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تولید کنسانتره شرکت معدنی و  4شکنی خط سازی مدار سنگیابی و شبیهبازرسی فنی، عیب  :عنوان پروژه

 گهرصنعتی گل

 محمد نجف آبادیمحقق:  دانشجویی نوع:

 ابراهیم فرهادیمشاور صنعتی:  یزددانشگاه: 

 1397 تاریخ شروع: رضا دهقان و خداکرم غریبیاستاد راهنما: 

 1398 تاریخ پایان: فرآوریبخش پژوهشی: 

 چکیده
تولید کنسانتره شرکت  4شکنی خط سازی مدار سنگبی و شبیهیاتحقیق حاضر گزارش بازرسی فنی، عیب

گهر، از آهن گل کنسانتره مجتمع سنگ دیتول 4خط  یشکندر مدار سنگ گهر است.معدنی و صنعتی گل

که تن بر ساعت،  850با ظرفیت متر یلیم 20از  وچکترمواد ک دیجهت تول یو مخروط یفک یشکن هاسنگ

 شیاز آنجا که افزا باشد، استفاده شده است.ی( مHPGRفشار باال ) یکتغل یایبه آس یدهمناسب خوراک

، یابیبیشامل ع ییهایگهر قرار گرفته است، بررسکنسانتره در دستور کار مجتمع گل دیتول 4خط  تیظرف

مدار مورد  تیظرف شیافزا یامکان سنج یبا هدف بررس یشکنمدار سنگ یسازهیو شب زاتیعملکرد تجه یابیارز

آوری اطالعات مربوط به واحدها و شرایط عملیاتی مدار، بعد از بازدید فنی مدار و گرد. شده استنظر انجام 

ها انجام شد. نتایج آنالیز سرندی برای برازش نمونههای مورد نظر مدار و آنالیز سرندی برداری از جریاننمونه

سازی نشان داد که مورد استفاده قرار گرفت. نتایج شبیه USIM PACسازی افزار شبیههای واحدها در نرممدل

درصد  80تن بر ساعت و محصول نهایی با ابعاد  1022توان به ظرفیت با شرایط عملیاتی کنونی مدار می

محصول نهایی مدار  𝑑80سازی نشان داد که متر رسید. در ادامه نیز نتایج شبیهمیلی 02/12کوچکتر از 

شکن (  سنگCSSشکنی دارد و با تغییر در گلوگاه در حالت بسته )وابستگی زیادی به مرحله سوم سنگ

هایی با تن بر ساعت و محصول ن 1022توان به ظرفیت متر میمیلی 10متر به میلی 16مخروطی سرکوتاه از 

سازی همچنین نشان داد که موانع افزایش ظرفیت متر دست یافت. شبیهمیلی 79/9درصد کوچکتر از  80ابعاد 

شکنی و ثانیاً محدودیت ظرفیت ( به مرحله دوم سنگCV02مدار اوالً محدودیت ظرفیت نوارنقاله ورودی )نوار

ترین مشکالت مشاهده شده در بخش ممههای مخروطی سرکوتاه( است. شکنهای ثالثیه )سنگشکنسنگ
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ها، تنظیم شکنیابی قطعات فلزی به سنگتوان به توزیع غیر یکنواخت خوراک ورودی، راهشکنی میسنگ

-قرار می این گزارش مشکالت به طور دقیق   مورد بررسیشکن اشاره کرد که در نامنظم اندازه دهانه سنگ

 گیرند.

 بازرسی فنی، USIM PAC، سازیشکنی، شبیهسنگگهر، مدار گلکلمات کلیدی: 

 

 
 


