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 مقدمه

با کشف و استخراج فلزات زندگی بشر دگرگون . کشف فلزات یکی از مهمترین رویدادهاي تاریخ بشر است

سرعت این دگرگونی بعد از انقالب صنعتی فوق العاده افزایش یافت به شکلی که این تغییرات پایه هاي . شد

وسایل زندگی بشر بشمار می روند و  امروزه فلزات از اجزاء اصلی. تمدن و صنعت بشر امروزي را بنیان نهاد

براي سهولت در یادگیري ، خواص و موارد . زندگی و تمدن بشر امروزي بدون آنها غیر قابل تصور است

 : مصرف فلزات آنها را به صورت زیر طبقه بندي می کنند

 فلزات آهنی شامل فوالدها و چدنها )1

پیدایش آلیاژها و فلزات  وم ، طال، روي و آلیاژهاي آنهافلزات غیر آهنی یا آلیاژهاي رنگی شامل آلومینی )2

نیز نمی توان از  موارد کند و در اکثررنگی مخصوصاً آلومینیوم نقش و موارد استعمال فلزات آهنی را کم نمی

مقدار مصرف فلزات آهنی و همچنین مقدار فوالد تولید شده از عوامل . آنها بجاي فلزات آهنی استفاده نمود 

  .تعیین قدرت اقتصادي یک کشور استاصلی 

  



  2   د    آ وزش و  و  ه  نا ع ا سا ی                                                                                          ط  و ید                                                                                

  ذوب آهن اصفهان تاریخچه

تراز دیگر  از جهت آشنایی با نحوه به دست آوردن آهن و فوالد همسطح و هم ایران در قرون و اعصار گذشته،

اما در سه قرن اخیر به لحاظ افزایش سرعت تحوالت در زمینه تکنولوژي تولید  .جوامع و تمدن هاي بزرگ بود

در کشورهاي صنعتی و نیاز روز افزون به محصوالت فوالدي ایران در زمره وارد کنندگان محصوالت  فوالد

فلزي قرار گرفت وایجاد یک کارخانه ذوب آهن که ما در صنایع محسوب می شود به عنوان یک آرمان ملی از 

داخلی و محدودیتهاي  که همواره با موانع متعددي از جمله مشکالت سیاسی خارجی و دوره قاجار مطرح بود

تا اینکه در چارچوب پروتکل همکاریهاي فنی و اقتصادي بین دولت هاي ایران و شوروي .مالی مواجه بود

  .سابق،احداث کارخانه ذوب آهن،مورد توافق قرار گرفت و موافقت نامه اي به امضا رسید

بر  .نه ذوب آهن در ایران بودیکی از اصول این توافق نامه همکاري دولت شوروي در زمینه احداث کارخا

و  براي تهیه طرح )تیاژپرم اکسپورت شوروي(همین اساس شرکت ملی ذوب آهن ایران قراردادي با مؤسسه

کارشناسان شوروي با توجه .تجهیزات الزم کارخانه و تجهیز معادن سنگ آهن و زغال سنگ آهک منعقد کرد

شناخته شده زغال سنگ،ظرفیت کارخانه را در فاز اول  به محدودیت منابع مالی و مواد اولیه خصوصا ذخایر

  .هزار تن فوالد در سال تعیین کردند که مورد موافقت قرار گرفت 550

متعاقبا کارشناسان ایرانی و شوروي اطراف شهر اصفهان را از نظر استحکام طبقات زمین،موقعیت محل از نظر 

رتباطی،عوامل فنی،اقتصادي اجتماعی مورد بررسی قرار ،مواد اولیه،خطوط ازلزله،تأمین آب،انرژي الکتریکی

کیلومتري جنوب غربی اصفهان براي احداث کارخانه  45در نتیجه مطالعات آنها دشت طبس واقع در .دادند

کارهاي اجرایی احداث ساختمان واحد هاي مختلف کارخانه از سال . مناسب تشخیص داده شده و قطعیت یافت

، 1350گاه هاي کک سازي،آگلو مراسیون و کوره بلند شماره یک در نیمه اول دي ماه آغاز وبا ایجادکار 1346

بهره برداري از مجتمع با تولید چدن آغاز شد و تولید محصوالت فوالدي نیز با راه اندازي بخش فوالد سازي 

  .هزار تن در سال شروع شد 550با ظرفیت  1351ومهندسی نورد در دي ماه 
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تن  000/900/1کارهاي ساختمانی و اجرایی طرح توسعه براي رسیدن به ظرفیت  1351متعاقب آن در سال 

فوالدسازي،  ،مراسیون،کک سازيره دو و توسعه بخشهاي مختلف آگلوفوالد در سال با احداث کوره بلند شما

الت لیکن به دلیل اشکا.به اتمام رسید 1357شروع گردیدوعملیات ساختمانی کمپلکس چدن در سال ...و نورد

موجوددر طراحی ماشین هاي ریخته گري مداوم روسی،فوالدسازي،به عنوان گلوگاه و محدود کننده تولید بود 

بهره  1369نصب دو دستگاه ریخته گري مدرن از کشور ایتالیا شروع و در سال  1367که در همین رابطه از سال 

  .برداري کامل از کمپلکس فوالد تا مرز ظرفیت اسمی انجام پذیرفت

طرح توسعه در اگر چه در دوران جنگ تحمیلی در ذوب آهن نیز همچون دیگر صنایع روند رسیدن به اهداف 

از اتمام جنگ این کارخانه با به کارگیري امکانات خود توانست به مرز تولید  حد مطلوب نبود ولی پس

  .تن یعنی بیش از ظرفیت نصب شده تجهیزات خود برسد 000/000/2

کارخانه قرار گرفت و با کاربال مطالعات انجام شده،اجراي باز سازي جامع و همه جانبه در دستور در ادامه به دن

تکیه به توانمندي هاي موجود در نیرو هاي متخصص سعی شد ضمن استفاده از ظرفیت باز سازي با کمترین 

اضافه کرده و همچنین  هزینه و اتالف وقت اقدام به افزایش ظرفیت تولید واحد ها نموده،تنوع محصوالت را

پیرو بررسی و مطالعات انجام شده و با هدف متوازن نمودن ظرفیت تولید واحدهاي . کیفیت آنها را بهبود بخشید

  .کارخانه در دستور کار قرار گرفتمختلف کارخانه اجراي طرح توازن 

  

  سنگ هاي آهن

 مقدار یا درصد. کنندمی جود دارند تهیهاکثر فلزات از جمله آهن را از سنگهاي معدنی که در پوسته زمین و

سنگ . آهن در سنگ آهن باید در حدي باشد که استخراج آن با سطح تکنولوژي امروزي مقرون به صرفه باشد

ترکیبات آهن دار . تشکیل شده است) هاناخالصی(و گانگ ) ترکیبات آهن دار(از دو قسمت کانه  هاي آهن

  .د و ناخالصی هاي عمده شامل سیلیس، فسفر و گوگرد استباشنمی معموالً اکسیدي و کربناتی
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آهن % 5آلومینیوم، % 8.5سیلیسیم،  %27.5اکسیژن ، % 47کیلومتر بطور متوسط داراي  16پوسته زمین تا ضخامت 

  . سایر عناصر دیگر است% 12و 

امروزه در تولید فوالد . نوع سنگ آهن کشف شده، اما تعداد کمی از آنها ارزش استخراج را دارند 350تاکنون  

  .کنندمی استفاده) سیدریت(اغلب از سنگهاي آهن اکسیدي و کربناتی 

  

  :طبقه بندي سنگهاي آهن

  :سنگ هاي آهن را به چهار دسته اصلی تقسیم می کنند

  .است Fe3O4هاي آهن مغناطیسی که داراي کانه مگنتیت سنگ)1

  .است Fe2O3هاي آهن هماتیتی که داراي کانه هماتیت سنگ)2

  .است Fe2O3.nH2Oهاي آهن لیمونیتی که داراي فرمول شیمیایی سنگ) 3

است یا ایلیمینت با فرمول  FeCO3هاي آهن کم عیار مانند کربنات آهن یا سیدریت که داراي کانه سنگ) 4

.FeO.TiO2  

  

  استخراج سنگ معدن و انتقال آن

  ار و برداشت از معدن بصورت قطعات بزرگ می باشند نظر به اینکه اکثر سنگهاي معدنی آهن دار پس از انفج

ابعاد سنگ آهن هاي حاصله پس از این مرحله بین . هاي فکی یا مخروطی خرد کردباید آنها را با سنگ شکن

میلی متر براي تولید  10ها سپس سرند شده و به دو دسته صفر تا این سنگ آهن. میلی متر است 25صفر تا 

شوند و در صورت نیاز به افزایش عیار میلی متر براي شارژ در کوره بلند تقسیم می 25تا  10و ) آگلومره(کلوخه 

 4/0سنگ آهن و تولید کنستانتره از آسیب هاي گلوله اي یا میله اي براي رساندن ابعاد سنگ آهن به صفر تا 
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همچنین اگر . شوداستفاده می از کنستانتره بیشتر در تولید گندله یا بریکت. شوداستفاده می) مش 350صفر تا (

بخواهیم عیار سنگ آهن هاي مورد استفاده در کلوخه سازي را افزایش دهیم، کنستانتره را به میزان محدودي 

  .کنیمبه سنگ آهن هاي کلوخه سازي اضافه می

نوع کانه، درصد تخلخل،  ،روش استخراج سنگ معدن و عملیات انجام شده روي آن بستگی به شرایط معدن

به صورت  .کارخانه مصرف کننده سنگ آهن دارد) کوره بلند یا احیاء مستقیم(عیار و همچنین روش تولید 

 : خالصه سنگ معدن پس از برداشت به سه صورت به کارخانه ارسال می شود

براي  میلیمتر 25 تا 10میلیمتر براي تولید کلوخه و 10به صورت خرد شده ودانه بندي شده ، با اندازه صفر تا ) 1

 .شودژ مستقیم به کوره بلند در ذوب آهن اصفهان از این دانه بندي استفاده می  شار

و شارژ در کوره هاي احیاء ) گندله( مش که براي تولید پلت 350تا  0به صورت کنستانتره با دانه بندي  )2

 . ولید گندله استفاده می کنندمجتمع فوالد مبارکه و فوالد خوزستان از کنستانتره براي ت. مستقیم یا کوره بلند

معادن تغذیه کننده ذوب آهن اصفهان به همراه دانه بندي و نحوه ارسال مواد به کارخانه را  1جدول شماره ) 3

  .نشان می دهد
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  معادن تغذیه کننده ذوب آهن اصفهان -1جدول شماره 

  

  

  وسیله ارسال  دانه بندي به میلیمتر  نام معدن  ماده اولیه  ردیف

  واگن راه آهن  25تا10و  10-0  بافق  سنگ آهن  1

  کامیون  25تا10و  10-0  )مشهد(نگان س  سنگ آهن  2

  کامیون  25تا10و  10-0  گلگهر سیرجان  سنگ آهن  3

  کامیون  2تا 10و  10-0  همدان  سنگ آهن  4

  کامیون  25-10  فردوس سیرجان  سنگ آهن  5

  کامیون  25-10و   8-0  شوراب قم  سنگ منگنز  6

  کامیون  8-0  شمس آباد اراك  سنگ منگنز  7

  کامیون و واگن  60-15و  3-0    کوارتزیت  8

  کامیون  60-15  سواد کوه  فلورین  9

  کامیون  3-0  پیربکران  دولومیت  10

  واگن  80-40و  50-12  پیربکران  سنگ آهک  11

  کامیون  3-0  پیربکران  سنگ آهک  12
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  معادن سنگ آهن بافق

 : ار دارند عبارتند ازمعادن سنگ آهن که در منطقه بافق قر

میلیون تن آن داراي ذخایر فسفر کمتر است و هم اکنون  23میلیون تن که  170معدن چغارت با ذخیره قطعی  )1

سال تولید کارخانه ذوب آهن اصفهان با  40پیش بینی می شود ذخایر چغارت کفاف . مورد بهره برداري است 

 .چهار برابر ظرفیت کنونی را دارد

 . میلیون تن در سال که در نزدیکی معدن چغارت قراردارد2ادر ملو با ذخیره کشف شده معدن چ )2

  . میلیون تن 180معدن زرند با ذخیره  )3

  . میلیون تن 220معدن سه چاهون با ذخیره  )4

  . میلیون تن 120معدن ساغند با ذخیره  )6

  

  روش هاي تولید فوالد

  . شوده بلند و احیاء مستقیم استفاده میبراي تولید فوالد معموالً از دو روش کور

  

  یا ذوب و احیا روش کوره بلند

گیرنده (است  co از کک به عنوان عامل تولید کننده گاز احیا که همان گاز منو اکسید کربن یا در این روش

همچنین کک تأمین کننده دماي مناسب براي انجام . استفاده می شود )اکسیژن موجود در ترکیب سنگ آهن

میلیمتر نیز داخل  90تا 60میلیمتر و سنگ آهک  25 تا10عالوه بر کک سنگ آهن . واکنشها در کوره بلند است

  میلیمتر مسیر حرکت گاز در کوره بلند را  10تا  0از آنجایی که سنگ آهن هاي . شودکوره بلندریخته می
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براي . تقیماً واردکوره بلند نمودتوان آنها را مسمسدود کرده و اصطالحاً باعث خفگی کوره می شود، نمی

جلوگیري از این امر قبل از ورود این سنگ ها به کوره بلند آنها را در واحد آگلومراسیون یا کلوخه سازي به 

هاي سنگ آهن در روش عامل به هم چسبیده شدن نرمه. کنندو به قطعات بزرگتر تبدیل می چسبانندهمدیگر می

به عنوان  و آهک موجود در آگلومره در کوره بلند، از سنگ آهک. تکلوخه سازي، ذوب سطحی آنهاس

محصول اصلی کوره بلند چدن مذاب . اي روان استفاده می شودو ایجاد سرباره SiO2 گدازآور براي ذوب

