
                                                                            

 

پژوهشي دستاوردهاي                                           پژوهشكده سنگ آهن و فوالد  

 

 سازيخارج از گهر پسگل تغليظ كارخانه خشك كنسانتره بنديدانه حفظ جهت راهكار ارائه و بررسي  :عنوان پروژه

 جداكننده هاي مغناطيسي خشك خوراك از هوايي هايسيكلون ريزته

 عليرضا فرهمندمحقق:  دانشجويي نوع:

 عمرانامير حاجي زاده مشاور صنعتي:  شهيد باهنر كرماندانشگاه: 

 1395تاريخ شروع: عباس ساماستاد راهنما: 

 1396تاريخ پايان: فرآوريبخش پژوهشي: 

 چكيده:

-گل آهنسنگ یو صنعت یمجتمع معدن ظیخشک کارخانه تغل یسیمغناط هایکنندهبه جدا یخوراک ورود     

شده  لیتشک کرونیم 131حدود   D80با  کلونیس زیو ته ر کرونیم 559حدود   D80سرند با  زریته از گهر

 روی بر هاکه نرمه نیا بهو با توجه  باشدینرمه م یمقدار قابل توجه یدارا کلونیس زریاست. از آنجا که ته

از بخش خشک  کلونیس زریبهتر است که ته ذارند،گیم یمنف ریتأث یسیمغناط هایجداکننده شیجدا ییکارا

از مدار، کنسانتره  کلونیس زریاز حذف ته پس گردد. یخارج گردد و به طور جداگانه فرآور یکارخانه فرآور

دست و  نییپا زاتیتجه ییبر کارآ یمنف راتیمسئله تاث نای که شده تردرشت ظیبخش خشک کارخانه تغل یینها

 ظیسرند کارخانه تغل سازیهیپژوهش شب نیا در ادارد. هدف م یسازبه کارخانه گندله یابعاد خوراک ورود

 ییکارآ شیمجدد آن به منظور حفظ و افزا یطراح ازیو در صورت ن UsimPac 3.2 افزارخشک توسط نرم

بخش  ییکنسانتره نها تیفیک یبررس نیدست و همچن نییپا زاتیخشک و تجه یسیمغناط هایجداکننده

 ییکه ابعاد محصول کنسانتره نها ستیدر حال نی. اباشدیم کلونیس زریپس از حذف ته ظیخشک کارخانه تغل

گام در  نیراستا، اول نیباشد. در ا سازیورود به کارخانه گندله یمجتمع برا ازیمطلوب مورد ن ی محدودهدر  دیبا

از  D80 متر،یلیم 5/2به  3. با رساندن چشمه سرند از باشدیچشمه سرند م رییمثبت، تغ راتییتغ جادیجهت ا

 D80 م،یده رییتغ متریلیم 5/3اگر چشمه سرند را به  نی. همچنابدییکاهش م کرونیم 513به  کرونیم 562

آهن کنسانتره  ارعی که شدمشاهده لوت،یپا یها. پس از انجام تسترسدیم کرونیم 689به  کرونیم 562از 

 نیا باشدیدرصد م 68کنسانتره  یدرصد و درصد وزن  73/67حذف شود  کلونیس زیکه ته ر یحالت یبرا

درصد  64کنسانتره  یو درصد وزن 75/66آهن  اریع کلون،یس زیرمخلوط خوراک با ته طیکه در شرا ستیدرحال

 شود.یحاصل م
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Abstract 

The dry production line feed at Golgohar Iron Ore Complex consist of screen 

under flow with D80 around 559 mm and cyclone underflow with D80 about 131 

mm. The dry magnetic separator efficiency is affected by the fine particles of the 

cyclone underflow. The decision is to remove the cyclone underflow from the dry 

line feed and process it separately. 

After removing the cyclone underflow from the circuit, final dry concentrate 

becomes coarser and this event has negative influences on the efficiency of 

subsequent equipment and the feed sizing of the pelletizing plant.  

Our goal in the present research is to simulate the screen of dry concentration line 

by UsimPac 3.2 software and redesign it in order to protect and increase the 

efficiency of dry magnetic separators and subsequent equipment. Also, the present 

study investigates the quality of the final concentrate after removing the cyclone 

underflow. Particle size dimensions of the final concentrate should be in desirable 

range as feed of pelletizing factory. The first step to create positive changes is to 

consider the screen opening. By changing screen opening from 3 to 2.5 mm, the 

screen underflow (D80) decreases from 562 to 513 Mm. Also with increasing the 

screen size to 3.5 mm, D80 increases from 562 to 689 Mm. The pilot plant results 

showed that the Fe concentrate grade in the case of cyclone underflow removal 

was 67.73% with the yield of 68%. However, in the case of combined the feed 

with cyclone underflow, the Fe concentrate was 66.75% with the yield of 64 %. 
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