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 چکیده:

رود. يکی از در ايران و خاورمیانه به شمار میگهر سیرجان بزرگترين کارخانه تولید گندله سنگ آهن کارخانه گل  

باشد بنابراين بايد از کیفیت های گوناگون میفاکتورهای مهم در تأسیس بسیاری از صنايع آب و استفاده از آن به صورت

نه مناسب برخوردار باشد. آب اولیه يا آب خام کارخانه گل گهر سیرجان از مجموع چند چاه مختلف که در نزديکی کارخا

گردد. که در ابتدای ورود به کارخانه برای تصفیه و تأمین آب بخش میک آپ و يا بطور حفر گرديده است تأمین می

آب  های انجام شده نشان داد کهيابد. آزمايشهای مختلف کارخانه انتقال میمستقیم جهت استفاده در بعضی قسمت

گذاری آب خام به دلیل وجود سختی بنابراين مشکل رسوبقرار گرفت. های بسیار سخت خام کارخانه در گستره آب

 باشد.باالی آن می

با انجام پژوهش حاضر برای رفع مشکل رسوبگذاری استفاده از مواد شیمیايی توصیه گرديد. بدين منظور نمونه برداری  

 معکوس انجام شد و میزان سختی آب تعیین گرديد. سپس جهت کاهش سختی آب از دو روش اسمز از آب خام و پساب

سودا در آب خام  –ها نشان داد، استفاده از آهکز آزمايشسودا استفاده گرديد. که نتايج حاصل ا -سودا و سود – آهک

  ppm به  ppm655، میزان سختی آب را از سودا بیشتر% 20و  آهک% 10در شرايطی که نسبت به حالت محاسباتی 

سودا در آب خام در شرايطی که نسبت به  –کاهش داد و به عنوان شرايط بهینه انتخاب گرديد. استفاده سود  3/134

کاهش داد و به عنوان  ppm 3/34 به  ppm655، میزان سختی آب را از سودا بیشتر% 20% سود و 10حالت محاسباتی 

در شرايطی که نسبت به  سودا و سود افزودن روش از ادهاستف داد، نشان شرايط بهینه انتخاب گرديد. همچنین نتايج

 ppm 04/47 به ppm1519از  را معکوس اسمز پسآب سختی توان، میسودا بیشتر% 20% سود و 10حالت محاسباتی 

 .آورده شود پائین نرم يا سبک هایآب محدوده که تاایکاهش داد بگونه

 



شد. برای ( بعنوان منعقد کننده تصفیه  IIIسودا و با کئوگوالنت کلريد آهن) -سودا و سود -که توسط آهک آب خام

ها براساس شیب گرمايی، درصد رطوبت و درصد مخلوط اتاق های گندله مورد استفاده قرار گرفت. نمونهساخت نمونه

 بر چندانی ثیرأت گندله، ساخت در شده تصفیه مخا آب از ستفادهکنترل کارخانه ساخته شدند. نتايج نشان داد ا

 جهت سود دنافزو بدون و سودا -دسو با شده تصفیه خام آب از که هنگامی اما ندارد CCS)) گندله استحکام

بايست سود اضافه از اين رو می يابدمیش افزاي گندله کیفیت شود،می استفاده گندله تهیه برای بنتونیت فعالسازی

سودا استفاده  -توان از آب تصفیه شده از سودسازی بنتونیت میمیکسر گندله قطع گردد زيرا برای فعالشونده در 

 کرد.

همچنین آنالیزهای آب موجود در چرخه فرايند که قسمت عمده آن مربوط به آب جداسازی شده تیکنر در چرخه فرايند 

  در سريز تیکنر  ppm 587برابر با  TDSو استفاده از آن در تولید گندله است، نشان داد که اين آب دارای سختی باال و 

( بعنوان IIIسودا و با کئوگوالنت کلريد آهن) -سودا و سود -سط آهکريز تیکنر بود. بنابراين آب تودر ته ppm667و 

ها براساس شیب گرمايی، های گندله مورد استفاده قرار گرفت که اين نمونهمنعقد کننده تصفیه شد. و برای ساخت نمونه

سودا،  -نر با سوددرصد رطوبت و درصد مخلوط اتاق کنترل کارخانه ساخته شدند. نتايج نشان داد آب تصفیه شده تیک

سودا کیفیت شیمیايی آب را بهبود  -بخشد اما اگر چه تصفیه آب تیکنر با آهکمقداری استحکام گندله را بهبود می

 دهد.بخشیده است اما به مقدار کمی استحکام گندله را کاهش می

آهک و سودا به آب خام تصفیه های الزم خوردگی انجام شد. نتايج نشان داد با اضافه کردن در اين پژوهش آزمايش

شود سرعت خوردگی نشده دانسیته جريان خوردگی و سرعت خوردگی به مقدار جزئی کاهش يافته است و باعث می

-درصدی سرعت خوردگی می 89/3درصد کاهش يابد. از طرفی اضافه کردن سود و سودا باعث کاهش  32/1به اندازه 

به آب سر ريز تیکنر جريان خوردگی و سرعت خوردگی به مقدار زيادی همچنین با اضافه کردن آهک و سودا  شود.

درصد کاهش يابد. از طرفی اضافه کردن سود و سودا  91/3شود سرعت خوردگی به اندازه کاهش يافته است و باعث می

 شود.درصدی سرعت خوردگی می 80/2باعث کاهش 

 

 

 


