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چكیده
مدار فرآوری تر کارخانه فرآوری مجتمع سنگ آهن گلگهر شامل خردايش در آسیاهای گلولهای سرريزشونده در مدار باز و جدايش در
جداکنندههای مغناطیسي شدت پايینتر است .متوسط میزان گوگرد کنسانتره تر باالتر از  %4/7بود که بیشتر از حد مجاز برای کارخانههای
سولفورزدايي ( )%0/8و گندلهسازی ( کمتر از  )%0/4است .اين مسئله به دلیل پايینبودن میزان آزادشدگي کانيهای گوگرددار (پیريت) در محصول
مدار خردايش تشخیص داده شد .در اين تحقیق با انجام آزمايشهای جدايش با جداکننده آزمايشگاهي لوله ديويس مشخص شد که درجه آزادی
مناسب برای برآوردهکردن گوگرد مجاز ،در اندازه محصول ( 80درصد عبوری)  400میكرون بهدست ميآيد .برای افزايش کارآيي مدار آسیاکني و
تأمین درجه آزادی مناسب در آسیاهای گلولهای از دو عامل میزان پرشدگي گلوله و درصدجامد وزني آسیا که تغییر آنها امكان پذير بود ،استفاده
شد .با اعمال تغییرات در مدار آسیاکني ،در پرشدگي گلوله  % 99و درصدجامد  ، 18اندازه محصول آسیا از مقدار اولیه  492به  401میكرون رسید.
تغییراتي که برای افزايش کارآيي مدار آسیاکني در هر سه خط مدار تر اعمال شد ،عبارت بودند از افزايش درصدجامد وزني از مقدار اولیه  12به
 ،16افزايش پرشدگي گلوله از مقدار اولیه  72به  99درصد حجمي آسیا و اضافهکردن گلوله  70میليمتر عالوه بر گلوله معمول  90میليمتری به
آسیای شماره  .7برای تعیین زمان الزم برای اطالع از پايداری مدار به منظور شروع نمونهگیری بعد از اعمال تغییرات ،زمان ماند متوسط مواد در
آسیا با ب روش رديابي ،در حدود  8دقیقه بهدست آمد .با نمونهبرداریهای مختلف از مدار با اطمینان  36درصد مشخص شد که اندازه محصول
آسیا به کمتر از  440میكرون رسید .کاهش اندازه محصول آسیاکني به واسطه تغییرات اعمال شده باعث افزايش شاخص کاهش گوگرد (نسبت میزان
گوگرد در خوراك آسیا به کنسانتره) به میزان  43درصد (نسبي) شد.
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احسان ارغواني ،احمد حجتي ،صمد بنيسي

