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 چكيده:

در طراحي،  سزایيهنقش ب تجهيزات، بيني رفتار و عملکردپيش، ضمن ایجاد فهم بهتر از فرآیند و امکان سازیسازی و شبيهمدل

ي اختصاصساز و شبيه USIM PACساز شبيه نامه،یانپا یندر ا. کندمي ایفامدارهای فراوری مواد معدني سازی توسعه و بهينه

مورد استفاده  گهرسولفورزدایي هماتيت گل یکارخانه 300خط مدار  يبيترت سازیشبيه متلب جهت افزارنرمدر  شدهدادهتوسعه 

های مغناطيسي ای، هيدروسيکلون، جداکنندهمدار سولفورزدایي کارخانه هماتيت دارای تجهيزاتي از جمله آسيای گلوله .قرار گرفت

بندی و عيار هر محدوده کارخانه و تعيين دانه مدار هایجریان از گيریضر، با نمونهدر تحقيق حاشدت پایين تَر و فلوتاسيون است. 

 ی اختصاصيپارامترها ين تعيينهمچن توزیع زمان ماند آسيا و انتخاب، تابع شکست، تابع تعيين مانند هایيآزمایش انجام و ابعادی

 دستبه مورد نظر مدار سازیشبيهجهت  مورد نياز فلوتاسيون، پارامترهایسينتيک  يدروسيکلون و جداکننده مغناطيسي و نيزه

و نيز کدهای  USIM PACافزار ها توسط نرمبرداری، پيش از استفاده در واسنجي مدلی خام حاصل از نمونههادادهالبته  .آمد

درصد به جز دو دبي آب  9یي )خطای کمتر از االبا دقت ب هاسازیيهشبنشان داد که  یجنتاشده در متلب موازنه شدند. توسعه داده

سازی حاکي از وجود یک نتایج شبيه از کارخانه منطبق هستند. شده بردارینمونه هایداده بر درصد( 4/26با خطای حداکثر 

 سازی و پيشنهاد شد.گلوگاه عملياتي در سيکلون بود و لذا سناریوهای مختلفي جهت اصالح آن شبيه
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Abstract 
Modeling and simulation, plays an important role in the design, development and optimization of the 

processing circuits and also predicts the behavior and performance of the plant. It also provides a better 

understanding of the process. In this thesis, Usimpack simulator and an exclusive simulator developed in 

matlab software was used to simulate the line 300 of processing circuit of sulphur removal of hemmatite 

plant of GolGohar. Parameter of odels of grinding circutes, magnetic separatore and flotation devices 

were determined using the data obtained from the sampling campaign. sampled data were reconciled 

by Usimpac and codes developed in Matlab, before being used for model calibration. Results showed 

that the simulations have high accuracy with errors less than 9%. Simulation results indicated an 

operational bottleneck in the cyclone and therfore different scenarios were suggested to improve the 

process. 
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