  .سرند ترومل -5- 7شکل 

  
باشند و  داراي حرکت نوسانی در سطح افقی می (shaking screens)سرندهاي لرزان   

هاي این نوع سرند  تعداد نوسان. توانند به صورت افقی و یا با زاویه کمی نسبت به افق نصب شوند می
بندي مواد خوراك درشت  ضربه در دقیقه است و بیشترین کاربرد آنها در دانه 600-800حدوده در م

روند و  کار می صورت خشک به بندي زغال و به طور وسیعی براي طبقه آنها به. باشد متر می میلی 12تا 
  .کاربرد کمی در مواد معدنی فلزي ساینده دارند

داراي حرکت ژیراتوري در امتداد سطح  (reciporacating screens) سرندهاي نوسانی  
) اي دایره(حرکت افقی حلقوي . ضربه در دقیقه است 1000افقی است که سرعت این حرکت حدود 

تدریج کاهش یافته و به یک حرکت بیضوي  در قسمت ورودي خوراك و در امتداد طول سرند به
  ).6- 7شکل (آید  حرکت خطی در می صورت شود، که در نهایت و در انتهاي دیگر سرند به تبدیل می

  
  .حرکت نوسانی در سرند نوسانی -6- 7شکل 
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اي در قسمت ورودي خوراك موجب پراکنده شدن مواد در تمام عرض سرند و  حرکت دایره  
با انتقال مواد به . کند شود و مواد ریز از روزنه سرند عبور می بندي شدن مواد از نظر سایز می طبقه

ند حرکت نوسانی سرند هم کندتر شده و در نتیجه مواد با سایز نزدیک به روزنه قسمت انتهائی سر
این نوع سرند داراي شیب کمی است و . کنند سرند، امکان کمتري براي عبور از روزنه پیدا می

کار  میکرون نیز به 50میکرون و گاهی تا  250متر تا  میلی 10صورت خشک براي جدایش مواد از  به
  .رود می

مهمترین نوع سرند هستند که در  (vibrating screens)دهاي ارتعاشی سرن  
 250متر تا مواد ریز  سانتی 25آنها براي مواد ). 7-7شکل (گیرند  آرائی مورد استفاده قرار می کانه

صورت کلی  شکنی است و به کاربرد اصلی این سرندها در مدارهاي سنگ. روند کار می میکرون به
ارتعاش و نوسان . گیرند متر مورد استفاده قرار می میلی 5متر تا  سانتی 25اد از بندي مو براي طبقه

این نوع سرندها در جهت عمودي است که توسط یک وسیله مکانیکی نوسانی، حرکت ارتعاشی به 
این سرند در شیب کم . شود وسیله موتور الکتریکی مستقیماً به سرند منتقل می بدنه سرند و یا به

در نوع چند طبقه، خوراك به سرند طبقه اول وارد . کند ار کند و فضاي کمی را اشغال میتواند ک می
  .ریزد عنوان خوراك سرند طبقه دوم بر روي آن می شود و مواد ریز خارج شده از آن به می

  
  .سرند ارتعاشی دو طبقه -7- 7شکل 

  
  .Hummer screenسرندنوع ارتعاشی الکتریکی  -8- 7شکل 
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، با فرکانس باالئی و دامنه )8- 7شکل ( Hummer screenشی الکتریکی سرند ارتعا  
 .شود کند و موتور الکترومغناطیسی این نوع سرندها بر روي آن نصب می حرکت کم کار می

 Mogensen) "ماگنسن"سرند توان از  انواع دیگري از سرندها وجود دارند که می

sizer) ،"سرندهاي ژیراتوري" (Gyratory screens) ،"سرند دوار" (Rotating 

probability screens)  سرند خطی دلکور"و" (Delkor linear screens)  نام برد که کاربرد
  .آرائی ندارند وسیعی همانند دیگر سرندهاي توضیح داده شده در صنعت کانه

    
  (Circulating load) باردرگردش - 7-5

بسته، که در ) باز، ب) الف: وجود داردهمانطوري که ذکر شد دو نوع مدار براي خردایش   
. شود شکنی و یا آسیا مستقیم به واحد دیگر وارد می مدار باز ماده معدنی پس از عبور از واحد سنگ

آمده و سپس بخشی ) کالسیفایر و یا سرند(بندي  در مدار بسته، مواد پس از خردایش به واحد طبقه
صورت درصدي از خوراك اولیه بیان  اردرگردش که بهعنوان ب از آن که دانه درشت است معموالً به

  .گردد شود، بر می می
معموالً (کند  صورت بسته و خشک کار می منظور محاسبه باردرگردش در یک مدار که به به  

دبی خوراك ورودي به واحد  F(t/h)را در نظر بگیرید که در آن  9-7، شکل )شکنی واحدهاي سنگ
  .آید دست می پارامترهاي زیر، مقدار باردرگردش به داشتن/خردایش است، با تعریف

R = (t/h  یا%)  مقدار بار در گردش 
F = (t/h) دبی خوراك ورودي 
E = کارآئی سرند 
P = (t/h  یا%)  مقدار مواد دانه درشت بر روي سرند 
(1 – P) = (t/h  یا%) مقدار مواد دانه ریز عبور کرده از سرند 
 

  
  .ش سنگ شکنی مدار بستهفلوشیت خردای -9- 7شکل 
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باشد و در  می PFبندي برابر با  از سرند و یا واحد طبقه (F)درصد باردرگردش در اولین عبور خوراك 

 . صورت زیر خواهد بود دفعات بعدي عبور به
 

 تناژ باردرگردش  درصد باردرگردش   
  P    PF   عبور اول
 P*P=P2   PF*P=P2F   عبور اول
 P2*P=P3   P2F*P=P3F   عبور اول
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 

بار در گردش در حقیقت . دهندرا می Pجمالت فوق تشکیل یک تصاعد هندسی با قدر نسبت 
این مقدار . مجموع جمالت این تصاعد هندسی است، هنگامی که تعداد دفعات برابر بینهایت است

  .رابطه زیر است برابر
 R(%) = [P(Pn – 1)] / [P-1] = مجموع جمالت تصاعد هندسی
Lim(R)n→∞ = [P(Pn – 1)] / [P-1] 

، لذا به )کمتر یک است nزیرا که (شود  برابر صفر می Pnکند،  به سمت بینهایت میل می nوقتی که 
  :آید دست می

R(%) = [P(– 1)] / [P-1] = P/(1-P) = 1/[(1/P) -1] 
R(%) = 1/[(1/P) -1] 
 

  :شود و همین محاسبه براي تناژ بار در گردش به رابطه زیر منجر می
R(t/h) = [PF(– 1)] / [P-1] = [(PF)/(1-P)] = F/[(1/P) -1] 
R(t/h) = [F/((1/P) -1)] 

رود      کار می دو معادله فوق براي محاسبه مقدار تن بر ساعت و یا درصد بار در گردش در زمانی به
در نظر گرفته شود، آنگاه دو  Eهنگامی که کارآئی سرند . است) 1و یا % 100رآئی سرند برابر که کا

  :صورت زیر خواهند بود الذکر به معادله فوق
R(%) = 1/[(E/P) -1] 
R(t/h) = [F/((E/P) -1)] 

امترهاي توان مقدار و یا درصد بار در گردش را با داشتن مقادیر پار لذا با استفاده از روابط فوق می
  .تعریف شده، محاسبه نمود
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   (Size Classification)ابعادي بنديطبقه -8فصل 
  مقدمه -8-1

ترین باشد، و آب معمولبندي، جدایش ذرات بر اساس سرعت آنها در یک سیال میطبقه 
بندي طبقه(لذا کالسیفایر   .شوداستفاده می) بندي موادو در طبقه(آرائی سیالی است که در کانه

کنند نیز البته کالسیفایرهائی که با هوا هم کار می. کنندمعموالً با استفاده از آب کار می) هاکننده
همانند دیگر وسایل جداکننده، کالسیفایرها . شوندوجود دارند، که در بخش مربوط توضیح داده می

ته"ینی آنها باالتر است نشاي که در آن ذراتی که سرعت تهنمایند، شاخهنیز دو محصول تولید می
اي که در آن ذرات داراي شوند، و شاخهنامیده می (oversize)درشت و یا دانه (underflow) "ریز

  .نامند می (slimes) "سرریز" ،باشندنشینی کمتري در سیال میسرعت ته
، دنبال جدایش ذرات براساس اندازه ذرات است بندي در کالسیفایر در کل به اگرچه طبقه  

نیز در جدایش نقش دارند و لذا ) نظیر شکل(ولی وزن مخصوص ذره و پارامترهاي دیگري 
با توجه به توضیحات فوق . کند معرفی می (sorting)عنوان یک وسیله جداکننده  کالسیفایر را به

  :هاي مختلفی مانند زیر به کار بیآیند تکالسیفایرها ممکن است در موقعی
پذیر  ریز که این جدایش توسط سرندها امکان درشت و دانه انهجدایش مواد به دو شاخه د -

  .نباشد
 .کنترل آسیاي مواد در مدار بسته -
 .ذرات ریز سنگین از ذرات درشت سبک (concentration)تاثیر بر عمل پرعیارسازي  -
اي  بندي در محدوده گسترده جدایش مواد در خوراکی که ذرات آن داراي توزیع دانه -

 .باشند می
 .کردن ورود ذرات با سایزهاي مختلف به یک مرحله از عملیات پرعیارسازي محدود -

  
  (Principles of classification)بندي  اصول طبقه -2- 8

جامد در یک سیال در حال سقوط باشد، نیروي وزن و نیروي  که یک جسم هنگامی  
سرعت جسم  مقاومت سیال در مقابل حرکت جسم وجود دارند، که نیروي مقاومت متناسب با

که نیروي وزن و مقامت  اي را در نظر بگیرید که در حال سقوط است، هنگامی حال ذره. باشد می
 "سرعت حد"می شود و سرعت ذره در این حالت سیال به تعادل برسند، شتاب حرکت ذره صفر 

(terminal velocity) ردسایل داوطبیعت نیروي مقاوم سیال بستگی به سرعت ذره در . نامند می .
است، زیراکه الیه سیال در مجاورت ذره با آن حرکت  (smooth) "حرکت آرام"هاي کم  در سرعت

در حد فاصل این زون ناحیه . مانند حرکت می هاي سیال دورتر از ذره، بی نماید، در حالی که الیه می
به  حرکت بناطور کلی مقاومت در برابر  به. پرتنشی است که ذره در حال سقوط را احاطه نموده است
 (viscous resistance) "مقاومت ویسکوز"نیروي برشی یا ویسکوزیته سیال است و در نتیجه آن را 

  .نامند می
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هاي باال، مقاومت اصلی ناشی از جابجائی ذره با سیال است و مقاومت ویسکوز  در سرعت  
. نامند می (turbulent resistance) "مقاومت آشفته یا درهم"در این حالت آن را . نسبتاً پائین است

اي در داخل سیال  در هر صورت اعم از اینکه مقاومت ویسکوز و یا مقاومت درهم، در حرکت ذره
  .گردد حاکم باشد، شتاب حرکت ذره در سیال به سرعت کاهش یافته و سرعت حد حاصل می

شوند،  یگیرد، تشکیل م کالسیفایرها اصوالً از یک ستون که عمل جدایش در آن انجام می  
ذرات به ). 1-8شکل (طرف باال در حال حرکت است  که در آن یک سیال با سرعت یکنواخت به

تر از سرعت رو به  تر و یا کوچک داخل این ستون وارد شده و با توجه به سرعت حد آنها که بزرگ
در این در نتیجه . طرف باال حرکت خواهند نمود نشین شده و یا با سیال به هباالي سیال باشد، ت

شود که ذرات سرریز داراي سرعت حد  تقسیم می "ریز ته"و  "سرریز"خوراك به دو محصول  ،وسیله
ریز داراي سرعت حد بیشتري از سرعت  هباشند و برعکس ذرات ت کمتري از سرعت حرکت سیال می

  .حرکت سیال هستند
  

  
  .شمائی ساده از یک کالسیفایر یا ستون جدایش -1- 8شکل 

  
  (Free settling)سقوط آزاد  - 8-3

نشینی ذرات در یک حجمی از سیال است که این حجم  سقوط آزاد اشاره به سقوط و ته
توانند در سیال  بنابراین ذرات آزادانه می. باشد سیال در مقایسه به حجم ذرات بسیار بزرگ می

یال در به عبارت دیگر اگر غلظت مواد جامد در س. سقوط کنند، بدون آنکه با هم برخورد نمایند
نشین شدن یکدیگر نشوند،  حدي باشد، که ذرات در حین سقوط با هم برخورد نکنند، و مانع ته

در مورد پالپ مواد معدنی، اگر غلظت . باشد می (free settling) "سقوط آزاد"نشینی در شرایط  ته
کردن بوده و نظر  باشد ، برخورد ذرات با یکدیگر قابل صرف% 15وزنی جامد در پالپ کمتر از حدود 

با افزایش غلظت جامد در سیال تراکم ذرات در محیط . نشینی آزاد حاکم خواهد بود شرایط ته
یابد که به این شرایط  سرعت سقوط کاهش می ،بیشتر شده و در نتیجه برخورد آنها با یکدیگر

  .گویند می (hindered settling) "سقوط با مانع"
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که بنابه وزن خود در یک سیال با وزن  Dsن مخصوص و وز dاگر یک ذره کروي را با قطر   
برخورد با دیگر ذرات وجود (ه شود، در شرایط سقوط آزاد تکند، در نظر گرف سقوط می Dfمخصوص 

  :شود ، به ذره سه نیروي مختلف وارد می)ندارد
  ،(Gravity force)) رو به پائین(نیروي وزن ذره ) الف
  ،(Drag force)) رو به باال(نیروي مقاومت سیال ) ب
  ،(Buoyant force)) رو به باال(نیروي ارشمیدس ناشی از سیال جابجا شده هم حجم ذره ) ج
  :الزم است تا پارامترهاي زیر تعریف شوند ،این قسمتبراي یابی به رابطه  منظور دست به

D = نیروي مقاومت سیال 
m = جرم ذره 
m' = وطجرم سیال جابجا شده هم حجم ذره در حال سق  
x = سرعت ذره 
g = شتاب ثقل 

  :آید دست می اگر معادله کلی نیروها نوشته شود، آنگاه به
(mg - mg') – D = m(dx/dt) 

 0 = (dx/dt)رسد، یعنی شتاب حرکت آن صفر است، پس  که ذره به سرعت حد خود می هنگامی
  :است و بنابراین

mg - m'g –D = 0 
g (m -m') = D 
V = (4/3)π(d3/8) = π(d3/6)  حجم ذره کروي 

دست  ترتیب ذره و سیال باشند، آنگاه به هاي به وزن مخصوص Dfو  Dsحجم ذره باشد و  Vاگر 
  :آید می

(m - m')g = D 
m = DsV 
m' = DfV 
(DsV – DfV) g = D 
(Ds – Df) V g = D 
(Ds – Df) π(d3/6) g = D ) 1معادله(  

مت سیال بر ذره کروي کامالً براساس مقاومت فرض نمود که نیروي مقاو (Stokes, 1891)استوکس 
  .دست آورد باشد و رابطه زیر را به ویسکوز می

D = 3πdην   ویسکوزیته سیال است( η  (ν  سرعت حد ذره و 
  :توان نوشت می، 1و با جایگذاري در معادله 

3πdην = (Ds – Df) π(d3/6) g 
ν = [2d2(Ds – Df)]/(18η)  ) 2معادله(  

  .ون استوکس معروف استبه قان 2معادله 
باشد و نتیجه  فرض نمود که نیروي مقاوت کامالً براساس مقاومت درهم می (Newton)نیوتن 
  .گرفت
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D = 0.055πd2ν2Df 

  .آید دست می به 3، معادله 1که پس از جایگذاري در معادله 
 ν = [(3gd)(Ds – Df)/(Df)]0.5  ) 3معادله(  

  .ت درهم معروف استبه قانون نیوتن براي مقاوم 3معادله 
وسیله عدد  ترین سایز به میکرون معتبر است و بزرگ 50قانون استوکس براي ذرات ریزتر از   
تر  قانون نیوتن براي ذرات بزرگ. شود که بی بعد است، مشخص می (Reynold’s number)رینولدز 

عمده فرآیند که  ،بنابراین یک محدوده سایزي واسطی وجود دارد. متر معتبر است میلی 5از 
هر . گیرد گیرد و هیچیک از این دو قانون محدوده را در بر نمی بندي در این محدوده انجام می طبقه

دهند که سرعت حد یک ذره در یک سیال خاص تنها تابعی از سایز و وزن  دو قانون نشان می
  :اظهار داشتتوان  و همچنین می استمخصوص ذره 

تر دراري سرعت حد  کسانی باشند، آنگاه ذره با سایز بزرگاگر ذره داراي وزن مخصوص ی) الف
  .باشد بیشتري می

داراي سرعت ) وزن مخصوص بیشتر(تر  اگر دو ذره دراري سایز یکسانی باشند، آنگاه ذره سنگین) ب
  .باشد حد باالتري می

 daرا در نظر گرفته که داراي قطرهاي  Dbو  Daهاي  را با وزن مخصوص bو  aدو ذره کانی   
اگر فرض شود که این دو ذره با . کنند سقوط می Dfباشند و در یک سیال با وزن مخصوص  می dbو 

  .آید دست می کنند، آنگاه بنابر قانون استوکس به سرعت حد یکسان سقوط می
d2

a (Da – Df) = d2
b (Db – Df) 

(da/db) = [(Db – Df)/(Da – Df)]0.5  
به صورت مشابهی از قانون . براي دو کانی شناخته شده است "ضریب سقوط آزاد"به  (da/db)رابطه 

  .آید دست می تر به نیوتن ضریب سقوط آزاد براي ذرات بزرگ
(da/db) = [(Db – Df)/(Da – Df)]  

بر  گرم 65/2و کوارتز با وزن مخصوص  5/7طور مثال اگر ترکیبی از گالن با وزن مخصوص  به
براي ذرات کوچک که از قانون استوکس پیروي . شندب وجود داشته باآمتر مکعب در  یسانت
  :کنند، ضریب سقوط آزاد برابر است با می

[(7.5 - 1)/(2.65 - 1)]0.5 = 1.99 
شوند که سایز ذره  نشین می هو در نتیجه ذره کوچک گالن در همان سرعتی که ذره کوچک کوارتز ت

دست  کنند، به ز قانون نیوتن پیروي میتر که ا براي ذرات درشت. برابر ذره گالن است 99/1کوارتز 
  :آید می

[(7.5 - 1)/(2.65 – 1)] = 3.94 
تر از  کنند، بزرگ بنابراین ضریب سقوط آزاد براي ذرات درشت که از قانون نیوتن پیروي می

این بدان معنی . باشد کنند، می ضریب سقوط آزاد براي ذرات ریز که از قانون استوکس پیروي می
بندي آنها در محدوده سایزهاي  ف وزن مخصوص بین ذرات، تاثیر بسزائی در طبقهاختال"است که 

روند، اهمیت دارد و با توجه  کار می هاي ثقلی به این امردر جائیکه جداکننده. "باشد درشت را دارا می
شود تا از آسیاي بیش  باشد، لذا سبب می ها سایز مورد عمل درشت می به آنکه در این نوع جداکننده
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درهر صورت اختالف وزن مخصوص به معنی آن نیز . جلوگیري شود (overgrinding)از حد مواد 
کالسیفایر است، احتمال بیشتري -اي که شامل آسیاي گلوله است که ذرات ریز سنگین در یک مدار
شود در جائیکه ممکن است،  به همین علت ترجیح داده می. براي آسیاي بیش از حد شدن را دارند

  .عنوان آسیاي اول انتخاب شود اي به میله آسیاي
  
  (Hindered Setttling) سقوط با مانع -8-4

با افزایش درصد جامد پالپ، اثر تراکم ذرات مشخص شده و سرعت سقوط ذرات کاهش 
رفتار کل سیستم همانند یک سیال غلیظ و سنگین شده که وزن مخصوص آن، وزن . یابد می

در این حالت دیگر شرایط سقوط با . صوص سیال نیستباشد و دیگر وزن مخ مخصوص پالپ می
با توجه به وزن مخصوص با ویسکوزیته باالي پالپ، نیروي مقاومت در مقابل . مانع حاکم شده است

نماید و به صورت زیر خواهد  حرکت ذرات از مقاومت درهم ناشی شده و از قانون نیوتن پیروي می
  :اشدب ، وزن مخصوص پالپ میDpبود، که در آن 

ν = [(3gd)(Ds – Dp)/(Dp)]0.5 

شود و کاهش سرعت  نیز کمتر می (Ds – Dp)هرچه وزن مخصوص ذرات کمتر باشد، 
شدن ذرات، سرعت سقوط آنها بیشتر ) تر درشت(تر  عکس با بزرگ و بر گردد، بیشتر میسقوط ذرات 

  .یابد که وزن مخصوص پالپ افزایش می زیرا  شود، می
بندي ذرات  سقوط با مانع اثر سایز را در طبقه"بسیار مهم است که  کالسیفایر در طراحی  
این امر در . "دهد  بندي ذرات افزایش می دهد، در حالی که اثر وزن مخصوص را در طبقه کاهش می

در نظر  5/1اگر وزن مخصوص پالپ . شود مثال قبل که ترکیبی از گالن و کوارتز بود، نمایان می
، آنگاه رابطه و مقدار ضریب سقوط آزاد براي )براي صرفاً آب 1مخصوص  جاي وزن به(گرفته شود 

  :مثال قبل برابر خواهد بود با
(da/db) = [(Db – Dp)/(Da – Dp)]  
(da/db) = (7.5 – 1.5)/(2.65 – 1.5) = 5.22 

کند، که این سرعت برابر با سرعت یک  شود یک ذره گالن با سرعتی در پالپ سقوط می مالحظه می
در صورتی که در سیستم قبل این نسبت . باشد برابر قطر ذره گالن می 22/5ه کوارتزي با قطر ذر
  .بود) 1ولی با وزن مخصوص سیال (براي مقاومت درهم  94/3

تر  تر است و هرچه پالپ غلیظ ضریب سقوط با مانع همواره از ضریب سقوط آزاد بزرگ  
با سقوط با مانع در جهت افزایش اثر وزن مخصوص  کالسیفایرهاي. یابد باشد، این ضریب افزایش می

تري استفاده کرده  در حالی که کالسیفایرهاي با سقوط آزاد از مواد رقیق. کنند در جدایش عمل می
هاي غلیظ، خوراك  صورت نسبی پالپ به. کنند و در جهت افزایش اثر سایز در جدایش عمل می

شوند و در  هاي ساحلی استفاده می که براي جدایش ماسه باشند، بویژه آنهائی هاي ثقلی می جداکننده
البته کارآئی جدایش در هر . شود نتیجه اثر اختالف وزن مخصوص در جدایش ذرات، بزرگنمائی می

