
 
 
  
  

  دانشگاه آزاد اسالمی
 واحد جنوب تهران
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  " M.SC"  جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد پایان نامه

  مهندسی معدن ـ استخراج معدندر رشته 
  
  :عنوان
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  فهرست مطالبفهرست مطالب
  صفحهصفحه                                                                                                                                                                                                                          عنوان عنوان 

  کلیات مربوط  به تولید آهن  و فوالدکلیات مربوط  به تولید آهن  و فوالد: : فصل اول فصل اول 
  22--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مقدمه مقدمه 

  33----------------------------------------------------------------------------------ن  در ایران و جهان ن  در ایران و جهان  تولید فوالد  و آه تولید فوالد  و آه--11--11
  1155---------------------------------------------------------- مشخصات  سنگ آهن  در کارخانجات فوالد و آهن  مشخصات  سنگ آهن  در کارخانجات فوالد و آهن --22--11
  2211------------------------------------------------------------------------------------ تولید سنگ آهن  در معادن  ایران  تولید سنگ آهن  در معادن  ایران --33--11
  2277-------------------------------------------------------------------------------------------- سنگ آهن  و مشخصات  آن  سنگ آهن  و مشخصات  آن --44--11
  3333---------------------------------------------------------------------------------------- کانی  شناسی  سنگهای  آهن  کانی  شناسی  سنگهای  آهن --11--44--11
  4411-------------------------------------------------------------------------------- ترکیب شیمیایی  کانی های آهن دار  ترکیب شیمیایی  کانی های آهن دار --55--11
  4433------------------------------------------------------------------------------   بررسی ترکیب  شیمیایی سنگ آهن بررسی ترکیب  شیمیایی سنگ آهن--11--55--11
  4444------------------------------------------------------------------------------------------------------ سیلیس و آهک  سیلیس و آهک --22--11--55--11
  4455-------------------------------------------------------------------------------------------- اکسید منیزیم  اکسید منیزیم –– آلومین  آلومین --33--11--55--11
  4455------------------------------------------------------------------------------------------ ناخالصی های  سنگ آهن  ناخالصی های  سنگ آهن --22--55--11
  4466---------------------------------------------------------------------------- تبدیل  انواع  اکسیدهای آهن  به مگنتیت  تبدیل  انواع  اکسیدهای آهن  به مگنتیت --66--11
  4499------------------------------------------------------------ روشهای  تبدیل  کانی های  اکسید آهن  به مگنتیت  روشهای  تبدیل  کانی های  اکسید آهن  به مگنتیت --77--11
  4499------------------------------------------------------------------------------------------ تبدیل  هماتیت  به مگنتیت  تبدیل  هماتیت  به مگنتیت --11--77--11
  5500--------------------------------------------------------------------------------------------ن  و فوالد ن  و فوالد  روشهای  تولید آه روشهای  تولید آه--88--11



  5500----------------------------------------------------------) ) کوره بلند کوره بلند ( (  تهیه آهن از روش  احیاء  غیر مستقیم  تهیه آهن از روش  احیاء  غیر مستقیم --11--88--11
  5577------------------------------------------------------------------------------------ تهیه آهن  از روش  احیا مستقیم  تهیه آهن  از روش  احیا مستقیم --22--88--11
  HHyyLL------------------------------------------------------------------------------5577 تهیه آهن  اسفنجی  به روش تهیه آهن  اسفنجی  به روش--11--22--88--11
  6622------------------------------------------------------------------------------------ تهیه آهن  به روش میدرکس  تهیه آهن  به روش میدرکس --22--22--88--11
  6666---------------------------------------------------------------------------------------------------------- روش پوروفر  روش پوروفر --33--22--88--11
  6666-------------------------------------------------------------------------------- تهیه آهن اسفنجی  به روش قائم  تهیه آهن اسفنجی  به روش قائم --44--22--88--11
  6677------------------------------------------------------------------------------------ خواص  و قابلیت  های سنگ آهن  خواص  و قابلیت  های سنگ آهن --99--11
  6677---------------------------------------------------------------------------------------------------- قابلیت  احیاء پذیری  قابلیت  احیاء پذیری --11--99--11
  6688---------------------------------------------------------------------------------------- خواص  فیزیکی سنگ آهن  خواص  فیزیکی سنگ آهن --22--99--11
  6688------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ سختی  سختی --11--22--99--11
  6699---------------------------------------------------------------------------- وزن مخصوص  حقیقی  و ظاهری  وزن مخصوص  حقیقی  و ظاهری --22--22--99--11
  7700------------------------------------------------------------------------------------------ ارزشیابی  سنگ معدن آهن  ارزشیابی  سنگ معدن آهن --33--99--11
  7700---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رطوبت  رطوبت --11--33--99--11
  7711-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عیار آهن  عیار آهن --22--33--99--11
  7711---------------------------------------------------------------------------------------------------------- اندیس  بازی  اندیس  بازی --33--33--99--11
  7711------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ناخالصی ها  ناخالصی ها --44--33--99--11
  7722---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ابعاد  ابعاد --55--33--99--11
  7733------------------------------------------------------------------------------------------------ قابلیت  پر عیار شدن  قابلیت  پر عیار شدن --66--33--99--11
  7744---------------------------------------------------------------------------------------------------- قابلیت  خردایش  قابلیت  خردایش --77--33--99--11
  7755-------------------------------------------------------------------- عملیات انجام شده  بر روی سنگ معدن  عملیات انجام شده  بر روی سنگ معدن --88--33--99--11
  7777------------------------------------------------------------------------------------------ اهمیت  فرآوری  سنگ آهن  اهمیت  فرآوری  سنگ آهن --1010--11

