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 کارخانه فرآوري سنگ آهن گل گهردر  ،ريز تيکنرته انتقالسيستم دوغاب بر عملکرد  افزايش غلظتبررسي اثر  عنوان:
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 2831آذر ماه  تاريخ خاتمه:    مركز تحقيقات سنگ آهن و فوالدمجري:

 دكتر سيد حسين منصوري يآقا استاد راهنما:     هادي شمس پورمحقق: 

 دانشگاه: شهيد باهنر كرمان

 خالصه طرح:

کن و درصد وزني به يک مخلوط 04ريز تيکنر با غلظتي حدود گهر, اسالري تهدر سيستم فعلي کارخانه فرآوري سنگ آهن گل

با توجه به قرار گرفتن مجتمع سنگ آهن گل گهر در يابد. از آنجا پس از اضافه شدن غبار و آب شور، به سد باطله انتقال مي

 غلظتتا حد امکان و جلوگيري از به هدر رفتن آب صنعتي, بايد منطقه خشک و کم آب، براي بازيابي آب بيشتر از تيکنر 

رد بررسي قرار وم . با افزايش غلظت اسالري، عملکرد سيستم پمپاژ نيز تغيير کرده که در اين تحقيقرا باال برد ردنظرمو اسالري

نشيني و محاسبه افتهاي اصطکاک ناشي از جريان اسالري مورد تحقيق در انجام اين تحقيق، بمنظور بررسي رفتار تهگيرد. مي

 يشاتي انجام شد و روابط بدست آمده توسط محققان متعدد, مورد مطالعه قرار گرفته ودر لوله, در غلظتهاي وزني مختلف، آزما

مدلهايي که براي جريان اسالريهاي مشابه وجود داشته, بررسي شدند.در ميان فرضيات مختلف و روابط و مدلهاي پيشنهاد 

نشيني و محاسبه افتهاي تعيين رفتار تهشده، مدلها و روابطي که مطابق با رفتار اسالري موردنظر بوده، استخراج و در 

 اصطکاکي استفاده شدند.

 نتايج حاصله:

کنسانتره در آن  11ريز تيکنر گسترده و ريز بوده که مهمترين عامل گستردگي آن وجود حدود %توزيع اندازه ذرات نمونه ته

-باز هم ريزتر شده که باعث بهبود يافتن رفتار ته کنسانتره به مواد باطله، توزيع اندازه ذرات 11باشد. با جلوگيري از ورود %مي

نشيني شود.  با افزايش غلظت اسالري، سرعت تهنشيني و افزايش خواص غيرنيوتني اسالري همراه با افزايش غلظت آن مي

تر را شتنشيني ذرات دردرصد بيشتر ذرات جامد، ذرات ريز بوده و  ذرات ريز نرخ تهيابد به اين علت که اسالري کاهش مي

ذرات، ضريب درگ و سرعت وزن مخصوص، توزيع اندازه سرعتهاي گذار فقط به خصوصيات اسالري مانند .  دهندکاهش مي

)سرعت  3V ،با افزايش غلظت نشيني آنها بستگي دارند و به مشخصات پمپاژ مانند قطر لوله و دبي جريان بستگي ندارند.ته

به سرعتهاي در لوله نشيني ذرات براي جلوگيري از تهيافته در نتيجه افزايش  با بستر ساکن به جريان ناهمگن(گذار از جريان 

در مقايسه با  3Vافزايش سرعت  .يابدکاهش ميهمگن( )سرعت گذار از جريان ناهمگن به جريان شبه 4Vو باالتري نياز است

باشد. مهمترين عواملي که در انسداد خط لوله مؤثرند عبارتند از: توزيع اندازه ذرات، وزن خيلي ناچيز مي 4Vسرعت  کاهش

افتد که سرعت جريان در لوله از سرعت مخصوص ذرات، قطر و شيب لوله، غلظت اسالري و دبي جريان. انسداد زماني اتفاق مي

-( کمتر شود. توزيع اندازه ذرات و وزن مخصوص آنها که مهمترين فاکتورها در تعيين سرعت رسوبگذاري مي3Vرسوبگذاري )

مسير باشند. شيب لوله نيز در تمامي اند که نماينده تمامي شرايط کاري تيکنر باطله مياي در نظر گرفته شدهباشند بگونه

شيب  2اينچي که در پمپخانه کنار تيکنر بصورت افقي است. اين لوله بايد حداقل % 6ي باشد بجز لوله فلزموجود مناسب مي

توانند باعث رسوبگذاري در لوله شوند، دبي پمپاژ و داده شود. با ثابت بودن قطر لوله در کل مسير، دو عامل متغيري که مي

 باشند. غلظت اسالري مي

 

 
 

  

 

 

 

 

 


