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 چكیده:

در خطوط مختلف چهار، پنج و شش مشغول  HPGRگهر با دارا بودن پنج دستگاه مجتمع صنعتی و معدنی گل

صنعتی،  HPGRمنظور بررسی عوامل مختلف و تأثیرگذار بر کارایی و محصول باشد. بهفرآوری سنگ آهن می

با توجه به آن شود. ای مختلف بررسی ی آن پارامترهیلهوسبهآزمایشگاهی خریداری گردید تا  HPGRیک دستگاه 

های مطالعه کاتالوگ دستگاه و آشنایی با قسمت آزمایشگاهی موجود نبوده،  HPGRکه در کشور تا به حال 

منظور بررسی اندازی کرد. بهآزمایشگاهی را راه HPGRرسید تا سپس بتوان مختلف آن امری ضروری به نظر می

متر تهیه شد. این خوراک از بار معدن، میلی  8–0و  15–0راک با دامنه ابعادی چند پارامتر عملیاتی، دو نوع خو

عنوان خوراک خط چهارم تهیه شد. سپس با سرند کردن و تقسیم نمونه این دو دامنه ابعادی به HPGRورودی به 

متر پیشنهاد سازنده این دستگاه بوده است. با میلی 15–0آزمایشگاهی آماده شد. دامنه ابعادی  HPGRورودی به 

، 120، 90، 70، 50، 20، 5های فشار انجام گرفت. فشارهای ، مجموعه آزمایشHPGRدهی به این خوراک

، نمونه معرف تهیه و HPGRبار، برای دو نوع خوراک مورد بررسی قرار گرفت. سپس از محصول  160و  140

)کیک( انجام شد. بررسی  HPGRای )آزمایشگاهی(، چگالی محصول گلولهبندی، آسیاکنیدانه های آنالیزآزمایش

پارامترهای کلیدی در طراحی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان عنوان نیروی نرم کنی ویژه و ظرفیت ویژه نیز به

اما با افزایش فشار از ؛ آزمایشگاهی ریزتر گردید HPGRبندی محصول بار، دانه 70تا  5داد که با افزایش فشار از 

مچنین درصد محصول ریزتری مشاهده شد. ه 15تا  10میکرون، در حدود  200بار به باال، تنها در ذرات زیر  70

باشد. بررسی نیروی نرم کنی ویژه برای نمونه سنگ مشخص شد، خوراک پیشنهادی شرکت سازنده مناسب نمی

باشد، نشان داد برای رسیدن به این محدوده از نیروی نرم کنی، فشار می 2N/mm  4– 8/3در حدود که آهن،

توان گفت افزایش فشار باعث افزایش که نمیبار تنظیم شود. نتایج همچنین نشان داد  70تا 50بایست در مقدار می
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در یک فشار   3g/cm 1/3تا  6/2های متعدد نشان داد، مقدار چگالی کیک از گیریشود. همچنین اندازهچگالی می

 باشد.ثابت متغیر می

Abstract 
Gol-Gohar iron ore processing plant, five HPGR, in different lines of four, five and six for iron 

ore is processed. In order to evaluate different parameters affecting product performance and 

industrial HPGR, a laboratory was purchased HPGR to pay this parameter. In the first study the 

catalog Devices and acquaintance with different parts of it, HPGR laboratory was set up. To 

verify operational parameters, it was prepared two types of feed size range 0–15 and 0–8 mm. 

The feed was produced from the mine to the HPGR fourth line. Dimensional range of 0-15 mm, 

this device has been suggested manufacturer. Feeding with the HPGR, Set pressure tests were 

conducted. Pressure five, 20, 50, 70, 90, 120, 140 and 160 bar, was performed for two types of 

feed. Then Done the product HPGR, provided a representative sample and sieve analysis testing, 

Further grinding balls (laboratory), Product density HPGR (Cake). Check specific grinding force 

and specific throughput as the key design parameters were evaluated. the results showed that 

With increasing pressure from five times to 70 bar, Laboratory HPGR was smaller product size. 

But with the increasing pressure of 70 bar to the top, only particles below 200 microns, about 10 

to 15 percent, was smaller product. It was also found, suggested feed manufacturer, isn't 

appropriate. Check the specific grinding force, this force is in the proper range, which is about 

3.8-4 N/mm2 is, showed that to achieve this limit, Pressure should amount 50-70 bar set. Results 

also showed that cannot say the increased pressure causes an increase in the density. Multiple 

measurements also show, the density of the cake from 2.6 to 3.1 g/cm3 can be variable. 
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