
بكارگيري الستيك هاي فرسوده خودرو در كوره هاي قوس الكتريكي بعنوان               

 شارژ كربن و سوخت شيميائي

 ۸۵پروژه برتر ذوب آهن اصفهان در همايش تحقيقاتي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران  سال 

د در كـوره هـاي   الستيك هاي فرسوده خودرو منبع مناسـب سـوخت جهـت ذوب فـوال         

الستيك هاي خودرو به قراضه فوالد بعنوان منـابع انـرژي شـيميائي جهـت      . قوس الكتريكي است  

كربن و هيدروژن الستيك ها انرژي سوختي . جايگزيني ذغال، كك و گاز طبيعي افزوده مي شود    

ق هنگـام احتـرا   . را تامين كرده و نوار سيم الستيك قسمتي از شارژ فلـزي را تشـكيل مـي دهـد                  

الستيك هاي .الستيك ها به منظور كامل و تميز سوختن به درون كوره اكسيژن دميده مي شود           

فرسوده در حين فرايند، فوالد سازي كامالً مي سوزند و هيچ گونه انتشار آالينده مشاهده نمي    

الستيك ها به فـوالد سـازي بـه راحتـي     . شود و بالعكس باعث كاهش انتشارآالينده ها مي گردد       

شركت جمع ) .  ۲-شكل (و در كنار انبار قراضه نگهداري مي شوند    ) ۱-شكل  (ل مي يابند          انتقا

آوري كننده الستيك هاي فرسوده الستيك ها را با زير قيمت معمول به شـركت فـوالد سـازي                   

در بعضي ايالتهاي امريكا مسئولين، برنامه هاي تشويقي براي مصـرف كننـدگان             . عرضه مي كند  

بعنوان مثال در خريد تجهيزات براي آنها تخفيف قائل مي شوند و    . سوده دارند الستيك هاي فر  

مبلغي را تحت عنوان خالي و تميز كردن  محل جمع آوري الستيك هاي فرسوده پرداخـت مـي      

 از ارزش ۲۰%  بر پوند بوده به ميزان BTU ۱۵۸۰۰ارزش حرارتي الستيك هاي فرسوده . كنند

 هـزار  ۲۱۶ پوند الستيك فرسـوده بطـور تقريبـي      ۲۰زش حرارتي   ار. حرارتي ذغال باالتر است   

BTU  معادل Kw ۹۲ با بكارگيري الستيك هاي فرسـوده جمـع آوري   . انرژي برقي    مي باشد

ضمناً نياز انرژي به منابع نظير برق، . آنها روي خاك انجام نگرفته و محيط زيست پاك مي شود        

ي الستيك هاي فرسوده بجاي ذغال انتشار آالينده ها جايگزين. ذغال و گاز طبيعي كاهش مي يابد      

بكارگيري الستيك ها در كـوره هـاي قـوس    . را نسبت به پروسه هاي دماي باال كاهش مي دهد      



الكتريكي منجر به كاهش هزينه هاي انرژي برق و  شيميائي مي گردد و انتشـار آالينـده هـا از                  

ل توجهي در هزينه هاي انـرژي بدسـت مـي            صرفه جويي قاب   لذا  .  رايند، كاهش پيدا مي كند    ف

وزن السـتيك هـاي فرسـوده       %  ۲۵. آيد و مقدار قابل توجهي قراضه فوالد بازيافت مي گـردد          

اين مقدار براي الستيك هـاي خـودرو سـواري          . كاميونها را نوار و سيم فوالدي تشكيل مي دهد        

 پروسـه كـوره قـوس    مقدار زيادي الستيك هاي فرسوده را مـي تـوان در  .  وزن مي باشد   %۱۰

در دنيا ساالنه بيش از يك ميليارد حلقـه السـتيك از رده خـارج مـي              . الكتريكي به مصرف رساند   

 . ميليون حلقه الستيك از ماشين ها جدا مي گردند۲۵۰در امريكا ساالنه بيش از . شود

 بررسي اقتصادي

قيمـت  . سـت  دالر ا  ۲ و   ۱قيمت يك حلقه الستيك فرسوده سواري و كاميون به ترتيـب             

در اين تحقيق بازاي هر تن فوالد دو . آنها ممكن است در محل هاي مختلف كمتر يا بيشتر باشد

بسـته بـه شـرايط كـوره و     . حلقه الستيك سواري به راحتي و با موفقيت بكار بـرده شـده اسـت      

