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 چکیده

های فراوری سنگ آهن تولید کنسانتره با مشخصات فیزیکی و شیمیایی مناسب جهت انجام عملیات گندله سازی هدف اصلی کارخانه

باشد. مهمترین ویژگی فیزیکی خوراک کارخانه و دستیابی به گندله با کیفیت مطلوب به منظور استحصال آهن و تولید فوالد می

باشد. بندی کنسانتره آهن و سطح مخصوص ذرات آن میگندله تولیدی نقش دارد، توزیع دانهگندله سازی که مستقیما در کیفیت 

شود. در به همین منظور در اغلب موارد، یک مرحله نرم کنی کنسانتره پیش از ورود خوراک به کارخانه گندله سازی طراحی می

یرجان عملیات نرم کنی کنسانتره به ترتیب با استفاده مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر س 2و  1های گندله سازی شماره کارخانه

 کانه، شیو بهبود خردا یبا هدف کاهش مصرف انرژ HPGRگیرد. امروزه استفاده از مدارهای انجام می HPGRای و از آسیای گلوله

ی، تغییرات احتمالی در اگلوله یایبا آس زیتجه نیا شیخردا زمیمکان ختالفبه ا . با توجهگسترش است رو به سنگ آهن عیدر صنا

رود. لذا در این پژوهش سطح مخصوص ذرات اندازه، شکل، سطح مخصوص ذرات خرد شده و نهایتاً کیفیت گندله تولیدی انتظار می

 های یکسان به دو روش تراوایی گاز و جذب سطحی مورد بررسی قرار گرفته است. بندیدر دانه HPGRای و در محصول آسیای گلوله

باشد. این ویژگی در نتیجه افزایش ای بیشتر میدر مقایسه با آسیای گلوله HPGRنتایج نشان داد که سطح مخصوص ذرات محصول 

تشخیص داده شد.  HPGRمیکرون، کرویت کمتر و زبری سطحی بیشتر ذرات در محصول  25تا  7میزان ذرات نرمه در محدوده 

 43و  90درصد کوچکتر از  80در دانه بندی یکسان ) HPGRای و محصول آسیای گلولههمچنین با انجام عملیات گندله سازی از 

میکرون نسبت به  90درصد کوچکتر از  80بندی در دانه HPGRهای خام تولیدی از محصول میکرون( مشخص شد که گندله

پ و استحکام فشاری گندله خام در حالت ای در همین دانه بندی دارای مقاومت دراهای خام تولیدی از محصول آسیای گلولهگندله

های کیفی گندله خام باشند. دلیل باالتر بودن شاخصباالتری می 05/159و % 71/260، %24/165تر و حالت خشک به ترتیب %

ای بندی مذکور، بیشتر بودن سطح مخصوص ذرات نسبت به ذرات در محصول آسیای گلولهدر دانه HPGRتولیدی از محصول 

 43درصد کوچکتر از  80در حالت تر و در توزیع دانه بندی  HPGRهای تولیدی از محصول اده شد. همچنین گندلهتشخیص د

های تولیدی از محصول باالتری نسبت به گندله 16/122و % 33/133میکرون نیز دارای مقاومت دراپ و استحکام فشاری به ترتیب %

 43درصد کوچکتر از  80بندی با دانه HPGRله خام در حالت خشک در محصول ای بودند. اما استحکام فشاری گندآسیای گلوله

 18/63ای با دانه بندی مذکور، به میزان %میکرون نسبت به استحکام فشاری گندله خام در حالت خشک در محصول آسیای گلوله
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، افزایش بیش از حد سطح HPGRکاهش داشت. علت پایین تر بودن استحکام فشاری گندله خام در حالت خشک در محصول 

میکرون و جذب آب بیش از حد معمول توسط ذرات ریز و نتیجتاً افزایش تخلخل  25تا  7مخصوص و میزان ذرات نرمه در اندازه 

