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(57) 1. Спосіб збагачення залізних руд, що вклю-
чає декілька стадій подрібнення, класифікації і
магнітної сепарації, який відрізняється тим,  що
після кожної стадії подрібнення магнітну сепарацію
проводять у два прийоми, причому перший прийом
проводять при напруженості магнітного поля 100-

135кА/м, швидкості обертання барабана 1-2м/с і
положенні магнітної системи в робочій зоні сепа-
ратора відносно горизонтальної осі, що складає
17-20°, з одержанням відвальних хвостів і магніт-
ного продукту, який направляють на перечистку у
другому прийомі при напруженості магнітного поля
14-30кА/м, швидкості обертання барабана 3-5м/с і
положенні магнітної системи в робочій зоні сепа-
ратора відносно горизонтальної осі, що  складає
22-30°, з одержанням концентрату і промпродукту,
який направляють на доздрібнення в подальшу
стадію.
2. Спосіб збагачення залізних руд за п. 1, який
відрізняється тим, що другий прийом магнітної
сепарації проводять на зливі класифікації магніт-
ного продукту першого прийому кожної стадії по-
дрібнення.

Корисна модель належить до галузі збагачен-
ня корисних копалин і може бути використана при
одержані високоякісного концентрату із залізних
руд.

Відомий спосіб збагачення залізних руд [див.
А.с. СРСР №170138А1 В03С1/00 опубл.
30.12.1991р. Бюл. №48].

Недоліком відомого способу є те, що при зба-
гаченні залізних руд подрібнений продукт розді-
ляють на 2 потоки, з яких дрібний клас сепарують
знешламлюють, а інший потік сепарують подріб-
нюють з отриманням концентрату.

Використання даного способу при збагаченні
залізних руд не забезпечує високої ефективності
процесу магнітної сепарації за рахунок-
мінерального складу, що змінюється.

Найбільш близьким по технічній суті і позитив-
ному ефекту, який досягається пропонованою ко-
рисною моделлю є спосіб збагачення магнетито-
вих кварцитів [див. А.с. СРСР №1660744 опубл.
07.07.91. Бюл. №25].

Відомий спосіб збагачення залізних руд, який
включає1 декілька стадій подрібнення, класифіка-
ції і магнітної сепарації в декілька прийомів з по-
слідовним виділенням на кожній стадії відвальних
хвостів і на декількох стадіях - промпродукта.

На кожній стадії перший прийом магнітної се-
парації проводять при напруженості магнітного
поля 8-135кА/м і частоті 4-7Гц, другий і подальші
прийоми проводять при напруженості магнітного
поля 20-60кА/м і частоті 8-14Гц, причому промпро-
дукти, виділені на другому і подальших прийомах
магнітної сепарації кожної стадії об'єднують і під-
дають роздільному подрібненню і додатковому
магнітному збагаченню.

Недоліком даного способу є те, що після кож-
ної стадії подрібнення не отримують кінцевий кон-
центрат. Як показує практика, розкриті рудні зерна
після першої стадії подрібнення для всіх руд скла-
дають до 15%, у другій до 40% і третьою до 70-
80%. Крім того, на ефективність процесу збага-
чення залізної руди в магнітному полі сепаратора
робить вплив положення магнітної системи в зоні
розділення.

Як свідчить практика, така технологія магнітно-
го збагачення залізних руд не забезпечує отри-
мання високоякісного концентрату із-за специфіки
даного процесу розділення.

Задачею заявленої корисної моделі є удоско-
налення способу збагачення залізних руд за раху-
нок того, що межу розділення рудних і нерудних
мінеральних зерен в кожній стадії подрібнення і
збагачення визначають на виділення відвальних
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хвостів і отримання кондиційного концентрату, що
дозволяє по мірі розкриття рудних і нерудних мі-
неральних зерен після кожної стадії подрібнення
видаляти їх відповідно у відвали і отримувати то-
варну продукцію без їх перездрібнення при високій
ефективності всього комплексу збагачувального
переділу.

В результаті при переробці залізорудної сиро-
вини після кожної стадії подрібнення утворюються
розкриті нерудні і рудні зерна. Зважаючи на спе-
цифіку магнітних властивостей мінеральних зерен
(питома магнітна сприйнятливість, намагніченість)
після кожної стадії подрібнення збагачення прово-
диться в першому прийомі на виділення відваль-
них хвостів, а у другому прийомі - на отримання
концентрату і промпродукта.

Поставлена задача вирішується за рахунок то-
го, що спосіб збагачення залізних руд , включає
декілька стадій подрібнення, класифікації і магніт-
ної сепарації.