توان به صورت البته چدن مذاب را می. شودسازي ارسال میاست که براي تبدیل آن به فوالد به قسمت فوالد

  . ی نیز به بازار عرضه نمود تا از آن در صنایع ریخته گري قطعات چدنی استفاده شودشمش چدن

 

  روش احیاء مستقیم

در راکتور و یا بوسیله  (CH4) است که یا از سوزاندن ناقص گاز متان H2 و CO در این روش عامل احیاء گاز

کاتالیزور عامل سرعت . آیدمی شکستن گاز متان با مولکول آب در حضور یک کاتالیزور در رفورمر بدست

م از راکتور و در مجتمع ه براي مثال در طرح قائم ذوب آهن اصفهان. دهنده به واکنش شکستن گاز متان است

 و CO ماده ورودي به کوره هاي احیاء مستقیم عالوه بر گاز. شودفوالد مبارکه و اهواز از رفورمر استفاده می

H2  حصول خروجی از کوره هاي احیاء مستقیم، آهن اسفنجی یام .و بریکت است) پلت(گندله     Sponge 

Iron   است که به کوره هاي قوس الکتریکی یا کنورتور ارسال می شود و در نهایت تبدیل به فوالد مذاب شده

به قسمت ریخته گري و سپس نورد فرستاده می   (LF , VD , VOD) و پس از عملیات متالورژي ثانویه

  . شود

  .ژي ثانویه به توضیحات مربوط در فصل فوالد سازي مراجعه شودراي آشنایی با متالوبر
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  واکنش راکتوري یا سوختن ناقص گاز متان     

                CO+2H2    CH4+1/2O2                     
   

H2        CO+3                    CH4+H2O 

  

  :سازيانتخاب روش مناسب فوالد

در انتخاب روشهاي تولید فوالد براي یک کشور، معموالً کشورهایی که داراي منابع غنی ذغال سنگ هستند، 

روش کوره بلند را انتخاب می کنند و کشورهایی که داراي منابع گاز می باشند بیشتر به سمت روش احیاء 

مثالً کشوري که . کشور نیز مهم است البته نوع معادن سنگ آهن و سطح تکنولوژي . مستقیم متمایل هستند 

داراي تکنولوژي باالیی در غنی سازي سنگ آهن است می تواند از معادن فقیرتر نیز بصورت اقتصادي بهره 

ولی در ایران بیشتر حجم تولیدي . از فوالد دنیا به روش کوره بلند تولید می شود%  67هم اکنون . برداري نماید 

  .م تولید می شودفوالد از روش احیاء مستقی

 

  احیاء مستقیمروش هاي متداول 

در هر دو روش از شکستن گاز متان . ال استفاده می شود–واي–امروزه در دنیا بیشتر از دو روش میدرکس و اچ

 (Midland Ross)روش میدرکس توسط شرکت آمریکایی میدلند روس . شوددر واحد رفورمر استفاده می

این روش کوره اي شبیه . مورد بهره برداري قرار گرفت 1969تی آن در سال اختراع شده و اولین واحد صنع

در درجه حرارت حدود  COو  H2کوره بلند وجود دارد که از باال پلت و گندله شارژ می شود و از پایین گاز 

ن جریان گاز و شارژ پلت و گندله مداوم است و سرد شدن آه. درجه سانتیگراد به کوره دمیده می شود 750

  جریان گاز و شارژ پلت و گندله مداوم است و سرد شدن آهن . اسفنجی در قسمت تحتانی کوره دمیده می شود

 واکنش رفورمري یا شکستن گاز متان

 در حضور کاتالیزور           
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از مزایاي روش میدرکس می توان به راه اندازي و شروع تولید . اسفنجی در قسمت تحتانی کوره انجام می شود

در مجتمع فوالد مبارکه پنج واحد  هم اکنون. سریع، باال بودن بازده پایین بودن مصرف سوخت اشاره کرد

ال از چهار کوره به صورت همزمان استفاده می شود و  –واي  –در روش اچ . میدرکس مشغول به کار است

در یک . شودانجام می) برعکس میدرکس که به صورت مداوم است(شارژ مواد و تخلیه آنها به صورت تکبار 

کوره دوم در حال پیشگرم است، کوره سوم در حال . است سیکل کاري یک کوره در حال تخلیه و بارگیري

براي پیشگرم شده به حالت احیاء کوره سرد شده به حالت . احیاء کردن و کوره چهارم در حال سرد شدن است

تخلیه و بارگیري و کوره تخلیه و بارگیري شده به حالت پیش گرم برده می شود  این سیکل تکرار می گردد، از 

  .والد اهواز استفاده می شوداین روش در ف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  11   د    آ وزش و  و  ه  نا ع ا سا ی                                                                                          ط  و ید                                                                                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  کک سازي
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  کک سازي

  :مفهوم احیاء

  .جدا نمودن اکسیژن از اکسیدهاي آهن و آزاد شدن آهن را احیاء سنگ آهن می نامند

. امندنمل احیاء میابراي احیاي آهن به عاملی نیاز است که اکسیژن را از اکسیدهاي آهن جدا کند، این ماده را ع

براي عمل . شودهاي کوره بلند در درجه حرارت هاي زیاد که نتیجه سوختن کک است انجام میتمام واکنش

از گاز طبیعی و مازوت نیز به . احیاء و ذوب در کوره بلند از کک بدست آمده، از ذغال سنگ استفاده می شود

ی هیدروژن گاز طبیعی خیلی بیشتر از قابلیت احیاء کنندگ. کننداستفاده می سوخت کمکیمقدار کم بجاي 

  شود از تزریق گاز طبیعی در کوره بلند نیز استفاده شود تا بوسیله سوختن آن بنابر این سعی می. کربن کک است

     هاي مدرن امروزي از روش تزریق پودر ذغال نیز استفاده در کوره. گاز هیدروژن در کوره بلند تولید شود

  . دهدمی  صرف کک را به شدت کاهش شود، که این امر ممی
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  :ککعلت تهیه 

تواند کلیه شرایط الزم را به عنوان است، نمی%) 35تقریباً (چون ذغال سنگ داراي استحکام کم و ناخالصی باال 

استحکام کافی، درصد پایین (شود تا شرایط الزم سوخت کوره بلند داشته باشد، لذا به کک تبدیل می

  .براي شارژ در کوره بلند را پیدا کند) ارزش حرارتی باال ها وناخالصی

 

  کک نسبت به زغال سنگمزایاي 

  . افزایش درصد کربن و در نتیجه افزایش ارزش حرارتی) 1

  .سایشسقوط و  –فشار  –باال رفتن مقاومت در مقابل عوامل مکانیکی از قبیل ضربه  )2

  .دن گازها و مواد فرار ذغال سنگ حاصل می شودناخالصی هاي فرار که در اثر متصاعد ش شکاه) 3

  .شودافزایش سطح مفید براي سوختن بیشتر که با متخلخل شدن کک تامین می  )4

کک عالوه بر تامین انرژي حرارتی الزم در کوره بلند عمل احیاء اکسیدهاي آهن موجود در سنگ آهن را نیز 

 . انجام شود H2 و  COیا گاز احیاء می تواند مستقیماً توسط کربن. انجام می دهد

کک عالوه بر تامین انرژي حرارتی الزم در کوره بلند عمل احیاء اکسیدهاي آهن موجود در سنگ آهن را نیز 

  .انجام شود  H2و  COیا گاز ) جلوي فرمهاي کوره بلند(احیاء می تواند مستقیماً توسط کربن . انجام می دهد

مقدار رطوبت کک بستگی به مدت زمان توقف (ت آن حداقل باشد ارزش حرارتی کک باید حداکثر و رطوب

اگر مقدار رطوبت کک زیاد باشد اثر منفی ) در برجهاي خاموش کننده و نیز مقدار جذب آب در کک دارد 

روي کار کوره بلند دارد، زیرا از بوجود آمدن یک وضعیت مناسب حرارتی در کوره بلند جلوگیري می کند و 

   .دایین می آیراندمان کوره پ
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 معادن ذغال سنگ ایران

  شرکت ذغال سنگ کرمان  )1

  شرکت ذغال سنگ البرز )2

 ) شاهرود(شرکت ذغال سنگ البرز شرقی  )3

 )سنگرود(شرکت ذغال سنگ البرز غربی  )4

   معدن ذغال سنگ طبس  )5

  

  :آزمایش تعیین استحکام کک

  در این آزمایش . زمایش باربان انجام می شودبراي بررسی استحکام کک تولید شده از واحد کک سازي آ

دقیقه با  4میلی متر را داخل استوانه باربان ریخته وبه مدت  60کیلو گرم کک را با دانه بندي بیشتر از  50مقدار 

میلی  40و 10ها را از داخل باربان خارج کرده واز سرندهاي سپس کک. دور در دقیقه می چرخانند 25سرعت 

کیلو  50عبور کرده اند را وزن کرده و درصد آن را در  10از کک را که از سرند  ذراتی. هندمتر عبور می د

را  باقی می مانند 40و درصد ذراتی از کک را که روي سرند   M10گرم محاسبه نموده و بصورت

آن   M40و  6/8آن کمتر از   M10ککی داراي استحکام مناسب است که. گزارش می کنند M40بصورت

  .باشد 80 باالي
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  و مواد شیمیایی هاي مختلف بخش کک سازيقسمت

  : قسمت کک و مواد شیمیایی ذوب آهن اصفهان شامل سه بخش اصلی زیر است

  بخش ذغال  -1

 بخش کک -2

 بخش مواد شیمیایی ، این بخش داراي پنج قسمت فرعی زیر است -3

  بخش بازیابی مواد -3-1

  بخش اسید -3-2

  بخش پاالیش بنزول -3-3

  خش انرژي بیوشیمیب -3-4

  واحد تحقیقاتی ذغال و کک -3-5

  

  بخش ذغال -1

  همانطوري . وظیفه بخش ذغال، آماده سازي و ذخیره ذغال سنگ جهت شارژ در سلول هاي کک سازي است

  . که قبالً نیز ذکر شد ذغال سنگ از معادن بوسیله راه آهن و کامیون به کارخانه حمل می گردد

  برگردان قرار دارد، واگن هاي محتوي ذغال سنگ به صورت  بخش واگناین در ابتداي 

در نتیجه ذغال سنگ به داخل بونکرهاي . گردندشوند و توسط آن واژگون میوارد واگن برگردان می تکتک

 . ذغال که در زیر دستگاه واگن برگردان قرار دارد ریخته می شود
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ه در زیر بونکرها قرار دارند به طرف جدا کننده سپس ذغال سنگ بطور یکنواخت بواسطه نوارهاي نقاله ک

در جدا کننده مغناطیسی قطعات فلزي که احتماالً با ذغال سنگ مخلوط شده اند جدا می و مغناطیسی می رود 

پس از آن ذغال سنگ از یک آسیاب عبور نموده و بوسیله نوار نقاله به باالي سیلوهاي ذغال که در دو . شوند

 11متر ارتفاع و  38هر سیلو ذغال . رودشوند میدو ردیف هفت تایی قرار دارند ریخته می ردیف سیزده تایی و

ها دماي نگهداري ذغال. تن ذغال سنگ است 2500متر مکعب حجم و داراي گنجایش تقریبی  3872متر قطر و 

اي هر معدن در سیلو هذغال .ددرجه سانتیگراد باش 60در سیلوها براي جلوگیري از آتش سوزي نباید بیشتر از 

هاي جداگانه شارژ می شود سپس ذغال به مقدار معین و طبق برنامه تعیین شده از سیلو ها خارج شده و بر روي 

دین ترتیب انواع مختلف ذغال با درصد هاي وزنی معین ب. نوار نقاله هایی که زیر سیلو قرار دارد می ریزند

سپس در مسیر . شوندب چکشی با اندازه صفر تا سه میلیمتر خرد میاین ذغال ها در دو آسیا. شوند برداشته می

شود تا عالوه بر مخلوط حرکت به سمت باطري ها، وارد مخلوط کن شده و همزمان آب بر روي آن پاشیده می

  . شودشدن بیشتر، از ایجاد گرد و غبار جلوگیري شده و رطوبت الزم براي ذغال نیز تامین می

 

  بخش کک -2

ذغال سنگ آماده در برج ذغال به توسط واگن شارژ در سلول هاي کک سازي شارژ شده و در  بخش، در این

درجه  1100 – 1000(شود در شرایط درجه حرارت مناسب طول مدت معینی که پریود کک سازي نامیده می

  : این مراحل شامل. و عدم وجود هوا و طی پنج مرحله به کک تبدیل می شود ) سانتیگراد

  درجه سانتیگراد 100یر رطوبت ذغال در دماي تبخ -1

 درجه سانتیگراد 300 – 350مرحله خروج هیدروکربن ها در دماي -2

 درجه سانتیگراد 350 – 480تبدیل توده ذغال به حالت خمیري  -3

 درجه سانتیگراد 480 – 550مرحله تبدیل توده پالستیکی به نیمه کک  -4
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 درجه سانتیگراد 550 – 1000مرحله تبدیل توده نیمه کک به حالت جامد کک  -5

  .مواد ورودي به باطري کک سازي ، ذغال سنگ و مواد خروجی از آن ، کک و گاز کک است

  

  باطري هاي کک سازي

باطري کک سازي به شکل مکعب مستطیل است که به وسیله دیواره هاي عرضی به واحدهاي کوچکتري به نام 

هر سلول از دو طرف توسط سلول هاي گرمایی . شودژ میدر این سلول ها ذغال شار. سلول تقسیم شده است 

-شود و حرارت الزم براي تبدیل ذغال سنگ به کک تامین میسوزد گرم میگاز کک تصفیه شده در آنها می

نحوه شارژ به این صورت است که . شود، از یک ماشین بارگیري استفاده میبراي شارژ ذغال در باطري .شود

. رود و از طریق دریچه هاي زیر برج سه بونکر ماشین از ذغال پر می شودر برج ذغال میابتدا ماشین شارژ زی

