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خالصه طرح:
گروهي از کانيها در شدت ميدان مغناطيسي خيلي باال جذب مي شوند که به اين کانيها پارامنيتيت مي گويند که مي توان به
کانيهاي هماتيت  ،ليمونيت و سيدريت و ...اشاره کرد .دستيابي به بازيابي مطلوب با حفظ مشخصات فني مورد نظر از جمله
اهداف اصلي صنعت فرآوري مواد معدني مي باشد  .انواع جديد جداکننده هاي مغناطيسي باعث پيشرفت جداکننده هاي اوليه
شده و در همين راستا نيز کاربردهاي خاص و پيشرفت در اصول طراحي انواع جداکننده هاي مغناطيسي باعث فراگير شدن
علم جدايش مغناطيسي شده است .آخرين تكنولوژي جدايش مغناطيسي در صنعت فرآوري مواد معدني  ،تكنولوژي
جداکننده هاي مغناطيسي ترگراديان باال مي باشد که آخرين تغييرات درانواع اين جداکننده ها  ،جداکننده هاي مغناطيسي
تر گراديان باال با حرکت ضرباني ( ) PHGMSمي باشد  .مطالعات و تحقيقات وسيعي در حد مقياس صنعتي بر روي اين
جداکننده ها انجام شده است و مشخص مي سازد که يك تكنيك موثر و مفيد براي کانيهاي با خاصيت مغناطيسي ضعيف
است .انسداد ماتريس و اتصال کوتاه از جمله اساسي ترين مشكالت عملياتي بوده  ،زيرا چنين کانيهايي بخش عظيمي از
کانيهاي مغناطيسي ضعيف همراه با ذرات نسبتاً درشت را شامل مي شوند .دنباله روي مكانيكي ذرات غيرفلزي در ماتريس،
عيار محصول مغناطيسي را کاهش مي دهد  .انسداد ماتريس نيز باعث ايجاد مشكل تعميرات و نگهداري تجهيزات و وسايل مي
شود .براي حل چنين مشكالتي ،استفاده از تكنولوژي جديد جدايش مغناطيسي شدت باال -تر ضرباني از سال  6891را طلب
نموده است.جداکننده مغناطيسي شدت باال -ضرباني مي تواند تأثير دنباله روي ذرات را در حد وسيعي کاهش و عيار محصول
مغناطيسي را افزايش دهد .اين نوع جداکن نده ،براي کاهش دادن گرفتگي ماتريس نيز بسيار مفيد بوده است.اين جداکننده در
مراحل کلينر و اسكاونجر بكار رفته و نسبت به انواع معمولي آن بازيابي وعيار باالتري را بدست مي دهد.
نتايج حاصله:
نتايج به دست آمده از آزمايش هاي انجام شده با نمونه ترکيبي ،مشخص مي نمايد که با ترکيب خاصي از سه نوع سنگ آهن
موجود نيز امكان دستيابي به کنسانتره مطلوب براي احياي مستقيم با رقم بازيابي وزني نسبتاً خوب وجود دارد .محصول مياني
به دست آمده پس از خردايش تر مجدد ،با استفاده از انرژي ويژه 61کيلووات ساعت بر تن و جدايش مغناطيسي تر چهار
مرحله اي با شدت کم ،بازيابي وزني را به ميزان  %33/7با کيفيت گوگرد  ،%1/127فسفر  %1/127و آهن  %18/1افزايش مي
دهد .الزم به ذکر است که دو مرحله اول جدايش مغناطيسي منتهي به عيار فسفر زير  %1/10مي گردد ،ليكن با توجه به
اين که مراحل بعدي جدايش مغناطيسي موجب کاهش بيشتر عيار فسفر مي گردد ،شرکت اشتودين گزلشافت در گزارش
خود توصيه نموده است که حداقل سه مرحله جدايش مغناطيسي در کارخانه کانه آرايي در نظر گرفته شود تا بتوان در مقابل
تغييرات احتمالي کيفيت خوراک ورودي ،با تأثير منفي بر کيفيت کنسانتره هاي استحصالي ،امكان رسيدن به حد کيفيت مورد
نياز احياي مستقيم را ايجاد کرد .هم چنين با توجه به پايين بودن عيار فسفر در کنسانتره ترکيبي مي توان با افزودن  2تا %3
کنسانتره حاصل از عيار ،همچنان کيفيت کنسانتره نهايي را در حد قابل قبول براي احياي مستقيم حفظ نمود ضمن آن که
رقم کل بازيابي وزني را افزايش داد .با توجه به بررسي ها و واقعيت هاي آشكار شده در زمينه قابليت آرايش پذيري نوع هاي
مختلف سنگ آهن گل گهر مي توان نتيجه گرفت که روش فرآوري متشكل از جدايش مغناطيسي خشك ،خردايش ثانويه
محصول مياني و جدايش مغناطيسي تر در ميدان مغناطيسي جهت توليد کنسانتره قابل قبول براي مصرف در احياي مستقيم
مي تواند در مقياس صنعتي به کار گرفته شود.

