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چكیده:
در کارخانههای فرآوری ،تجهیزات طبقهبندی از ملزومات مدارهای خردايش -جداسازی محسوب میشوند .در کارخانه
نیمهصنعتی مجتمع معدنی و صنعتی گلگهر ،سه عدد هیدروسیكلون در يک مدار بسته با آسیای گلولهای تعبیه شده
است .هدف از استفاده اين هیدروسیكلونها ،تولید سرريزی با  d80حدود  70-80میكرون برای فرآيندهای پايیندست
بوده است .در اين پروژه ،با انجام آزمايشهای نیمهصنعتی و شبیهسازی مدار پايلوت با نرمافزار  USIMPACمشخص
گرديد که اين هیدروسیكلونها برای تولید سرريزی با دانهبندی مطلوب به تناژی بیش از  5t/hنیاز دارند .تناژ کارخانه
نیمهصنعتی شرکت معدنی و صنعتی گلگهر حداکثر  1/5 t/hاست ،بنابراين هیدروسیكلونهای موجود نمیتوانند
کارايی مناسبی داشته باشند .برای حصول سرريزی با دانهبندی مناسب ،يک کالسیفاير مارپیچی با استفاده از نرمافزار
 USIMPACبرای مدار پايلوت طراحی شد .اين طراحی با توجه به ظرفیتهای موجود مدار پايلوت انجام گرفت.
کالسیفاير مارپیچی طراحی شده ،دارای ابعادی به طول  ،190cmعرض  ،17cmقطر مارپیچ  14/7cmو نوع مارپیچ
 Simplexاست .در ادامه به بررسی ضرايب طراحی هیدروسیكلون پرداخته شد .با توجه به نتايج حاصل از نمونهگیری
خطوط کارخانه هماتیت و تغلیظ ،مشخص شد ضرايب طراحی هیدروسیكلون منحصربهفرد بوده و اين ضرايب با توجه
به شرايط عملیاتی و نوع مدار خردايش تغییر میکند.

Abstract

The processing factory, equipment classification requirements grinding circuits are isolated. Three
Hydrocyclones in closed circuit with a ball mill supply at pilot plant in the Gole-Gohar mining and
industrial complex. The target use of this Hydrocyclones producing overflow about 70-80 microns
for downstream process. In this project, with a semi-industrial experiments and pilot circuit
simulation whit USIMPAC software showed that this Hydrosyclones to produce the desired size
distribution overflow tonnage over 5 t/h needs. At pilot plant maximum tonnage is 1/5 t/h. so this
Hydrocyclones do not have good performance. To make overflow with appropriate size
distribution, a spiral classifier whit using USIMPAC software was designed for pilot circuit. This
designing, was designed according to existing capacities in pilot circuit. Classifier spiral design,
whit dimensions of length 190 Cm, width 17 Cm, diameter spiral 14.7 Cm and the winding
simplex.According to theresults of thesamplinglinesand concentrationof hematiteplant, it
hydrocyclonesuniquedesigncoefficientsandcoefficientsaccording
tooperating
conditions
andalteredgrinding circuit.