Згідно з корисною моделлю після кожної стадії
подрібнення магнітну сепарацію проводять у два
прийоми, причому перший прийом проводять при
напруженості магнітного поля 100-135кА/м, швид-
кості обертання барабана 1-2м/с і положення маг-
нітної системи в робочій зоні сепаратора відносно
горизонтальної осі складає 17-20° з одержанням
відвальних хвостів і магнітного продукту, який на-
правляється на перечистку у другому прийомі при
напруженості магнітного поля 14-30кА/м, швидко-
сті обертання барабана 3-5м/с і положенням маг-
нітної системи в робочій зоні сепаратора відносно
горизонтальної вісі складає 22-30° з одержанням
концентрату і промпродукту, який направляється
на доздрібнення в подальшу стадію.

Для підвищення якості концентрату, який оде-
ржують у другому прийомі, магнітну сепарацію
проводять на зливі класифікації магнітного проду-
кту першого прийому кожної стадії подрібнення.

На рисунку представлена технологічна схема
збагачення залізних руд за корисною моделлю. До
неї входить три стадії подрібнення і збагачення.
Вихідна подрібнена руда (злив класифікатора 1
прямує на перший прийом магнітної сепарації 2 з
виділенням магнітного продукту 3 і відвальних
хвостів 4. Магнітний продукт 3 прямує до класифі-
кації 5 з одержанням пісків 6 і злива 7, який прямує
на другий прийом магнітної сепарації 10 з одер-
жанням концентрату 11 і промпродукту 12. Промп-
родукт 12 разом з пісками класифікації 6 прямує в
потоці продукту 8 на подрібнення другої стадії 9.
Злив млина другої стадії прямує на перший при-
йом магнітної сепарації 13 з виділенням хвостів 15
і магнітного продукту 14, який прямує на класифі-
кацію 17. Злив 19 класифікації 17 прямує на дру-
гий прийом магнітної сепарації 20 і одержанням
концентрату 23 і промпродукту 24. Промпродукт 24
разом з пісками 18 класифікації 17 прямують на
подрібнення третьої стадії 21. Злив млина 22 пря-
мує на магнітну сепарацію 25 з виділенням промп-
родукту 26 і хвостів 27. Промпродукт 26 прямує на
класифікацію 17 разом з магнітним продуктом 14.

Об'єднані хвости 4,15, 27 утворюють загальні хво-
сти 28, які прямують у хвостосховища.

Дана технологічна схема забезпечує по-
стадіальне виділення відвальних хвостів і конди-
ційного концентрату.

Перший прийом проводять при напруженості
магнітного поля 100-135кА/м, швидкості обертання
барабана сепаратора 1-2м/с і положення магнітної
системи у робочій зоні сепаратора відносно гори-
зонтальній вісі складає 17-20°. Другий прийом ма-
гнітної сепарації проводиться на зливі класифікації
магнітного продукту першого прийому при напру-
женості магнітного поля 14-30кА/м, швидкості обе-
ртання барабана 3-5м/с і положенням магнітної
системи 22-30°.

Для одержання у кожній стадії подрібнення
високоякісного концентрату другий прийом магніт-
ної сепарації проводять на зливі класифікації маг-
нітного продукту першого прийому кожної стадії
подрібнення.

У результаті комплексу збагачувального пере-
ділу отримують високоякісний залізорудний конце-
нтрат з масовою часткою заліза 65,9%.

Концентрат є вихідною сировиною для вироб-
ництва обкотишів.

Приклад здійснення пропонованого способу
Магнетитові кварцити Кривбаса крупністю 25-

0мм з масовою часткою заліза 34,2% подавалися
на подрібнення, класифікацію подрібненого проду-
кту, стадіальне доздрібнення пісків з виділенням у
кожній стадії збагачення магнітної сепарації відва-
льних хвостів гідрокласифікація магнітного продук-
ту основної операції магнітної сепарації. Злив кла-
сифікації прямує на перечисну операцію магнітною
сепарацією з отриманням кінцевого концентрату і
промпродукта, що направляється на доздрібнення,
після якого знов продукт подрібнення прямує на
магнітну сепарацію основного прийому з виділен-
ням відвальних хвостів і магнітного продукту, що
піддається гідрокласифікації, злив якого прямує на
магнітну сепарацію для отримання кінцевого кон-
центрату і промпродукта, що направляється на
доздрібнення третьої стадії.

Дослідження проводилися за двома варіанта-
ми схем: базовим і рекомендованим. Час подріб-
нення і крупність кінцевих продуктів подрібнення
за двома варіантами схем були однакові.

