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ความเขมขนของแรเหล็ก พบวาแรคางตะแกรงมีปริมาณเหล็กสูงที่สุดมีความเขมขน Fe2O3 66.67% เก็บแร
ไดคิดเปน 86.58 % ของปริมาณ Fe ทั้งหมดในแรปอน 
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บทที่ 1 

ขอมูลเบื้องตน และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

1.1 ขอมูลเบื้องตน 

แรฮีมาไทต (Hematite, Fe2O3) มีลักษณะสีน้าํตาลแดง และแดงเขมจนเกือบดํา บางทีอาจพบแรสี
เทาแบบเหล็ก ผงละเอียดมีแดงเลือดหมู ผิวแรมีเนื้อแรแบบสมานแนนมีความดานคลายดิน แตถาแรเกิด
เปนผลึกจะมีความวาวแบบกึ่งโลหะ ความแข็ง 5.5-6.5 ถ.พ. 5.3 เปนสินแรเหล็กที่สําคัญในการถลุงเอา
โลหะเหล็กในประเทศไทยมีการสํารวจพบในหลายจังหวัด เชน เลย ลพบุรี กาญจนบุรี และ
นครศรีธรรมราช 

แรเหล็กตัวอยางที่ทําการทดลองเปนแรของผูประกอบการที่นํามาขอรับความชวยเหลือในการ
ทดลองแตงแร เปนแรที่ผานกระบวนการยอยและคัดขนาดมาแลว  โดยทางผูประกอบการตองการหาวิธีที่
จะนําแรที่ผานตะแกรง 20 เมช มาแตงเพื่อทําใหแรมีคาเปอรเซ็นตเหล็กเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มมูลคาในเชิง
พาณิชย โดยไดเลือกทําการทดลองโดยใชไฮโดรไซโคลนและโตะแยกแร  ใชหลักความตางของความ
ถวงจําเพาะ (Gravity Concentration) ซ่ึงเปนวิธีที่ลงทุนนอย เสียคาใชจายต่ํา และไมเกิดมลพิษตอ
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงผลจากการทดลองจะไดนําไปใชในการออกแบบสรางโรงแตงของผูประกอบการตอไป 

 
 

 
 

รูป 1.1  ลักษณะของแร Hematite(Fe2O3) ที่นํามาทําการแตงแร 
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1.2 วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาทดลองการแตงแรเหล็กโดยใชความตางของความถวงจําเพาะ(Gravity Concentration) 
ผลที่ไดจะนําไปใชเพื่อเปนแนวทางสําหรับการออกแบบโรงแตงตอไป 

1.3 เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใช 

1.3.1 ตะแกรงสั่น(vibrating screen) 

การทํางานของตะแกรงสั่นประกอบดวย 2 ลักษณะ คือการเกิดจากการจัดเรียงตัวของชั้นวัตถุบน
ตะแกรงที่เรียกวา Stratification ซ่ึงในขบวนการนี้วัตถุขนาดใหญจะพยายามขึ้นไปอยูในชั้นบนของชั้น
วัตถุบนตะแกรง (material bed) ในขณะที่วตัถุขนาดเล็กกวาจะพยายามแทรกตัวผานชองวางของวัตถุขนาด
ใหญลงสูช้ันลางของตะแกรง ในลักษณะที่ 2 คือ การผานรูตะแกรงลงไปของวัตถุขนาดเล็กโดยขึ้นกับ
ปจจัยหลายอยาง โอกาสที่วัตถุขนาดเล็กจะผานรูตะแกรงไปไดนั้นเรียกวา Probability of Separation 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอขบวนการ stratification นั้นพอจะกลาวไดดังนี ้

1. ความหนาของชั้นวัตถุบนตะแกรง(bed depth)  

ถาหากชั้นวัตถุหนามากไปจะทําใหเกิด stratification ชาผลที่ตามมาคือวัตถุเล็กๆ จํานวนหนึ่ง 
แทรกตัวลงไปยังชั้นลางของตะแกรงไมทัน จึงออกไปปนกับวัตถุใหญ (oversize) 

2. ความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่บนชั้นของตะแกรง 

หากความเร็วนี้ชาโอกาสที่วัตถุเล็กจะสามารถแทรกตัวลงลางตะแกรงและผานตะแกรงก็มีมาก 
แตทําใหความสามารถของตะแกรงต่ํา 

3. ลักษณะของการสั่น 

ประกอบดวยความกวางของการสั่น (amplitude) ทิศทางของการสั่น (rotation direction) ชนิด
ของการสั่น และชนิดของตะแกรง 

4. ความชื้นของผิววัตถุ 

5. อัตราการปอน 

สําหรับการเกิด Stratification บนชั้นตะแกรงตามความยาวของตะแกรงแสดงในรูปที่ 2 ซ่ึงจะ
เห็นวาในชวงแรก คือ จาก a ถึง b ปริมาณวัตถุขนาดเล็ก ที่ลอดผานตะแกรงจะคอยๆ เพิ่มขึ้น เนื่องจากเปน
ชวงที่ยังไมเกิด stratification ไดสมบูรณ หลังจากนั้นเมื่อวัตถุขนาดเล็กสวนใหญแทรกลงถึงชั้นลางของ
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ตะแกรงแลวปริมาณที่วัตถุเล็กจะผานรูตะแกรงมีมากที่สุดในชวงจาก a ถึง b และหลังจากนั้นจะคอยๆ
ลดลงจนไมมีวัตถุที่เล็กกวารูตะแกรงเหลืออยูในชั้นวัตถุบนตะแกรง 

 

 
รูป 1.2 การเกิด Stratification บนตะแกรงสั่น 

 

จากรูปนี้จะแสดงใหเห็นวา ความยาวของชั้นตะแกรงก็มีสวนสําคัญตอประสิทธิภาพของการคัด
ขนาดดวยถาหากสั้นไปการคัดขนาดเกิดไดไมทันสมบูรณ แตถาหากยาวเกินไปก็จะทําใหตองเสียพลังงาน
ในการขับเคลื่อนตะแกรงที่หนักมากขึ้นโดยใชเหตุ 

 
1.3.2 ไฮโดรไซโคลน (hydrocyclone) 

ไฮโดรไซโคลนเปนเครื่องคัดขนาดหรือคัดน้ํา ที่อาศัยแรงหมุน (centrifugal force) เพื่อเพิ่มอัตรา
การตกตัวของอนุภาค (แรงที่เกิดขึ้นในไซโคลนมี 2 แรง ที่อยูตรงขามกัน คือ แรงหนึ่งเปนแรงหมุน และ
อีกแรงหนึ่งมีทิศทางตรงกันขาม คือ แรงฉุด (drag force) แรงหมุนทําใหการตกตัวของอนุภาคแบบสโตก 
ดวยอัตราที่เร็วขึ้น ดังนั้น การแยกของอนุภาคจะขึ้นอยูกับขนาด และความถวงจําเพาะของอนุภาค อนุภาค
ที่ตกตัวเร็วจะวิ่งไปที่ผนังของไซโคลน ซ่ึงมีความเร็วที่ต่ําสุด และจะเคลื่อนตัวลงที่ apex และเนื่องจากการ
กระทําของแรงฉุด อนุภาคที่ตกตัวชากวากจ็ะเคลื่อนตัวเขาสูแกนกลางของไซโคลน ซ่ึงเปนบริเวณที่ความ
ดันต่ํา และในที่สุดก็จะถูกพาออกไปที่ vortex-finder เปนสวนไหลลน 
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รูป 1.3 แสดงแรงตางๆ ที่เกิดในไฮโดรไซโคลน 

 

