
 

 

  
   

  هاي آهنپخته بر فرایند سینترسازي کانهبندي آهک تاثیر دانه
  

  دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی مواد - 1 
  شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان - 2

  

  

  چکیده

و کیفیت سینتر تولیدي پرداخته شده فرایند سینترسازي بر خته پآهک بندي دانهدر این تحقیق به بررسی تاثیر 

 بنديبا دانه  پختههایی در مقیاس پایلوت انجام گرفت و در طی انجام آنها آهک بدین منظور آزمایش  . است

mm 10-0  ،mm 3-0   و mm 1-0       مورد استفاده قرار گرفت و تاثیرات آن بر رفتار گرانوله شـدن مـواد در 

هاي پژوهـشی نـشان داد در    یافته.  و کیفیت سینتر تولیدي مورد بررسی قرار گرفت        سازي و پخت  طی مخلوط 

متر، از مقدار آهک پخته واکنش نداده در سینتر نهایی    میلی 3 تا   0بندي  دانهصورت استفاده از آهک پخته با       

و هـاي پیونـدي فیزیکـی     همچنین با ریزکردن آهک بـه عنـوان یـک چـسب، انجـام واکـنش          .شودمیکاسته  

بـا ریزکـردن آهـک و در نتیجـه افـزایش      . گـردد شیمیایی  تسهیل یافته و باعث بهبود فرایند گرانوالسیون می       

  .شودهاي کلسیم نیز زیاد میپذیري آن، مقدار فازهاي شیمیایی مطلوب در سینتر مانند فریتواکنش

   

 شدن آهک پخته، گرانولهکانه آهن، سینترسازي، : کلمات کلیدي 

  

  

  

  

  مقدمه



 

بـراي تولیـد چـدن بـا هزینـه پـایین و عملکـرد         .باشـد هاي آهن یکی از اجزاء مهم شارژ کوره بلند مـی     سینتر کانه 

اص بهینه مـواد بـار در کـوره بلنـد بـستگی بـه           وداشتن خ . نیاز است  مناسب کوره بلند، باري با خواص بهینه مورد       

 ریزسـاختار دارد،  هوجود دارد، خواص آن بستگی بوقتی سینتر در مواد بار   . دارد) فیزیکی و شیمیایی  (خواص بار   

خـام مـصرفی بـراي      که خود بستگی به مینرالـوژي مخلـوط مـواد         هبراي مثال با فازهاي مینرالی سینتر بستگی داشت       

  .تولید سینتر دارد

فرآیند سینترسازي به منظور کلوخه کردن مخلوطی از کانه هاي آهـن، فالکـس و کـک بـا انـدازه دانـه کمتـر از          

mm8   استفاده می شود تا سینتر با اندازه غربال شده بـین mm35-12        بـه دسـت آیـد کـه توانـایی تحمـل فـشار 

  .اعمالی و دماي داخلی کوره بلند را داشته باشد

شود، این عملیات شامل هموژن سازي مواد در اسـتوانه گـردان   قبل از فرآیند سینترسازي مخلوط کانه گرانوله می  

هـاي تـشکیل شـده بـر روي زنجیـر      سـپس گرانولـه  . آب مـی باشـد   %  6-8مراه با افـزودن    در طی چندین دقیقه ه    

 رسـیده و باعـث ذوب   C1300-1250°    دمـا در طـی عملیـات سینترسـازي بـه حـدود       . شـود سینترسازي شـارژ مـی    

کیبـات  شود و به چندین فاز مینرالی بـا تر  سپس این ماده سرد می    . شودموضعی و تشکیل یک ماده نیمه مذاب می       

هـاي  سـیلیکوفریت  تـرین آنهـا هماتیـت، مگنتیـت،       شود که عمـده    متفاوت کریستالیزه می   1شیمیایی و مورفولوژي  

انـرژي فرآینـد از سـوختن کـک تـامین      . هاي کلسیم می باشدوسیلیکات) ها یا فریتSFCA(کلسیم و آلومینیم  

  .]2-1[ شودمی

  :ینترسازي می باشد زیراسازي یکی از مراحل بسیار مهم در فرآیند سگرانوله

i (توزیع اندازه گرانوله به طور مستقیم با نفوذپذیري بستر و نرخ تولید در ارتباط است.  