  فصل دوم  گندلهفصل دوم  گندله
  9933------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مقدمهمقدمه

  9944---------------------------------------------------------------------------------------------- مواد اولیه برای تولید گندله  مواد اولیه برای تولید گندله --11--22
  9944------------------------------------------------------------------------------------------------------------سنگهای آهن سنگهای آهن   --11--11--22
  9944-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مواد افزودنی مواد افزودنی--22--11--22
  9955-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بنتونیت بنتونیت11--22--11--22
  9955---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مواد آلی  مواد آلی 22--22--11--22
  9966-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- آهک آهک--33--22--11--22



  9966-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سیمان سیمان--44--22--11--22
  9966---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- آب آب--55--22--11--22
  9977-------------------------------------------------------------------------------------- مکانیسم ساخت و تولید گندله  مکانیسم ساخت و تولید گندله --11--22--22
  9988-------------------------------------------------------------------------------------------------- مکانیزم تشکیل گندله  مکانیزم تشکیل گندله --22--22--22
  110044---------------------------------------------------------------------------- تولید گندله خام به روش سنتی  تولید گندله خام به روش سنتی --11--22--22--22
  110044------------------------------------------------------------------------ندله خام در استوانه دوار ندله خام در استوانه دوار  تولید گ تولید گ--11--11--22--22--22
  110055------------------------------------------------------------------------------ تولیدگندله خام در دیسک  تولیدگندله خام در دیسک --22--11--22--22--22
  110088------------------------------------------------ عوامل موثر در ظرفیت تولید دیسکهای گندله سازی عوامل موثر در ظرفیت تولید دیسکهای گندله سازی--22--22--22--22
  111111------------------------------------------------------------------------ اختالف بین دیسک و استوانه دوار اختالف بین دیسک و استوانه دوار--33--22--22--22
  111111------------------------------------------------------------------------------------ تولید گندله در دیگ واره  تولید گندله در دیگ واره --44--22--22--22
  111122-------------------------------------------------------------------------------------- ویژگی مواد برای تولید گندله  ویژگی مواد برای تولید گندله --33--22
  111122----------------------------------------------------------------------------------------زیع ابعاد ذرات مواد خامزیع ابعاد ذرات مواد خام تو تو--11--33--22
  111133-------------------------------------------------------------------------------------- سطح ویژه مواد خام گندله  سطح ویژه مواد خام گندله --22--33--22
  111133--------------------------------------------------------------------------------: :  خواص فیزیکی و مکانیکی گندله  خواص فیزیکی و مکانیکی گندله --44--22
  111144------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ابعاد گندله  ابعاد گندله --11--44--22
  111155-------------------------------------------------------------------------------------------------------- تخلخل گندله  تخلخل گندله --22--44--22
  111166------------------------------------------------------------------------------------------------ خواص مکانیکی گندله  خواص مکانیکی گندله --55--22

  فصل سوم پخت گندلهفصل سوم پخت گندله
  111199--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مقدمهمقدمه

  112200-------------------------------------------------------------------------------------------------- ماشینهای پخت گندله  ماشینهای پخت گندله --11--33
  112211----------------------------------------------------------------------------وسط زنجیر متحرک وسط زنجیر متحرک  پخت گندله ت پخت گندله ت--11--11--33
  112244-------------------------------------------------------------------------- سخت کردن گندله خام به روش سنتی  سخت کردن گندله خام به روش سنتی --22--33
  112255------------------------------------------------------------------------------------------ خشک کردن گندله خام خشک کردن گندله خام--11--22--33
  112288------------------------------------------------------------------------------------ تبخیر آب سطحی گندله خام تبخیر آب سطحی گندله خام--22--22--33
  113333------------------------------------------------------------------------------------------ حذف آب در گندله خام حذف آب در گندله خام--33--22--33
  113355---------------------------------------------------------------------------------- گندله خام گندله خام تبخیر آب هیدرات تبخیر آب هیدرات--44--22--33
  113366-------------------------------------------------------------------------------- تجهیزات خشک کردن گندله خام  تجهیزات خشک کردن گندله خام --33--33
  113366----------------------------------------------------------م در ابتدای زنجیر پختم در ابتدای زنجیر پخت خشک کردن گندله خا خشک کردن گندله خا--11--33--33
  113388-------------------------------------------------------------------------------------------- مراحل پخت گندله خام مراحل پخت گندله خام--22--33--33



  113399-------------------------------------------------------------------------------------------- سردکردن گندله پخته  سردکردن گندله پخته --33--33--33
  114400-------------------------------------------------------------------------------------------- احیا پذیری گندله پخته احیا پذیری گندله پخته--44--33--33
  114400---------------------------------------------------------------------------------- اکسایش در روند پخت گندله اکسایش در روند پخت گندله--55--33--33
  114411------------------------------------------------------------------------------------ تغییر ساختار در روند پخت تغییر ساختار در روند پخت--66——33--33
  114444------------------------------------------------. .  بررسی واکنشهایی که در حین پخت گندله واقع می شود بررسی واکنشهایی که در حین پخت گندله واقع می شود--44--33
  114466---------------------------------------------------------------- بررسی خشک شدن گندله به صورت منفرد بررسی خشک شدن گندله به صورت منفرد--11--44--33
  115500---------------------------------------------------------------------- واکنش تکلیس در فرآیند پخت گندله  واکنش تکلیس در فرآیند پخت گندله --22--44--33
  115522---------------------------------------------------- واکنشهای اکسیداسیون و احیاء در حین پخت گندله واکنشهای اکسیداسیون و احیاء در حین پخت گندله--44--44--33