آسياهاي گلولهاي است .در ميزان کم پرشدگی به علت
کشيدگی بيشتر بار به طرف شانه نسبت به پاشنه ،سهم
مکانيزم ضربه از مکانيزم سایش بيشتر است که این امر موجب
درشتتر شدن محصول میشود .ولی با افزایش پرشدگی ،سهم
مکانيزم سایش نيز به علت تشکيل پاشنه و سر خوردن بيشتر
گلولهها روي بار ،زیادتر میشود که این امر باعث ریزتر شدن
ميزان محصول میشود .ميزان پرشدگی گلوله داخل آسيا در
حدود  % 18-16حجمی آسيا است که در حدود  %18از این
حجم ،فضاي خالی است .توانکشی آسيا با افزایش ميزان
پرشدگی ،افزایش مییابد و در حدود  %68پرشدگی به باالترین
ميزان توانکشی میرسد[.]4
در یک تحقيق انجام شده در مقياس آزمایشگاهی مشاهده شده
که شارژ ترکيبی دو اندازه مختلف گلوله ،بيشترین نرخ شکست
را در خردایش کانه مس ایجاد میکند[ .]3سينيتيک سایش
گلولههاي آسيا با خالیکردن آسياي گلولهاي صنعتی مجتمع
مس سرچشمه و دانهبندي تمامی گلولهها (بيش از  986تن)،
بررسی شد[ .]48این بررسی نشان داد که بهعلت تغييرات
سختی گلولهها از سطح به مرکز گلوله و کاهش شدید سختی
گلوله در اندازههاي کوچک ،زنجيرهي گلولههاي داخل آسيا در
یک اندازه خاص ،ناقص شده و از آن اندازه به بعد خردایش به
طور مطلوبی صورت نمیگيرد .براي حل این مشکل اضافه
کردن دو اندازه گلوله بهعنوان گلوله جبرانی پيشنهاد و اجرا
شد.
در آسياهاي گلولهاي ،انتقال انرژي خردایشی از گلولههاي
فوالدي به ذرات در پالپ به چگونگی اختطا گلولهها و پالپ
مربو میشود .یکی از پارامترهاي کليدي که بر این اختطا
تأثير میگذارد ،مربو به خواص رئولوژیکی پالپ و به طور
دقيقتر ویسکوزیته پالپ است .چون اندازهگيري ویسکوزیته
پالپ به دليل تأثير نوسانات عملياتی کارخانه بر آن ،دشوار
است ،اغلب به جاي ویسکوزیته از پارامتر دانسيته پالپ (درصد
جامد) استفاده میشود[ .]44تأثير ویسکوزیته پالپ یا همان
دانسيته پالپ بر فرآیند آسياکنی را میتوان به اثرات متفاوتی
تقسيم کرد ولی بهطور کلی افزایش ویسکوزیته تا ميزان خاصی
(اغلب  18سانتی پواز) باعث افزایش کارایی آسياکنی و از این
مقدار به بعد کاهش کارایی آسياکنی میشود[ .]41مواد
افزودنی شيميایی نيز در آسياکنی َتر به خاطر تأثيرشان بر
ریزتركهاي موجود در ذرات جامد بررسی شدند و موفقيت-
هایی در مقياس کوچک در بهبود کارآیی خردایش ،با تغيير
خواص فيزیکی پالپ بهدست آوردهاند[.]4

 -1مقدمه
 -1-1عوامل مؤثر بر کارآيي مدارهای آسیاکني

کارآیی آسياهاي گلولهاي میتواند بهصورت ميزان مصرف انرژي
براي خردایش هر تن ماده معدنی تعریف شود .عواملی که بر
کارآیی آسياهاي گلولهاي تأثير میگذارند شامل ابعاد و شکل
آسترهاي آسيا ،سرعت آسيا ،نحوهي آمادهسازي خوراك ،بسته
یا باز بودن مدار ،ترکيب و خصوصيات خوراك ،نوع واسطه
خردایش و ميزان کنترل مدار می باشند[ .]4بسياري از این
عوامل مانند سرعت چرخش آسيا در اکثر موارد غير قابل
تغييراند و بعضی مانند مشخصات بار اوليه ،به علت نوسان زیاد
قابل کنترل نيستند .بنابراین براي بهبود خردایش باید عواملی
مانند درصد جامد وزنی پالپ ورودي ،ميزان پرشدگی گلوله و
اندازه گلولههاي شارژ مجدد که در عمليات قابليت ایجاد تغيير
را دارند ،در مقادیر مناسب تنظيم شوند .دانسيته پالپ آسيا باید
تا آنجا که امکان دارد باال باشد ولی نباید جریان مطلوب پالپ
در طول آسيا را تحت تأثير قرار دهد .بين گلولهها اغلب باید
الیهاي از کانه وجود داشته باشد ولی اگر پالپ رقيق باشد ،باعث
افزایش برخورد گلوله با گلوله ،مصرف بيش از حد گلوله و
کاهش کارآیی آسياکنی میشود .ميزان جامد در آسياهاي
گلولهاي بسته به نوع کانه ،بين  26تا( %08وزنی) است[.]1
اندازه گلوله هاي درون آسيا تأثير بارزي بر ظرفيت آسيا ،توان
مصرفی و اندازه مواد خرد شده دارد[ .]9-6بهصورت یک اصل
کلی ،اندازه مناسب گلولههاي شارژ مجدد ،اندازهاي است که
بزرگترین قطعات بار اوليه را خرد کند .اگر گلولهها خيلی
بزرگ باشند ،تعداد ضربهها و ظرفيت نرمکنی کاهش مییابد.
در این حالت ميزان ذرات ریز در محصول کاهش مییابد .اگر
گلولههاي اضافه شده خيلی کوچک باشند ،کارآیی خردایش به
دليل ضربات کم انرژي که براي شکست ذرات درشت کافی
نيستند ،کاهش مییابد[ .]2گلولههاي بزرگتر از اندازه بهينه،
انرژي بيشتري دارند و بر عکس آن ،گلولههاي کوچکتر از
اندازه بهينه ،انرژي کمتري در مقایسه با انرژي الزم براي
خردایش دارند .در هر دو حالت انرژي ویژه مصرفی افزایش
مییابد[.]6
روابط مختلفی براي تعيين اندازه گلوله شارژ مجدد پيشنهاد
شده است[ .]1،1ولی اعتقاد کلی بر آن است که روابط ارائه
شده تنها نقطه شروع خوبی را فراهم می کند ولی در عمل در
کارخانههاي فرآوري ،با استفاده از روش آزمون و خطا ،اندازه
بهينه گلوله شارژ مجدد را تعيين میکنند[.]0
ميزان پرشدگی گلوله یکی از مهمترین پارامترهاي آسياکنی در
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شد .توزیع ابعادي نمونه کنسانتره اندازهگيري شد و عيار گوگرد
در طبقههاي مختلف ابعادي آن ،تعيين شدد.