ماشین شارژ داراي سه بونکر سمت . شودبراي تنظیم میزان بارگیري یا تناژ آن از نوعی سطح سنج استفاده می

  . تن است 5و 8،9هل دهنده ، کک و میانی است که تناژ بارگیري هر کدام به ترتیب 
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 ده با هواسلول هایی که در آنها ذغال شارژ می شود ، سلول کک و سلول هایی که در آنها گاز کک تصفیه ش

درجه حرارت سلول هاي گرمایی با رژیم حرارتی همواره باید کنترل . گرمایی نامیده می شود  می سوزد سلول

  .شود

متر و میزان نرمال ذغال سنگ قابل شارژ  4.7متر و ارتفاع مفید  14.2میلیمتر و طول مفید آن  410عرض متوسط 

مدت زمان پخت  .تن کک بدست می آید 15 تن است که بعد از تبخیر رطوبت و خروج مواد فرار آن، 21.600

  . ساعت است   14-20هر سلول ) کک شدن(

ز می پس از پایان پریود کک سازي دو درب طرفین سلول به وسیله ماشین هاي درب بازکن و هل دهنده، با

شوند و پس از هماهنگی بین ماشین هل دهنده و لوکوموتیو حمل کک گداخته، بازوي ماشین هل دهنده 

در نتیجه کک از جلو . از بیرون سلول به داخل سلول کک وارد شده و کک گداخته را به جلو میراند) اشتانک(

  . ریزد سلول خارج شده و به داخل واگن خاموش کن می
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وش کن، کک گداخته را به زیر برج خاموش کننده میبرد و با پاشیده شدن آب فنل بر لوکوموتیو واگن خام

ثانیه کک خاموش می شود و سپس واگن خاموش کن اززیر برج خاموش کننده  100تا  90روي آن در حدود 

  . خارج شده و کک را به طور یکنواخت روي سکوي کک می ریزد 

می رود و در آنجا پس    سري نوارهاي نقاله به بخش دانه بندي ککدقیقه کک به توسط یک  20قریباً پس از ت

 : شود از سرند شدن از نظر ابعاد به سه اندازه دانه بندي می

که به عنوان سوخت در آگلومراسیون و قسمت هاي دیگر : میلیمتر 25دانه هاي کک کوچکتر از  -1

 . مصرف می شود

 .به کوره بلند ارسال میشود) ونکرهاي دانه بندياز ب(مستقیماً : میلیمتر 25 – 80دانه هاي کک  -2

از بخش دانه بندي خارج شده و به وسیله کامیون به انبار رو باز : میلیمتر 80دانه هاي کک بزرگتر از  -3

حمل و نقل باعث ( کک ارسال می شود و مجدداً وارد بخش دانه بندي کک شده و سرند می شوند 

میلیمتر می  80هاي بزرگتر از  از کک. فاده قرار می گیرندو مورد است) خرد شدن ذرات کک می شود

 . نوع کوپل نیز استفاده نمود يگر توان در کوره هاي ریخته

  

  روش هاي خاموش کردن کک

براي خاموش کردن کک از روش تر یا پاشیدن آب سرد روي کک هاي داغ استفاده می شود و از روش 

استفاده نمی شود با استفاده از روش خشک می توان از ) ازتخاموش کردن بوسیله گاز بی اثر یعنی (خشک 

می  البته از انرژي گرمایی گاز دمیده شده به کک نیز. مقدار رطوبت کک کم نمود و استحکام آنرا افزایش داد

  .ولی این روش نیاز به تجهیزات زیاد و سرمایه گذاري باالیی دارد استفاده کرد توان
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  واد شیمیاییبخش بازیابی و پاالیش م-3

در این . می شود  گاز کک پس از خروج از سلول کک سازي به طرف بخش بازیابی مواد شیمیایی فرستاده

گاز کک از دو جنبه حائز . می شوند     بخش با روش هاي مخصوص، مواد شیمیایی مختلفی از گاز کک جدا

الري بر متر مکعب و دوم ارزش کیلوک 4000اهمیت بسیار است ، اول ارزش حرارتی خوب آن که در حدود 

گرم بر متر  650شیمیایی این گاز بطوریکه یک متر مکعب گاز کک خام یا تصفیه نشده با دانسیته متوسط

  : مکعب داراي مواد شیمیایی زیر است

 32–34گرم، هیدروکربن هاي بنزولی 82-120گرم، آمونیاك 80–130گرم، بخار قطران  250- 450بخار آب 

  /. 8– 1گرم، اسید سیانیدریک  /.22– /.24 گرم ، نفتالین 5.8-6.2سولفوره  گرم، هیدروژن

متر  5940تن ذغال  22متر مکعب است، یعنی از هر سلول با  300حجم گاز حاصل از یک تن ذغال سنگ 

  . مکعب گاز کک بدست می آید
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  تصفیه گاز کک خام

ز بخش کک ابتدا درجه حرارت آن با پاشیدن گاز کک خام تولید شده از فرآیند کک سازي پس از خروج ا

در اثر این کاهش دما قسمت . درجه سانتیگراد می رسد 80به حدود  700مستقیم آب آمونیاکی روي آن از 

سپس گاز با دماي پایین توسط دو . عمده قطران و آب آمونیاکی و نفتالین همراه با ذرات ریز کک جدا می شود

رود و مواد سنگین که حاوي آب  می )جداکننده(هاي بخش کک به سپراتورماشین مکنده از طریق رگالتور

آمونیاکی و قطران باقی مانده از آن جدا می گردد، در مرحله بعد به هشت برج خنک کننده رفته و دماي آن به 

انده و درجه سانتیگراد رس 60در ادامه این گاز توسط بخار غیر مستقیم آب به دماي  .درجه سانتیگراد میرسد 30

در این قسمت با عبور گاز از روي سطح اسید سولفوریک، سولفات . شودسپس وارد قسمت سولفات آمونیم می

این رسوبات پس از خشک کردن بسته بندي شده و در کشاورزي به . آمونیم به صورت رسوب ته نشین می شود

  . شودعنوان کود از آن استفاده می

به قسمت جذب بنزول ارسال می شود و با پاشیدن گازوئیل بر روي  گاز خروجی از قسمت سولفات آمونیم

گازوئیلی که بنزول را به خود جذب نموده به بخش پاالیش بنزول ارسال . گاز، بنزول جذب گازوئیل می شود

   .می شود

ت گاز خارج شده از قسمت جذب بنزول به قسم . کسیلن می باشد وبنزن ، تولوئن : محصوالت این پاالیشگاه 

در این قسمت، ترکیبات گوگردي موجود در گاز جدا شده و سپس سوزانده . اسید سولفوریک ارسال می شود

 به   SO3با تزریق بخار آب و کاتالیزور پنتا اکسید وانادیم . تبدیل شود SO3 و در ادامه به SO2 می شود تا به

H2SO4)لفات آمونیم ارسال می شودسو اسید سولفوریک حاصل به قسمت. تبدیل می شود) اسیدسولفوریک .

گاز خروجی  .تولیدي براي قسمت سولفات آمونیم کافی نیست و مقداري نیز خریداري می شود H2SO4 میزان

سلول هاي کک سازي  نکردم از قسمت اسید سولفوریک وارد شبکه گاز کارخانه می شود و از آن براي گر
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 م نورد یا ماشین هاي پخت آگلومراسیون می توان استفاده نمودیا تولید بخار در نیروگاهها یا کوره هاي پیش گر

.  
  

  ترکیب شیمیایی کک

اکسیژن و مقدار کمی گوگرد و %  3/0تا% 4هیدروژن و% 5/0-%8کربن  %5/96-5/97ماده آلی کک شامل 

ج درجه سانتیگراد و یا بیشتر حرارت دهند مواد فرار آن خارج می شود خار 85وقتی کک را تا  .ازت است

هر چه جریان . شدن مواد فرار در حرارت دادن ثانویه بعلت شکسته شدن هیدروکربن هاي موجود در کک است

حرارت دادن در کوره کک سازي یکنواخت تر و هر چه درجه حرارت کک قبل از لحظه خروج کک سازي 

معموالً ) وره بلندکک قابل استفاده در ک(بیشتر باشد درصد مواد فرار در آن کمتر است کک متالورژیکی 

   .مواد فرار است% 1/1تا  9/0داراي 

هنگام انبار . مهمترین دلیل وجود رطوبت در کک پس از خاموش کردن آن ورود آب به حفره هاي کک است 

  کاهش  3/2به   7/3 کردن کک در فضاي آزاد، کک بسرعت رطوبت خودرا از دست می دهد و درصد آن

ت کک به نحوه خاموش کردن و همچنین سطح آن به ازاي واحد وزن آن نیز می یابد، بنابراین درصد رطوب

اگر تمام شرایط دیگر یکسان (بستگی دارد هر چه نسبت سطح به وزن بیشتر باشد درصد رطوبت بیشتر است 

  .برابر بیشتر از کک با دانه هاي بزرگ است 3- 4بنابراین درصد رطوبت کک ریز ) باشند
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  آهک پزي



  24   د    آ وزش و  و  ه  نا ع ا سا ی                                                                                          ط  و ید                                                                                

  آهک پزي

سنگ آهک به طور عمده از کربنات کلسیم . عنصر کلسیم در طبیعت اغلب به صورت کربنات می باشد

)CaCO3 ( تشکیل شده که معموالً مقداري از سایر عناصر مانند منیزیم جانشین مقداري از کلسیم در ترکیبات

  .هن را نیز به همراه داردها و اکسید آهایی از قبیل سیلیس، سولفاتکربناتی شده است و ناخالصی

آهک به عنوان . شودبیش از نیمی از سنگ آهک استخراج شده از معدن در صنایع آهن و فوالد مصرف می

. بایست به کوره افزوده شودروانساز  و گداز آور براي افزایش سیالیت سرباره و کاهش نقطه ذوب سیلیس می

  . ک بدست آوردتوان از طریق واکنش تکلیس از سنگ آهآهک را می

  

  :تعریف واکنش تکلیس

حرارت دادن سنگ آهک به منظور خارج شده گاز دي اکسید کربن و بدست آمدن آهک زنده را واکنش 

هاي دوار به صورت مداوم با وارد کردن سنگ آهک و حرارت دادن و این کار در کوره. تکلیس آهک نامند

در شکل زیر شمایی از یک . شودزنده انجام می سپس خروج گاز دي اکسید کربن و به جاي ماندن آهک

  .کوره دوار آهک پزي قابل مشاهده است

 
یکی از دالیل آهک پزي این است که با حذف دي اکسید کربن از سنگ آهک در اثر حرارات دهی، از 

  .کاهش حرارت و حجم کوره بلند توسط عوامل بی استفاده جلوگیري شود



  25   د    آ وزش و  و  ه  نا ع ا سا ی                                                                                          ط  و ید                                                                                

تواند وزن مواد درون کوره توان مستقیماً آن را به کوره اضافه کرد چون نمییبه دلیل استحکام پایین آهک نم

را تحمل نماید و احتمال خرد شدن و در نتیجه اختالل در کارکرد کوره بلند وجود دارد براي رفع این مشکل 

کم و متخلل و احتمالی، آهک را به واحد آگلومراسیون فرستاده و به همراه مواد دیگر با تشکیل آگلومره مستح

  .نفوذپذیر، وارد کوره شده و وظایف خود را انجام خواهد داد
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  آگلومراسیون
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 آگلومراسیون

  :تعریف کلی آگلومراسیون

به کوره هاي بلند یا کوره ) ورود(آهن دار براي ایجاد شرایط مناسب شارژ هاي روش هاي به هم چسباندن نرمه

   .دنامنرا آگلومراسیون میهاي احیاء مستقیم 

     دالیل استفاده از آگلومراسیون

تخلخل، احیاء پذیري، ( افزایش کیفیت )2استفاده نرمه هاي سنگ آهن) 1:هدف آگلومراسیون مهمترین

  : نرمه هاي سنگ آهن به دالیل زیر به وجود می آیند. بار وارده به کوره بلندهاست) استحکام، ترکیب شیمیایی

  .آهنتخراج ، دانه بندي و حمل و نقل سنگ هنگام اس )1

اگر بخواهیم سنگ هاي آهن را تغلیظ نماییم و تولید کنستانتره کنیم، مجبوریم آنها را آسیاب کرده و به دانه  )2

 . هاي بسیار ریز تبدیل کنیم تا امکان جداسازي ناخالصی ها از درون سنگ ها فراهم شود

این سنگها مناسب شارژ در کوره بلند نمی . ل پایین یا تراکم باال هستندبرخی از سنگ هاي آهن داراي تخلخ )3

باشند، چون نفوذ گاز احیاء کننده به داخل آهنا مشکل و زمان بر است و سرعت احیاء در آنها پایین است به 

 . نمایندهمین دلیل آنها را آسیاب می کنند و به نرمه تبدیل می

  . رسدمی  درصد نیز50این میزان نرمه تا . داراي نرمه هستندبرخی از معادن به صورت طبیعی  )4

در صورت عدم استفاده از از این ذرات ریز، سنگ معدن گران تمام شده و براي تولید چدن صرفه اقتصادي 

ضمناً ذرات ریز را به دلیل اشکاالتی که در کار کوره . نخواهد داشت، زیرا بیش از نیمی از آن هدر رفته است

   .دتوان مستقیماً به کوره وارد نمونمی) جلوگیري از عبور گازها در کوره بلند(یجاد می کند بلند ا
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  روش هاي آگلومراسیون

  پلت سازي یا گندله سازي )1

در این روش نرمه هاي سنگ آهن را در دیسک هاي بزرگ چرخان که با سطح افق داراي زاویه هستند ریخته 

به دلیل چرخش دیسک نرمه هاي سنگ آهن که اندازه آنها بین . ه ها می پاشندو هم زمان آب را نیز روي نرم

مش است، روي همدیگر می غلتند و به همدیگر می چسبند و در ادامه ي چرخش و غلتش بزرگ  350صفر تا 

به . سپس از دیسک ها خارج می شوند. و بزرگتر می شوند تا به صورت ذرات فندقی شکل در می آیند

بر روي پلت هاي خام براي رسیدن به استحکام الزم، . آمده در این بخش پلت خام می گویند محصول بدست

    .پلت در کوره هاي احیاء مستقیم است. عملیات پخت را در کوره هاي مداوم انجام می دهند 

  .دهدشکل زیر یک دستگاه پلت سازي را به صورت شماتیک نشان می

  بریکت سازي )2

ي سنگ آهن توسط یک سیستم مارپیچ بین دو غلطک شارژ می شوند و به درون حفره در این روش نرمه ها

و  هایی که روي دو غلطک و درست روبروي هم قرار دارند، وارد می شوندو در اثر فشار به همدیگر می چسبند
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به همراه بریکتها را می توان . سپس براي افزایش استحکام مانند گندله عملیات پخت روي آنها انجام می شود

 . گندله در کوره هاي احیاء مستقیم شارژ نمود

  کلوخه سازي یا سینتر سازي)3

می شود را  کلوخه سازي که در اثر حرارت دادن و در نتیجه در هم جوشی نرمه ها ایجاد محصول عملیات

  .نمایندکلوخه ها در باال بردن تولید کوره بلند نقش بسزایی را ایفا می. کلوخه می نامند

   

  مزایاي کلوخه سازي

به علت استحکام زیاد ، کلوخه ها در اثر حمل و نقل و عملیات مختلف خرد نشده و عیوب ذرات ریز را  -1

  . کندبراي کوره بلند ایجاد نمی

 کلوخه تخلخل باالیی دارد و عملیات احیاء یا حذف اکسیژن سنگ آهن توسط گاز مونواکسید کربن -2

(CO) یا هیدروژن (H2) یابدوره بلند را سرعت می دهد و در نتیجه تولید کوره بلند افزایش میدر ک .  