Результати порівняльних випробувань спосо-
бів збагачення залізних руд приведені в таблиці.

У результаті обробки отриманих даних порів-
няльних випробувань збагачення залізних руд за
базовим і рекомендованим варіантами схем пока-
зує, що за рекомендованим варіантом при викори-
станні способу збагачення залізних руд шляхом
оперативного і ефективного регулювання межі
розділення рудних і нерудних мінеральних зерен
забезпечується приріст ефективності збагачува-
льного переділу з 54,8% до 54,9%. При цьому при-
ріст масової частки заліза в кінцевому концентраті
складає від 65,5% до 65,9%. Отриманий залізору-
дний концентрат є основним компонентом для
виробництва агломерату і обкотишів.
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Таблиця

Показники порівняльних випробувань збагачення залізних руд

Технологічні параметри процесу Магнітний продукт, % Немагнітний продукт, %

Варіант Напруженість
магнітного
поля, кА/м

Швидкість
оберту

барабану,
м/с

Положення
магнітної
системи,

град.

Вихід
Масова
частка
заліза

ВилученняВихід
Масова
частка
заліза

Вилучення
Ефективність
збагачення, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
І стадія подрібнення

135 1,2 20 60,1 47,9 84,2 39,9 13,6 15,8
II стадія подрібнення

135 1,2 20 45,0 59,2 77,9 15,1 14,1 6,3
III стадія подрібнення

Базовий

135 1,2 20 39,2 65,5 75,1 5,8 16,6 2,8 54,8
І прийом

Оптимізація напруженості магнітного поля
90 1,2 20 55,7 48,2 78,5 44,3 16,6 21,5
100 1,2 20 59,4 48,0 83,4 40,6 14,0 16,6
110 1,2 20 59,5 48,0 83,5 40,5 13,9 16,5
130 1,2 20 59,8 47,9 83,8 40,2 13,8 16,2

Рекомендований

135 1,2 20 60,1 47,9 84,2 39,9 13,6 15,8
140 1,2 20 60,1 47,9 84,2 39,9 13,6 15,8

Оптимізація швидкості оберту барабану сепаратора
130 0,9 20 61,2 47,0 84,1 38,8 14,0 15,9
130 1,0 20 59,9 47,8 83,7 40,1 13,9 16,3
130 2,0 20 59,9 47,8 83,7 40,1 13,9 16,3
130 2,2 20 59,8 47,7 83,4 40,2 14,1 16,6

Оптимізація положення магнітної системи
130 2,0 16 60,2 47,0 82,7 39,8 14,8 17,3
130 2,0 17 59,7 47,7 83,3 40,3 14,2 16,7
130 2,0 20 59,7 47,9 83,3 40,3 13,9 16,7
130 2,0 21 59,0 47,8 82,5 41,0 14,6 17,5

II прийом
Оптимізація напруженості магнітного поля

13,0 3,0 25 15 63,2 2,9 28,0 39,6 32,3
14,0 3,0 25 8,6 65,8 16,6 20,9 30,6 18,7
16,0 3,0 25 8,6 65,9 16,6 20,9 30,5 18,7
20,0 3,0 25 8,7 65,9 16,8 20,8 30,4 18,5
25,0 3,0 25 8,8 65,8 16,9 20,7 30,4 18,4
30,0 3,0 25 8,8 65,7 16,9 20,7 30,3 18,4
31,0 3,0 25 8,8 65,7 16,9 20,7 30,3 18,4

Рекомендований

32,0 3,0 25 7,8 65,0 14,8 21,7 32,6 20,5
Оптимізація швидкості оберту барабану сепаратора

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
25 3,0 25 8,8 65,8 16,9 20,7 30,4 18,4
25 4,0 25 8,7 65,9 16,8 20,8 30,5 18,5
25 5,0 25 8,6 65,9 16,6 20,9 30,6 18,7
25 6,0 25 7,5 65,3 14,3 22,0 32,6 21,0

Оптимізація положення магнітної системи
25 4,0 21 7,9 65,0 15,0 21,6 32,1 20,3
25 4,0 22 8,6 65,8 16,6 20,9 30,6 18,7
25 4,0 25 8,7 65,9 16,8 20,8 30,5 18,5
25 4,0 30 8,7 65,9 16,8 20,8 30,5 18,5

Рекомендований

25 4,0 31 7,3 65,1 13,9 22,2 32,9 21,4
Підсумкова  39,0 65,9 75,2 61,0 13,9 24,8 54,9
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