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چكیده:
یكی از مشكالت خطوط تولید سنگ آهن ،انتقال آهن باارزش ریزدانه به شكل هماتیت به بخش باطله ها می باشد.
جداکننده شدت و گرادیان باالی اسلون با استفاده از ترکیبی از نیروهای مغناطیسی و ثقلی به عنوان تجهیزی کارآمد
در کشور چین توسعه یافته و به سبب داشتن مزیتهایی نسبت به جداکنندههای مغناطیسی تر شدت باال (،)WHIMS
در کارخانه های فرآوری آهن هماتیتی این کشور به طور گستردهای مورد استفاده قرار گرفته است .در مجتمع معدنی
و صنعتی گل گهر جهت جلوگیری از هدرروی آهن ،کارخانه بازیابی هماتیت از سال  1390برای بازیابی باطله های خشک
و تر کارخانه تغلیظ راه اندازی شد که در آن تجهیزاتی مانند اسپیرال و  HIMSبه کار گرفته شده است .با همه تالش
های صورت گرفته تا کنون ،میزان عیار باطله ی جداکننده  HIMSخط  100و باطله خط  200به عددی پایین تر از 38
درصد کاهش نیافت که این نشان دهنده ضعف مدار ،خصوصاً عملكرد جداکننده مغناطیسی شدت باال در جلوگیری از
فرار آهن هماتیتی به سمت باطله ها بوده است .در این پژوهش با هدف کاهش عیار باطله و جلوگیری از هدرروی آهن،
باطله این دو خط به عنوان خوراک در جداکننده مغناطیسی شدت و گرادیان باالی اسلون استفاده گردید و آزمایشات
در شدت میدان های مغناطیسی مختلف انجام شد .همچنین تست هایی بر روی خوراک ورودی به  HIMSخط  100جهت
مقایسه عملكرد آن با اسلون انجام گردید .نتایج آزمایش ها نشان داد که با استفاده از این جداکننده می توان به میزان
حدود  %60از این باطله ها که برابر با  45تن بر ساعت کنسانتره می شود را با عیار  %52/5بازیابی نمود .عیار باطله نهایی
این دو مدار (باطله  HIMSخط  100و باطله  LIMSخط  ) 200نیز از  %38کنونی به  %18کاهش پیدا کرد.

Abstract
In iron ore processing circuits part of hematite fine particles are transferred to the tailing
pound.Recently the SLon separator with vertical ring and pulsating high gradient magnetic field
has beenintroduced in China.In comparison with conventional WHIMS, this separator has a lower
energy consumption, more availability, less iron grade in tail and high recovery of iron to
concentrate.Golgohar hematite processing plant has been designed to recover hematite minerals
from wet and dry tails of the main iron processing plants.At the present, because of some changes
in the feed characteristics and operational problems, about 75 t/h of the material, with a d80 of less
than 80 micron and Fe grade more than 38%, is reporting to the tailings. It is believed the JONES
high intensity magnetic separator has not been capable of recovering hematite particles. In this
research, laboratory and pilot tests on the tailing samples, using a SLon separator, were conducted.
The results of these tests showed that around 58% of the tailing, with 53% Fe grade can be
recovered. The comparison of tests results between SLon and JONES, showed that JONES
machine was more selective than SLon separator. SLon separator produced more recovery at
lower Fe grade in final concentrate. It was concluded that SLon separator is useful in scavenger
stage of iron processing circuits.

