بررسي شارژ آهن اسفنجي در كورههاي قوس الكتريكي از ديدگاه انرژي و توليد
مقدمه:
اػتفبده اص ؿبسط آهن اػفنجي يب ثشيكت دس كوسه قووس تواريراتي را در فشآيندذ ربة ثمردشاه داسد كد
مصشف انشطي ،ثمشهبسي ب ثبصدهي مواد متبثش اص تشكيت ؿيريبيي  DRIب دسصذ اػتفبده اص آن دس ؿدبسط اص
آن لجيل اػت.
آهن اػفنجي ث عنوان جبيگضين لشاض ب ثب توج ث تشكيدت ؿديريبيي تمشيجدب يكنواآدت آن ثد من دوس
كبهؾ غل ت عنبصش نبآبلصي ب سػوثبت دس ربة اص طشيك ثبال ثشدن عيبس آهن موجدود دس ؿدبسط اػدتفبده
ميؿود.
دس حميمت ثب ؿبسط آهن اػفنجي دس ػجذ لشاض آهن ،ػطح نبآبلصيهبي موجود دس ؿبسط كبهؾ يبفت ب
ػجت كبهؾ ممذاس نيتشبطن موجود دس ربة ميؿود.
كبهؾ نيتشبطن دس ربة ثبعث ميؿود ،تختبلهب ب ثيلتهبي ثب كيفيت جمت توليذ بسقهبي گدش ،،بايدش ب
انواع محصوالت ديگش سا ثتوان توليذ كشد.
مصرف انرژي:
چنذ فبكتوس دس اػتفبده اص ؿبسط آهن اػفنجي ثبعث افضايؾ مصشف انشطي ميؿونذ .لبثل ركش اػت كد دس
يك كوسه لوع ثب ؿبسط  100دسصذ آهن لشاض ػشد ب ػبآت ػشثبسه پفكي آوة ممدذاس اندشطي مصدشفي
جمت تـكيل ربة حذبد  400تب  435كيلوبات ػبعت ثش هش تن ربة صشفن ش اص ػبيش انشطيهب اػدت ب
ث عنوان ممبيؼ  ،يك كوسه لوع الكتشيكي ثب ؿبسط  89دسصذ آهن اػفنجي ب تـكيل ػشثبسه پفكي آدوة
داساي انشطي مصشفي حذبد  635كيلوبات ػبعت دس هش تن ربة اػت.
دسصذ متبليضاػيون آهن اػفنجي دس مصشف انشطي فشآينذ ربة ب توليذ فدوالد مدوثش اػدت .متبليضاػديون
پبيين ب ثبال ثودن ممذاس  FeOموجدود دس  DRIػدجت افدضايؾ اندشطي مصدشفي دس فشآيندذ فوالدػدبصي
ميؿود( .اص لحبظ ؿيريبيي احيب  Feoيك باكنؾ گشمبگيش اػت).
لبثل ركش اػت ك احيبي يك تن  Feoث حذبد  900كيلوبات ػبعت انشطي نيبصمنذ اػت.
افضايؾ ممذاس  Sio2دس آهن اػفنجي نيض ػجت افضايؾ مصشف انشطي مديؿدود ،صيدشا ثد من دوس حفدع
ثبصيؼيت ربة نيبص آواهذ ثود ث ؿبسط ثيـتش آهك ب ؿدبسط ثيـدتش آهدك توليدذ ثيـدتش ػدشثبسه سا ثبعدث
آواهذ ؿذ ب اص آنجب ك ربة هش تن ػشثبسه ث حذبد  530كيلوبات ػبعت اندشطي نيدبص داسد ،لدزا مصدشف
انشطي كل سا افضايؾ ميدهذ.

اص نروداس يك ميتوان جمت تعيين انشطي مصشفي دس فشآينذ ربة آهن اػفنجي كرك گشفت.

فؼفش ب گوگشد ثب توج ث اينك ثبعث افضايؾ آهك مصشفي دس فشآينذ مديؿدود تدبثيش منفدي دس اندشطي
مصشفي داسد ،امب دس هش حبل ثؼت ث گشيذ فوالد نيبص اػت ك دسصذ عنبصش اص جرل فؼفش ،كشثن ب ػدبيش
عنبصش دس حذ اػتبنذاسد ثوده ب ثشاي سػيذن ث حذ موسد ن ش نيبص ث يكؼشي الذامبت اجتنبةنبپزيش اػت.