การเกิดแรงมี 2 บริเวณ คือ บริเวณสวนนอก มีทิศทางการไหลลงและบริเวณสวนในมีทิศ
ทางการไหลขึ้น ทําใหเกิดตําแหนงที่ความเร็วในแนวดิง่เปนศูนย ซ่ึงจะเกิดเปนบริเวณกวางในตัวของ
ไซโคลน เรียกวา “envelope of zero vertical velocity” อนุภาคจะถูกผลักออกจากบริเวณนี้โดยแรงเหวี่ยงที่
แรงกวา และในที่สุดก็จะออกที่สวนลาง (underflow) ในขณะที่อนุภาคบางสวนถูกซัดเขาสูใจกลางดวย
แรงฉุด ที่มากกวาและจะออกในสวนไหลลน อนุภาคที่อยูบน envelope of zero vertical velocity จะมีแรง
กระทําของแรงเหวี่ยง และแรงฉุดที่เทากัน และมีโอกาสเทากันที่จะออกมาที่สวนกลางหรือสวนไหลลน 
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รูป 1.4 ภาพตัดขวาง แสดงสวนประกอบของไฮโดรไซโคลน 

 

จากการศึกษาของ renner และ cohen แสดงวาการคัดขนาดไมไดเกิดขึ้นตลอดทั้งตัวของ
ไซโคลน โดยการใชโพรบความเร็วสูง (high-speed probe) เก็บตัวอยางที่ตําแหนงตางๆ  ภายในไซโคลน 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 150 มม. ปรากฏวาของปอนที่ยังไมไดแยกขนาด ตามบริเวณ A วิ่งไปที่ผนังของ
ตัวเครื่อง สวนบนของไซโคลน ในบริเวณ B เปนสวนที่มากที่สุด เปนขนาดที่โดนคัดแลวขนาดโตทั้งหมด 
และมีขนาดใกลเคียงกัน ซ่ึงจะเปนสวนหยาบและไหลออกที่สวนลางของเครื่อง ในทํานองเดียวกันบริเวณ 
C รอบๆ vortex-finder จะเปนขนาดละเอียดทั้งหมด แตสําหรับบริเวณ D จะเปนบริเวณเดียวทีม่ีการคัด
ขนาดอยู (zone of classification) และมีรูปรางเปน toroid จะเห็นวาในบริเวณนี้การกระจายตัวของขนาด
อนุภาคจะเปนขนาดโตถึงเล็ก เขาสูแกนของไซโคลน ซ่ึงจากการสังเกตของเครื่อง dynawhirlpool heavy 
Medium Separator ก็ไดผลทํานองเดียวกัน  
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รูป 1.5 แสดงการกระจายตัวของอนุภาคในบริเวณตางๆภายในไซโคลน 

 

การหาประสิทธิภาพของไซโคลนไดโดยวิธีการหา สมรรถนะ (performance) หรือ Partition 
curve ซ่ึงอาจจะเปนคาสัดสวนโดยน้ําหนกั หรือปริมาณของอนุภาคแตละขนาดในของปอน ขนาดที่แยก
ออก (cut point) ของไซโคลนมักจะกําหนดที่ 50% ของอนุภาคในของปอนที่แยกออกไปอยูในสวนหยาบ
ของ Partition curve ซ่ึงหมายถึงวา อนุภาคที่มีขนาดหนึ่งมีโอกาสที่จะแยกออกไปทางสวนหยาบ และสวน
ละเอียดหรือสวนไหลลน เทาๆ กัน ซ่ึงเรียกจุดนี้วา “ขนาด d50” ความคมหรือแมนยําในการแยกจะขึ้นอยู
กับความชันในสวนกลางของ Partition curve คือ ยิ่งชันแสดงวา มีประสิทธิภาพสูงกวาการหาความชัน
ของเสนโคงหาจากจุด 75%  และ 25%  ของการกระจายตัวของอนุภาคในของปอนที่แยกออกไปอยูที่สวน
หยาบ เรียกขนาด d75 และ d25 และประสิทธิภาพของการแยกหรือ imperfection หาไดดังนี้ 