میلیمتر، تشخیص داده شد. همچنین در این  8-16گندله خام پس از خشک کنی و نهایتاً کاهش تناژ تولید گندله با اندازه مطلوب 

در کیفیت گندله تولیدی با عملیات یک بار خردایش مورد بررسی قرار داده شد. نتایج نشان داد یک بار  HPGRاثیر تجهیز پژوهش ت

%، 64موجب افزایش مقاومت دراپ و استحکام فشاری گندله خام در حالت تر و خشک به میزان به ترتیب  HPGRعبور کنسانتره از 

میکرون  53درصد کوچکتر از  80بندی % در دانه34% و 44%، 74میکرون و  90چکتر از درصد کو 80بندی % در دانه152% و 121

 80ای با توزیع دانه بندی بندی جهت تولید کیفیت معادل گندله تولیدی از محصول آسیای گلولهگردد. عالوه بر این توزیع دانهمی

 .میکرون تشخیص داده شد 75و  90 درصد کوچکتر از 80بین  HPGRمیکرون، در محصول  43درصد کوچکتر از 

 

ای، سطح مخصوص، میزان نرمه، شکل ذرات، گندله خام، مقاومت فشاری گندله خام، مقاومت ، آسیای گلولهHPGR کلمات کلیدی:

 دراپ

 

Abstract 
Production of concentrate with suitable physical and chemical specifications is the main objective of iron 
ore industries for pelletizing operation and giving pellet with appropriate quality to produce iron and steel. 
The most important physical specifications of pelletizing plant’s feed that affects directly in the quality of 
produced pellet are particle size distribution of iron concentrate and its specific surface area. For this 
purpose, a regrinding concentrate stage is designed before entering feed to pelletizing plant in the most 
cases. In no. 1 and 2 pelletizing plants of Gol-E-Gohar mining and industrial complex of Sirjan, the 
operation of regrinding concentrate is performed using ball mill and HPGR respectively. Nowadays, the 
use of HPGR circuits is developed with the objective of reducing energy consumption and improving of 
ore grinding in iron ore industries. Different grinding mechanism of theses 2 equipment, led to changes in 
particle size, shape, specific surface area of grinded particles and pellet quality. In this research, specific 
surface area of particles in ball mill and HPGR products at the same particle size distribution was 
investigated with BET and gas permeation methods. Results showed that specific surface area of HPGR 
product is more than ball mill product. This feature was recognized as the result of the increase of soft 
particles in range of 7-25 microns, less circulating and more surface roughness of particles in HPGR 
product. Also, pelletizing processes of HPGR and ball mill products at the same particle size distribution 
in 80% less than 43 and 90 microns showed that green pellets produced with HPGR product in d80 90 
microns have more drop number and compression strength in both dry (D.C.S) and wet (W.C.S) modes 
compared to ball mill. It was realized that higher specific surface area of particles for HPGR compared to 
ball mill products in the supposed particle size resulted in improving the quality criteria of green pellet. 
Also, green pellets produced of HPGR product at d80 43 microns had more drop number and W.C.S than 
green pellets produced with ball mill product at d80 43 microns. But, compression strength of raw green 
pellets in HPGR product with d80 43 microns showed lower values of D.C.S than green pellets produced 
with ball mill product at d80 43 microns. The reason of lower D.C.S of raw green pellets in HOGR product 
is too much increase of soft particles at size 7-25 microns and too much increase of specific surface area 
and too much absorption of water by fines particles that is made increase porosity of green pellets after 
drying and decrease producing green pellet with appropriate size of 8-16 mm. Also, the effect of HPGR 
equipment in green pellet quality was investigated through single pass process in this research. Results 
showed that single pass of concentrate of HPGR caused increasing of make drop number, W.C.S and D.C.S 
equal to 164%, 221% and 252% at d80 90 microns and d80 53 microns respectively. In addition, the 
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distribution of particles for producing the quality equal to produced green pellet of ball mill at d80 43 
microns and for HPGR was realized d80 between 75 and 90 microns. 
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