  فصل چهارم بررسی پارامترهای مختلف موثر در فرآیند گندله سازیفصل چهارم بررسی پارامترهای مختلف موثر در فرآیند گندله سازی
  116611--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مقدمهمقدمه

  116611--------------------------------------------بر روی گندله بر روی گندله  تاثیر زمان گندله شدن و سرعت دوران دستگاه  تاثیر زمان گندله شدن و سرعت دوران دستگاه --11--44
  116622--------------------------------------------------------------------------------تاثیر دانه بندی برروی گندله سازی تاثیر دانه بندی برروی گندله سازی --22--44
  116644-------------------------------------------------------------------------------- تاثیر نوع سنگ آهن بر روی گندله  تاثیر نوع سنگ آهن بر روی گندله --33--44
  116644--------------------------------------------------------------------------------تاثیر رطوبت بر روی خواص گندله تاثیر رطوبت بر روی خواص گندله --44--44
  116655----------------------------------------------------------بررسی تاثیر درجه حرارت بر روی خواص گندله هابررسی تاثیر درجه حرارت بر روی خواص گندله ها--55--44
  116655--------------------------------------------------------------------------------------------------------تاثیر مواد افزودنی تاثیر مواد افزودنی --66--44
  116677----------------------------------------------------------------------------له ها له ها تاثیر عوامل قلیا خاکی بر  گندتاثیر عوامل قلیا خاکی بر  گند--11  --66--44
  116699---------------------------------------------------------------------------------------------- تاثیر احیاء پذیری گندله  تاثیر احیاء پذیری گندله --77--44
  117722-------------------------------------------------------------------------------------------------------- احیاء اکسید آهن احیاء اکسید آهن--88--44

  فصل پنجم کک و کاربرد در گندله سازیفصل پنجم کک و کاربرد در گندله سازی
  177177----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مقدمهمقدمه

  117777------------------------------------------------------------------------------------ خواص فیزیکی و مکانیکی کک  خواص فیزیکی و مکانیکی کک 11--55
  117777---------------------------------------------------------------------------------------------------------- خاکستر کک خاکستر کک--11--11--55
  117788----------------------------------------------------------------------------------------------------------رطوبت کک رطوبت کک --22--11--55
  117788----------------------------------------------------------------------------------------------------------تخلخل کک تخلخل کک --33--11--55
  117799------------------------------------------------------------------------------------------------وزن مخصوص کک وزن مخصوص کک --44--11--55
  117799--------------------------------------------------------------------------------------------کککک مقاومت مکانیکی  مقاومت مکانیکی --55--11--55
  117799-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ابعاد کک ابعاد کک--66--11--55
  117799------------------------------------------------------------------------------------------------------------یبویبوتت اندیس  اندیس --77--11--55



  118800--------------------------------------------------------------------------------------------------خواص شیمیایی ککخواص شیمیایی کک--22--55
  118800----------------------------------------------------------------------------------------------ترکیب شیمیایی ککترکیب شیمیایی کک--11--22--55
  118811----------------------------------------------------------------------------------------------------------کربن کککربن کک--11--11--22--55
  118811----------------------------------------------------------------------------------------------------مواد فرار ککمواد فرار کک--22--11--22--55
  118822------------------------------------------------------------------------------------------------------ گوگرد کک گوگرد کک--33--11--22--55
  118833----------------------------------------------------------------------------------------------قابلیت احتراق ککقابلیت احتراق کک--44--11--22--55
  118844--------------------------------------------------------------------------------------------ارزش حرارتی ککارزش حرارتی کک--55--11--22--55
  118855----------------------------------------------------------------------ثر در آنثر در آن کاربرد کک درگندله و عوامل مو کاربرد کک درگندله و عوامل مو--33--55
  118866-------------------------------------------------------------------------- مصرف خرده کک در گندله سازی مصرف خرده کک در گندله سازی--11--33--55
  118866------------------------------------------------------------------تاثیر اندیس بازی در مصرف خرده ککتاثیر اندیس بازی در مصرف خرده کک--11--11--33--55
  118877------------------------------------------------------------------------تاثیر رطوبت در مصرف خرده ککتاثیر رطوبت در مصرف خرده کک--22--11--33--55
  118877------------------------------------------------------------تاثیر مقدار کربنات ها و سنگ آهن در ککتاثیر مقدار کربنات ها و سنگ آهن در کک--33--11--33--55
  118877----------------------------------------------------------------------تاثیر عیار سنگ آهن در مصرف آن تاثیر عیار سنگ آهن در مصرف آن --44--11--33--55
  118888------------------------------------------------------------------------ در مصرف آن در مصرف آن کک ککیتهیتهیویوکتکت تاثیر را تاثیر را--55--11--33--55
  118899----------------------------------------------------------------------------تاثیر ابعاد گندله در مصرف ککتاثیر ابعاد گندله در مصرف کک--66--11--33--55
  118899------------------------------------------------------------------------تاثیر اضاف مصرف کک در باز گندله تاثیر اضاف مصرف کک در باز گندله --22--33--55
  118899----------------------------------------------------------------تاثیر اضافه مصرف کک در دمای احتراق تاثیر اضافه مصرف کک در دمای احتراق --11--22--33--55
  119900-------------------------------------------------------------- تاثیر اضافه مصرف کک در کربن باقیمانده تاثیر اضافه مصرف کک در کربن باقیمانده--22--22--33--55
  119900-------------------------------------------------------- تاثیر اضافه کک در قابلیت احیاء پذیری گندله  تاثیر اضافه کک در قابلیت احیاء پذیری گندله --33--22--33--55
  119911------------------------------------------------ تاثیراضافه مصرف کک بر مقاومت مکانیکی گندله  تاثیراضافه مصرف کک بر مقاومت مکانیکی گندله --44--22--33--55
  119911-------------------------------------------- تاثیر اضافی مصرف کک بر کارکرد دستگاه گندله ساز تاثیر اضافی مصرف کک بر کارکرد دستگاه گندله ساز--55--22--33--55
  119922---------------------------------------------------- جانشین کردن کک با سایر سوختها در گندله سازی  جانشین کردن کک با سایر سوختها در گندله سازی --33--33--55