                                       I = (d75- d25)/2d50 

1.3.3 โตะแยกแรแบบเปยก(Shanking table) 

โตะแยกแรเปนอุปกรณการแตงแรชนิดหนึ่ง ซ่ึงแยกแรออกได โดยอาศัยความแตกตางของความ
ถวงจําเพาะ ของแรกับมลทินแร ขนาดของเม็ดแรที่จะแยกไดผลดี คือ ขนาดประมาณ 20-40 เมช หรือ
ละเอียดกวา โตะแยกแรแบงออกตามขนาดของเม็ดแรที่จะแยกได 2 ชนิด คือ sand table และ slime table 
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น้ํา ทีป่อนแร
รางน้าํ

น้ําลางแร

ไมลกูขั้น

กลไกขับโตะ

มอเตอร

หัวแร

แรคละ หางแร ตะกอนขุน

 
รูป 1.6 สวนประกอบของโตะแยกแร 

 

การแตงแรเม็ดละเอียด ดวยโตะแยกแร ขึ้นอยูกับธรรมชาติ ของน้ําบนพื้นที่เอียงและความหนืด
(viscosity) ของของเหลว หรือน้ํา ของเหลวที่มีความหนืดสูง ยอมทําใหความเร็วของการไหลบนพื้นเอียง
ลดลง ลักษณะของรูปรางเม็ดแร หรือวัตถุที่ใชแยกยอมมีผลตอการแยกดวย เชนเม็ดแรรูปทรงกลม จะไหล
ไปไดไกลกวา รูปรางแบน หรือส่ีเหล่ียมและเราสามารถ ลําดับชนิดของอนุภาคที่สามารถไหลลงตามพื้น
โตะดี และไมดีไดดังนี ้

ขนาดละเอียด อนุภาคแรหนัก ไหลชาที่สุด 

ขนาดหยาบ อนุภาคแรหนัก และแรเบาที่ละเอียดไหลชา 

ขนาดหยาบ อนุภาคแรเบา ไหลเร็ว 

พฤติกรรมของอนุภาคในการแยกแรดวยโตะแยกแรนั้น จะขึ้นอยูกับสวนประกอบดังนี้ 

 - ความเอียง (slope) ของโตะ 

 - ความหนาของน้ํา ที่ไหลบนโตะหรืออัตราการไหลของน้ํา 

 - ความหนืดของน้ํา 

 - สัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานระหวางอนุภาคกับพื้นโตะ 

 - คาความถวงจําเพาะของอนุภาค 
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 - รูปรางของอนุภาค 

 - ความหยาบของพื้นโตะ 

สวนประกอบที่สําคัญของโตะแยกแร 

1. พื้นโตะ ปกติทําดวยไมและปูดวยพื้นยาง หรือไฟเบอรกลาส บนพื้นโตะจะตอกไมลูกขั้น 
(riffle)  เอียงไปตามแนวยาวของโตะ โดยมีความหนาตอนตนทางปลอยแร และคอยๆ บางตอนปลาย บาง
ตอนที่บางมากอาจใชแผนทองแดงบางๆ  ตอกแทนไมลูกขั้นลูกขั้นอันบนจะสั้นกวาลูกขั้นอันถัดลงมา
เล็กนอย และมีความยาวเพิ่มขึ้นเรียงลําดับกันลงไป 

2. เครื่องกลไก (head motion)  มีหนาที่ทําใหโตะมีจังหวะโลไปขางหนาชา และโลกลับโดยเร็ว 
การเคลื่อนของกลไก จะทําใหเม็ดแร เคลื่อนที่ไปตามแนวยาวของโตะ หรือตามแนวเอียงของลูกขั้น แร
หนักจะเคลื่อนที่ไดไกลกวาแรที่เบากวา 

