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 چكيده:

موجود در منطقه، حاوي مقدار گهر و ديگر معادن بندي مجتمع گلخشک موجود دركارگاه هاي دانه باطله هاي

ها با توجه به نوع تركيب كاني شناسي و رفتار دار، ازجمله هماتيت است. اين باطلههاي باارزش آهن قابلتوجهي كاني

هاي مغناطيسي مرسوم)جدايش مغناطيسي شدت پايين خشک(كه در كارگاه دهند با روشفرآيندي كه از خود نشان مي

باشند و نيازمند استفاده از روش هاي ديگر فرآوري جهت بازيابي مي شود، قابل بازيافت نمي هاي دانه  بندي استفاده

عنوان يک ذخيره ( با تناژ بيش از يک ميليون تن به4و  2ها)مربوط به معادن آهن از آنها هستند. از آنجا كه اين باطله

بيش از اين مقدار خواهد رسيد، در اين تحقيق مدارهاي شوند، و ميزان آنها در آينده نيز به دار محسوب ميكم عيار آهن

دپوي  7هاي مذكور مورد بررسي قرار گرفت. با زدن ترانشه هايي بر روي مختلف فرآوري سنگ آهن جهت بازيابي باطله

 %5/26تن نمونه معرف برداشت شد. عيار آهن تركيب اين نمونه ها  10، حدود  4و  2باطله كارگاه هاي دانه بندي معادن 

بدست آمد كه غالباً هماتيتي بودند. پس از تقسيم نمونه ها، به منظور تعيين رفتار مغناطيسي باطله ها، آزمايش لوله 

هاي مختلفي از نظر تركيب ديويس روي هر يک از اين باطله ها انجام و سپس بر اساس نتايج لوله ديويس تقسيم بندي

ر مدارهاي پيشنهادي مورد آزمايش قرار گرفتند. در نهايت مدار فرآوري ها صورت پذيرفت و تركيبات مختلف دباطله

-فلوتاسيون نتايج بهتري نسبت به ساير مدارها نشان داد. در اين مدار از جداكننده -جدايش مغناطيسي -جدايش ثقلي

يسي و فلوتاسيون هاي اسپيرال در بخش ثقلي، جداكننده شدت پايين و جداكننده گراديان باالي اسلون در بخش مغناط

در خوراک با بازيابي وزني % 5/28معكوس جهت سولفورزدايي استفاده شد. نتايج نهايي نشان داد كه عيار آهن از 

 %5/16در كنسانتره نهايي برسد، اين در حالي است كه عيار آهن در باطله نهايي نيز به % 62مي تواند به مقدار  5/26%

رسيد. چينش مدار نهايي پرعيارسازي % 15/0ر در كنسانتره نهايي به مقدار مطلوب رسيده است. همچنين مقدار سولفو

دهي ها به اين خط خوراکگهر است، در صورتي كه اين باطلهكارخانه هماتيت گل 100ها تقريبا مشابه خط اين باطله

 ح اقتصادي خواهد بود.شوند، با توجه به موجود بودن تجهيزات و عدم نياز به سرمايه گذاري اوليه، اين طر

 



 

 

Abstract 

Dry tails of sizing processing plants in GolGohar zone have acceptable amount of useful iron ores, 

like hematite. These tails are not recoverable by conventional magnetic methods, because of their 

specific processing behavior. These minerals can be achievable by some changes in operational 

processing such as magnetic field intensity and its gradient. So in this research, first different iron 

ore processing circuits were studied. At the beginning, the magnetic behavior of the samples 

measured by Davis Tube and then based on these results, different combination of samples were 

designed for different circuits processing. By comparing between the results, processing circuit 

including gravity-magnetic separator-flotation arrangement was selected as the best process 

circuit. In this circuit, spiral was used as the gravity process, LIMS and SLON (high gradient 

separator) as magnetic separator and conventional reverse flotation at the end of circuit to eliminate 

the disturbing the sulfur element. Final results showed that the Fe grade increased from 28.5% in 

the feed to 62% in the final concentrate with 26.5% recovery, and the percent of Fe in the final 

tails decreased to 16.44% while the sulfur in final concentrate was 0.14%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


