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چکیده
يکي از مشکالت مدارهای فرآوری سنگ آهن ،هدرروی آهن بهصورت کانه هماتیت و در ابعاد ريز ،به بخش باطله است .در سالیان اخیر
در کشور چین برای رفع اين مشکل ،جداکننده شدت و گراديان باالی  SLonکه دارای ترکیبي از نیروهای مغناطیسي و ثقلي جهت
جدايش هماتیت ميباشد ،معرفي شده است .اين دستگاه به سبب داشتن مصرف انرژی کمتر ،ضريب دسترسي باالتر ،بازيابي وزني
بیشتر و عیار باطله پايین تر نسبت به جداکنندههای مغناطیسي تر شدت باال ( ،)WHIMSبهطور گستردهای استفاده شده است.
کارخانه بازيابي هماتیت مجتمع گلگهر از سال  6431برای بازيابي باطلههای خشک و تر کارخانه جدايش مگنتیت ،بهصورت دو خط
مجزا راه اندازی شد .در حال حاضر به دلیل تغییر در شرايط خوراک و مشکالت عملیاتي ،میزان  67تن بر ساعت آهن هماتیتي با ابعاد
کمتر از  01میکرون و با عیار آهن  %40به سد باطله منتقل ميشوند .عمده دلیل اين هدرروی آهن ،ضعف عملکرد جداکننده
مغناطیسي شدت باالی جونز در بازيابي آهن هماتیتي در خط فرآوری باطله های خشک ،و تغییر خوراک کنوني نسبت به خوراک
طراحي ،در خط بازيابي باطله تر است .در اين پژوهش با هدف کاهش عیا ر باطله و جلوگیری از هدرروی آهن ،بر روی باطله اين دو خط
با استفاده از جداکننده شدت و گراديان باالی "اسلون" در شدت میدان های مغناطیسي مختلف آزمايشهايي انجام شد .همچنین
آزمايشهايي برای مقايسه عملکرد جداکننده جونز و اسلون انجام شد .نتايج اين آزمايشها در مقیاس نیمهصنعتي نشان داد که با
استفاده از يک مرحله جداکننده "اسلون" ميتوان حدود  %70از اين باطله ها را با عیار آهن  %74بازيابي کرد .عیار آهن در باطله
نهايي نیز از  %40به  %60کاهش پیدا کرد .همچنین نتايج مقايسه بین دو جداکننده نشان داد که جداکننده جونز قابلیت انتخابي
بیشتری دارد و کنسانتره آن دارای عیار باالتری است ،در حاليکه جداکننده "اسلون" با بازيابي وزني باالتر و عیار باطله بسیار پايین
تر برای رمق گیری از باطله ها بسیار کارآمدتر است.
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میدان را نداشته و دستگاه اغلب دارای حداكثر بازیابي جرمي
مي باشد[ .]9نحوه خوراك دهي و مسیر شستشوی مواد به
گونهای است كه ذرات دانه درشت روی سطح داخلي ماتریس
قرار گرفته و جذب ماتریس ميشوند و بعد از اینكه در معرض
آب شستشو قرار بگیرند بدون نیاز به اینکه كل مسیر ماتریس
را طي كنند از سطح ماتریس جدا شده و وارد بخش كنسانتره
مي شوند؛ موضوعي كه در جداكننده های معمولي گرادیان باال
اغلبر موجب گرفتگي ماتریسها ميشود.
اجزای اصلي جداكننده های مغناطیسي اسلون شامل مکانیزم
ضربان ،سیم پیچ های تولید انرژی ،یوك مغناطیسي ،رینگ
جدایش ،مسیرهای تغذیه و تخلیه كنسانتره است كه در شکل
 1نشان داده شده است[.]2
ماتریس های این تجهیز شامل تعدادی میله فوالدی ضد زنگ
ميباشد كه در محیط مغناطیس ،خاصیت مغناطیسي پیدا
كرده و موجب افزایش گرادیان میدان ميشوند .این ماتریسها
روی رینگ قرار گرفته و با حركت رینگ به داخل مخزن
جداكننده ،مواد مغناطیسي به سطح ماتریسها چسبیده و با
خروج از ناحیه مغناطیسي و با كمك آب شستشو ،این مواد از
ماتریس جدا و وارد مسیر كنسانتره مي شوند[.]6 ، 2
با توجه به اینكه این دستگاه برای اولین بار در كشور چین
ساخته شده است ،بنابراین یکي از بزرگترین بازارهای مصرف
این دستگاه نیز معادن آهن كشور چین است .معادن آهن این
كشور اغلب از نوع اكسیدی كم عیار است كه افزایش عیار آن-
ها مستلزم طراحي مدارهای پیچیدهای خواهد بود .جداكننده
اسلون به دلیل داشتن گرادیان و میدان مغناطیسي باال (تا 19
هزار گاوس) ،هزینه پایینتر عملیاتي و دسترسي باالتر (كه
عامل دستیابي به حداكثر بازیابي است) ،در این كشور بسیار
پركاربرد است .در حال حاضر بزرگترین نوع این جداكننده با
قطر رینگ  1متر كه ظرفیت ورودی آن حدود  124تن بر
ساعت است نیز در این كشور نصب و راه اندازی شده است[، 7
.]8