3. โครงเหล็กและสวนประกอบที่ทําใหโตะเอียง ไดตามมุมตางๆ ที่ตองการ 

การทํางานของโตะ 

พื้นโตะตั้งอยูบนโครงเหล็ก มีกลไกประกอบ ทําใหสามารถจัดพื้นโตะใหเอียง มีความสูง
ทางดานรางน้ํา และต่ําทางดานตรงขาม น้ําจะถูกปลอยใหไหลลงตามราง และไหลแผลงพื้นโตะ ปอนแร
ลงในที่ปอน มอเตอรไฟฟาจะขับเครื่องกลไก ทําใหโตะเคลื่อนที่ไปขางหนาชา และกระตุกกลับขางหลัง
โดยเร็ว 

 แถบที่เคลื่อนที่เร็วที่สุด คือ การเคลื่อนที่ของแรเบาขนาดหยาบที่สุด (มลทิน) 

 แถบที่เคลื่อนที่พอเหมาะ คือ การเคลื่อนที่ของแรเบาละเอียด แรหนักขนาดใหญ และแร
คละ 

 แถบที่เคลื่อนที่ชาที่สุด คือ การเคลื่อนที่ของแรหนักขนาดละเอียด 



บทที่ 2 

ขั้นตอนในการปฏิบัติการแตงแร 

2.1 การลางแร 

เนื่องจากตัวอยางแรที่ไดมา มีลักษณะเปนเม็ดหยาบและเม็ดละเอียดและมีฝุนผงดินปะปนกัน 
โดยแรเม็ดหยาบสวนใหญมีขนาดประมาณ + 20 mesh ดังนั้นในกระบวนการแรกจึงนําเอาแรแหงน้ําหนัก  
20 kg. มาแชน้ําและกวนทิ้งไวประมาณ 24 ชม.เพื่อทําการชะลางเอาฝุนผงดินที่ปนเปอนมากับแรอยูกับน้ํา
ออก 

 

 
 

รูป 2.1 นําแรมาแชน้ําและกวนทิ้งไวเพื่อละลายเอาดิน(Slime)ออก 

 

2.2 การคัดขนาดดวยตะแกรงมาตรฐาน 

รินสวนที่เปนน้ําออก หลังจากรินเอาน้ําดินออกหมดแลว ก็นําเอาแรที่ตกตะกอนมาทําการรอน
เปยกดวยตะแกรงขนาด 20 mesh เพื่อคัดเอาเม็ดแรหยาบขนาด + 20 mesh ออก เพื่อจะนําไปทําการ
วิเคราะหทางเคมีเพื่อหาคาเปอรเซ็นตแรเหล็ก 
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รูป 2.2 นําแรมาแชน้ําและกวนทิ้งไวเพื่อละลายเอาดิน(Slime)ออก 

 ทําการรอนเปยกดวยตะแกรงเพื่อคัดเอาเม็ดแรขนาด+20mesh 

 
 

 
 

รูป 2.3 เม็ดแรขนาด +20 meshที่ไดจากการรอน 

2.3 คัดขนาดดวยไฮโดรไซโคลน 

หลังจากคัดเอาเม็ดแรขนาด + 20 meshออกหมดแลวก็นําเอาเม็ดแรขนาด – 20 mesh มาคัดขนาด
ดวยไฮโดรไซโคลน เพื่อทําการเก็บกูแรที่หนักที่มีขนาดละเอียดอีกครั้ง โดยใช % solidในการปอนเขา
ไฮรโดรไซโดลน ประมาณ 25 % solid w/w และใชความดันในการปอนประมาณ 10 psi. โดยไฮโดร
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ไซโคลนที่ใชมีขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน 75 มม. ซ่ึงจากการคัดขนาดดวย;วิธีนี้ จะได แร 2 สวนคือ
Overflow(น้ําดิน) กับUnderflow(แรหนักขนาดละเอียด) 

 
 

 
 

รูป 2.4 ขณะทําการคัดขนาดดวยไฮโดรไซโคลน 

 