 -7-4مدار فرآوری بخش تر مجتمع سنگ آهن گلگهر

در مدار فرآوري تر مجتمع سنگ آهن گلگهر (شکل  )4مواد
ميانی که یکی از محصوالت جداکنندههاي مغناطيسی خشک
شدت پایين است ،وارد آسياي گلولهاي میشود .بعد از عمليات
خردایش که در مدار باز انجام میشود ،محصول براي جدایش
وارد جداکنندههاي مغناطيسی شدت پایينِ تَر میشود .فرآوري
در این بخش شامل واحدهاي پرعيارکنی اوليه ،پرعيارکنی
ثانویه و پرعيارکنی نهایی است .باطله بخش پرعيارکنی نهایی
در صورتی که عيار قابل توجهی از آهن داشته باشد ،به
مخرو هاي تهنشينی وارد میشود .تهریز این مخرو ها به
همراه خوراك به ابتداي آسياي گلولهاي تَر وارد و سرریز آنها
با محصول آسيا مخلو میشود.

 7-7نحوه تعیین اندازه محصول مناسب آسیا در آزمايشگاه

براي مشخص کردن اندازه محصول مطلوب براي جدایش
مناسب در جداکنندههاي مغناطيسی و با هدف رسيدن به
کنسانترهاي با ميزان گوگرد کمتر از  % 8/2و عيار آهن باالي
، %21نمونههایی از خوراك آسياي گلولهاي کارخانه گرفته شد.
این نمونهها با استفاده از آسياي گلولهاي آزمایشگاهی در
زمآنهاي  ،008 ،188 ،408 ،18 ،98و  4188ثانيه خرد شدند
و اندازه محصول ( ،)P80آنها تعيين شد .محصول بهدست آمده
از آسياي آزمایشگاهی در زمان هاي مختلف خردایش ،تحت
جدایش مغناطيسی توسط لوله دیویس قرار گرفتند .ميزان
گوگرد و آهن ،محصوالت جدایش این آزمایش ها براي تعيين
اندازه مناسب محصول آسيا استفاده شدند.
 9-7نحوه اعمال نتايج آزمايشگاهي در کارخانه

