
آسیاب های  ورودی به حذف رطوبت کنسانتره زبره 
جهت افزایش تناژ خردایشگندله سازی واحد 



فرآیند گندله سازی شرکت
فوالد مبارکه اصفهان



واحد گندله سازی شرکت فوالد مبارکه

مواد اولیه ورودی مدول های احیا مستقیم که مواد اولیه آهن   
دار کوره های قنو  التتیکتنر را منامی  منر ک  ندل   دلنه       

ه دو واحد   دله سازی شیکت فوالد مبارکن . اکسیدی مر باشد
1درصند زکنی   95دانه ب ندی  )نوع ک سانتیه س گ آه  زبیه 

بنا  ( میتنیو  45درصد زکنی  85دانه ب دی )و نیمه ( میلیمتی
درصند را کنه بنه صنورت مسنتقیم در      67عیار آه  حدود 

دلنه  مدول های احیا مستقیم قابل استفاده نیسنت د را بنه     
270-340)و استحتام ( میلیمتی9-16)اکسیدی با دانه ب دی 

.مبدکل مر ک د( کیلو یم بی   دله



به ازی   دله سک سانتیه نیمه در فیآک د مولید واحد 

ای شده و بیمخلوط سازی صورت مستقیم وارد بخش 

.منر  ینید  مشتیل   دله خام مورد اسنتفاده قنیار   

و ی مخلوط سناز ک سانتیه زبیه قبل از ورود به بخش 

آسیاب هنای  لولنه ای   دکسک نیاز به خید شد  در 

.دارد



وزبیهیهک سانتدانه ب دیورطوبتمغیییاتبااستذکیبهالزم
150بابیابی%80ودرصد8رطوبت)بافقک سانتیهبه وکژه

هبآسیاب ها(کیفیتوکمیت)بهیه بیداریوضعیت(میتیو 
یدانه ب دکاهشباعملدر.استشدهنزدککبحیانروضعیت

تقدرافزاکشدلیلبهآ لرطوبتافزاکشوزبیهک سانتیه
وچسبیدهورودیمسییجداره هایبهک سانتیهچسب د رل

طعقباعثوکیدهمجمعورودیمسییدرآسیاببهورودازقبل
آسیاب هاموقفوآسیابداخلبهک سانتیهارسالامتا 

.مر شود

خالصه موضوع

وبت آسیاب های واحد   دله سازی بیای خیداکش ک سانتیه زبیه با رط

بیابنی  % 80)درصد زکی کک میلیمتنی  95درصدل دانه ب دی 5حداکثی 

با موجنه بنه   . م  بی ساعت طیاحر شده اند170و م اژ ( میتیو  600

ل (درصد7ا م)م وع م ابع مامی  ک سانتیه زبیه که دارای رطوبت باالمی 

و ضنیورت  ( میتیو  و حتر کمتنی 300بیابی با % 80)دانه ب دی رکزمی 

حفظ و افزاکش م اژ آسیاب هنال نیناز اسنت طیاحنر سیسنتم ورود      

.ک سانتیه به آسیاب ها مورد بازنگیی قیار  یید



نمودار جریان مواد





مشخصات فنی

%  5ظر فیت خشک کن با حداکثر رطوبت 
170 ton/h 

M^3/h   1900000دبی هوای ورودی به آسیاب

دمای هوای گرم شده ورودی به آسیاب
450  °c 



نقشه آسیاب و خشک کن



افزاکش عیض پلتا  ها

ونتوری کید  دهانه دمش به آسیاب

  (که م جی به کاهش طول کپسول آسیاب شده وظیفیت آسیاب را کاهش مر دهد)افزاکش طول خشک ک

مغییی ج س پلتا  ها

افزاکش حداکثیی دمای مجاز

فعالیت های انجام شده برای بهبود وضعیت



اموانع اجرایی افزایش دم

  موانع افزایش دمش هوای ورودی ویا مکش هوای خروجی



 خشک کید  ک سانتیه قبل از ورود به آسیاببهبود فیآک د

 میتیو  قبل از ورود ک سانتیه به آسیاب مر باشد45جداسازی دانه ب دی کمتی از.

مساله محوری

میزان حجم کار

2عدد آسیاب در فوالد مبارکه

آسیاب   دله سازی ها و فوالد سازها



88509482-021

با سپاس از توجه شما


