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خالصه طرح:

اغلب روش هاي پرعيارسازي رايج و استاندارد ،کارآيي خيلي پاييني در جدايش مطلوب و انتخابي ذرات ريز و نرمه دارند که
اين امر ،کاهش کيفيت محصول و همچنين راندمان کلي مدار را به دنبال دارد .مدار فرآوري مجتمع سنگ آهن گل گهر،
متشکل از دو بخش جدايش مغناطيسي شدت پايي ن خشک و تر است .مطالعات صورت گرفته در گذشته نشان داد ،ذرات زير
 54ميکرون راه يافته به کنسانتره هاي خشک و تر ،داراي کيفيت خيلي پاييني نسبت به طبقات ابعادي بزرگتر از خود هستند.
در اين تحقيق سعي شده است تا ضمن تعيين و شناسايي مشخصات ذرات زير  54ميکرون در نقاط مختلف مدار فرآوري،
راهکارهاي مناسب جهت بهبود جدايش اين گونه ذرات و در نتيجه افزايش کارآيي مدار ارائه شود .مطالعات نشان داد که
مشکل اصلي جداکننده هاي خشک ،راهيابي ذرات ريز غير مغناطيسي به کنسانتره است ،حال آن که مشکل اساسي
جداکننده هاي تر راهيابي غير انتخابي ذرات ريز مغناطيسي به باطله است .بر طبق اين نتايج ،چندين راهکار مختلف جهت
بهبود جدايش ذرات ريز و نرمه و همچنين افزايش کارآيي مدار فرآوري ارائه گرديد که عبارت اند از  )1 :جلوگيري از ورود
ذرات زير 02ميکرون به بار ورودي به جداکننده هاي خشک که سبب مي شود عيار گوگرد و آهن درکنسانتره خشک ،به طور
نسبي در حدود  8درصد کاهش و  1/6درصد افزايش يابند .اين در حالي است که بازيابي وزني کنسانتره خشک به طور نسبي
در حدود  5درصد کاهش مي يابد )0 .پرعيارسازي جداگانه ته ريز سيکلون در بخش خشک که سبب کاهش نسبي عيار
گوگرد ،افزايش نسبي عيار آهن و کارآيي جدايش به ترتيب به ميزان  15درصد 1/54 ،درصد و  5/5درصد مي شود .اين در
حالي است که بازيابي وزني کنسانتره به طور نسبي در حدود  2/55درصد کاهش مي يابد )3 .جدايش ته ريز سيکلون به روش
جدايش مغناطيسي تر که سبب کاهش نسبي عيار گوگرد ،افزايش نسبي عيار آهن و کارآيي جدايش به ترتيب به ميزان 11
درصد 0/8 ،درصد و  6/1درصد مي شود.در حالي که بازيابي وزني به طور نسبي در حدود  0/6کاهش مي يابد .در خاتمه نيز
راهکارهايي جهت افزايش کارآيي جداکننده هاي مغناطيسي تر ارائه شده است.
نتايج حاصله:

اگر چه عيار آهن و گوگرد ذرات زير  54ميکرون بار اوليه به ترتيب کمتر و بيشتر از عيار آهن و گوگرد ذرات باالي  54ميکرون
است ،اما از آنجايي که درصد وزني ذرات زير  54ميکرون در بار اوليه فقط در حدود  2/4درصد است ،به همين جهت توزيع
آهن و گوگرد در اين بخش از بار اوليه ،خيلي ناچيز است .از اينرو وجود اين ذرات در بار اوليه ،تاثير قابل مالحظه اي روي
کيفيت آن نمي گذارد و مشکل چنداني را براي مدار جدايش به وجود نمي آورد .ذرات زير  54ميکرون موجود در ته ريز سرند
 3ميلي متر ،اگرچه داراي کيفيت مطلوبي نسبت به طبقات ابعادي باالتر از خود نيستند ،اما از آنجايي که به طور متوسط کمتر
از  0/4درصد وزني ته ريز سرند را تشکيل مي دهد ،از اينرو در حين فرآيند جدايش اهميت چنداني پيدا نمي کنند .حضور
بيش از  32درصد وزني ذرات زير  54ميکرون در ته ريز سيکلون ،نشان دهنده عملکرد نسبتاً نامطلوب سيکلون ها است که
افزايش بار ورودي به اين تجهيزات اين مشکل را دو چندان کرده است.

