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خالصه طرح:
مجتمع سنگ آهن گل گهر با توليد ساالنه  3/5ميليون تن كنسانتره آهن ،يكي از قطب هاي اصلي تأمين كننده مواد اوليه
صنايع فوالد كشور محسوب مي شود .توليد كنسانتره در كارخانه فرآوري اين مجتمع به دو روش تر ( 35درصد) و خشك (55
درصد) صورت مي گيرد .سولفور به عنوان يكي از عناصر اصلي مزاحم در تهيه فوالد به شمار مي رود .كانسنگ موجود حاوي
درصد قابل توجهي از سولفور بوده و لذا حفظ حداكثر عيار سولفور ( 0/33درصد) با بازيابي و عيار آهن ( 56درصد) از اهداف
اصلي اين مجتمع مي باشد .بررسي هايي بر روي سيستم جدايش مغناطيسي خشك انجام شد و مشخص گرديد كه در مراحل
اوليه ،شستشو و رمق گير ،ذرات با ابعاد -050+360ميكرون و با درصد وزني  6تا  30درصد ،داراي بيشترين بازيابي و عيار آهن
و كمترين عيار سولفور بودند .ذرات درشت تر از  3000ميكرون و با درصد وزني  35تا  05درصد ،داراي مقدار سولفور و آهن
باال و ذرات زير  55ميكرون و با درصد وزني  30تا  35درصد ،حاوي سولفور باال ولي آهن پايين بوده اند .با افزايش دور
جداكننده در هر يك از مراحل اوليه ،شستشو و رمق گير ،عيار و توزيع سولفور در كليه محدوده ابعادي حاصل از سه مرحله
جدايش كاهش ولي عيار آهن افزايش يافته است .عيار سولفور در ابعاد درشت تر از  3000ميكرون و ريز تر از  55ميكرون
نسبت به ساير محدوده ها كاهش بيشتر ولي عيار آهن در همين محدوده ها ،افزايش بيشتري را بدنبال داشته است .بافت
كانسنگ نيز يكي از مهمترين داليل افزايش عيار سولفور در محصول نهايي بوده است .دنباله روي ذرات ريز غير مغناطيسي و
پوشش ذرات مغناطيسي حدواسط توسط ذرات ريز مغناطيسي آزاد و راه يافتن آنها به محصول نهايي از جمله مشكالت اساسي
در جدايش مغناطيسي خشك مي باشد.
نتايج حاصله:
با بررسي هاي انجام شده بر روي بار ورودي به جداكننده هاي مغناطيسي خشك مشخص گرديد كه ذرات درشت حاوي آهن و
سولفور باال بوده ولي ذرات ريز بخصوص محدوده ابعادي  -55ميكرن حاوي سولفور باال و آهن پايين مي باشند .از بررسي هاي
انجام شده بر روي محصول و باطله جداكننده مرحله رافر و كلينر مي توان دريافت كه احتمال جدايش براي ذرات ريز
مغناطيسي كم بوده و بيشتر اين ذرات به باطله منتقل مي شوند .ولي براي ذرات نسبتاً درشت احتمال جدايش زياد بوده و
بيشتر اين ذرات به محصول منتقل مي شوند .بررسي ها بر روي محصول رافر نشان مي دهد كه ذرات در محدوده ابعادي
 -030+55ميكرون ،از نظر عيار آهن و سولفور به حد قابل قبول كارخانه هاي فوالد رسيده اند .بررسي بر روي تأثير دور
جداكننده مغناطيسي مرحله رافر ،كلينر و اسكاونجر نشان مي دهد كه با افزايش دور جداكننده مغناطيسي ،عيار آهن محصول
و همچنين باطله افزايش مي يابد .با افزايش دور جداكننده هاي مغناطيسي در هر سه مرحله ،عيار آهن در تمام فراكسيون ها
افزايش ولي عيار سولفور كاهش مي يابد .ذرات درشت موجود در بار ورودي به جداكننده مغناطيسي مرحله كلينر به شدت
توسط ذرات ريز مغناطيسي آگلومره شده و بسته به فاصله از سطح استوانه به محصول نهايي و يا محصول مياني منتقل مي
شوند .يكي از عوامل مؤثر در كارايي جداكننده هاي مغناطيسي خشك ،بافت كانسنگ مي باشد .دنباله روي ذرات ريز
غيرمغناطيسي و احاطه شدن ذرات مغناطيسي حدواسط توسط ذرات ريز مغناطيسي آزاد و راه يافتن آنها به محصول نهايي از
جمله بزرگترين مشكالت در جدايش مغناطيسي خشك مي باشد.