. یابد صورت ممکن است کاهش یابد، با توجه به آنکه ویسکوزینه پالپ با وزن مخصوص افزایش می
زیادي از ذراتی است که وزن مخصوص آنها نزدیک به  هائی که خوراك داراي مقدار براي جدایش

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 84

هاي پائین تر پالپ ممکن است، مناسب  است، وزن مخصوص )نیاز(نظر وزن مخصوص جدایش مورد 
  .تر باشد، حتی اگر اختالف وزن مخصوص کاهش یابد

  
  (Types of Classifiers) انواع کالسیفایرها - 8-5

در هر صورت آنها به دو گروه عمده براساس . اند انواع بسیار زیادي از کالسیفایر طراحی شده
کالسیفایرهاي با جریان افقی همانند کالسیفایرهاي ) الف: شوند بندي می جهت حرکت سیال تقسیم

) مکانیکی که از نوع سقوط آزاد هستند و تاثیر سایز در آنها اهمیت بیشتري دارد، و ب
از نوع سقوط با مانع هستند، و در نتیجه در  کالسیفایرهاي هیدرولیکی با جریان قائم، که معموالً
  .این نوع وزن مخصوص در جدایش تاثیر بیشتري دارد

  
  (Hydrolic Classifiers)کالسیفایرهاي هیدرولیکی  -8-6

باشد و جهت  این نوع کالسیفایرها براساس استفاده از آب، اضافه بر آب همراه پالپ می
هاي جدایشی  صورت طبیعی از یک ستون ها بهاین کالسیفایر. جریان آب عکس سقوط ذرات است

کند و ذرات  طرف باال حرکت می شوند که در داخل هر کدام از آنها آب از پائین به تشکیل می
  ).2-8شکل (نمایند  طرف پائین سقوط می به

  

  
  .شماتیکی از اصول کار کالسیفایر هیدرولیکی -2- 8شکل 

  
هاي بعدي  ار خود را دارد و در ستونسرعت آب در اولین ستون جدایش، بیشترین مقد

تر و  ذرات درشت. دست آورد توان به شود و در نتیجه محصوالت مختلفی را می سرعت آب کمتر می
آیند و ذرات بسیار ریز  دست می هاي بعدي به تر در اولین ستون و ذرات ریز در ستون سنگین

یابد، زیرا  از اول به آخر افزایش می ها سایز ستون. شوند صورت سرریز از آخرین ستون خارج می به
کالسیفایرهاي . است یمقدار آبی که باید فرآیند شود، شامل تمام آب مصرفی مراحل قبل

آنها داراي . باشند هیدرولیکی ممکن است بندرت از نوع سقوط با مانع بوده و از نوع سقوط آزاد می
البته در جدایش ذرات داراي . ندهائی هستند که ضمن سادگی داراي ظرفیت باالئی هست سیستم

  .باشند کارآئی مناسبی نمی
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بیشترین کاربرد کالسیفایرهاي هیدرولیکی در صنایع معدنی براي تهیه خوراك 
باشند که با نوع  باشد، که در این حالت این کالسیفایرها از نوع با مانع می هاي ثقلی می جداکننده

نوع سقوط با مانع از آب بسیار کمتري در مقایسه با کالسیفایرهاي از . سقوط آزاد متفاوت هستند
  .کنند نوع سقوط آزاد استفاده می

   
  کالسیفایرهاي با جریان سیال افقی -8-7

ترین نوع کالسیفایرها  ساده ،نشینی هاي ته مخروط :(settling cones)نشینی  هاي ته مخروط
آنها اغلب براي . شوند میکار گرفته  گیري در واحدهاي کوچک  به هستند که معموالً براي آب

 3-8نشینی در شکل  اصول کار مخروط ته. روند کار می هاي درشت به گیري محصوالت ماسه نرمه
  .نشان داده شده است

  
  .نشینی شماتیکی از طرز کار مخروط ته -3- 8شکل 

  
. مسدود است Sشود، در حالیکه دریچه خروجی  وارد می Fپالپ به داخل مخزن تحت دبی   
شود و یک بستر و الیه از ذارت  شروع می) ذرات ریز(که مخزن پر شد، سرریز آب و نرمه  هنگامی
شکل (شود، تا حدي که سطح این الیه باال بیآید  نشین شده در انتهاي مخروط تشکیل می درشت ته

اگر در این زمان دریچه خروجی باز شود و سرعت مواد خروجی را در حد یکسانی با مقدار ). 3- 8
دست  به) دانه درشت(و ته ریز ) ریز دانه(به سیستم ثابت نگهداشته شود، دو محصول سرریز  ورودي

نشینی، موازنه بین سرعت خروجی مواد  مشکل عمده و اصلی در عملیات با مخروط ته. خواهند آمد
  .باشد این امر غیرممکن نیز می) بعضاً(باشد، و در کل  نشین شده، می درشت و سرعت مواد ته دانه

  
  کالسیفایرهاي مکانیکی -8-8

چندین نوع و فرم از کالسیفایرهاي مکانیکی وجود دارند که در آنها ذرات با سرعت 
نشینی آنها از سیال بیشتر  صورت سرریز و ذراتی که سرعت ته نشینی کمتر از حرکت سیال به ته

هاي مکانیکی کالسیفایر. گردد آوري می وسیله یک وسیله مکانیکی جمع است در کف جمع شده و به
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را به ) ریز(در مدارهاي بسته آسیا کاربرد زیادي دارد که در این حالت آنها ذرات سنگین کوچک 
به  4-8در شکل ) نوع کالسیفایر مارپیچ(اصول کار کالسیفایر مکانیکی . دهد آسیا برگشت می

  .صورت شماتیکی نشان داده شده است
  

  
  ).نوع کالسیفایر مارپیچ(مکانیکی شماتیکی از اصول کار کالسیفایر  -4- 8شکل 

  
ذرات . کنند شده و ذرات با سرعت باال به کف سقوط می ینشین پالپ ورودي وارد مخزن ته  

، (spiral)و یا مارپیچ  (rake)وسیله یک سیستم مکانیکی همانند پارو   نشین شده در کف به ته
  .شوند طرف باالي شیب تانک کالسیفایر منتقل می به

شکل (این نوع کالسیفایر از دسته مکانیکی است  :(Rake Classifiers)اي پاروئی کالسیفایره
این . باشند اند، و داراي حرکت خارج از مرکز می که پاروهاي آن بر روي محور نصب شده) 5- 8

طرف باالي شیب به  و آنها را به شود مینشین شده در کف  حرکت سبب فرورفتن پاروها در مواد ته
سپس پاروها به نقطه شروع حرکت برگشته و سیکل دیگر از حرکت . کند منتقل می فاصله کوتاهی

طرف باالي شیب کالسیفایر آمده و از آن  آهستگی به به ،نشین شده بنابراین مواد ته. شود آغاز می
نشان  5-8تواند یک محور و یا چند محوره باشد، که در شکل  این کالسیفایر می. گردد خارج می
  .ستداده شده ا

  
  .کالسیفایر پاروئی -5- 8شکل 
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داراي ) 6-8شکل ( یکالسیفایرهاي مارپیچ :(Spiral Classifiers) یکالسیفایرهاي مارپیچ
این نوع مارپیچ با حرکت خود در داخل . باشد مارپیچی که بر روي یک محور نصب شده است، می

نماید و از قسمت مربوط، خارج  می طرف باال منتقل نشین شده در کف فرو رفته و مواد را به مواد ته
دهی سرعت  افزایش خوراك. سایز جدایش و کیفیت جدایش بستگی به چند پارامتر دارد. شوند می

شوند،  حمل مواد در جهت افقی را افزایش داده و در نتیجه سایز ذراتی که از سرریز خارج می
یر وارد شود، چراکه آن سبب داخل مخزن کالسیفا خوراك نباید مستقیماً به. یابد افزایش می

شود که ممکن است موجب انتقال مواد  پراکندگی و آزاد شدن مواد درشت از زون سقوط با مانع می
  .درشت به بخش سرریز گردد

  
  .یکالسیفایر مارپیچ -6- 8شکل 

  
نتیجه میزان انتقال مواد درشت را  سرعت پارو یا مارپیچ میزان پراکندگی پالپ را و در  
ریز به سرعت باالتري از مارپیچ نیاز دارند تا به  درشت نسبت به ذرات دانه مواد دانه. کند تعیین می

در هر صورت سرعت مارپیچ باید در حدي باشد که بتواند مواد درشت را به . صورت شناور در آیند
ارتفاع مخزن بخش سرریز پارامتري است که افزایش آن سبب افزایش حجم . طرف باال حمل نماید

رقیق کردن پالپ یکی از مهمترین متغیرهاي . گردد نشینی می خزن شده و بنابراین زمان تهم
در مدارهاي بسته آسیاي . عملیاتی است که در کالسیفایرهاي مارپیچی باید مورد نظر قرار گیرد

وزنی جامد است، در حالیکه کالسیفایرهاي مکانیکی % 65اي، خروجی از آسیا بندرت کمتر از  گلوله
ب جهت رقیق کردن آدر نتیجه الزم است که . کنند وزنی کار نمی% 50یچگاه با خوراك باالتر از ه

داند که درصد جامد وزنی  ذکر می الزم به. اي اضافه شود خوراك کالسیفایر به خروجی آسیاي گلوله
و % 25-35، %70-80ترتیب  ریز و خوراك کالسیفایر مارپیچ در حدود به درشت، دانه هاي دانه بخش

  .باشد می% 50
افزایش رقت، وزن مخصوص سرریز را . کند نشینی ذرات را تعیین می افزایش آب سرعت ته  

شود خارج  یعنی به ذرات ریزتر اجازه داده می. شود کاهش داده و باعث افزایش سقوط آزاد ذرات می
ي باشد که به آن بنابراین اگر وزن مخصوص پالپ بیشتر از حد. از تاثیر جریان افقی سقوط کنند
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رقت بحرانی حدود . گیرد شود، جدایش ریزتري صورت می گفته می (critical dilution)رقت بحرانی 
به ازاي وزن مخصوص کمتر، اثر افزایش سرعت رو به باال ناشی از رقت، مهمتر از افزایش . است% 10

نابراین با افزایش ب. شود می) که در اثر کاهش وزن مخصوص پالپ حاصل شده است(سرعت سقوط 
آرائی بندرت وزن  ، و البته شایان ذکر است که در کانه)7-8شکل (تر شده  رقت، سرریز درشت

  .باشد مخصوص سرریز کمتر از رقت بحرانی می

  
  .تاثیر رقت سرریز در جدایش کالسیفایرها -7- 8شکل 

  
شینی ذرات مختلفی ن بندي مواد در کف یک کالسیفایر پاروئی و یا مارپیچی براساس ته زون  

نشین شده و ذرات  تر ته است که برخی از آنها با توجه به سرعت سقوط باالئی که دارند، سریع
) 8-8شکل (بندي  در هر صورت این زون. نشین شدن الزم دارند تر، زمان بیشتري براي ته سبک

کار  از شروع بهبه صورت الیه ثابتی در کف کالسیفایر، پس  Aبدین شرح است که زون و یا الیه 
باشد، که به  این الیه خارج از دسترسی پارو و یا مارپیچ می. شود بندي کالسیفایر تشکیل می طبقه
بخش مواد درشت پالپ است که بر  Bزون یا ناحیه . گویند می (dead bed zone) "ناحیه مرده"آن 

البته در یک مدار (شود  انده میوسیله پارو و یا مارپیچ به آسیا باز گرد قرار دارد و به Aروي ناحیه 
شود و  ، ناحیه سقوط با مانع است که از مواد جامد شناور در آب تشکیل میCزون یا ناحیه ). بسته

. مانند ذرات آن با توجه به ایجاد پراکندگی توسط مارپیچ و یا پاروها، به همان شکل شناور باقی می
) ریز ناحیه دانه( D، و یا به ناحیه )درشت ناحیه دانه( Bمواد موجود در این ناحیه، نهایتاً به ناحیه 

. شوند جایگزین می Cجاي آنها در ناحیه  ، به)آیند که از آسیا می(روند، و مواد جدیدي از خوراك  می
 Cاز یک الیه پالپ که ذرات و مواد آن در جهت تقریباً افقی و در باالي ناحیه  Dزون یا ناحیه 

  .شود د و به صورت سرریز از مخزن کالسیفایر خارج میشو جریان دارند، تشکیل می

  
  .هاي مواد موجود در یک کالسیفایر مارپیچ در حال کار شماتیکی از زون -8- 8شکل 
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، از فرمول زیر استفاده Xمنظور محاسبه کارآئی کالسیفایر در یک سایز مشخصی مانند  به  
  .شود می

E = 10000 [O*(o-f)/F*f*(100-f)] 
اژ نت O، )تن بر ساعت(تناژ خوراك ورودي به کالسیفایر  Fدرصد کارآئی کالسیفایر،  Eکه در آن 

در  Xدرصد مواد ریزتر از سایز مشخص  f، )تن بر ساعت(ریز از کالسیفایر  خروجی بخش دانه
. باشد ریز کالسیفایر می در بخش دانه Xدرصد مواد ریزتر از سایز مشخص  oخوراك کالسیفایر، و 

هاي  راي محاسبه کارآئی یک کالسیفایر با استفاده از رابطه فوق، از دو نمونه از شاخهجه بیدر نت
نسبت به سایز باید ها  ریز کالسیفایر تهیه شده و در آزمایشگاه این نمونه خوراك و بخش دانه

هاي  سپس باید پارامترهاي دبی. آیند دست می به oو  f، تجزیه سرندي گردند، که مقادیر Xمشخص 
F و O توانند منجر به محاسبه کارآئی  نهایت این پارامترها می گیري نموده و در را نیز اندازه

  .است% 50-80البته معموالً کارآئی کالسیفایر در حالت کارکرد معمولی حدود . شوند کالسیفایر
  
  (Hydrocyclone)هیدروسیکلون  - 8-9

ته و با استفاده از صورت پیوس است که بهابعادي بندي  هیدروسیکلون یک وسیله طبقه
آرائی  هیدروسیکلون یکی از مهمترین وسایل مورد استفاده در کانه. کند نیروي سانتریفوژ کار می

شود، و کاربرد  کار گرفته می است که نیروي سانتریفوژ در آن جهت شتاب دادن به سقوط ذرات به
اي در مدارهاي بسته آسیا  دهصورت گستر این وسیله به. باشد ذرات ریز میابعادي بندي  آن در طبقه

نشینی  ، اگر در نظر باشد که ته)میکرون 5- 250(طور طبیعی براي ذرات بسیار ریز  به. آید کار می به
طور  به. و یا سقوط ذرات جامد بر اساس وزن آنها صورت پذیرد، زمان اقامت زیادي صرف خواهد شد

متر در دقیقه است و این  میلی 6نشینی  میکرون داراي سرعت ته 10مثال یک ذره سیلیس با سایز 
نشینی نهایتاً موجب کاهش ظرفیت کارخانه با استفاده از کالسیفایرهاي  دي در سقوط و تهنک

شود  در این حالت از نیروي سانتریفوژ استفاده می). باشد که غیر اقتصادي می(مکانیکی خواهد شد 
  .نشینی ذرات گردد یش سرعت سقوط و تهتاثیر نموده و سبب افزا) که کم است(تا در وزن ذره 

 "هیدروسیکلون"به آن  ،سیال مورد استفاده ممکن است آب و یا هوا باشد که در حالت آب  
(hydrocyclone) سیکلون هوائی"اگر سیال هوا باشد به آن . گویند می" (air cyclone) 

صورت خشک کار  آنها آسیا بهآرائی که در  هاي کانه البته سیکلون هوائی براي کارخانه. گویند می
از هیدروسیکلون استفاده  فگیرد و طبیعی است که براي حالت مدار تر کند مورد مصرف قرار می می
  . شود می

اي و قسمت پائین آن مخروطی است،  هیدروسیکلون از یک محفظه که باالي آن استوانه  
 "ریز ته"قرار دارد که به آن در انتهاي آن مجرائی براي خارج شدن مواد درشت . شود تشکیل می

(apex) اي هیدروسیکلون یک لوله قرار دارد که تا  در قسمت باالي استوانه). 9-8شکل (گویند  می
که به آن مجراي خروجی ) منظور جلوگیري از مدار کوتاه شدن مواد به(حدي در داخل آن نیز است 

هاي  قطر دهانه. شوند ز از آن خارج میریز یا سرری گویند و مواد دانه می (vortex finder)سرریز 
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صورت پالپ و تحت فشار از مجراي ورودي، وارد  خوراك به. ریز قابل تنظیم است سرریز و ته
و شکل خاص قسمت باالئی هیدروسیکلون که (شود که با توجه به فشار باال  هیدروسیکلون می

، حرکت دورانی )شود وارد می صورت مماسی بر جداره اي است و نوع ورود خوراك که به استوانه
  .یابد می

  
  .شمائی از یک هیدروسیکلون -9- 8شکل 

  
محور قائم (قسمت مرکزي آن در نماید که  می ی رااین حرکت دورانی مواد، تولید گرداب  

. در این امتداد، ستونی از هوا وجود داردالبته آید و  وجود می یک زون کم فشار به) هیدروسیکلون
تئوري . شود این ستون، از هواي موجود در سیال، و در نتیجه کاهش فشار تامین میبخشی از هواي 

عملکرد هیدروسیکلون بدین شکل است که ذرات موجود در داخل جریان تحت تاثیر دو نیروي 
که جهت  (centrifugal force)نیروي گریز از مرکز ) الف): 10- 8شکل (گیرند  مخالف هم قرار می

که جهت آن  (drag force)نیروي مقاومت سیال ) دروسیکلون است، و بطرف خارج هی آن به
  .باشد طرف داخل هیدروسیکلون می به

  
  .نیروهاي وارده به ذره در داخل هیدروسیکلون - 10- 8شکل 

  
نیروي گریز از مرکز موجب افزایش سرعت سقوط ذرات شده و لذا سبب جدایش ذرات 

طرف جداره  به ،کنند تر سقوط می ذراتی که سریع .شود براساس سایز و وزن مخصوص آنها می
ریز در قسمت  طرف دریچه خروجی ته سیکلون می روند که سرعت در آنجا کمترین مقدار است و به

با توجه به عمل نیروي مقاومت سیال، ذراتی که در سقوط کندتر . شوند منتقل میپائین سیکلون 
طرف باال و دریچه  ر سیکلون قرار دارد، رفته و بهطرف زون کم فشار که در امتداد محو هستند، به

  .روند خروجی سرریز می
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وجود یک ناحیه خارجی که در آن جریان رو به پائین است و همچنین وجود ناحیه داخلی   
اي بدون سرعت قائم باید در  آورد که نقطه وجود می که در آن جریان رو به باال است، این الزام را به

اگر این تئوري براي تمامی سطح سیکلون اعمال شود، . احیه وجود داشته باشدحد فاصل این دو ن
ذراتی ). 11- 8شکل (شود  در داخل سیکلون تعریف می ،یک بخش که سرعت قائم در آن صفر است

شوند، تحت تاثیر  پرتاب می )که سرعت قائم در این ناحیه صفر است(که به خارج از این ناحیه 
. شوند ریز حرکت نموده و خارج می طرف ته گیرند و در نتیجه به ي قرار مینیروي سانتریفوژ بیشتر

تري، از طریق سرریز  روند، تحت اعمال نیروي مقاومت سیال بزرگ ذراتی که به مرکز سیکلون می
ذراتی که در داخل این ناحیه قرار دارند داراي سرعت قائم برابر با صفر هستند، بدان . شوند خارج می
، و در نتیجه احتمال هستندروهاي مقاومت سیال و سانتریفوژ با هم براي این ذرات برابر معنی که نی

  .وجود داردریز  ورود به سرریز و یا تهاین نوع ذرات در یکسانی براي ) شانس(

  
  .هاي سرعت در هیدروسیکلون توزیع مولفه - 11- 8شکل 

  
بندي مواد در تمامی  بقهنشان داد که ط (Rener & Cohen, 1978)تحقیقات انجام شده 

هاي گرفته شده از نقاط انتخابی در داخل یک  نتایج حاصل از نمونه. گیرد سطح سیکلون انجام نمی
به چهار بخش و ناحیه  ،متر نشان داد که نواحی داخلی یک سیکلون میلی 150سیکلون با قطر 

 Aناحیه یا زون . هستندکه از نظر توزیع سایز ذرات با هم متفاوت ) 12-8شکل (شود  تقسیم می
ناحیه یا . باشد بندي مشابه با مواد خوراك می بندي نشده، است و داراي توزیع دانه شامل مواد طبقه

درشت  بندي شده دانه که بخش وسیعی از ناحیه مخروطی سیکلون است، شامل مواد طبقه Bزون 
درشت که از بخش  ول بخش دانهبندي نزدیک با محص در این ناحیه ذرات داراي توزیع دانه. باشد می
در این ناحیه . ریز است دانهبندي شده  شامل مواد طبقه Cناحیه یا زون . شوند، است ریز خارج می ته

. استشوند،  ریز که از بخش سرریز خارج می بندي نزدیک با محصول دانه مواد داراي توزیع دانه
در داخل این ناحیه . گیرد انجام می بندي در آن اي است که طبقه تنها ناحیه Dناحیه یا زون 

سایزهاي مختلفی از ذرات پراکنده هستند، به طوریکه با کاهش سایز، فاصله ذرات از محور مرکزي 
  .شود سیکلون دورتر می
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  .نواحی با توزیع ابعادي مشابه در هیدروسیکلون - 12- 8شکل 

  
ه در محدوده سایزهاي ریز، آرائی، بویژ هاي کانه ها در بسیاري از کارخانه هیدروسیکلون  

ها  هاي است که هیدروسیکلون این امر براساس مزیت. اند جایگزین کالسیفایرهاي مکانیکی شده
  .باشند که عبارت از موارد زیر می ،دارند
  کارآئی بیشتري دارند، -
 کنند، فضاي کمتر را اشغال می -
یون ذرات جلوگیري ذرات در آن کوتاه است و این امر از اکسیداس) ماند(زمان اقامت  -

 کند، می
کار  میکرون به 5-250بندي ذرات  ها اساساً براي طبقه سیکلون(حد جدایش کم است  -

 ،)روند می
  
  (Cyclone Efficiency)کارآئی هیدروسیکلون  - 1- 8-9

وسیله رسم منحنی عملکرد و یا جدایش  به ،ترین روش ارائه کارآئی سیکلون متداول  
(Performance/Partition Curve) در این منحنی، در محور افقی سایز ذرات ). 13-8شکل ( است

که در  d50نقطه . باشد ریز می درشت و یا ته بر حسب میکرون و در محور قائم درصد ذرات بخش دانه
ریز  هستند که به ته) شانس(احتمال % 50واقع بیانگر آن است که ذرات موجود در خوراك داراي 