2.4 คัดขนาดดวยโตะแยกแรแบบเปยก 

แรสวน overflow จากการคัดขนาดดวยไฮโดรไซโคลนจะถูกปอนเขาโตะแยกแรเพื่อทําการเก็บ
กูแรหนักที่มีขนาดละเอียดอีกครั้งโดยปรับ % solidในการปอนใหไดประมาณ 20 % solid w/w ซ่ึงจากการ
แยกดวยโตะแยกแรจะไดสวนของหัวแร เปนแรหนัก และหางแร คือน้ําดิน 
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รูป 2.5 ขณะทําการคัดขนาดดวยโตะแยกแร 
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รูป 2.6 แสดง Flow sheet  การปฏิบัติการแตงแร 

 



บทที่ 3 

ผลการแตงแร 

จากผลการแตงแรจะไดผลิตภัณฑ (product) ทั้งหมด 5 ประเภท ดังนี้ 

Slime  คือ น้ําดินที่ไดจากขั้นตอนการลางแร 

HM20 คือ เม็ดแรที่คางตะแกรงขนาด +20 เมช  

HM-UF คือ แร under flow จากการแยกดวย ไฮโดรไซโคลน (underflow) 

HM-TL  คือ หางแรจากโตะแยกแร (tailing) 

HM-CO คือ หัวแรจากโตะแยกแร (concentrate) 

3.1 การลางและคัดขนาดแรดวยตะแกรงมาตรฐาน 

ตัวอยางแรเมื่อถูกนํามาละลายน้ําเพื่อลางเอาดินโคลนออก จะไดน้ําดิน (slime) ที่อาจมีแรเหล็ก
ปนอยูมีลักษณะขุนขนสีน้ําตาลแดง แสดงดังรูป 3.1  คิดเปนน้ําหนัก 2 กิโลกรัม จากน้ําหนักแรปอน 20 
กิโลกรัม  แรที่ผานการลางเอาน้ําดินออกแลวนําไปรอนดวยตะแกรง พบวาแรที่มีลักษณะเปนกรวดเม็ดสี
แดง และน้ําตาลแดง มีขนาดใหญสุดประมาณ  1 เซนติเมตร แสดงดังรูป 3.2 

 
 

 
 

รูป 3.1 ตัวอยาง  Slime  เปนน้ําดินที่ไดจากการลางแรดวยน้ํา 
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รูป 3.2 ตัวอยาง  HM20 เม็ดแรขนาด + 20 mesh 

 

รายละเอียดการคํานวณปริมาณแรในตัวอยางแรที่ไดแตละขั้นตอน แสดงดังนี้ 
3.1.1 ผลการวิเคราะหปริมาณแรเหล็กในแรปอน (Feed) 

น้ําหนักแหง    = 20 kg 

จากผลวิเคราะหมีปริมาณ Fe = 32.35%  

คิดเปนน้ําหนัก Fe ในแรปอน = 20kg x 32.35%   = 6.47 kg 

คิดเปนน้ําหนัก Fe2O3  ในแรปอน = Feof.Wt
Feof.WtAtomic

OFeof.WtMolecular 32 ×  

            = ( 160 / 112 ) x 6.47 = 9.24 kg. 

            = ( 9.24 / 20 ) x 100 = 46.2 % 
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3.1.2 ผลการวิเคราะหปริมาณแรเหล็กในตวัอยางน้ําดิน 

น้ําหนักแหง    = 2 kg. 

จากผลวิเคราะหมีปริมาณ Fe       = ไมมีผลวิเคราะห 

คิดเปนน้ําหนัก Fe2O3  ในแรปอน  = ไมมีผลวิเคราะห 

 
3.1.3 ผลการวิเคราะหปริมาณแรเหล็กในตวัอยาง HM20 

น้ําหนักแหง     = 12 kg. 

จากผลวิเคราะหมีปริมาณ Fe       = 46.67 % 

         = 46.67% x 12 kg.  = 5.6 kg. 

