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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 
 

آزمایشگاهی و صنعتی بر روی کنسانتره نهایی تولیدی از کارخانه های فرآوری سنگ  HPGRعملکرد مقایسه : فارسی 
 آهن گل گهر

 

 :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
میلیمتر در انتهای خطوط بعد  1500و  1100با طول و قطر  HPGRدستگاه  4گل گهر تعداد  7و  6،  5، 4در حال حاضر در خطوط 

از مرحله فیلتراسیون قرار گرفته که وظیفه افزایش بلین کنسانتره را بر عهده دارند. هر یک از این ماشین های در شرایط عملیاتی 
ی باشند. همچنین یک دستگاه خاصی نظیر رطوبت، دانه بندی، فشار و نیروی نرم کنی ویژه مشخص و ... در حال فعالیت م

HPGR  میلیمتر در آزمایشگاه فرآوری مرکز تحقیقات قرار دارد که بعضا الزم است برخی  300و  100آزمایشگاهی با طول و قطر
مورد بررسی قرار گیرد. از آنجایی که شرایط کار در آزمایشگاه و صنعت کامال متفاوت می   HPGRاز پارامتر های صنعتی در این 

آزمایشگاهی و صنعتی مورد بررسی قرار   HPGRد الزم است در شرایط یکسان خوراک)کنسانتره نهایی خطوط فوق( عملکرد باش
تا بتوان با یک سطح اطمینان مشخص نتایج آزمایشگاه را به صنعت تعمیم داد. همچنین از آنجایی که مرحله بعد از گیرد. 

HPGR  الزم است محصول تولید شده از خوراک یکسان در  در صنعت کارخانه گندله سازی قرار داردHPGR  صنعتی و
 آزمایشگاهی را در پایلوت گندله سازی مورد تست پخت گندله قرار داده و نتایج را مقایسه نمود.

 اثربخشی بینیپیش  -3-1
چنانچه اول در فاز آزمایشگاهی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد می  ،صنعتی HPGRانجام تغییر پارامترهای موثر بر عملکرد 

 تواند ضمن افزایش اعتماد بخش های تولیدی در اعمال تغییرات موجب کاهش هزینه های اولیه تغییرات نیز گردد.
همچنین در زمان اجرای طرح های توسعه ای خطوط که نیاز به آماده سازی بار در واحد نیمه صنعتی می باشد می توان از 

HPGR  .آزمایشگاهی با اطمینان بیشتر استفاده کرد 
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 محدوده طرح -2
  پیشنهادی شرح کار -1-2

از مقیاس آزمایشگاه به   HPGRاز آنجایی که تاکنون طرح های مختلفی جهت مشخص نمودن ضرائب بزرگ مقیاس کردن 
، ابتدا می بایست با اولویت طرح های انجام شده در گل گهر مطالعه کتابخانه در گل گهر و یا در دنیا انجام شده است صنعتی

 ای جامعی انجام گردد.
صنعتی در فشارهای مختلف و در شرایط سالمتی   HPGRورودی و خروجی  سه ای الزم است ازم تست های مقایجهت انجا

معادل صنعتی تست ها تکرار  نمونه گرفته شده و سپس در مقیاس آزمایشگاهی نیز در شرایط فشار HPGRکامل رول های 
 :در مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی مورد تست های ذیل قرار گیرند یسپس محصول تولید گردد.

 
 بررسی و مقایسه آنالیز های دانه بندی و عدد بلین

 مقایسه شکل ذرات و بررسی ریز ترک ها در هر دو حالت 
 انجام تست های گندله شوندگی

 گاهی و صنعتیارائه تحلیل رفتار بار در شرایط یکسان عملیاتی و دستگاهی در دو مقیاس آزمایش
 

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

 آزمایشگاهی HPGRحصول اطمینان و قابلیت اتکا به نمونه های تولید شده با استفاده از 

 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
 
 

 