به بیان دیگر ذرات این سایز احتمال . نامند می (cut point/size)ایش را سایز یا حد جد ،بروند
  .ریز را دارند یکسانی براي ورود به سرریز و یا ته
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  .منحنی جدایش هیدروسیکلون - 13- 8شکل 

  
% 25شود، و این دو نقطه سایز ذراتی هستند که  وسیله دو نقطه تعیین می شیب منحنی به 

البته فرض بر این است که منحنی در فاصله این دو نقطه بیشتر حالت . وندر ریز می آنها به ته% 75و 
کنند و رابطه زیر را تعریف  براي بیان شیب آن استفاده می ،خطی را دارند، لذا از این دو نقطه

  .نمایند می
 I = [(d75 – d25)/(2*d50)] 

، چراکه در واقع هر چه جدایش است) ناقص بودن(کننده کامل نبودن  در حقیقت بیان Iکه در آن 
شود و  تر باشد، کارآئی سیکلون باالتر است و جدایش بهتر انجام می ی به خط قائم نزدیکناین منح

مواد در سایز جدایش در % 100، %50جاي  باشد، یعنی آنکه به آل منحنی قائم می در حالت ایده
  .شوند حقیقت جدا می

شده  تصحیح d50ها، شامل  یدروسیکلونهاي ریاضی معرفی شده براي ه بسیاري از مدل  
(corrected d50) شده  ه از منحنی جدایش تصحیحاست ک(corrected partition curve) دست  به

) درشت دانه(ریز  شود که در تمام کالسیفایرها در موادي که به ته این فرض در نظر گرفته می. آید می
علت  رفتند، ولی به که قاعدتاً باید به سرریز می اند، مقداري از مواد ریز هم وجود دارد منتقل شده
مقدار این . اند ریز رفته به ته (short circuiting)شدن  آل بودن عملکرد دستگاه و مدار کوتاه عدم ایده

  .رود متناسب است ریز می مواد مستقیماً با بخشی از آب همراه خوراك که به ته
شدند به علت به وجود  ریز منتقل می تههمچنین بخشی از ذرات درشت که باید به بخش 

نیز مقدار این مواد البته . روند ریز و یا سرریز می هبه بخش دان  (by pass) "رب مسیر میان"آمدن 
با توجه به توضیحات  .متناسب است ،رود می سرریزمستقیماً با بخشی از آب همراه خوراك که به 

ت عدم به عل(باشد  منحنی جدایش، کامل نمیصورت عملی  شود که به فوق این مطلب نتیجه می
و یا  (uncorrected curve)نشده  ، که به این منحنی، منحنی تصحیح)کامل بودن کارکرد دستگاه

  ).14-8شکل (گویند  منحنی واقعی می
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  .شده کارآئی هیدروسیکلون و تصحیح) واقعی(نشده  هاي تصحیح منحنی - 14- 8شکل 

  
نشده به نوع  با استفاده از رابطه زیر تصحیح نمود و از حالت تصحیحتوان  منحنی کارآئی را می

شده تبدیل نمود، و در واقع این امر از نظر عملیاتی بدان معنی است که چنانچه عوامل موثر  تصحیح
  .در عدم کارآئی دستگاهی مرتفع گردند، آنگاه منحنی جدایش چگونه خواهد بود

Y' = (Y – R1 – R2)/ (100 – R1 – R2) 
وزن واقعی ذرات با سایز  Yروند،  ریز می شده ذرات با سایز معلوم که به ته وزن تصحیح 'Yکه در آن 

باید  .باشند مقادیر تصحیح الزم که باید اعمال گردند، می R2و  R1روند، و  ریز می معلوم که به ته
بیان  ،شوند میریز بازیابی  که در بخش ته ،به مقدار بخشی از آب خوراك ،R1اضافه شود که 

شوند،  که در بخش سرریز بازیابی می ،به مقدار بخشی از آب خوراك ،R2در این رابطه   .گردد می
تصحیح مربوط به ورود  R2ریز و  در تهریز تصحیح مربوط به ورود ذرات  R1در واقع . اشاره دارد

و تاثیر تغییرات  عوامل زیادي در کارآئی سیکلون موثر هستند. باشند ذرات درشت به سرریز می
تقریباً غیرممکن است . باشد ها بسیار پیچیده می عوامل و پارامترهاي طراحی و عملیاتی در سیکلون

که سیکلونی را انتخاب نمود که دقیقاً حد جدایش مطلوب را تامین نماید و همواره تنظیم فشار 
  .ستریز الزامی ا هاي ورودي، سرریز و ته مورد نیاز و رقت پالپ و دریچه

 Bradley. ها وجود دارد چندین رابطه تجربی براي تخمین عملکرد و طراحی سیکلون  
که یکی از  ،ارائه داده است (d50)هشت معادله مختلف را جهت محاسبه حد جدایش  (1965)
  .آید که در زیر می ،است Dahlstrom (1954)ترین آنها مربوط به  قدیمی

d50 = [13.7*(DoDi)0.68]/[Q0.53*(S - L)0.5] 
  :که در آن

d50 = ) میکرون(حد جدایش      
Do =  متر سانتی(قطر سرریز(  
Di =  متر سانتی(قطر ورودي خوراك(  
Q =  مترمکعب بر ساعت(دبی حجمی خوراك(  
S =  متر مکعب گرم بر سانتی(وزن مخصوص جامد(  
L=  متر مکعب گرم بر سانتی(وزن مخصوص سیال(  
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در این  .باشند هاي صنعتی نمی ستقیماً قابل کاربرد براي سیکلوناین نوع معادالت در هر صورت م
هاي با قطر بزرگ و  یک مدل ریاضی که تخمین قابل قبولی از عملکرد سیکلون Plitt (1976) رابطه

آمیزي براي کنترل  صورت موفقیت این مدل به. کنند را ارئه نمود با درصد باالئی از جامد کار می
چهار . هاي مختلف استرالیائی مورد استفاده قرارگرفت ه آسیا در کارخانهاتوماتیک مدارهاي بست

حد جدایش، : پارامتر اساسی در رابطه با شرایط عملیاتی و طراحی تعریف شدند، که عبارتند از
با . صورت تابعی از فشار ریز، شیب جدایش و ظرفیت به تقسیم جریان به دو بخش سرریز و ته

توان محاسبه پارامترهاي عملکرد سیکلون را با دقت قابل  می ،Plittدر مدل  استفاده از فرمول ریاضی
  .باشد صورت زیر می معادله حد جدایش به. قبولی، بدون نیاز به اطالعات آزمایشگاهی انجام داد

d50(c) = [14.8Dc
0.46Di

0.6Do
1.21 Exp(0.063*V)]/[Du

0.71h0.38Q0.45(S – L)0.5] 
 :که در آن

d50(c) = میکرون(ایش تصحیح نشده حد جد(  
Dc =  متر سانتی(قطر هیدروسیککلون(  
Di =  متر سانتی(قطر ورودي خوراك(  
Do =  متر سانتی(قطر سرریز(  
Du = متر سانتی(ریز  قطر ته(  
V = درصد حجمی جامد در خوراك 
h = متر سانتی(ریز  فاصله زیر دریچه سرریز تا باالي دریچه ته(  
Q =    مکعب بر ساعت متر(دبی حجمی خوراك(   
S =  متر مکعب گرم بر سانتی(وزن مخصوص جامد(  
L =  متر مکعب گرم بر سانتی(وزن مخصوص سیال(  

 .باشد صورت زیر می و معادله براي محاسبه دبی حجمی پالپ ورودي به سیکلون به
Q = [0.021P0.56Dc

0.21Di
0.53h0.16 (Du

2 + Do
2)0.49]/[Exp(0.0031V)] 

افت  Pهمان پارامترهاي تعریف شده در فوق هستند و  Do و Dc ،Di ،h ،Duترهاي که در آن پارام
) باشد کیلو پاسکال می 895/6هر پوند بر اینچ مربع برابر (فشار در سیکلون بر حسب کیلو پاسکال 

، معادله (krebs)هاي نوع کربز  سیکلونحاصل از با استفاده از نتایج  Mular & Jull (1978). است
دست آمده  این رابطه براي یک سیکلون نمونه به. براي حد جدایش سیکلون ارائه نمودند زیر را
سطح مقطع مجراي ورودي خوراك و قطر % 7سطح ورودي خوراك معادل  ،در سیکلون نمونه. است

  .ریز بیشتر از قطر سرریز آن است قطر سیکلون و قطر ته% 30- 40سرریز 
d50(c) = [0.77Dc

1.875Exp(-0.301+0.0945V–0.00356V2+0.0000684V3)]/ [Q0.6(S–1)0.5] 
باشند و ماکزیمم حجم  که پارامترهاي موجود در رابطه فوق، همان پارامترهاي تعریف شده قبلی می

  .آید دست می تواند فرآیند نماید، از رابطه زیر به پالپی که سیکلون می
Q = 9.4*10-3P0.5Dc

2 
افزایش وزن مخصوص خوراك، . پیچیده است d50تاثیر افزایش وزن مخصوص خوراك بر   

شیب جدایش با افزایش . دهد ویسکوزیته و میزان سقوط با مانع در داخل سیکلون را افزایش می
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رود، زیرا مقاومت در مقابل حرکت  یابد و حد جدایش باال می وزن مخصوص پالپ کاهش می
جدایش در . شود موثر می شود، که سبب کاهش افت فشار چرخشی در داخل سیکلون بیشتر می
به . آید دست می هائی با درصد جامد کم و افت فشار باال به سایزهاي ریزتر تنها با استفاده از خوراك

باشد، ولی براي مدارهاي بسته آسیا که  وزنی جامد نمی% 30صورت کلی خوراك داراي بیشتر از 
 15- 8شکل . رسد هم می% 60 تر است، درصد وزنی جامد در خوراك حداکثر تا حد جدایش درشت

ها نشان  را براي هیدروسیکلون (d50)منحنی رابطه بین درصد وزنی جامد در خوراك و حد جدایش 
به مثال ذرات میکا که صاف  ،باشد خود یک فاکتور مهم در جدایش می ،شکل ذرات خوراك. دهد می

  .شوند قل میبه سرریز منت ،هستند، غالباً با اینکه حتی نسبتاً درشت هم باشند
  

  
  .رابطه بین درصد وزنی جامد در خوراك و حد جدایش براي هیدروسیکلون - 15- 8شکل 

  
نند قطر ورودي خوراك، اوسیله پارامترهاي طراحی هم صورت عملی حد جدایش به به  

شوند که این عوامل و  نحوي طراحی می ها به شود و لذا بیشتر سیکلون ریز کنترل می سرریز و ته
سطح مقطع ورودي خوراك، سرعت ورودي خوراك را . راحتی و آسانی قابل تغییر باشند ها بهپارامتر

قطر دریچه و مجراي سرریز . شود کند و افزایش در سطح سبب افزایش دبی ورودي می تعیین می
  .گردد پارامتر مهمی است، افزایش در قطر سرریز موجب افزایش حد جدایش و افزایش ظرفیت می

از سیکلون خارج ) اتمسفر(ریز با فشار جو  نیز از پارامترهاي مهم است، و اگر ته ریز قطر ته 
شود و تحت شرایط درست و صحیح خارج شود، خروج مواد به صورت چتري باید باشد که در وسط 

درجه زاویه  20-30مواد قرار دارد، و این چتر داراي ) پاشش(بخش توخالی و در اطراف اسپري 
. درجه خواهد بود 120-140، بدان معنی که زاویه داخل چتر حدود )16- 8ل شک(باشد  راس می

اگر زاویه راس چتر بیشتر شود، باید قطر را کاهش داد و چنانچه بخش توخالی چتر از بین برود 
تر به بخش سرریز زیاد  شوند و امکان انتقال مواد درشت ریز خارج می اي از ته مواد به صورت لوله

  .ریز را افزایش داد در چنین شرایطی باید قطر تهبنابراین . است
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 b)تحت شرایط صحیح و درست،  a)ریز و نحوه خروج مواد از آن،  سایز ته - 16- 8شکل 

  .ریز بسیار بزرگ است بسیار رقیق که قطر ته c)ریز بسیار کوچک است، و  اي که قطر ته حالت لوله
  
  در گردش در مدار هاي آسیا ربا -8-10

 ،هاي قبلی مورد بحث قرار گرفت که در آن شکنی در فصل بخش سنگ بار در گردش در
میزان بار در گردش را براي تا چنانچه در نظر باشد . بودبندي ابعادي مواد سرند  وسیله طبقه

کنند، محاسبه شود، باید مدار خردایش آسیا را  صورت بسته و معموالً تر کار می مدارهاي آسیا که به
بندي ابعادي کالسیفایر  در مدارهاي خردایش آسیا وسیله طبقه. سی قرار دادطور خاص مورد برر به

لذا بحث بار در  .)ندشبا و براي مدار خشک سیکلون هوائی می ،و یا هیدروسیکلون یمارپیچهاي 
داند که  ذکر می البته الزم به. شود ارائه میو پس از شرح کالسیفایرها، گردش مدار آسیا در این فصل 

متفاوت ) 7فصل (شکنی  در این بخش با معادالت مربوط به مقدار بار در گردش در سنگمحاسبات 
  .شود است، که ذیالً توضیح داده می

گیرد و در صورت وجود  میداول خردایش آسیا مورد بحث قرار در این قسمت دو مدار مت
) یح داده شده در زیرهاي توض مطابق روش(براي آن مداري متفاوت با این دو مدار، باید تحلیل الزم 

  :در این حالت اگر مدار زیر مفروض باشد. صورت پذیرد
  

  
  .کالسیفایر- اي گلوله-ي مدار آسیاي میله - 17- 8شکل 

  
F (t/h) =  جامد(دبی بار اولیه(  
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M (t/h) = F + Cl جامد(اي  دبی محصول خروجی از آسیاي گلوله(  
O (t/h) =  جامد(دبی سرریز کالسیفایر(  
U (t/h) =  جامد(دبی بار اولیه(  

معادله توازن وزنی آب را با فرض  (Cl/F)و یا  (R)منظور به دست آوردن نسبت بار در گردش  به
  :اي باشند ریز، سرریز و خروجی آسیاي گلوله ترتیب ته هاي رقت در به نسبت mو  u ،oآنکه 

m*(F + Cl) = O*o + Cl*u  )موازنه وزنی آب(  
m*F + m* Cl = O*o + Cl*u 
Cl*(m - u) = F*(o - m) 
R = (Cl/F) = [(o - m)/(m - u)]  نسبت بار در گردش 
Cl = [(o - m)/(m - u)]*F  تناژ بار در گردش 

  
توان بار در  تر از روزنه خاصی، می گیري مقادیر درصدهاي تجمعی مواد درشت با کاربرد روش اندازه

این مقادیر باشند، آنگاه مقدار بار  'mو  'u'، o، 17-8چنانچه در شکل . گردش را نیز محاسبه نمود
  :دست می آید در گردش از روابط زیر به

m'*(F + Cl) = Cl*u' +O*o' 
F = O 
Cl*m' – Cl*u' = F*o' – F*m' 
Cl*(m' – u') = F*(o' – m') 
R = (Cl/F) = [(o'- m')/(m'- u')]  نسبت بار در گردش 
Cl = [(o'- m')/(m'- u')]*F  گردش تناژ بار در  
 

الذکر و به  ، بار در گردش با توجه به توضیحات فوق18- 8در مورد مداري مطابق شکل 
 cو  a ،b، 18-8اگر در نقاط مشخص شده بر روي شکل . به قرار زیر خواهد بود ،همان روش

اي  ، خروجی آسیاي گلوله)Fخوراك اولیه یا (اي  هاي رقت در خروجی آسیاي میله ترتیب نسبت به
توان در نظر  در نتیجه معادله زیر را می. باشند آنو ورودي به ) ریز کالسیفایر گردش یا ته بار در(

  .گرفت

  
  .اي آسیاي گلوله-کالسیفایر-اي مدار آسیاي میله - 18- 8شکل 
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F*a + Cl*b = (F + Cl)*c  )موازنه وزنی آب(  
F*a + Cl*b = F*c + Cl*c 
F*(a – c) = Cl*(c – b) 
R = (Cl/F) = [(a – c)/(c - b)]  نسبت بار در گردش 
Cl = [(a - c)/(c - b)]*F   تناژ بار در گردش  
 

توان بار  تر از روزنه سرند خاصی می گیري مقادیر درصدهاي تجمعی مواد درشت با کاربرد روش اندازه
 مقادیر این درصدها در 'uو  'a' ،b' ،c' ،oاگر . نیز محاسبه نمود 18-8در شکل براي در گردش 

دست  هاي مختلف مشخص شده بر روي شکل باشند، آنگاه میزان بار در گردش از روابط زیر به شاخه
  ).IIو  Iبه دو روش (آید  می

I) 
 
F*a' + Cl*b' = (F + Cl )*c' 
Cl*c' – Cl*b' = F*(a' – c') 
Cl*(c' – b') = F*(a' – c') 
R = (Cl/F) = [(a' – c')/(c' - b')]   نسبت بار در گردش 
Cl = [(a' - c')/(c' - b')]*F   تناژ بار در گردش  
 
II) 
 
F*a' + Cl*b' = Cl*u' 
F = O 
F*a' + Cl*b' = Cl*u' + F*o' 
F*(o' – a') = Cl*(b' – u') 
R = (Cl/F) = [(o' – a')/(b' - u')]  نسبت بار در گردش 
Cl = [(o' - a')/(b' - u')]*F   تناژ بار در گردش 

ه در نظر باشد تا مقدار بار در گردش را در مواردي با استفاده از نتایج تجزیه بنابراین در حالتی ک
دست آورد، ابتدا درصد تجمعی مواد باقیمانده در هر فراکسیون  هاي برداشت شده به سرندي نمونه
الذکر، مقدار بار در گردش براي هر فراکسیون  سپس با استفاده از معادالت فوق. شود محاسبه می
 .گردد یمحاسبه م
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   (Heavy/Dense Medium Separation, H/DMS)جدایش واسطه سنگین  -9فصل 
  مقدمه - 1- 9

براي  (sink-float)شناور -ور جدایش واسطه سنگین و یا مایعات سنگین و یا روش غوطه
 ها و یا طور مثال حذف باطله قبل از مرحله آسیا براي آزاد کردن کانی ها، به پرعیارسازي اولیه کانی

کار  هاي موجود به براي تهیه زغال با کیفیت خوب و مرغوب و جداکردن آن از شیل و دیگر ناخالصی
هاي جدایش  ترین روش ثقلی است و از بسیار قدیم یکی از روش این روش در اصل ساده. می رود
مایع سنگین با وزن مخصوص . باشد هائی که وزن مخصوص آنها با هم اختالف دارند، می کانی
هاي  مانند و کانی تر از مایع، شناور می هاي سبک طوریکه کانی گیرد، به سبی مورد استفاده قرار میمنا

  .شوند نشین می تر، ته سنگین
از آنجائیکه مایعات مورد استفاده در آزمایشگاه سمی هستند و یا داراي بخارات مضر   

یک محلول غلیظ و یا پالپ و یا گیرد که در صنعت  باشند، مایع سنگینی مورد استفاده قرار می می
روش واسطه سنگین نسبت به . مقداري جامد در آب باشد و مانند مایع سنگین رفتار نماید

  :باشد که عبارتند از هاي ثقلی مزایائی را دارا می روش
  

  توانائی در جدایش دقیق، -
 توانائی در تغییر سریع وزن مخصوص جدایش در مواقع مورد نیاز، -
 کار می کند، صورت پیوسته به -
 باشد، توانائی براي کاربرد در محدوده وسیعی از سایز مواد را دارا می -
 اندازي و قطع و توقف واحد، راحتی و آسانی در راه -
 کم بودن افت سیال، -
 هاي جاري تعمیرات و نگهداري، پائین بودن هزینه -
 ظرفیت باال با استفاده از فضاي کم، -
 

ده معدنی قابل کاربرد خواهد بود، که بعد از خردایش جدایش واسطه سنگین براي هر نوع ما
اي  صورت گسترده این فرآیند به. مناسب اختالف کافی در وزن مخصوص ذرات وجود داشته باشد

متر درشت تر باشند و اختالف وزن مخصوص  میلی 3رود و ذرات باید از  کار می براي ذرات درشت به
تواند توسط واسطه  میکرون و کمتر از آن نیز می 500جدایش ذرات تا . باشد 1/0هم حداقل 

اگر اختالف وزن مخصوص وجود داشته . هاي سانتریفوژي انجام شود سنگین، با استفاده از جداکننده
مگر آنکه از نظر انجام فرآیند در کارخانه . باشد، سقفی براي سایز مواد مورد استفاده وجود ندارد

اسطه سنگین با توجه به نوع مواد معدنی و کانی همراه و روش جدایش و. مشکل وجود داشته باشد
تواند یک و یا دو کنسانتره و یک باطله داشته باشد، و یا یک کنسانتره و یک  طراحی فرآیند، می

  .محصول میانی و یک باطله داشته باشد
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  سنگین) سیال(واسطه  -2- 9
  سیال ها -2-1- 9

گیرند، که بیشتر آنها ریشه  اده قرار میهاي سنگین مختلفی وجود دارند که مورد استف سیال  
باشند، لذا استفاده از آنها باید همراه با  ها داراي بخار سمی می بسیاري از سیال. هیدروکربوري دارند
هاي سنگین در مقیاس صنعتی کاربرد وسیعی  علت سمی بودن بیشتر سیال به. تهویه مناسب باشد

هی دارند و در مقیاس صنعتی بیشتر از مخلوط مواد جامد طور عمده کاربرد آزمایشگا را ندارند و به
هاي مختلفی  هاي سنگینی که داراي وزن مخصوص در هر صورت سیال. نمایند در آب استفاده می

  :اند باشند، در زیر لیست شده می
  46/1  درجه حرارت 20وزن مخصوص در     اتان کلرو تري -
  50/1    "  "  "      متان کلرو تري -
  59/1    "  "  "    ورمتانکلروفل تترا -
  62/1    "  "  "      تتراکلرواتان -
  68/1    "  "  "      پنتاکلرواتان -
  99/1    "  "  "      برموکلرومتان -
  49/2    "  "  "      دي برمواتان -
  89/2    "  "  "      برمواتان تري -
  97/2    "  "  "      تترابرمواتان -
  33/3    "  "  "      متان یدو دي -
  
  اسطه سنگینمواد جامد مورد استفاده در و -2-2- 9

شود، آب است و مواد جامد ریز  مهمترین مایعی که براي تولید واسطه سنگین استفاده می  
مواد جامد مورد . شوند کار گرفته می که وزن مخصوص باالئی دارند براي تولید واسطه سنگین به

