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چکيده:
شركت سنگ آهن گل گهر به منظور استفاده بهينه از باطله های ایجاد شده كارخانه مگنتيت ،كه از زمان شروع توليد
شده است و همچنين سولفورزدایی بخشی از كنسانتره توليدی ،طرح احداث یک خط بازیابی هماتيت از باطله خشک
با ظرفيت  350هزار تن در سال با ورودی  800هزار تن باطله ،یک خط بازیابی هماتيت از باطله تر (واحد  )WTPدارای
ظرفيت  200هزار تن در سال و با ورودی  550هزار تن باطله و یک خط سولفورزدایی دارای ظرفيت  460هزارتن در سال
با ورودی  500هزار تن كنسانتره را نموده است .هدف انجام این تحقيق ،امکان سنجی توليد كنسانتره سنگ آهن از
باطله های تر جدید و قدیم كارخانه فرآوری سنگ آهن گل گهر به عنوان خوراک واحد  WTPبود.در این تحقيق با توجه
به محدوده های عياری مختلف باطله های تر فعلی كارخانه و باطله های تر قدیم ذخيره شده آزمایش هایی مشابه خط
توليد  WTPانجام شد .در این راستا جهت بررسی ،آگاهی و شناخت خصوصيات عياری و  ،...نمونه های معرف از  4باطله
گرفته شد و مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج با یکدیگر و با طرح اوليه مقایسه شدند .بدین منظور در این تحقيق از
آزمایش لوله دیویس و همچنين سه مرحله پرعيار سازی مغناطيسی شدت پایين ) (LIMSمشابه خط توليد WTP
استفاده شد.
باطله های مورد بررسی عبارتند از:
 -1باطله تر فعلی كارخانه به همراه ذرات ( ESPخروجی مخلوط كننده )102
 -2باطله تر فعلی كارخانه بدون ذرات ( ESPته ریز تيکنر)
 -3باطله تر قدیم دپو شده با عيار كم

 -4باطله تر قدیم دپو شده با عيار متوسط
در نهایت با استفاده از سه مرحله جداكننده مغناطيسی شدت پایين كنسانتره ای با بازیابی وزنی برابر  36/21با عيار
آهن و گوگرد  68/87و  0/664برای خروجی مخلوط كننده  102و كنسانتره ای با با عيار آهن  69/56و سولفور 0/478
با بازیابی وزنی  44/84برای ته ریز تيکنر به دست آمد.
اختالف عياری بين خاک مورد آزمایش  SGAو خاک موجود در حوضچه باطله قدیم به عنوان خوراک واحد WTP
مشکلی بوده كه بحث اصلی این واحد بوده است .آزمایش های  SGAبر روی خاكی با عيار  52درصد انجام شده است
كه با توجه به اینکه ميزان ذخيره در محدوده عياری مذكور اندک می باشد ،نتایج آزمایش های  SGAنشان دهنده
شرایط عملياتی واقعی (موجود) نيست .با توجه به اینکه ذخایر با عيار آهن بين  40 - 30و  50 - 40درصد دارای
بيشترین ميزان ذخيره باطله تر قدیم ذخيره شده است ،لذا تمركز آزمایشات بر روی این دو ذخيره قرار داده شد.
نتایج سه مرحله جداكننده مغناطيسی شدت پایين نشان داد كه با باطله تر قدیم به عنوان خوراک ،دسترسی به
كنسانتره ای با عيار آهن  69/67و سولفور  0/189با بازیابی وزنی  18/08و كنسانتره ای با عيار آهن  69/6و گوگرد
 0/098با بازیابی وزنی  23/36با استفاده از باطله تر قدیم با عيار متوسط امکان پذیر است .استفاده از مرحله HIMS
برای باطله های نهایی جداكننده مغناطيسی تر شدت پایين باطله های تر قدیم با عيار پایين و متوسط و جدید به واسطه
ماهيت بسيار ریز دانه بودن ذرات ،عيار آهن نسبتاً پایين و همچنين عيار گوگرد باال پيشنهاد نمی شود .باید به این نکته
توجه نمود كه در باطله های تر قدیم با عيار باال اگرچه ممکن است كه باطله نهایی مرحله جداكننده مغناطيسی شدت
پایين عيار باالیی را داشته و در كنسانتره مرحله  HIMSعيار نسبتاً خوبی را داشته باشيم ولی با توجه به اینکه ميزان
ذخيره این باطله در این محدوده عياری حدود  300000تن می باشد لذا باز هم استفاده از جداكننده مغناطيسی شدت
باال پيشنهاد نمی گردد.