  .شودکوره بلند در صورت استفاده از کلوخه به دلیل نقطه ذوب پایین ترکیب کلوخه بیشتر میعمل ذوب در -3

اشتن استحکام موادي که براي بهتر کار کردن کوره بلند الزم است و نمی توان آنها را به دلیل نرم بودن یا ند -4

به کوره وارد نمود به مواد اولیه ساخت کلوخه اضافه می کنند و امکان اضافه شدن این مواد به کوره بلند به 

است که به دلیل استحکام کم  (CaO) صورت غیر مستقیم فراهم می شود از مهمترین این مواد سنگ آهک

آهک تنظیم درجه بازي کوره است و در صورت ورود وظیفه . معموالً آن را مستقیماً وارد کوره بلند نمی کنند

بنابر این باید آهک را به صورت سنگ آهک . شود مستقیم به کوره بلند باعث اختالل در عملیات کوره بلند می

پخته نشده یا کربنات کلسیم وارد کوره بلند کرد می توان آهک را به مواد اولیه تولید کلوخه اضافه نموده و 

که در کوره بلند توسط حرارت کک  (CaO)به آهک پخته شده  (CaCO3) سنگ آهکعملیات تبدیل 
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شود و راندمان کوره بلند بدین ترتیب مصرف کک کم می و انجام می شود را در خارج کوره بلند انجام داد

ي بنابراین آگلومره نمودن ذرات ریز سنگ معدن باعث بهبود عملیات و کاهش هزینه تولید. افزایش می یابد

  . می گردد  چدن

 

  مواد اولیه براي کلوخه سازي

  . میلیمتر و کنستانتره سنگ آهن با دانه بندي میکرونی 10سنگ آهن با اندازه صفر تا  )1

  . میلیمتر 3با اندازه صفر تا  Ca(Mg)CO3 دولومیت یا کربنات کلسیم منیزیم )2

  . میلیمتر 3با اندازه صفر تا  CaCO3 سنگ آهک )3

  . میلیمتر 3صفر تا  نرمه کک )4

 . انواع سنگ منگنز )5

 . میلیمتر 10با اندازه صفر تا  (CaO) آهک پخته شده )6

میلیمتر به عنوان زیر  12تا  8میلیمتر براي مخلوط شدن با مواد خام و  8کلوخه برگشتی با دو اندازه صفر تا  )7

یر بستر حفاظت کف پاستل هاي ماشین هدف از شارژ الیه ز .براي شارژ روي کف ماشین پخت) پاستل(بستر 

 .آنها است پخت از سوخته شدن و همچنین نچسبیدن کلوخه هاي پخته شده به

  . گردو غبار کوره بلند که روي کپه هاي سنگ آهن ریخته می شود )8

  پوسته اکسیدي ارسال شده از نورد )9  

  . میلیمتر/. 4ومراسیون با اندازه بیشتر از لجن هاي گزفته شده از آب لجن هاي ارسالی به قسمت تغلیظ آگل) 10
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  تعیین استحکام آگلومره

براي آزمایش . آگلومره اي که هنگام حمل و نقل یا بارگیري شکسته و خرد نشود را آگلومره محکم گویند

دار کنند و مقاستحکام آگلومره، آن را از ارتفاع معین روي صفحه فوالدي پایین انداخته و سپس آنرا غربال می

کنند و درجه سختی یا سستی آن را درصد ذرات ریز را نسبت به کل وزن آگلومره مورد آزمایش محاسبه می

امروزه . هرچه درصد ذرات نرمه بیشتر باشد به همان اندازه آگلومره داراي استحکام کمتري است. کندتعیین می

سانتی متر  60سانتی متر و محیط  100ل براي تعیین استحکام آگلومره از استوانه هاي دوار مخصوصی به طو

 5ذرات ریزي که اندازه آنها تا . ابتدا آگلومره را از درون آن خارج کرده و غربال می نماید. شوداستفاده می

مقدار کل آگلومره باشد آگلومره، مناسب است و %  20میلیمتر است را توزین کرده و اگر مقدار آن حداکثر 

 20وزن آگلومره مورد آزمایش (تر باشد درجه مرغوبیت آگلومره بیشتر است هرچه مقدار ذرات ریز کم

  ).کیلوگرم است و قبل از ورود به داخل استوانه سرند می شود

  

  قسمت هاي مختلف بخش آگلومراسیون

  انبار مواد خام  -1

 )کارگاه بونکرهاي مواد آماده(قسمت آماده کردن مواد  -2

 )کارگاه اصلی(کارگاه پخت و تصفیه هوا  -3

  . البته عالوه بر سه قسمت فوق کارگاه هاي کمکی نیز به منظور تعمیرات بخش آگلومراسیون وجود دارد
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  قسمت آماده کردن مواد

وظیفه این قسمت دریافت آماده سازي و مخلوط کردن و ارسال مخلوط مواد با تناژ مشخص براي رسیدن به 

  .شرایط فنی مشخص شده به کارگاه پخت است

  :اصلی کارگاه آماده سازي مواد عبارتند از تجهیزات

مواد شارژ شده در یک ردیف . بونکرهاي ذخیره سازي مواد آماده که در دو ردیف نوزده تایی قرار دارند -1

  .بونکر به صورت زیر توزیع می شوند

  )عدد 4(بونکر سنگ آهن  -

  )عدد1(بونکرهاي سنگ منگنز -

  )عدد1(بونکر آهک پخته شده  -

  )عدد3( بونکر سنگ آهک -
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  )عدد3(بونکر کک  -

  )عدد 3(میلیمتر  8بونکرآگلومره برگشتی صفر تا  -

  )عدد 1(بونکر مخلوط پوسته اکسیدي و کنستانتره چادر ملو  -

  بونکر پودر سیلیکون -

 )عدد 1(بونکردولومیت  -

 

 50تا  12آهک که وظیفه آنها آسیاب کردن سنگ آهکهاي ارسالی با ابعاد  آسیابهاي چکشی سنگ -2

عدد و ظرفیت  2تعداد آسیابهاي چکش . متر است تر از انبار مواد خام و تبدیل آن به صفر تا سه میلیم میلی

  .تن در ساعت است 200تا  150هر کدام 

سازي و کوره بلند پس از یکنواخت سرند شدن در انبار شمالی و با  انبار کک که کک زیر سرندي کک -3

آسیاب شدن پس از همگن شدن به قسمت آسیابهاي چهار بندي مشخص در آن انبار شده و براي  دانه

،  در آسیابهاي چهار غلطکی توسط فشار غلطکها هنگام عبور کک از بین آنها. شوند غلطکی ارسال می

عدد و  3تعداد آسیابهاي در این قسمت . رسند هاي صفر تا سه میلیمتر می ذرات کک خرد شده و به اندازه

  .ت استتن در ساع 15ظرفیت هر کدام 

هاي ثابت و متحرك است که در قسمت باالي بونکرهاي  تجهیزات بارگیري بونکرها شامل نوار نقاله -4

 .کنند مواد آماده قرار دارند و مواد را در بونکرهاي مواد آماده شارژ می

ز دهند که ا که در زیر بونکرهاي مواد آماده قرار دارند و اجازه می) لنت توزین(سیستمهاي توزین مواد  -5

، از لحاظ وزنی مواد برداشته شوند و روي نوار نقاله زیر بوکرها ریخته  هر بونکر به میزان مشخص

 .شوند
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 12تا  8و  8هاي برگشتی از ماشین پخت را به دو گروه صفر تا  سرندهاي پاستل که کلوخه -6

 12تا  8شوند و  یمتر وارد بونکرهاي برگشتی م میلی 8هاي صفر تا  کلوخه. نماید بندي می متردسته میلی

در ماشین پخت استفاده ) پاستل(کنند تا به عنوان زیر بستر  متر را به ساختمان ماشین پخت ارسال می میلی

 .شود

کن داراي  این مخلوط. متر است 5/2متر و قطر  5کن اول که یک استوانه به طول تقریبی  مخلوط -7

حجم مواد ورودي به آن سرعت را دور در ساعت است که با توجه به  500، 750، 1500دورهاي 

 .توان تنظیم کرد می

  

  قسمت تغلیظ-1

رسانی همچنین  هاي ارسالی از قسمت آب هاي لجن کوره بلند و لجن در این قسمت لجن هاي ارسالی از حوض

ها ابتدا وارد مخزن اصلی  این لجن. شوند هاي قسمت آگلومراسیون آبگیري می هاي ارسالی از حوضچه لجن

هیدروسیکلون قرار دارد  3چهار عدد پمپ به سمت چهار ردیف هیدروسیکلون که در هر ردیف  سپس توسط

  .شود مقداري از آب آن جدا می ها در اثر حرکت گریز از مرکز لجن  شوند و در هر هیدروسیکلون هدایت می

. شود ارسال میسپس براي استفاده در پخت کلوخه . شود و لجن باقی مانده وارد دو عدد کالسیفیکاتور می

هاي باقی مانده به  هاي خارج شده از هیدروسیکلون و کالسیفیکاتورها وارد سه عدد حوض شده تا لجن آب

کارگاه  ها وارد مخزن تمیز شده تا به کوره بلند انبار مواد خام  آب سرریز این حوضچه. نشین در آید صورت ته

فیلترهاي خالئی گرفته شده و به عنوان ضایعات به  لجن ته نشین شده توسط. آماده سازي مواد ارسال شوند

هدف اصلی قسمت تغلیظ جداسازي ذرات از آب و استفاده مجدد . ارسال می شود) انبار ضایعات(هواشناسی 

  .ازآب در یک سیکل بسته است
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  نقش برخی مواد در کلوخه سازي

 .ه بلندآهک براي بهتر کردن خواص کلوخه بدست آمده و بهبود عملیات کور سنگ .1

جوشی آنها   کک که در اثر اشتعال باعث تولید حرارت و در نتیجه ذوب شدن ترکیبات  نهایتاً در هم .2

 ).به طور کلی پخت مواد به وسیله کک انجام می گیرد(شده و مواد خام و تبدیل به کلوخه می شود 

 .کردن خواص کلوخه کوارتزیت براي بهبود عملیات کوره بلند و بهتر .3

 .راي بهبود عملیات کوره بلند و افزایش استحکامدولومیت ب .4

در کل باعث بهبود پخت آگلومره و تسریع (آهک پخته براي بهبود و بهتر کردن خواص کلوخه  .5

 ).جوشی عملیات در هم

 .سنگ منگنز براي بهبود عملیات کوره بلند و بهترکردن خواص کلوخه .6

هاي نوردي پوسته ها در اثر گرم کردن شمش این(گرد و غبار کوره بلند و پوسته هاي اکسیدي نورد  .7

 ). در کوره هاي نورد ایجاد می شوند

  

   کارگاه پخت -2

کارگاه پخت از یک ساختمان هفت طبقه تشکیل شده است که در هر طبقه تجهیزات خاصی به صورت زیر 

  :قرار گرفته است 

 .دارد که در طبقه هفتم قرار)شیخت(بونکرهاي مواد آماده  .1

میلیمتر در آن ذخیره  12تا  8پاستل که در طبقه ششم قرار دارد و برگشتی آگلومره با اندازه بونکرهاي  .2

 .می شود تا به عنوان زیر بستر از آن استفاده شود

مخلوط کن دوم که در طبقه پنجم قرار دارد و براي مخلوط کردن بیشتر مواد خام قبل از ورود به  .3

ط کن یک استوانه فوالدي است که داراي یک شیب حدود مخلو. ماشین پخت از آن استفاده می شود
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شوند و همزمان با چرخش مخلوط کن آب روي  پنج درجه است و مواد خام از یک طرف وارد می

 .مواد پاشیده می شود تا درصد رطوبت آن تنظیم شود

 .که در طبقه چهارم قرار دارد) آگلو ماشین (تعداد چهار عدد ماشین پخت  .4

شده براي  که بعد از ماشین پخت قرار دارد و کلوخه هاي پخته) لنت سرد کن ( بستر خنک کننده .5

خنک شدن پس عبور از یک خرد کن روي آن ریخته می شود و از زیر هواي سرد به آن دمیده می 

 .شود

میلیمتر را جدا  12هاي کمتر از  سرندهاي خود تراز که در انتهاي بستر خنک کننده قرار دارند و کلوخه .6