  :استفاده باید خصوصیاتی را دارا باشند
  ریز باشند، -
 وزن مخصوص باال، -
 سخت باشد، -
 نرمه ننماید، تولید -
 راحتی و آسانی قابل بازیابی باشد، به -
 توسط ماده معدنی تحت تاثیر قرار نگیرد، -
 وسیله شستشو پاك نشود، راحتی اط سطح ماده معدنی به به -
 در مقابل تماس با مواد شیمیائی مقاوم باشد، -
 ارزان باشد، -

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 102

حالت خالص خود  ابتدا گالن براي تولید واسطه سنگین مورد استفاده قرار گرفت که در
علت نرمی نسبی،  ولی عیب عمده گالن، آن است که به. تولید نمود 4اي با وزن مخصوص  واسطه

ترین ماده براي تولید  فروسیلیکون رایج. نماید و همچنین تمایل به اکسیداسیون دارد تولید نرمه می
در . رود کار می زغال به واسطه سنگین براي مواد معدنی فلزي است، در حالیکه منیتیت براي فرآیند

) 1/5وزن مخصوص (منیتیت . شود وسیله جدایش مغناطیسی انجام می هر دو مورد بازیابی مواد به
. گیرد مورد استفاده قرار می 5/2اي تا وزن مخصوص  طور نسبی ارزان است و براي تولید واسطه به

% 82ت که باید بیشتر از یک آلیاژ از آهن و سیلیکون اس) 7/6-9/6وزن مخصوص (فروسیلیکون 
باشد، خاصیت خورذگی % 15اگر مقدار سیلیسیم کمتر از . سیلیسیم داشته باشد% 15- 16آهن و 

توان آن  یابد و نمی باشد، خاصیت مغناطیسی آلیاژ کاهش می% 16آن زیاد خواهد بود و اگر بیش از 
کیلوگرم  1/0سنگین حداقل افت فروسیلیکون در مدار واسطه . را با روش مغناطیسی بازیابی نمود

% 15فروسیلیکون با . کیلو گرم در تن متغیر است 5/2براي هر تن ماده معدنی مورد فرآیند تا 
تولید  2/3است که واسظه سنگینی با وزن مخصوص  8/6سیلیسیم داراي وزن مخصوصی برابر با 

  :اند ند، که در زیر ارائه شدهکار رو توانند براي تهیه واسطه سنگین به مواد دیگري نیز می. نماید می
  2-60/2      وزن مخصوص        شیل -
  65/2      "          تزرکوا -
  50/4      "          باریت -
  18/5      "          منیتیت -
  80/6      "    )سیلیسیم% 15(فروسیلیکون  -
  80/7      "          گالن -
  35/11      "          سرب -
  

  انواع جداکننده هاي واسطه سنگین -3- 9
باشند که به دو گروه  هاي واسطه سنگین مورد استفاده می انواع مختلفی از جداکننده

  :شوند تقسیم می
  ،)استاتیک(ثقلی ) الف
  ،)دینامیک(سانتریفوژي ) ب
  

  )استاتیک(هاي ثقلی  جداکننده -3-1- 9
باشند که خوراك و واسطه وارد  هاي واسطه سنگین داراي محفظه اي می این نوع جداکننده  

نشین شده  جدا کردن مواد ته. شود آوري می هائی جمع ه پدالآن شده و مواد شناور به وسیل
چراکه هدف برداشت و خارج نمودن مواد . باشد ها می ترین بخش در طراحی این جداکننده مشکل

نشین شده، بدون خارج نمودن واسطه سنگین است تا از ایجاد جریان مزاحم به پائین جلوگیري  ته
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، (drum)اي  ، استوانه(cone)لی به چهار گروه مخروطی هاي واسطه سنگین ثق جداکننده. شود
  .شوند تقسیم می (combined)و ترکیبی  (trough)اي  کاسه

هاي مخروطی بوده  از گروه جداکننده :(Wemco cone separator)) مخروطی(جداکننده ومکو 
رود، که  ار میک متر به سانتی 10اي براي جدایش مواد معدنی با سایز حداکثر  صورت گسترده و به

زنی در درون آن  مکانیسم هم). 1-9شکل (باشد  متر می 6شامل یک محفظه براي جدایش با قطر تا 
تن در ساعت  500گردد، ظرفیت این جداکننده تا  قرار دارد که موجب یکنواختی واسطه می

بوط صورت سرریز از قسمت مر شود و بخش شناور به خوراك به داخل محفظه وارد می. دشبا می
  .گردد آوري می نشین شده توسط پمپ جمع ، در حالیکه بخش تهگردد خارج می

  

  
با  b)نشین و  با سیستم پمپ جریان براي خروج مواد ته a)جداکننده مخروطی ومکو،  -1- 9شکل 

  .نشین سیستم هواي فشرده براي خروج مواد ته
  

هاي است که براي  جداکننده از گروه :(Wemco drum separator)اي ومکو  جداکننده استوانه
این نوع جداکننده در سایزهاي مختلفی با . گیرد جدایش دو و یا سه محصول مورد استفاده قرار می

  ).2-9شکل (شود  متر ساخته می 6متر و طول  ٣/۴قطر حداکثر 
. گردد شود و بخش شناور از طرف دیگر استوانه سرریز می بار اولیه از یک طرف استوانه وارد می

اند، از واسطه خارج  ور توسط باالبرهائی که بر روي جداره داخلی استوانه نصب شده بخش غوطه
نشینی ذرات واسطه  شود که ته عمق داخل استوانه و حرکت دورانی آن سبب می محیط کم. شود می
این جداکننده به انواع یک . اندمصورت یکنواختی باقی ب حداقل برسد و وزن مخصوص واسطه به به
 2- 9شود که نوع اول در شکل  اي با سه محصول تقسیم می اي با دو محصول و دو مرحله رحلهم

 450متر با ظرفیت ماکزیمم  میلی 300این جداکننده براي جدایش ذرات تا . نشان داده شده است
  .تواند مورد استفاده قرار گیرد تن در ساعت می
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  .نما از انتها b)نما از بغل،  a)ي مختلف، اي ومکو در دونما جداکننده استوانه -2- 9شکل 

  
اي  هاي کاسه از گروه جداکننده :(McNally lo-flow separator)فلو -نالی لو جداکننده مک
(trough type) عمقی براي واسطه سنگین تشکیل شده است و داراي  است که از یک محفظه کم

ه به وسیله حرکت اسکریپر هدایت خوراك در داخل محفظ. اشد یک اسکریپر جهت انتقال مواد م
سبک و شناور با حرکت اسکریپر  تاین ذرا. آیند شود و مواد سبک به صورت مواد شناور در می می

  ).3- 9شکل (شوند  روند و مواد سنگین نیز از سمت دیگر خارج می به طرف خروجی مواد شناور می
  

  

  
  .فلو- جداکننده واسطه سنگین مک نالی لو -3- 9شکل 
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هاي ترکیبی است و یکی از  از گروه جداکننده :(Drewboy separator)کننده دروبوي جدا
رود و  کار می هاي واسطه سنگین است که در اروپا و انگلیس براي زغال به ترین جداکننده معمول

  ).4-9شکل (ظرفیت بخش شناور آن باال است 
وم هم مورد نیاز است، دو باشد و اگر محصول س این جداکننده براي جدایش دو محصول می  
خوراك از یک انتهاي آن وارد شده و مواد سبک . گیرند صورت سري قرار می به Drewboyدستگاه 

. گردد شود، در حالی که مواد سنگین از انتهاي محفظه جمع آوري می از طرف دیگر آن خارج می
باشد  محفظه می) زیر(کف شود و هم از طریق  ورود واسطه به دو گونه است، هم با خوراك وارد می

مقدار ورود واسطه از زیر محفظه بر حد جدایش . گردد که میزان آن توسط شیري کنترل می
کند که کمکی به جدایش بهتر  طور جریان رو به باالئی را ایجاد می تواند تاثیر گذارد و همین می

  .محصول سبک نزدیک است، خواهد بود همحصول میانی که وزن مخصوص آن ب

  
  .(Drewboy)جداکننده دروبوي  -4- 9شکل 

  
  (Centrifugal separators)جداکننده هاي سانتریفوژي  -3-2- 9

. رود کار می اي براي فرآیند زغال به صورت گسترده هاي واسطه سنگین امروزه به سیکلون  
واهد بود نماید، که قادر خ آنها نیروي سانتریفوژي باالئی و ویسکوزیته کمی را در واسطه ایجاد می

  .متر است میلی 5/0ها در حدود  خوراك این نوع جداکننده. مواد و ذرات ریز را جدا نماید
به بازار عرضه شد و براي فرآیند مواد معدنی  Dutch State Minesوسیله کمپانی  به DSMسیکلون 

داکننده اصول کار این ج. گیرد متر مورد استفاده قرار می میلی5/0- 40و زغال در محدوده سایز 
صورت شناور در واسطه حاوي  مواد معدنی به). 5-9شکل (باشد  ها می بسیار مشابه با هیدروسیکلون

مواد . شود فروسیکلون و منیتیت قرار دارد و به صورت مماسی و تحت فشار وارد سیکلون می
یت نماید و از قسمت خروجی سیکلون به بیرون هدا سنگین در امتداد دیواره سیکلون حرکت می

  .شوند از آن خارج می (vortex)ریز  شوند، در حالی که مواد سبک از طریق بخش ته می

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 106

  
  .DSMسیکلون  -5- 9شکل 

  
براي زغال و مواد معدنی دیگر همانند  :(Dynawhirlpool separator)پول  جداکننده دایناویرل

آن شامل . رود کار می همتر ب میلی 3/0-30الماس، فلدسپات، قلع و سرب و روي در محدوده ابعادي 
هاي مواد سبک و شناور در دو  اي است که داراي دو بخش براي ورود خوراك و خروجی یک استوانه

دهد و مواد  سیال در حال دوران، تشکیل یک جریان گردابی را می. باشد بخش انتهائی خود می
شود و مواد  ارج میسبک از دهانه سرریز که در قسمت مقابل دهانه ورودي خوراك قرار دارد، خ

شوند  کنند از دریچه خروجی مواد سنگین خارج می سنگین که در امتداد جداره استوانه حرکت می
با توجه به آنکه در این جداکننده بخش ورودي خوراك و خروجی مواد سنگین نزدیک ). 6-9شکل (
طور قابل  به شود و در نتیجه باشند، لذا خروج مواد سنگین خیلی سریع انجام می هم می به

  .شود اي موجب کاهش سایش می مالحظه
اگر . شود درجه نسبت به افق نصب می 15-45با شیب  ،دار این جداکننده به صورت شیب

صورت کامالً عمودي نصب شود، خوراك تمایل به سقوط را خواهد داشت و لذا جدایش انجام  به
این . دهی آن مشکل خواهد بود د، خوراكصورت کامالً افقی نصب گرد چنانچه به. شود و بالعکس نمی

متر و ظرفیت  میلی 470تا  150جداکننده در سایزهاي مختلفی براساس قطر استوانه وجود دارد، از 
برابر قطر آن است و افزایش طول  5طول جداکننده . تن در ساعت است 5-80آن نیز در محدوده 

  .ذرات در آن اثر دارد) ماند(در افزایش زمان اقامت 
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  .پول جداکننده دایناویرل -6- 9شکل 

  
عنوان دو جداکننده  تواند به این جداکننده می :(Tri-flow separator)فلو -يجداکننده تر

، که در تعدادي )7- 9شکل (هم وصل هستند، در نظر گرفته شود  صورت سري به پول که به دایناویرل
اي  این جداکننده دو مرحله. شده استهاي زغال، مواد معدنی فلزي و غیرفلزي نصب  از کارخانه

جداکننده . نماید تولید می) ور یک محصول شناور و دو محصول غوطه(است و در واقع سه محصول 
تن در ساعت ساخته  15-90متر و با ظرفیت  میلی 500تا  250اندازه از قطر  4فلو در -تري
  .شود می

  
  .فلو- جداکننده تري -7- 9شکل 
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  (DMS Circuits)سنگین مسیرهاي جدایش واسطه  -4- 9
وسیله شستشو  ها به خوراك واسطه سنگین براي جدانمودن مواد ریز ابتدا سرند شده و نرمه

هزینه در هر فرآیند جدایش واسطه سنگین مربوط به بازیابی و تمیز  نبیشتری. گردد حذف می
باشد را  پول می اي که شامل جداکننده دایناویرل یک مسیر نمونه 8- 9شکل . باشد نمودن واسطه می

  .دهد نشان می
شوند، که  صورت جداگانه بر روي سرند ارتعاشی ریخته می ور به محصوالت شناور و غوطه  
به محفظه جداکننده دوباره پمپ  (sump)از واسطه بازیابی شده و از یک مخزن % 90بیش از 

محصوالت . ندگیر منظور جدانمودن واسطه قرار می محصوالت سپس تحت شستشو، به. گردد می
  .شود هاي دیگر عبور داده می ور از سرند براي انجام فرآیند نهائی شناور و غوطه

ریز خارج شده از سرند شستشو که شامل واسطه و آب شستشو و مواد ریز  محصوالت دانه
. باشند، بسیار رقیق و آلوده است و لذا امکان انتقال مستقیم آن به محفظه جدایش نمی باشد می
ه صورت جداگانه به وسیله جدایش مغناطیسی و به منظور بازیابی فروسیکلون و یا منیتیت از آنها ب

واسطه تمیز و بازیابی شده، غلیظ شده تا وزن . مواد ریز غیرمغناطیسی مورد فرآیند قرار می گیرند
واسطه . مخصوص آن به حد مورد نیاز برسد، و سپس به واحد جدایش واسطه سنگین باز گردد

شوند تا  عبور داده می (Demagnetising coil)گیر  ظ شده از یک واحد سیم پیچ مغناطیستغلی
  . خاصیت مغناطیسی خود را از دست داده و واسطه یکنواخنی به جداکننده وارد شود

  

  
  .اي از جدایش واسطه سنگین مسیر نمونه -8- 9شکل 
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سنگین، مراحل زیر انجام  با توجه به توضیحات فوق، در روش و فرآیند جدایش با واسطه
  :گردد می

  سازي خوراك، آماده -
 جدایش، -
 جدایش واسطه از محصوالت، -
 بازیابی واسطه براي استفاده مجدد، -

این مرحله . گردد سازي خوراك است، توسط سرند کردن و شستشو انجام می مرحله اول که آماده
در مرحله دوم، خوراك آماده . گردد هاي مختلف از مواد می موجب حذف نرمه و ایجاد فراکسیون

ور به  گیرد و در مراحل سوم و چهارم، محصوالت شناور و غوطه شده در محفظه جدایش قرار می
االمکان بازیابی  و واسطه را حتی ،صورت جداگانه مورد فرآیند قرار گرفته و مواد جامد جدا شده

  .نمایند می
  
  آزمایش مایع سنگین -5- 9

وسیله واسطه سنگین، ابتدا در آزمایشگاه و با استفاده  به منظور ارزیابی چگونگی جدایش به
اي با اندکی تفاوت و  صورت متوالی و پله هاي آنها به از یک سري از واسطه سنگین که وزن مخصوص

اخل دنمونه معرف ماده معدنی را به ). 9- 9شکل (شود  باشند، انجام می اختالف نسبت به یکدیگر می
مواد شناور را جدا کرده و در . دهند باشد، قرار می ترین وزن مخصوص میاولین سیال که داراي باال

مواد شناور در ظرف . باشد دهند که داراي وزن مخصوص کمتري می ظرف مایع سنگین دوم قرار می
وار تا آخرین  صورت پله دهند و آزمایش را به دوم را در ظرف محتوي مایع سنگین سوم قرار می

نشین شده در ظروف مختلف را خشک  در انتها مواد ته. دهند ادامه میظرف محتوي مایع سنگین 
کنند، تا توزیع وزن  ف آخر مایع سنگین جمع میرکرده و آنها را همراه با محصول شناور حاصل از ظ

هاي مختلف،  هاي وزن مخصوص سپس بعد از تعیین عیار فلز در فراکسیون. دست آید مخصوص به
هاي مختلف، وزن مواد در هر فراکسیون، عیار و توزیع فلز در  جدولی که معرف وزن مخصوص
هاي اقتصادي، تعیین  دهند و تجزیه و تحلیل نتایج مشتمل بر زمینه فراکسیون است، را تشکیل می

 .کننده وزن مخصوص اپتیمم جدایش خواهد بود
  

  
  .متوالی مایع سنگین/اي شمائی از آزمایش پله -9- 9شکل 
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  سنگین کارآئی جدایش واسطه -6- 9

با توجه به آنکه اصول کار جدایش در روش مایع سنگین اختالف نسبی وزن مخصوص بین 
لذا بدین منظور ابتدا آزمایش مایع سنگین در مقیاس آزمایشگاهی . باشد ماده معدنی و سیال می

طور عملی آزمایش  در آزمایشگاه و به. گرددشود تا در واقع اپتیمم وزن مخصوص تعیین  انجام می
زمان مناسب و کافی ) آزمایشگاهی(در این حالت . پذیرد صورت کاملی صورت می اي به ند مرحلهچ

براي جدایش کامل، حتی  براي ذراتی که از نظر وزن مخصوص بسیار نزدیک به وزن مخصوص 
  . باشند، وجود دارد سیال می
عملیات تمامی  در مقیاس صنعتی، به هر حال با توجه به محدود بودن زمان و پیوسته بودن  
مکان مناسب خود را از نظر اختالفی که وزن مخصوص آنها با وزن مخصوص واسطه سنگین  ،ذرات

که وزن مخصوص ذرات به سیال سنگین نزدیک  این امر بویژه در مواردي. کنند دارند، پیدا نمی
، اگر وزن شوند مقدار ذراتی که به اشتباه به بخش دیگري وارد می. افتد میاست، بسیار اتفاق 

تر و  عبارتی دیگر براي ذرات بسیار سبک و به(مخصوص آنها با مایع سنگین بسیار متفاوت باشد 
البته این مقدار براي ذرات با . باشد نظر کردن می کم و کوچک خواهد بود، و قابل صرف) تر سنگین

  .رسد هم می% 50وزن مخصوص نزدیک به وزن مخصوص مایع سنگین گاهی تا 
ارائه  (Partition/Tromp Curve)وسیله شیب منحنی ترومپ یا جدایش  جدایش بهکارآئی   

درصدي از "صورت  که به (Partition coefficient)منحنی جدایش، ضریب جدایش . شود می
تعریف  "گردد نشین شده منتقل می ور یا ته خوراك که با وزن مخصوص خاصی به محصول غوطه

  ).10- 9شکل (دهد  شان میرا بر حسب وزن مخصوص ن ،شود می

  
  .منحنی ترومپ یا جدایش - 10- 9شکل 

  
دهد که تمام ذراتی که داراي وزن مخصوص باالتر  آل نشان می منحنی ترومپ در حالت ایده  

در حالتی  .شوند ور منتقل می نشین شده و یا غوطه از وزن مخصوص جدایش هستند، به محصول ته
دهد که کارآئی براي  منحنی جدایش نشان می. شوند قل میتر به محصول شناور منت که ذرات سبک

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 111

جدایش ذراتی که وزن مخصوص آنها با وزن مخصوص جدایش، اختالف زیادي را دارد، بیشترین 
 .یابد ها کمتر شود، کارآئی نیز کاهش می مقدار خود را دارد و هرچه که این اختالف وزن مخصوص

دارند و % 75و % 25هاي  خطی قابل قبولی را بین توزیعهاي جدایش یک رابطه  تقریباً تمام منحنی
هرچه که منحنی به قائم . آید کار می شیب خط در بین این دو مقدار براي بیان کارآئی فرآیند به

آل جدایش را  طوریکه خط قائم حالت ایده باشد، به تر باشد، کارآئی فرآیند بیشتر و باالتر می نزدیک
  .دهد نشان می

 (Probable error of separation or the Ecart probable, Ep)جدایش  خطاي احتمالی
ور منتقل  از آنها به بخش غوطه% 75نصف مقدار اختالف بین وزن مخصوص مربوط به ذراتی که 

در  Bنقطه (باشد  می% 25، با وزن مخصوص مربوط به نقطه )10- 9در شکل  Aنقطه (شود  می
  :شود ، بیان می)10- 9شکل 

Ep = (A – B)/2 
شوند، را به وزن  ور منتقل می از ذرات به بخش غوطه% 50وزن مخصوصی که در آن   

هرچه . نامند، که ممکن است دقیقاً همان وزن مخصوص جدایش نباشد مخصوص موثر جدایش می
تر بوده و لذا  به حالت قائم نزدیک% 75و % 25کمتر باشد، در نتیجه خط بین نقاط  Epکه مقدار

آید  صورت قائم در می آل، منحنی جدایش به در یک جدایش ایده. یش بهتر خواهد بودکارآئی جدا
. قرار دارد 02/0-08/0بین  Epکه عمالً  ، درحالی(Ep = 0)نیز برابر با صفر خواهد بود  Epکه قاعدتاً 

Ep ن، عنوان پارامتري براي ارزیابی کارآئی جدایش در واحدهاي ثقلی همانند میز لرزا معموالً به
آب ) همانند(کار نمی آید، چراکه متغیرهاي عملیاتی بسیاري  ها و غیره به ها، مخروط مارپیچ

براي  Epالبته در هر صورت . بر کارآئی جدایش موثر هستند) شستشو، شیب میز، سرعت و غیره
  .کار گرفته شود تواند مورد استفاده جهت ارزیابی کارآئی روش، به روش واسطه سنگین می

  
  ترسیم منحنی جدایشنحوه  - 7- 9

نمونه گرفته و در آزمایشگاه، آزمایش ) ور و شناور غوطه(ابتدا از محصوالت سنگین و سبک 
منظور تعیین مقدار  به. شود اي است، انجام می صورت چند مرحله مربوط به مایع سنگین که به

ید وزن اند، محدوده وزن مخصوص مایع سنگین با موادي که به اشتباه وارد یک محصول شده
سپس با تشکیل جدول محاسبات، منحنی جدایش با . مخصوص عملی در جداکننده را در بر گیرد

هاي مختلف و ضریب توزیع مربوط به هر وزن مخصوص، در یک دستگاه  داشتن وزن مخصوص
شود، که  رسم می) محور افقی وزن مخصوص و محور قائم ضریب جدایش است(محورهاي مختصات 
و وزن مخصوص موثر مربوط به نقطه % 75و % 25و یا شیب خط بین نقاط  Epر از روي آن مقادی

  .  آیند دست می به% 50
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   (Gravity Separation/Concentration)ثقلی ) پرعیارسازي(جدایش  -10فصل 
  مقدمه -10-1

هاي فلز سنگین همانند گالن  هاي ثقلی براي جدایش مواد معدنی مختلفی از کانی روش
کار  میکرون به 50و براي ذرات با سایز ریزتر از ) 3/1وزن مخصوص (تا زغال ) 5/7وزن مخصوص (

جدایش ثقلی ممکن است به فرآیندي تعریف شود که ذرات با سایز، شکل و وزن مخصوص . روند می
وسیله کاربرد نیروي ثقل و یا با کاربرد نیروي دیگري همانند نیروي  مختلف که با هم قرار دارند، به