 .تجهيزات كارگاه تعداد حلقه الستيك بازاي هر تن فوالد ممكن است بيشتر هم باشد

 وره عمليات ك

قيمت الستيك افزوده . در شرايطي كه بازاي هر تن فوالد دو حلقه الستيك استفاده شود 

 .شده دو دالر مي شود

 صرفه جويي الكتريكي

 دالر بازاي هر كيلو وات انرژي برق باشد بازاي ۰۵/۰با در نظر داشتن اينكه قيمت برق 

 .مي شوند دالر در هزينه انرژي برق صرفه جوئي ۶۰/۴هر حلقه الستيك 

Kw/ ۰۵/۰دالر × Kw ۹۲ × ۲ دالر بازاي هر تن ۲/۹=  حلقه  
                                            حلقه   

 شارژ كربن
  دالر بازاي هر تن۲=  دالر ۰۵/۰ × پوند ۴۰جايگزين

  پوند                                      تن   



 جاگزيني گاز طبيعي
cu.ft ۱۰۰/۲/۰× cu.ft۶۰۰دالر بازاي هر تن ۲/۱=  دالر  

 ارزش فوالد افزوده شده
 دالر بر تن فوالد۰ /۲۴         ⇐ دالر          ۰۶/۰× پوند۲               

                 حلقه
 

 شرح پروسه
مطلـب اصـلي   . اجراي پروسه در يك كارگاه در حال كار به سـادگي صـورت مـي گيـرد             

. ستيك فرسوده استفاده شود كه منجر به ايجاد حرارت بيش از حد نشوداينست كه از تعدادي ال
ارگاه با تعداد دود و غبار گيـر و         كتعداد حلقه الستيك قابل شارژ با تجهيزات قابل دسترسي در           

الستيك ها در سبد بارگيري نزديك به       . وجود، سيستم خنك كننده در دودكش تعيين مي گردد        
تحت فشـار قراضـه     . اضه فوالد روي الستيك ها قرار مي گيرد         كف سبد قرارداده مي شود، قر     

شكل (قراضه با كمك چنگگ     . فوالد، الستيك ها فشرده گشته و فضاي خالي بين آنها كم مي شود            
از نظـر ايمنـي اگـر    ) در صورتي كه الستيك ها پاره شده باشد (يا نوار نقاله يا توسط مگنت       ) ۳-

بعد از بارگيري . گيرد بايد آنها را بصورت تكه تكه درآوردالستيك ها در بسته هاي قراضه قرار 
در اثر برخورد با . سبد با قراضه و  الستيك هاي فرسوده آنها را در داخل كوره تخليه مي كنند          

نسوز گرم و يا مذاب باقي مانده در كوره با تماس با شعله اكسي فويل يا در اثر ايجـاد قـوس،                
 سـوخت بـا جريـان     -اكسيژن توسط النس يا مشعل اكسي       . الستيك ها مشتعل شده و مي سوزد      

در اثـر احتـراق،   . بعد از اشتعال الستيك ها اين جريان قطع مي شود         . گاز طبيعي تغذيه  مي شود     
شعله و گازهاي حاصله از احتـراق السـتيك هـا از بـين       . الستيك ها جايگزين گاز طبيعي مي شوند      

د منتشـره    سوخت با موا   – دمشي از طريق اكسي      اكسيژن. عود مي كنند  صقراضه عبور كرده و     
 مي سوزد و در اثر حرارت ايجاد شده قراضه پيش گرم شده و گازها از الستيك تركيب شده و 

هواي اضافي احتراق ممكن است از طريق درب كوره يـا دريچـه     . به سمت باال حركت  مي كنند      
مقداري از كربن . كاسته مي شودهاي مكش غبار وارد كوره شود لذا از ميزان اكسيژن مصرفي 

الستيك توسط قراضه جذب مي شود و همانند روش مرسوم افزودن كربن، ميزان كربن فوالد 
 . افزايش مي يابد

 
 آزمايشات اوليه و يافته ها

قبل از اينكه الستيك هاي فرسوده در كوره قوس الكتريكي بكار برده شود، تحقيقات در               
به غيـر از كـوره هـاي    . وده در ديگر صنايع انجام پذيرفته است      زمينة كاربرد الستيك هاي فرس    

سيمان، الستيك هاي فرسوده در رشته هاي ديگر بعنوان سوخت مـورد اسـتفاده قـرار نگرفتـه                
است، سيم و نوار فوالدي موجـود در درون السـتيك هـا و بـزرگ بـودن ابعـاد السـتيك هـاي                       



.  را در صنايع ديگر محدود كرده اسـت     فرسوده در مقايسه با سوخت هاي مرسوم استفاده آن        
الستيك هاي فرسوده همراه با ذغال در نيروگاه حرارتـي بصـورت تركيبـي در بيلرهـاي ويـژه            

