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 یپژوهش شنهادنامهیف پیتعردرخواست  

RFP 

 

 شماره کد پروژه:

 

 مشخصات طرح -1

 عنوان، شرح، شماره کد و واژگان کلیدی -1-1

 :عنوان طرح 
 

 فارسی: 

 ظیخط تر تغل 3شماره  یگلوله ا یایکنسانتره مطلوب در آس دیخوراک مناسب جهت تول ینیگزیجا یامکانسنج یقاتیطرح تحق

 :مقیاس آنماهیت طرح و 

 ماهیت طرح •

 نیادید(بن                       فناوری جدید ایجادج(                          ب( توسعه محور                         محور     مسئلهالف( 

 مقیاس طرح •

                       سرباز نخبه  ج(     انیدانش بن یو شرکت ها دانشگاه هاب(      یلیالت تكمیتحص ییالف( دانشجو

  دیاسات ی(  فرصت مطالعاتد

 ت طرح:یاولو •

              بلند مدت                    ان مدت   یم              کوتاه مدت   

 (تحقیقاتی )تشریح وضعیت موجود و ضرورت انجام طرح ضرورت انجام -2-1

کیلووات ساعت  1800تن بر ساعت و توان نامی  150با ظرفیت اسمی  4.5و قطر 5.8بخش تر کارخانه تغلیظ گل گهر با سه آسیای گلوله ای با طول  

خردایش مجدد ذرات درگیر موسوم به ذرات میانی می باشد. ذراتی که محصول کنسانتره  یجاد بخش تر در کارخانه تغلیظشروع می شود. هدف از ا

ر حال حاضر و با توجه به میزان ذرات میانی تولیدی از بخش خشک د .داکننده های اسکونجر و باطله ریکلینر بخش خشک این کارخانه هستندج

این لذا با توجه به غیر فعال بودن این آسیا برای مدتی از    در حال فعالیت می باشند و یک آسیا غیر فعال است. معموال دو آسیا از سه آسیا ،تغلیظ

میکرون  70میکرون و صرفا با هدف کاهش دانه بندی به زیر  450گل گهر با دانه بندی  4آسیا جهت خردایش مجدد کنسانتره تولیدی از خط 

 60بندی زیر راه اندازی خواهد شد و کنسانتره خروجی از این کارخانه دانه  4ده شده است. از آنجایی که در آینده نزدیک بخش توسعه خط استفا

جهت برای این آسیا به  مناسب یتغلیظ استفاده کرد. لذا الزم است که نسبت به تعیین خوراک 3، دیگر نمی توان از آسیای شماره یکرون را داردم

پارامترهایی مثل  ضمن بررسی خوراک های مختلف، تولید کنسانتره ای که مطلوب کارخانه گندله سازی باشد اقدام نمود. در این خصوص می بایست

 و ... را نیز لحاظ نمود. دی به خطوط تغلیظ، هزینه های مربوط به انرژیونیاز آینده کارخانه های گندله سازی، تغییرات در گوگرد خوراک ور

 اثربخشی بینیپیش  -3-1

گرد محصول و ل تولید محصول با کیفیت )کاهش گونمودن مصرف انرژی در مقاباستفاده بهینه از تجهیزات موجود در خطوط و همچنین بهره ور 

 تغلیظ( محسوب گردد. 3کاهش دانه بندی( می تواند از جمله مصادیق اثر بخشی بکارگیری و یا عدم بکار گیری این تجهیز)آسیای شماره 
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 محدوده طرح -2

  پیشنهادی شرح کار -1-2

 ؛کیفی تولید گندله و کنسانتره طی سال های آتی بررسی و مطالعه برنامه های کمی و

 تعیین میزان کمبود های تولید کنسانتره ای که مطلوب کارخانه )های( گندله سازی باشد.

 ؛تغلیظ 3تعیین خوراک های مناسب و در دسترس جهت خوراک دهی به آسیای شماره 

 نهادی؛روی هر یک از خوراک های پیشانجام تست های خردایشی و جدایشی بر 

 ؛تعیین حداکثرهای کمی و کیفی)تناژ، عیار و دانه بندی( قابل دست یابی برای هر یک از خوراک های پیشنهادی

 بررسی های صرفه و صالح اقتصادی در خصوص بکار گیری و یا عدم بکارگیری هر یک از خوراک های بررسی شده.

 (و محصول مورد انتظار  هاخروجینتایج مورد انتظار ) -2-2

 خروجی های طرح:

 

 الف(فنی: 
 و قابل خوراک دهی مستقیم به کارخانه گندله سازی محصولی با کیفیتتولید  خوراک دهی نمونه های مختلف جهت امکانبررسی 

 

 ب( اقتصادی:

 فعال بودن یا عدم فعالیت این آسیا چه مزایا و چه معایب خواهد داشت.

 

 پروژه یمحل اجرا -3-2

 

 محل اجرای طرح شرکت معدنی و صنعتی گل گهر می باشد.
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