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برو اعمالي ميزان فشار تأثير از مشخصاتنوع چسب  گندله توليدي
 گهر كنسانتره مگنتيتي گل

2، علي شفيعي2، علي سعيدي1آبادي خراساني جواد كمال

 دانشكده مهندسي مواد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد1
 دانشگاه صنعتي اصفهان،دانشكده مهندسي مواد2

 چكيده
مي نظورم به و كنسانتره توليد و تغليظ قرار گرفته گردد. توليد آهن، سنگ معدن آن مورد خردايش

و آب موردن انواع چسبكنسانتره با اضافه كرد و پس از پخت، استحكام الزم سازيگندلهها قرار گرفته

و حمل ميو را براي احيا و دانسيتهآورد. در اين تحقيق نقل بدست ت استحكام هيه شده از كنسانتره گندله

مورد بررسي قرار گرفته است. فشار اعمالي متفاوت ميزانوها گهر با استفاده از انواع چسب مگنتيتي گل

و پريدور گندله تهيه به منظور استفاده متفاوتهمچنين از سه فشارو از سه نوع چسب بنتونيت، آهك

نشان داد كه با افزايش درصد چسب، نتايجي شد.گير اندازهها دانسيته نمونهو استحكام خشك.گرديد

ته افزايشهمچنين؛يابدميو دانسيته كاهش استحكام افزايش ه گندله باعث بااليفشار اعمالي در هنگام

و دانسيته ميكمتر در مخلوطچسب پريدور با مصرف بسيار از طرفي.گرددميرفتن استحكام دتوان،

ب .ايجاد كنده دو چسب ديگر استحكام بسيار باالتري نسبت

 بنتونيت، كنسانتره سنگ آهن، گندله خام، پريدور كلمات كليدي:

1 Kamal_javad@yahoo.com 
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 مقدمه

و حدود و آلياژهاي آن افزايش زيادي داشته و مصرف آهن از93در دو دهه گذشته توليد درصد

و آلياژي جهان را به خود اختصاص داده است. فراوان بودن آهن در پوست و داشتن توليدهاي فلزي ه زمين

به غالباًدر پوسته زمين آهن.محدوده وسيعي از خواص متنوع باعث اهميت باالي اين فلز گرديده است

مي هاي اكسيدي وجود دارد كه از مهمترين اين سنگ سنگ صورت و مگنتيت اشاره ها توان به هماتيت

هاي حذف كاني منظوربهدن كرد. براي دستيابي به آهن خالص، سنگ آهن را پس از استخراج از مع

و انجام عمليات تغليظ، مورد خردايش قرار مي و مواد زائد دهند. ذرات سنگ آهن را پس از باال مضر

بهاين ذرات در كوره.هاي احيا مورد استفاده قرار داد مستقيم در كوره صورتبهتوان بردن عيار آن نمي

با دليل مي صورتبه،شدت باالدميده شدن گاز احيايي از پايين كوره و غبار خارج شوند، اين امر گرد

و اتالف  هاي ديگر نقل ذرات ريز كنسانتره به محلو گردد. همچنين حملمي كوره بارباعث آلودگي

مي دشوار است. به همين دليل اين نرمه . گندله ماده اوليه]1[آورند ها را به صورت كلوخه يا گندله در

ب و لذا بايد در كورهبراي توليد آهن خام و حرارتي مطلوبي وده هاي احيا ويژگي مكانيكي، شيميايي

و درصدهاي مختلف چسب استفاده داشته باشد. براي دستيابي به خواص بهينه گندله در صنعت از انواع

و متالورژيكي گندله گردد. همچنين ويژگي مي و نوع تأثيرها تحت هاي مكانيكي، فيزيكي سنگ آهن

مي كاربه چسب  مي رفته شود كه گندله توليدي از محتواي آهن باالتري برخوردار باشد. همواره تالش