  .فوژ از همدیگر جدا شوندسانتری
 50-10هائی که در محدوده  هاي جدید و مدرن ثقل براي پرعیارسازي کانی تکنیک

هاي مختلف جدایش ثقلی داراي  روش. روند کار می صورت موثري به میکرون قرار دارند، به
ها  وشاي به این ر هائی هستند، مانند سادگی، ظرفیت باال و هزینه پائین که اهمیت ویژه مشخصه

  :ها در موارد زیر به بهترین نحو موثر خواهند بود این نوع روش. دهد می
  براي مواد معدنی با عیار باال، -
 براي مواد معدنی که درجه یا سایز آزادي آنها درشت است، -
 هائی مانند فلوتاسیون در فرآیند موثر نیستند، براي مواد معدنی که روش -
هاي سنگین، بویژه در مواردي که خود طبیعت یک  براي کانسارهاي نوع پالسر یا کانی -

 مرحله جدایش ثقلی را اعمال نموده است،
 ،(Pre-concentration)عنوان پرعیارسازي اولیه  به -

  :باشد آیند، به قرار زیر می وجود می هاي ثقلی به کارگیري روش دو مشکل اصلی که احتماالً در راه به
  ها کم است،نوزن مخصوص آنیاز به جدایش موثر ذراتی که اختالف  -
 ،)میکرون 75ریزتر از (در مورد فرآیند ذرات ریز   -

که قادر به حذف  ،هاي دیگر رقابت نمایند توانند با روش هاي ثقلی، هنگامی می بنابراین روش
ترین نوع و روش ثقلی  که ساده(و البته وجود فرآیندهائی مانند واسطه سنگین  مشکالت فوق باشند

نشان داده  (knelson concentrator)ها و نلسون  ها، مخروط و همچنین مارپیچ) درو به شمار می
  .باشد است که غلبه بر مشکالت فوق غیر قابل دسترسی نمی

  
  (Principles of Gravity Concentration)اصول جدایش ثقلی  -10-2

هائی که وزن مخصوص آنها اختالف دارند، با  هاي جدایش ثقلی براي جدایش کانی روش
اصوالً . شود وجه به حرکت نسبی آنها بر اثر نیروي ثقل و همچنین اعمال نیروهاي دیگري انجام میت
هاي مختلف، اختالف قابل  منظور انجام موثر جدایش ثقلی باید بین وزن مخصوص کانی به

 (Concentration Ratio) "ضریب پرعیارسازي"عنوان  رابطه زیر به. اي وجود داشته باشد مالحظه
اگر این . آیدکار میهاي جدایش ثقلی بهپذیري روشایده کلی جهت احتمال و امکان انجامیک 

  :باشدنامیده شود، آن برابر رابطه زیر می aضریب 
a = [(Dh - Df)/(Dl – Df)] 
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  :که در آن
Dh = سنگین یوزن مخصوص کان  
Dl = وزن مخصوص کانی سبک 
Df = وزن مخصوص سیال 

  :مقدرا ضریب پرعیارسازي وجود دارد بندي زیر براساس تقسیم
  .راحتی قابل کاربرد است مش به -200باشد، آنگاه جدایش ثقلی براي سایز تا  a>2.5اگر  -
طور موثري  مش به -100باشد، آنگاه جدایش ثقلی براي ذرات تا  50/1-50/2در محدوده  aاگر  -

 .د استرقابل کارب
سختی قابل  مش به -10ه جدایش ثقلی براي ذرات تا باشد، آنگا 50/1-75/1در محدوده  aاگر  -

 .کاربرد است
سختی قابل  اینچ به 25/0باشد، آنگاه جدایش ثقلی براي ذرات تا  25/1-50/1در محدوده  aاگر  -

 .کاربرد است
هاي معمول ثقلی غیرقابل کاربرد است، ولی روش واسطه سنگین  باشد، آنگاه روش a<1.25اگر  -

 .تواند باشد برد میقابل قبول و کار
بر  نیزحرکت یک ذره در یک سیال نه تنها ناشی از وزن مخصوص آن است، بلکه سایز ذره 

هاي  در نتیجه کارآئی روش. تر بیشتر است حرکت ذره تاثیر دارد، که این تاثیر در مورد ذرات درشت
اشند تا براساس قانون نیوتن اندازه کافی درشت ب یابد و ذرات باید به می ثقلی با افزایش سایز، افزایش

وسیله اصطکاك سطحی  بازیابی ذراتی که خیلی ریز هستند و حرکت آنها به. حرکت کنند
هاي ثقلی در مقیاس صنعتی پاسخ قابل توجهی نخواهد  روش گیرد، معموالً به الشعاع قرار می تحت
یرا آنها موجب افزایش حساس هستند، ز)ذرات بسیار ریز(هاي ثقلی بسیار به وجود نرمه  روش. بود

لذا معمول است که در بیشتر . شوند ویسکوزیته پالپ و در نتیجه کاهش شیب منحنی جدایش می
میکرون را با استفاده از هیدروسیکلون و یا کالسیفایرهاي  10هاي ثقلی ذرات ریزتر از  روش

شی از مواد باارزش رفتن بخر هیدرولیکی حذف نموده و به باطله منتقل کنند، که این امر سبب هد
معموالً کنسانتره نهائی روش ثقلی نیاز به یک مرحله جدایش مغناطیسی، لیچینگ و یا . گردد می
  .هاي دیگر دارد تا محصول، کیفیت بهتري را پیدا کند روش

  
  (Jigs)ها  جیگ -10-3

رود، و تاکنون  کار می ترین وسایلی است که در روش جدایش ثقلی به جیگ یکی از قدیمی
رود  کار می جیگ معموالً براي مواد درشت به. طور کامل شناخته نشده است ول اساسی آن بهنیز اص

و اگر اختالف وزن مخصوص زیاد باشد، پرعیارسازي و جدایش مناسب در یک محدوده وسیعی از 
جیگ براي مواد معدنی همانند زغال، کاستیریت، تنگستن، طال، باریت و آهن . باشد سایز ممکن می

 150باشند و بازیابی مطلوبی براي مواد تا  ها داراي ظرفیت باالئی می معموالً جیگ. رود می کار به
  . آید دست می به از کاربرد جیگ) میکرون 75و بازیابی قابل قبولی تا (میکرون 
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صورت ) آب(اي از ذرات جامد در یک سیال  جدایش مواد سبک در یک جیگ در الیه  
هدف از اعمال این . انیزم خاصی داراي حرکت تناوبی در جهت قائم استگیرد، که این الیه با مک می

صورتی است که ذرات سنگین و ریز در خلل و فرج  حرکت انبساط بستر مواد و کنترل انبساط، به
بستر نفوذ کنند و ذرات درشت و سنگین هم در شرایطی مشابه در داخل جیگ دو نوع حرکت را 

حرکت کششی، (حرکت رو به پائین ) ، و ب)pulseحرکت جهشی، (حرکت رو به باال ) الف: دارد
suction.(  
کند و با کاهش  صورت یک توده به طرف باال حرکت می در حرکت جهشی، بستر مواد به  

البته طبیعی است که در این حالت . کنند یابد و ذرات شروع به سقوط می سرعت، بستر انبساط می
در حرکت کششی، ذرات به آهستگی به هم . سقوط نمایندابتدا ذرات سنگین و سپس ذرات سبک 

شود، تا ذرات مواد معدنی  تکرار می) یک سیکل(شوند و این عمل جهش و کشش  نزدیک می
تر که  بندي شده و ذرات ریز از بین ذرات درشت براساس اختالف توام وزن مخصوص و سایز طبقه

هاي قبل توضیح داده شد، مطالعه  در بخشکه  همانطوري. اند، عبور نمایند حرکت شده دیگر بی
  :باشد صورت زیر می حرکت سقوط یک ذره در داخل سیال به

mdx/dt = mg - mg' – D 
  :که در آن

m = جرم ذره 
m' = جرم سیال جابجا شده هم حجم ذره 
g = شتاب ثقل زمین 
D = نیروي مقاومت سیال  
x =  سرعت سقوط ذره 
t = زمان 

تواند  بسیار کوچک است، نیروي مقاومت سیال می xآنکه سرعت  توجه به در شروع حرکت ذره، با
دست  و بنابراین به) تابعی از سرعت است Dنیروي مقاومت سیال (نظر کردن باشد  قابل صرف

  :آید می
(dx/dt) = [(m - m')/m]g 

 :و از آنجائی که ذره و سیال جابجا شده داراي حجم برابري هستند
(dx/dt) = [(Ds – Df)/Ds]g 
(dx/dt) = [1 – (Df/Ds)]g 

  .باشد وزن مخصوص ذره جامد می Dsوزن مخصوص سیال،  Dfکه در رابطه فوق 
اندازه کافی باشد، کل مسافتی که توسط  اگر مدت زمان سقوط و تکرار دفعات سقوط به

عت بنابراین وزن مخصوص ذرات تاثیر بر سر. شود، تحت تاثیر شتاب اولیه ذرات است ذرات طی می
عبارت دیگر براي جدا نمودن ذرات ریز و  به. باشد حرکت دارد، و پس از آن اندازه ذرات نیز موثر می

اگر سیکل نسبتاً سریع و کوتاه براي . سنگین از ذرات درشت و سبک، سیکل کوتاه جیگ الزم است
شود، تا استفاده  م میبندي و بستر انجا رود، در واقع کنترل بیشتر و بهتري از الیه کار می ذرات ریز به
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در نتیجه موثرتر خواهد بود، . هاي کندتر و بلندتر، که براي ذرات درشت باید صورت پذیرد از سیکل
دست آورده و  چنانچه خوراك ورودي به جیگ را ابتدا سرند نموده تا محدوده سایزهاي مختلفی به

وسیله پیستونی  ر جیگ بهحرکت جهشی آب د). 1-10شکل (طور جداگانه فرآیند شوند  هر یک به
سرعت قائم جریان متناسب ). 2- 10شکل (شود  که داراي حرکت هماهنگ موجی است، ایجاد می

که سرعت بیشترین مقدار خود را دارد، سرعت جریان نیز  هنگامی. باشد با سرعت پیستون می
  ).3-10شکل (بیشترین مقدار خود را دارد 

  
  .شتاب اولیه موثر بر ذرات - 1-10شکل 

  

  
  .نوع حرکت پیستون در یک جیگ - 2-10شکل 

  

  
  .منحنی سرعت جریان در یک سیکل جیگ - 3-10شکل 

  
افزایش ) 3- 10در شکل ( Aسرعت رو به باالي جریان در شروع سیکل، بعد از نقطه   

ذرات  Bدر نقطه . یابد یابد، بستر شل شده و یا انبساط می که سرعت افزایش می همانطوري. یابد می
در نزدیکی . شوند وسیله جریان سیال حرکت داده می از سقوط با مانع و در جهت رو به باال، بهدر ف

در نقطه . تر در کف بستر قرار خواهند گرفت تر و سپس باقیمانده ذرات درشت ، ذرات درشتDنقطه 
 میزان فشردگی با افزایش آب. شود ، بستر فشرده میEانتقال بین حرکت جهشی و کششی در نقطه 

  ).4-10شکل (تواند حذف گردد  یابد و یا اینکه حرکت کششی کالً می اضافی کاهش می
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  .اثر آب اضافی در جریان بستر جیگ - 4-10شکل 

  
ها یک تانک که از آب پر شده است، می باشند که یک سرند در باالي آن قرار  اصوالً جیگ  

بستر . ورود آب اضافی وجود دارد اي هم براي دریچه خروجی در کف آن واقع است و دریچه. دارد
گیرد،  که بر روي سرند جیگ قرار می (ragging)اي از ذرات درشت و سنگین  جیگ شامل الیه

شود که ذرات با  صورتی انجام می یابد و جدایش در آن به خوراك به داخل بستر جریان می. است
گردند، در حالی که ذرات  آوري می عنوان کنسانتره جمع روند و به وزن مخصوص باال در بستر فرو می

  .شود عنوان باطله از جیگ خارج می سبک توسط جریان سیال به
  
  (Harz Jig)جیگ هارتس  -10-3-1

که در آن پیستونی در ) 5-10شکل (ترین انواع جیگ، نوع هارتس است  یکی از قدیمی  
طور سري قرار  شود، که به جیگ هارتس از چهار محفظه تشکیل می. کند جهت قائم حرکت می

هاي دیگر،  شود و در محفظه یک کنسانتره با عیار باال در اولین محفظه تولید می. گیرند می
ظرفیت . آید دست می شوند و باطله از سرریز محفظه آخر به تري تولید می محصوالت با عیار پائین

ت باالتري را تر ظرفی خوراك درشت. باشد تن بر مترمربع سطح جیگ در روز می 10-40این جیگ 
  .باشد تن براي هر تن ماده معدنی مورد فرآیند می 20دارد و مقدرا آب مورد مصرف معموالً 

  

  
  .جیگ هارتس - 5-10شکل 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 117

  (Denver Jig) جیگ دنور - 10-3-2
هاي سنگین در مدارهاي  طور وسیعی بویژه براي جدایش کانی به) 6-10شکل (جیگ دنور   

توان تنظیم  با شیر دوار، آب را در هر لحظه از کار جیگ می. گیرد میبسته آسیا مورد استفاده قرار 
نمود، و هماهنگی بین شیر و پیستون جهت ایجاد حرکت در سیال توسط تسمه الستیکی به وجود 

با تنظیم مناسب شیر هر نوع تغییر مورد نظري، از حذف نمودن کامل حرکت کششی تا . آید می
  .توان انجام داد جهشی را میهاي کششی و  یکسان نمودن حرکت

  

  
  .جیگ دنور - 6-10شکل 

  
  (Baum Jig) جیگ بوم - 10-3-3

جیگ بوم مهمترین نوع جیگ از نوع با سرند ثابت است که از هواي فشرده استفاده 
ساخته شده است  1892و در سال ) نماید جیگ نوع باتاك هم از هواي فشرده استفاده می(نماید  می

حت فشار از طریق یک محفظه بر روي سطح آب در یک طرف محفظه جیگ هواي ت). 7-10شکل (
مشخصه این جیگ در . شود شود که موجب ایجاد حرکت ذرات در سطح سرند جیگ می دمیده می

شکل مخزن و . شود و حرکت کششی وجود ندارد وسیله هواي فشرده وارد می آن است که آب به
مواد خروجی بخش اول به بخش دوم منتقل  است و دو بخش دارد، و Uصورت  محفظه آن به

  . شود می

  
  .جیگ بوم - 7-10شکل 
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ظرفیت آن با . متر مربع است کیلوگرم بر سانتی 1/0- 15/0فشار هواي مورد استفاده حدود 
متر  سانتی 06/0-15تواند باشد و سایز خوراك  تن در ساعت می 500هاي جدید دستگاه تا  طراحی

  .رود کار می براي زغال بهاي  صورت گسترده است و به
  

  (Batac Jig) جیگ باتاك -10-3-4
کند و با اصالح نوع بوم  که قبالً ذکر شد، این نوع جیگ با هواي فشرده کار می همانطوري  

این نوع جیگ مانند جیگ بوم ). 8-10شکل (باشد  مورد استفاده در جدایش مواد بویژه زغال می
ل شده است، و براي هر بخش دو محفظه هوا در طرفین صورت سري تشکی است و از چند بخش به

در این نوع . دهند صورت یکنواخت پوشش می بینی شده است، که تمام سطح سرندي را به پیش
جیگ از شیرهاي قطع و وصل الکترونیکی استفاده شده است و در نتیجه امکان قطع و وصل سریع 

باشد و براي خوراك با سایز ریزتر از  ساعت میتن در  540ظرفیت آین نوع جیگ تا . هوا وجود دارد
  . رود کار می متر به میلی 40

  
  .جیگ باتاك - 8-10شکل 

  
  اي هاي نازك الیه جدایش ثقلی در جریان - 10-4

ها بر  بندي در نظر گرفته شود که پرعیارسازي کانی این روش ممکن است معکوس طبقه
ت الیه نازکی بر روي سطح، جریان یافته و صور گیرد و سیال به روي یک سطح همانند میز انجام می

  .شوند ذرات با توجه به سایز و وزن مخصوص آنها جدا می
  
  اي هاي نازك الیه تئوري پرعیارسازي در جریان -1- 10-4

از سایزهاي مختلف ) سبک و سنگین(رفتار تعدادي از ذرات کروي شکل براي دو نوع کانی   
. نشان داده شده است 9- 10حرکت دارند، در شکل  بر روي یک سطح) آب(که در جریان سیال 

ترین ذرات سنگین  که بزرگ طوري باشد، به اساس جابجائی و جدایش ذرات طبق تاثیر وزن می
ترین فاصله از نقطه ورود سقوط نموده و تجمعی از آنها  کنند و در نتیجه در کوتاه تر سقوط می سریع
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ذرات دیگر . نمایند ت سبک در دورترین فاصله سقوط میاز طرف دیگر ریزترین ذرا. آید وجود می به
  .مابین این دو فاصله سقوط خواهند نمود

  
  .اي شمائی از جریان نازك الیه - 9-10شکل 

  
، نیروي ثقل موجب سقوط ذرات aشود، در حالت  مشاهده می 9-10که در شکل  همانطوري  

ک به حرکت ذرات خواهد نمود و در ، در یک سطح مایل نیروي جاذبه کمbشود و  بر روي سطح می
c نماید که سبب سرعت جریان آب خواهد  فشاري را بر سطح مقطع اعمال می) آب(، جریان  سیال
باشند، و شکل آنها داراي اهمیت بسزائی در نحوه  صورت کروي نمی در عمل ذرات هیچگاه به. بود

شوند و  تی هستند که متوقف میاولین ذرا (flaky)اي  ذرات ورقه. حرکت ذرات بر روي سطح است
. نمایند تا متوقف گردند ذرات مکعبی شکل در مرحله بعد و ذرات کروي فاصله دورتري را طی می

همچنین در عمل ممکن نیست که یک سطح بزرگی را براي انجام جدایش در نظر گرفت، لذا در 
این موانع موجب ایجاد . ودش در نظر گرفته می (riffles)تعدادي موانع ) آب(امتداد جریان سیال 

و ) توسط جریان آب(تر از این موانع گذشته  ذرات سبک. شود آشفتگی در جهت جریان آب می
تر در داخل این  که ذرات سنگین حالی  همراه با جریان آب فاصله دورتري را طی خواهند نمود، در

  .یابند موانع متوقف شده و محل سقوط مناسب خود را می
  .باشند نمایند عبارت از موارد زیر می لی که عمل جدایش را کنترل میفاکتورهاي اص  

  زاویه شیب سطح جدایش، -
  ضخامت الیه آب و سرعت جریان، -
  زبري سطح جدایش و یا ضریب اصطکاك بین ذرات مختلف و سطح، -
  درصد جامد در پالپ، -
  وزن مخصوص ذرات کنسانتره و باطله، -
  الیه،شکل و سایز ذرات درگیر در  -
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  ویسکوزیته سیال درصورتی که آب سیال مورد استفاده نباشد، - 
بندي به حد  منظور جدایش موثر ضروري استف که خوراك از نظر دانه اي به هاي نازك الیه در جریان

  :این شرایط عمدتاً بستگی دارد به. خاصی برسند
  ضخامت الیه نازك سیال و ذرات، -
  شود، از وسیله خارج می زمان مورد نیاز براي سیال که -
  ،)نشین شوند ته(زمان الزم براي ذراتی که بر روي سطح جدایش سقوط کنند  -

باشد، سایز  در مواردي که سطح مورد استفاده براي جدایش داراي موانع و یا ریفل نمی  
از  تر باشند، آنها در باالتر اگر ذرات درشت. تر از ضخامت الیه سیال باشد ذرات ممکن است بزرگ

ترین ذره به اندازه ضخامت الیه سیال  بندي باید بزرگ الیه خود را نشان خواهند داد، لذا از نظر دانه
باشد، در حالی که اگر از سطوح حاوي مانع یا ریفل استفاده شود، ماکزیمم سایز ذرات باید برابر با 

نشینی آنها  تا سقوط و ته اي سنگین و درشت باشند عالوه ذرات باید به اندازه به. عمق ریفل باشد
  ).بخش باطله(وسیله جریان آب به خارج منتقل شوند  تر انجام گیرد و قبل از آنکه به بهتر و آسان

  
  صورت الیه نازك سیال وسایل پرعیارسازي به -10-5

کنند، براي  تعداد زیادي از وسایل پرعیارسازي که براساس اصول الیه نازك سیال کار می
بسیاري از آنها ساده و ارزان هستند و امروزه مورد . اند مورد استفاده قرار گرفتهها  انواع مختلف کانی

طور کلی وسایل پرعیارسازي مورد  به. اند نظر سیستم مکانیکی قرار گرفته اصالح و بهبود از نقطه
  :شود استفاده در روش الیه نازك سیال، به دو گروه عمده تقسیم می

  وسایل با سطح جدایش ثابت،) الف
  وسایل با سطح جدایش متحرك،) ب

  
  وسایل با سطح جدایش ثابت -10-5-1

وسایل موجود در این دسته همگی معموالً از نظر ساخت و عملیاتی ارزان هستند و کالً این   
وسیله جریان آب در این وسایل پراکنده  ها به اصوالً ذرات کانی. وسایل بازیابی باالئی را ندارند

تر از موانع  نمایند، در حالی که ذرات سبک تر در داخل موانع گیر می ینشوند، و ذرات سنگ می
، (Humphrey spirals)برخی از وسایل مهم موجود در این گروه مارپیچ همفري . گذرند می

و برخی دیگر که امروزه کمتر مورد  sluiceهاي  ، سیستم(Reichert cones)جداکننده مخروطی 
  .گیرند استفاده قرار می

Sluice :Sluiceهاي سنگین مورد استفاده واقع شده  هاي مختلفی براي جدایش کانی ها در شکل
ها باریک  که از کناره(متر  1دار که به طول  از یک سطح شیب) 10-10شکل (ترین فرم  در ساده. اند
 خوراك با. شود متر تشکیل می میلی 25متر و در بخش پائین  میلی 200و عرض آن در باال ) شود می

نماید و  به آرامی وارد این سطح شده و در جهت شیب حرکت می% 50-65درصد وزنی جامد 
  .گردند هاي مختلف خارج می آید که از قسمت خروجی وجود می هاي مختلفی از ذرات مختلف به الیه
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اي براي پرعیار کردن ثقلی  جداکننده مخروطی وسیله :(Reichert Cone)ننده مخروطی جداک
میالدي براي نخستین بار در استرالیا  1960این نوع مخروط در دهه . باشد یت زیاد میمواد در ظرف

دار مورد استفاده  تیتانیم) هاي سنگین کانی(هاي ساحلی  برداري از ماسه منظور بهره ساخته شد و به
هاي دیگر  قرار گرفت و موفقیت این مخروط در زمینه فوق موجب گسترش کاربرد آن در زمینه