میلی متر را به  12کنند و بزرگتر از  ه به عنوان برگشتی به بونکرهاي مخصوص خود ارسال مینمود

 .روي نوار نقاله کوره بلند می ریزند

 

  
 

که وظیفه آن جمع آوري گردوغباري است که از زیر سیکلون هاي کانال ) نوار زنجیري(نوار نقاله بیلچه اي  )7

  .است خته ، به صورت لجن در آمدهمکش هوا به داخل وان آب ری
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  کوره بلند
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  کوره بلند

  وظیفه کوره بلند

احیاء سنگ آهن به معنی  همانطور که گفته شد .وظیفه کوره بلند احیاء سنگ آهن و تولید به چدن مذاب است

     بنعامل حذف کننده اکسیژن از سنگ آهن گاز مونواکسید کر. حذف اکسیژن موجود در سنگ آهن است

CO  البته در کوره بلند، کربن موجود در کک می تواند در . ست که از سوختن کک به دست می آیدا

هم اکنون در ذوب . را انجام دهداکسیژن یم واکنش احیاء یا همان حذف صورت باال بودن دما به صورت مستق

  .کوره بلند وجود دارد 3آهن اصفهان 

  .رژ می شوندترکیب شیمیایی موادي که به کوره شا

  :براي تهیه آهن خام در کوره بلند از مواد زیر استفاده می شود

می گویند و  که اصطالحاً به آن سنگ آهن کوره بلند: میلیمتر 25تا  10سنگ هاي آهن با دانه بندي  - الف

  . مستقیماً از انبار مواد خام واقع در بخش آگلومراسیون ارسال می شود

  .شوده از قسمت پخت بخش آگلومراسیون ارسال می ک: آگلومره یا کلوخه - ب

از سنگ منگنز به دلیل . که داراي اکسیدهاي منگنز و آهن و برخی عناصر دیگر است: سنگ منگنز - ج

  . خاصیت گوگرد زدایی و کمک ذوب بودن آن استفاده می شود

ه نفوذ پذیري ستون مواد کوره براي تولید حرارت و عامل اصلی تولید گاز احیاء و عامل تامین کنند: کک - د

  . بلند است

ترکیب  Al2O3 و CaO شامل کوارتزیت و در برخی مواقع فلورین که با برخی مواد مانند: کمک ذوب  - ه

این ترکیبات به صورت سرباره از کوره . شده و در نتیجه ایجاد ترکیبات جدید با نقطه ذوب پایین می نمایند

  .خارج می شوند
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این هوا داراي . شوندمی که از کوپرها یا پیشگرم کن هاي هوا ارسال: درجه سانتیگراد 1100هواي گرم  - و

  . است%  26تا  25اکسیژن 

  . گاز متان و مازوت که براي ایجاد حرارت و کاهش مصرف کک به کوره تزریق می شود  - ي

 

  

  قسمتهاي مختلف بخش کوره بلند

  بونکرهاي مواد خام .1

  ي کوره بلندتجهیزات بارگیر .2

  بدنه کوره بلند .3

  کارگاه چدن .4

  )کوپرها(هوا پیش گرم کن هاي  .5

  تجهیزات غبارگیر و تصفیه گاز.6
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  کارگاه ریخته گري چدن.7

  کوره بلند کارگاه دانه بندي سرباره.8

  

  قسمتهاي بدنه کوره بلند

  . شکل زیر بدنه کوره بلند را به همراه سیستم بارگیري آن نشان می دهد

  

  شماي کلی کوره بلند به همراه درجه حرارت هر قسمت از کوره

پس از آن بلندترین قسمت کوره بلند . باالترین قسمت کوره بلند را که شکل استوانه اي دارد دهانه می نامند

ترین قسمت پس از آن پهن. نامیده می شود) Stack(قرار دارد که بشکل مخروط ناقص بوده و تنوره یا سینه 

پایین ترین قسمت کوره . شودنامیده می) Bosh(لند قرار دارد که بشکل مخروط ناقص وارونه و شکم کوره ب



  41   د    آ وزش و  و  ه  نا ع ا سا ی                                                                                          ط  و ید                                                                                

سطح خارجی کوره فلزي بوده و داخل آن . نامند که شکل آن استوانه اي بوده می) Hearth(بلند را نیز بوته 

  و تا نیمه هاي تنوره توسط  کارگاه شکم بوسیله آجرهاي نسوز پوشیده شده است آجرهاي نسوز در قسمت بوته 

ها یا پاشیدن آب روي بدنه خنک می شود در کوره بلند مواد اولیه از باال به پایین و گازهاي  خنک کننده

  .کند احیاءکننده از پایین به باال حرکت می

  

  پوسته کوره بلند

. نسوز پوشانده شده استهاي فوالدي ساخته میشود و داخل پوسته توسط آجرهاي  پوسته کوره بلند که از ورقه

وظیفه پوسته کوره بلند محافظت کردن و نگهداري از آجرهاي نسوز  چیده شده در داخل کوره بلند مقابل فشار 

همچنین نگهداري خنک کننده هاي آبی و جلو گیري از خروج گازهاي . مواد شارژ شده به کوره بلند است

  .ره بلند استداخل کوره به خارج کوره از دیگر وظایف پوسته کو

  

  ساختمان بوته کوره بلند

الیه خارجی از ورقهاي . بوته کوره بلند استوانه اي شکل است و از دو الیه داخلی و خارجی ساخته شده است

هاي گرافیتی را بوسیله آجرهاي  میلیمتر و در ساخت الیه داخلی بوته از بلوك 30فوالدي با ضخامت حدود 

است و بلوکهاي گرافیتی زیر بوته را بوسیله عبور هوا از  پوشانده شده) High Alumina(نسوز با آلومین باال 

سال است و هنگام تعمیرات اساسی کوره بلند  11عمره بوته کوره حدود . کانالهاي زیر آن خنک می کنند

اب پس از خروج چدن مذ. تخریب می شود در بوته دو مجزا براي خروج چدنمذاب به همراه سرباره قرار دارد

و سرباره از کوره بلند مذاب را از داخل جوي و سپس سوراخ سیفون عبور داده و در نتیجه بدلیل اینکه سرباره 
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توان از سوراخ سیفونی عبور کند و در نتیجه وارد  گیردنمی داراي دانستیه کمتري است و روي مذاب قرار می

  .شود جوي سرباره که باالتر از جوي مذاب است می

  

  وره بلند  سرد کردن ک

به عالوه . کنند براي جلوگیري از تخریب آجر چینی کوره بلند و افزایش عمر آجرهاي نسوز  آنها را خنک می

در اثر خنک کردن یک پوسته جامد روي آجر چین قسمت پائینی کوره تشکیل می شود که این الیه همانند 

دهد و از گرم شدن پوسته فلزي  هش مییک عایق عمل کرده و انتقال حرارت به پوسته خارجی کوره را کا

متر مکعب  2/1-1براي سردکردن کوره بلند به ازاي یک مترمکعب حجم مفید کوره تقریبا . کند جلوگیري می

  .شود کردن کوره بلند از دو روش استفاده می در حال حاضر براي خنک. شود آب در ساعت مصرف می
  

 .روي آنکردن پوسته خارجی کوره بوسیله ریزش آب  خنک .1

 .هاي مخصوص  کردن به کمک خنک کننده خنک .2
  

هاي فوالدي بدون درز براي  هاي چدنی است که در داخل آنها لوله هاي مخصوص شامل صفحه خنک کننده

باشند ابتدا  گردش آب قرار داده شده است براي تولید این خنک کننده ها که به صورت یک بلوك چدنی می

شوند و سپس اطراف لوله ها قالب گیري شده و سپس چدن مذاب را داخل کاري می  لوله هاي فوالدي خم

گیرد  و پس از انجماد داخل بلوك چدنی سوراخهاي  قالب ریخته به این ترتیب مذاب اطراف لوله ها را می

گردش آب  باقی خواهند ماند در ساخت کوره بلند از دو نوع خنک کننده افقی و عمودي استفاده می شوند 

پاشیدن آب روي پوسته . ده هاي عمودي داراي طولی برابر پهناي خنک کننده هاي افقی کمتر بودهخنک کنن

  .شود خارجی بوسیله آب فشان دایره اي شکل انجام می شود و ار آن به صورت ذخیره اي استفاده می
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  ساختمان مجراي چدن مذاب و سرباره

قسمت خارجی . ند ایجاد شده استه بوته کوره بلمجراي چدن مذاب عبارت از سوراخی است که در دیوار

  .اند تر کرده ا را بوسیله یک اسکلت فلزي که به پوسته پرچ شده است مستحکممجر

گیري از  کوره داراي دو مجراي خروج است که معموال پس از هربار  ذوب گیري از یک مجرا عمل ذوب

کننده و  همچنین اگر براي دستگاه باز. عمیر نمودمجراي دوم انجام می شود تا بتوان جویهاي حمل مذاب را ت

مسدود کننده اشکالی بوجود آید، ذوب گیري از مجراي دوم انجام می شود تا تعمیرات روي دستگاهها انجام 

شود و تا رسیدن به پوسته جامد ادامه می یابد سپس با دمش  عمل بازکردن بوسیله ماشین مته انجام می.شود

ا می سورانند پس از تخلیه چدن مذاب مجرا بوسیله گل نسوز و به کمک دستگاه یا اکسیژن پوسته جامد ر

  .کند، پر می شود ماشین مسدود کننده که گلنسوز را در داخل سوراخ تزریق می
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  ساختمان دستگاه دمنده هوا به کوره بلند

طریق لوله اصلی هواي گرم  درجه سانتیگراد از هوا گرم کن ها از 1100-1150هواي گرم شده با درجه حرارت 

براي جلوگیري از .شود وارد لوله کمربندي شده و از آنجا بوسیله سیستم دمنده هوا و فرمها وارد کوره بلند می

سوخته شدن لوله هاي انتقال هواي گرم و انتقال حرارت به خارج، داخل آنها با آجرهاي نسوز پوشانده شده 

سازند و بوسیله  شیپورکها را از مس می. طر بوته کوره بلند بستگی داردتعداد شیپورك ها یا فرمها به ق. است

اگر فرمها به دالیلی مانند قطع آب ، باال آمدن مذاب و . کنند گردش آب در آنها از سوختن آنها جلوگیري می

شده در  تماس با آنها یا کیفیت نا مناسب سوراخ شوند باید آنها را تعویض نمود اگر سوختگی یا سوراخ ایجاد

  اگر سوختگی فرمها . شود یک فورم زیاد باشد،دمش هوا را به سرعت قطع کرده و نسبت به تعویض فرم اقدام می

یا قطر سوراخهاي ایجاد شده کم باشد به نحوي که به کوره مشکل مهمی ایجاد نشود ، دمش هوا ادامه پیدا 

  .شود ه اقدام میکند و در فرصت مناسب نسبت به تعویض یک یا چند فرم سوخت می
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  سیستم شارژ کردن مواد به داخل کوره بلند

  .گویند به این مواد یک شارژمی. شوند شود مواد به داخل کوره ریخته می هربار که زنگ بزرگ باز می

  

  

  

  

  نحوه بارگیري مواد در سیستم دوزنگی: 2شکل
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  .منگنز استآهک، و  کک، سنگ آهن، آگلومره، سنگ یک شارژر داراي مقدار معینی

2SiO
Cao

322)                روال معمول(بازیسیته = OAlSiO
MgOCaO

+
+

 بازیسیته=

در کوره هاي ذوب آهن باشد با برقرار بودن این نسبت شرایط الزم براي  03/1تا  01/1مقدار بازیسیته باید بین 

مناسب و نقطه ذوب پایین باشد فراهم خواهد شد بوجود آمدن سر باره اي با ترکیب مناسب که داراي سیالیت 

گفتیم که هنگام ورود مواد به کوره بلند باید ارتباط داخل کوره با خارج قطع باشد تا گازها و گرد و غبار کوره 

بلند وارد محیط نشود و در فشار کوره بلند اختاللی ایجاد نشود این وظیفه به عهده زنگهاي کوچک و بزرگ 

نحوه شارژ به اینصورت است که ابتدا یک اسکیپ توسط سطح شیبدار ریلی و نیروي کشاننده  کوره بلند است

زنگ کوچک به . سیم بکسل  به باالي کوره برده شده و داخل قیف بارگیري و زنگ کوچک ریخته می شود

  واه قرار یک سیستم تقسیم کن مجهز است که میتواند زنگ کوچک را به همراي مواد روي آن در هر زاویه دلخ

در صورتیکه . دهد هدف از این چرخش، تقسیم مواد و ریختن مواد در تمام زوایاي یک سمت کوره بلند است

قله مواد در یک سمت کوره تشکیل خواهد . این کار انجام نشود و مواد فقط در یک طرف کوره شارژ شوند

زنگ کوچک در کوره تشکیل خواهد زوایاي چرخش . شد و در نتیجه در کار کوره اخالل بوجود خواهد آمد

زوایاي چرخش زنگ کوچک در کوره بلندهاي ذوب . شد و در نتیجه در کار کوره اخالل بوجود خواهد آمد

اسکیپ روي زنگ بزرگ و بسته شدن زنگ  4پس از تخلیه . است 15آهن اصفهان، قابل تنظیم در مضربهاي از 

ریخته می شود زنگ بزرگ وظیفه تقسیم مواد به  کوچک زنگ یزرگ باز می شود و مواد به داخل کوره

قبل از باز شدن زنگ بزرگ فشار داخل کوره با . صورت یکنواخت در باالي کوره بلند را نیز به عهده دارد

فشار خانه گاز که  باالي زنگ بزرگ و زیر زنگ کوچک قرار دارد یکسان می شود و سپس زنگ باز می 

می تواند شامل دو اسکیپ کک و دو اسکیپ سنگ آهن، کلوخه و سایر  براي مثال چهار اسکیپ شارژ. شود