و همچنين با خصوصيات مناسب در روند احيا اشكال ايجاد نكنند  .]3و2[بوده

مطلوبي خواص فيزيكي گندله طوربهوسازي بوده هاي معمول براي گندله بنتونيت يكي از چسب

دركه بودهترين عيب بنتونيت وارد كردن تركيبات اسيدي به گندله بخشد. اصليميسنگ آهن را بهبود 

ميدستد. از اينشوميها باعث بروز مشكالتي هنگام احيا گندله توان به باال رفتن ميزان انرژي مشكالت

 بهترين حالت ممكن به لحاظكه شودميبراي توليد گندله همواره تالش.]4[مصرفي اشاره كرد 

و كيفيت محصول بدست آيد. ميگندله منظوربهاقتصادي هاي آلي استفاده كرد. توان از چسب سازي

هاي معدني، استحكام مكانيكي بااليي ايجاد ها با مصرف كمتر در مقايسه با چسب اين نوع چسب

و باعث باال رفتن عيار همچنين چسب؛كنند مي آهن هاي آلي در حين پخت به صورت گاز خارج شده

و افزايش تخلخل آن مي مي گردند. از عيوب چسب گندله و همچنين آنهاتوان به قيمت باالي هاي آلي

در دليلبههاي مختلف . از آنجايي كه كنسانتره]6و5[اشاره كرد آنهامشكالت زيست محيطي تفاوت

و شرايط پخت، رفتارهاي متفا مواد همراه خود در مواجه شدن با انواع چسب وتي دارند لذا بررسي ها

و اقتصادي اهميت خاص موارد ذكر شده بر روي كنسانتره مگنتيتي گل گهر به لحاظ تحقيقاتي، صنعتي

در تأثيرخود را دارد. در اين تحقيق  و همچنين ميزان فشار اعمالي متغير و درصدهاي مختلف چسب انواع

.قرار گرفته است بررسي موردهاو دانسيته پلتبر روي استحكام حين توليد گندله
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و روش تحقيق  مواد

گل كنسانترهدر اين تحقيق از ميكرون بود اسـتفاده45درصد زير80 بندي گهر كه داراي دانه مگنتيتي

كنسانتره بـا درصـدهاي شده است. نشان داده1گرديد. تركيب شيميايي كنسانتره مورد استفاده در جدول 

ازرديدگ ها مخلوط متفاوتي از انواع چسب و آهك . سه درصد مختلف درصـد2و5/0،1لشامبنتونيت

شد سازيگندلهبراي درصد5/0و25/0و پريدور شامل  و كار مخلوط.استفاده سازي به مدت پنج دقيقه

ساز انجام گرفت. مقدار آب مصـرفي دست سازيگندلهدر داخل يك ديسك دور بر دقيقه20با سرعت 

آب لوطاضافه شده به همه مخ  صـورت بـه ها حدود نه درصد براي كنسـانتره خشـك بـود. اضـافه كـردن

و با دقت انجام گرفت. گرم مخلـوط8ها هر با مقدار با هدف بدست آوردن نتايج دقيق از آزمايشدستي

 هايو تحت فشار متر ميلي14اي به قطر ها در داخل يك قالب استوانه مخلوطدر داخل قالب قرار گرفت. 

 اي شكل تبديل شـد. اعمـال فشـار توسـط دسـتگاه هاي استوانه به گندله Psi 13200و 8800، 4400 متغير

و سـپس مـدتبهي تهيه شدهها نمونه.گرديدپرس مكانيكي يونيورسال انجام دو روز در هـواي معمـولي

 سـه سـاعت قـرار مـدت بـه گراد سانتيدرجه 110براي خشك شدن كامل در داخل يك كوره در دماي 

ها نيز از طريق سنجش اندازه قبل از استحكام سنجي، دانسيته گندله. گرديدكامل خشك طوربهوگرفت

شد اندازه آنها(ارتفاع)  از هاي استوانه بدين منظور با استفاده از ارتفاع، حجم نمونه؛گيري و اي بدست آمد

دا آنجايي كه همه پلت توسطها استحكام خشك نمونه نهايتدر.نسيته بدست آمدها وزن برابري داشتند،