เก็บแรได (Recovery of Fe)  = 100
FeedinFeof.Wt

20HMinFeof.Wt
×  

                             = (5.6 / 6.47) x 100 = 86.55 % 

คิดเปนน้ําหนัก Fe2O3  ในแรปอน  = Feof.Wt
Feof.WtAtomic

OFeof.WtMolecular 32 ×  

               = (160/112) x5.6 = 8 kg.  

                = (8/12) x100 = 66.67% 

เก็บแรได (Recovery of Fe2O3)    = 100
FeedinOFeof.Wt

20HMinOFeof.Wt

32

32 ×  

                                  = (8/9.24) x100 = 86.58 % 
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รูป 3.3 ผลการแตงแรฮีมาไทต 

จาก รูป 3.3 เปนการสรุปผลการแตงแรในแตละขั้นตอน จะเห็นวาขั้นตอนการแตงแรดวยการคัด
ขนาดแร +20 เมช ดวยตะแกรง มีผลวิเคราะห Fe ไดความเขมขนสูงสุดคือ 46.67 % และสามารถเก็บแรได 
86.55 %  หรือคิดเปน 86.58% ของ Fe2O3 แรที่คางตะแกรงขนาด +20 เมช นี้เปนเม็ดแรแบบกอนกรวดสี
น้ําตาลแดง และสีแดงเขม ดังแสดงใน รูป 3.2  

การแยกแรขนาด -20 เมช โดยใชไฮโดรไซโคลนพบวาไดแรออกสวน underflow มากกวา 
overflow คิดเปนสัดสวน 5:1 แร underflow มีปริมาณ Fe 17.88% หรือ คิดเปน Fe2O3 21.2 % 
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จากการแตงแรดวยการนําเอาแรสวน overflow จากไฮโดรไซโคลนมาแยกดวยโตะแยกแร พบวา
ไมมีแรออกจากหัวโตะเลย แรทั้งหมดออกมาทางสวนทายโตะหรือหางโตะ โดยแรสวนหางโตะนี้มีความ
เขมขนของ Fe 12.11% หรือคิดเปน Fe2O3 1.84% 

 
ตาราง 3.1 ผลการวิเคราะหปริมาณเหล็กและเหล็กออกไซดในตวัอยางตางๆ 

ตัวอยาง น้ําหนักแหง  (kg) Fe (%) Fe2O3 (%) Recovery of Fe (%) 
แรปอน 20 32.35% 46.2 - 
Slime 2 - - - 
HM20 12 46.67 % 66.67% 86.55 % 

HM-UF 5 14.88  14.88 
HM-TL 1 12.11 17 1.84 
HM-CO 0 - - - 

 
 

 
 

รูป 3.4 ตัวอยาง  HM-UF ผานไฮโดรไซโคลนสวนที่ออกจาก underflow 

 

 
3.1.4 ผลการวิเคราะหปริมาณแรเหล็กในตวัอยาง HM-UF 

น้ําหนักแหง     = 5 kg 
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จากผลวิเคราะหมีปริมาณ Fe       = 14.88 % 

         = 14.88 % x 5 kg  = 0.744 kg 

เก็บแรได (Recovery of Fe)  = 100
FeedinFeof.Wt

UFHMinFeof.Wt
×

−
 

                             = (0.744 / 6.47) x 100 = 11.5 % 

คิดเปนน้ําหนัก Fe2O3  ในแรปอน  = Feof.Wt
Feof.WtAtomic

OFeof.WtMolecular 32 ×  

               = (160/112) x 0.744  = 1.06 kg.  

                = (1.06 /5) x 100  = 21.2 % 

เก็บแรได (Recovery of Fe2O3)    = 100
FeedinOFeof.Wt

UFHMinOFeof.Wt

32

32 ×
−

 

                                  = (1.06 /9.24)x100  = 11.47 % 

 
3.1.5 ผลการวิเคราะหปริมาณแรเหล็กในตวัอยาง HM-TL 

น้ําหนักแหง     = 1 kg 

จากผลวิเคราะหมีปริมาณ Fe       = 12.11 % 

     = 12.11 % x 1 kg  = 0.12 kg 

เก็บแรได (Recovery of Fe)  = 100
FeedinFeof.Wt

TLHMinFeof.Wt
×

−
 

                             = (0.12 / 6.47) x 100 = 1.85 % 

คิดเปนน้ําหนัก Fe2O3  ในแรปอน  = Feof.Wt
Feof.WtAtomic

OFeof.WtMolecular 32 ×  

               = (160/112) x 0.12  = 0.17 kg.  

