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 چکیده:

میلیون تن کنسانتره خشک سنگ آهن در فاز  4گهر با هدف تولید ساالنه تولید کنسانتره گل 7و  6و  5خطوط 

 2میلیون تنی گندله سازی شماره  5میلیون تن در سال برای فاز دوم جهت تأمین خوراک کارخانه  6اول و 

گیرد. به دلیل تغییر در صورت می HPGRن خطوط افزایش بلین کنسانتره توسط احداث شده است. در ای

و در نتیجه کاهش  HPGRخوراک ورودی مدار، رطوبت کنسانتره افزایش یافته و موجب کاهش گپ کاری 

فشار موثر وارد شده به ذرات شده است. در نتیجه عدد بلین مطلوب، قابل دستیابی نیست. بدین منظور 

% انجام شد. پارامترهای 2یی جهت افزایش کارایی فیلترنواری با هدف کاهش میانگین رطوبت هاآزمایش

فرایندی شامل فشار خأل، زمان فیلتراسیون، اندازه ذرات و درصد جامد پالپ بررسی و مقدار بهینه آنها به 

ساز به عنوان نوع سطح  5% بدست آمد. همچنین 60میکرون، و  105ثانیه،  120کیلوپاسکال،  60ترتیب 

گرم بر تن آزمایش شدند که سطح ساز سدیم لوریل اتر سولفات  150تا  50فیلتر در غلظت های کمک

(SLES در غلظت )فیلتر انتخاب شد. بررسی اثر % کاهش داد و به عنوان کمک2گرم بر تن رطوبت را  75

فیلتر به فرایند فلوتاسیون در مکگرم بر تن ک 100فیلتر بر فرایند فلوتاسیون، نشان داد با افزودن کمک

% کاهش، و بازیابی و کارایی 2/0به  7/0گرم بر تن، عیار گوگرد کنسانتره از  30ساز و کف 60غلظت کلکتور 

% افزایش یافت. بررسی فنی و اقتصادی نشان داد در شرایط  عملیاتی فوق، 24% و 25جدایش به ترتیب 

% کاهش خواهد یافت که از محل صرفه جویی هزینه آن 62و  40ساز به ترتیب %مصرف کلکتور و کف

فیلتر مصرفی را تأمین کرد. بررسی عملکرد تجهیز فیلتر نواری نشان داد با تفکیک توان هزینه کمکمی

توان کارایی آبگیری فیلتر را افزایش داد. نسبت زمان مکش بندی مخازن خأل  بصورت جفت مخزن میزمان

در فرکانس گردش نوار  4و برای ناحیه فیلتراسیون برابر  2رای ناحیه خوراکدهی برابر به زمان تخلیه بهینه ب

 هرتز بدست آمد. 40تا  35

ساز، فلوتاسیون، سنگ آهن فیلتر، عدد بلین، سطحآبگیری، فیلتراسیون، فیلتر نواری خأل، کیک فیلتر، کمک: کلمات کلیدی
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Abstract 

Lines 5, 6, and 7 Production of Gol Gohar concentrate with the objective of producing 4 million tons of 

iron ore concentrate in the first phase and 6 million tons per year for the second phase to supply the 

plant with 5 million tons of pelleting plant No. 2 was made. In these lines, Blaine concentrates increase 

by HPGR. Because of the change in the plant feed, the concentrate moisture has been increased and the 

HPGR gap has been reduced and thus reduced effective pressure on the particles. As a result, the 

desired Blaine number is not achievable. 

 For this purpose, experiments were carried out to increase the efficiency of filtering to reduce the 

average moisture content of 2%. The process parameters including vacuum pressure, filtration time, 

particle size and pulp solid percentage were investigated and their optimal values were obtained at 60 

KPa, 120 s, 105 microns, and 60%, respectively. Also, 5 types of surfactants were tested as a filter aid at 

concentrations of 50 to 150 g/ton. the sodium lauryl ether sulfate (SLES) surfactant at a concentration of 

75 g/ton reduced the moisture to 2%, and selected as filter aid. 

The study of the effect of filter aid on the flotation process showed that by adding 100 g/ton of filter aid 

to the flotation process at a collector concentration of 60 and a frother of 30 g/ton, the concentrate 

sulfur content decreased from 0.7 to 0.2% And recovery and separation efficiency increased by 25% and 

24%, respectively. The technical and economic study showed that in the above operating conditions, 

collector and frother usage will  decrease 40% and 62%, respectively, By saving this cost, the company 

can provide filter aid. Checking the performance of belt filter equipment showed that, by separating the 

timing of the vacuum tanks in pairs of reservoirs, the efficiency of the filter dewatering can be increased. 

The ratio of the suction time to the optimum drainage time for the feeding zone was 2 and for the 

filtration zone 4 was obtained at the frequency of 35 to 40 Hz. 

Keywords: Dewatering, Filtration, Belt filter, Filter Cake, Filter Aid, Blain Number, Surfactant, Flotation, 

Golgohar Iron Ore of Sirjan. 

 

 
 