  .مواد است
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  تهیه هوا 

حجم هواي مصرف کوره بلند زیاد است و اگر وزن هواي ورودي به کوره بلند را حساب کنیم از وزن تمام 

متر مکعب  1500مثال مصرف روزانه هوا در کوره بلندي که حجم آن . شود مواد خام ورودي به کوره بلند می

 5هاي خیلی بزرگ این رقم به حد  تن است که در کوره 4000میلیون متر مکعب یا بیش از  3است بیش از 

  .رسد میلیون متر مکعب می

شود تا در مصرف کک صرفه جویی شود و  هواي مصرفی در کوره بلند بوسیله پیش گرم کنهاي هوا گرم می

یش گرم کن هاي هوا گرم می شودتا در مصرف کک صرفه ساختمان یک پ. سرعت تولید هم افزایش یابد

ساختمان یک پیش گرم کن به همراه قسمت هاي مختلف آن در . جویی شود و سرعت تولید هم افزایش یابد

براي پیش گرم کن هوا ابتدا با مخلوط کردن گاز طبیعی به همراه قسمت هاي . شکل زیر آورده شده است

براي پیش گرم کردن هوا ابتدا با مخلوط کردن گاز طبیعی به همراه . ه استمختلف آن در شکل زیر آورده شد

می تواند به عنوان سوخت   COگاز خروجی از کوره بلند به دلیل داشتن گاز (هوا و گاز خروجی از کوره بلند 

ی گیرد عمل احتراق در کانال احتراق صورت م. مخلوطی براي احتراق فراهم می شود) مورد استفاده قرار گیرد

هستند از میان آجرهاي النه زنبوري عبور می کنند و در نتیجه دماي آجرها   و محصوالت احتراق که دود و گرما

پس از . شود که زمان آن حدود یک ساعت است به این مرحله گرماگیریکوپر گفته می. دهند را افزایش می

شود و  ستون آجرهاي النه زنبوري دمیده میهواي سرد از پایین . شود گرماگیرکوپر وارد مرحله گرمادهی می

درجه سانتیگراد و دماي آجرها نسوز قبل از  1100کند دماي هواي خروجی به  گرماي ذخیره شده را جذب می

  .رسد درجه سانتیگراد می 1200ورود به مرحله گرمادهی به 
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  تهیه بخار کوره بلند

موارد استفاده بخار عبارتند . ازاي یک تن چدن استکیلوگرم به  50-150مصرف بخار در کارگاه کوره بلند 

همراه هواي دمش براي سرد  )زیر زنگ بزرگ هنگام توقف کوره ج )بین زنگ کوچک و بزرگ ب )الف: از

کردن کوره هم اکنون از دو خط لوله یکی از  کنورتور و دیگري از نیروگاه مرکزي براي ارسال بخار به کوره 

  .شود بلند استفاده می

  

  صفیه گاز کوره بلندت

در اثر سوختن یک تن کک کوره . گاز خارج شده از کوره بلند به عنوان سوخت مورد استفاده قرار می گیرد

کیلوکالري بر متر مکعباست اگر مصرف  900شود که ارزش حرارتی آن  متر مکعب گاز حاصل می 5000بلند 

. رسد متر مکعبمی 2750الی  2500اصله به کیلوگرم باشد حجم گاز ح 500کک به ازاء یک تن چدن مذاب 

هاي کک سازي چاه هاي گرم کننده و  ، کوره       کن هاي کوره بلند گازهاي دهانه به عنوان سوخت در هوا گرم

  . شود در تاسیسات دیگ هاي بخار مصرف می

  

  ماشین ریخته گري چدن

حمل و نقل و انبار کردن راحت تر  ماشین ریخته گري چدن براي ریختن شمش هاي کوچکی از آهن که براي

  .رود این ماشین در جنب کوره بلند و در محوطه مخصوص ریخته گري کار گذاشته شده است است به کار می

اي است که در داخل آن ریل راه آهن کشیده شده و واگنهاي  پوشیده محوطه سر چدن گري بخش ریخته

  .شوند گري رسانده می حاصل پاتیلهاي آهن از طریق آنها به ماشین ریخته

که قالبهاي مخصوصی جهت ریختن آهن ) دار شیب(گري تشکیل شده است از یک نقاله مورب  ماشین ریخته

  .مذاب در آنها بر روي  این نقاله تعبیه شده است
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ي باشند که برروي لبه قالب بعد اي می براي اینکه آهن مذاب به خارج نریزد هر یک از قالبها داراي لبه برگشته

تور کارگاه فاده می شود که اختالالتی در کنورگري است معموال در مواقعی از ماشین ریخته. قرار گرفته است

  .شود ریخته گري ایجاد می

  

    
  

  آماده کردن کوره بلند براي روشن کردن

   بارهازسر ییبلوکهاي بوته از ضربه هاي حرارتی هنگام احتراق کک، کف بوته را با الیه ها ظتفبراي محا

پوشانند بعد از این بوته را تا کمی باالتر از سطح شیپورکها چوب و تراورس بارگیري می کنند  اي شده میحبه

ها در ساعات اولیه بکنند در اثر سوختن چو پس از آن مواد خام را از طریق دستگاه شارژ کننده وارد کوره می

شود به عالوه مواد به طور گداخته وارد  یجاد میروشن، کردن شرایط مساعدي براي فروکش کردن مواد خام ا

اگر روشن کردن بوته بدون ریختن چوب در بوته انجام .شود شود بنابراین موجب سردشدن کوره نمی بوته می

سوزد این جریان منجر به متوقف شدن حرکت مواد و تشکیل  شود و خوب نمی شود کک خیلی آهسته گرم می

  .و سرباره چسبیده در کف بوته می گردد توده غیر قابل ذوب از کک سرد
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  عملیات روي سرباره کوره بلند

سرباره کوره بلند را به عنوان ماده خام بسیار مناسبی براي تولید مصالح ساختمانی از جمله سیمان و سیمان 

  .روداي به کار می اي، پشم و نمد سرباره اي بتن سرباره بلوکهاي نسوزسرباره –آجرها  -اي  سرباره

براي اینکار سرباره را داخل یک ناودان . قبل از استفاده از سرباره به عنوان ماده خام بایستی آن را دانه بندي کرد

شود براي دانه  هاي ریز می پاشند در نتیجه سرباره به سرعت سرد شده تبدیل به دانه ریخته و از زیر آب به آن می

ها معموالً در محدوده کارگاه کوره بلند قرار  ارد این کارگاهبندي مخصوصی وجود د بندي سرباره کارگاه دانه

  .دارند
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  فوالدسازي
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  فوالدسازي

 ریخته گري ،)L.F(کوره پاتیلی در ذوب آهن اصفهان بخش فوالد سازي شامل کارگاههاي میکسر،کنورتور،

  .ه آماده سازي و ارسال شمش می باشدسرباره و کارگا وتعمیر پاتیل،آهن قراضه، ،آماده سازيمداوم

  

  میکسر

      کنورتور  ظیفه اصلی میکسر ذخیره و تأمین چدن مذاب با دما و ترکیب شیمیایی یکنواخت براي کارگاهو

  تن است،  1300میکسر با ظرفیت اسمی درذوب آهن اصفهان بخش فوالد سازي داراي دو دستگاه  .می باشد

ذاب و هماهنگ نمودن روند کار کوره بلند وکنورتور و جلوگیري ازتوقف جلوگیري از افت درجه حرارت م

  .پاتیلهاي حامل چدن از دیگر مزایاي وجود میکسر می باشد

 

  روش هاي تولید فوالد

. ، سرباره و گاز است) چدن مذاب(همانطوري که در مباحث قبل گفته شد ، محصوالت کوره بلند ، آهن خام 

را می توان ریخته گري نمود و از آن شمش هاي چدنی بدست آورد و یا اینکه  (pig iron) آهن خام مذاب

چدن مذاب خارج شده از کوره بلند داراي ناخالصی هاي زیادي است که . می توانیم آنرا تبدیل به فوالد کنیم 

  :مهمترین آنها عبارتند از 

 Al , Cu , Ti , Mo , V , Cr , Ni , P , S) فوالد ، آلیاژي است از کربن و عناصر دیگر: تعریف فوالد 

 Si , Mn  است % 2که درصد کربن آن کمتر از ) …و .  

 , Al , Cu , Ti , Mo , V , Cr , Ni , P , S) چدن ، آلیاژي است از کربن و عناصر دیگر: تعریف چدن 

 Si , Mn   است% 6.67تا %  2که درصد کربن آن بین ) …و .  
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به   S , P ,  Si , Mn چهار عنصر. م می شود کاهش درصد کربن است آنچه در عملیات فوالدسازي انجا

دلیل وجود در مواد اولیه در ترکیب تمامی فوالدها و چدنها وجود دارند و به این جهت به آنها عناصر همیشگی 

درصد غیر مجاز گوگرد و فسفر ، به ترتیب باعث ترك خوردن فوالد . هستندعناصر مضر  S, P می گویند

مقادیر فسفر و گوگرد را هنگام  .نورد گرم و ترد شدن فوالد مخصوصاً در دماهاي زیر صفر می شود هنگام

  . حذف می کنند) تا آنجاییکه اقتصادي و عملی باشد(تولید فوالد تا حد امکان 

) …مثل کربن، سیلیسیم، منگنز، گوگرد، فسفر و(براي تبدیل چدن به فوالد باید مقداري از ناخالصی هاي آن 

  . آنها صورت می گیرد) سوزاندن(حذف شود و خارج کردن این عناصر بجز گوگرد توسط اکسیداسیون 

گوگرد اغلب بصورت ترکیباتی مثل سولفور کلسیم و سولفور منگنز که حاللیت خوبی در سرباره دارند حذف (

 .)می شود

  :انواع روشهاي فوالد سازي  

 تولید فوالد توسط دمش هوا .1

 وسط دمش اکسیژنتولید فوالد ت .2

 تولید فوالد توسط کوره زیمنس مارتین .3

 تولید فوالد توسط انرژي الکتریکی .4

طرح دمش اکسیژن از باال بر روي فلز مذاب توسط یک دانشمند سوئیسی داده شد و پس از آزمایشات متعدد 

یش در کنورتوري این آزما. موفق به تولید فوالد با این روش شدند (LINZ)در شهر لینز 1949در اواخر سال 

آزمایشات مربوطه بر روي  (DONAWITZ)به ظرفیت دوتن صورت گرفت و پس از آن در شهر دوناویتز

که حروف اول اسم دو . کنورتورهاي پنج و ده تنی ادامه پیدا کرد و به همین دلیل این روش را ال دي نامیدند

  .شهر فوق است
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عمل تبدیل . شود دمش اکسیژن خالص صنعتی انجام می ها و کربن توسط  در این روش اکسیداسیون ناخالصی

ذوب فوالد در محفظه کنورتورکه از داخل .چدن به فوالد که با سوخت کربن و کاهش درصد آن همراه است

در اثر سوختن ناخالصیها و کربن دماي مذاب افزایش . توسط مواد نسوز پوشیده شده است انجام می شود

ن به فوالد نقطه ذوب هم افزایش پیدا می کند به شکلی که قبل از شروع عملیات یابد و البته با تبدیل چد می

درجه سانتیگراد است و در پایان عملیات دمش فوالد مذاب حاصل  1350دمش چدن مذاب داراي دمایی حدود 

  .درجه سانتیگراد است 1650-1700داراي حدود 

در حال حاضر در این کارخانه سه کنورتور .گردد د میدر کارخانه ذوب آهن اصفهان نیز با این روش فوالد تولی

  .وجود دارد) در هر ذوب(تن  130با ظرفیت هر کدام   LD-CBاز نوع

  

کننده آنها هوا و محل دمش از قسمت پایین کنورتور بوده  بر عکس کنورتورهاي توماس و بسمرکه ماده اکسید

درجه خلوصی است که درجه خلوصی در حدود  در اینجا ماده اکسید کننده اکسیژن خالص صنعتی است که

در ). گردد اکسیژن در خود کارخانه تامین می( شود  دارد و توسط النس از باال به سطح مذاب دمیده می%  5/99
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شود و لوله دمش  قسمت باالي کنورتور دهانه آن قرار گرفته که از آنجا مواد اولیه به داخل کنورتورشارژ می

  .گردد شود  وارد کنورتورمی ن آب خنک میاکسیژن که توسط جریا

. شونددر حین دمش اکسیژن از دهانه کنورتور خارج می  (CO , CO2)گازهاي حاصل از اکسیداسیون کربن 

تکنولوژي ذوب فوالد در کنورتور باید به نحوي باشد که در مدت زمان کمی اکسیداسیون ناخالص هاي 

شکل . جام شده و فوالدي با ترکیب شیمیایی مناسب عالی بدست آیدموجود در مواد اولیه تا حد مورد نظر ان

مواد اولیه براي تولید فوالد در کنورتوراکسیژنی، متشکل از مواد  .دهد را نشان می LDزیر مراحل کار کنورتور

و آهن %  75-90به مقدار ) آهن خام(فلزي و مواد کمک ذوب است مواد اولیه فلزي خود شامل چدن مذاب 

  .بوده و مواد کمک ذوب نیز شامل سنگ آهن، آهک، بوکسیت، فلورین و غیره است% 10-25به مقدار  قراضه

  

  مراحل شارژکنورتور

پس از تخلیه ذوب قبلی، کنورتور را به سمت قسمت بارگیري چرخانده  : مراحل کار کنورتور بدین ترتیب است

ی آستر نسوز و تمیز کردن دهانه کنورتور در پس از بازرس .تا آستر دهانه کنورتور به خوبی مشاهده گردد

  صورتی که مشکل خاصی در نسوزکنورتور مشاهده نگردد و 
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در . شود امکان عملیات فوالد سازي باشد، آهن قراضه به وسیله ي ماشین شارژ قراضه به داخل کنورتورشارژ می

ز ارتفاع سقوط آهن قراضه حداقل این مرحله باید دقت نمود به منظور کاهش صدمات مکانیکی بر آستر نسو