  ..فصل ششم روشهای آزمایشگاهی و نیمه صنعتی در واحد گندله سازی فوالد مبارکه و نتایج آنفصل ششم روشهای آزمایشگاهی و نیمه صنعتی در واحد گندله سازی فوالد مبارکه و نتایج آن
  197197----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مقدمهمقدمه

  119977------------------------------------------------------------------------------------بررسی قابلیت تغلیظ سنگ آهنبررسی قابلیت تغلیظ سنگ آهن--11--66
  119988------------------------------------------------------------------------------------یسیسووآزمایش تغلیظ استوانه دیآزمایش تغلیظ استوانه دی--11--11--66
  119999--------------------------------------------------------------------------------------------آزمایش توسط نوار آبیآزمایش توسط نوار آبی--22--11--66
  220011--------------------------------------------------------------------------------------بررسی قابلیت آسیاب شوندگیبررسی قابلیت آسیاب شوندگی--22--66
  220011------------------------------------------------------------------------تعیین قابلیت خرد شوندگی سنگ آهنتعیین قابلیت خرد شوندگی سنگ آهن--11--22--66



  220022----------------------------------------------------------------------------تعیین درصد مواد با دانه بندی معینتعیین درصد مواد با دانه بندی معین--22--22--66
  220044----------------------------------------------------------------------------------ری و حقیقی ری و حقیقی اهاهظظتعیین دانسیته تعیین دانسیته --33--22--66
  220055------------------------------------------------------------------------------تعیین سطح مخصوص سنگ آهنتعیین سطح مخصوص سنگ آهن--44--22--66
  220077----------------------------------------------------------------------------بررسی خواص گندله های تشکیل شدهبررسی خواص گندله های تشکیل شده--33--66
  220099-------------------------------------------------------------------------------------- تعیین درصد رطوبت گندله تعیین درصد رطوبت گندله--11--33--66
  220099------------------------------------------------------------------------------تعیین استحکام فشاری تر وخشکتعیین استحکام فشاری تر وخشک--22--33--66
  221100------------------------------------------------------------------------------------------------------تعیین عدد افتادنتعیین عدد افتادن--22--33--66
  221144----------------------------------------------------------------------------------------------تعیین استحکام فشاریتعیین استحکام فشاری--11--55--66
  221144-------------------------------------------------------------------- شده شدهتعیین میزان تخلخل گندله های پختهتعیین میزان تخلخل گندله های پخته--22--55--66
  221155------------------------------------------------------------تعیین مقاومت سایشی و مقاومت غلطشی گندله تعیین مقاومت سایشی و مقاومت غلطشی گندله --33--55--66
  221177--------------------------------------------------------------------------------------نتایج بدست آمده از آزمایشات نتایج بدست آمده از آزمایشات --66--66
  221177------------------------------------------------------------------------------قابلیت خرد شوندگی و دانه بندی قابلیت خرد شوندگی و دانه بندی --11--66--66
  221188----------------------------------------------------------------------------------------تاثیر افزودن کک بر گندله تاثیر افزودن کک بر گندله --22--66--66
  222222----------------------------------------------------------تعیین شرایط پخت گندله های شارژ شده با کک تعیین شرایط پخت گندله های شارژ شده با کک --33--66--66
  222277----------------------------------------------------سازی مجتمع فوالد مبارکهسازی مجتمع فوالد مبارکه واحد آمازده سازی و گندله  واحد آمازده سازی و گندله --77--66
  222277------------------------------------------------ویژگی آسیاها و دانه بندی سنگ آهن در فوالد مبارکه ویژگی آسیاها و دانه بندی سنگ آهن در فوالد مبارکه --11--77--66
  222299------------------------------------------------------------------------------ تولید گندله خام در فوالد مبارکه  تولید گندله خام در فوالد مبارکه --33--77--66
  223300--------------------------------------------------------------کوره پخت گندله خام در مجتمع فوالد مبارکهکوره پخت گندله خام در مجتمع فوالد مبارکه--44--77--66
  223322------------------------سایر تجهیزات واحدهای آماده سازی و گندله سازی مجتمع فوالد مبارکهسایر تجهیزات واحدهای آماده سازی و گندله سازی مجتمع فوالد مبارکه--55--77--66
  223344-------------------------------------- ویژگیهای واحد های آماده سازی و گندله سازی فوالد مبارکه ویژگیهای واحد های آماده سازی و گندله سازی فوالد مبارکه--66--77--66
  223399----------------------------------------------------------------------------نتیجه گیری بدست آمده از آزمایشاتنتیجه گیری بدست آمده از آزمایشات--88--66

