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خالصه طرح:
وجود ذراتي با ابعاد بحراني در مدارهاي نرم كني خودشكن و نيمه خودشكن ،همواره عملكرد و كارايي اين مدارها را با نقصان
مواجه مي سازد .از اين رو خارج سازي و خردايش جداگانه اين ذرات ،كارايي و به دنبال آن ظرفيت اينگونه مدارهاي نرم كني
را بهبود مي بخشد .كارايي و ظرفيت پائين مدار نرم كني نيمه خودشكن كارخانه فرآوري مجتمع سنگ آهن گل گهر ،به همراه
ابعاد و شكل ذرات موجود در بار در گردش اين مدار ،اين فرض محتمل را قوت بخشيد كه ذرات با ابعاد بحراني همان بار در
گردش مدار نرم كني هستند .با بررسي نتايج كمي حاصل از آزمايش خارج سازي بار در گردش ،اين فرض اوليه قطعيت يافت.
نتايج بدست آمده حاكي از دست كم افزايش  63درصدي در ميزان خوراك ورودي به آسيا و به دنبال آن افزايش محصول آسيا
بود .در ادامه و با استفاده از روش هاي آماري نظير آزمون هاي  Fو  tاين نتيجه حاصل شد كه كيفيت محصول آسيا و محصول
جداكننده هاي مغناطيسي خشك در هنگام خارج سازي بار در گردش ،تفاوت معني داري با كيفيت اين محصوالت در حالت
وجود بار در گردش در مدار نداشته است .سپس به تعيين ابعاد ابزار نرم كني جداگانه براي نرم كني اين بار در گردش پرداخته
شد .در اين راستا و به كمك نتايج حاصل از انجام آزمايش استاندارد باند ،يك آسياي گلوله اي تر با توان  6873اسب بخار
تعيين ابعاد شد .در ادامه با معرفي آسياي غلطكي با فشار باال ،ساختار و نحوه خردايش مواد در اين ابزار نرم كني مورد بررسي
قرار گرفت .سپس با كمك نتايج آزمايش نرم كني بار در گردش در مقياس نيمه صنعتي توسط اين آسيا  ،يك آسياي غلطكي
با فشار باال در مقياس صنعتي تعيين ابعاد شد .اين آسيا داراي غلطك هايي با طول  1116و قطر  1953ميليمتر بوده و توان
مورد نياز آن  1113كيلووات محاسبه گرديد .سپس با برآورد هزينه هاي مدار نرم كني بار در گردش توسط آسياي غلطكي با
فشار باال و جدايش آن توسط جداكننده هاي مغناطيسي تر ،درآمد حاصل از فروش كنسانتره توليدي توسط اين مدار فرآوري
محاسبه و پروژه خارج سازي و فرآوري بار در گردش مورد بررسي اقتصادي قرار گرفت .نتايج حاصله حاكي از درآمد ساليانه اي
بيش از  03ميليون دالر بود و با توجه به ميزان سرمايه اوليه ،زمان بازگشت سرمايه حدود نيم سال بدست آمد.
نتايج حاصله:
بار درگردش آسياهاي نيمه خودشكن كارخانه فرآوري ،بدليل دارا بودن ويژگي هاي فيزيكي نظير ابعاد و شكل و همچنين
تاثير گذاري نامطلوب بر فرآيند نرم كني آسياي نيمه خودشكن ،مشخصات ذرات با ابعاد بحراني را داشته و يا دست كم
همپوشاني گسترده و موثري با اين ذرات دارد .بر اساس آزمايش هاي انجام شده ،ديده شد كه با خارج سازي بار در گردش از
مدار نرم كني ،نرخ خوراك اين آسياها به ميزان چشمگيري افزايش يافت .اين ميزان افزايش در آزمايش هاي سه گانه انجام
شده در مقياس صنعتي ،به ترتيب  59 ، 68و  63درصد بود .اين خارج سازي بر روي محصول آسياها نيز تاثير زيادي داشته و
اين محصول طي سه مرحله آزمايش ،به ترتيب  61/9 ، 01و 01درصد افزايش يافته است .با خارج سازي با در گردش ،انرژي
مصرفي ويژه آسيا نيز بمقدار قابل توجهي كاهش يافت .طبق نتايج سه مرحله آزمايش ،انرژي مصرفي ويژه آسيا به ترتيب به
ميزان  06/9 ، 09و 05/5درصد كاهش يافت .شايان ذكر است كه اين ميزان كاهش انرژي مصرفي ويژه قيمت تمام شده
كنسانتره نهايي را به ميزان قابل توجهي كاهش خواهد دادبا بررسي آماري كه بر روي محصول آسيا و همچنين كنسانتره
خشك توليدي توسط جداكننده هاي مغناطيسي بعمل آمد ،مشاهده شد كه خارج سازي بار در گردش بر روي كيفيت اين دو
محصول تاثير معني داري نداشته است.