شامل تعدادي مقطع مخروطی است که بر روي یک ) 11-10شکل (یک واحد از این وسیله . گردید
متر  نیز برسد و بدین ترتیب توسط یک واحد،  6ارتفاع آنها ممکن است به . اند محور قائم قرار گرفته

 ها از جنس فایبرگالس هستند و هریک از آنها این مخروط. توان مواد را چند مرحله آرایش داد می
  .ممکن است ساده و یا مضاعف باشند

  

   
  .sluiceسیستم  -10-10شکل 

  

   
  .Reichertمخروط  -11-10شکل 
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طور آرام از اطراف خارجی مخروط  صورت پالپ، به در جداکننده مخروطی بار اولیه به  
هاي سنگین  در نتیجه کانی. کند طرف راس مخروط حرکت می یابد و به داخل آن جریان می به
کنند و از طریق  دهند که با سرعتی کندتر حرکت می تدریج تشکیل الیه تحتانی مواد را می به

مواد باطله بر روي این الیه با سرعت . شوند اي شکل در نزدیکی انتهاي مسیر خارج می شیاري حلقه
کارآئی این روش جدایش نسبتاً کم . شود کنند و از محور میانی آن تخلیه می بیشتري حرکت می

ست و لذا الزم است در داخل یک واحد، دفعات زیاد پرعیارسازي و جدایش انجام شود تا کارآئی ا
سیستم رایج براي دستیابی به یک محصول پرعیار شده، استفاده از چهار . قابل قبولی حاصل گردد

قرار  اند و هر یک از آنها باطله مرحله قبل را مورد فرآیند طور سري قرار گرفته مخروط است که به
بدین ترتیب از سه مرحله ابتدائی محصول پرعیار شده و از مرحله چهارم محصول میانی . دهد می
  .آید دست می به

باشد، ولی در شرایط  تن در ساعت می 65-70هاي مخروطی حدود  ظرفیت جداکننده  
ن در ت 100تن در ساعت و یا بیشتر تا حدود  40هاي کمتر تا حدود  توان براي ظرفیت خاصی می

وزنی جامد است و ابعاد بار اولیه باید کمتر % 55- 70غلظت پالپ ورودي حدود . ساعت استفاده نمود
بندي اپتیمم براي  البته دانه. میکرون قابل استفاده است 30متر باشد و براي ذرات با ابعاد  میلی 3از 

  .باشد میکرون می 100-600این جداکننده 
  

براي اولین بار براي جدایش  1943این وسیله در سال  :(Humphrey Spiral)مارپیچ همفري 
صورت خاصی  گیرد و به ها است که مورد استفاده قرار می کار گرفته شد و سال دار به هاي کرم ماسه

این . رود کار می هاي سنگین مانند روتیل، ایلمنیت، زیرکن و مونازیت به براي پرعیارسازي کانی
معموالً حلقه . شود تشکیل می) 12-10شکل (ورت عمودي قرار دارد ص وسیله از یک مارپیچ که به

و براي ) rougherبراي مارپیچ نوع رافر، (دور در اطراف محوري پیچیده شده است  6و یا  5مارپیچ 
دور پیچیده و ارتفاع هر پیچ بستگی به شعاع مارپیچ و  3، معموالً (cleaner)مارپیچ نوع کلینر 

  . گیرد، دارد قرار می موادي که مورد فرآیند

  
  .هاي مختلف ذرات در مقطعی از آن مارپیچ همفري و زون -12-10شکل 
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متر براي هر پیچ مورد  سانتی 35سانتی متر از پیچ، یک ارتفاع  15طور کلی براي شعاع  به
هاي تندتر براي جدایش فلزات  هاي کم براي جدایش زغال از شیل و شیب شیب. نیاز خواهد بود

کند و جدایش تحت تاثیر ترکیبی از حرکت  آب شستشو در درون مارپیچ حرکت می. شدبا می
  .باشد، خواهد بود سانتریفوژ و سقوط ذرات مختلف در سطحی که داراي انحنا می

شود و بر  بر روي سطح مارپیچ وارد می (feed box)مواد و پالپ از درون مخزن خوراك   
. شوند بندي می ساس وزن مخصوص، شکل و اندازه طبقههاي مختلف برا روي سطح آن ذرات کانی

. شوند طرف دیواره و جداره خارجی مارپیچ همراه با آب حمل می ذرات با کمترین وزن مخصوص به
مارپیچ همفري . و یا بیشتر الزم است تا جدایش ذرات انجام گیرد 1حداقل اختالف وزن مخصوص 

میکرون خواهد  75متر تا  میلی 3راك در محدوده سایز بیشترین کارآئی را در هنگام استفاده از خو
و  (ultra fine)تر از این حد هم مارپیچ کارآئی دارد، ولی براي بسیار ریز  البته در باال و پائین. داشت

% 15-45خوراك مارپیچ همفري داراي . کارآئی باال را نخواهد داشت (very coarse)بسیار درشت 
رین بخش به مرکز بوده و باقی  ترین ذرات در بخشی که نزد ن و درشتتری سنگین. وزنی جامد است

ترین  در خارجی (wash water)مانند و حرکت ذرات سبک و ریز به کمک آب اضافی شستشو  می
  .گیرد بخش پیچ مارپیچ انجام می

ر گیرند و مواد از مارپیچ پرعیا ها مورد استفاده قرار می صورت عملی چند سري از مارپیچ به  
دست  تدریج کنسانتره نهائی به شود تا به هاي بعدي منتقل می به بخش) rougherرافر، (کننده اولیه 

میزان ورودي خوراك از یک ماده معدنی به ماده معدنی دیگر و همچنین نوع شیب مارپیچ . آید
رابر هاي تند دو ب این مقدار ظرفیت براي شیب. تن در ساعت متفاوت باشد 3تا  1تواند از  می
ها به عنوان  مارپیچ. باشد میکرون، سایز بسیار مناسبی براي فرآیند با مارپیچ می 850شود و سایز  می

هاي سنگین به شمار  ترین وسایل جهت فرآیند مواد معدنی و کانی یکی از موثرترین و کم هزینه
ش کم و خوردگی پائین توان به موراد هزینه پائین، وزن کم، میزان سای از مزایاي مارپیچ می. آید می

  .اشاره نمود
) الف: ها براساس سیستم استفاده از آب اضافی و نوع ماده مورد فرآیند، به سه گروه مارپیچ

هاي با آب اضافی  مارپیچ) ، ب(wash waterless spirals)هاي بدون آب اضافی شستشو  مارپیچ
بندي  تقسیم (coal/mica spirals)میکا /هاي زغال مارپیچ) ، و ج(wash water spirals)شستشو 

در بیشتر . هاي نوع بدون آب شستشو، آب اضافی براي شستشو وجود ندارد در مارپیچ. شوند می
شود و تنها  آوري می کنسانتره در کف پیچ انتهائی جمع. شود ها استفاده می موارد از این نوع مارپیچ

  .پالپ وارد می شود صورت آب موجود، همان آب همراه با ذرات مواد است، که به
هاي با آب اضافی، نیاز به آب اضافی در مراحل مختلفی در طول، و ارتفاع  در نوع مارپیچ  
این امر بویژه جهت انتقال و شستن مواد و ذرات با . باشد تا عمل جدایش بهتر انجام گیرد مارپیچ می

نیاز به آب بیشتري براي تر از حد معمول است و  سنگینی کمتر و یا در مواقعی که باطله سنگین
تر از  هائی هستند با قطر بزرگ میکا، مارپیچ/هاي زغال مارپیچ. آید کار می باشد، به انتقال آن می

ها جهت جدایش ذرات با  این مارپیچ. رود کار می ها به هاي معمولی که براي سایر کانی مارپیچ
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یه مواد در جداره مارپیچ ظرفیت اند و وجود نقاط مختلفی براي تخل هاي مختلف طراحی شده شکل
  .وجود آورده است باالئی را براي این مارپیچ ها در فرآیند مواد زغال و میکا به

  
  وسایل با سطح جدایش متحرك -10-5-2

باشند که کاربرد وسیعی را در  این نوع وسایل داراي سطح جدایشی با قابلیت حرکت می  
نام برد که  (shaking table)توان از میز لرزان  ن گروه میاز ای. اند فرآیند مواد معدنی پیدا نموده

  .شود مهمترین وسیله این گروه محسوب می
میز لرزان شامل سطحی است که از چوب، آلومینیم و غیره ساخته  :(Shaking Table)میز لرزان 

اراي تواند د این وسیله می. باشد درجه در دو طرف می 5شود و داراي شیب مالیمی در حدود  می
شود و در  پالپ خوراك از قسمت باالئی و گوشه میز وارد سطح آن می. ریفل و یا بدون ریفل باشد

آب اضافی نیز جهت ). 13-10شکل (یابد  ها و موانع جریان می هاي ناشی از وجود ریفل میان کانال
 300میز داراي حرکت نوسانی است و سرعت آن حدود . شود شستشو ذرات بر روي میز وارد می

باشد و هر سیکل آن شامل یک حرکت رو به جلو آهسته و یک حرکت رو به  سیکل در دقیقه می
  .ها حرکت نمایند شود تا در داخل ریفل عقب خیلی سریع است، که سبب می

  

  
  .شمائی از یک میز لرزان -13-10شکل 

  
ا بر روي میز ه ها و موانع ممکن است از چوب، الستیک و یا فلزي باشند، وجود ریفل ریفل  

  :داراي مزایاي زیر است
  .شود ها موجب افزایش ظرفیت پرعیارسازي در مقایسه با میزهاي بدون ریفل می ریفل -
 .کنند ها کمک به توزیع و پخش بهتر خوراك می ریفل -
 .نشینی و استقرار ذرات است هاي متوالی محل مناسبی براي ته هر کانال بین ریفل -

ها در  معموالً طرح شکل ریفل. آیند کار می آرائی به سته بر نیاز واحد کانهها ب انواع مختلفی از ریفل
ها در شکل هاي  هاي ریفل برخی از مهمترین طرح. باشد نشین شده، می حقیقت نوعی کنترل ذره ته

حرکت خارج از مرکز موتور توسط بازوهائی به سطح میز منتقل ). 14- 10شکل (زیر آمده است 
در هر صورت . قابل تغییر هستند) متر سانتی 1-3بین (آن و دامنه حرکت  شود، شیب و سرعت می

  :در طراحی، ساخت و انتخاب میز مسائلی را باید در نظر گرفت
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  ،)ها طبیعت مواد و اختالف وزن مخصوص کانی(گیرند  موادي که مورد فرآیند قرار می -
  سایز مواد و ذرات مورد فرآیند، -

  
  .ها در میز لرزان هاي ریفل ترین طرحبرخی از مهم -14-10شکل 

  
تن در در روز مواد جامد  5/0- 2تواند حدود  متر، می سانتی 40*90یک میز کوچک حدود   

- 60متر در حدود  سانتی 200*500که یک میز بزرگ در حدود  را مورد فرآیند قرار دهد، در حالی
لیتر در  15-150ورد نیاز میز بین آب م. تواند استفاده نماید تن در روز از مواد جامد را می 15

صورت الیه نازکی و نیروي  در میز لرزان ذرات براساس حرکت و جریان آب به. دقیقه متغیر است
اگر ذرات کروي فرض (تحت چنین شرایطی حرکت ذرات . شوند نشین می ثقل حرکت نموده و ته

  .خواهد بود 15- 10صورت شکل  ، به)شود
  

  
  .مختلف بر روي میزتوزیع ذرات  -15-10شکل 
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کنند و ریزترین  تر حرکت می ترین ذرات، سریع اگر وزن مخصوص ذرات برابر باشند، آنگاه بزرگ
از طرف دیگر در مورد دو ذره که قطر یکسانی دارند، ولی وزن . ترین ذرات هستند ذرات، آهسته

که در شکل  وريهمانط. کنند تر حرکت می تر، سریع هاي آنها مختلف باشند، ذرات سبک مخصوص
ترین ذرات سبک، با توجه به سرعت ماکزیممی که دارند، حداقل  شود، بزرگ مشاهده می 10-15

بنابراین . شوند که ریزترین ذرات سنگین به دورترین مسیر حمل می نمایند، در حالی مسیر را طی می
سایز آنها  خوراك پس از ورود بر روي سطح میز به باندهائی از ذرات براساس وزن مخصوص و

حمل ) توسط سیال(شوند که هر باند در حقیقت به بخش خروجی خود درنهایت  تقسیم می
شرح زیر  در نتیجه خوراك، نهایتاً به سه نوع محصول، کنسانتره، باطله و محصول میانی به. شود می

  :شود تقسیم می
ت شامل که این ذرا ،(fastest moving particles)ترین سرعت حرکت  ذرات با سریع - 1

  ).معموالً باطله(هاي درشت ولی سبک هستند  دانه
که این ذرات شامل ذرات  ،(medium moving particles)ذرات با سرعت حرکت متوسط  - 2

 ).محصول میانی(ریز ولی سبک و ذرات درشت و سنگین هستند 
که این ذرات شامل ذرات  ،(slowing moving particles)ذرات با کندترین سرعت حرکت  - 3

 ).معموالً کنسانتره(گین ریز هستند سن
  :صورت زیر خالصه نمود توان به اصول کار میز لرزان را می

حرکت ذرات بر روي سطح میز لرزان به وسیله زاویه شیب، سرعت آب، ضخامت الیه آب تحت  -
  .گیرد تاثیر قرار می

ها را  در میان ریفل نشینی که ذرات سنگین تمایل به ته شود، در حالی ذرات سبک با آب حمل می -
  .دارند

شوند، در  تر به سمت مخالف نقطه ورودي خوراك و در جهت قطري منتقل می ذرات سنگین -
تر به صورت سرریز به محل خروجی مناسب خود که تقریباً در حد فاصل نقطه  که مواد سبک حالی

  .شوند تر است، حمل می مقابل ورود خوراك تا محل خروجی ذرات سنگین
وزنی جامد است و براي زغال این مقدار % 20- 25ك مصرفی در میزها معموالً حاوي خورا  

لیتر در دقیقه  100است و میزان آب شستشو براي انتقال مواد و خوراك، از چند تا % 30-40حدود 
طور  توانند به میکرون می 50متر تا  میلی 3میزها براي فرآیند موادي با سایز . تواند متغیر باشد می
تواند  وسیله فلوتاسیون می میکرون به 300کار آیند، ولی پرعیارسازي ذرات ریزتر از  ثري بهمو

  :همراه دارد گاهی اوقات استفاده از آب در کار با میز معایب زیر را به. تر باشد اقتصادي
  ،)مشکل در تامین آب مصرفی(حجم زیادي از آب مورد نیاز است  -
 لت ترکیب با آب ممکن است تغییر نماید،ع گاهی خواص ذرات مورد فرآیند به -
 شوند، هاي حالل در آب سبب تاثیر و تغییر در کیفیت محصوالت می نمک -
 گاهی که هزینه خشک کردن محصول بسیار باال باشد، -
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الذکر در مواقع لزوم از روش خشک و یا میز پنوماتیکی استفاده  منظور غلبه بر مشکالت فوق به
شود، و خوراك از بخش  یکی از سطحی که حاوي ریفل است، تشکیل مییک میز پنومات. نمایند می

شود، تا از  وسیله هوا در جهت شیب میز حرکت داده می تر به ذرات سبک. شود باالئی آن وارد میز می
  .طرف انتهائی دیگر خارج شود

  
  (Centrifugal Concentrators)هاي ثقلی سانتریفوژ  جداکننده -10-6

هاي ثقلی سانتریفوژي براي فرآیند ذرات بسیار ریز ساخته  نندهتعدادي از وسایل و جداک
جداکننده نلسون . اند آرائی قرار گرفته مورد استفاده در صنعت کانه 1980اند که در دهه  شده

(knelson concentrator) نیروي سانتریفوژ، که معادل و یا متجاوز از . ها است یکی از این دستگاه
تر در حلقه هاي موجود در کاسه  ، بر ذرات تاثیر نموده و ذرات سنگینبرابر نیروي ثقل است 50

تاکنون بیشترین . شوند که ذرات باطله به بیرون رانده می شوند، در حالی نشین می داخلی دستگاه ته
  .آرائی طال بوده است استفاده از این وسیله در صنعت کانه

توان به انواع  اند، می یح داده نشدههاي ثقلی که در این بخش توض از وسایل و جداکننده  
  :هاي زیر اشاره نمود جداکننده
  ،Duplexجداکننده  -
-  Mozley Laboratory Separator، 
-  Falcon Concentrator، 
- Multi-Gravity Separator (MGS)، 
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   (Magnetic &High Tension Separation)جدایش مغناطیسی و الکتریکی - 11فصل 
 دمهمق -11-1

وسیله  در جدایش ماده معدنی به 1792اهمیت عملی جدایش مغناطیسی در حدود سال 
درك و مفهوم . سال استفاده از آن بیشتر شد 60نیروي مغناطیسی شناخته شد و بعد از حدود 

با ترکیب نیروهاي مختلفی از . علمی طبیعت نیروهاي مغناطیسی در اوایل قرن بیستم آغاز گردید
توان نسبت به جدایش مواد در این  لی و نیروهاي اصطکاك مواد بر روي سطح ، میمغناطیسی، ثق

رابطه اقدام نمود و همانند دیگر فرآیندهاي پرعیارسازي مواد، جدایش مغناطیسی نیز تولید سه نوع 
در جدایش الکتریکی از خاصیت هدایت الکتریکی ذرات . نماید محصول کنسانتره، باطله و میانی می

ها و مواد معدنی استفاده شد و با توجه به تفاوت این خاصیت ذرات را از یکدیگر جدا  و کانی
  .نمایند می
  
  (Magnetic Separation) جدایش مغناطیسی - 11-2

جدایش مغناطیسی از تفاوت و اختالف در خواص مغناطیسی موجود در مواد معدنی و 
کار  بهارزش از مواد باطله غیرمغناطیسی هاي با نماید، و براي جدایش مواد و کانی فاده میتها اس کانی
طور مثال براي جدایش منیتیت از کوارتز و یا براي جدایش مواد مغناطیسی همراه با مواد  به. آید می

 (SnO2)توان به کانی کاستیریت که حاوي قلع  مثالی از این مورد را می. کاربرد دارندغیرمغناطیسی 
که  (WO4(Fe,Mn))و یا ولفرامیت  (Fe3O4)ه با منیتیت که معموالً همرا دباشد، اشاره نمو می

  .باشد توانند جذب شوند، می هاي مغناطیسی می توسط جداکننده
آورد که آن میدان  وجود می در اطراف خود نیروئی به) Magnetربا،  آهن(یک مغناطیس 
شود،  ی واقع میاي در این میدان مغناطیس که یک جسم و ماده شود، و هنگامی مغناطیسی نامیده می

با توجه به طبیعت خود (این نیروي مغناطیسی  (repulsion)و یا دفع  (attraction)مورد جذب 
  .گیرد قرار می) ماده

 (Magnetic susceptibility)در جدایش مغناطیسی، از قابلیت و یا حساسسیت مغناطیسی   
هستند، در حالی که برخی  شدت مغناطیس ها به برخی از کانی. شود هاي خاص استفاده می کانی

در نتیجه در یک میدان با شدت . باشند هائی با خاصیت مغناطیسی ضعیفی می دیگر، کانی
هاي با  توانند از کانی هاي با خاصیت مغناطیسی قوي می کانی (low intensity)مغناطیسی پائین 

نوع نیروي وارده از مواد با توجه به . خاصیت مغناطیسی ضعیف و یا مواد غیرمغناطیس جدا شوند
  :شوند گروه تقسیم می وتواند جاذبه و یا دافعه باشد، به د طرف میدان مغناطیسی که می

  (Paramagnetic)مواد پارامغناطیس ) الف
  (Diamagnetic)مغناطیس  مواد دیا) ب

اي با  مواد پارامغناطیس، آنهائی هستند که در طول خطوط میدان مغناطیسی جذب نقطه  
هاي مغناطیسی با شدت زیاد،  توان با جداکننده مواد پارامغناطیس را می. شوند شدت میباالترین 

، ولفرامیت (TiO2)، روتیل (O3(Fe,Ti))توان به ایلمنیت  از مواد پارامغناطیس می. پرعیار نمود
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((Fe,Mn)WO4) کرومیت ،(FeCr2O4) هماتیت ،(Fe2O3) سیدریت ،(FeCO3) و غیره را نام برد .
و فلزات گروه پالتین، ولی در بیشتر  Ni ،Co ،Mn ،Cr ،Tiاصر پارامغناطیس هستند مانند برخی عن

  .باشد صورت فرومغناطیس می وجود آهن به تها به عل موارد، خواص پارامغناطیسی کانی
ها  اي از مواد پارامغناطیس هستند که متفاوت با پارامغناطیس مواد فرومغناطیس شاخه  

در مواد . باشد العمل آنها در یک میدان مغناطیسی می ف در میزان عکساین اختال. باشند می
تمایل کم به مرتب شدن در امتداد (پارامغناطیس مقدار حساسیت مغناطیسی کم و مثبت است 

تمایل زیاد (باشد  می) مثبت و(که براي مواد فرومغناطیس، این مقدار زیاد  ، در حالی)خطوط میدان
صورت  مواد فرومغناطیس با قطع میدان مغناطیسی، به). در خطوط میدانبه مرتب شدن در امتداد 

. شوند مانند و مواد فرومغناطیسی در میدان مغناطیسی با شدت ضعیف جدا می مغناطیس باقی می
  .توان اشاره نمود می (Fe3O4)از این دسته مواد به منیتیت 

اراي شدت میدان مغناطیسی اي که د مواد دیامغناطیس در یک میدان مغناطیسی، به نقطه  
نیروهاي موثر در حالت استفاده از مواد دیامغناطیس بسیار . شوند می) رانده(موجود است، دفع 

دهند، به عنوان مواد  هائی که این نوع پاسخ را در جدایش مغناطیسی می کانی. باشند ضعیف می
طور کلی جریان الکتریکی  هبارهاي الکتریکی در حال حرکت و یا ب. شوند غیرمغناطیس شناخته می

اي در این میدان واقع شود، میدان  حال اگر ذره. نماید در اطراف خود، میدان مغناطیسی ایجاد می
میدان مغناطیسی موجود در اطراف بارهاي الکتریکی در حال . کند مزبور نیروهائی بر آن اعمال می
الکتریکی و یا جریان الکتریکی در  ستاتیکی است، که این بارهاياحرکت، اضافه بر میدان الکترو

الکتریکی ) جریان(ستاتیکی در هر حال در اطراف بار امیدان الکترو. آورند وجود می اطراف خود به
که میدان مغناطیسی فقط در اثر حرکت بار  موجود است و بستگی به حرکت بار ندارد، در صورتی

