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 خالصه طرح:

ي وري سنگ آهن گل گهر  شامل اجزايي مانند سرند لرزان ، كالسيفاير و سيكلون هاآمدار طبقه بندي خشك كارخانه فر

نبود  عدم دسترسي به نمونه مناسب و به دنبال آن سيستم در بيشتر قسمت ها  باعث اين ايزوله بودن . مي باشد هوايي

بندي آنها مي شود. از اين رو موازنه اين مدار طبقه بندي مي تواند عاملي اساسي در  عياري و دانه از مشخصات كافي اطالعات

ايجاد تغييرات در قسمت هاي مختلف مدار طبقه بندي خشك از  تعيين خروجي آسياي خودشكن كارخانه باشد. بررسي امكان

شبيه سازي مدار  ازيني طبقه بندي بدون جمله سرند ، كالسيفاير و اير سيكلون ها  اين مهم را آشكار مي سازد كه پيش ب

با توجه به عدم دسترسي به قسمت هاي مختلف مدار جهت نمونه برداري موازنه  طبقه بندي خشك عمالً غير ممكن است.

جرم مدار در حالتي كه تمامي تجهيزات  در مدار مي باشند مورد بررسي قرار گرفت اما جهت شبيه سازي تجهيزات  به صورت 

 USimPac3به منظور اجراي موازنه جرم  و از نرم افزار    JKSimMet5در اين پروژه از نرم افزار  رد بررسي قرار گرفتند.مجزا مو

 جهت شبيه سازي مدار استفاده گرديد.

 ج حاصله:ينتا

اساس عيار و تناژ  داراي قابليت بسيار باال و قابل قبولي در موازنه جرم مدارهاي فراوري مواد معدني بر JKSimMetنرم افزار 

مي باشد. با توجه با نتايج موازنه جرم مشخص شد كه باطله خشك كارخانه كه از سر ريز سيكلون هاي هوايي را تشكيل مي 

درصد كل بار ورودي به كارخانه مي باشد در حالي كه تاكنون اين مقدار در محاسبات مربوط به بازدهي كارخانه  5شود حدود 

مي شد. همچنين با توجه به نتايج موازنه جرم مدار طبقه بندي خشك ، توزيع تناژ در قسمت هاي  درصد در نظر گرفته 8

مختلف مدار طبقه بندي خشك كارخانه فراوري سنگ آهن گل گهر بدست آمد. با توجه به اينكه خروجي آسياي خودشكن 

از ابهام بود كه به كمك نتايج موازنه جرم دانه غير قابل دسترسي و نمونه گيري مي باشد لذا كاركرد آسيا تاكنون در هاله 

بندي خروجي آسيا بدست آمد كه با كار بيشتر روي اين قسمت مي توان در بهبود كارايي آسيا اقدامات اساسي كرد. نتايج 

 بدست آمده از موازنه جرم داراي دقت بااليي جهت شبيه سازي مدار طبقه بندي خشك كارخانه فراوري سنگ آهن گل گهر

مي باشند. حضور زياد ذرات زير در ته ريز سيكلون، نشان دهنده عملكرد نسبتاً نامطلوب سيكلون ها است كه افزايش بار 

ورودي به اين تجهيزات نيز اين مشكل را دو چندان كرده است. با مشخص شدن درصد توزيع خوراک در قسمت هاي مختلف 

تصميم گيري نمود. بازدهي سيكلون هاي هوايي با افزايش جريان هوا زياد مي كارخانه بهتر مي توان در مورد بازدهي كارخانه 

شود ولي در سرعت هاي خيلي زياد بازدهي كاهش مي يابد. دليل اين امر ناشي از تلفات ذرات درشت با جريان هاي گردابي و 

متر بر ثانيه  05تا  02يان هوا بين انتقال آنها از دهانه خروجي سيكلون)خروج هوا و نرمه( است. در حالت بهينه سرعت جر

متر در ثانيه كمتر شود. هرچه ذرات درشت تر و جرم مخصوص آنها بيشتر باشد، سريعتر ته نشين  55است و معموالً نبايد از 

داراي مدل هاي متنوع و دقيقي مي باشند كه با اطمينان خاطر مي توان از آن براي شبيه  USIM PACمي شوند.نرم افزار 

 مدارهاي فرآوري مواد معدني استفاده كرد سازي

 

 

 
 

 


