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های هوایی از خوراک سازی ته ریز سیکلونتر کارخانه تغلیظ گل گهر بعد از خارجبررسی وضعیت خط   :عنوان پروژه

 به خط تر کارخانه تغلیظ ESPهای هوایی و ته ریز سنجی ورود ته ریز سیکلونکارخانه و امکانخط خشک
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 چکیده

کارخانه فرآوری مجتمع سنگ آهن، از دو خط خشک و تر تشکیل شده است. خوراک خط خشک، شامل ته ریز   

میلی متری و ته ری  سیکلون های هوایی است. خط خشک دارای سه محصول کنسانتره، میانی و باطله است.  3سرند 

تره و باطلزه اسزت. در آینزده،    محصول میانی، خوراک خط تر را تشکیل می دهد. خط تر دارای دو محصزول کنسزان  

میلزی   3تصمیم بر این است که ته ری  سیکلون های هوایی از خوراک خط خشک حذف شود و فقط ته ری  سزرند  

متری وارد این خط گردد. این تصمیم، تغییراتی در مشخصات محصوالت خط خشزک و نیز  خزط ترعاب زاد ،رات،     

ضر، محصول میانی حاصل از انجام عملیات خشک جدایش با خوراک تحقیق حادر تناژ، عیار و ...( را در پی دارد. 

در  (،Bهزوایی عحالزت    با ته ری  سزیکلون  مترمیلی 3ته ری  سرند ( و مخلوط Aمتر عحالت میلی 3ته ری  سرند فقط 

در صزد   9نشزان داد    Bنسبت به حالزت    Aمقیاس نیمه صن تی مورد مطال ه قرار گرفت. نتایج مقایسه ای در حالت 

در صد کاهش تناژ محصول میانی در شرایط تناژ خوراک ورودی یکسان و  3در محصول میانی،  Feاف ایش درصد 

 USIMPACحاصل از شبیه سازی با نرم اف ار .داده های میکرون 122 ، به می ان حدودمحصول میانی 80Dاف ایش 

موجود در  Fe، انرژی مصرفی آسیاهای گلوله ای خط تر کارخانه کاهش می یابد. در صد Aنشان داد که در حالت 

درصزدی همزراه اسزت. همننزین،      5/2موجود در باطله، با اف ایش  Feکنسانتره خط تر تغییری  نمی کند، اما درصد 

، به منظزور بهبزود تنزاژ مزدار، امکانسزنجی اضزافه       Aکنسانتره خط تر بهبود می یابد.در حالت کیفیت  فیلتر شوندگی 

ب د از آسیای گلوله ای، بررسی شد و مشخص شد ایزن کزار امکزان پزذیر نیسزت امزا        به خط تر  ESPکردن ته ری  

 امکان پذیر است. اضافه کردن ته ری  سیکلون های هوایی به این خط با توجه به بررسی های انجام گرفته 
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USIMPACAbstract 

 

Abstract 

The iron ore complex processing plant consists of two dry and wet lines. Feed of 

Dried line, including 3mm underflow screen and aerated tiny cyclones. The dry 

line has three concentrate, middle and waste products. The middle product forms a 

lighter feed. The line has two concentrate and waste products. In the future, it 

decided to remove the aerial cyclones from the dry line feed, and only 3 millimeter 

droplets enter this line. This decision will lead to changes in the characteristics of 

dry line products, as well as more linear (particle size, tonnage, grade, etc.). 

In the present study, the mid-range product obtained from dry-separation with a 

feed of only 3 mm (mode A) and a 3 mm fine-grained blend with aerated thin air 

cycles (Mode B) studied on a semi-industrial scale. Comparative results in (A) 

state showed that: 9% increase in Fe percentage in the middle product, 3% 

reduction in the average yield of tin in the same supply input tone conditions and 

in the middle product, about 122 microns. 80an increase of D 

Simulated Data with USIMPAC software showed that in mode A, reduced the 

energy consumption of the bullet axes of the factory line. The percentage of Fe in 

the linear concentrate does not change, but the Fe content in the tailings associated 

with an increase of 2.5%. Also, quality of filtration of the liner concentrate 

improves 

In this study, to improve the tonnage of the circuit, in the A mode, the feasibility 

study of addition of ESP Underflow of air cyclone studied to the line after the ball 

mill,was carried out it was concluded that this target was unattainable.how ever by 

implementation of Underflow of air cyclone to this line by considering all the 

previous study, the prosses will become possible. 

Keywords: Underflow of air cyclone, Wet line of Concentration Plant of Golgohar, 

Magnetic Separation Efficiency, USIMPAC Software. 