براي رسيدن به شرایط مناسب توليد محصولی در آسيا که
باعث دستيابی به کنسانترهاي با ميزان گوگرد کمتر از % 8/2
شود ابتدا پرشدگی آسياي گلوله اي شماره  9از مقدار اوليه
 %11به  %99با هدف بهبود کارآیی خردایش افزایش داده شد.
بهمنظور تغيير درصد جامد وزنی پالپ داخل آسيا ،مقدار آب
ورودي به آسيا تنظيم شد و پس از رسيدن به حالت پایدار در
بازه زمانی یک ساعته هر  46دقيقه از خروجی آسيا نمونههایی
گرفته شد .با استفاده از توزیع زمان ماند در آسيا که توسط
ردیاب نمک تعيين شد ،متوسط زمان ماند ذرات در آسيا در
حدود  0دقيقه اندازهگيري شد .این کار با حل کردن 488
کيلوگرم نمک طعام در آب و سپس ریختن این مقدار به صورت
ضربه اي در ورودي آسيا و اندازه گيري هدایت الکتریکی پالپ
خروجی در  91نمونه گرفته شده در مدت زمان  91دقيقه و به
فواصل  18ثانيه در ابتدا و  68ثانيه در انتهاي آزمایش ،انجام
شد .به دليل خطاي زیاد در اندازهگيري هدایت الکتریکی توسط
هدایتسنج و خطاي ناشی از وجود امطاح متعدد (به دليل
استفاده از آب شور) این آزمایش سه بار تکرار شد .تجزیه،
تحليل و برازش دادهها به کمک نرم افزار  ]41[ RTDکه تحت
نرم افزار  Microsoft Excelکار میکند ،انجام شد.
با نمونههایی که از گلوله هاي درون آسيا گرفته شد مشخص
شد که کوچکترین اندازه گلوله سالم و کروي ،در حدود 18
ميلیمتر است در نتيجه تصميم گرفته شد که براي تکميل
زنجيره گلوله درون آسيا ،گلوله با قطر  18ميلیمتر نيز عطاوه
بر گلوله معمول  98ميلیمتر به آسيا اضافه شود.

شكل  :4شمای مدار فرآوری بخش تَر مجتمع سنگ آهن گلگهر

 -9-4ضرورت و هدف انجام تحقیق

به دليل خردایش نامناسب در آسياي گلولهاي که حاصل آن
محصولی با اندازه ( 491 )P80ميکرون بود ،مواد به درجه آزادي
مطلوب نمیرسيدند و در نتيجه ميزان گوگرد در کنسانتره به
باالتر از  % 4/1میرسيد .وجود گوگرد در کنسانتره سنگ آهن
عطاوه بر ایجاد آلودگی در طی فرآیند توليد گندله و فوالد،
باعث شکننده شدن فوالد و کاهش کيفيت آن میشود .در
چنين شرایطی گوگردزدایی کنسانتره که هزینه زیادي را در بر
دارد ،اجتناب ناپذیر است .با کاهش اندازه محصول آسياکنی
میتوان درجه آزادي مناسب را براي کانیهاي گوگرددار فرآهم
کرد و باعث کاهش ميزان گوگرد محصول نهایی شد.
 -7روش تحقیق
 4-7پايش اولیه

با نمونهگيري از خوراك و محصول آسياهاي گلولهاي و
کنسانتره نهایی مجتمع سنگ آهن گلگهر و پایش ميزان
پرشدگی و درصد جامد آسياهاي گلولهاي ،کارآیی مدار کارخانه
بررسی شد .ميزان پرشدگی آسيا در زمان توقف آسيا با
اندازهگيري فاصله سطح گلوله ها تا سقف آسيا[ ،]49تعيين
36
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باعث افزایش ميزان گوگرد به بيش از حد مجاز ( )% 8/2می-
شود .به همين دليل باید با نرم کنی بيشتر ،سهم این ذرات در
محصول آسيا به حداقل رسانده شود.