  243243------------------------------------------------------------------------------------------------------------فهرست منابع و مراجعفهرست منابع و مراجع
  

  
  
  
  
  
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  فهرست اشکال و نمودارهافهرست اشکال و نمودارها
                                                                                      صفحه                                                                                    صفحهعنوان                                                      عنوان                                                      

  
  4848------------------------------------------------------------------ طرح  روند کار  در تبدیل  هماتیت  به مگنتیت   طرح  روند کار  در تبدیل  هماتیت  به مگنتیت  --11--11
  5353----------------------------------------------------]]33[[ روند کلی روش سنتی  تولید آهن  خام  در کوره بلند  روند کلی روش سنتی  تولید آهن  خام  در کوره بلند --22--11
  5353----------------------------------------------------------------]]33[[ طرح کوره بلند  برای  تولید آهن  خام مذاب  طرح کوره بلند  برای  تولید آهن  خام مذاب --33--11
  5656--------------------------------------------------------------------------------------------------------]]22[[ نمای کوره بلند  نمای کوره بلند --44--11
  HHyyLL  ]]22[[----------------------------------------------------------------------------5858 نمودار تهیه آهن  اسفنجی در   نمودار تهیه آهن  اسفنجی در  --55--11
  HHyyLL  ]]22[[----------------------------------6060 روند کلی  و چرخه مواد برای تولید  آهن  اسفنجی  در روش روند کلی  و چرخه مواد برای تولید  آهن  اسفنجی  در روش--66--11
  6161------------------  ]]22[[ در فوالد  اهواز در فوالد  اهوازHHyyLL طرح کوره  احیای مستقیم سنگ آهن  اسفنجی به روش  طرح کوره  احیای مستقیم سنگ آهن  اسفنجی به روش --77--11
  6464----------------------------------------------]]22[[د  در روش میدرکس د  در روش میدرکس  روند کلی  فوالد سازی  و چرخه  موا روند کلی  فوالد سازی  و چرخه  موا--88--11
  6565----------------------------------------------]]22[[ طرح کوره احیاء مستقیم  سنگ آهن  در روش  میدرکس  طرح کوره احیاء مستقیم  سنگ آهن  در روش  میدرکس --99--11
  8383--------------------------------------------------]]55[[ فلوئیت  روشهای  فیزیکی  و مغناطیسی  در فلوتاسیون  فلوئیت  روشهای  فیزیکی  و مغناطیسی  در فلوتاسیون --1010--11
  8585--------------------------------------------------------------------------------  ]]55[[ فلوشیت سنگ معدنی  چادر ملو فلوشیت سنگ معدنی  چادر ملو--1111--11
  8787----------------------------------------------------------------------------------]]55[[ فلوشیت  سنگ آهن چادر ملو  فلوشیت  سنگ آهن چادر ملو --1212--11
  8989----------------------------------------------------------------------------------]]55[[ فلوشیت سنگ آهن  گل گهر  فلوشیت سنگ آهن  گل گهر --1313--11
  9999------------  ].].66[[رشد گندلهرشد گندله   قطر متوسط گندله ها بر حسب تعداد دورهای زده شده ومراحل مختلف قطر متوسط گندله ها بر حسب تعداد دورهای زده شده ومراحل مختلف--22--11
  100100--------  ].].66[[دیسک گندله سازیدیسک گندله سازی   شکل شماتیک مکان اضافه کردن مواد اولیه ورطوبت  در داخل شکل شماتیک مکان اضافه کردن مواد اولیه ورطوبت  در داخل--22--22



  101101--------------------------------------------------].].44[[شارژ و حرکت گندله ها در داخل دیسک گندله سازیشارژ و حرکت گندله ها در داخل دیسک گندله سازی--22--33
  102102------------------------------------------------------------------------  ].].44[[لف رشدلف رشدشکل گندله ها در مراحل مختشکل گندله ها در مراحل مخت--22--44
  103103----------------------------------------------------------------].].44[[تاثیر نیروهای موئینگی بر روی مکانیزم اتصالتاثیر نیروهای موئینگی بر روی مکانیزم اتصال--22--55
  104104--------------------------------------------------------------------------].].44[[چسبیدن ذرات با رطوبت سطحی زیادچسبیدن ذرات با رطوبت سطحی زیاد--22--66
  105105------------------------------------------------------].].44[[طرح مقطع یک دستگاه گندله ساز استوانه ای شکلطرح مقطع یک دستگاه گندله ساز استوانه ای شکل--22--77
  108108--------------------------------------------------------------------].].77[[مسیر حرکت مواد در دیسک گندله سازیمسیر حرکت مواد در دیسک گندله سازی--22--88
  108108--------------------------------------------------------------------..]]77[[مسیر حرکت مواد در دیسک گندله سازیمسیر حرکت مواد در دیسک گندله سازی--22--99

  113113----------------------------------------------------------------------------------  ].].44[[ذرات ریز و درشت در گندلهذرات ریز و درشت در گندله--22--1010
  117117------------------------].].44 [ [ارتباط مقاومت گندله های خام و پخته با دانه بندی و سطح ویژه بار آهنارتباط مقاومت گندله های خام و پخته با دانه بندی و سطح ویژه بار آهن--22--1111