 -6مقدمه
 -6-6شدت و گراديان مغناطیسي

در هر دستگاه جداكننده كه در فرآوری كانيهای معدني
استفاده ميشود مجموعهای از نیروها هستند كه با یکدیگر
رقابت ميكنند و نیروهای غالب ،تعیینكننده مسیر جدایش
ذرات با ارزش از ذرات ضعیفتر خواهند بود .نیروی
مغناطیسي با میدان و گرادیان مغناطیسي ارتباط مستقیم
دارد .میدان مغناطیسي و گرادیان میدان نیز بهصورت معکوس
با توان سوم قطر ذرات مغناطیسي كه در میدان قرار ميگیرند
در ارتباط هستند .بهعبارت دیگر با ریزتر شدن ذرات
مغناطیسي ،به نیروی مغناطیسي بیشتری برای جدایش ذرات
مغناطیسي نیاز خواهد بود .تغییر در نیروی مغناطیسي با
استفاده از تغییر در میدان ،گرادیان و یا هر دو اتفاق مي-
افتد[ .]1افزایش میدان مغناطیسي نیز تا حدی مقرون به
صرفه خواهد بود و محدودیتهایي برای افزایش آن وجود
دارد ،بنابراین ميتوان با تغییر در ساختار دستگاه جداكننده
مغناطیسي شدت باال نظیر نوع ماتریسها ،گرادیان مغناطیسي
را افزایش و در نتیجه در یك میدان ثابت ،نیروی مغناطیسي
را بیشتر كرد[.]2
 -2-6نحوه عملکرد جداکنندههای مغناطیسي گراديان باالی
اسلون

جداكنندههای مغناطیسي گرادیان باالی مرسوم ،یك رینگ
افقي دارند كه عملکرد آنها شبیه به جداكننده شدت باالی
جونز بوده و تنها تفاوت آنها در نوع ماتریس و در نتیجه
میزان گرادیان است .موفقترین نوع جداكنندههای گرادیان
باال ،جداكننده اسلون با رینگ قائم و حركت نوساني اسالری
است كه كارایي و قابلیت دسترسي باالتری نسبت به دیگر
تجهیزات دارد .این جداكننده با تركیبي از نیروی مغناطیسي،
نیروی ثقلي و ضربان اسالری ،زمینه مناسبي را برای فرآوری
كانيهای ریزدانه و مغناطیسي ضعیف فراهم ميسازد .بازیابي
باال ،انعطافپذیری نسبت به تغییر اندازه ذرات ،انسداد كمتر
ماتریس ،كاهش مصرف انرژی و ضریب دسترسي باال ،از
عمدهترین مزایای این جداكننده است[.]1،9
با توجه به نوع ماتریس و نحوه قرارگیری میلهها درون
ماتریس ،میزان گرادیان ایجاد شده توسط این تجهیز به شدت
باال مي رود ،بهگونه ای كه كوچكترین ذرات مغناطیسي و یا
ذرات درگیر با حداقل كاني های مغناطیسي نیز امکان گریز از