جمت حزف فؼفش ث ػشثبسه اكؼيذي نيبص اػت Cao ،فؼفش موجود دس حرب ،مزاة سا جزة ميكنذ ب دس
صوستي ك ممذاس ثبثت ب مـخص اص  Feoدس ػشثبسه مذن ش ثبؿذ ،الص ،اػت تضسيك ثيـتش آهدك ب حدزف
ثيـتش فؼفش سا داؿت ثبؿيم ك ثذين تشتيت هربنطوس ك لجال ثيبن ؿذ ،ايدن افدضايؾ ػدجت ثدبال سفدتن
ممذاس مصشف انشطي ب نيض كبهؾ ثبصده مواد آهني ميؿود.
ثشاي حزف ػولفوس ث ػشثبسه احيبيي نيبص اػت .ػشثبسه كوسههبي لوع الكتشيكي معروال ػشثبسه اكؼديذي
ثبصي اػت ب ثب بجودي ك امكبن حزف ممذاسي گوگشد دس  EAFثب افضايؾ ممذاس آهك بجدو داسد ،امدب اص
آنجب ك باكنؾهبي فوق ثبعث افضايؾ انشطي مصشفي دس كوسه ؿذه ب ثمشهبسي سا نيض كدبهؾ مديدهدذ ب
احتربل صذم ث نؼوص كوسه نيض بجود داسد ،لزا ثب توج ث اهذاف فوالدػبصي دس جمت توليدذ ثدب حدذالل
انشطي مصشفي ث اصاي هش تن فوالد ،جذايؾ گوگشد دس EAFانجب ،نـذه ،ثلكد دس كدوسه پدبتيلي انجدب،
آواهذ ؿذ ك دس نكبت ثـشح ريل ث آن آواهيم پشداآت.

ثب توج ث ليرت انشطي ب سعبيت مؼبئل التصبدي توليذ  ،مؼئوليت ػنگيني ثش دبؽ ثمشه ثشداس ثوده ،لدزا
فوالدػبص حذاكثش اػتفبده سا اص باكنؾهبي موجود دس فشآينذ ،ك ميتوانذ دس كبهؾ انشطي مصدشفي مدوثش
ثبؿنذ ،مي نربيذ .دس اين ساػتب يك فشآينذ ػشثبسهػبصي آوة دس كوسه لوع مديتواندذ ثمتدشين ساندذمبن
انشطي سا ثشاي كوسه داؿت ثبؿذ .حزف گوگشد الص ،اػدت دس ػدشثبسه احيدبيي انجدب ،ؿدود ،لدزا عرليدبت
جذايؾ گوگشد دس مشحل متبلوسطي ثبنوي ب دس كوسه پبتيلي انجب ،ميؿود.
لبثل ركش اػت ،دس طشاحي يك كبسگبه فوالدػبصي ث سبؽ  EAFكد اص ؿدبسط آهدن اػدفنجي اػدتفبده
ميكنذ ،نيبص ث بجود كوسه پبتيلي جمت انجب ،مشحل متبلوسطي ثبنوي اػت.
يكي ديگش اص مواسدي ك ثبعث كبهؾ انشطي مصشفي ث اصاي هش تن توليذ ميؿود ،ميضان كدشثن محتدوي
آهن اػفنجي اػت .دس صوستي ك محذبديتي جمت تبمين اكؼيظن موسد نيبص بجود نذاؿت ثبؿذ ثب ؿدبسط
آهن اػفنجي ثب كشثن منبػت (معروال ثيـتش اص  1/5دسصذ) ،انشطي مصشفي  ،حذبد 4د 2كيلوبات ػدبعت
ثش نشمبل متشمكعت اكؼيظن كبهؾ آواهذ داؿت( .دس صوستي ك اص ممذاس كشثن منبػت اػدتفبده ؿدود ب
يك ػشثبسه پفكي آوة ايجبد ؿود).
يكي ديگش اص ساههبي كبهؾ انشطي مصشفي ث اصاي هش تن فوالد اػتفبده اص ؿبسط داغ آهن اػدفنجي ثدوده،
امب اين موضوع ث دليل مؼبل اكؼيذ ؿذن ػشيع آن دس حين حرل ث كوسه  ،هرواسه ث عندوان يدك نكتد
مـكل صا هنوص مطشح اػت .جمت انتمبل ؿبسط داغ آهن اػفنجي ث دسبن كوسه ،نيبص اػت اص يدك اترؼدفش
آنثي ثب تضسيك گبص نيتشبطن ث من وس جلوگيشي اص باكنؾ  DRIثب هوا اػتفبده كشد.
