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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 
 

 ونیفلوتاس یاز باطله ها یاستحصال محصوالت جانب یامکانسنج یدر راستا یو بررس قیتحق: فارسی 
 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
باشد. در خطوط  یم ونیآهن با گوگرد باال، روش فلوتاس یگوگرد در کنسانتره ها زانیروش در کاهش م نیدر حال حاضر موثرتر 

 یبرا یسیمغناط یو جداکننده ها شیبعد از مراحل خردا یگل گهر ( خوراک ورود 4خط  کینزد ندهیگل گهر )و در آ 7و  6و  5
استفاده  گوگرد کنسانتره آهن اریع کاهش معکوس بوده و به منظور ونیشود. روش فلوتاسیم ونیوارد مدار فلوتاس ییگوگردزدا

 باشد.  یدر حال کار م WEMCO یمترمکعب 75سلول  4 تعداد  7و  6و  5از خطوط  ونی. در هر مدار فلوتاسشودیم

از   لیدر یسولف یکلکتورها کمک ( بهتیر یگوگرد )عمدتا پ یحاو یدیسولف ی، کانآهن یدهایمعکوِس اکس ونیروش فلوتاس در
عنوان کنسانتره از  به آهن یدهای( ، شناور شده و اکسMIBC) لیکربون لیزوبوتیا لیگزنتات و کف ساز مت لیزوپروپیا مینوع سد

 . شوندیمسلول خارج  نیپائ

در  زیمس را ن  رینظ یگر یتواند عناصر با ارزش د یباشد م یم ییگوگرد باال یحاو ونیفلوتاس یکه باطله سلول ها ییآنجا از
 داده باشند. یخود جا

انجام شده است مشخص  ونیمربوط به کف فلوتاس یباطله ها نیو همچن یسنگ یباطله ها یگذشته که بر رو قاتیتحق در
بوده و   یدیحضور دارند که عمدتا در فاز سولف زین کلیمس، کبالت و ن رینظ یگر یکه همراه سنگ آهن گل گهر عناصر د دیگرد

 . ندکن یم دایتجمع پ ونیلوتاسدر باطله ف تیدر نها

 Icp-massگل گهر انجام شد و با استفاده از روش  یاز باطله ها یکامل یر یمجدد موضوع، نمونه گ یبه منظور بررس زین رایاخ
قرار گرفت و موضوع حضور مس به همراه باطله  یابیو ارزش یها در گل گهر مورد بررس ونیعناصر همراه در باطله فلوتاس زانیم

 .دیرس دییبه تا کرونیم 100 ریز  یدانه بند باو  %0.1گل گهر تا باالتر از  یها
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 یفراور  یبرا نگیچیل ویروش با تیشد. در نها یبررس زیعناصر با ارزش همراه ن گریمس و د یقبل روش فرآور  قاتیتحق در
 یخوب ییکارا یصنعت اسیخاص خود هنوز در مق یها یدگیچیپ لیروش به دل نی. ادیگرد شنهادیمس پ یدیسولف یها یکان

 . امدیشدن آن بعمل ن ییاز اجرا یاستقبال خوب زین لیدل نیرا از خود نشان نداده است. لذا به هم

باطله ها و  نیعناصر موجود همراه ا هیو کل ردیمجدد قرار گ یحال حاضر شرکت گل گهر در نظر دارد، موضوع مورد بررس در
تواند داشته باشد در قالب  یمحصول پر سولفور م کی یکه به طور کل یگر ید یکاربردها نیآنها و همچن یفرآور  یروش ها

 گردد. فیتکل نییجامع تع یقاتیطرح تحق کی

 4باشد و در خط  یتن بر ساعت م 15گردد به طور متوسط  یم دیتول 7و  6و  5از خطوط  کیکه در هر  ونیباطله فلوتاس تناژ
تن بر ساعت خواهد  20تا  10 نیب بایعدد تقر  نیا دیخواهد رس یآن به بهره بردار  ونیبخش فلوتاس ندهیچند ماه آ یکه ط زین

 بود.

 اثربخشی بینیپیش  -3-1
است، لذا  دییبه همراه باطله گل گهر مورد تا یانجام شده، وجود عناصر جانب یبا توجه به سوابق و تجارب مطالعات قبل

 خاص خود را خواهد داشت. یاثر بخش دیعناصر  ارائه نما نیجهت استحصال ا یاقتصاد یچنانچه محقق بتواند روش

 
 

  پیشنهادی شرح کار -4-1
 یقبل یقاتیمطالعه طرح ها تحق  
 4خط  نیو همچن 7و  6، 5خطوط  یها ونیاز باطله فلوتاس یر یانجام کامل نمونه گ 
 مجدد عناصر همراه باطله ها یبررس 
 عناصر نیا یجهت استحصال اقتصاد یفرآور  یارائه روش ها   
 یصنعت مهیو ن یشگاهیانجام کامل تست ها در فاز آزما 
 طرح یانجام مطالعات اقتصاد 
 (و محصول مورد انتظار  هاخروجینتایج مورد انتظار )  -5-1

 ونیفلوتاس یعناصر با ارزش در بخش شناور شده سلولها نییتع 
  به صرفه است یکه استحصال آنها از لحاظ اقتصاد یمشخص شدن عناصر. 
  قرار  دییمورد تا یصنعت مهیو ن یشگاهیآزما یعناصر با ارزش همراه باطله که در قالب تست ها یارائه روش فرآور   

 .گرفته اند
 سولفور باال یحاو یباطله ها یمشخص برا یکاربر  نییتع 

 پروژه یمحل اجرا -6-1
 

 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
 
 
 

 
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
 
 

 


