
 پروژه : بررسی نوع چسب و دانه بندی سنگ آهن بر استحکام فشاری سرد گندله تولیدی گل گهر سیرجان
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راهنما: دکتر احمدی ، دکتر پنجه پوراستاد   01/06/92تاریخ شروع:  

 31/05/93تاریخ پایان:  بخش پژوهشی: گندله، احیاء و فوالد سازی

 

 چکیده:

 ترکیبات کردن وارد بنتونیت ترین محدودیت. مهمبنتونیت چسب مرسوم و رایج در گندله سازی سنگ آهن است  

 احیا روند در مشکالتی بروز باعث گندله احیا هنگام در اسیدی ترکیبات این کهباشد، می تولیدی گندله به اسیدی

مانند کلمانیت، اکسید بور و  بور ترکیبات .هستند سیلیکا از متنوعی مقادیر شامل سنگ آهن های. کنسانترهشوند.می

 منجر گندله در ترکیبی صورت به هادارند. حضور آن خود ترکیب در را بور از توجهی قابل سایر ترکیبات بور دار مقادیر

 سیلیکاتی بور در هایشیشه تشکیل بنابراین .پایین دارند ذوب دمای شود کهسیلیکاتی بور می هایشیشه تشکیل به

 ذوب دمای با کلمانیت در اسیدی هایناخالصی کند. عدم وجود کمک گندله به دادن استحکام در تواندمی پایین دماهای

در این پژوهش از کنسانتره است.  کرده جلب خود ساز به سرباره ترکیبات عنوان به را بور ترکیبات از استفاده پایین توجه

با آنالیز مشخص  سانتیمتر مربع بر گرم 3039سانتیمتر مربع بر گرم و همچنین بنتونیت با بلین  2056مگنتیتی با بلین 

 استفاده گردید.

 فرمول دارای کلمانیتترکیب بوردار به منظور چسب در مخلوط گندله سازی سنگ آهن استفاده شد. کلمانیت بعنواناز  

کیلوگرم کنسانتره  80ها از برای تهیه گندلهباشد( میO2.5H12O2B2Ca )یا O2.5H3O22CaO3B شیمیایی

 درصد وزنی هیدروکسید سدیم استفاده گردید. 03/0درصد وزنی آب و  8مگنتیتی، 

درصد بنتونیت و بدون کلمانیت انجام گرفت که نتایج استحکام فشاری حداقل، حداکثر و میانگین در  5/0ابتدا پخت با 

 276شود استحکام فشاری میانگین بدست آمده برابر با مقدار ارائه شده است. همانطور که مشاهده می 3جدول 

 5/0درصد کلمانیت به همراه  25/0یت در پخت دوم از کیلوگرم بر پلت بدست آمده است. به منظور درک اثر کلمان

 آورده شده است.  4درصد بنتونیت استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره 

 

 درصد بنتونیت. 5/0نتایج استحکام فشاری پخت با  -3جدول 

<250 <100 std min max avg  

10 0 69 229 493 360 1T 

10 0 61 232 449 359 2T 

80 0 67 124 378 214 3T 

 



 

 

 

 

 

های پخته گردیده کلمانیت سبب افزایش استحکام فشاری گندلهشود استفاده از مشاهده می 4همانطور که در جدول 

شده و همچنین سبب  T)1(ها در سطح رویی پات درصدی استحکام فشاری گندله 19است. بطوریکه باعث افزایش 

شده است. استحکام فشاری  T)2(پات های پخته شده در وسط درصدی استحکام فشاری مربوط به گندله 15افزایش 

کیلوگرم بر پلت  311درصد کلمانیت برابر با مقدار  25/0درصد بنتونیت بهمراه  5/0های پخته شده با میانگین گندله

درصدی در استحکام فشاری را نشان  13کلمانیت کلسینه شده یک افزایش بدست آمده است که نسبت به حالت بدون 

  دهد. می

-می های پختههای اکسیدی موجود درگندله سبب افزایش استحکام فشاری گندلهواکنش اجزا سرباره بین ناخالصی

اجزای اکسیدی سبب ای تشکیل شده بین های تولید شده فاقد ترکیبات بور، فاز سربارهگردد. در هنگام پخت گندله

های حاوی شود که دمای باالیی جهت تشکیل این ترکیبات نیاز است. در هنگام پخت گندلهایجاد ترکیبات مختلفی می

دهند. بدلیل های سیلیکاتی بور را تشکیل میکلمانیت، سیلیس موجود در کنسانتره با اکسید بور ترکیب شده و شیشه

های فاقد اکسید بور زودتر ها نسبت به گندلهای این گندلهگام پخت، فاز شیشهها در هندمای ذوب پائین این شیشه

شود. های درحال تماس شده و اتصال حالت جامد مهیا میگیرد. شکل گیری سریع مذاب سبب نفوذ داخلی دانهشکل می

گیرد.  نیت زودتر شکل میباشد و نسبت به بنتونیت، مذاب کلماگراد میدرجه سانتی 986از طرفی نقطه ذوب کلمانیت 

ها شده و استحکام های اکسیدی آهن سبب افزایش مذاب جزیی، رشد و اتصال  دانهحضور کلمانیت در نقطه تماس دانه

 دهد. گندله را افزایش می

های ترین مسائل  پخت گندله، استحکام فشاری گندلهاز آنجایی که در کارخانه گندله سازی گل گهر یکی از اساسی

درصد  5/0درصد به  7/0رسد که با کاهش مصرف بنتونیت از باشد در نتیجه به نظر میپخته شده  و مقادیر پایین آن می

ای تولیدی نیز هدرصد کلمانیت کلسینه شده، ضمن کاهش مصرف بنتونیت استحکام فشاری گندله 25/0و استفاده از 

 .یابدبهبود می

 

 

 

 

 درصد کلمانیت. 25/0درصد بنتونیت  و  5/0نتایج استحکام فشاری پخت  با  -4جدول 

<250 <100 std min max avg  

32 0 32 158 484 304 1T 

18 0 57 191 404 313 2T 

74 0 48 121 296 211 3T 


