
 نوان پروژه : بررسی هیدرودینامیک کنسانتره سنگ آهن معدن گل گهر سیرجان در یک راکتور بستر سیالع

 محقق: آریا برزن غیبی نوع: دانشجویی

 عزیزکریمی مشاور صنعتی: مهدي دانشگاه: شهید باهنر کرمان

 01/07/93تاریخ شروع:  استاد راهنما: دکتر افصحی

 29/12/94تاریخ پایان:  احیاء و فوالد سازيبخش پژوهشی: گندله، 

 

  چكیده:

براي تولید آهن در شرکت گل گهر سیرجان، سنگ آهن سه مرحله تولید کنسانتره، تولید گندله و احیاء مستقیم گندله 

توان گذارد. اما در صورت استفاده از فرایند بستر سیال مرحله میانی تولید گندله حذف شده و میرا پشت سر می

ت احتیاجی به مرحله پیچیده گندله سازي نبوده و زمان الزم مستقیما ذرات ریز کنسانتره را احیاء کرد. در این صور

یابد. براي طراحی راکتور بستر سیال، ابتدا باید پارامتر هاي بستر تعیین شوند. در براي عمل احیاء بشدت کاهش می

ند. توزیع اهاي تجربی تعیین شدههاي ذرات کنسانتره و بستر به کمک روابط تئوري و روشاین پروژه بعضی از مشخصه

هاي مربوط به ذرات و حداقل سرعت سیالیت، تخلخل، ارتفاع منطقه اندازه ذرات، کرویت و چگالی حقیقی از مشخصه

هاي تعیین شده بستر هستند. در این کار حداقل سرعت سیالیت براي سه نوع آزاد و سینتیک خروج ذرات از مشخصه

ها نزدیک به هم بود و بطور متوسط ست آمده از این توزیع کنندهتوزیع کننده به صورت تجربی بدست آمد. مقادیر بد

میلیمتر بر ثانیه بدست آمد. بر اساس تقسیم بندي گلدارت مشخص شد که ذرات کنسانتره از نوع گلدارت  ۷۶این مقدار 

B ي شد و مقادیر گیرهستند. همچنین ارتفاع منطقه آزاد و همراه بري ذرات توسط گاز نیز در پنج سرعت مختلف اندازه

 متر براي ارتفاع منطقه آزاد بدست آمد. ۸/۱تا  ۸/۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract: 

The iron ore passes three main stages as producing concentrate, producing pellet and finally direct 

reduction of the pellet for iron production in Sirjan Golgohar Company. However, with using 

fluidized bed process, the middle stage will be deleted and it is possible to reduce fine particles of 

concentrate directly. Consequently, the required time for reduction reaction will be decreased 

severely and there is no need to complicated pelletizing stage. For designing of fluidized bed 

reactor, at first, the parameters of bed should be determined. In this research, some characteristics 

of the concentrate particles and the bed were determined by theory relations and also experimental 

methods. Distribution of particles size, sphericity and true density are characteristics of the 

particles. The minimum velocity of fluidization, porosity, the freeboard height, and kinetic of the 

exit particles, are characteristics of the bed investigated in this research.  In this stady, the minimum 

velocity of fluidization for three types of distributor is obtained experimentally. The obtained 

values were close to each other and in average, 76 mm/s was the obtained value. According to 

Geldart classification of the particles, it became clear that concentrate particles are the Geldart B 

kind. In this manner, the freeboard height and particles entrainment were measured by flowing air 

at five different velocities. The obtained values were 80 to 180 cm for freeboard height.  
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Freeboard height, Kinetic of exit particles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