آب ورودي آسيا به وسيله آب موجود در ته ریز مخرو آبگيري
و آب فرآیند اضافه شده ،تنظيم شد .در این مرحله درصد جامد
و توزیع دانهبندي نمونهها تعيين شدند .با کاهش ميزان آب
فرآیند که در ورودي هر سه آسيا اضافه میشد ،درصد جامد
وزنی آسياها به طور متوسط تا  26افزایش داده شد .پرشدگی
گلوله آسياي شماره  1که اغلب داراي نرخ بار اوليه ورودي 428
تن بر ساعت بود نيز به  %18حجمی رسانده شد .پرشدگی
آسياي دیگر نيز در حد  %99تنظيم شد .به منظور پایش درصد
جامد وزنی ،تغييرات عيار آهن و گوگرد جریان هاي مختلف
مدار ،بهطور همزمان از خوراك و محصول آسياهاي گلولهاي و
کنسانتره نمونههایی گرفته شد .همچنين با استفاده از دادههاي
نمونهبرداريهایی که توسط آزمایشگاه مجتمع سنگ آهن
گلگهر انجام شده بود ،وضعيت مدار ،قبل و بعد از اعمال
تغييرات ،با استفاده از روشهاي آناليز واریانس و مقایسه
ميانگينهاي دو جمعيت ،بررسی شد.

 4-9اندازه محصول مناسب آسیا در آزمايشگاه

نمونه گرفته شده از خوراك آسياي گلولهاي (مواد ميانی
جداکننده هاي مغناطيسی) کارخانه در آسياي آزمایشگاهی در
زمانهاي مختلف خرد شد که محصولی با دانهبنديهاي() P80
متفاوت حاصل شد .در عمل با افزایش زمان آسياکنی اندازه
محصول از  908به  36ميکرون کاهش پيدا کرد .آزمایش لوله
دیویس که در آن کنسانترهاي با حداکثر کيفيت بهدست
میآید ،براي نمونه هاي با خردایش مختلف انجام شد .شکل-
هاي  9و  ،1ميزان گوگرد و آهن کنسانتره نمونههایی با
دانهبنديهاي مختلف را نشان میدهد .روند کلی افزایش ميزان
گوگرد کنسانتره آزمایش لوله دیویس با درشتتر شدن اندازه
محصول آسيا مشخص است .نتایج این آزمایش نشان میدهد
که براي دستيابی به کنسانترهاي با ميزان گوگرد کمتر از 8/2
 ،%اندازه محصول آسيا 488 ،ميکرون مناسب است .جالب توجه
است که عيار آهن نيز در این دامنه ابعادي مقداري نزدیک 23
درصد است که باالترین ميزان آهن در بين اندازهها است (شکل
.)1

 -9ارائه و تحلیل نتايج

بر اساس اندازهگيريهاي انجام شده قبل از اعمال تغييرات،
متوسط ميزان پرشدگی آسيا و درصد جامد وزنی خروجی آسيا
به ترتيب  %11و  11بدست آمد .پس از دانهبندي کنسانتره،
عيار گوگرد در بخشهاي مختلف ابعادي تعيين شد (شکل .)1

شكل  :9تغییر میزان گوگرد کنسانتره نسبت به اندازه ذرات خوراك

شكل  :7عیار گوگرد در بخشهای مختلف ابعادی کنسانتره تَر

(بهدست آمده از آزمايش لوله ديويس)

همان طور که در شکل  1مشاهده میشود ،با کاهش اندازه تا
 488ميکرون ،ميزان گوگرد کاهش مییابد اما در اندازههاي
کوچک تر از  488ميکرون ،افزایش ميزان گوگرد مشاهده
میشود .دليل این امر این است که کانی مگنتيت در 488
ميکرون بيشترین درجه آزادي را دارد .از این اندازه کوچکتر،
ذرات مگنتيت به سختی شکسته میشوند ولی کانیهایی
گوگرددار مانند پيریت ،به دليل ترد بودن ،به راحتی شکسته
میشوند در نتيجه در اندازههاي ریز ،عمده ذرات ،حاوي
گوگرداند و عيار گوگرد در این اندازهها افزایش مییابد .باال
بودن ميزان ذرات با ابعاد بزرگتر از  468ميکرون در کنسانتره،

شكل  : 1تغییر میزان آهن کنسانتره با اندازه ذرات خوراك (بهدست
آمده از آزمايش لوله ديويس)
21

علمي -پژوهشي مهندسي معدن

کاهش ميزان گوگرد کنسانتره با بهبود کارآیي مدار آسيا تر کارخانه فرآوری مجتمع سنگ آهن گلگهر

