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 خالصه طرح:

ه ين كننده مواد اوليتأم ياصل ياز قطب ها يكيون تن كنسانتره آهن، يليم 5/3د ساالنه يمجتمع سنگ آهن گل گهر با تول

 55درصد( و خشك ) 35ن مجتمع به دو روش تر )يا يد كنسانتره در كارخانه فرآوريشود. تول يع فوالد كشور محسوب ميصنا

 يرود. كانسنگ موجود حاو يه فوالد به شمار ميمزاحم در ته ياز عناصر اصل يكيرد. سولفور به عنوان يگ يدرصد( صورت م

درصد( از اهداف  56ار آهن )يو ع يابيدرصد( با باز 33/0ار سولفور )ياز سولفور بوده و لذا حفظ حداكثر ع يدرصد قابل توجه

د كه در مراحل يخشك انجام شد و مشخص گرد يسيش مغناطيستم جدايس يبر رو ييها يباشد. بررس ين مجتمع ميا ياصل

ار آهن يو ع يابين بازيشتريب يدرصد، دارا 30تا  6 يكرون و با درصد وزنيم -050+360ر، ذرات با ابعاديه، شستشو و رمق گياول

مقدار سولفور و آهن  يدرصد، دارا 05تا  35 يكرون و با درصد وزنيم 3000ار سولفور بودند. ذرات درشت تر از ين عيو كمتر

ش دور ين بوده اند. با افزاييآهن پا يسولفور باال ول يدرصد، حاو 35تا  30 يكرون و با درصد وزنيم 55ر يباال و ذرات ز

حاصل از سه مرحله  يه محدوده ابعاديع سولفور در كليار و توزير، عيه، شستشو و رمق گياولك از مراحل يجداكننده در هر 

كرون يم 55ز تر از يكرون و ريم 3000ار سولفور در ابعاد درشت تر از يافته است. عيش يار آهن افزايع يش كاهش وليجدا

را بدنبال داشته است. بافت  يشتريش بيافزا ن محدوده ها،يار آهن در هميع يشتر ولير محدوده ها كاهش بينسبت به سا

و  يسير مغناطيز غيذرات ر يبوده است. دنباله رو ييار سولفور در محصول نهايش عيل افزاين دالياز مهمتر يكيز يكانسنگ ن

 يساز جمله مشكالت اسا ييافتن آنها به محصول نهايآزاد و راه  يسيز مغناطيحدواسط توسط ذرات ر يسيپوشش ذرات مغناط

 .باشد يخشك م يسيش مغناطيدر جدا

 

 ج حاصله:ينتا

آهن و  يد كه ذرات درشت حاويخشك مشخص گرد يسيمغناط يبه جداكننده ها يبار ورود يانجام شده بر رو يها يبا بررس

 يها يرسباشند. از بر ين مييسولفور باال و آهن پا يكرن حاويم -55 يز بخصوص محدوده ابعاديذرات ر يسولفور باال بوده ول

ز يذرات ر يش برايافت كه احتمال جدايتوان در ينر ميمحصول و باطله جداكننده مرحله رافر و كل يانجام شده بر رو

اد بوده و يش زيذرات نسبتاً درشت احتمال جدا يبرا يشوند.  ول ين ذرات به باطله منتقل ميشتر ايكم بوده و ب يسيمغناط

 يدهد كه ذرات در محدوده ابعاد يمحصول رافر نشان م يها بر رو يشوند. بررس ين ذرات به محصول منتقل  ميشتر ايب

ر دور يتأث يبر رو يده اند. بررسيفوالد رس يار آهن و سولفور به حد قابل قبول كارخانه هايكرون، از نظر عيم -55+030

ار آهن محصول ي، عيسيداكننده مغناطش دور جيدهد كه با افزا ينر و اسكاونجر نشان ميمرحله رافر، كل يسيجداكننده مغناط

ون ها يار آهن در تمام فراكسيدر هر سه مرحله، ع يسيمغناط يش دور جداكننده هايابد.  با افزاي يش مين باطله افزايو همچن

نر به شدت يمرحله كل يسيبه جداكننده مغناط يذرات درشت موجود در بار ورود ابد.ي يار سولفور كاهش ميع يش وليافزا

 يمنتقل م يانيا محصول ميو  ييآگلومره شده و بسته به فاصله از سطح استوانه به محصول نها يسيز مغناطيذرات ر توسط

ز يذرات ر يدنباله رو باشد. يخشك، بافت كانسنگ م يسيمغناط يجداكننده ها يياز عوامل مؤثر در كارا يكي شوند.

از  ييافتن آنها به محصول نهايآزاد و راه  يسيز مغناطيرات رحدواسط توسط ذ يسيو احاطه شدن ذرات مغناط يسيرمغناطيغ

 باشد. يخشك م يسيش مغناطين مشكالت در جدايجمله بزرگتر
 

 

 


