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 چكیده:

ساز شبیه است. یسازیهشب ی، استفاده از سازینهبا هدف به یفرآور یدارهاـدر م ییراتتغ یجادجهت ا هایکی از بهترین روش

USIM PAC ال بینی رفتار آن با اعمسازی پیوسته مدار و پیشافزار قدرتمند در زمینه فرآوری، قادر به شبیهبه عنوان یک نرم

یم کننده ، سرند کنتـرل، تنظایگلوله آسیای لشامگهر خط چهارم گل های مغناطیسیخردایش و جداکننده مدارتغییرات است. 

 انجام های مدار واز جریان گیرینمونه بااین تحقیق  در. متوسط و پایین استشدت  مغناطیسیهای کنندهجدا درصد جامد و

-شبیه جهت نیاز دمور پارامترهایو  آسیا ماند زمان ، توزیعشکست، عیارسـنجی، تابع بندیدانه تعیینمانند  اهآزمایشیکسری از 

ت آمد. دادهای دقیقه بدس 5/8مان ( و متوسط زNکننده کامل )مخلوط 4ای معادل زمان ماند آسیای گلوله مدار بدست آمد. سازی

رتیب: تبه  Betaو  Phi ،Alphaبرای ضرایب  H&Fای با مدل اصالح شده مربوط به تابع شکست خوراک ورودی به آسیای گلوله

ها یشااز نتایج آزم افزار محاسبه شد. با استفادههای صنعتی توسط نرمبدست آمد و تابع انتخاب با استفاده از داده 5و  5/0، 76/0

مواد و  )باطلهطله های صنعتی اعتبارسنجی گردید و مقدار بازیابی، تولید کنسانتره و باسازی شد و نتایج حاصل با دادهمدار شبیه

خانه نزدیک تن بر ساعت بدست آمد که به روند متوسط کار 243و  277%، 7/76بتـرتیب:  سـازی شدهشبیه مدارخروجی از مدار( 

 یکرون+ م75ا ت یکرونم -550از  های مغناطیسیآهن در جداکننده یابیباز یابعاد برا ینهبه یبازهنشان داد  است. همچنین نتایج

ترین حالت برای آسـیا % دارد که به حالت بـهینه نزدیک است. با توجه به این نکات بـهینه6/98باشد، و سرند کنترل کارایی می

دهد. همچنین با افزایش % افزایش می9/77% به 7/76باشد، که میزان بازیابی مدار از می% 34پرشدگی  520(t/hای در تناژ )گلوله

و بازیابی نشود.  % افزایش پیدا کند تا مدار دچار افت کارایی38% به 32پرشدگی باید از مقدار  580(t/hبه ) 520(t/hتناژ از )

ازیابی مدار به % کار کند. در این حالت میزان ب32و  580(t/h)تیب حالت بهینه دیگر آن است که آسیا با تناژ و پرشدگی به تر

 متر باشد.میلی 8-0وسیله یک سرند کنترلی بین بندی خوراک ورودی به آن بهکه توزیع دانهخواهد رسید. به شرط آن 79%

گهر، بازیابی، گل USIM PACسازی، سازی، بهینه: شبیهکلمات کلیدی
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Abstract 

   One of the best methods to make change in processing circuits with the purpose of 

optimization is the use of simulation. USIM PAC Simulator as powerful software in the 

field of processing is able to simulate and predict the behavior of a continuous circuit 

after changes in it. The grinding and magnetic separators circuit of the fourth line of Gol-

e-Gohar includes ball mill, control screen, solid percentage regulator and medium and 

low intensity magnetic separators. In this research we obtained parameters required for 

circuit simulation by sampling the streams of the circuit and performing a number of 

experiments such as determination of aggregation distribution, assaying, breakage 

function, mill residence time distribution etc. ball mill residence time is equal with  

complete mixer (N) and the average time was  minutes. As in H&F modified model 

for Ball mill feed breakage function, Beta, Alpha and Phi coefficients were ,  and 

 respectively and selection function was calculated by USIM PAC software using 

industrial data. The processing circuit was simulated using experiments results and it`s 

results was validated by industrial data and recovery, concentrate production and tails 

values of the simulated circuit were obtained as %,  and  ton per hour 

respectively that is close to average values of the processing factory. Also the results 

showed that optimum range for Fe recovery in magnetic separators is between - and 

+ micron and the efficiency control screen is % that is close to the optimum 

condition. Considering these points the optimum condition for ball mill is when mill feed 

is by  ton per hour and percent volumetric loading of balls is % that the circuit 

recovery increases from % to %. Also by increasing the feed from  to  

ton per hour, the percent volumetric loading of balls should increase from % to % 

to prevent the circuit recovery and efficiency decrease. The other optimum condition is 

 ton per hour feed and percent volumetric loading of balls of %. In this condition 

the circuit recovery is % only if the aggregation distribution of the mill feed be held 

between  to  mm by control screen. 
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