در8مورد بررسي قرار گرفـت. بـراي بـاال بـردن دقـت كـار متوسـط دستگاه پرس مكانيكي مذكور  داده

و گزارش شد.، معدلمختلفهاي حالت و اگر چه شكل اين گندلهگيري روش توليـد آنهـا بـا گندلـه هـا

سـ داردتفاوت صنعتي  و  شـوند از نظـر خـواص قابـل نجش مـي ولـي چـون تحـت شـرايط يكسـان، تهيـه

 باشند. مقايسه مي

و بحث  نتايج

و شده هاي توليد نمونهو دانسيته بر استحكام خشك اعمالي ميزان فشار تأثير6تا1 هاي شكل با انواع

مي چسبمختلف درصدهاي و همچنين بنتونيتدرصدهاي مختلف چسب تأثير1 شكل دهد. را نشان

مي را بر روي استحكام خشك گندلهميزان فشار اعمالي با نمونه استحكام دهد. ها نشان هاي توليدي

افزايش ميزان بار اعمالي به قالب افزايش داشت. افزايش استحكام، ناشي از فرورفتن ذرات كنسانتره در 

و يكديگر با اعمال بار بيشتر مي به مقدار باشد. در واقع با اعمال بار بيشتر ذرات بيشتر در هم فرو رفته

د. افزايش ميزان گردميها كنند كه همين امر باعث باال رفتن استحكام نمونه زيادتري در يكديگر گير مي

طور كه از نمودار رفته نيز سبب افزايش استحكام خشك ناشي از بنتونيت گرديد. همان به كارچسب

از استنباط مي اس2و سپس1به5/0شود با افزايش ميزان چسب تحكام باال رفته است. براي فشار درصد،
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Psi 13200 از از2به5/0افزايش درصد چسب كيلوگرم بر پلت رسانده4/8به1/3درصد استحكام را

مي آنهابنتونيت با ايجاد پيوند شيميايي بين ذرات كنسانتره است.  با افزايش كند. را در كنار هم محكم

و استحكام ميزان چسب بنتونيت در حقيقت ذرات كنسانتر ه با قدرت بيشتري در كنار هم قرار گرفته

 يابد. افزايش مي

و همچنـين ميـزان فشـار اعمـالي را بـر روي اسـتحكام تأثير2 شكل درصدهاي مختلف چسب آهـك

مي خشك گندله گونه كه از نمودار پيداست با افزايش مقدار فشـار اعمـالي، دهد. همان هاي توليدي نشان

بهو 8800به 4400از  هـاي داراي چسـب آهـك افـزايش استحكام خشـك نمونـه Psi 13200 در نهايت

داشته است. افزايش ميزان استحكام خشك با افزايش درصد چسب نيز اتفاق افتاد. در واقع در اين نمودار 

از تأثيرتوان مي و درصد چسب را مالحظه كرد. با افـزايش درصـد چسـب  بـه5/0همزمان دو عامل فشار

ا2 آب عنـوان بـه ها براي فشار ثابت افزايش داشـت. آهـك ستحكام پلتدرصد يـك عامـل چسـبنده بـا

و ذرات كنسانتره را  مي خوبيبهواكنش داده دهد. زياد شدن درصد آهك باعـث پيونـد در كنار هم قرار

ميبهتر  گردد. افزايش ميزان فشار اعمال شده بر مخلوط، سبب بيشتر فرو رفـتن ذرات كنسـانتره بين ذرات

و بيشتر گير افتادن  بهدر يكديگر گشته كه همين عامل افزايش استحكام را به همراه دارد. آنهادر يكديگر

از2هاي داراي مثال براي پلت عنوان اسـتحكام Psi 13200 بـه 4400درصد آهك افـزايش مقـدار فشـار

بر تأثيردهنده نشان3شكل كيلوگرم بر پلت رسانده است.5/6به9/3خشك را از  مقدار فشار اعمال شده