ميلیمتر نيز به آسيا اضافه شد.
پس از اعمال تغييرات در آسياي گلوله اي کارخانه ،در بازه
زمانی  2/6ماهه اندازه محصول اندازهگيري شد .در طول این
دوره تغيير بارزي در توانکشی آسياها مشاهده نشد .سهم اندازه
محصولهاي زیر  448ميکرون در مراحل مختلف اعمال
تغييرات در شکل  1آمده است .سهم اندازه هاي زیر 448
ميکرون از عمليات قبل از اعمال تغييرات  18درصد بوده است
که در مرحله بعد از اعمال تغييرات به  12درصد رسيده است.

 7-9نتايج تغییرات اعمال شده در مدار آسیاکني کارخانه

با تغييراتی که در ميزان آب ورودي به یکی از آسياها داده شد،
درصد جامد از متوسط  18به  26رسانده شد .کاهش مقدار آب
ورودي به صورت مرحله اي به آسيا در یک بازه زمانی کوتاه تا
زمان رسيدن به پایداري انجام شد و نمونههاي الزم گرفته شد.
براي اینکه شرایط عملياتی و همچنين خصوصيات بار اوليه
ثابت بماند ،این کار در حداقل زمان ( 0ساعت) انجام شد .بدین
ترتيب امکان بررسی تأثير درصد جامد بر اندازه محصول آسيا
امکان پذیر شد .نتایج برازش دادههاي آزمایش تعيين زمان ماند
که با مدل مخلو کننده کامل ( )N-Mixerداراي خطاي
کمتري بود در شکل  6آمده است.

شكل  :1تغییر اندازه محصول آسیای گلولهای با تغییر درصد جامد
ورودی

در این دوره ،اندازه محصول آسيا قبل و بعد از اعمال تغييرات
مورد پایش قرار گرفت (شکل  )0با توجه به طوالنی بودن مدت
مقایسه میتوان عنوان کرد که نوسانهاي عملياتی و
خصوصيات سنگ معدن براي این دوره در مقایسه در نظر
گرفته شده است.

شكل  :6نتايج تعیین زمان ماند در آسیای گلوله ای با روش رديابي

با توجه به متوسط زمان ماند بهدست آمده از آزمایش ردیاب،
مدت زمان نمونه برداري سه برابر آن در نظر گرفته شد .این
بازه زمانی با اطمينان بيش از  33درصد منعکس کننده تأثير
هر تغييري در فرآیند خردایش در آسيا است .در نتيجه زمان
الزم براي رسيدن مدار به حالت پایدار هر تغيير ،با ضریب
اطمينان باال ،یک ساعت در نظر گرفته شد .در صورتی که این
رویکرد در بررسی تأثير درصد جامد بر اندازه محصول آسيا
انجام نمیشد ،امکان تفکيک تأثير عوامل مختلف بر اندازه
محصول عملی نبود .رابطه بين ميزان درصد جامد پالپ داخل
آسيا و اندازه محصول آن در شکل  2آمده است .همانطور که
انتظار میرفت با افزایش درصد جامد از  18به  26اندازه
محصول از  491به حدود  488ميکرون کاهش پيدا کرد .در
زمان انجام این آزمون صنعتی ميزان نرخ بار اوليه ورودي به
آسيا ثابت نگهداشتهشد.
افزایش ميزان ذرات جامد در واحد حجم پالپ باعث افزایش
نرخ شکست میشود .افزایش کارآیی آسياکنی با افزایش درصد
جامد در محدوده  18تا  18در مطالعات مختلف گزارش شده
است[ .]46 ،44 ،0بهمنظور کامل کردن زنجيره گلوله درون
آسيا عطاوه بر اندازه گلوله  98ميلیمتر ،گلوله با اندازه 18

شكل  :2سهم اندازه های محصول های کوچک تر از  440میكرون در
بازه زماني  1/6ماهه عملیات آسیاکني کارخانه

