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 كاشاندانشگاه: 

 خالصه طرح:

گهر، فرآوري سنگ آهن ابتدا به روش خشك و محصول مياني آن به روش تر تيت مجتمع گلدر كارخانه استحصال مگن      

شدت پايين، باطله خشك توليد شده در اين كارخانه)ساالنه  هاي مغناطيسيگيرد. با توجه به استفاده از جداكنندهصورت مي

هماتيت است. لذا مجتمع اقدام به تأسيس خط دار بخصوص هاي آهنميليون تن( حاوي مقدار قابل توجهي كاني 5/2بيش از 

-است كه در حال راه نمودههزار تن كنسانتره  053هاي خشك با ظرفيت توليد ساالنه استحصال كنسانتره هماتيتي از باطله

-بهرهباشد. با توجه به تغيير مشخصات خوراك، باطله توليدي نيز در سالهاي اخير در مقايسه با سالهاي ابتدايي اندازي مي

 برداري تغييرات قابل توجهي نموده است.

-هاي خشك جديد در فلوشيت طراحي شده كارخانه در قالب انجام مجموعه تستهدف اصلي اين تحقيق، مطالعه رفتار باطله

ها براي توليد كنسانتره سنگ آهن قابل فروش است. براي توليد اين سازي پارامترهايي در مقياس آزمايشگاهي و بهينه

فرآوري پرعيارسازي توسط مارپيچ، جدايش مغناطيسي شدت پايين و شدت باالي تر و مرحله سانتره به ترتيب مرحله پيشكن

شد. در پرعيارسازي توسط مارپيچ ضمن بررسي عملكرد سه زدايي از كنسانتره توسط فلوتاسيون پيشنهاد فرآوري سولفوربيش

آب شستشو، بهترين مارپيچ انتخاب شد. پيشنهاد شد كه درصد جامد حداقل  مارپيچ متفاوت، تأثير درصد جامد پالپ و دبي

باشد. در جدايش مغناطيسي تر  2و كلينر 2ليتر بر دقيقه بوده و مدار شامل مارپيچ رافر، كلينر  22و دبي آب شستشو  22

ور بر دقيقه تعيين شد. براي د 82اي هم جهت سرعت بهينه گردش استوانه شدت پايين، ضمن استفاده از جداكننده استوانه

گاوس  5533جدايش مغناطيسي تر شدت باال، از جداكننده شدت متغير طرح جونز استفاده شد. شدت بهينه ميدان مغناطيس 

گرم بر تن كلكتور آميل زنتات پتاسيم و با حداكثر  033و توسط  =5/8تعيين شد. پيشنهاد شد فلوتاسيون معكوس پيريت در 

انجام مرحله كلينر در فلوتاسيون تأثير بارزي نداشت. نتايج نشان داد  مناسب در مراحل جدايش ن كفگيري انجام شود. زما

و عيار  %06و با عيار بيش از  %03اي با بازيابي آهن حدود ميكرون است. در نهايت كنسانتره 23مغناطيسي و فلوتاسيون 

 سازي را داراست. مامي شرايط كنسانتره قابل فروش آهن براي عمليات گندلهبدست آمد كه ت %325/3و فسفر  %266/3گوگرد 

 

 نتايج حاصله:

 گهر هاي خشك جديد كارخانه استحصال مگنتيت مجتمع گلتوليد كنسانتره سنگ آهن قابل فروش از باطله

ي توسط مارپيچ، فرآوري پرعيارسازسيرجان امكان پذير است. براي توليد اين كنسانتره به ترتيب مرحله پيش

زدايي از كنسانتره فرآوري سولفورجدايش مغناطيسي شدت پايين و شدت باال )هر دو به صورت تر( و مرحله بيش

شود. كنسانتره توليدي همه شرايط از جمله حداقل عيار آهن كنسانتره قابل فروش را توسط فلوتاسيون پيشنهاد مي

درصد )با احتساب تقريبي دو بار  62سازي مارپيچ در حدود رعيارداراست. بازيابي آهن غيرپيريتي در مرحله پ

درصد تعيين شد. لذا  80درصد و در فلوتاسيون در حدود  28برگشتي(، در مرحله جدايش مغناطيسي در حدود 

هاي خشك جديد كارخانه استحصال مگنتيت است. باطله درصد 06بازيابي كلي در فرآيند پيشنهادي در حدود 

( و با عياري بيش از عيار حد %22گهر جزء ذخاير آهن كم عيار و از نوع هماتيتي )با عيار آهن حدود مجتمع گل

( جزء ذخاير %5/8( جزء ذخاير پرفسفر و از نظر گوگرد)%05/3بندي شد. اين مواد از نظر فسفر)كانسارهاي آهن طبقه

 بندي شد.بسيار پرگوگرد طبقه

 و براي آناليز سرندي  كيلوگرم 02/20گوگرد  عيار  گرم، 680ارزيابي عيار آهن  حداقل مقدار نمونه مورد نياز براي

 .تعيين شد گرم 262
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 (02هماتيت% ،)(اصلي%8( و گوتيت)%0مگنتيت )(، %25( ، تالك)%6مفيد و پيريت)دار هاي آهنترين كاني

 ند.باشهاي گانگ نمونه ميترين كاني( اصلي%5( و كوارتز)%2(، كلريت)%8كلسيت)

 درصد آزادند و كاني  22ميكرون،  222 دار مفيد درهاي آهنهاي هماتيت، مگنتيت و گوتيت به عنوان كانيكاني

 .درصد آزاد است 22ميكرون،  230پيريت در 

  ميكرون نمونه، عيار و توزيع آهن بسيار پايين و عيار و توزيع فسفر بسيار باالست. 65در بخش ريزتر از 

هاي فرآوري توليد كنسانتره سنگ آهن)به خصوص كم گوگرد( كارخانه فرآوري باطلهساز مارپيچ در پيشاستفاده از پرعيار

 بسيار مناسب است. 

 2/2هايي ازجمله ارتفاع در پرعيارسازي نمونه مورد مطالعه، از سه مارپيچ متفاوت استفاده شد كه مارپيچي با ويژگي 

ور، چندين خروجي كنسانتره و داراي آب شستشو بهترين نتايج را د 5متر، داراي سانتي 28متر، شعاع خارجي 

 دربرداشت. 

  بلكه بيشتر( تعيين  %22ليتر بر دقيقه و درصد جامد بهينه خوراك مارپيچ برابر  22مقدار بهينه آب شستشو برابر(

 شد.

 2ه كه كنسانتره كلينربود 2و كلينر 2مدار پيشنهادي براي پرعيارسازي توسط مارپيچ، شامل مراحل رافر، كلينر ،

در مداري بسته به مارپيچ رافر  2و  2باشند. باطله كلينر كنسانتره نهايي و باطله رافر، باطله نهايي اين مرحله مي

 گردد.برمي

 گيري مارپيچ در اين نمونه بسيار مفيد بود. زيرا با حذف مقدار بااليي فسفر، بازيابي آهن آن در حد ماهيت ذاتي نرمه

 بول بود.قابل ق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


