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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 
 

 تحقیق به منظور ارائه طراحی مفهومی سیستم مناسب آبگیری از باطله های کارخانه فرآوری هماتیت فارسی: 

 

 :مقیاس آنماهیت طرح و 

 ماهیت طرح 

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

 مقیاس طرح 

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

  دیاسات ی(  فرصت مطالعاتد

 ت طرح:یاولو 

              بلند مدت                 ان مدت   یم              كوتاه مدت   

 (تحقیقاتی )تشریح وضعیت موجود و ضرورت انجام طرح ضرورت انجام -2-1
خط جهت فرآوری باطله های خشک و تر کارخانه تغلیظ گل گهر در حال فعالیت  3در حال حاضر کارخانه فرآوری هماتیت با 

خط با چینش فرآیند های ثقلی+خردایش+مغناطیسی+فلوتاسیون،  جهت فرآوری باطله های  2می باشد. به گونه ای که 
حال کار می باشد.  خشک و یک خط که در آن جدایش مغناطیسی قرار گرفته است به منظور باز فرآوری باطله های تر در

به عنوان ته ریز تیکنر به  %50تن بر ساعت خشک با درصد جامد متوسط  350حدود مجموع باطله های این سه خط با تناژ 
 سد باطله منتقل می شود.

 d80=700-800micمی باشد که از دو بخش دانه درشت با    d80=175micدانه بندی مجموع باطله های هر سه خط متوسط 
 تشکیل شده است.  و ریزتر d80=100 micتن بر ساعت و  مابقی به عنوان بخش دانه ریز با 110و تناژ متوسط 

با توجه به کمبود های آب و به منظور بهره ور نمودن فرآیند مصارف انرژی، بازگرداندن آب همراه این باطله امری حیاتی و 
 اجتناب ناپذیر می باشد.

 

 اثربخشی بینیپیش  -3-1
 

طبق بررسی های انجام شده و متناسب با تجربیات موجود در زمینه آبگیری از باطله ها به نظر می رسد که امکان کاهش آب 
 با استفاده از روش های فیلتراسیون فشاری وجود دارد. %20موجود در بار ارسالی به سد باطله تا رطوبت های زیر 

 
 
 



   1002FO009(00)                                                2 
  

 
 
 

 محدوده طرح -2
  پیشنهادی شرح کار -1-2

 مورد نیاز در این طرح شامل: کارهای
 )مطالعه و بررسی روش های نوین بازیابی آب با استفاده از روشهای ترکیبی )تیکنر+طبقه بندی ابعادی+ فیلتراسیون 
 اخذ نمونه های معرف از باطله های کارخانه فرآوری هماتیت 
  انجام تست های مورد نیاز 
  )... ارائه شاخص های آبگیری مربوطه )سطح مورد نیاز فیلتراسیون، رطوبت نهایی قابل دست یابی و 
 ارائه نتایج و تحلیل داده های فنی 
  ارائه طراحی مفهومی مناسب ترین روش اجرا 
   مقایسه روش های مختلف آبگیری 

 
 

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

 طرح: خروجی های
انتظار می رود در انتها و پس از انجام کامل طرح محقق بتواند عالوه بر ارائه طراحی مفهومی روش مناسب آبگیری از باطله 

، تحلیل اقتصادی مناسبی به منظور انتخاب بهترین روش  %20های کارخانه فرآوری هماتیت جهت دست یابی به رطوبت زیر 
 کند. از بین گزینه ها پیشنهادی را مطرح

 
 پروژه یمحل اجرا -3-2

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

 
 

 
به  یقات و فناور یت مركز تحقیبه سا ،صیقابل تخص یو رفاه یشگاهیجهت كسب اطالعات در خصوص امكانات آزما*

 د.ییمراجعه نما  RT.GEG.irآدرس
 
 

 