دانه در كاربرد تركيبي الستيك ها بريده و خرد شده و باندازة . مورد استفاده قرار گرفته است
هنگاميكـه  . عمليات بريـدن هزينـه هـاي زيـادي در برمـي گيـرد      . ذغال مصرفي مي رسدبندي  

. الستيك و ذغال مشتعل مي شوند سيم هاي فوالدي ذوب شده و لوله هاي بيلر را مي پوشـاند                   
در بعضـي  . اين براي تعمير و نگهداري بيلرها مشكالتي ايجاد مي كند و قابـل قبـول نمـي باشـد               

ولي اين عمليات نيز هزينه هاي زيادي را به         . ها از بدنه جدا مي گردد     موارد سيم هاي الستيك     
لـذا بـا   . در هر حال كاربرد الستيك در بيلرها انتشار آالينده ها را بهينه مـي سـازد    . همراه دارد 

توجه به موارد بيان شده كاربرد الستيك ها در  كوره هاي قوس الكتريكـي پتانسـيل بزرگـي را                
والدي براي كوره قوس الكتريكي مشكل ايجاد نكرده و انتشار آالينده هـا           دارا است، چون سيم ف    

 .كاهش مي يابد
قبل از شروع آزمايشات آموزش و يادآوري هـاي الزم بـه پرسـنل كارگـاه داده شـده       

پيش بيني مي گرديد كه هنگام بارگيري الستيك ها دود زيادي در اثر اشتعال السـتيك هـا       . است
از اينجهـت مطالعـات و تمركـزي روي شـيمي فـوالد و           . ا در بـر گيـرد     پديدار شود و كارگاه ر    

 .تجهيزات نظير غبارگير، بگ هاويس و سيستم دودكش صورت گرفته است
آزمايشـات  . اولين آزمايشات با بكارگيري تعداد كـم از السـتيك هـا شـروع شـده اسـت             

 تني ۲۰ الستيك در شارژ ۳ الي ۲د و پائين آوردن حوادث احتمالي با نابتدائي جهت ارزيابي فراي 
 .قراضه آغاز گرديد و مشكلي مشاهده نگرديد

 الستيك براي يك تن فوالد در كوره هاي مرسـوم قابـل     ۲نتايج تست ها نشان مي دهد       
در صورت بكارگيري مقـدار    . قبول  است بازاي هر ذوب سه  يا چهار شارژ صورت گرفته است             

در شـارژهاي  .  بودن كوره مشكلي وجود نـدارد  بيشتر الستيك در شارژ اول و دوم بدليل خنك        
. بعدي بدليل گرم بودن كوره و اشتعال سريع الستيك هااز تعداد الستيك هـا كاسـته مـي شـود                    
. هنگام اشتعال الستك ها در كوره برعكس اشتعال آن در هواي آزاد  دودة سياه ايجاد نمي شود

 .الينده مي سوزندالستيك ها بدون ايجاد دوده بصورت تميز بدون انتشار آ
بدليل اينكه كوره داراي خنك كننده در قسمت دودكش مكنده نداشت باال بردن تعـداد      

آزمايشات در كارگاه ديگر نيـز انجـام گرفتـه ولـي مشـكل      . الستيك مصرفي محدود بوده است   
 . اساسي نظير دوده و انتشار آالينده ها مشاهده نشده است

ك هاوس تعميرات قابل توجه اي مشـاهده نگرديـده      از نظر دما و فشار در غبارگير و ب        
نوارهاي فـوالدي موجـود در     . در فوالد توليدي افزايش مس و گوگرد ديده نشده است         . است

 كربني مي باشد سطح آنها جهت جلوگيري از خوردگي بـا اليـه         ۱۰۷۰الستيك ها از جنس فوالد      



دهاي با ناخالصـي و گـوگرد كـم    الستيك ها براي توليد فوال. نازك برنز پوشش داده شده است  
. همانند ذغال و كك الستيك ها نيز مي توانند كربن فوالد را افزايش دهند. بكار برده شده است

اگـر تمـاس هـم بـوده اسـت      . در حين ذوب الكترودها با الستيك ها تماس حاصل نكـرده اسـت         
 .   مشاهده نشده است

كنـورتر اكسـيژني در كارخانـه             شايان ذكر است استفاده از السـتيك هـاي فرسـوده در             
 .فوالد سازي هيروهاتاي ژاپن با موفقيت انجام پذيرفته است