  119119--------------------------------------------------------------------------------------].].44[[اساس کار دستگاه دانه بندی اساس کار دستگاه دانه بندی --33--11
  120120------------------------------------------------------------].].44 [ [سیستم دانه بندی و انتقال مواد در مقیاس صنعتیسیستم دانه بندی و انتقال مواد در مقیاس صنعتی--33--22
                                        حرارتحرارت  بستر در بستر در    مختلف مختلف  الیه هایالیه های   در جه حرارت  در جه حرارت   شمای کلی ظرف حامل گندله ها وشمای کلی ظرف حامل گندله ها و--33--33
  123123------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ].].55 [ [کزیممکزیمم  ماما
  123123--------------------------------------  ].].55[[شمای کلی دستگا ه پخت گندله توسط زنجیر متحرک لورگیشمای کلی دستگا ه پخت گندله توسط زنجیر متحرک لورگی--33--44
  124124------------------------------------------------------].].44[[چگونگی حرکت بستر جامد و گاز در فرآیند پختچگونگی حرکت بستر جامد و گاز در فرآیند پخت--33--55
  124124------------------------------------------------------------].].44[[سترسترشکل المان در نظر گرفته شده در مقطی از بشکل المان در نظر گرفته شده در مقطی از ب--33--66

  126126--------------------------------------------------------  ].].44[[ طرح سرعت خشک شدن مواد در مراحل مختلف طرح سرعت خشک شدن مواد در مراحل مختلف--33--77
  149149------------------------------------------------------------------------  ].].44[[میزان پیشروی خشک شدن یک گندلهمیزان پیشروی خشک شدن یک گندله--33--88
  151151----------------------------------------  ].].44[[تاثیر سرعت جریان گاز بر روی سرعت خشک شدن گندله هاتاثیر سرعت جریان گاز بر روی سرعت خشک شدن گندله ها--33--99

  152152------------------------------------------------------].].44[[خطوط ایزوتوم خشک کردن بر حسب جریان گازخطوط ایزوتوم خشک کردن بر حسب جریان گاز--33--1010
  155155------------------------------------------------].].1313[[تتمدل فیزیکی ترکهای گندله در شرایط غیر یکنواخمدل فیزیکی ترکهای گندله در شرایط غیر یکنواخ--33--1111
  156156------------------------------------------].].1313[[تاثیر درجه حرارت گاز بر روی وزن گندله واستحکام آنهاتاثیر درجه حرارت گاز بر روی وزن گندله واستحکام آنها--33--1212
  157157--------------------------------  ].].1313[[مقایسه اکسید شدن دو نوع گندله در درجه حرارت های مختلفمقایسه اکسید شدن دو نوع گندله در درجه حرارت های مختلف--33--1313

  163163--------].].1616[[تاثیر انداز ذرات و سطح مخصوص ذرات بر خواص مکانیکی گندله های خام و پختهتاثیر انداز ذرات و سطح مخصوص ذرات بر خواص مکانیکی گندله های خام و پخته--44--11
  163163----------------------    ].].1616[[وی استحکام فشاری و مقاومت در برابرساییده شدنوی استحکام فشاری و مقاومت در برابرساییده شدنتاثیر اندازه ذرات بر رتاثیر اندازه ذرات بر ر--44--22
  167167----------------------------------------------------    ].].1111[[ تاثیر آهک هیدارته بر روی سطح مخصوص گندله تاثیر آهک هیدارته بر روی سطح مخصوص گندله--44--33
  168168--------].].1111[[از سطح مخصوصاز سطح مخصوص  تاثیر آهک هیدراته بر روی استحکام فشاری تر در مقادیر مختلفتاثیر آهک هیدراته بر روی استحکام فشاری تر در مقادیر مختلف--44--44
  174174------------------------------------------------------------------------------------].].1111[[ دیاگرام تعادلی آهن اکسیژن دیاگرام تعادلی آهن اکسیژن--55--44
  199199------------------------------------------------------------------------------------------    ].].1111[[دیریسدیریسدستگاه استوانه دستگاه استوانه --66--11



  200200----------------------------------------------------------------    ].].1919[[دستگاه تغلیظ مغناطیسی واحد نیمه صنعتیدستگاه تغلیظ مغناطیسی واحد نیمه صنعتی--66--22
  202202----------------------------------------------------------------------].].1919[[کوره طبقه ای برای خشک کردن موادکوره طبقه ای برای خشک کردن مواد--66--33
  203203------------------------------------------------------------------------].].1919[[ سانتی متر سانتی متر6060آسیاب گلوله ای با قطر آسیاب گلوله ای با قطر --66--44
  205205------------------------------------------  ].].1919[[دستگاه پیکنومتر مقایسه ای برای محاسبه حجم حقیقی مواددستگاه پیکنومتر مقایسه ای برای محاسبه حجم حقیقی مواد--66--55
  206206----------------------------------------------------------------------------------  ].].1919[[دستگاه تعیین سطح مخصوصدستگاه تعیین سطح مخصوص--66--66
  208208----------------------------------------------    ].].1919[[ تغذیه کننده ارزان و دیسک گندله سازی آزمایشگاهی تغذیه کننده ارزان و دیسک گندله سازی آزمایشگاهی--66--77
  208208------------------------------------------------------------------------------].].1919[[دیسک گندله سازی آزمایشگاهیدیسک گندله سازی آزمایشگاهی--66--88
  212212----------------------------------------------------------------------].].2222[[مقطع طولی کوره پخت و محفظه پختمقطع طولی کوره پخت و محفظه پخت--66--99