 -4-6علل هدرروی آهن در کارخانه بازيابي هماتیت مجتمع
گلگهر

كارخانه بازیابي هماتیت مجتمع معدني و صنعتي گلگهر
دارای دو خط برای فرآوری باطله خشك (خط  )DTPو باطله
تر (خط  )WTPجهت بازیابي باطله های كارخانه مگنتیت
است .تجهیزات اصلي استفاده شده در خط  DTPجهت
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شکل  :6اجزاء اصلي جداکننده اسلون[]7

جدایش هماتیت ،اسپیرال و جداكننده شدت باالی جونز مي-
باشند .در حال حاضر عیار آهن خوراك ورودی به جداكننده
شدت باالی جونز خط  DTPبرابر  %29است .عیار باطله آن در
این حالت به كمتر از  %14كاهش نیافته است .بنابراین بخش
زیادی از ذرات ریز هماتیت بهدلیل كارایي پایین این تجهیز در
جذب این ذرات به باطله راه ميیابد .خط  WTPكارخانه
هماتیت برای بازیابي باطلههای تر كارخانه مگنتیت راه اندازی
شده است .ماهیت باطله در زمان طراحي این خط با باطله
كنوني(به دلیل تغییر در خصوصیات سنگ معدن) تفاوت دارد.
بنابراین مدار خط  WTPكه شامل یك جداكننده مغناطیسي
شدت متوسط و دو جداكننده مغناطیسي شدت پایین است،
توانایي بازیابي بخش هماتیتي این مواد را ندارد .عیار آهن در
باطله مدار جدایش مغناطیسي این خط به كمتر از %97
نرسیده است .دادههای مربوط به نمونهبرداریهای واحد
كنترل كیفي مجتمع گلگهر نیز نشان مي داد كه در این دو
خط ،آهن هماتیتي ریزدانه با عیار حدود  %98به بخش باطله
منتقل ميشود.
هدف از این پژوهش ،ارزیابي كارایي جداكننده اسلون در
مقیاس نیمهصنعتي ،برای جدایش هماتیتهای ریزدانه از
باطلههای كارخانه فرآوری مجتمع گلگهر و ارائه راهکاری
برای كاهش هدرروی آهن به بخش باطله بوده است .در

صورت دستیابي به نتایج مطلوب ،افزایش بازیابي كارخانه
هماتیت و به تبع آن ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای شركت
گلگهر محقق خواهد شد .همچنین با توجه به كاهش ذخایر
مگنتیتي پرعیار و نیاز كشور به سرمایه گذاری روی ذخایر
هماتیتي ،نتایج این پژوهش ميتواند زمینه های جدیدی را در
طراحي مدار فرآوری برای این گونه از معادن فراهم سازد.
 -2روش تحقیق
 -6-2نمونه برداری

برای تهیه نمونه معرف برای انجام مطالعات آزمایشگاهي و
نیمهصنعتي ،به مدت  14شیفت كاری از باطله جداكننده
شدت باالی خط  DTPو باطله مدار جدایش مغناطیسي خط
 WTPنمونهبرداری شد .نمونهها پس از خشك شدن و تقسیم
نمونه ،سرند شده و برای بررسي ماهیت آهن موجود در آن
آنالیز شدند .همچنین موازنه جرم مدار دو خط  DTPو WTP
نیز انجام شد تا تناژ راه یافته به باطله در این دو خط مشخص
شود .جدول شماره  1عیار آهن و تناژ باطله ها را به تفکیك
دو خط نشان ميدهد .همانطور كه در این جدول مشاهده
مي شود مواد به میزان  72تن بر ساعت با عیار آهن  %98به
بخش باطله منتقل ميشوند .ماهیت كانه با ارزش آهن این
باطلهها ،هماتیتي ( ) Fe/FeO>7است و عمده كانههای آهن-
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بسیار كمي هم مگنتیت داشته باشد باعث گرفتگي آن خواهد
شد و بازیابي آن را كاهش خواهد داد .به همین منظور در
ابتدای مدار جدایش از یك مرحله جداكننده مغناطیسي شدت
پایین ( 1144گوس) برای حذف میزان مگنتیتهای موجود
استفاده شد .باطله این مرحله بهعنوان خوراك به جداكننده
اسلون وارد شد.
برای بررسي تأثیر شدت میدان مغناطیسي بر پارامترهای
متالورژیکي ،در این آزمایش ها از شدت میدان های ،6444
 8444و  14444گوس استفاده شد .فاصله بین میلههای
ماتریس نیز  2میليمتر تنظیم شد و مواد با درصد جامد %24
به اسلون خوراك دهي شدند .پس از اینكه مدار به حالت
پایدار رسید 1 ،جزء نمونه از كنسانتره و باطله اسلون جمع-
آوری شد .شکل  2اسلون نیمه صنعتي در مدار پیوسته پایلوت
را نشان ميدهد.

