
 

 پژوهشی موضوعات فراخوان فرم
 

 شماره:
 

 تاریخ:

  2 از  1صفحه:   

 

 02  بازنگري:                                                                                                                                       55003-001:  كد فرم

 

 باال استحکام با کتیبر دیتول یراستا در فوالد و سنگ شرکت دراتهیه آهک مشخصات با مناسب چسب ییشناسا و مطالعه  :طرح عنوان

 دیجد يفناور استقرار           مطالعات موردي                  ياتوسعه                    كاربردي                 بنيادي:                     پروژه نوع

 :(انتظارات و ازهاين اساس بر یكل اهداف و كار انجام علت پروژه، بيان شامل) چکيده

سنگ معدن این آهک پس تولید بریکت استحکام پایین و در  در شرایط فعلی در هنگام استفاده از آهک شرکت سنگ و فوالد در تولید بریکت به دلیل خواص ذاتی

ه در علی مورد استفادفرآیند انتقال دچار خردایش میگردد. با توجه به نزدیکی محل این این کارخانه با شرکت فوالد هرمزگان و همچنین با توجه به اینکه چسب ف

 ز چسبهای دیگر بریکتی با استحکام باالتر تولید نمود.فرآیند تولید بریکت مشتقات مالس است. آیا میتوان با استفاده ا

 

 :(شود جادیا موضوع از حيصح شناخت تا شود ارائه ممکن حد تا یتخصص اطالعات و پروژه محدوده در موجود وضع و موردنظر مشکل از یكامل گزارش) شرح وضعيت موجود

و چسب در شرایط فعلی چسب مورد استفاده  مشتقات مالس و آهک از فوالد مبارکه تامین میشود  اجزای تولید بریکت عبارتند از نرمه آهن اسفنجی، اهک هیدراته،

توان  سازی هستیم  آیا میبا توجه به اینکه در هنگام استفاده از آهک شرکت سنگ و فوالد شاهد کاهش استحکام و افزایش نرمه و ریز دانه  بریکت ارسالی  به فوالد 

ستتنگ و فوالد و نود دیگری از چستتب استتتحکام بریکت را باال برد و نرمه آن را کاهش داد هالزم به تویتتی   اینکه با استتتفاده از چستتب  با استتتفاده از آهک شتترکت

 سیلیکات سدیم معمولی موجود در بازار نتایج مطلوبی حاصل نگردید(
 

 :حداقل دو هدف اصلی() انتظار مورد نتایج و دستاوردها ،اهداف

 مستمر از آهک شرکت سنگ و فوالدالف( استفاده 

 ب( افزایش استحکام بریکت تولید با استفاده از آهک شرکت سنگ و فوالد با استفاده از چسب پیشنهادی

 درصد 3درصد به  15ج( کاهش نرمه بریکت ارسالی به فوالد سازی از 

 :(پيشنهادي) اجرا روش

 :(انجام پروژه بيان شود نحوه و روشدر صورت وجود پيشنهاد یا الزام خاصی در مورد ژه )اجرایی پرو یهاتیمحدودالزامات و 

 (:تجربيات موفق و ناموفق قبلی كه بررسی و اجرا گردیده است ذكر شودسوابق قبلی اجرای پروژه )

ستفاده میگردید و نتایج مطلوب نبود و با تعویض سیلیکات موجود در بازار ا شته از چسب  سنوات گذ یعیت کیفیت  در  شتقات مالس  و نود چسب و تغییر آن به م

 مطلوب تر گردید ولی همچنان در هنگام استفاده از آهک سنگ و فوالد نتایج ریایت بخش نیست.
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 (:انجام پروژه بيان شود زمانمدتدر صورت وجود پيشنهاد یا الزام خاصی در مورد زمان اجرای پروژه )

 :سيستمی( يهاشاخص حاًيترج) مورد انتظار از انجام پروژه یهاشاخص

 (پروژه انجام از بعد) مقدار (پروژه انجام از قبل) مقدار واحد عنوان شاخص ردیف

 3 15 درصد كاهش نرمه بریکت در هنگام ارسال به فوالد سازي 1
2     
3     

 20/03/1400 :(پروپوزال) شنهاديپ ارسال مهلت

  (:ریبیقاوليه و تبرآورد )بودجه پروژه 

 :(مطابق با فایل پيوست)پروپوزال  ضوابط و نحوه ارزیابی

 :آمادگی اعالم جهت ازيموردن مدارک
 شدهلیتکمپروپوزال  -1
 رزومه افراد کلیدی پروژه -2

 :تماس اطالعات و شنهاديپ ارسال نحوه
ایمیل  هیدییتأارستتال فرموده و از کارشتتناس تحقیت و توستتعه   RED@HOSCO.IR به آدرس ایمیل 02/03/1400را حداکثر تا تاریخ  الذکرفوقلطفاً مدارک 

 ارسالی را دریافت نمایید. 

 زیر تماس حاصل فرمایید: پروژه با شماره اطالعات قراردادينیاز به  صورت در

 آزادلطف محسن: توسعه و تیتحق کارشناس

 09171435576: لیموبا شماره: * ثابت تلفن

 زیر تماس حاصل فرمایید: با شماره اطالعات فنینیاز به  صورت در

 ظرنژادنمهندس  - ولید احیا مستقیمدفتر فنی تئییس ر

 09903285197شماره موبایل:  8441تلفن ثابت: 
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