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 چكیده:

به صورت مدار باز با  HPGRگهر، در مدار آسیاکنی خط چهار تولید کنسانتره شرکت معدنی و صنعتی گل

ی سرریزشونده و دارای سرند ترومل در انتها ای قرار گرفته است. آسیای گلوله ای از نوع تخلیهآسیای گلوله

 در حالت متوقف) درصد 9 تا مواقع برخی در و درصد 4 ای، حدودگلوله آسیای مشکالت عملیاتی دلیل است. به

 علل به بردن پی تحقیق، این از هدفشوند. می منتقل ترومل دسرن روی آسیا، به ورودی مواد ( HPGRبودن

به این منظور با  .ذرات است این مقدار کاهش در جهت هاییآزمایش و انجام سرند روزنه از تر درشت ذرات تولید

هایی همچون تعیین تابع شکست و های مدار آسیاکنی و انجام آزمایشبندی جریانگیری و تعیین دانهنمونه

 USIMافزار سازی با نرمشبیه از سازی به دست آمد. پسآزمایش زمان ماند، پارامترهای مورد نیاز جهت شبیه

PAC   افزار، تأثیر پارامترهای مختلف بر درصد مواد منتقل نرمهای های صنعتی و دادهو منطبق شدن داده

شده  روی سرند ترومل بررسی شد. با توجه به نتایج به دست آمده، مواد منتقل شده روی سرند ترومل با کاهش 

درصد کاهش یافت. از آنجا که کاهش خوراک  2تن برساعت به  350به  500ای از تناژ ورودی به آسیای گلوله

تواند راه حل قابل قبولی باشد، سایر عوامل مؤثر در کاهش بار روی دیدگاه اقتصادی و تولیدی نمیورودی از 

 تن بر ساعت، با ایجاد بار 500سرند ترومل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد در حالت خوراک ورودی 

واد روی سرند ترومل، درصد، میزان م 38به  32و همزمان افزایش پرشدگی گلوله از  HPGRبرگشتی در 

و   60، 90های مورد استفاده )با ابعاد درصد کاهش یافت. در تحقیق حاضر، همچنین ترکیب گلوله 50حدود 

درصد پیشنهاد  6و  32، 62ترتیب با ترکیب   ای مورد مطالعه قرار گرفت و  بهمتر( در آسیای گلولهمیلی 40

 گردید.

 USIM PACسازی، ، شبیهHPGRای، سرند ترومل، کلمات کلیدی: آسیای گلوله
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Abstract 

In the 4th concentrate production plant at Golgohar Mining and Industrial 

Company, the HPGR is placed in open circuit with a ball mill. The ball mill type is 

overflow drain with a vibrating screen at the end of trommel.  Because of 

operational difficulties, about 4%, and in some cases up to 9% (in HPGR stop 

mode) of ball mill feed is remained on the trommel screen. The purpose of this 

research was to find out the reasons of production of particles larger than the 

screen openings in order to reduce the amount of these particles. The samples 

were prepared from the grinding streamlines and the particle size distribution, 

the breakage function and residence time were determined as required 

simulation parameters. After simulation by UsimPac software and coincidence the 

results with the latest industrial data, the effect of different parameters on the 

amount of materials over the trommel screen was investigated. The results 

showed that with decreasing the feed rate from 500 t/h to 350 t/h, the materials 

on the trommel was decreased to 2%. Since, the feed rate reduction is not 

acceptable economically and productively, the other solutions in reducing the 

load on the trommel screen were studied. The results showed that in case of feed 

rate about 500 t/h, installing the HPGR load circulation circuit and increasing the 

amount of balls from 32 to 38%, the amount of materials remain on the trommel 

screen was decreased about 50%. Also in the present work, the optimized 

combination of different ball sizes (90, 60 and 40 mm) was obtained as 62, 32 and 

6 percent, respectively.  
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