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 چکیده:

 عرصه كنترل در ها ضرورت از يكي امروزه محصول، يك توليد درحين و پيوسته صورت به رطوبت دقيق گيري اندازه  

 را مواد و كيفيت غلظت و تنظيم آني و اي لحظه بصورت را رطوبت مقدار توليد زمان در بتوان تا آيد مي بشمار فرايند

 و نهايي محصول وشكل گيري كيفيت در اي كننده تعيين نقش رطوبت ميزان كه چرا داد سوق مطلوب شرايط به

 به است، شده انجام شيمي مهندسي گروه صنعتي سيرجان، دانشگاه در كه تحقيق اين در. دارد برعهده مواد نگهداري

 سازي گندله واحد ميكسرهاي از خروجي خمير رطوبت اي گيري لحظه اندازه براي روش كارآمدترين و بهترين معرفي

 ترموفيزيكي، خواص بر تاكيد با شيوه اين بر حاكم نظري مباني و اصول مبناي بر پرداخته و گهر گل آهن سنگ شركت

 مورد هاي سامانه ميان از. است گرديده معرفي سنج رطوبت هاي سامانه نظر، مورد محصول و بومي هوايي و آب شرايط

جهان،  مختلف نقاط در آهن سنگ كارخانجات ديگر در و مشابه موارد در سامانه اين عملي كاربرد بر با تكيه بررسي،

 باشد داشته شركت اين سازي گندله واحد عملياتي شرايط در را كارايي و پذيري انطباق بيشترين كه را هايسامانه

 رطوبت شده و شناخته معمول روش هشت منظور اين براي. است شده ارائه تفضيل به آن مزاياي و كار سازو و معرفي

 در را نتايج بهترين كه روشي آن ميان، از و گرفته قرار دقيق بررسي و تحليل مورد اند يافته صنعتي كاربري كه سنجي

 پيشنهاد كوتاه بسامد با ماكروويو امواج بر مبناي سنجي رطوبت روش عنوان با است داشته سازي گندله كارخانجات

 طريق از و بررسي است بوده موجود تاريخ اين تا مبنااين  بر كه تجاري مدل چندين پاياني بخش در. است گرديده

 شده معرفي MA-500HDiعنوان  با موجود سنج رطوبت مدل موجود بهترين مستندات و سازنده هايشركت مكاتبه با

 ميكسرها از بعد محل در دقيق بصورت رطوبت گيري اندازه بر عالوه رود مي انتظار مدل اين باالي كارايي به توجه با. است

 .كرد استفاده نيز گندله توليد و سازي آماده فرايند ديگر هاي در قسمت مدل اين از بتوان

 

 

 


