
 

 کارخانهی بازیابی هماتیت100بررسی کارآیی وبهینه سازی جداکنندهی مغناطیسی شدت باالدرخط عنوان پروژه :

 محمدحسین محمدیمحقق: نوع:دانشجویی

 مشاور صنعتی:مهندس محمد قره داغی دانشگاه:شهید باهنر کرمان

 1/4/91تاریخ شروع: دکتر عباس ساماستاد راهنما:

 19/9/92تاریخ پایان: بخش پژوهشی:فرآوری

 

 چكیده:

 قابلیت دارای اغلب هماتیت، بازیابی ی کارخانه خشک باطلهی فرآوری خط درخوراک موجود دار آهن کانیهای

 می تراستفاده باالی شدت مغناطیسی ازجداکنندهی کانیها این بازیابی منظور به .هستند ضعیف مغناطیسی القاپذیری

 %57/46میانگین طور به درباطله عیارآهن جداکننده این عملیاتی شرایط نبودن بهینه سبب حاضر،به درحال .شود

 موثر متغیرهای ی زمینه در وآزمایشاتی مطالعات پس .است % 53حدود درآن آهن وبازیابی تنبرساعت15باتناژحدود

 و ورودی پالپ آن،سرعت ی دهانه ی واندازه ماتریس اعمالی،نوع مغناطیسی میدان شدت ازقبیل جداکننده یبرکارای

 ازماتریسهای درآزمایشگاه جدایش برای بهینه میدان شدت یافتن برای  .گرفت انجام خوراک ی بهینه ذرات ی اندازه

 همچنین .بود % 52آمده بدست ی باطله عیار وپایینترین % 62بازیابی بهترین شدکه استفاده شده ورقتوری

 جداکنندهی مغناطیسی میدان شدت سازی شبیه به قادر که بود گوس 9000آنها  با تولید قابل مغناطیسی حداکثرمیدان

شد. این  میلیمترساخته 8/3و  5/2شیارهای  بین ی فاصله شیارداربا صفحه ازاینروماتریسهای نبودند؛ جونزکارخانه

 جدید باماتریسهای آزمایشگاهی بررسی دریک .داد افزایش گوس 4000را تولید قابل حداکثرمیدانمغناطیسی ماتریسها

میلیمتروخوراک  8/3شیارهای  بین ی فاصله با ماتریس از استفاده و گوس 12000برابر میدانی شدت اعمال با شد مشخص

 درباطله موجود شدآهن مشخص همچنین یافت. دست %3/31معادل  جدایشی کارآیی به میكرون، میتوان D80 ،103با 

 ذرات اگر شد دیگرمشخص درآزمایشی .است رسیده الزم آزادی ی درجه به و نیست پیریت با درگیر

 کلی جدایش کارآیی قراردهیم، جدایش مورد جداگانه را هرقسمت و کنیم جدا خوراک از را میكرون38کوچكتراز

 جداکننده، موجوددرخوراک ذرات % 50از بیش که این به باتوجه .رسد می % 75به کلی وبازیابی % 32به

 درآن نرمه درصدزیادی وجود کارخانه، جونز جداکنندهی اصلی مشكل که گرفتیم نتیجه بودند، میكرون38ریزتراز

 میلیمتر، 50 به80  از درکارخانه، ای گلوله ازآسیای قبل هیدروسیكلون ریز ته ی تغییردهانه با درنهایت .است

 بازیابی تغییر، این با .یافت کاهش % 10میكرون،38زیر ودرصدذرات افزایش میكرون15جداکننده خوراک D80متوسط

 افزایش % 12متوسط

 .یافت واحدکاهش300 عددبلین و

 

 



 

 