  .باشد

براي اینکه عملیات شارژ سریعتر انجام شود باید اوال جعبه آهن قراضه روي ماشین قرار گرفته و آماده براي 

شارژ باشد ثانیاً هنگام شارژ آهن قراضه پاتیل حاوي چدن مذاب باید توسط جرثقیل مربوطه بلند شده باشد تا 

وارد کنورتور ) النس(به داخل کنورتور تخلیه گردد و سپس لوله ي دمش اکسیژن  پس از شارژ قراضه سریعاً

دقیقه عمل دمش ادامه خواهد یافت که در این  18-22شود و  شده و با دمش اکسیژن عمل فوالدسازي آغاز می

  .شود مدت افزودن آهک هم همزمان انجام می
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  :وظایف آهن قراضه 

از آهن قراضه به منظور متعادل . ز مواد اولیه جهت ذوب کنورتور آهن قراضه استیکی دیگر ا :آهن قراضه 

شود و به مقدار آن در مواد اولیه به درجه حرارت و ترکیب شیمیایی  کردن درجه حرارت مذاب استفاده می

رتور حجم مواد موجود در کنو%  20-25ولی معموالً . چدن مذاب مصرفی و مقاومت نسوزکنورتور بستگی دارد

شود، بازیابی مجدد محصوالت  دهد و دلیل دیگري که از آهن قراضه استفاده می را آهن قراضه تشکیل می

درجه  20معموالً به ازاي افزودن یک تن قراضه . فوالدي و باال بردن ارزش افزوده ي محصول تولیدي است

  .یابد سانتیگراد دماي کنورتور کاهش می
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  :واکنش هاي اکسیداسیون

2Fe + O2                    2FeO + Ql 

Si + O2                    SiO2 + Q2 

2Mn + O 2                    2MnO + Q3 

2C + O2                     2CO +Q4 

2P +5/2 O2                   P2 O5 + Q5 

 .)گرماي حاصل از واکنشهاي سوختن استQ1 , Q2 … Q5در این واکنشها  (

برداري کرده و درجه حرارت  پس از دمش اکسیژن و اتمام عملیات اکسیداسیون، از فلز مذاب و سرباره نمونه 

نمایند در صورتیکه درجه حرارت و ترکیب شیمیایی فوالد مناسب باشد  فوالد رانیز اندازه گیري می

ریزند و سرباره باقیمانده را از  د میکنورتورچرخانده شده و مذاب را از طریق مجراي تخلیه به داخل پاتیل فوال

به منظور ایجاد خواص مشخص در فوالد با مارك مورد نظر و اکسیژن زدایی در موقع . نمایند کنورتور تخلیه می

  .ي فوالد از کنورتور، مقداري مواد  آلیاژي نظیر فرو منگنز، فرو سیلیس و کک به فوالد اضافه می شود تخلیه

  

  LDمزایاي روش  

 ان ساده کنورتورساختم .1

 امکان حذف کربن تا حدود مورد نظر .2

 ه به علت دمش اکسیژن  به جاي هوامقدار بسیار کم ازت در فوالد حاصل  .3
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توانیم مقدار زیادي آهن قراضه جهت استفاده از حرارت اضافی که در کنورتور  در این روش می   .4

ه عبارت دیگر منجر به کاهش قیمت این عمل سبب افزایش تولید و یا ب. (شود شارژ  کنیم می ایجاد

 ).گردد تمام شده فوالد می

 .ظرفیت باالي کنورتور .5

از جمله نقاط ضعف این روش خارج شدن مقدار زیادي اکسیدهاي آهن همراه گازهاي خروجی و سرباره است 

ه گفته شود همانطوري ک اي از وزن فلز مذاب کاسته میتوان گفت که مقدار قابل مالحظهو بدین ترتیب می

شد، براي متعادل کردن درجه حرارت از مواد خنک کننده استفاده میگردد که بدین منظور ممکن است از 

  .آهک، سنگ آهن و قراضه استفاده شود

  اکسیژن

 5/99گیرد به اکسیژن خالص صنعتی موسوم بوده و شامل  مورد استفاده قرار می  LDاکسیژنی که در روش

براي تهیه اکسیژن خالص صنعتی هواي اتمسفري را در . هاي دیگر استازت از گاز%  5/0اکسیژن و %

هاي خیلی پایین به صورت مایع در  هاي مخصوصی با استفاده از روش سرد کردن تا درجه حرارت محفظه

براي جدا کردن ازت میبایستی تبخیر جزیی . اکسیژن تشکیل شده است%  21ازت و % 79هوا از . آورند می

. پذیر است ع انجام گیرد این کار بخاطر متفاوت بودن نقطه جوش اکسیژن و ازت امکانبرروي هواي مای

بدین ترتیب . است -196و ازت داراي نقطه جوش حدود  -183بطوریکه اکسیژن داراي نقطه جوشی برابر 

. یابد ش میشود و تدریجاً غلظت اکسیژن در هواي مایع افزای هنگام حرارت دادن هواي مایع ابتدا ازت تبخیر می

  :بطور کلی تکنولوژي تهیه اکسیژن خالص صنعتی داراي مراحل زیر است

 

 .و رطوبت CO2مرحله تمیز کردن هوا از هر گونه ناخالصی مثل ذرات گردو غبار، گاز کربنیک .1

 .kg/cm2 200فشرده نمودن هوا تا فشاري معادل  .2
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 .گردد سرد کردن هوا توسط سرمایی که از تبخیر ازت حاصل می .3

 .شود بساط هواي فشرده جهت رسیدن  به زیر درجه حرارتی که هوا مایع میان .4

 .جدا کردن ازت توسط تبخیر جزیی .5

گاز اکسیژن حاصله را در مخازن مخصوصی انبار کرده و سپس به محل توزیع اکسیژن در کارگاه کنورتور 

  .شود یبه داخل کنورتور دمیده م) النس(اکسیژن توسط لوله مخصوصی . کنند منتقل می

  

  پاتیل 

با افزایش . امروزه از لحاظ اقتصادي پاتیل هایی که مجراي خروجی آنها در کف قرار گرفته مناسب ترند

کمتر شده به عبارت دیگر احتیاج به گرماي کمتري براي ) از طریق تشعشع(ظرفیت پاتیل تلفات انتقال حرارت 

ها این است که کنترل مقدار فوالد در حین ریخته  لعیب این پاتی. تنظیم درجه حرارت قبل از ریخته گري است

تخلیه فوالد به دو روش ). کنند چون با تغییر فشار همراه بوده جریان فوالد ریزي را مختل می(گري مشکل است 

  .گیرد استوپري و دریچه کشویی صورت می
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  قسمت هاي اصلی ایستگاه ریخته گري مداوم

  )تاندیش(پاتیل میانی

رود، و  اي بین پاتیل و کریستالیزاتور بکار میبه عنوان واسطه) تاندیش(ایستگاه ریخته گري مداوم  پاتیل میانی

  .نقش آن تنظیم سرعت است

  .پاتیل میانی، ذخیره ذوب و جلوگیري از ورود ناخالصی ها به صورت مستقیم به قالب است

بل از اینکه مذاب در تاندیش ق) به خصوص براي شمشهاي کوچک(مجراي خروجی  به منظور مسدود نشدن

  .ریخته شود باید آنرا پیشگرم کنیم
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  )کریستالیزاتور(قالب 

یک پوسته جامد از فوالد مذاب ایجاد وظیفه قالب . قالب مهمترین قسمت یک ایستگاه ریخته گري مداوم است

که پس از خروج شمش از این پوسته باید توانایی آنرا داشته باشد . است که مرکز این پوسته فوالد مذاب است

  .قالب در برابر فشار فلز مذاب داخلی شمش مقاومت کند

فشار ناشی از فوالد مذاب )ضخامت آن کم باشد(در صورتی که قشر منجمد خارجی به اندازه کافی مقاوم نباشد 

  .گردد باعث تورم و یا پاره شدن سطح خارجی شمش می

ن اندازه صحیح قالب ضروري است با کاهش ضخامت دیواره قالب بنابراین براي فوالد ریزي موفقیت آمیز تعیی

براي افزایش قابلیت هدایت حرارتی قالب، آن را از مس و یا آلیاژهاي . شود انتقال حرارت بهتر انجام می

  .سازند می) که داراي هدایت حرارتی زیادي هستند(مخصوص آن 

الوه بر اینکه از اکسید شدن سطح فوالد درون آن روغن کاري کریستالیزلتور ع: روغن کاري کریستالیزاتور

  .شود کند مانع چسبیدن فوالد مذاب به دیواره کریستالیزاتور می جلوگیري می

مقداري از مواد چرب کننده در باالي سطح  فوالد در . شود براي روغن کاري معموالً از پارافین استفاده می

ر سطح فوالد و در نتیجه اکسید شدن آن جلوگیري کند و قسمت شود تا از نفوذ هوا ب کریستالیزاتور ریخته می
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کننده بین  شود تا مانع چسبیدن آنها به یکدیگر شود، بقایاي سوخت ماده چرب دیگر بین دیوار و شمش بخار می

به خصوص (دیواره داخلی کریستالیزاتور و شمش قرار گرفته و اصطکاك بین شمش و دیواره را در قسمت باال 

  .کند کم می) قشر خارجی شمش هنوز نازك است جایی که

با دامنه و تعداد نوسان (حرکت نوسانی کریستالیزاتور در جهت باال و پایین و در امتداد محور تکنولوژي ایستگاه 

که این حرکت عالوه بر اینکه از جوش خوردن پوسته منجمد شده شمش به دیواره هاي مسی . است) معین

همچنین تاثیر به بسزایی برروي جبهه انجماد و ضخامت پوسته منجمد شده . کند میکریستالیزلتور جلوگیري 

  .خواهد داشت

  
  

  سرد کننده ثانویه 

شود فقط قشر خارجی آن سرد شده است در حالیکه درون آن  در هنگامی که شمش از کریستالیزاتور خارج می

  .گردد ماد شمش کامل میدر منطقه سرد کننده ثانویه توسط پاشش آب انج. هنوز مذاب است
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و در صورتیکه شمش سریع  تتنظیم شدت سردکنندگی چه در مقطع طولی و چه در مقطع عرضی بسیار مهم اس

شود  همچنین آهسته سرد کردن بیش از حد باعث می. سرد شود ممکن است در سطح آن ترك بوجود آید

  .قسمت مرکزي شمش به صورت مذاب باقی بماند

سرعت . درجه سانتیگراد است 1200تا  1000جی شمش پس از خروج از کریستالیزاتور درجه حرارت قشر خار

سرد کردن شمش در سرد کننده هاي ثانوي تاثیر زیادي در کیفیت نهایی آن دارد بنابراین با توجه به موارد 

  .استعمال شمشهاي تولید شده، سرعت انجماد آنها متفاوت است

  

  

  

  دستگاه کشاننده

قسمت سرد کننده ثانویه و کریستالیزاتور به عهده دستگاه کشاننده است این دستگاه از چهار کشیدن شمش از 

شمش قبل از رسیدن به دستگاه کشاننده باید . غلطک که در دو طرف شمش واقع شده اند تشکیل شده است

ري عمودي آید در ریخته گ کامالً منجمد شده باشد در غیر اینصورت ترکهایی در داخل شمش به وجود می

  .قوسی و قوسی دستگاه کشاننده معموالً با دستگاه صاف کننده توام است

شود که این سرعت باید متناسب با جریان ذوب  تنظیم سرعت حرکت شمش توسط غلطکهاي کشاننده انجام می

ش و درون قالب باشد، در غیر اینصورت اگر سرعت بیش از حد مجاز باشد منجر به ایجاد ترکهاي طولی در شم

نهایتاً پارگی شمش شده و در صورتیکه سرعت کمتر از حد مجاز باشد باعث ایجاد ترکهاي عرضی و چین 

بنابراین توسط چشمه رادیو اکتیو که درون قالب تعبیه شده به موتور کشاننده فرمان . گردد خوردگی در شمشمی

  .گردد رکت شمش تنظیم میو بدین وسیله سرعت ح) متناسب با سطح ذوب در کریستالیزاتور(دهد  می
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  کارگاه ریخته گري مداوم

 4این کارگاه شامل. در کارگاه ریخته گري ذوب آهن اصفهان، شمش مورد درخواست نورد تولید می شود

در این کارگاه ابتدا پاتیل فوالد . ایستگاه ریخته گري از نوع دانیلی است 4ایستگاه ریخته گري از نوع روسی و

ارت و ترکیب شیمیایی معین مطابق با استاندارد کارخانه بر روي ایستگاه ریخته گري مستقر مذاب با درجه حر

به منظور تثبیت سرعت ریخته گري و جدا کردن ناخالصی هاي غیر فلزي، ابتدا فوالد در پاتیل میانی . می گردد

در کریستالیزاتور، دهانه قبل از ریختن ذوب . ریخته می شود) کریستالیزاتور(هاي مسی و سپس به درون قالب

در اثر سرد شدن دیواره . پایینی آن را توسط شمش بدلی که معموالً از فوالد دیرگداز است مسدود می نمایند

به این ترتیب یک پوسته جامد . گرددمی  ، مذاب حرارت خود را از دست داده و منجمد )توسط آب(قالب 

پوسته جامد به همراه مذاب پس از خارج شدن از کریستالیزاتور . گیردمتناسب با شکل قالب اطراف مذاب را می

در منطقه سرد کننده ثانویه با پاشش مستقیم آب به صورت اسپري خنک می شود و فاز مذاب درون آن کامالً 

بریده  هاي مناسبدر پایان با توجه به نوع محصول نهایی ، شمش هاي تولیدي به طول. به جامد تبدیل می گردد

   .گیرداختیار کارگاه شمش قرار می و در
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  کارگاه شمش 

معموالً شمشی که در قسمت ریخته گري تولید می شود ، داراي عیوبی است که قبل از ارسال آن به کارگاه 

ترکهاي درونی، (و یا درونی) …ترك، موج و(این معایب می تواند سطحی. هاي نورد باید رفع عیب گردد 