  215215----------------------------------------------------------].].1919[[دستگاه اندازه گیری حجم ظاهری توسط جیوهدستگاه اندازه گیری حجم ظاهری توسط جیوه--66--1010
  217217------------------------------------------------].].1919[[گندلهگندلهدستگاه اندازه گیری مقاومت سایشی و غلطشی دستگاه اندازه گیری مقاومت سایشی و غلطشی --66--1111
  219219--------------------------------].].1919[[تاثیر درصد کک برروی استحکام و قابلیت تولید در فرآیند پختتاثیر درصد کک برروی استحکام و قابلیت تولید در فرآیند پخت--66--1212
  220220----------------------  ].].1919[[هاها  تاثیر افزودن کک بر روی خواص مکانیکی ، فیزیکی و شیمیایی گندلهتاثیر افزودن کک بر روی خواص مکانیکی ، فیزیکی و شیمیایی گندله--66--1313
  234234----    ].].1919[[پخت گندلهپخت گندله  تغییرات خواص مختلف گندله ها در حین پخت گندله ها بر حسب زمانتغییرات خواص مختلف گندله ها در حین پخت گندله ها بر حسب زمان--66--1414
  235235------------    ].].2525[[فوالدمبارکهفوالدمبارکه  چرخه مواد درواحدهای گندله سازی، احیاء و فوالد سازی مجتمعچرخه مواد درواحدهای گندله سازی، احیاء و فوالد سازی مجتمع--66--1515
  235235--------------------].].2525[[تن گندلهتن گندله   میلیون میلیون44//55چرخه مواد در گندله سازی فوالد مبارکه برای تولید چرخه مواد در گندله سازی فوالد مبارکه برای تولید --66--1616

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرست جدولفهرست جدول
                                                                                                     صفحه                                                                                                   صفحهعنوان                                        عنوان                                        

  
  77--------------------------------------------------------------------------------------------------]]88[[ تولید  گندله در کانادا  تولید  گندله در کانادا --11--11
  77----------------------------------------------------------------------------------------------------  ]]88[[ تولید گندله در ایران تولید گندله در ایران--11--22
  88--------------------------------------------------------------------------------------------------]]88[[ تولید گندله در امریکا  تولید گندله در امریکا --11--33
  IIIISSII  ]]44[[------------------------------------------------99   میزان تولید فوالد در کشورهای جهان  بنا به گزارش میزان تولید فوالد در کشورهای جهان  بنا به گزارش--11--44
  IIIISSII  ]]44[[--------------------------------------------1111 میزان تولید فوالد در  کشورهای  جهان  بنا به گزارش  میزان تولید فوالد در  کشورهای  جهان  بنا به گزارش --11--55
  1313----------------------------------------------------------------------]]44[[ کارخانجات  احیاء مستقیم  در خاور میانه  کارخانجات  احیاء مستقیم  در خاور میانه --11--66
  1313----------------------------------------------------------------------]]44[[ تولید فوالد  خام در کشورهای خاورمیانه  تولید فوالد  خام در کشورهای خاورمیانه --11--77
  1414--------------------------------------------------------------------]]44[[20082008 پیش بینی  تولید  فوالد  جهان  تا سال  پیش بینی  تولید  فوالد  جهان  تا سال --11--88
  1414--------------------------------------------------------------------]]44[[  20032003 تا  تا 20012001جهان از جهان از  ظرفیت تولید فوالد  ظرفیت تولید فوالد --11--99

  1414--------------------------------------------------------------  ]]11[[ تولید معادن سنگ آهن  جهان  و ذخایر  آهن تولید معادن سنگ آهن  جهان  و ذخایر  آهن--11--1010
  2121------------------------------------  ]]33[[ ظرفیت استخراجی پیش بینی شده  برای  معادن فعال سنگ آهن ظرفیت استخراجی پیش بینی شده  برای  معادن فعال سنگ آهن--1111--11
  2626--------------------------------------------]]33[[ منابع  و ذخایر سنگ آهن   در برخی  از کشورهای  جهان  منابع  و ذخایر سنگ آهن   در برخی  از کشورهای  جهان --1212--11
  2626--------------------------------------------------------------]]22[[رانران ذخایر  سنگ  و میزان  آهن  محتوی  در ای ذخایر  سنگ  و میزان  آهن  محتوی  در ای--1313--11
  2727--------------------------------------------------------------------------------------]]33[[ ذخایر سنگ  آهن  در ایران  ذخایر سنگ  آهن  در ایران --1414--11
  2828----------------------------------------------------------------------------]]33[[ مواد اولیه  اصلی  الزم هر تن  فوالد  مواد اولیه  اصلی  الزم هر تن  فوالد --1515--11