                = (0.17 /1) x 100  = 17.0 % 
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เก็บแรได (Recovery of Fe2O3)    = 100
FeedinOFeof.Wt

UFHMinOFeof.Wt

32

32 ×
−

 

                                  = (0.17 /9.24)x100  = 1.84 % 

 
 

 
 

รูป 3.5 ตัวอยาง  HM-TL แรออกจากโตะแยกแร 

 

 

 

 



บทที่ 4 

สรุปผลการทดลอง 

4.1 สรุปผลการทดลอง 

การทดลองแตงแรฮีมาไทต ดวยกรรมวิธีลางและคัดขนาดดวยตะแกรง คัดขนาดดวย     ไฮโดร
ไซโคลน และแยกแรดวยโตะแยกแร จะเหน็วาคา Recovery จากการ  คัดขนาดดวยตระแกรงขนาด 20 เมช 
มีคาถึง 86.58 % ในขณะที่การคัดขนาดดวยไฮโดรไซโคลนและโตะแยกแรใหคา Recovery 11.47 % และ 
1.84 % ตามลําดับ ดังนั้น การคัดขนาดดวยไฮโดรไซโคลนและโตะแยกแร จึงไมมีความจําเปนใน
กระบวนการแตงแรของแหลงนี้ ขั้นตอนในการแตงแรมีเพียงกระบวนการลางทําความสะอาดและคัด
ขนาดแรดวยตะแกรงสั่น หากแรเหล็กมีขนาดที่ใหญอาจเพิ่มกระบวนการยอยดวย Jaw Crusher และ 
Hammer Mill เพื่อลดขนาดของแร กอนเขาสูกระบวนการคัดขนาดโดยใชตะแกรงสั่น เพื่อใหไดแรใน
ขนาดที่ตลาดตองการ  
4.2 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ตัวอยางแรฮีมาไทต ที่ทําการทดลองนี้มีความเขมขน Fe2O3 46.2% แตคุณภาพตามที่ตลาด
ตองการ ตองมีความเขมขน Fe2O3 ไมต่ํากวา 60%  จากการทดลองนี้ แสดงใหเห็นวาแรดังกลาวสามารถ
แตงแรดวยการคัดขนาดดวยตะแกรง จนไดความเขมขนสูงสุด 66.67% เก็บแรได 86.58% ของแรปอน การ
แตงแรดวยวิธีดังกลาวเปนการแตงแรอยางงายและไมตองลงทุนสูงตองการเพียงตะแกรงคัดขนาดเทานั้น 
จึงมีความเปนไปไดในการลงทุน   

ปจจุบันราคาตามประกาศราคาแรอยูที่ 1,490 บาท/ตัน ดังนั้นสามารถประเมินมูลคาแรจาก
ปริมาณสํารองที่มีอยูประมาณ 5 แสนตัน จะไดมูลคาแรประมาณ 450 ลานบาท คิดเปนคาภาคหลวง 20.25 
ลานบาท (อัตราคาภาคหลวง 67.05 บาท/ตัน) การใหความชวยเหลือในครั้งนี้ จึงเปนการเพิ่มศักยภาพ
ใหแกแหลงแรเหล็กแหงนี้ ผูรับสัมปทานสามารถนําแรที่มีคุณภาพต่ํามาผานกระบวนการแตงแรจนมี
คุณภาพสูงขึ้นเปนการเพิ่มรายไดใหแกผูประกอบการและภาครัฐยังไดประโยชนจากคาภาคหลวงอีกดวย  
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