دار آن را هماتیت ،پیریت و سیلیکاتهای آهندار تشکیل
ميدهند.
جدول  :6باطله های تولیدی در کارخانه فرآوری گلگهر
مدار

تناژ ورودی
(تن بر ساعت)

D80
)(µm

FeO
%

Fe
%

باطله خشك)(DTP

29

84

4/2

14/2

باطله تر)(WTP

22

72

1/2

97

دانهبندی مواد ) (D80نیز زیر  84میکرون است كه بازیابي
مجدد آن را با چالش جدی مواجه ميكند .با توجه به اینكه
ماهیت باطلهها مشابه هم است و میزان تناژ تولیدی هم در
حدی نیست كه بتوان خط جداگانهای برای بازیابي آنها
طراحي كرد ،نمونههای دو خط با نسبت تولید در كارخانه با
یکدیگر تركیب شده و به مدار نیمه صنعتي طراحي شده كه به
صورت پیوسته كار ميكرد ،خوراكدهي شدند.
 -2-2مدار آزمايشهای نیمهصنعتي

با توجه به ماهیت نمونهها باید از یك جداكننده مغناطیسي
شدت باال برای بازیابي این نمونهها استفاده شود .همانطور كه
بیان شد تولید بخشي از این باطلهها مربوط به عملکرد
جداكننده شدت باالی خط  DTPاست ،بنابراین برای تقویت
نیروی مغناطیسي در مدار جدایش ،از یك جداكننده شدت و
گرادیان باال استفاده شد .سازنده جداكننده مذكور شركت
چیني اسلون است و این تجهیز با نام تجاری اسلون ( 724قطر
رینگ گردان 724 :میلي متر) شناخته ميشود .الزم به ذكر
است كه برای اولین بار در كشور در مجتمع گلگهر ،از این
نوع جداكننده در مقیاس نیمهصنعتي بهره برداری شده است.
مشخصات این تجهیز و پارامترهای قابل تغییر آن در جدول 2
آمده است.

رینگ قائم

شکل  :2جداکننده اسلون  671موجود در پايلوت پژوهشکده
گلگهر سیرجان

جدول  :2مشخصات جداکننده اسلون نیمهصنعتي

قطر رینگ)(mm
شدت میدان مغناطیسي)(G
درصد جامد مناسب خوراك
تناژ ورودی)(Kg/h
سرعت رینگ)(rpm
تعداد ضربان)(S-1
فاصله ماتریس)(mm

با توجه به اینكه درجه آزادی مواد در بازیابي مواد و عیار آهن
كنسانتره بسیار مؤثر است ،بنابرین یك سری آزمایش در دانه-
بندیهای ریزتر ( 12میکرون) نیز انجام شد .در این آزمایشها
قبل از اینكه نمونهها به جداكننده مغناطیسي شدت پایین
وارد شود ،با تناژ  244كیلوگرم بر ساعت وارد یك آسیای
گلولهای شده و محصول آسیا پس از رسیدن به ابعاد 12
میکرون ،وارد مرحله جدایش مغناطیسي شد .در این مرحله
نیز از سه شدت میدان  8444 ،6444و  14444گوس استفاده
شد .همچنین برای افزایش عیار كنسانتره ،یك مرحله