ii (            امکان طراحی نوع مطلوب گرانوله، براي یک مخلوط کانی به منظور ایجاد یـک ریزسـاختار مینرالـی خـاص

  .] 4-3[ وجود دارد

                                                
1- Morphological  



 

جریان هـوا از میـان بـستر، سـرعت حرکـت جبهـه اشـتعال و  پروفیـل         سازي بر نفوذپذیري بستر و سرعت      گرانوله

هاي تشکیل شده  شدن یک مخلوط خاص کانه، ساختار و ترکیب گرانوله    رفتار گرانوله . حرارتی بستر مؤثر است   

از جمله عوامل موثر جهـت بهبـود   . هاي سینترسازي تأثیرگذار استرا تعیین می کنند که این موارد نیز بر واکنش    

بندي ریز و یا استفاده از سازي، استفاده از ذرات آهک پخته شده با دانه      در طی مخلوط   بلیت گرانوله شدن مواد   قا

   .]7-5[باشد  آهک هیدراته می

نتر تولیدي یبندي آهک پخته  بر فرایند سینترسازي و کیفیت سله به بررسی تاثیر دانهمقادر این 

  .پرداخته شده است

   
  هاآزمایشمواد و روش انجام 

هاي انجام شده در این تحقیـق در آزمایـشگاه سینترسـازي شـرکت سـهامی ذوب      کلیه آزمایش 

، 1بدین منظور از سنگ آهن بافق بـا ترکیـب شـیمیایی جـدول               . آهن اصفهان انجام شده است    

، کـک بـا   3، آهک پخته با ترکیب شـیمیایی جـدول    2سنگ آهک با ترکیب شیمیایی جدول       

در .  استفاده شده اسـت   5 و سینتر برگشتی با ترکیب شیمیایی جدول         4 ترکیب شیمیایی جدول  

) 6جـدول  (ها ترکیب شیمیایی مخلوط سینترسازي یکـسان در نظـر گرفتـه شـده              کلیه آزمایش 

    . بنـدي آهـک پختـه تغییـر کـرده اسـت            بدست آیـد و فقـط دانـه        7/1-8/1بنحوي که بازیسیته    

  . مورد استفاده قرار گرفتmm 1-0 و mm 10-0، mm 3-0بندي آهک پخته در محدوده دانه

  

  

  .ترکیب شیمیایی سنگ آهن  .1جدول 

TiO2 MnO P S MgO Al2O3 FeO CaO TFe SiO2 LOI H2O 

13/0  53/0  19/0  08/0  3/2  88/0  7/22  94/1  3/61  56/5  52/0  2/2  



 

  .ترکیب شیمیایی سنگ آهک  .2جدول 

CaO SiO2 LOI H2O 

04/54  82/0  65/42  1/1  

  

  . ترکیب شیمیایی آهک پخته  .3جدول 

CaO SiO2 LOI 

26/93  63/0  23/3  

  

  . ترکیب شیمیایی کک  .4جدول 

C  Ash LOI 

7/81  24/16  1/10  

  

  .ترکیب شیمیایی سینتر برگشتی  .5جدول 

TiO2 MnO P S MgO Al2O3 FeO CaO TFe SiO2 

95/0  38/1  134/0  055/0  14/2  14/1  59/12  44/11  6/52  95/6  

  ) کیلوگرم50بر مبناي (مقدار و درصد مواد مصرفی . 6جدول 

  .هاي انجام شده در پات آزمایشگاهدر آزمایش

 منگنز شورآب  منگنز شمس آباد  آهک پخته  سنگ آهک  برگشتی کک  سنگ آهن  

  Kg 31  6/2  5/7  0/5  65/0  9/1  4/1وزن، 

  7/2  4  3/1  10  15  5  62  درصد وزنی



 

در مرحله اول که فقط مخلوط شدن مواد مورد نظر .  انجام شدمخلوط کردن مواد در دو مرحله

پس از توزین، آنها را به صورت توده هرمی شکل روي یکدیگر انباشته کرده سپس با بود،  

در مرحله دوم که با . کن، رطوبت الزم نیز به آن افزوده شدهدایت کردن آنها به داخل مخلوط

