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 چکیده:

 بسزايی نقش کارخانه عملکرد و رفتار بینیپیش همچنین و فرآوری مدار سازیبهینه و توسعه طراحی، در سازیشبیه و سازیمدل

(، باطله تر DTP) تغلیظگهر، شامل سه خط فرآوری باطله خشک کارخانه کارخانه بازيابی هماتیت مجتمع گل کند.می را ايفا

کارخانه  DTPباشد. با توجه به تغییر ماهیت خوراک ورودی به خط ( میSRP) ( و سولفورزدايی از کنسانترهWTP) کارخانه تغلیظ

شود. تر دو چندان می یبندی کنندهباشد، اهمیت جانمايی صحیح سیستم طبقههماتیت، که حاوی میزان قابل توجهی نرمه می

 یهياست. بد تیدر کارخانه همات ی و هیدروسیکلوناگلوله یایمدار آس نهیبه دمانیبه چ یابیدستپژوهش،  نيدر ا یاصل هدف

 یسازهیشب .گیردمیقرار  یابيمورد ارز ایبعد از آس کلونیدروسیو قرار دادن ه ایقبل از آس کلونیدروسیقرار دادن ه نهيگز دواست 

به  شد. انجام USIM PAC سازهیافزار شببا استفاده از نرم تیهمات خردايش کارخانهبر عملکرد مدار  کلونیدروسیه يیجانمانحوه 

خوراک، سرريز و  80dبرداری انجام شد. نتايج موازنه جرم نشان داد که  مرحله نمونه 10بررسی عملکرد و پايش مدار فعلی،  منظور

کند، در اين است  و  هیدروسیکلون تنها به عنوان يک تقسیم کننده عمل می میکرون 83و  82، 83ريز هیدروسیکلون به ترتیبته

گیری زمان ماند در درصد  بدست آمد. در ادامه پس از اندازه 183بندی، معادل حالت، نسبت بار در گردش با استفاده از آنالیز دانه

هیدروسیکلون( و غیر مستقیم  -دو حالت مستقیم )آسیابرای  USIM PAC سازهیافزار شببا استفاده از نرممدار باز آسیاکنی و 

دهد نشان می USIM PACافزار سازی با نرمنتايج بدست آمده از شبیه آسیا(، طراحی هیدروسیکلون انجام شد. -)هیدروسیکلون

دهانه ورودی، قطر کیلوپاسکال مورد نیاز است، همچنین  قطر  55که برای حالت مستقیم دو هیدروسیکلون با فشار عملیاتی 

  60متر بايد باشد و برای حالت غیرمستقیم دو هیدروسیکلون با فشار عملیاتی میلی 95و  200، 165ريز به ترتیب سرريز و قطر ته

متر بايد باشد و توزيع میلی 105و   225، 175ريز به ترتیب کیلوپاسکال مورد نیاز است و قطر دهانه ورودی، قطر سرريز و قطر ته

میکرون و در مدار غیر  147و  72، 109 ريز هیدروسیکلون  به ترتیب در مدار مستقیمبندی خوراک ورودی، سرريز و تهنهدا

میکرون است، از اين رو کارايی مدار در حالت غیرمستقیم نسبت به حالت مستقیم از عملکرد  325و  71، 212مستقیم به ترتیب

 شود.ای جلوگیری میون آسیای گلولهو از ايجاد نرمه در بهتری برخوردار است

 ، هیدروسیکلون، هماتیت USIM PACگهر، جانمايی، گل واژگان کلیدی:



                                                                            

 

پژوهشي دستاوردهاي                                            پژوهشكده سنگ آهن و فوالد  

 
Abstract: 

Modeling and simulation play an important role in designing, developing and optimizing the processing 

circuit as well as predicting the behavior and performance of the plant. Hematite plant at Golgohar 

Complex consists of three lines: Dry tailing Processing (DTP), Wet Tailings Processing (WTP) and Sulphur 

Reduction Processing (SRP). Due to the significant amount of fine particles in the line DTP, the 

importance of the correct layout of the classification system is doubled. The main objective of this study 

is to achieve the optimal arrangement of ball mill and Hydrocyclone circuits in the hematite plant and 

ultimately increasing the capacity of the circuit. Obviously, there are two options for location of the 

hydrocyclone before and after the Ball mill. For simulation of the hydrocyclone in the Hematite grinding 

circuit, the USIM PAC Simulation Software was used. In order to study the performance and monitoring 

of the current circuit, 10 sampling steps were performed. The mass balance results showed that the d80 

of the hydrocyclone feed, overflow and underflow were  83, 82 and 83 microns respectively with 183% 

of circulating load ration. It showed that the hydrocyclone works as a divider only. and then, after 

measuring the retention time  in the open circuit, both the ball mill-hydrocyclone (direct system) and 

hydrocyclone-ball mill (indirect system) were simulated. Also, the hydroclone was designed. The results 

obtained from the simulation with the USIM PAC software showed that For direct system, two 

hydrocyclone with operating pressure of 55 kPa are required. Also, the diameter of the input feed 

diameter, overflow diameter and underflow diameter should be 165, 200 and 95 mm, respectively, and 

for indirect system, two hydrocyclone with operating pressure of 60 kPa are required. And input feed 

diameter, the diameter of the overflow and the diameter of the vent should be 175, 225 and 105 mm, 

respectively and  distribution of input feed, overflow and underflow of the hydrocyclone in the direct 

system were 109, 72 and 147 microns and in the indirect circuit were 212, 71 and 325 microns, 

respectively. The results showed that the efficiency of the circuit in the indirect system  was  more than 

the direct state, and also it prevents the formation of fine particles  inside the ballmill. 
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