724
4 - 14444
14 -22
64 - 224
2-1
144 - 944
1-9

ماتریسهای اسلون به شدت به ورود ذرات مگنتیت حساس
هستند ،بهطوریكه حتي اگر نمونه مورد آزمایش به میزان
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در شدت میدان مغناطیسي  14444گوس بیشترین بازیابي
وزني مشاهده شد كه علت آن را مي توان به گیرافتادگي ذرات
مغناطیسي ضعیف تر یا ذرات با قفل شدگي بیشتر با گانگ،
در بین ماتریسها نسبت داد .بنابراین در صورتيكه بازیابي
وزني باالتری مدنظر باشد ،باید از شدت میدان  14444گوس
استفاده كرد.
جدول  1نتایج آزمایشهایي را كه در آن ذرات با یك مرحله
آسیاكني به زیر  12میکرون رسانده شدند ،را نمایش ميدهد.
نتایج بیانگر آن است كه نرمكني تا این ابعاد فقط افزایش
عیار آهن در كنسانتره را به میزان  %1/6به همراه دارد كه با
توجه به هزینههای آسیاكني مقرون به صرفه نیست .كاهش
نیافتن عیار باطله بهطور محسوس را ميتوان به قفلشدگي
ذرات در ابعاد ریزتر نسبت داد.
با توجه به تناژ ورودی به این دو خط و باطله تولید شده در
آنها ،در صورتيكه این باطلهها به یك مرحله جداكننده
اسلون (بدون نرم كني بیشتر) فرستاده شود ،ميتوان حدود
 12/7تن بر ساعت آهن با عیار  22/7بازیابي كرد .در صورتي-
كه  944روز كاری در سال داشته باشیم ،به میزان  947هزار
تن كنسانتره در سال بازیابي خواهد شد.

شستشوی مغناطیسي نیز بر روی كنسانتره اسلون انجام شد.
همانگونه كه بیان شد جداكننده شدت باالی جونز در كاهش
عیار آهن منتقل شده به بخش باطله ،عملکرد ضعیفي دارد.
بنابراین آزمایشي در مقیاس نیمهصنعتي طراحي شد تا بتوان
خوراك جداكننده جونز را وارد اسلون كرد و سپس نتایج آنها
را با یکدیگر مقایسه كرد.
 -4-2نتايج آزمايش های نیمه صنعتي

جدول  9مشخصات كامل و نتایج آزمایشهای بدون نرمكني را
نشان ميدهد .همانطور كه مشاهده ميشود با استفاده از یك
مرحله جدایش شدت و گرادیان باال ،عیار كنسانتره در شدت
میدان  6444گوس به  %22/7رسید .كاهش عیار باطله با
همین یك مرحله محقق شد ،بهطوریكه عیار باطله به زیر
 %24كاهش یافت .میزان بازیابي وزني در هر سه حالت باال و
حدود  %64بوده است .دلیل باال بودن بازیابي وزني ،گرادیان
ایجاد شده در بین میلههای ماتریس و افزایش نیروی
مغناطسي است كه به ذرات با میزان كم نفوذپذیری
مغناطیسي هم اجازه ورود به بخش كنسانتره را ميدهد .این
نکته البته در میزان خالص بودن كنسانتره و افزایش عیار
بیشتر آن تأثیر منفي دارد .زیرا ذرات بي ارزش قفل شده با
ذرات مغناطیسي را نیز به سوی كنسانتره هدایت ميكند كه
كاهش عیار كنسانتره را به نسبت دیگر تجهیزات شدت باالی
مغناطیسي(مانند جداكننده جونز) به همراه دارد.