ردید، مواد مخلوط شده در مرحله اول این بار بدون اضافه هدف انجام فرایند گرانوالسیون انجام گ

کردن رطوبت، به آرامی به درون مخلوط کن ریخته و اجازه داده شد تا مواد گرانوله شده بتدریج 

در این حالت مواد بصورت میکروپلت یا همان گرانوله . کن سرریز و خارج شونداز انتهاي مخلوط

  . بر روي هم انباشته شد

 و ارتفاع cm 30اي شکل به قطر ت مخلوط بار تهیه شده از یک پات سینترسازي استوانهبراي پخ

cm 40پات سینترسازي از طریق قسمت انتهایی در پایین به یک پمپ ایجاد خالء .  استفاده شد

     متصل است که با ایجاد کردن خال ، سبب حرکت هوا از باال به پایین در بستر بار داخل پات 

 در کف این استوانه یک صفحه مشبک قرار دارد که از وارد شدن بار به قسمت پمپ .شودمی

است و روي بدنه آن در حرارت بدنه پات از فوالد مقاوم به . کند مکش کننده هوا جلوگیري می

هایی براي قرار دادن ترموکوپل در داخل بار پیش بینی شده  محلمتري از یکدیگر میلی 50فواصل 

بینی شده است که  تر از صفحه مشبک کف پات نیز دو ورودي دیگر پیش پاییندر قسمت. است

از یکی براي قرار دادن ترموکوپل در گاز خروجی و از دیگري براي اندازه گیري اختالف فشار 

  .شودایجاد شده در زیر بستر استفاده می

سینتر برگشتی  که از) mm 12-8 با ابعاد(براي انجام پخت در هر مرتبه، ابتدا با استفاده از زیر بستر 

سپس مخلوط مواد .  روي صفحه مشبک داخل پات بارریزي شدcm 3تهیه شده بود تا ارتفاع 

در مرحله بعد با استفاده .  برسدcm 30کن داخل پات ریخته شد تا ارتفاع به آماده شده در مخلوط

در ادامه با .  پوشانده شدروي سطح بار ) gr 500( و خاك اره و نفت  ) gr 500( از خرده کک 

 پس از .روشن کردن سطح بار و روشن کردن پمپ مکش کننده عملیات پخت سینتر آغاز شد



 

کامل شدن پخت سینتر، عملیات تخلیه سینتر از داخل پات انجام شد و ظاهر آگلومره از نظر 

زي در  تصویري از پات سینترسا1در شکل.تکمیل فرایند سینترسازي مورد بررسی قرار گرفت

  . شودپایلوت ذوب آهن اصفهان مشاهده می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .هاي جانبی آزمایشگاه آگلومراسیون ذوب آهن اصفهانپات سینترسازي و دستگاه .1شکل 

  

هاي انجام شده، پس از تخلیه سینتر بدسـت آمـده از داخـل پـات، بـر      ي حاصل از پختهابه منظور ارزیابی نمونه  

  . انجام گرفتآنالیز شیمیایی، متالوگرافی با میکروسکوپ نوريروي آن آزمون استحکام، 

  

  



 

  نتایج و بحث

بندي مواد مصرفی مشابه مقدار و دانههاي انجام شده همانطورکه قبال ذکر گردید در کلیه آزمایش

شود که با ریز کردن اندازه می بینیپیش. وده و فقط اندازه ذرات آهک پخته تغییر کرده استب

درشت بودن بیش همچنین . هاي سینتر افزایش یابدخته تا حد بهینه، استحکام نمونهذرات آهک پ

از اندازه ذرات آهک پخته، به علت باعث باقی ماندن بخشی از این ذرات بصورت واکنش نداده، 

، 2در شکل . شودمی فته شدن باعث خرد شدن سینترگدر قسمت انبار جذب رطوبت کرده و با ش

این  .نشان داده شده است  mm 10-0 سینتر داراي آهک با در نمونهباقیمانده ذرات آهک پخته 

امر باعث کاهش فعالیت مناسب آهک پخته به عنوان چسب و همچنین کاهش کیفیت سینتر 

تر آن در مخلوط مواد، بندي آهک پخته و توزیع یکنواختبا ریز شدن دانه. گرددتولیدي می

زیاد شده و مقدار فریت کلسیم نیز واکنش پذیري آن عنوان چسب، عالوه بر بهبود عملکرد آن به 