ن الکتریکی، دو میدان الکتریکی و بنابراین در اطراف یک سیم حاوي جریا. آید وجود می به
  .آید وجود می مغناطیسی به

باشد و آن  میدان مغناطیسی در هر نقطه، کمیتی برداري است که داراي جهت و مقدار می  
و یا چگالی شار  (magnetic induction/magnetic flux density)یا القاء مغناطیسی  Bرا با بردار 

تواند با تعداد خطوط القاء مغناطیسی مشخص  مغناطیسی می میدان. نمایند مغناطیسی مشخص می
نامند و عبارت از خطوطی هستند که امتداد مماس آنها در هر  این خطوط را خطوط القاء می. گردد

وسیله تعداد  میدان مغناطیسی به. کند نقطه از میدان، امتداد بردار القاء را در آن نقطه مشخص می
یک وبر در . است (Wb/m2)مربع  شود و واحد آن وبر در متر ان میخطوط القاء در واحد سطح بی

هاي  رابطه زیر بین واحدهاي مختلف بیان شده در سیستم. نامند مربع را یک تسال نیز می متر
  :مختلف واحدها وجود دارد

1 = تسال1 )مترمربع/وبر(  گوس10000 = 
شود، به نام  یا جسم می نیروي مغناطیسی که موجب القاء خطوط مغناطیسی در یک ذره و  

دهند و بنا بر قرارداد، واحد آن  نشان می Hشود و آن را با بردار  شدت مغناطیسی نامیده می
  :باشد است و رابطه زیر برقرار می) متر/آمپر(
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1 )متر/آمپر(  = 4π*10-7تسال 
در  B، القاء مغناطیسی )Hشدت میدان (گیرد  که جسمی در یک میدان مغناطیسی قرار می هنگامی

بر (وجود آمده در آن جسم  و همچنین شدت و القاء به (H)آن جسم، متناسب با شدت مغناطیسی 
  :این رابطه در حالت کلی برابر است با. باشد ، میM، )هاي الکترونی جسم اثر جریان

B = µ0*(H + M) ) 1رابطه(  
م دارد و مقدار آن برابر با  نا (free space)در فضاي باز  (permeability)پذیري  قابلیت نفوذ µ0که 

4π*10-7  بر حسب(T.m/A) مقدار . استM  در خالء صفر است و در هوا نیز مقدار آن بینهایت
  :آید دست می کم است، در نتیجه به

B = µ0*H   ) 2رابطه(  
به شدت  (M)نیز نسبت شدت مغناطیسی تولید شده در جسم  (S)ضریب حساسیت مغناطیسی 

  :شدبا می (H)مغناطیسی 
S = M/H   ) 3رابطه(  
M = S*H 

  :آید دست می به ،3و  1با ترکیب دو رابطه 
B = µ0*(H + S*H) = µ0*H*(1 + S) ) 4رابطه(  

  :و با فرض آنکه
µ = 1 + S 

 :شود به صورت زیر خالصه می 4آنگاه رابطه 
B = µ0*µ*H 

 (relative permeability)ضریب بدون بعد است و به آن ضریب نفوذپذیري نسبی  µکه در آن 
براي مواد پارامغناطیس، مقدار ثابت مثبت کوچکی است، و براي مواد  Sمقدار . گویند می

و براي هماتیت  -001/0براي کوارتز  Sطور مثال  به. باشد مقدار ثابت منفی می Sدیامغناطیس 
، در )یمحور افق( Hبر حسب ) محور قائم( Mکه نشان دهنده  1- 11با توجه به شکل . است 01/0

آید که ضریب حساسیت  دست می است، به) دیامغناطیس(و کوارتز ) پارامغناطیس(دو کانی هماتیت 
آن نیز  (H)مغناطیسی مواد فرومغناطیس تابعی از میدان مغناطیسی است و با کاهش شدت میدان 

 Mو ) محور افقی( Hمنحنی  2-11شکل . یابد، تا زمانی که ماده به حالت اشباع برسد کاهش می
  .دهد ارائه می ترا براي منیتی) محور قائم(

 35/0تسال، خاصیت مغناطیسی  1دهد که در میدان اعمال شده  نشان می 2-11شکل   
افتد، حساسیت حدود  اتفاق می) تسال 5/1در حدود شدت میدان (که حالت اشباع  است و هنگامی

تسال نیز  5/1شدت میدان از  باشد، که به صورت ثابتی ادامه خواهد داشت، حتی اگر می 38/0
هاي آهنی براي تولید شار  هاي مغناطیسی با شدت باال از هسته بسیاري از جداکننده. بیشتر شود

باشد  تسال می 2- 5/2کنند و در حالت اشباع براي آهن شدت میدان حدوداً  مغناطیسی استفاده می
ز جریان باالئی، گاهی تا صدها کند که ا  ایجاب می Mو  Hخطی فرومغناطیسی بین  و رابطه غیر

میزان حساسیت و قابلیت مغناطیسی ذرات بر جدایش مواد . آمپر در سیم پیچ مولد استفاده شود
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 ،توانند موثر باشند تاثیر دارد، پارامترهاي دیگري که بر جدایش مواد به صورت مغناطیسی می
در مقایسه با حرکت کل مواد عبارت از سایز ذرات، وزن مخصوص ذرات، میزان آزادي حرکت ذرات 

  .باشند می
  

  
  .(M)و محور قائم  (H)منحنی مغتاطیسی براي کوارتزو هماتیت، محور افقی  - 1-11شکل 

  
  

  
  .(M)و محور قائم  (H)منحنی مغتاطیسی براي منیتیت، محور افقی  - 2-11شکل 

  
 Fe3O4رمول ترین ماده مغناطیسی شناخته شده منیتیت است که فریت طبیعی به ف قدیمی  

Fe++Fe2و یا 
+++O4

هاي آهن سه ظرفیتی و آنیون اکسیژن  ها داراي یون تمام فریت. باشد می—
وجود آیند، آنقدر  توانند به هاي دو ظرفیتی که توسط فلزات می هاي مصنوعی یون در فریت. باشند می

صورت  تواند به میها  فرمول کلی فریت. بکه کریستالی قرار گیرندشتوانند در  کوچک هستند که می
X++Fe2

+++O4
  .ارائه شود  --
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   شهاي با قابلیت جدایش مغناطیسی و عوامل موثر بر جدای کانی - 11-3

وسیله جدایش مغناطیسی پرعیار  توانند مستقیماً به می... منیتیت، ایلمنیت، ولفرامیت و   
داده، بسته به تفاوت ها ممکن است به جدایش مغناطیسی پاسخ مثبت  بسیاري دیگر از کانی. شوند

مواد و . خاصیت مغناطیسی مواد در سایز و اندازه ذرات مشخصی و داده شده، پرعیار شوند
توانند  هائی با خاصیت ضعیف مانند بیوتیت، گارنت، بازالت، زئولیت، مسکویت و کلریت نیز می کانی

  .هاي مغناطیسی پرعیار شوند توسط جداکننده
ها موثر هستند، لذا اطالعات دقیق در مورد خواص  گیري در اندازهکه عوامل زیادي  از آنجائی  

فاکتورهاي مهم و . باشد ها در دسترس نمی حساسیت مغناطیسی و قابلیت نفوذپذیري مواد و کانی
  :ها عبارتند از موثر در خواص مغناطیسی کانی

  ها، هاي موجود در دانه ناخالصی) الف
  مورد نظر،هاي  هاي محلول در کانی ناخالصی) ب 
  اندازه دانه،/سایز) ج 

گیري خواص مغناطیسی با توجه به تاثیر شدت میدان مغناطیسی،  در مورد ذرات ریز اندازه
قابلیت نفوذپذیري  1-11باشد، ولی در هر حال در جدول  گیري خواص مغناطیسی مشکل می اندازه

(permeability) هاي مختلف ارائه شده است کانی.  
یک تداخل کوچک از منیتیت در یک ذره نسبتاً بزرگ غیرمغناطیسی،  شایان توجه است  

اي بر نحوه پاسخ آن ذره به میدان مغناطیسی داشته باشد و این  ممکن است تاثیر قابل مالحظه
هاي  تاثیر ناخالصی. عنوان ذره مغناطیسی ضعیفی معرفی گردد وجود خواهد آمد تا ذره به امکان به

زیاد است، یک مثال از آن تاثیر آهن محلول بر خواص مغناطیسی  در ذرات) محلول(حل شده 
تواند تحت تاثیر اندازه ذرات واقع شود  تغییرات در حساسیت مغناطیسی می. دار است اسفالریت آهن

در جدایش و پرعیارسازي به روش . نظر شوند تواند تقریباً صرف که این تغییرات کوچک بوده و می
  .رد نیاز خواهند بود تا کارآئی بهتري حاصل گرددمغناطیسی، موارد زیر مو

هاي این میدان  جهت قطب. الیه نازکی از ذرات باید از میان میدان مغناطیسی مطلوب عبور نماید -
 180صورت  شود تا ذرات فرومغناطیس به صورت متوالی تغییر نماید و این ترتیب سبب می باید به

  .آید دست می اطله کمتري بهدرجه تغییر امتداد دهند و بنابراین ب
صورت تدریجی افزایش یابد، تا ذرات مغناطیسی قوي ابتدا جدا  شدت میدان مغناطیسی باید به -

  .شده و ذرات ضعیف تر، سپس مورد فرآیند قرار گیرند
  .اي باشد تا ذرات باطله موجب هدر رفتن ذرات باارزش نگردد گونه دهی باید به نوع خوراك -
کار گرفته شده، باید به نوعی باشد تا براي اندازه و سایز آزادي ذرات،  ه مغناطیسی بهنوع جداکنند -

  .دست دهد را به) اپتیمم(جدایش بهینه 
  .بیشتر باشد% 5/0اگر فرآیند خشک است، درصد رطوبت نباید از  -
  .بندي خاص و مورد قبولی قرار داشته باشد خوراك باید در یک دانه -
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از ) منیتیت(غناطیسی براي جدا کردن مواد معدنی مغناطیسی آهن در ابتدا جدایش م  
با توسعه و پیشرفت تکنولوژي و طراحی . رفت کار می هاي مغناطیسی به باطله و یا دیگر کانی

تري  هاي مغناطیسی، آنها براي جدایش مواد معدنی آهن یا منگنز که مغناطیس ضعیف جداکننده
هاي  توانند با استفاده از میدان تیت، لیونیت و سیدریت میطور مثال هما به. هستند، ممکن شد

جدایش مغناطیسی کاربرد خود را در جدایش مستقیم بسیاري . مغناطیسی با شدت باال جدا شوند
هاي موجود در خوراك هستند،  هائی که داراي وزن مخصوص نزدیک به سایر کانی دیگر از کانی
  .یافته است

  .هاي مختلف کانی (permeability)وذپذیري مقادیر ضریب نف -1- 11جدول 
  مقدار ضریب نفوذپذیري  نام کانی
  16/2  آهن
  47/1  منیتیت
  28/1  ایلمنیت
  022/1  سیدریت
  008/1-024/1  هماتیت
  002/1-029/1  زیرکن
  0088/1- 0099/1  لیمونیت
  0018/1-025/1  کرندوم
  0078/1- 0088/1  پیرولوزیت

  0061/1 (MnO2)منگانیت 
  0047/1  تگارن

  002/1- 0055/1  کوارتز
  0030/1-0064/1  روتیل
  0007/1-0064/1  پیریت
  0007/1- 0057/1  اسفالریت
  0015/1-0056/1  دولومیت
  0026/1  آپاتیت
  0008/1  تالک

  0017/1  آرسنوپیریت
  0016/1  کالکوپیریت
  0005/1- 0033/1  ژیپس
  0010/1- 0017/1  فلورین
  0004/1  کلسیت
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   (Magnetic Separators)غناطیسی هاي م جداکننده -11-4
  (Design) طراحی - 11-4-1

هاي مغناطیسی دخالت دارند، همانند اینکه  عوامل خاصی از طراحی در تمامی جداکننده  
اولین نیاز در این جهت، . کنند باال و یا پائین کار می تها به صورت تر یا خشک، با شد جداکننده

ذرات  (a)3- 11در یک میدان یکنواخت همانند شکل  .یک میدان مغناطیسی با شدت باال است
. توانند در امتداد خطوط میدان حرکت نمایند نمایند، ولی نمی مغناطیسی خود را عرضه می

ترین روش براي تولید یک میدان، که به یک نقطه همگرا باشد، آن است که  ترین و آسان راحت
کم شدن سطح ). (b)3- 11شکل (مود در باالي یک قطب مسطح دیگر ایجاد ن Vقطبی به شکل 

 Vقطب باالئی در حقیقت موجب تمرکز خطوط میدان در نقطه مرکزي و سطح کوچکی از قطب 
  .دهد دست می شود، و در نتیجه شدت باالئی را به شکل می
باشد،  قطب مسطح زیرین داراي همان توزیع اولیه خطوط میدان در سطح وسیعی می  

روش . شود هاي مختلف در فاصله میان دو قطب پدیدار می با شدت بنابراین یک میدان شدیدتري
صورت  هاي غیرمغناطیسی به دیگر تولید یک میدان با شدت باال، استفاده از یک قطب که داراي الیه

، که خود سبب تمرکز بیشتر خطوط میدان )4-11شکل (باشد  متناوب در سطح خود است، می
ومغناطیسی با تغییر جریان، شدت میدان مغناطیسی تغییر هاي الکتر در جداکننده. خواهد بود

ها تغییر  میدان مغناطیسی با تغییر فاصله قطب تشد ،رباهاي دائمی که در آهن نماید، در حالی می
  .خواهد کرد

  
  .(b)، و همگرا (a)میدان مغناطیسی یکنواخت  - 3-11شکل 

  

  
  .اطیسیاي در میدان مغن هاي الیه استفاده از قطب - 4-11شکل 
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  (Types of Magnetic Separators) هاي مغناطیسی انواع جداکننده -11-4-2
با شدت  (low intensity)هاي با شدت کم  هاي مغناطیسی به دو گروه جداکننده جداکننده  

بندي  تسال تقسیم 8/0-2با شدت حدود  (high intensity)تسال، و شدت باال  2/0در حدود 
کار  تسال براي موارد خاصی به 2- 5بسیار زیاد با شدت حدود  تبا شدهاي  جداکننده(شوند  می
و یا  (wet)صورت تر  ها به بندي دیگري نیز براساس نوع خوراك جداکننده همچنین تقسیم). آیند می

مغناطیس و  هاي مغناطیسی با شدت کم براي فرآیند مواد فرو جداکننده. وجود دارد (dry)خشک 
  .رود کار می اطیس قوي بههاي پارامغن برخی کانی

این  :(Low Intensity Magnetic Separators)هاي مغناطیسی با شدت کم  جداکننده) الف
صورت عمده براي پرعیارسازي ذرات درشت که خاصیت مغناطیسی قوي  نوع جداکننده خشک، به

شود و سایز ذرات در  می اي معموالً در این نوع استفاده هاي استوانه جداکننده. رود کار می را دارند، به
با توجه به گرد و غبار کمتر و همچنین تولید کنسانتره بهتر، روش تر . متر است سانتی 5/0حدود 

روش تر جدایش مغناطیسی با شدت . شود تدریجاً جایگزین روش خشک، در این نوع جدایش می
سنگین و همچنین  اي براي بازیابی مواد مغناطیسی در روش جدایش واسطه صورت گسترده کم به

  .آید کار می براي جدایش ذرات فرومغناطیس به
ترین نوع مورد استفاده در روش  متداول (drum separators)اي  هاي استوانه جداکننده  

این نوع جداکننده . هاي سنگین و همچنین براي پرعیارسازي مواد معدنی آهن است جدایش واسطه
مغناطیس  6تا  3شود، که داراي  تشکیل می) 5-11 شکل(از یک استوانه غیرمغناطیسی دوار 

صورت  اي اولیه به هاي استوانه اگرچه که جداکننده. باشد با قابلیت تعویض قطب می) ربا آهن(
  .شود هاي جدیدتر از آهن رباهاي دائمی در آنها استفاده می الکترومغناطیس بود، ولی در مدل

  
  .اي جداکننده مغناطیسی استوانه - 5-11شکل 
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اي قرار  ها در یک مسیر نیمه دایره ها در این نوع جداکننده رباها و یا مغناطیس آهن  
خوراك از . صورت ثابت هستند که دورتادور آنها یک استوانه دوار قرار دارد ها به مغناطیس. اند گرفته

و سپس شود و ذرات غیرمغناطیسی با چرخش استوانه با آن چرخیده  قسمت باالئی استوانه وارد می
مواد و ذرات فرومغناطیس بر اثر نیروي مغناطیسی به . شوند بر اثر نیروي ثقل از مدار خارج می

چسبند و در قسمت مناسب با قطع نیروي مغناطیسی، از جداره استوانه جدا  جداره استوانه می
از نوع همسو  5- 11نوع جداکننده مغناطیسی با شدت کم نشان داده شده در شکل . شوند می

(concurrent) کنند، و در همین  است، بدین معنی که خوراك با استوانه در یک جهت حرکت می
این نوع طراحی براي تولید کنسانتره . شود گیري قبل از خروج ذرات انجام می حین نیز آب
  .رود کار می دست و هموژن بسیار موثر است، که در روش جدایش واسطه سنگین به مغناطیسی یک

نیز در  (counter-rotation)اي از نوع غیرهمسو  غناطیسی شدت کم استوانهجداکننده م  
نشان داده شده است، که در آن حرکت دورانی استوانه و سمت ورود خوراك در خالف  6-11شکل 

آیند و هدف  کار می به (rougher)این نوع جداکننده براي فرآیندهاي اولیه . باشند جهت یکدیگر می
که میزان خوراك زیاد باشد، مورد  باشد، و یا در جائی ا، تولید کنسانتره نهائی نمیکارگیري آنه از به

  .گیرد استفاده قرار می
  

  
  .اي نوع غیرهمسو جداکننده مغناطیسی استوانه - 6-11شکل 

  
اي براي فرآیند مواد معدنی  صورت گسترده هاي مغناطیسی استوانه اي به جداکننده  

صورت ریز  آهن و عمدتاً منیتیت باشد و در برخی مواقع که هماتیت به% 40-50تاکونیت، که داراي 
در این مواقع با آسیاي ریز مواد باید . روند کار می هاي سیلیسی وجود دارد، به و پراکنده در سنگ

دست آید که با توجه به ریز بودن ذرات آهن  دار را آزاد نمود، تا کنسانتره آهن به هاي آهن کانی
 .بر روي کنسانتره، قبل از حمل آن به کوره انجام گردد (pelletising)سازي  اید گندلهتولید شده، ب
یکی از  :(Cross-belt Magnetic Separator)هاي مغناطیسی نواري متقاطع  جداکننده

هاي مغناطیسی که براي پرعیارسازي و جدایش مواد معدنی با خاصیت  ترین انواع جداکننده قدیمی
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که هنوز در صنایع ) 7- 11شکل (باشند  ها می روند، این نوع جداکننده کار می بهمغناطیسی متوسط 
  .شود کار گرفته می هاي سنگین به آرائی، بویژه بازیابی ایلمنیت از کانی کانه

  

  
  .جداکننده مغناطیسی نواري متقاطع - 7-11شکل 

  
ز بین دو قطب شود و ا هاي یکنواختی بر روي نوار حمل می مواد به صورت خشک و الیه  

در زیر نوار (صورت مسطح  دو قطب، که یکی به. کنند عبور می) 7- 11شکل (سیستم مغناطیسی 
میدان . نماید اي در باالي نوارها قرار دارد، تولید میدان مغناطیسی می صورت گوه و دیگر به) پائینی

نماید و ذرات  اي جذب می هاي پارامغناطیس را به سمت قطب گوه مغناطیسی ایجاد شده، کانی
نوار متقاطع از چسبیدن . شوند غیرمغناطیس با نوار به حرکت خود ادامه داده و از آن خارج می

  .نماید ها جلوگیري می ذرات مغناطیسی به قطب
این نوع جداکننده مغناطیسی،  :(Disc Magnetic Separator)جداکننده مغناطیسی دیسکی 

تري نسبت به نوع نواري  است، که داراي شکاف کوچکنوع اصالح شده جداکننده نواري متقاطع 
باشد و در نتیجه درجه انتخاب مواد مغناطیسی با توجه به کوچک بودن دریچه و شکاف، بیشتر  می
شود، که در باالي نوار  از چند سري دیسک تشکیل می) 8-11شکل (این نوع جداکننده . شود می
مغناطیس ) که در زیر نوار قرار دارند(ت و قوي هاي ثاب وسیله الکترومغناطیس چرخند و به می
  .شوند می

هاي  مدل. شوند ها با نوار به حرکت خود ادامه داده و در انتهاي نوار از آن خارج می باطله  
دست  باشند و در نتیجه امکان به ها داراي یک، دو و یا سه دیسک می مختلف این نوع جداکننده

. موادي که اختالف خاصیت مغناطیسی کمی دارند، خواهد بود آوردن کنسانتره با کیفیت باال، از
باشد، که  می) گوس 8000- 15000(تسال  5/0-5/1ها  محدوده شدت میدان در این نوع جداکننده
 .براي جذب مواد پارامغناطیس کافی است

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 138

  
  .جداکننده مغناطیسی دیسکی - 8-11شکل 

  
لی در هند، سریالنکا، استرالیا و همچنین هاي ساح ها در فرآیندهاي ماسه این نوع جداکننده  

اند، که در آنها مواد پارامغناطیس ایلمنیت و  کار گرفته شده مواد معدنی آبرفتی قلع در مالزي به
  .شود مونازیت، از مواد غیرمغناطیسی کاستیریت جدا می

 :(High Intensity Magnetic Separators)هاي مغناطیسی با شدت باال  جداکننده) ب
) تسال 2حدود (که در یک میدان با شدت باال  هاي پارامغناطیسی بسیار ضعیف، تنها هنگامی انیک

بود  1908از زمان استفاده تجاري که حدود سال . صورت موثري جدا شوند توانند به قرار گیرند، می
  .گرفت صورت خشک انجام می جدایش مغناطیسی با شدت باال تنها به 1960تا دهه 

این نوع  :(Induced Roll Separators)اي  اي مغناطیسی القائی استوانهه جداکننده
هاي ساحلی، ولفرامیت، مواد  صورت وسیعی براي ماسه به) 9- 11شکل (هاي مغناطیسی  جداکننده

ها از یک مغناطیس  این جداکننده. روند کار می هاي فسفات به معدنی قلع، ماسه سیلیسی و سنگ
چرخد و قابلیت تنظیم سرعت نیز وجود  شود، که این استوانه می مل میثابت در داخل استوانه شا

ذرات مغناطیسی با توجه به میزان و قدرت خاصیت مغناطیسی آنها، اولین و یا دومین . دارد
 75ها براي فرآیند ذرات تا  انواع مختلف این نوع جداکننده. یدآ دست می محصول مغناطیسی به
 (Erzbergan)طور مثال در نوع  تواند زیاد باشد، به ها نیز می استوانه تعداد. میکرون قابلیت دارند