 
  نوكر– بكار گيري الستيك در فوالد آوبرن  

 تن الستيك فرسوده مصرف شده است كه ۳۵۰ نوكر آمريكا –در كارخانه فوالد آوبرن 
شركت ياد شده از الستيك هـاي  در اين تحقيقات   .  هزار الستيك خودرو سواري است     ۳۵معادل  

در اين راستا جـايزه   . فرسوده بازيافت كربن ، انرژي و فوالد را بطور مطلوب انجام داده است            
در اين كارخانـه بكـارگيري السـتيك هـاي     .  را دريافت كرده استUS EPAحفظ محيط زيست 

يقات انجـام  فرسوده در شارژ كوره قوس الكتريكي بصورت فرايند معمول درآمده است و تحق   
شده نشان مي دهد كـه اسـتفاده از السـتيك هـاي فرسـوده در فراينـد فـوالد سـازي مـداوم                       

(Consteel)   طبق اطالعات و گزارشات دريافت شده از الستيك سازي گوديير      .  امكان پذير است
و ديگر شركت هاي مشابه در صورت احتراق الستيك ها در دماي باال دي اكسـين تشـكيل نمـي                 

كمتـري ايجـاد مـي      ) تركيبات عالي فرار   (VOCراق الستيك ها نسبت به احتراق ذغال        احت. شود  
 منتشر شده نسـبت بـه       VOCضمناً در صورت بكارگيري تركيبي از ذغال و الستيك ميزان           . كند

 .ذغال تنها خيلي كمتر است
 

 انتشار آالينده ها ناشي از مصرف الستيك هاي فرسوده در كوره
 از كـوره هـاي قـوس        CO2يقات نشان مي دهد كـه انتشـار گـاز           نتايج آزمايشات و تحق   

طبـق  . الكتريكي در ذوب هاي با الستيك هاي فرسوده نسبت به ذوب هاي معمولي كمتـر اسـت     
 NOx در كوره هاي سيمان با بكارگيري الستيك ها در تامين انرژي ميزان        US-EPAگزارشات  

 بـه  CO2تراق گرم و تميزتر انتشار گـاز       بدليل داشتن كربن كمتر و اح     . منتشره كاهش مي يابد   
 . نسبت به فرايند بكارگيري ذغال تنها كاهش مي يابد۵/۱۹%ميزان 

 
 خالصه 
بكارگيري الستيك هاي فرسوده در كـوره هـاي قـوس الكتريكـي در هزينـه هـاي ذوب            )۱

 .چندين دالر بازاي هر تن فوالد صرفه جويي بعمل مي آورد
 .اي شارژ كربن را كم يا حذف مي كنداستفاده از الستيك ها،  هزينه ه )۲



 .قيمت هر حلقه الستيك فرسوده تقريباً  يك دالر است )۳

 .الستيك هاي فرسوده داراي فوالد با كيفيت باال در نوار و سيم است )۴

 .الستيك ها انتشار آالينده ها را در كوره قوس الكتريكي كاهش مي دهند )۵

 نقش ايفا مي كنند لـذا انتشـار گـاز       CO2 به   COالستيك ها بعنوان كاتاليزاتور در تبديل        )۶
COدر اتمسفركاهش مي يابد . 

 . افزايش مي يابدCO2 به COانرژي قابل دسترسي در كوره با تبديل  )۷

 . منتشر مي كنندCO2 كمتر گاز ۵/۱۹%الستيك ها نسبت به گزينة ذغال تنها  )۸

ن مصـرف  استفاده از الستيك ها بعنوان انرژي شـيميائي اضـافي منجـر بـه كـاهش ميـزا          )۹
 .انرژي الكتريكي مي گردد

الستيك ها بغير از صنايع فوالد در كارخانه هاي سيمان و نيروگـاه بـا موفقيـت مصـرف             ) ۱۰
 . شده است

 گوگرد مي باشند كه نسبت به ذغال وكك خيلي باال ۵/۱%الستيك ها ي فرسوده داراي   ) ۱۱
 امكـان پـذير     ۰۲۵/۰%زيـر   است بدليل سوختن كامل آن ،امكان توليد فوالدهاي با گـوگرد            

 .است

 هـزار تـن السـتيك    ۶۰در كشور ژاپن در فوالد سازي هيروهاتا در كنـورتر اكسـيژني،    ) ۱۲
 . با موفقيت مورد استفاده قرار گرفته است۲۰۰۳فرسوده در سال 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 انتقال الستيك هاي فرسوده به كارگاه ذوب : ۱ –شكل 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  نگه داري الستيك هاي فرسوده در كارگاهمحل : ۲ –شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حمل الستيك ها توسط چنگگ به كوره : ۳ -شكل  


