
بررسی خواص کیفی کنسانتره و گندله تولیدی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در مقایسه با محصوالت  :عنوان پروژه

 مشابه داخلی ایران 

 دکتر سید حسین سیدین محقق:  موسساتی نوع:

 مشاور صنعتی:  علم و صنعت ایراندانشگاه: 

 13/5/1392تاریخ شروع:  استاد راهنما: 

 31/4/1396 تاریخ پایان: گندله، احیاء و فوالد سازیبخش پژوهشی: 

 

 چكیده:

گهر سیرجان با کنسانتره و گندله تولید  و گندله تولیدی شرکت گل کنسانترهدر پژوهش حاضر خواص کیفی 

مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است. آنالیز شیمیایی سه اردکان  یچادرملو و چاهون بافقدن سهامعشده از 

که میزان و منیزیا در کنسانتره گلگهر داشته، در حالی FeOنوع کنسانتره نشان از میزان باالی گوگرد، مگنتیت، 

 تر بوده است. نتایج گندله شوندگیفسفر و آلومینا در کنسانتره گلگهر نسبت به دو نوع کنسانتره دیگر پایین

های بافق و چادرملو را با میزان بنتونیت گهر نسبت به گندله ها گندله شوندگی بهتر کنسانتره گلکنسانتره

ها، مبین کاهش میزان مگنتیت باقی های تولید شده از کنسانترهکمتری نشان داده است. نتایج پخت گندله

-به دو نوع کنسانتره دیگر بوده است. آزمونتری نسبت مانده کنسانتره گلگهر به میزان بیشتر و در زمان کوتاه

های بسکت، خرد شوندگی در حین احیا و چسبندگی در حین احیا بر روی دو نوع گندله چادرملو و گلگهر انجام 

برای گندله گلگهر بوده که به میزان حدود  92/93گردید. نتایج آزمون بسکت نشان دهنده درصد متالیزاسیون 

لیزاسیون گندله چادرملو بوده است. نتیجه آزمون خردشوندگی گندله در حین احیا درصد بیش از درصد متا 3

برای گندله چادرملو، نتایج آزمون بسکت  32/88گهر و  برای گندله گل 54/94نیز با تعیین درصد متالیزاسیون 

ادرملو به را تایید کرده است. همچنین این آزمون حاکی از اندیس خردشوندگی در حین احیا برای گندله چ

بوده که دو برابر بیش از اندیس خردشوندگی در حین احیا برای گندله گلگهر است. نتیجه آزمون  9/1میزان 

 38/4برای گندله چادرملو بوده که بدست آمدن اندیس  1/6چسبندگی در حین احیا مشخص کننده اندیس 

توان ه به نتایج بدست آمده از این پژوهش، میبرای گندله گلگهر تایید کننده رفتار احیایی بهتر آن است. با توج

شود، برای کنسانتره گل گهر بعنوان یک عیب محسوب می FeOبیان کرد که با اینکه باال بودن میزان گوگرد و 

گهر نسبت  های تولید شده از کنسانتره گلهای انجام شده حاکی از خواص احیایی بهتر گندلهاما نتیجه آزمون

توان ادعا کرد که از نظر خواص احیایی و رفتار گندله در حین احیا، گندله تولیدی بنابراین می به چادرملو دارد.

های تولیدی بافق و چادرملو دارد. همچنین با توجه به ترکیب تری نسبت به گندلهشرکت گل گهر رفتار مناسب



ه این مورد در مصرف انرژی تاثیرگذار های احیا شده، گندله گلگهر دارای میزان کربن باالتری بوده کنهایی گندله

 است. 

گندله سنگ آهن، کنسانتره سنگ آهن، گندله شوندگی، احیا پذیری، درصد متالیزاسیون،  ها:کلید واژه

 خردشوندگی در حین احیا، چسبندگی در حین احیا، آزمون بسکت.

 

Abstract 

 

The present work addresses the comparison of the Golgohar iron ore concentrate 

and pellet with the similar domestic products of Bafgh and Chadormaloo. 

Although the chemical analysis of the concentrates shows a higher content of 

Sulfur, FeO, Magnetite, and Magnesia for the Golgohar concentrate, the content 

of Phosphorous and Alumina in the concentrate is low. Palletization test result 

showed a higher palletization degree for the Golgohar concentrate in comparison 

with the Bafgh and Chadormaloo. Moreover, the required Bentonite for a specific 

palletization degree for the Golgohar concentrate is less than the two others. The 

result of the pellet baking process indicated that in a specific time, reduction of 

the remained Magnetiteof the Golgohar pellet was higher than the other two 

pellet types. The basket test, determination of the lowtemperature reduction 

disintegrationindex and degree of metallization, and determination of 

theclustering index were carried out for the Golgohar and Chadormaloo pellets. 

Based on the basket test results, the metallization degree for the Golgohar pellet 

was 93.92% which is 3% higher than that of the Chadormaloo pellet. The 

reduction disintegration test also confirmed the basket test result by showing the 

MD% of 94.54% for the Golgohar pellet and 88.32% for the Chadormaloo pellet. 

Furthermore, this test determined the reduction disintegrationindex for the 

Chadormaloo pellet as 1.9 which is twice of the Golgohar pellet reduction 

disintegrationindex. The clustering index for the Chadormaloo and Golgohar 

pellets were 6.1 and 4.38 respectively, which approves the better reduction 

behavior of the Golgohar pellet. According to the results, although the high sulfur 

and FeO content are considered as defects for the Golgohar iron ore concentrate, 

the result of the experiments acknowledge the better reduction properties of the 



Gole-Gohar pellet in comparison with the Chadormaloo pellet. Therefore, it can 

be said that the Golgohar pellet was shown the better reduction behavior 

compared with the Chadormaloo and Bafgh pellets. Besides, the higher carbon 

content of the reduced Golgohar pellet could be effective on the energy 

consumption in the steel making process. 
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