. شوند تر و ریزتر ذرات تنظیم می است که دهانه آنها در اندازه هاي کوچک 7ها  تعداد استوانه
وسیله نوار نقاله و یا با استفاده از  تواند به ها می دهی در این نوع جداکننده سیستم تغذیه و خوراك

  .باشد (Hopper)وراك محفظه خ
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  .اي جداکننده مغناطیسی القائی استوانه - 9-11شکل 

  
ترین پیشرفت در زمینه جدایش مغناطیسی مواد، استفاده از  بدون شک بزرگ  
با استفاده از روش تر امکان بازیابی . صورت تر بوده است هاي معناطیسی با شدت باال، به جداکننده

هاي مختلف،  هاي کارخانه وجود آمد، و در برخی فلوشیت خشک بهذرات ریزتر در مقایسه با روش 
ترین جداکننده مغناطیسی با  شناخته. عملیات پر هزینه خشک با استفاده از روش تر حذف گردید

باشد، که نوع  می (Jones Separator) "جونز"کند، جداکننده  صورت تر کار می شدت باال که به
  .)10-11شکل ( کار گرفته شده است ي، امروزه بهسیستم کارکرد آن در انواع دیگر

  

  
  ).جونز(جداکننده مغناطیسی تر با شدت باال  -10-11شکل 
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در شکل  1شماره ( از یک قاب و چارچوب محکم فوالدي) 10- 11شکل (این جداکننده   
سیستم خنک . اند به این قاب متصل شده) 2(هاي مغناطیسی  تشکیل شده است که هسته) 11-10
) 3(صورت الکترومغناطیسی با استفاده از سیم پیچ  ها به باشد و هسته وندگی آن با هوا میش

تواند یک  ، که بسته به نوع جداکننده می)6(هائی  به دیسک) 4(محور روتور . شوند مغناطیسی می
) 7(هائی  ها محفظه بر روي پیرامون دیسک. دیسک و یا دو دیسک وجود داشته باشد، متصل است

صورت مستقیم به روتور متصل است و خوراك  موتور به. شود ر دارد که جدایش در آنها ایجاد میقرا
منتقل ) 7(هاي  صورت پیوسته به جداکننده و محفظه و به) 8(هائی  صورت پالپ و از طریق لوله به
 ها با حرکت روتور حرکت دورانی دارند و ذرات مغناطیسی خوراك در داخل میدان دیسک. شود می

که ذرات غیرمغناطیسی باقیمانده از درون  چسبند، در حالی هاي دیسک می مغناطیسی به محفظه
     .شوند آوري می جمع) 11(ها می گذرند و در محفظه  محفظه

شسته شده و این شستشو موجب ) 13(البته ذرات غیرمغناطیسی قبل از خروج توسط آب   
هاي خوراك، در  محفظه. شود آوري می روتور جمعدر زیر ) 12(تولید محصول میانی که در محفظه 

یابد، و در  ها تغییر جهت می گیرند که جهت شار مغناطیسی در قطب حین گردش در زونی قرار می
ها با استفاده از آب با فشار  شود و مواد مغناطیسی چسبیده به محفظه نتیجه شدت میدان صفر می

در زیر روتورها، . شوند اینچ است، از آن جدا می پوند بر 70، که معموالً آب داراي فشار )14(
اي باشد محصول میانی به  اگر جدایش، یک مرحله. قرار دارد) 9(آوري محصول  هاي جمع محفظه

که در جدایش دو مرحله اي، محصول میانی  در حالی.شوند نقاط ورودي خوراك برگردانده می
  .م جدایش هدایت شودتواند هم به مرحله اول جدایش و یا به مرحله دو می

  :توان تحت تاثیر سه مرحله دانست الذکر، جدایش را می بنابراین براساس توضیحات فوق  
اي و عبور ذرات  هاي صفحه جذب ذرات مغناطیسی در داخل میدان مغناطیسی توسط قطب -

  .غیرمغناطیسی از آنها
  ).نیو تولید محصول میا(شستشوي ذرات غیرمغناطیسی براي انتقال آنها  -
  .شستشو و جدا نمودن ذرات مغناطیسی در زون با شدت صفر براي تولید محصول مغناطیسی -

صورت کاملی ارائه  اجزاي مختلف جداکننده تر با شدت باالي جونز را به 10-11شکل   
تواند ایجاد شود، که مصرف  هاي جونز می تسال در جداکننده 2شدت میدان متجاوز از . دهد می

وات در هر قطب  کیلو 16ها حدود  پیچ تسال در سیم 5/1کی جهت تولید میدانی معادل نیروي الکتری
. شود آب مصرفی بازیابی می% 90تن است که تقریباً  4مصرف آب براي هر تن ماده جامد . باشد می

بیشترین کاربرد جداکننده مغناطیسی تر با شدت باالي جونز، در پرعیارسازي و جدایش مواد 
باشد که جایگزین روش فلوتاسیون شده است،  ا عیار پائین که داراي هماتیت است، میمعدنی آهن ب

گذاري باالتر، کند  اگرچه روند جایگزینی آن در کشورهاي امریکاي شمالی با توجه به هزینه سرمایه
  .است

روش جدایش مغناطیسی توسط % 20گذاري براي روش فلوتاسیون  هزینه سرمایه  
. باشد برابر روش مغناطیسی جونز می 3هاي فلوتاسیون  که هزینه در حالی .جداکننده جونز است
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سال و یا  10هاي استهالك در مدت  هزینه کل بستگی به طرح بلند مدت و در نظر گرفتن هزینه
شکل . دهد وسیله روش مغناطیسی جونز را موثرتر نشان می تر دارد، که این امر جدایش به طوالنی

) هماتیت(غناطیسی تر با شدت باال جونز را که در یک کارخانه برزیلی یک جداکننده م 11-11
هاي  شدت مغناطیسی مورد نیاز براي جدایش کانی 2-11جدول . دهد نصب شده است، را نشان می

  .دهد هاي مغناطیسی تر با شدت باال را نشان می مختلف را در جداکننده
    

  .هاي مختلف یند کانیشدت مغناطیسی مورد نیاز براي فرآ -2- 11جدول 
  )گوس(شدت مغناطیسی   نام کانی
  14000-18000  آپاتیت
  10000-18000  بیوتیت
  10000-16000  کرومیت
  14000-20000  اپیدوت
  12000-19000  گارنت
  15000-18000  گوتیت
  13000-18000  هماتیت
  8000-16000  ایلمنیت
  16000-20000  لیمونیت
  خیلی کم- 1000  منیتیت
  14000-20000  مونازیت
  11000-15000  اولیوین
  15000-19000  پیرولوزیت
  1000- 4000  پیروتیت
  10000-18000  سیدریت
  3500-18000  سرپانتین
  11000-16000  ولفرامیت
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اي در  که براي فرآیند هماتیت در کارخانه) جونز(جداکننده مغناطیسی با شدت باال  -11-11شکل 

  .برزیل نصب شده است
  

  (High Tension Separation) ش الکتریکیجدای - 11-5
جدایش الکتریکی و یا الکترواستاتیکی براساس اختالف موجود در هدایت الکتریکی 

ها با یکدیگر  که تقریباً هدایت الکتریکی تمامی کانی از آنجائی. باشد هاي مختلف در خوراك می کانی
هاي خاصی  اي براي پرعیارسازي کانی عنوان روش گسترده تواند به متفاوت است، لذا این روش می

هاي سنگین و یا کانسارهاي  ها از ماسه بیشترین استفاده از این روش در جدایش برخی کانی. باشد
وجود آمدن محدودیت  این امر که خوراك باید کامالً خشک باشد، موجب به. باشد نوع پالسر می

ن عیب کلی روش مغناطیسی رنج براي این روش گشته است، ولی در کل این روش نیز از هما
براي فرآیند موثر در روش الکتریکی، خوراك . باشد ریز می برد که ظرفیت پائین براي ذرات دانه می

هائی با ضخامت بسیار کم عرضه شود، که این امر ورودي خوراك را بسیار محدود  صورت الیه باید به
  .اشندمیکرون ب 75نماید، بویژه اگر ذرات به ریزي مثالً  می

ها و  که ذکر شد، از خاصیت هدایت الکتریکی ذرات و کانی در این نوع جدایش همانطوري
فلزات . نمایند مواد معدنی استفاده شده و با توجه به تفاوت این خاصیت ذرات را از یکدیگر جدا می

ولیبدنیت همانند طال، نقره، مس و غیره و بسیاري از سولفیدهاي فلزي همانند کالکوپیریت، گالن، م
ها و غیره هدایت  ها مانند گرافیت، گارنت، کالکوپیریت، تلوریدها، ماسه و غیره و دیگر کانی

هاي  ها و کانی البته این در حالی است که بیشتر باطله. هاي الکتریکی خوبی هستند کننده
کتریکی هاي نسبتاً ضعیفی از جریان ال غیرسولفیدي همانند کلسیت، گچ، اسپینل، مونازیت، هادي

کار بیآید، جدایش  همراه غیرهادي به هاي هادي به اگر یک ماده معدنی داراي ذرات و کانی. باشند می
بر این اساس استوار است که دو جسم داراي یک نوع بار الکتریکی، همدیگر را دفع نموده و اگر این 

  .نمایند دو ذره و جسم داراي بارهاي مختلف باشند، یکدیگر را جذب می

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 143

نتیجه اگر یک ترکیب از ذرات هادي و هادي ضعیف را بر روي سطحی که داراي شارژ در 
الکتریکی باالئی است، قرار داده شود، ذرات هادي داراي همان نوع شارژ و بار الکتریکی شده و در 

دست  از طرف دیگر ذرات غیرهادي، با اکراه بیشتري بار الکتریکی را به. شوند نتیجه دفع می
آنچه در این نوع جدایش بسیار مهم است، اختالف در . و بنابراین دفع سریع را ندارندآورند  می

  .شود قابلیت هدایت الکتریکی ذرات مختلف است، که در نهایت موجب جدایش ذرات می
  
  (Mechanism of Electrical Separation) سم جدایش الکتریکییمکان -11-6

جدایش . ات ریز قابل کاربرد استجدایش الکترواستاتیکی در شرایط خشک و براي ذر
که  هنگامی. باشد براساس قابلیت نسبی ذرات براي شارژ و بار الکتریکی و نگهداري این شارژ می

گیرند، آنها ممکن است مقداري الکترون را از  ها در یک میدان الکتریکی یا ولتاژ باال قرار می کانی
، و در )بار منفی داشته باشند(دست بیآورند  را بهو یا الکترون ) دست آورند بار مثبت به(دست داده 
در فرآیند جدایش الکتریکی سه مرحله متمایز، . ها دفع و یا جذب شوند وسیله دیگر کانی نتیجه به
  :وجو دارد

  ایجاد شارژ الکتریکی در ذرات،) الف
  جدایش ذرات از سطح جداکننده الکتریکی،) ب 
  یا غیرهادي،جدایش مواد و ذرات یکسان هادي و ) پ 

  :وجود آید تواند به طرق مختلفی به در جدایش الکتریکی و یا الکترواستاتیکی، بار الکتریکی ذرات می
  ،(Contacting dissimilar particles)تماس ذرات مختلف  -
  ،(Ion Bombardment)بمباران یونی  -
  ،(Induction)القاء  -

شند و سپس از یکدیگر جدا شوند، یکی از که دو ذره مختلف با هم تماس داشته با هنگامی  
سطح بین دو ذره بسیار کوچک است تا قادر به . ذرات، بار منفی و دیگري بار مثبت خواهد داشت

تر تعداد تماس باید افزایش  منظور ایجاد سطح شارژ بزرگ اي باشند، و به ایجاد شارژ قابل مالحظه
تر باشند، چگالی  ند از نظر هدایت الکتریکی ضعیفگیر اگر ذراتی که در تماس با هم قرار می. یابد

  .شارژ سطحی ذرات باال خواهد بود
. باشد ها توسط هوا، در واقع چیزي جز هدایت الکتریسیته نمی ها و یا الکترون بمباران یون  

فلزات اعم از مایع و جامد . گازها از نظر هدایت الکتریسیته با مایعات و جامدات متفاوت هستند
ها و در  دهند و در بیشتر اکسیدها و سیلیکات ها، هدایت را انجام می له حرکت الکترونوسی به

البته در گازها، تحت شرایط طبیعی نه یونی . کنند ها بار شارژ الکتریکی را حمل می ها، یون محلول
گازها بنابراین . هاي گازها از یکدیگر فاصله زیادي را دارند وجود دارد و نه الکترونی، و مولکول

ولی اگر بین دو الکترود اختالف پتانسیل زیادي وجود . نماید عنوان محافظ به خوبی عمل می به
  .شود داشته باشد، موجب شکسته شدن گاز و تخلیه آن می
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حاصل  (Corona discharge) "تخلیه کرونا"وسیله شکل مناسبی از الکترودها نوع  به
ها قرار  کرونا باید بگذرند، لذا تحت اصابت الکترون حال اگر ذرات کانی از داخل این. خواهد شد

چنانچه ذرات کانی با یک . و ذره کانی غرق در بار الکتریکی خواهد شد) ها و یا آنیون(خواهند گرفت 
وجود  استوانه هادي و فلزي در تماس باشد، یک ارتباط و حرکت بار الکتریکی بین ذره و استوانه به

ذراتی که هادي خوبی . اط به خاصیت هدایت الکتریکی کانی بستگی داردخواهد آمد، که میزان ارتب
کنند و ذراتی که هدایت الکتریکی ضعیفی  هستند، بار الکتریکی خود را به سطح استوانه منتقل می

دارند و نهایتاً موجب جدایش آنها خواهد  را دارند و یا غیرهادي هستند، بار الکتریکی خود را نگه می
  .شد

افتد که یک ذره بر روي سطح یک هادي  بار الکتریکی توسط القاء، زمانی اتفاق میایجاد   
در نتیجه القاء، ذره به سرعت داراي بار . قرار گیرد و یک میدان الکتریکی نیز وجود داشته باشد

هاي کوچک  ناخالصی. ها بسیار متفاوت است قابلیت هدایت الکتریکی کانی. الکتریکی خواهد شد
هاي  ها موثر باشند و رفتار آنها را در جداکننده بر روي هدایت الکتریکی کانی توانند می

ها به طبیعت کریستالی و بلورین  قابلیت هدایت الکتریکی کانی. الکترواستاتیکی تعیین نمایند
  .در زیر آمده است) 3-11جدول (ها  قابلیت هدایت الکتریکی نسبی کانی. ها بستگی دارد کانی

  
  .هاي مختلف هدایت الکتریکی کانی -3- 11جدول 

  مقدار هدایت الکتریکی  کانی/نام فلز
  63/0*106  مس
  455/0*106  طال
  8*103  کوولیت
  35/3*103  گالن
  7/0*103  گرافیت
  119  پیروتیت
  98/0  کالکوپیریت
  7/41  پیریت
  2/1  منیتیت
  25*10-3  کوپریت
  14/0*10-3  سیدریت
  10-9- 10-11  مرمر
  10-12- 10-17  میکا
  10-14- 10-19  کوارتز
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ها و در نتیجه جدایش الکتریکی تاثیر  عوامل مختلفی بر قابلیت هدایت الکتریکی کانی  
  :گذارد می

  ها، شرایط سطحی کانی -
  درجه حرارت، -
  نوع ماده وزن مخصوص، شکل و سایز، -
  

هاي  ري، حاللها آلوده باشند، جدایش ممکن است با انجام گرد و غبارگی چنانچه سطوح کانی
در هر ). یعنی آنکه سطح را آماده پذیرش بار نمایند(شیمیائی و سایش سطح بهتر انجام شود 

گاهی وجود یک الیه . صورت هزینه فرآیند و خشک کردن مجدد سطح باید مورد نظر قرار گیرند
ه از موادي همچنین استفاد. نازك گرد و غبار ممکن است تاثیر منفی بر کارآئی فرآیند داشته باشد

ها، کلرید باریم، فلوئورید هیدروژن، سیانید سدیم و سولفات مس بر هدایت الکتریکی  همانند آمین
  .باشد انتخابی موثر می

ها تغییر نموده و بهتر  با تغییر درجه حرارت و افزایش آن، هدایت الکتریکی بیشتر کانی  
از . در برخی موارد گزارش شده است گراد، درجه سانتی 600افزایش درجه حرارت تا حد . شود می
  :توانند در سه گروه زیر قرار گیرند نظر الکترواستاتیکی مواد می نقطه

  ،)کنند ها آزادانه حرکت می الکترون(هادي  -
  ،)ها بسیار محدود است حرکت الکترون(غیرهادي  -
  ،)مابین دو حالت فوق قرار دارند(نیمه هادي  -
  

بنابراین با . یابد قدرت میدان الکتریکی اعمال شده، افزایش می ها با افزایش حرکت الکترون
ها همانند یک هادي عمل خواهند  هاي شدت باال، حتی مواد در دسته غیرهادي استفاده از پتانسیل

ماکزیمم سایز مورد . ها هستند وجود یک مقدار کم از ناخالصی ها بسیار حساس به نیمه هادي. نمود
متر  میلی 3طور مثال سولفیدهاي سنگین تا حد  به. مخصوص بستگی داردفرآیند به شکل و وزن 

تواند مورد فرآیند واقع  متر هم می میلی 25توانند مورد فرآیند قرار گیرند، در حالی که کک تا  می
  .میکرون است 50مینیمم سایز مورد فرآیند در حدود . شود

   
  هاي الکترواستاتیکی انواع جداکننده -11-7

  :هاي الکترواستاتیکی وجود دارند ز جداکنندهدو نوع اصلی ا
  ،(Electro-dynamic Separators)هاي الکترواستاتیکی الکترودینامیکی  جداکننده) الف

  ،(Electro-static Separators)هاي الکترواستاتیکی  جداکننده) ب 
ي دینامیکی کاربرد ها رفتند، امروزه جداکننده کار می هاي الکترواستاتیکی بیشتر به اگرچه جداکننده
  .بیشتري را دارند
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  هاي الکترودینامیکی جداکننده -11-7-1
 (High tension separator)هاي با شدت باال  امروزه این نوع جداکننده را جداکننده  

یک جداکننده با شدت باال براي موادي قابل کاربرد است که آنقدر درشت باشند تا در . نامند می
محدوده . که خشک بودن فرآیند یک ضرورت باشد کار روند و یا جائی وانند بهفرآیند فلوتاسیون نت

ذرات خوراك توسط الکترود بمباران یونی شده و ذرات . میکرون است 60-500سایز مورد قبول 
هادي بار خود را به روتور منتقل نموده و بر اثر نیروي گریز از مرکز از استوانه و یا روتور جدا 

  ).12-11شکل (شوند  می
  

  
  .جداکننده الکترواستاتیکی نوع الکترودینامیکی با شدت باال -12-11شکل 

  
متر ساخته  3متر و طول تا  میلی 240تا  150ها از قطرهاي  سایزهاي مختلفی از جداکننده  

هاي با شدت باال و یا الکترودینامیکی به عوامل مختلفی بستگی دارد و تا  ظرفیت جداکننده. اند شده
کیلوگرم  1000کیلوگرم در ساعت براي هر متر از طول روتور براي مواد معدنی آهن و تقریباً  2500

روتور  6طور مثال یک جداکننده با  به. هاي ساحلی ظرفیت وجود دارد براي هر متر روتور براي کانی
  .تن در ساعت از ماده معدنی هماتیت را مورد فرآیند قرار دهد 54تواند  سه متري می

  
  هاي الکترواستاتیکی جداکننده - 11-7-2

هاي  گرفتند از جداکننده هاي قبلی که بیشتر مورد استفاده قرار می جداکننده  
. نمایند اي بودند و امروزه بیشتر از نوع الکترواستاتیکی گردان، استفاده می الکترواستاتیکی صفحه

  :شوند یم میهاي الکترواستاتیکی به دو گروه تقس طور کلی انواع جداکننده به
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  ،(Rotor type separator)هاي نوع گردان  جداکننده - الف
  ،(Plate type separator)اي  هاي نوع صفحه جداکننده -ب

شکل (هاي دینامیکی هستند  هاي نوع گردان در ظاهر شبیه به نوع جداکننده جداکننده
از یک الکترود براي تولید  ، ولی در این جداکننده، الکترود یونی وجود ندارد و به جاي آن)11-13

اي بر روي روتور که به زمین متصل است، در  که ذره هنگامی. شود میدان الکتریکی استفاده می
کند و قطبی  صورت القاء بار سطحی پیدا می گیرد، به سرعت به میدان الکترواستاتیکی قرار می

و بنابراین به سوي الککترود جذب یابند  ذرات هادي سریعاً همانند روتور بار الکتریکی می. شود می
ذرات غیرهادي . کنند گردند و بر اثر نیروي ثقل سقوط می شوند و از سطح روتور جدا می می

وسیله برسی از  مانند تا در اثر نیروي ثقل سقوط کنند و یا به همچنان بر روي سطح روتور باقی می
  .شوند روتور جدا می

) اي، و ب نوع صفحه) الف: اي به دو نوع وجود دارند هاي الکترواستاتیکی صفحه جداکننده  
ذرات . باشند کارکرد این دو نوع شبیه به یکدیگر می. اند نشان داده 14-11نوع سرندي، که در شکل 

لغزند و تحت تاثیر یک میدان الکتریکی واگرا،  دار متصل به زمین، می خوراك بر روي صفحه شیب
صورت  ذرات خوراك به. گیرند شود، قرار می القائی تولید میکه توسط یک الکترود قوس دار بزرگ 

اند، توسط الکترود جذب  شوند و ذرات هادي که داراي باري مخالف الکترود شده القاء باردار می
    .دهند شوند و ذرات غیرهادي به حرکت خود براي خروج از سرند ادامه می می

  

  
 .انجداکننده الکترواستاتیکی نوع گرد -13-11شکل 
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هاي الکترواستاتیکی ذرات ریز هستند که تحت تاثیر نیروهاي ضعیف قرار  در جداکننده  
صورت عملی استفاده  به. اشد گیرندو بنابراین محصول هادي، ترجیحاً داراي ذرات ریز هادي می می

عموالً باشد، و م ها براي پرعیارسازي روتیل و ایلمنیت از کنسانتره زیرکن می اصلی از این جداکننده
، که در آنها ذرات )15- 11شکل (گیرند  ها، مورد استفاده قرار می صورت یک سري از جداکننده به

 .شوند غیرهادي چندین بار مورد فرآیند واقع می
  

  

  
  .نوع سرندي b)اي،  نوع صفحه a): هاي الکترواستاتیکی جداکننده -14-11شکل 
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هاي  ، در جداکننده(b)، سرندها (a)صفحات شماتیکی از ترتیب قرار گرفتن  -15-11شکل 

  .الکترواستاتیکی
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