جدول  :3نتايج آزمايشها روی باطلهها با نرمکني تا  37میکرون

جدول  :4نتايج آزمايشها روی باطلهها بدون نرمکني

شماره آزمایش

1

2

9

سرعت رینگ )(rpm
تعداد ضربان(بر دقیقه)

9/2

9/2

9/2

944

944

944

2

فاصله ماتریس )(mm
شدت میدان زمینه(گوس) 6444

2

2

8444

14444

تناژ ورودی )(Kg/h

144

144

144

درصد جامد خوراك

22

22

22

عیار آهن در خوراك%

98/1

98/1

98/1

عیار آهن در كنسانتره%

22/8

21/9

21/1

عیار آهن در باطله%

13/9

24

17/6

26/3

29/2

61/9

72/8

82/9
12/2
11

شماره آزمایش

1

2

9

سرعت رینگ )(rpm

9/2

9/2

9/2

تعداد ضربان(بر دقیقه)

944

944

944

فاصله ماتریس )(mm

2

2

2

شدت میدان زمینه(گوس)

6444

8444

14444

تناژ ورودی )(Kg/h

144

144

144

درصد جامد خوراك

21

21

21

عیار آهن در خوراك%

98/9

98/9

98/9

بازیابي وزني%

عیار آهن در كنسانتره%

22/7

21/1

24/6

بازیابي آهن%

78/9

عیار آهن در باطله%

13/1

18/6

18

كارایي جدایش

11/9

12/7

بازیابي وزني%

26/3

64/6

62/2

D80خوراك (میکرون)

11

11

بازیابي آهن%

78/2

84/3

82/2

كارایي جدایش

11/1

12

11/9

D80خوراك (میکرون)

71

71

71

جدول  2نتایج دو مرحله جدایش مغناطیسي اسلون (رافر -
كلینر) روی باطلههای مذكور را نشان ميدهد .با اضافه كردن
یك مرحله شستشو ،عیار كنسانتره در حالت بدون نرم كني به
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امیر حاجی زاده عمران؛ مجتبی قربان نژاد

كنسانتره آن پایینتر از جداكننده جونز است .دلیل این
مطلب ،انتخابيتر بودن فرآیند جدایش در جداكننده جونز
نسبت به اسلون است .گرادیان میدان ایجاد شده در اسلون
موجب ميشود .ذرات با میزان خاصیت مغناطیسي بسیار كم
هم توسط نیروی مغناطیسي جذب شده و به كنسانتره بروند.
ضمن اینكه مکانیزم نوساني كه در انتهای مخزن جداكننده
اسلون وجود دارد باعث ایجاد فرصت مجدد به مواد باطله و
افزایش بازیابي وزني است .در صورتيكه پس از اسلون
تجهیزات دیگری برای افزایش عیار موجود باشد ،به دلیل
بازیابي وزني باال ،این جداكننده پیشنهاد ميشود .همچنین در
رمقگیری باطلهها كه كاهش عیار باطله مد نظر است ،اسلون
كارایي بیشتری دارد.

 %22/2رسید ،در حاليكه این عدد در حالت آسیاكني تا 12
میکرون به  %26/6افزایش یافت .بنابراین مرحله شستشو در
هر دو حالت باعث افزایش عیار حدود  2/2درصدی خواهد شد
كه با توجه به كاهش  1درصدی بازیابي وزني قابل توجه
نیست .دلیل این عدم باالرفتن عیار آهن را ميتوان به قفل-
شدگي باالی ذرات نسبت داد .در كشور چین برای افزایش
عیار این كنسانترهها ،از یك مرحله جداكننده ثقلي سانتریفیوژ
كه در ابعاد دانه ریز كار ميكند ،استفاده ميكنند.
جدول  :7نتايج آزمايشهای رافر  -کلینر

شماره آزمايش

1

2

سرعت رينگ )(rpm

9/2

9/2

تعداد ضربان(بر دقیقه)

944

944

فاصله ماتريس )(mm

2

2

شدت میدان زمینه(گوس)

6444

6444

تناژ ورودی )(Kg/h

144

144

درصد جامد خوراک

22

22

عیار آهن در خوراک%

98/1

98/1

عیار آهن در کنسانتره%

22/2

26/6

عیار آهن در باطله%

24/2

21/2

بازيابي وزني%

22

18

بازيابي آهن%

71

71

D80خوراک (میکرون)

