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 خالصه طرح:

نرمه دارند که  ز ويذرات ر يش مطلوب و انتخابيدر جدا ينييپا يليخ ييج و استاندارد، کارآيرا يارسازيپرع ياغلب روش ها

مجتمع سنگ آهن گل گهر،  يمدار را به دنبال دارد. مدار فرآور ين راندمان کليت محصول و همچنيفين امر، کاهش کيا

ر ين خشک و تر است. مطالعات صورت گرفته در گذشته نشان داد، ذرات زييشدت پا يسيش مغناطيمتشکل از دو بخش جدا

بزرگتر از خود هستند.  ينسبت به طبقات ابعاد ينييپا يليت خيفيک يخشک و تر، دارا يافته به کنسانتره هايکرون راه يم 54

، يکرون در نقاط مختلف مدار فرآوريم 54ر يمشخصات ذرات ز يين و شناساييشده است تا ضمن تع يق سعين تحقيدر ا

ائه شود. مطالعات نشان داد که مدار ار ييش کارآيجه افزاين گونه ذرات و در نتيش ايمناسب جهت بهبود جدا يراهکارها

 يبه کنسانتره است، حال آن که مشکل اساس يسير مغناطيز غيذرات ر يابيخشک، راه يجداکننده ها يمشکل اصل

ن راهکار مختلف جهت يج، چندين نتايبه باطله است. بر طبق ا يسيز مغناطيذرات ر ير انتخابيغ يابيتر راه يها جداکننده

از ورود  يري( جلوگ1د که عبارت اند از : يارائه گرد يمدار فرآور ييش کارآين افزاينرمه و همچن ز ويش ذرات ريبهبود جدا

ار گوگرد و آهن درکنسانتره خشک، به طور يشود ع يخشک که سبب م يها به جداکننده يکرون به بار وروديم 02ريذرات ز

 يکنسانتره خشک به طور نسب يوزن يابياست که باز ين در حاليابند. ايش يدرصد افزا 6/1درصد کاهش و  8در حدود  ينسب

ار يع يکلون در بخش خشک که سبب کاهش نسبيز سيجداگانه ته ر يارسازي( پرع0ابد. ي يدرصد کاهش م 5در حدود 

ن در يشود. ا يدرصد م 5/5درصد و  54/1درصد،  15زان يب به ميش به ترتيجدا ييار آهن و کارآيع يش نسبيگوگرد، افزا

کلون به روش يز سيش ته ري( جدا3ابد. ي يدرصد کاهش م 55/2در حدود  يکنسانتره به طور نسب يوزن يابيست که بازا يحال

 11زان يب به ميش به ترتيجدا ييار آهن و کارآيع يش نسبيار گوگرد، افزايع يتر که سبب کاهش نسب يسيش مغناطيجدا

ز يابد. در خاتمه ني يکاهش م 6/0در حدود  يبه طور نسب يوزن يابيکه باز يشود.در حال يدرصد م 1/6درصد و  8/0درصد، 

 تر ارائه شده است. يسيمغناط يها جداکننده ييش کارآيجهت افزا ييراهکارها

 ج حاصله:ينتا

ميکرون  54 يميکرون بار اوليه به ترتيب کمتر و بيشتر از عيار آهن و گوگرد ذرات باال 54اگر چه عيار آهن و گوگرد ذرات زير 

درصد است، به همين جهت توزيع  4/2ميکرون در بار اوليه فقط در حدود  54ذرات زير  ياست، اما از آنجايي که درصد وزن

 يرو يا ناچيز است. از اينرو وجود اين ذرات در بار اوليه، تاثير قابل مالحظه يآهن و گوگرد در اين بخش از بار اوليه، خيل

ميکرون موجود در ته ريز سرند  54آورد. ذرات زير  يمدار جدايش به وجود نم يرا برا يگذارد و مشکل چندان يکيفيت آن نم

باالتر از خود نيستند، اما از آنجايي که به طور متوسط کمتر  ينسبت به طبقات ابعاد يکيفيت مطلوب يمتر، اگرچه دارا يميل 3

کنند. حضور  يپيدا نم يآيند جدايش اهميت چنداندهد، از اينرو در حين فر يته ريز سرند را تشکيل م يدرصد وزن 4/0از 

ميکرون در ته ريز سيکلون، نشان دهنده عملکرد نسبتاً نامطلوب سيکلون ها است که  54ذرات زير  يدرصد وزن 32بيش از 

 به اين تجهيزات اين مشکل را دو چندان کرده است. يافزايش بار ورود

 

 

 

 

 