دس اين ساػتب ،ؿشكت هيلؼب دس ػبل  1889جمت كبهؾ انشطي مصشفي  ،يك ػيؼتم انتمبل ؿبسط گش ،ثب
دمبي  600دسج ػبنتيگشاد ث داآل كوسه سا ساهانذاصي كشد.
ثذيمي اػت ،ثب توج ث مـكالت اجشاي چنين آطي ،دس صوستي اػتفبده اص اين ساهحلهب التصبدي ث ن ش
مي سػذ ك ليرت انشطي ثبعث افضايؾ هضين توليذ ث اصاي هش تن فوالد ب غيدش التصدبدي نردودن توليدذ
گشدد ،ثنبثشاين اػتفبده اص ساههبي كبهؾ انشطي ثؼت ث محل لشاسگيشي كبسآبند  ،مؼدبئل فندي  ،سعبيدت
نكبت صيؼت محيطي ب  .....ب نيض ممبيؼ آنمب اص لحبظ التصبدي لبثل تصريمگيشي آواهذ ثود ،امب يكدي اص
مممتشين سبؽهبي اجشايي كبهؾ انشطي مصشفي ب نيض كدبهؾ ثمدبي ػدمم اندشطي دس توليدذ فدوالد  ،دس
فوالدػبصي ثشبؽ كوسه لوع ثب ؿبسط آهن اػفنجي  ،اػتفبده اص  DRIثدب دسصدذي اص كدشثن محتدوي ،ثدب
دسج فلضي ثبال ب ػيليغ ،فؼفش ب گوگشد پبيين ب نيض اػتفبده اص تضسيك كشثن ب اكؼديظن جمدت ػدبآت
ػشثبسه پفكي اػت.
بهرهوري و راندمان توليد:

تعذاد باحذهبي فوالدػبصي ث سبؽ كوسه لوع دس منطم آػيب سب ث افضايؾ ثوده ب ايدن دس حدبلي اػدت
ك امكبن تمي لشاض آهني ثب كيفيت دس منطم آػيب ثب توج ث اينك ثبيذ داساي دانؼيت حذبد  1تن ثش
متشمكعت ثبؿذ ثؼيبس دؿواس ثوده ،لزا اػتفبده اص ؿبسط پيوػت آهن اػفنجي ث عنوان ثمتدشين ساهحدل دس
جمت تبمين مواد آهني ث طوس فضاينذه اي موسد توج لشاس گشفت اػت .يكدي ديگدش اص مضايدبي اػدتفبده اص
ؿبسط پيوػت آهن اػفنجي ب يب ثشيكت دس كوسه ،كبهؾ تعذاد ػجذهبي ؿبسط لشاض آهني ث كوسه اػدت.
ثذيمي اػت ثب كبهؾ تعذاد ػجذهب اص صمبن آمبدهػبصي كم ؿذه ب اين نيدض ثبعدث ثدبال سفدتن ثمدشهبسي ب
افضايؾ توليذ آواهذ ؿذ.
تب لجل اص اين ك امكبن تضسيك كشثن ب دمؾ اكؼيظن ث داآل كوسه ب ػدبآت ػدشثبسه پفكدي ب نيدض گدش،
كشدن ؿبسط لشاض امكبنپزيش ثبؿذ ،ثمتشين ؿبسط جمت ث دػت آبسدن ثيـتشين ثمشهبسي ،ؿدبسط پيوػدت
50د 20دسصذ آهن اػفنجي ثود (الص ،ث ركش اػت ،مواسد فوقالزكش دس موالعي صدحيح اػدت كد ؿدبسط
لشاض اص لحبظ كيفيت نبمنبػت ب اص دانؼيت پبيين ثشآوسداس ثبؿذ ك دس اين مواسد ؿبسط  DRIمديتواندذ
ػجت افضايؾ ثمشهبسي ؿود).
ثمشهبسي يك كوسه لوع الكتشيك ك ث طوس پيوػت ثب  DRIتغزي ميؿود ،ثؼيبس صيبد ثؼتگي ث تشكيت
ؿيريبيي  ،DRIػشثبسه پفكي ب كنتشل آوة نؼجت ؿبسط  DRIداسد( .ثمشهبسي كوسه ثب ؿبسط ثيؾ اص حذ
الص DRI ،كبهؾ آواهذ يبفت).
سانذمبن توليذ فوالد اص طشيك ؿبسط  DRIيب  HBIتبثعي اص نؼدجت متبليضاػديون ،گبندت ،تضسيدك كدشثن ب
ػبيش عرليبت اػت.