با تحليل آماري آناليز واریانس دادههاي واحد آزمایشگاه مجتمع
مشخص شد که کاهش اندازه محصول از  411به  483ميکرون
در سطح اطمينان  36درصد معنی دار است .کم شدن نوسان
اندازه محصول که در کاهش واریانس آن از  441به 38
مشاهده میشود ،از دیگر نتایج اعمال تغييرات در مدار بوده
است.
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شكل  :8تغییرات اندازه محصول آسیا قبل ،در حین و بعد از اعمال
شكل  :3رابطه نسبت گوگرد در بار اولیه به کنسانتره تَر قبل و بعد از

تغییرات

اعمال تغییرات

 9-9تأثیر اندازه محصول آسیا بر میزان گوگرد کنسانتره

چون مقدار گوگرد کنسانتره وابسته به ميزان گوگرد بار اوليه
است ،به همين دليل مقایسه ميزان گوگرد کنسانتره بدون در
نظر گرفتن ميزان آن در بار اوليه منظقی نيست .بهمنظور رفع
این مشکل با استفاده از دادههاي  1ماه کارخانه قبل از اعمال
تغييرات و  2/6ماه پس از اعمال تغييرات رابطهاي بين این دو
بهدست آمد (شکل  .)3همبستگی مثبت و قوي بين این دو
عامل با ضریب هاي همبستگی  8/39و  8/32بهدست آمد.
همانطور که در شکل  3مشاهده میشود عيار واقعی گوگرد
کنسانتره تَر در بيشتر موارد کمتر از مقادیر پيشبينی شده
توسط مدل بهدست آمده قبل از اعمال تغييرات است .این تفاوت
ناشی از اعمال تغييرات در مدار است .به عبارت دیگر فاصله دو
خط در شکل  3نشاندهنده ميزان مؤثر بودن تغييرات اعمال
شده ،در کاهش گوگرد بوده است.
شرایط جداکننده مغناطيسی در مشخص شدن نتيجه واقعی
کاهش اندازه محصول آسياکنی بسيار مهم است از جمله درصد
جامد خوراك ورودي جداکننده که در طول دوره اي به دليل
افزایش درصد جامد دوغاب درون آسيا و تغيير نکردن آب اضافه
شده به مدار ،افزایش یافته بود و باعث خنثی کردن تأثير کاهش
اندازه محصول مدار آسياکنی میشد.
به منظور بررسی تأثير ميزان نرمه توليدي در بخش آسياکنی،
ميزان آهن وارد شده به باطله این بخش پایش شد که متوسط
قبل و بعد آن با  36درصد اطمينان در محدوده  40±2درصد
بود و تغيير بارزي مشاهده نشد.

 -9نتیجهگیری

 اندازه مناسب محصول آسياي گلولهاي ( )P80براي دستيابیبه ميزان گوگرد مجاز ( )%8/2در کنسانتره ،با بکارگيري
آزمایش لوله دیویس 488 ،ميکرون بهدست آمد.
 با افزایش درصد جامد ورودي آسيا از مقدار  11به  ،18اندازهمحصول آسيا از  491ميکرون به  488ميکرون کاهش پيدا
کرد.
 تغييرات اعمال شده در مدار آسياکنی که شامل افزایشدرصدجامد (به طور متوسط تا  ،)26افزایش پرشدگی گلوله
(بهطور متوسط تا  %99حجمی آسيا) و شارژ گلوله 18
ميلیمتر بود ،باعث کاهش  41درصدي اندازه محصول و 14
درصدي واریانس شد.
 کاهش اندازه محصول آسيا به واسطه تغييرات اعمال شدهباعث جابجایی روبه پایين نمودار بين عيار گوگرد خوراك و
کنسانتره به ميزان نسبی  48درصد شد که به معناي کاهش
عيار گوگرد کنسانتره است.
 -1تشكر و قدرداني

از پژوهشکده سنگ آهن و فوالد گلگهر ،بخش فرآوري مجتمع
سنگ آهن گلگهر و شرکت گهر روش سيرجان به خاطر
همکاري صميمانه و اجازه انتشار مقاله ،تشکر و قدردانی
میشود.
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