  . باشند) …اي داخلی وها و حفره هتجمع ناخالصی

روش متداول که در ذوب آهن مورد استفاده . جهت رفع نواقص سطحی شمشها، روش هاي مختلفی وجود دارد

  . قرار می گیرد، بکارگیري شعله و سوزاندن رفع نواقص سطحی شمش است

و  هدف این کارگاه، شناسایی عیوب شمش و آماده سازي شمش هاي ریخته گري شده با کیفیت مطلوب

  . اندازه هاي مورد درخواست مهندسی نورد است
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  نورد
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 نورد

  مفهوم نورد

شود یکی از روش هاي مهم شکل دهی، نورد است که در این روش از حجم شمش یا فلزي که شکل داده می

در نورد بدین صورت انجام  تغییر شکل. شودنمی به عبارت دیگر براده برداري از فلز انجام. چیزي کم نمی شود

هایی که در جهت عکس یکدیگر حرکت می کنند  می گیرد که شمش مورد نظر پس از گذشتن از بین غلطک

  . هد شدابه شکل مطلوب تبدیل خو
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درجه سانتیگراد  1100اگر فلز عبور داده شده از بین دو غلطک گرم شده باشد  به شکلی که داراي دماي حدود 

. شود گرم کردن باعث نرم شدن فلز و در نتیجه کاهش نیروي الزم براي نورد می. نامند ا گرم میباشد، نورد ر

اگر تغییر ضخامت یا سطح مقطع فلز پس از نورد کم باشد، دیگر نیازي به گرم کردن نیست و البته نورد گرم 

گرم کردن یا نورد سرد در  تواند براي چنین ورقی ابعاد دقیق و سطحی صاف و بدون موج بدهد نورد بدوننمی

دهند با  ن عملیات را در حالت گرم انجام میههاي نورد ذوب آ شود و تمام کارگاه ذوب آن اصفهان انجام نمی

ن مقاطع ساختمانی مانند تیرآهن، نبشی، میلگرد و سیم تولید می هتوجه به اینکه کارگاههاي نورد ذوب آ

ی باشند که به مرور و با گذر شمش از هر کدام از آن ها، سطح کند،نیاز است غلطکهاي نورد داراي شیارهای

مقطع به محصول نهایی نزدیک و نزدیک تر شود به سطح مقطع حاصل از قرار گرفتن قرینه دو شیار از دو 

نماید شکل و  وقتی شمش از کالیبر عبور می.گویند غلطک که روي هم یا کنار هم قرار گرفته اند، کالیبرمی

پس از عبور فلز از چندین کالیبر، پروفیل مورد نظر بدست می آید به عبارت . گیرد بر را به خود میاندازه کالی

  .دیگر شمش به محصول نورد تبدیل خواهد شد

  

  : تعریف قفسه

براي اینکه غلطکهاي نورد بتوانند نیروي الزم را به شمش اعمال کنند نیاز است که روي تجهیزات فلزي نصب 

. برهاي را تنظیم نمودی، هم بتوان نیروي چرخشی به آنها اعمال کرد و هم فاصله غلطکها و کالشوند به شکلی که

  .نامند این تجهیزات فلزي را قفسه می

  

  تغییر شکل االستیکی و پالستیکی
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در تغییر شکل االستیک در صورتیکه پس از عملیات تغییر شکل نیروي اعمال شده به جسم حذف شود آن 

مثال ً یک الستیک که تحت تاثیر نیروي کششی تغییر شکل یافته . آید کل اولیه خود در میجسم مجدداً به ش

  .گردد است پس از حذف نیرویی که باعث این تغییر شکل شده است به همان شکل و اندازه اولیه بر می

ش تحت بدین صورت که اگر یک نمونه فلزي در دستگاه کش. این نوع رفتار در فلزات نیز مشاهده می شود

یابد، در این حالت اگر  گیرد در ابتدا طول نمونه متناسب با نیروي اعمال شده افزایش می  نیروي کششی قرار می

این نوع تغییر . گردد برمی) حالت قبل از اعمال نیرو(بار وارده حذف شود طول نمونه فلزي به همان اندازه اولیه 

ثر اعمال نیرو به یک جسم،آن جسم تغییر شکل داده و با در صورتیکه در ا .شکل، تغییر شکل االستیکی است

تغییر شکل پالستیک . برداشتن نیرو شکل آن به حالت اولیه برنگردد یک تغییر شکل الستیکی انجام شده است

  .گیرد صورت می...) نورد آهنگري و (گیرد  در روشهایی که تغییر شکل در حالت جامد انجام می

  رداهمیت گرم کردن شمش در نو

تجربه . بطور کلی اگر عملیات شکل دادن نورد در حالت گرم انجام شود احتیاج به زمان و انرژي کمتري است

کیلوگرم بر سانتیمتر  15400تا  3080نشان داده است که تنش کششی فوالدهاي معمولی در حالت سرد بین 

رد است گرم کنیم مقدار تنش کششی کند ولی اگر آن را تا درجه حرارتی که مناسب عملیات نو مربع تغییر می

بنابراین هرچه درجه حرارت شمش که تحت . کیلوگرم بر سانتی متر مربع خواهد رسید 461الی  154آن به 

نیروي الزم براي انجام آن عملیات کمتر است از طرف دیگر باید .باشد عملیات تغییر شکل قرار می گیرد بیشتر 

تواند اثرات نامطلوبی به  و گرم کردن بیش از حد آن میرم کنیم ن گهر فوالدي را تا یک درجه حرارت معی

  .دنبال داشته باشد
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  کارگاههاي نورد ذوب آهن اصفهان 

است که همگی از  350و 650، 500، 300در حال حاضر کارخانه ذوب آهن اصفهان داراي چهار کارگاه نورد 

  .باشند نوع نورد گرم می

 

  300کارگاه نورد 

تولیدات . هزار تن در سال می باشد  700ظرفیت تولید کارگاه . ارگاه از نوع نورد سبک و مداوم است این ک

 200این کارگاه داراي یک کوره پیشگرم . است) 6تا  4و نبشی از  32تا  10از (کارگاه شامل میلگرد و آرماتور

قفسه  18و میانی این کارگاه جمعاً  تعداد قفسه هاي مقدماتی، ابتدایی. تن در ساعت و یک کوره رولیکی است

  . است و همچنین داراي دو سري قفسه نهایی هر کدام با شش قفسه است

  

  500کارگاه نورد 
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هزار تن در سال بوده و عمدتاً   750ظرفیت تولیدي این کارگاه. این کارگاه از نوع نیمه سنگین و مداوم است 

این کارگاه داراي . میلگرد و نبشی با سایز باال است و) 16 و 14، ناودانی16تا  12از ( محصوالت آن تیرآهن

 . قفسه نورد است 16تن بر ساعت و  200یک کوره پیشگرم گامی با ظرفیت 

 

  650کارگاه نورد 

ــوع ســنگین و غیــر مــداوم   از  ایــن کارگــاه ــورد تیــر آهــناراو د بــوده  ن . و چهــار گــوش اســت  ي دو خــط ن

ــن      ــر آه ــامل تی ــاه ش ــدات کارگ ــا  14از (تولی ــاد      ) 30ت ــا ابع ــارگوش ب ــایز و چه ــرین س ــا بزرگت ــرد ب ، میلگ

 . شـــــودکارگـــــاه تولیـــــد مـــــی ریـــــل نیـــــزدراین همچنـــــین .میلیمتراســـــت 125×125و 100×100

  

  350 -250کارگاه نورد 

یک خط مستقیم . هزار تن در سال است 330این کارگاه از نوع نورد سبک و مداوم بوده و ظرفیت تولید آن 

 8 در خط مستقیم، میلگرد با قطر. ردبه صورت شاي و خط دیگر سیم، در این کارگاه وجود دابراي مقاطع 

  . میلیمتر قابل تولید است 16تا  5.5خط دیگر، کالف سایز  همچنین ومیلیمتر10و

 150×150و در طرح جدید با ابعاد  60×60 و 80×80و  100×100این کارگاه می تواند شمش هایی با ابعاد 

  . را دریافت کندمیلیمتر 

  

  شرکت سهامی ذوب آهن اصفهانتولیدات 

  :تولیدات عمده شرکت به صورت انواع محصوالت فوالدي و محصوالت جانبی به شرح زیر می توان بر شمرد

  

  :محصوالت فوالدي -الف
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  :انواع مقاطع فوالدي ساختمانی شامل )1

   انواع تیر آهن هاي بال نیم پهن موازي و بال پهن موازي -

  بال موازي و بال شیب دار انواع ناودانی -

  انواع نبشی هاي بال مساوي -

  انواع میلگرد ساده و آجدار بتون مسطح -

  انواع چهار گوش -

  

  
  

  انواع فوالدهاي کیفی و کم عیار)2

  :تولید فوالدهاي کیفی

در داخل کشور وبا توجه  در راستاي نیاز و در خواست فوالدهاي صنعتی و کاربرد این فوالدها در صنایع تبدیلی

به امکانات موجود در فوالدسازي و نورد،ذوب آهن اصفهان مبادرت به تولید فوالدهاي خاص در کنار تولید 

  :فوالدهاي ساختمانی نموده است که شامل موارد زیر می باشد
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  :چهار گوش هاي صنعتی

ه هاي دیگر،با مارکهاي مختلف بر ،میلیمتریا انداز 150×125،150×100،125×100این چهارگوش هابا مقاطع

عملیات تکمیلی روي این چهار گوش ها می تواند عملیات نوردي،فورج یا .اساس توافق با خریدار قابل تولید

  .ماشین کاري توسط خریدار باشد

  
  

  :میلگردهاي شاخه اي در اندازه هاي مختلف

میلیمتر  از مارك هاي مختلف  40تا  10هاي  قادر به تولید میلگردهاي صنعتی در اندازه350و300کارگاه نورد 

وجود دارد و  500میلیمتر در نورد  56و50،45همچنین امکان تولید میلگردهایی با قطر . فوالد کیفی هستند

عملیات تکمیلی روي این میلگردها عملیات کشش،ماشین کاري و سنگ زنی می باشد،که در نهایت قطعه براي 

  .شافت هاي مختلف می گرددانجام عملیات نهایی و ساخت 
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  :مفتول ها

  :به شرح ذیل می باشد 350انواع مفتول هاي کیفی و کم عیار تولید شده در کارگاه نورد 

 مفتول الکترود  -

 co2مفتول الکترود جوشکاري زیر پودري و الکترود جوشکاري تحت گاز محافظ  -

 بتن پیش تنیدهمفتول  -

 مفتول فنر -

 مفتول جهت سیم طوقه -

 ششیمفتول ک -
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  :مفتول الکترود

  و میزان سیلسیم در دو کالس کمتر از  /%10بامیزان کربن زیر  RSD7وUSD7این مفتول با مارك هاي فوالد 

  .براي ساخت مغزي الکترودهاي مختلف مورد استفاده قرار گیرد%10و کمتر از 30%

  

  :CO2مفتول الکترود جوشکاري زیر پودري و تحت گاز محافظ 

  .در ذوب آهن تولید و توسط سازندگان الکترود مورد استفاده قرار گیرد SG2وS2با دو مارك  این مفتول ها

  

  :مفتول فنر

  در قطر  N/mm2 880و استحکام کشش حدود /%70با کربن حدود SWRH-67B این مفتول ها با مارك فوالد

         ه نیز قابل تولید و عرضهمیلیمتر در ذوب آهن تولید شده است و در سایر اندازه ها و مارك هاي مشاب 8 

  .می باشد
  

  :مفتول سیم طوقه
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و استحکام %70ومیزان کربن حدود C67یکی دیگر از مفتول هاي با استحکام باال ،مفتول سیم طوقه با مارك 
میلیمتر در صنایع بید  94/0به قطر نهایی )سیم طوقه(تولید شده است این محصول  N/mm2 930 کششی حدود
  .می گردد وایر تبدیل

  
  :مفتول کششی

  .کششی مورد استفاده قرار می گیردبراي مصارف عمومی %)12/0زیر(این مفتول با میزان کربن پایین 

  
  :فرآورده هاي جانبی شرکت -ب

 چدن جامد جهت مصرف صنایع ریخته گري -

 گونالیش و تولیدات فرآورده هاي گوناقطران جهت پا -

 )چسب و الستیک رنگ،( یع شیمیاییجهت تولید رزین و صنا فنل، -

  )به عنوان حالل در صنایع شیمیایی(سولونت،تولوئن گسیلن، -

 سولفات آمونیوم جهت مصرف بخش کشاورزي وصنایع نساجی -

 کک ریزه جهت سوخت در کارخانجات فرم آلیاژ -

 سرباره کوره بلند به صورت گرانوله جهت مصرف در کار خانجات سیمان -

 عایق هاي حرارتی و صوتی -

 تی جهت صنایع رنگ لجن صنع -

 آب مقطر  -

 درصد 6/99تا  2/99ازت مایع با درجه خلوص  -

 درصد 95آهک به صورت دانه بندي و با درجه خلوص  -

 اکسیژن مایع -

 

  :مهندسی تولید و توزیع برق



  78   د    آ وزش و  و  ه  نا ع ا سا ی                                                                                          ط  و ید                                                                                

 برق،پست اصلی فرعی  32وmw/h 160این مهندسی با در اختیار داشتن سه واحد نیروگاهی با مجموع ظرفیت 
از دیگر وظایف این واحد تأمین هواي دمشی .و توزیع برق مورد نیاز کارخانه را عهده دار می باشدوظیفه تولید 

  .کوره هاي بلند است

  
  : مهندسی انرژي و بهینه سازي سوخت

   87بلوك اکسیژنی با ظرفیت  7این واحد تولید و توزیع اکسیژن و ازت مورد نیاز در پروسه تولید توسط  وظیفه

بر ساعت همچنین توزیع گاز طبیعی،گاز حاصل از فرآیندتولید،آب گرم و آب برودتی و بخار هزار متر مکعب 
  .اتمسفر می باشد10

  

  

  

  

 