يك نرون آهن اػفنجي محتوي  83دسصذ آهن كل 96 ،دسصذ آهن فلضي ب  82دسصدذ متبليضاػديون سا
دس ن ش ثگيشيذ .اگش امكبن احيبي  100دسصذ  Feoفشاهم ثود ،ثب ؿدبسط كبمدل  83 ،DRIدسصدذ ثدبصدهي
حبصل ميؿذ ،امب اين موضوع عرال دس صنعت اتفبق نريافتذ ب دس صوستي ك دس يدك باحدذ فوالدػدبصي
ثبصدهي امشي ممم ب پشاهريت ثشاي صبحجبن باحذ ثبؿذ ،الص ،اػت نؼدجت ثد توليدذ يدب آشيدذاسي آهدن
اػفنجي ب يب ثشيكت ثب دسصذ متبليضاػيون منبػت ب لبثل انت بس الذا ،كننذ.
اص آنجب ك تشكيت ؿيريبيي مواد ب بصن ػشثبسه دس ثبصدهي هش كوسه لوع الكتشيك تبثيش داسد ،لزا دس حين
فشاينذ ربة آهن اػفنجي ب يب ثشيكت ثبيذ دلت كبفي دس ػبآت ػشثبسه ثعردل آيدذ ،ثد طدوسي كد يدك
ػشثبسه پفكي آوة ثب حذالل بصن ب ثب ثبصيؼيت منبػت ايجبد ؿود.
ثشاي ث دػت آبسدن اطالعبت اص ػشثبسه ػبآت ؿذه ،معروال اص طشيك نروند گيدشي ب ثد كردك دػدتگبه
 XRFب يب سبؽ ؿيري تش الذا ،ث تؼت ػشثبسه كشده ب دس صوست انحشاف اص بضعيت مطلوة ،دس جمدت
اصالح ػشثبسه ث ػرت جلوگيشي اص آوسدگي ب فشػبيؾ نؼوص كوسه ب افضايؾ ثبصدهي كوسه ثشميآينذ.

هربن طوس ك لجال نيض اؿبسه ؿذه ،انتخبة ؿبسط  DRIث داليل متعذد نيبص ث ثشسػيهبيي اص جرل مؼبئل
التصبدي ،عذ ،دػتشػي ث لشاض مطلوة ،مصشف انشطي ب ...داسد ،لزا بلتي اػتفبده اص  DRIمذن ش لدشاس
ميگيشد ،ثمتش اػت يك اسصيبثي هضين توليذ ثب دسصذهبي مختلد  DRIدس ممبيؼد ثدب توليدذ اص طشيدك
لشاض ثعرل آيذ( .الص ،ث ركش اػت دس نواحي ك تمي لشاض ػخت ب گبهي غيشمركن اػت ،انتخبثي جض
اػتفبده اص آهن اػفنجي ثشاي سبؽهبي لوع الكتشيكي بجود نخواهذ داؿت).
ث طوس كلي دس صوستي ك ثخواهيم اص آهن اػفنجي ث عنوان ؿبسط دس كوسه لوع اػتفبده كنيم ،الص ،اػت
ث چنذ فبكتوس ث ؿشح صيش توج ؿود:
د ليرت آهن اػفنجي
د ثمبي حرل ب انجبس كشدن آن
د ػشمبي گزاسيهبي الص ،اص جرل ايجبد نواس نمبل ث من وس ثشلشاسي ؿبسط پيوػت
د فالكغ موسد نيبص
د ثمشهبسي
د ثمبي جرعآبسي ب ػشمبي گزاسي جمت فشآبسي ػشثبسه
د امكبن ثشلشاسي ػيؼتم تضسيك كشثن ب اكؼيظن
د ػبيش مواسد
لبثل ركش اػت ك اػتفبده اص آهن اػفنجي دس كوسه آود يك سبؽ اػت ك نيبص ث اطالعبت مشثوط داسد
 ،لزا الص ،اػت ث ثمشه ثشداس آموصؽ كبفي داده ؿود ،ثنبثشاين دس ؿشبع ساهانذاصي هش باحذ فوالدػبصي ثد
لحبظ بجود منحني آموصؽ تب سػيذن ث حذاكثش توانبيي ثمشهثشداسي ،نيبص ث صشف مذت صمبن الص ،جمت
سػيذن ث 100دسصذ توان توليذ اػت.
تمي كننذه :عليشضب ثنكذاس