مي روي استحكام خشك نمونه گونه كه از شكل باشد. همان هاي داراي دو درصد مختلف چسب پريدور

درصد براي همـه فشـارها بسـيار بـاال رفتـه5/0به25/0پيداست ميزان استحكام با افزايش ميزان چسب از 

از5/0و Psi 13200 است. استحكام در فشار كيلوگرم رسيد. افزايش ميـزان بـار55درصد چسب به بيش

از25/0براي Psi 13200به 4400از  كيلوگرم بر پلـت28به19درصد چسب نيز سبب افزايش استحكام

تـر در كنـار هـم قـرار دهـدت كنسـانتره را بـا پيونـدي قـوي رفته بتوانـد ذرا به كارگرديد. هر چه چسب 

از مـي3و1،2هاي با مقايسه شكل استحكام باالتر خواهد رفت. تـوان ديـد كـه اسـتحكام خشـك ناشـي

و درصـد چسـب برابـر همـواره بـاالتر  و چسب بنتونيت در مقايسه با چسب آهك در فشـار چسـب بـوده

خپريدور با مصرف كمتر چسب،  ميبسيار باالترشك استحكام  كند.ي ايجاد

و ديسـك هايي كه در اثر چرخش در داخل استوانه پلت شـوند داراي وزن هـاي گـردان توليـد مـي هـا

باشند. براي دستيابي به اين مقدار از دانسـيته گندلـه، بـدون اسـتفاده از چـرخش بايـد مخصوص بااليي مي

ين بار فيرتز عنوان كرد كه در هنگـام چـرخش كنسـانتره ها را تحت فشار بسيار بااليي تهيه كرد. اول گندله

كند كه اين امر باعث ايجاد فشار زيادي در سطح پلت شده خيس هسته اوليه تمامي وزن پلت را تحمل مي

و شـكل چسـبيدن ذرات كنسـانتره بـه هـمبهو همين امر سبب  .]8و7[شـود گيـري گندلـه مـي يكـديگر
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فش تأثير6تا4هاي شكل بـا وجـود درصـدهاي آنهـا ها بر دانسيته ار اعمال شده در زمان توليد نمونهميزان

 دهند. مختلف چسب را نشان مي

را بنتونيتهاي توليدي با درصدهاي مختلف چسب اثر ميزان فشار اعمالي را بر دانسيته گندله4ل شك

در دهد. همان نشان مي نيز كاهش آنهاها دانسيته نمونه گونه كه از نمودار پيداست با افزايش مقدار بنتونيت

مي دليلبهداشت. اين پديده  و بنتونيت باشد. در واقع پايين بودن اختالف وزن مخصوص بين كنسانتره

درصد چسب مورد استفاده شود تا حجم بيشتري از آن در هنگام باال بردن چگالي چسب بنتونيت سبب مي

بانهو همين امر باعث كاهش دانسيته نمو قرار گيرد ها هر چند به ميزان كم شد. دليل ديگر كاهش دانسيته،

افزايش درصد بنتونيت اين است كه بنتونيت با ايجاد تورم در حين جذب رطوبت افزايش حجم ايجاد 

مي مي و در نهايت نيز مقداري باعث كاهش دانسيته مي كند با شود. نمودار اين نكته را نيز نشان دهد كه

مي اعمالي توسط دستگاه، دانسيته نمونه افزايش ميزان فشار يابد. به عنوان مثال براي مقدار ها افزايش

از5/0بنتونيت  از Psi 13200به 4400درصد افزايش فشار بر56/3به3/3باعث افزايش دانسيته گرم

و هاي بين ذرا مكعب شده است. افزايش دانسيته با اعمال فشار بيشتر باعث كاهش حفره مترسانتي ت شده

هاي كاهش تخلخل را نيز به صورت معمول به همراه خواهد داشت. باالترين ميزان دانسيته براي نمونه

و فشار5/0داراي  م Psi 13200 درصد بنتونيت بر56/5 يزانبه  مكعب بود. مترسانتيگرم

م ميزان فشار اعمال شده بر دانسيته نمونه تأثير5شكل ختلف چسب هاي توليد شده از درصدهاي