  3434--------------------------------------------------------------------]]44[[ کانیهای  مهم آهن  دار و مشخصات  آنها  کانیهای  مهم آهن  دار و مشخصات  آنها --1616--11
  3636------------------------------------------------------------]]44[[ خاصیت  مغناطیسی بعضی  از کانیها به آهن نرم  خاصیت  مغناطیسی بعضی  از کانیها به آهن نرم --1717--11
  4242--------------------------  ]]33[[ر کوره بلندر کوره بلند مشخصات  و ترکیب  شیمیایی  سنگ آهن برای  مصرف  د مشخصات  و ترکیب  شیمیایی  سنگ آهن برای  مصرف  د--1818--11
  8888------------------------------------------------------------ مخلوط  نمونه سنگ  معدن و ترکیب  شیمیایی آن  مخلوط  نمونه سنگ  معدن و ترکیب  شیمیایی آن --1919--11
  213213----------------------------------------------------]]2222[[ مشخصات  فنی کوره  پخت  مجتمع  فوالد  مبارکه  مشخصات  فنی کوره  پخت  مجتمع  فوالد  مبارکه --66--11
  235235------------------------------------------------------------------------------]]2525[[ آنالیز  گندله های  فوالد مبارکه  آنالیز  گندله های  فوالد مبارکه --66--22
  236236----------------------------------]]2525[[ ویژگی  مواد مصرفی و انرژی  واحد گندله سازی  فوالد مبارکه  ویژگی  مواد مصرفی و انرژی  واحد گندله سازی  فوالد مبارکه --66--33
  237237--------------------------------------------------------------------------]]2525[[ی  مواد مصرفی فوالد  مبارکه ی  مواد مصرفی فوالد  مبارکه  ویژگ ویژگ--66--44
 
 
 
 
 
 
 

  :چکیده
میزان تولید و مصرف فوالد در هر کشور شاخصی صنعتی آن کشور تلقی می 

 صنعتی هر کشور شده و به عنوان پایه و اساس صنایع آهن و فوالد سبب پیشرفت. شود

  .توسعه اقتصادی آن محسوب می شوند

 میلیون تن در  و پنجاه برابر یک هزار2004تولید جهانی آهن و فوالد خام در سال 

 ر دنیا قرا26 میلیون تن آهن و فوالد خام در سال درمکان 10 تولید اسال بوده وایران ب

 درصد کل 6/1 میلیون تن برابر 2500ر آهن ایران در حدود  در حالیکه میزان ذخای.دارد

 تولید فوالد در آیندهامید است که اجرای طرحهای در دست اقدام . ذخایر جهان می باشد 

  . برسد 6/14 کشور به آهنخام و 



مواد اولیه شامل سنگ معدن آهن ، منگنز ، آهک، سیلیس، مواد احیاء کننده و انرژی زا 

 شبکه حمل و نقل ، تکنولوژی و نیروی انسانی از ، گاز طبیعی و، ککشامل ذغال سنگ 

  .ارکان تولید آهن و فوالد می باشند

برای تولید آهن روشهای مختلفی در مقیاس صنعتی وجود دارد که در اکثر آنها، 

در ابتدا سنگ آهن . مبنای تولید آهن، احیاءسنگ آهن توسط عوامل حیاکننده می باشد

وری تغلیظ شده وناخالصیها از آن جدا می شود و سپس با بکارگیری طی عملیات فرآ

روشی که در آن نرمه موجود سنگ آهن با دانه بندی مشخص به ابعاد درشت تر با خواص 

 یکی از این روشها گندله سازی است که بواسطه آن توزیع .مورد نظر تبدیل می گردد

حصول تولید شد و هم چنین دربار یکسان بوده و دانه بندی ،تخلخل ، کیفیت م

  .احیاءپذیری افزایش و بهبود می یابد

چنانچه سنگ آهن استفاده شده در گندله سازی مگنتیتی باشد، در طی فرآیندگندله سازی 

فرآیندتبدیل مگنتیت به هماتیت انرژی زاست ولی در صورتیکه سنگ آهن هماتیتی باشد 

  .دانرژی بیشتر مصرف گرددجهت استفاده از آن در خطوط گندله سازی می بای

 میکرون که قابلیت استفاده در 45 میلیمتر تا 2/0کاربرد نرمه کک با ابعاد ریز 

ه سازی را ندارند، در گندله سازی باعث جبران انرژی سنگ آهن خکوره بلند یا کلو

، در کنار مواد افزودنی  شدهته و موجب بهبود تخلخل و احیاء پذیری گندله هاشهماتیتی گ

  .ر موجب بهبود خواص گندله می گردددیگ



در طی این پروژه از امکانات موجود در مجتمع فوالد مبارکه در مقیاس نیمه 

  .صنعتی استفاده گردیده است که شرایط کاری مشابه خط تولید صنعتی فوالدمبارکه است

ن در فصل اول کلیاتی در خصوص تولید آهن خام در جهان ، خاور میانه ، ایران و هم چنی

. خصوصیات سنگ آهن ، معادن مهم سنگ آهن ، اهمیت فرآوری آورده شده است

ت گندله ، مواد افزودنی ، تولید گندله خام و خواص خفصل دوم نیز به بررسی مکانیزم سا

در فصل سوم ماشینهای پخت ، مکانیزم پخت و . فیزیکی و مکانیکی گندله اختصاص دارد

.  پذیری و واکنشهای مربوطه بررسی شده استتجهیزات مربوطه ، مراحل پخت احیاء

همچنین در فصل چهارم پارامترهای موثر در فرآیند گندله سازی ارائه شده است پس در 

فصل پنجم خواص شیمیایی ، فیزیکی و مکانیکی ، کاربرد کک در گندله سازی و عوامل 

و نیمه صنعتی موثر در آن اشاره گردیده و در نهایت در فصل ششم روشهای آزمایشگاهی 

گندله سازی در مجتمع فوالد مبارکه و پارامترها و عوامل موثر درآن بررسی شده و نتایج 

  .حاصل از این آزمایشات عنوان گردیده است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


