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  )خاکٌسَز کَرُ القائی(،یسیلیًسَز س یجرم ّا با ّذف تاهیي ایراى ػِ فرآٍردُ ّای هؼذًی سیلیسهجوَ

تجربِ در زهیٌِ اکتطاف ٍ استخراج هؼادى سیلیس ٍ ّوچٌیي  سِ دِّص از با بی  داًِ بٌذی ٍ هیکرًٍیسُ سیلیس

کردُ ضرٍع  ًذریاى ّوذاىدر ًاحیِ صٌؼتی از فؼالیت خَد راٍ یک دِّ در صٌؼت فَالد ، فرآٍری ٍ داًِ بٌذی سیلیس 

 است.

 

تي سٌگ سیلیس را فرآٍری  300ایي هجوَػِ با دارا بَدى هاضیي آالت هؼذًی ٍ فرآٍری هی تَاًذ رٍزاًِ بیص از 

ًوایذ کِ هَارد اصلی  هصرفی در تَلیذ اًَاع  درصذ  99.4ًوایذ ٍ در کٌار آى اقذام بِ تَلیذ پَدر هیکرًٍیسُ با خلَظ 

  هَاد ًسَز ضاهل جرم ّای ًسَز ٍ هالت ّا ٍ ..... هی باضذ.

اقذام بِ تَلیذ خاک ّوکاری گرٍُ فَالدی ٍ با تَجِ بِ پتاًسیل هَجَد ٍ هَاد درجِ یک با در اداهِ ایي هجوَػِ 

ًوَدُ کِ در ّویي اٍل کار بِ لحاظ کیفیت هطلَب ًسَز سیلیسی )جرم ّای ًسَز سیلیسی کَبیذًی( کَرُ القایی 

 هَرد استقبال فَالد سازاى گراهی قرار گرفتِ است.

 هؼرفی بخص ّای هختلف هجوَػِ فرآٍردُ ّای هؼذًی سیلیس ایراى

تي در رٍز در فاز اٍل ٍ قابل ارتقاع بِ  150جرم ّای ًسَز سیلیسی  با ظرفیت تَلیذ   -ٍاحذ تَلیذ خاک ًسَز -1

 تي در رٍز 250

 تي در رٍز400تا  300بٌذی سٌگ سیلیس با ظرفیت تَلیذ  داًِفرآٍری ٍ ٍاحذ  -2

 تي در رٍز 50رفیت تَلیذ تَلیذ سیلیس هیکرًٍیسُ با ظٍاحذ  -3

 تي سٌگ سیلیس 400هؼذى ٍ استخراج سٌگ سیلیس با ظرفیت استخراج رٍزاًِ  -4

 هؼادى سلیس  

هؼادى سیلیس ایي هجوَػِ با دارا بَدى بْتریي 

هالیر یکی از هجوَػِ ّای -هَجَد در ضْر ّوذاى

تریي هؼادى سیلیس را در اختیار هی باضذ کِ بْ

با  ًازخاتَى،سیبذر،کٌجذر ٍ آبذر ٍ ....هؼذى  .دارد

تي از ٍاحذ ّای  ًین هیلیَىظرفیت بیص از 



 

 

استخراجی ایي هجوَػِ هی باضذ کِ دارایِ 

 است.درصذ  99سٌگ سیلیس با ػیار باالیِ

  ٍاحذ فرآٍری ٍ داًِ بٌذی 

هاضیي االت  دارایِّکتار  10با هساحت  ایي ٍاحذ 

ضاهل سٌگ ضکي ٍ  فرآٍری سٌگ سیلیس هی باضذ کِ

ّوچٌیي بِ لحاظ افسایص کیفیت  ٍاًَاع سرًذّا 

هحصَل فرآٍری در ّر هرحلِ از داًِ بٌذی از هگٌتْای 

رٍلی برای جذا سازی برادُ ّای آّي ٍ اکسیذ آّي 

ٍ  استفادُ هی گردد. بِ طَری کِ هیساى آّي آزاد

در داخل هحصَل فرآٍری ضذُ  ًاخالصی ّای اکسیذی

 درصذ هی رسذ. 01/0بِ کوتر از 

تي  300هی تَاًذ تا  در ایي ٍاحذ ظرفیت هاضیي آالت هَجَدبا تَجِ بِ 

در رٍز سیلیس داًِ بٌذی تَلیذ کٌذ. اًَاع داًِ بٌذی ّا ضاهل داًِ بٌذی 

هیلی  14تا  7هیلی هتر ٍ  7تا  1هیلی هتر ،  1تا  3/0هیلی هتر ،  3/0تا  0

 هتر هی باضذ.

 ٍُاحذ هیکرًٍیس 

دٍل تبذیل َضاهل یک ه ّسار هترهربغ4با زیر بٌای  ایي ٍاحذ تَلیذی

هی باضذ ٍ  330تا 180بِ سیلیس هیکرًٍیسُ با هص سیلیس داًِ بٌذی 

تَلیذ رٍزاًِ  ،درصذ 99.4تي سیلیس هیکرًٍیسُ با خلَظ  50هی تَاًذ تا 

 ًوایذ.

 ٍاحذ تَلیذ خاک ًسَز 

ّسار هترهربغ با 2ّکتار ٍ زیربٌای  5هساحت ایي ٍاحذ با 

راُ اًذازی ضذُ ٍ با تَجِ بِ ػیار  فَالدی جذیذاً گرٍُوکاری ّ

 100اختالط ػلوی تَاًستِ با تَلیذ رٍزاًِ  هَاد اٍلیِ ٍ طرحباالیِ 

 تي ًیاز کارخاًِ ّای فَالد سازی با کَرُ القایی را فراّن ًوایذ.



 

 

 رٍز را دارا هی باضذ. تي در 250ٍ ظرفیت تَلیذ بیص از  یي ٍاحذ هجْس بِ دستگاُ کاهال اتَهاتیکا      

 14اًَاع جرم ّای ًسَز سیلیسی کَبیذًی برای اًَاع هصارف کَرُ ّای القایی از داًِ بٌذی صفر تا 

قابل تَلیذ ٍ در بستِ بٌذی ّای ضیک ٍ یکٌَاخت از ًظر داًِ بٌذی قابل ػرضِ هیلی هتر در ایي ٍاحذ 

 .هی باضذ

 ضاهل :هحصَالت تَلیذی جرم ًسَز سیلیسی ایي ٍاحذ 

o  هیلی هتر هخصَظ کَرُ ّای القایی برای ریختِ  4سیلیسی با داًِ بٌذی صفر تا جرم ًسَز

 گری چذى

o  هیلی هخصَظ کَرُ ّای القایی برای تَلیذ فَالد  7جرم ًسَز سیلیسی با داًِ بٌذی صفر تا

 سادُ کربٌی 

o  تي(  40تا  25اال )هخصَظ کَرُ ّای القایی تٌاش ب 14جرم ًسَز سیلیسی با داًِ بٌذی صفر تا

 جْت تَلیذ فَالد سادُ کربٌی
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