گونه كه از نمودار پيداست با افزايش مقدار فشار وارد شده به مخلوط، ذرات همان دهد. آهك را نشان مي

و حفرات موجود در پلت كاهش  و بيشتر در يكديگر فرو رفته كنسانتره تحت فشار بيشتري قرار گرفته

و مي مي نهايتاًيابد درصد آهك نيز موجب كاهش دانسيته گردد. همچنين افزايش منجر به افزايش دانسيته

نشان مذكور زيرا آهك چگالي كمتري نسبت به كنسانتره سنگ آهن دارد. نمودار؛ها گرديد نمونه

و كاهش درصد چسب دارد. مي اي گونهبهدهد كه افزايش دانسيته رابطه مستقيمي با افزايش ميزان فشار

از Psi 13200به 4400ر فشار از هاي تهيه شده از آهك افزايش مقدا كه براي نمونه به21/3چگالي را

بر46/3 از مترسانتيگرم به2مكعب افزايش داد. همچنين كاهش درصد چسب ، براي درصد5/0درصد

از Psi 8800 فشار ثابت بر44/3به36/3چگالي را اثر مقدار6لشك مكعب افزايش داد. مترسانتيگرم

را بر دانسيته گندله فشار اعمالي از طرف دستگاه، هاي توليد شده از دو درصد مختلف چسب پريدور

در نشان مي دهد. در اين نمودار نيز همانند دو نمودار گذشته افزايش فشار سبب افزايش فرو رفتن ذرات

و  ها شد. از طرفي با افزايش ميزان چسب به مقدار كمي دانسيته افزايش دانسيته گندله نهايتاًيكديگر

چگالي پايين پريدور در مقايسه با كنسانتره دليلبههاي توليدي كاهش را نشان داد. اين اتفاق نيز گندله
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23/0درصد بنتونيت، افزايش سه برابري فشار، دانسيته را به مقدار5/0براي مثال طوربه باشد. آهن مي

 مكعب افزايش داد. مترسانتيگرم بر

 گيري نتيجه

از استحكام خشك نمونه-1 و 47تا2ها در شرايط اين تحقيق با افزايش درصد چسب افزايش يافته

با كيلوگرم بر گندله تغيير مي كند. استحكام خشك بنتونيت از آهك بيشتر بوده، اما چسب پريدور

 آورد.مي وجودبهدرصد بسيار كمتر، استحكام باالتري 

اسميزان فشار اعماليباال بردن-2 و همچنين، باعث باال رفتن مي نمونه افزايش دانسيتهتحكام  شود. ها

مي نمونهها دانسيته با افزايش درصد چسب-3  يابد. ها كاهش

 مراجع
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ع،]8[ و فوالد هايرهكوآماده سازي بار"سعيدي، .1365، دانشگاهي صنعتي اصفهان،"توليد آهن

گل تركيب شيميايي كنسانتره.1جدول  گهر مگنتيتي

FetotalSP2O5Al2O3MgO SiO2CaOFeOتركيب
9/6688/045/025/076/158/145/074/0درصد وزني
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و فشار اعمالي متغير، با درصدهاي مختلها استحكام خشك پلتننمودار ميزا.1شكل .ف بنتونيت

و درصدهاي مختلف آهكها استحكام خشك گندلهرنمودار مقدا.2شكل .، با ميزان فشار متغير

و درصدهاي مختلف پريدورها استحكام خشك نمونه نمودار ميزان.3شكل .، با ميزان بار متغير
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و درصدهاي مختلف بنتونيت، با ميزانها نمودار ميزان دانسيته گندله.4شكل .فشار متغير

و درصدهاي مختلف آهك نمودار ميزان دانسيته نمونه.5شكل .ها، با ميزان فشار متغير

و درصدهاي مختلف چسب پريدور پلتنمودار مقدار دانسيته.6 شكل .ها، با ميزان فشار متغير

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

