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 چکیده:

شود. لذا عملکرد آسیای خودشکن به شدت وابسته تأمین می در آسیاهای خودشکن بار خردکننده از خوراک ورودی

بندی خوراک اولیه است. در اين تحقیق تأثیر مشخصات خوراک اولیه بر روی عملکرد به تغییر مشخصات سختی و دانه

مرحله  11مورد بررسی قرار گرفته است. برای اين منظور  گهرسنگ آهن گل یکارخانه فرآور 3خط آسیای خودشکن 

ساعت و در  2شکن بعمل آمده است. در هر مرحله پیمايش به مدت پیمايش در مقیاس صنعتی از مدار آسیای خود

گیری شده است. نمونهمحصول آسیا، کنسانتره و باطله نهايی خشک مدار جداسازی  ای ازدقیقه 30فواصل زمانی 

بندی در سه پیمايش نوار نقاله خوراک متوقف و کل مواد روی نوار به طول تقريبی منظور بررسی تأثیر دانهههمچنین ب

کشی، مربوط به روند کار آسیا نظیر توان متر به عنوان نمونه برداشته شده است. همچنین در اين مدت اطالعات 25تا  20

برای سنجش سختی SPIست. در اين تحقیق از پارامتر انديس ثبت و يادداشت شده ا نرخ خوراک ورودی و توان مکنده

ها و همچنین بر روی کلیه نمونه Feoو  Feگیری عیار بندی و اندازهخوراک استفاده شده است. در ادامه آنالیز دانه

سیا های تهیه شده برای سختی سنجی انجام شد. نتايج نشان داد برای اين آبر روی نمونهSPIآزمايش تعیین شاخص 

 40تا 20با افزايش سختی از متغیر و  83/45تا  67/10بین SPIبندی بوده، شاخص سختی عامل مؤثرتری نسبت به دانه

تن بر ساعت کاهش يافته است. همچنین با افزايش سختی  440به  580نرخ خوراک ورودی از طور متوسط،دقیقه به

میکرون رسیده  360به  520محصول خروجی از  80dه تولید شده است. به طوری ک محصول ريزتری در خروجی آسیا

است. در اين مطالعه رابطه سختی با عیار بار ورودی و همچنین تأثیر سختی بر کارايی متالورژيکی مدار جدايش 

با افزايش طور متوسط مغناطیسی خشک مورد بررسی قرار گرفته است. نتايج اين بخش از مطالعات نشان داد که به

کاهش يافته است. ولی تغییر سختی خوراک ، 85به  90و بازيابی از درصد  42به  47عیار بار ورودی از  40به  20سختی از 

 تأثیر بوده است.ورودی بر عیار کنسانتره تولید شده بی

 

 



 

 

ABSTRACT 

In AG milling, medium particles break by large particles. If large particle are not in the 

feed, medium particles don not break and critical particles will be increased in the charge and 

throughput will be decreased. Also, feed include minerals with different hardness and distribution. 

Therefor any change in AG mill feed effect on mill performance and mill product. At Gole-Gohar 

iron ore processing plant, located at Kerman Province in Iran, ROM ore reduced by gyratory 

crusher till 200 mm and feed to dry AG mill. AG mill product concentrate by dry magnetite 

separation and tailing of magnetite separation grind in a ball mill for more liberation.  In this 

research the effect of feed characterization on AG mill performance was studied. For this purpose, 

11 circuit surveys were conducted. For any survey, samples were collected from AG mill feed and 

product and Sag mill power index, SPI, was determined for feed samples. Also mill data such as 

feed rate (tph), power draw (kW) and exhaust fan power (kW)  were recorded.  This research 

discusses the methodology and the achieved results. The result showed SPI varies between 10.67-

45.83 (min) and approximately with increasing SPI from 20-40 (min), power draw increased from 

1500-2100(kw), feed rate decreased from 580-440 (t/h) and the d80 of AG product was decreased 

from 520-360 microns. Also the effect of feed hardness on metallurgical performance was studied. 

The results showed with increasing SPI from 20-40(min), iron recovery in dry magnetic separation 

decreased from 90-85% but  iron assay in concentrate is not affected by changesin hardness. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