  .دوشمیبیشتري تشکیل 

  

  
   mm 10-0داراي اندازه ذرات آهک پخته در سینتر باقیمانده ذرات آهک پخته وجود  .2 شکل 

  

 باقیماندهذرات آهک پخته 



 

 هاي سینتر بدست آمده در این هاستحکام و ترکیب شیمیایی نمونعدد  به ترتیب 8 و 7در جداول 

بندي آهک انه دبا ریزشدنشود، دیده می 7همانطور که در جدول . آورده شده استها مایشآز

ت امر آنسعلت این . یابد می کاهشmm 5افزایش و یا به عبارتی درصد ذرات زیر  استحکام پخته،

که با ریز شدن ذرات آهک، واکنش پذیري آن زیاد شده و مقدار آهک خام و واکنش نداده در 

با ریزشدن اندازه ذرات آهک تمامی ذرات آن وارد واکنش شده و بنابراین . یابدهش میسینتر کا

آهکی باقی نخواهد ماند که بتواند با جذب رطوبت و ایجاد شگفته یگر پس از پایان سینترسازي د

 بندي آهک و در نتیجه دانه  همچنین با ریز کردن. شود ایجاد ترك و خرد شدن سینتر شدن باعث

پذیري آن، حجم فازهاي زودگداز و پیوند دهنده فریت کلسیم نیز افزایش یافته و اتصال واکنش

عالوه براین توزیع آهک در مخلوط نیز . تري را در بین ذرات مواد بهمراه خواهد داشتمطلوب

   .آیدبوجود میفریت کلسیم از نوع تري اي یکنواخت بوده و فاز سربارهتریکنواخت
  

  .بندي آهک پختهحکام سینتر تولیدي و زمان پخت آن در اثر تغییر دانهعدد است. 7جدول 
  )دقیقه(زمان پخت   اماستحکعدد   شماره نمونه

  35  7/23  شاهد
C-1  5/23  33  
C-2 2/21  33  

  
  .بندي آهک پختهبا تغییر دانهسینتر تولیدي تغییر ترکیب شیمیایی .  8جدول 

 FeO  Fe SiO2  CaO MnO  بازیسیته  بندي آهک پختهدانه

mm10-0  74/1  23/13  25/55  92/6  07/12  30/1  
 mm3-0  82/1  07/12  97/53  10/7  92/12  22/1  
mm 1-0  71/1  89/13  36/54  11/7  15/12  30/1  

  
  



 

بندي مختلف آهک سینتر تولیدي با دانههاي ، در مورد ترکیب شیمیایی نمونه8براساس جدول 

بندي مواد مصرفی مشابه بوده و فقط دانه مقدار  زیراشود،ندانی مشاهده نمیچتغییرات پخته، 

  . آهک تغییر داده شده است

  

  گیرينتیجه

با مـصرف آهـک   داد که نشان تحقیق هاي انجام شده در این     نتایج بدست آمده از آزمایش     بررسی

، از مقـدار آهـک پختـه واکـنش          ) mm 1-0در صورت امکـان      ( متر میلی 3 تا   0بندي  پخته با دانه  

داده در سینتر نهـایی کاسـته شـده و از خردشـدن سـینتر ناشـی از جـذب رطوبـت در بخـش انبـار                ن

هـاي  همچنین با ریزکردن آهک به عنوان یک چـسب، انجـام واکـنش         . آیدجلوگیري به عمل  می    

بنـابراین بـا   . گـردد پیوندي فیزیکی و شیمیایی  تسهیل یافته و باعث بهبود فرایند گرانوالسـیون مـی         

ي مناسب بستر سیترسازي، استحکام مکانیکی افزایش یافته و در نهایـت کیفیـت سـینتر و             نفوذپذیر

پذیري آن، مقدار فازهاي با ریزکردن آهک و در نتیجه افزایش واکنش . رودراندمان تولید باال  می    

  .  شودهاي کلسیم نیز زیاد میشیمیایی مطلوب در سینتر مانند فریت
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