
  كارنامه پژوهشي مركز تحقيقات سنگ آهن و فوالد     

 

 مجتمع سنگ آهن گل گهر يه كارخانه فرآورياول يش مجدد باردرگردش مدار نرم كنيخردا يامكان سنج :عنوان
 2831تير ماه  : خ شروعيتار      ينوع پروژه:كاربرد

 2838مرداد ماه  خ خاتمه:يتار    فوالدمركز تحقيقات سنگ آهن و :يمجر

 آقاي دكتر عباس سام استاد راهنما:     يز مهرانير پرويام محقق:

 شهيد باهنر كرماندانشگاه: 

 

 خالصه طرح:

ن مدارها را با نقصان يا ييمه خودشكن، همواره عملكرد و كارايخودشكن و ن ينرم كن يدر مدارها يبا ابعاد بحران يوجود ذرات

 ينرم كن ينگونه مدارهايت ايو به دنبال آن ظرف يين ذرات، كارايش جداگانه ايو خردا ين رو خارج سازيسازد. از ا يممواجه 

مجتمع سنگ آهن گل گهر، به همراه  يمه خودشكن كارخانه فرآورين ين مدار نرم كنيت پائيو ظرف ييبخشد. كارا يرا بهبود م

همان بار در  يد كه ذرات با ابعاد بحرانين فرض محتمل را قوت بخشين مدار، ايابعاد و شكل ذرات موجود در بار در گردش ا

افت. يت يه قطعين فرض اوليبار در گردش، ا يش خارج سازيحاصل از آزما يج كمينتا يهستند. با بررس يگردش مدار نرم كن

ا يش محصول آسيو به دنبال آن افزاا يبه آس يزان خوراك وروديدر م يدرصد 63ش ياز دست كم افزا يج بدست آمده حاكينتا

ا و محصول يت محصول آسيفيجه حاصل شد كه كين نتيا tو  F ير آزمون هاينظ يآمار يبود. در ادامه و با استفاده از روش ها

ن محصوالت در حالت يت ايفيبا ك يدار يبار در گردش، تفاوت معن يخشك در هنگام خارج ساز يسيمغناط يجداكننده ها

ن بار در گردش پرداخته يا ينرم كن يجداگانه برا ين ابعاد ابزار نرم كنيير گردش در مدار نداشته است. سپس به تعوجود بار د

اسب بخار  6873تر با توان  يگلوله ا يايك آسيش استاندارد باند، يج حاصل از انجام آزماين راستا و به كمك نتايشد. در ا

 يمورد بررس ين ابزار نرم كنيش مواد در ايبا فشار باال، ساختار و نحوه خردا يغلطك يايآس ين ابعاد شد. در ادامه با معرفييتع

 يغلطك يايك آسيا ، ين آسيتوسط ا يمه صنعتياس نيبار در گردش در مق يش نرم كنيج آزمايقرار گرفت. سپس با كمك نتا

متر بوده و توان يليم 1953و قطر  1116طول  با ييغلطك ها يا داراين آسين ابعاد شد. اييتع ياس صنعتيبا فشار باال در مق

با  يغلطك يايبار در گردش توسط آس يمدار نرم كن ينه هايد. سپس با برآورد هزيلووات محاسبه گرديك 1113از آن يمورد ن

 ين مدار فرآوريتوسط ا يديتر، درآمد حاصل از فروش كنسانتره تول يسيمغناط يش آن توسط جداكننده هايفشار باال و جدا

 يانه اياز درآمد سال يج حاصله حاكيقرار گرفت. نتا ياقتصاد يبار در گردش مورد بررس يو فرآور يمحاسبه و پروژه خارج ساز

 م سال بدست آمد. يه حدود نيه، زمان بازگشت سرمايه اوليزان سرمايون دالر بود و با توجه به ميليم 03ش از يب

 

 ج حاصله:ينتا

ن ير ابعاد و شكل و همچنينظ يكيزيف يها يژگيل دارا بودن وي، بدليخودشكن كارخانه فرآورمه ين ياهايبار درگردش آس 

ا دست كم يرا داشته و  يمه خودشكن، مشخصات ذرات با ابعاد بحرانين يايآس يند نرم كنينامطلوب بر فرآ ير گذاريتاث

بار در گردش از  يده شد كه با خارج سازيده، دانجام ش يش هاين ذرات دارد. بر اساس آزمايبا ا يگسترده و موثر يهمپوشان

سه گانه انجام  يش هايش در آزمايزان افزاين ميافت. ايش يافزا يريزان چشمگياها به مين آسي، نرخ خوراك ايمدار نرم كن

اشته و د يادير زيز تاثياها نيمحصول آس يبر رو ين خارج سازيدرصد بود. ا 63و  59،  68ب ي، به ترتياس صنعتيشده در مق

 يبا در گردش، انرژ يافته است.  با خارج سازيش يدرصد افزا 01و 9/61،  01ب يش، به ترتيسه مرحله آزما ين محصول طيا

ب به يا به ترتيژه آسيو يمصرف يش، انرژيج سه مرحله آزمايافت. طبق نتايكاهش  يز بمقدار قابل توجهيا نيژه آسيو يمصرف

مت تمام شده يژه قيو يمصرف يزان كاهش انرژين ميان ذكر است كه ايافت. شاي درصد كاهش 5/05و 9/06،  09زان يم

ن كنسانتره يا و همچنيمحصول آس يكه بر رو يآمار يكاهش خواهد دادبا بررس يتوجه ابلق زانيرا به م ييكنسانتره نها

ن دو يت ايفيك يدش بر روبار در گر يبعمل آمد، مشاهده شد كه خارج ساز يسيمغناط يتوسط جداكننده ها يديخشك تول
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