71

11

 -4نتیجهگیری
 -1نتایج نمونهگیریها نشان داد به دلیل ضعف در مدار
فرآوری باطله خشك ( )DTPو تر ( )WTPكارخانه بازیابي
هماتیت مجتمع گلگهر ،در حال حاضر  72تن بر ساعت باطله
با عیار متوسط آهن  98درصد به سد باطله انتقال ميیابد.
برای بازیابي این مواد باارزش از یك جداكننده مغناطیسي
شدت و گرادیان باالی اسلون در مقیاس نیمهصنعتي و با قطر
 724میليمتر كه شدت میدان مغناطیسي آن تا 14444
گوس قابل تغییر بوده است استفاده شد.
 -2نتایج آزمایش روی باطلههای مدار  DTPو  WTPكارخانه
بازیابي هماتیت مجتمع گلگهر نشان داد كه با استفاده از یك
مرحله جداكننده اسلون ميتوان  %64از این باطله ها را با عیار
 %22/7بازیابي كرد.
 -9عیار نهایي باطله كاهش قابلتوجهي داشته و به كمتر از
 %18رسید كه با در نظر گرفتن سولفیدی بودن بخش اعظمي
از باطلهها مي توان مقادیری از این آهن را نیز به پیریت نسبت
داد.
 -1جداكننده اسلون به علت ایجاد گرادیان باال و مکانیزم
نوساني در مخزن آن ،دارای قابلیت باالیي در رمقگیری از
باطلههای هماتیتي و ریزدانه است.
 -2خردایش باطلهها تا اندازه  12میکرون ،تأثیر چشمگیری در
كاهش عیار آهن باطله و افزایش عیار آهن كنسانتره نداشته
است ،بنابراین استفاده از مدار خردایشي در حال حاضر مقرون
به صرفه نیست.

جدول  6نتایج مقایسه بین عملکرد جداكننده شدت باالی
جونز و جداكننده شدت و گرادیان باالی اسلون را از لحاظ
پارامترهای متالورژیکي نشان ميدهد.
جدول  :1نتايج مقايسه بین عملکرد جداکننده اسلون و جونز

نام تجهیز
شدت میدان زمینه(گوس)

SLon
8444

JONES
8444

عیار آهن در خوراك%

29/8

29/8

عیار آهن در كنسانتره%

23/1

62/2

عیار آهن در باطله%

29/9

14

بازیابي وزني%

82

61/9

با توجه به جدول  6ميتوان به این نتیجه رسید كه جداكننده
اسلون توانایي باالیي در رمقگیری و كاهش عیار باطله مدار
جدایش مغناطیسي در بازیابي كانه هماتیت دارد؛ اما عیار
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 پژوهشی مهندسی معدن-علمی

[7]. Dahe, Xiong; 2007; SLon Magnetic Separators
Applied in Various Industrial Iron Ore Processing
Flow Sheets; Iron Ore Conference, AIMM, Perth, WA,
PP.245-250

 متر2  مي توان با استفاده از یك جداكننده اسلون با قطر-6
 تن بر ساعت به محصول كارخانه بازیابي هماتیت19 به میزان
.افزود
، شستشوی مغناطیسي(مرحله كلینر) كنسانتره مرحله رافر-7
.افزایش چشمگیری را در عیار كنسانتره نشان نداده است
 مقایسه عملکرد جداكننده جونز و اسلون نشان داده است-8
كه جداكننده جونز قدرت انتخابي بیشتری نسبت به اسلون
 اما،دارد و بنابراین عیار آهن در كنسانتره آن باالتر است
، همچنین در این آزمایشها.بازیابي وزني آن پایین تر ميباشد
.عیار باطله اسلون تقریباً نصف عیار باطله جداكننده جونز است
،بنابراین در صورتيكه رمقگیری از محصول هدف باشد
.جداكننده اسلون گزینه مطلوبتری است

[8]. Dahe; Xiong; 2012;"The Creative Technologies
SLON Magnetic Separator in Beneficiating Weakly
Magnetic Minerals"; India; IMPC2012,pp.66-82
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