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 چكیده:

، از طریق ارزیابی هاگیریافزایشدقت اندازهو  ، بهینه سازی سیستم نمونه برداریهای فرآوری مواد معدنیدر کارخانه

،از و ...د ، درصد جاماجزاعیار مانند: آوری اطالعاتی از جمع ،پسبدین منظور ؛امكانپذیر است سیستم فرآوری،عملكرد 

با  ،لومهای نامعابتدا نرخ جریان تحقیق،در این  .گیردانجام می مربوطه ها محاسباتبر روی این داده ،های مداریانجر

نتایج به دست آمده ، هامحاسبه و سپس با استفاده از تكنیک سازگارکردن دادههایبه دست آمده، دادهاستفاده از 

ی به منظور انجام عملیات موازنه.برداری بهینه معرفی شده استها و سیستم نمونهو در نهایت وزن جزء نمونهتصحیح 

گیری از نقاط صحیح الزم است که در این تحقیق برداری مناسب و نمونهها، تعیین شرایط نمونه جرم و تصحیح داده

-گهر سیرجان، شامل سه بخش خردایش و طبقهی فرآوری مگنتیت مجتمع گلمورد بررسی قرار گرفته است. کارخانه

-نمونههای این تحقیق از طریق باشد. کلیه دادهبندی تر میبندی خشک، جدایش مغناطیسی خشک و خردایش و طبقه

ی فرآوری مگنتیت، انجام گرفته و نتایج حاصل از آنالیز شیمیایی و برداری دستی از نقاط مختلف سه بخش کارخانه

های مختلف کاری ها در حالت پایدار و در شیفتبرداری از تمامی جریانی اول نمونهسرندی، ارائه شده است. در مرحله

تناژ یكی از معموأل تنها ها وجود ندارد و برداری از تمامی جریانكان نمونهامکارخانه انجام گرفته است. از آنجا که 

ی جرم مدارهای فرآوری برای تعیین تناژهای مجهول، ضروری است؛ بنابراین شرایط است، لذا موازنهها معلوم جریان

فزار اکسل و نیز به صورت ی جرم مدار به صورت ساده و با استفاده از روش حل ماتریس، در نرم االزم برای موازنه

ی بعد، سازگار کردن تر در نرم افزار موازن و با در نظر گرفتن خطای نسبی هر جریان، فراهم شده است. در مرحلهدقیق

چون، روش الگرانژ و استفاده از گیری شده، با استفاده از رویكردهای مختلفی همو تصحیح مقادیر عیار و تناژ اندازه

های کالسیک و فرا ها در نرم افزار متلب و با استفاده از معادالت ریاضی و نیز با استفاده از روشتكنیک تصحیح داده

ها پرت و حذف ها در نرم افزار موازن و تشخیص دادهابتكاری )همچون الگوریتم ژنتیک و روش ترکیبی(، تصحیح داده

ادیر عیار و تناژ به دست آمده است. بنابراین ها، انجام شده و در نهایت، نتایجی در خصوص کاهش واریانس مقآن

گیری شده، رفعشده و اصل بقای جرم در مدار ها، و عیارهای اندازهی جریانتناقضات موجود درارقام تناژ موازنه شده

تن ی نقاط، وزن نمونه مورد نیاز، با استفاده از فرمول جی و در نظر گرفی بعد، برای کلیهبرقرار شده است. در مرحله

ی زمانی اخذ ها، تعداد و فاصلهسطح اطمینان آماری مناسب، محاسبه شده است؛ بدیهی است که تعیین وزن جزء نمونه



های مختلف نمونه برداری است ی فرآوری مگنتیت، مستلزم در نظر گرفتن واریانس روشها، در نقاط مختلف کارخانهآن

ها در فرمول جی لحاظ نشده است، در ادامه، برای نقاط مهم و داشت آنی زمانی برها و فاصلهکه چون تعداد جزء نمونه

ها، محاسبه ی زمانی اخذ جزء نمونهضروری در مدار فرآوری مگنتیت، با استفاده از روش واریوگرام، وزن، تعداد و فاصله

سازی و آنالیز و نیز، جا که در فرمول جی، خطای آمادههای خطا مشخص شده است. از آنشده و سهم هر یک از مؤلفه

توان ها، تنها به این رابطه نمیی وزن جزء نمونهی تجمع و جدا شدگی ذرات در نظر گرفته نشده، برای محاسبهاثر پدیده

برداری، در نظر گرفتن سرعت کاتر و نیز دبی هر ی ابعاد کاتر نمونهی بعد، با محاسبهاستناد کرد؛ بنابراین، در مرحله

ی آخر، نوع سیستم نمونه برداری پیشنهادی و مشخصات کاتر ها محاسبه شده و در مرحلهزء نمونهجریان، وزن ج

ی در خطوط فرآور ینمونه بردار یفعل ستمیمشخصات و صحت و دقت س یابیارزبرداری، ارائه شده است که نمونه

براساس  ،در خطوط دیتول ندیکنترل فرآ تحقیق، نیا استفاده از نتایجبا سازد. را ممكن می گهرمجتمع گل مگنتیت

 .افتیبهبود خواهد  ،روزانه یو موازنه ی بهینهنمونه بردارسیستم جینتا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 



Utilizing Autogenous and Semi-Atutogenous mills is one of the most important achievements in 

the mineral processing industry in the last 50 years. Dimensions and power draw of grinding 

equipments is affected by minerals hardness in adittion to their operating conditions (capacity and 

dimensions of the product). Autogenous mills are sensitive to hardness of feed. Changing hardness 

of the ore usually causes remarkable fluctuations in plants capacity. Three Autogenous mills are 

used in magnetic processing plant of Gol-E-Gohar iron ore complex. Ore is blended only in grade 

before feeding to mills. Therefore, fluctuations of power and charge filling in these mills are very 

high because the feed is not blended in hardness. In this study for calculation of ore hardness in 

plant feeding program, SAG power index (SPI) is used.  SPI of mine area is estimated by 

determination of SPI of cores of all exploratory holes. SPI of each exploratory hole is measured 

by sampling from its cores and tested in the SPI mill.  SPI of all holes that located in the mine area 

that must be extracted in next 5 years is determined.  It is resulted that, ore must be blended in SPI 

in addition to grade because of high variation in the ore SPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


