


 
 :  ارائه دهنده

 مهندس محمد حسن جوالزاده
 عضو هیئت مدیره انجمن آهن و فوالد

 
 :  محل ارائه

 مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی
   93دی ماه  10ذوب آهن اصفهان  



 مقدمه

 3 محمد حسن جوالزاده



 اهمیت صنایع فوالد

*Steel Industry being highly energy intensive. 

 

*Energy cost of steel: one third of its total production cost. 

 

*Lot of competition in steel sector. 

 

*Net sale realization is decreasing. 

 

*Necessity of adopting new technology in reheating furnace 
to improve product quality & reduction in energy cost. 
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 فرآیند تولید محصوالت تخت و طویل نوردی
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 مراحل عملیات نورد
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(معادل نفت)هزینه های بهره برداری در عملیات نورد   
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 گرم کردن فوالد
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انرژی مورد نیاز برای گرم کردن و ذوب آهن خالص   

(گیگا ژول بر تن)   
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 انرژی مورد نیاز برای گرم کردن بیلت
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 حد اقل گاز طبیعی مورد نیاز برای گرم کردن یک تن فوالد

 11 محمد حسن جوالزاده

Cs : 0.7 MJ/ ºC.t 

 

Δt :1200-25=1175 ºC 

 

Q= Δt x Cs= 1175 x 0.7= 882.5 MJ 

 

1MJ=238.846 Kcal    882.5 x 238.846= 210782 Kcal. 

 

210782 ÷ 9800 = 21.5M3/t  
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در قسمت های مختلف کارخانه فوالد سازی   CO2  انتشار گاز 



.منابع احتراق اولیه گازهای گلخانه ای شامل موارد ذیل می باشد  
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 مشخصات یک کوره موثر پیش گرم نورد

 

Furnace should be designed so that in a given time, as 

 much of materials possible can be heated to an uniform 

 temperature as possible with the least possible fuel and 

labor.                                                                              
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کوره پیش گرم باید طوری طراحی شود که در یک زمان مشخص حد اکثر  
شمش فوالد را بصورت یک نواخت، با حد اقل مقدار سوخت قابل دسترسی و 

 .  با حد اقل میزان اکسایش و نیروی انسانی  گرم نماید



 اجزای کوره پیش گرم نورد
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 محاسبات حداکثر درجه حرارت شعله
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 احتراق گاز طبیعی
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 احتراق هیدروژن با اکسیژن ، هوا و هوای گرم شده
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2ریشه های معادله درجه   
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با اکسیژن، هوا و )محاسبه حد اکثر دمای شعله احتراق هیدروژن    
 (درجه سانتیگراد 500هوای پیش گرم شده 
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 تشعشع شعله تابع عوامل ذیل است
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 مزایای استفاده از هوای گرم در کوره های پیش گرم

 محمد حسن جوالزاده 22

1.Saving in fuel consumption 

 

2. Increase in Flame Temperature 

 

3. Improvement in Combustion 

 

4. Reduction in Initial Heating Time 

 

5. Reduction in Scale Losses 
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صرفه جویی انرژی ناشی از هوای گرم در کوره پیش گرم   



 صرفه جویی انرژی ناشی از هوای گرم در کوره پیش گرم
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 احتراق با هوای دمای باال



 میزان مصرف گاز طبیعی و برق در مراحل مختلف فوالد سازی

ELECTRICTY 

KWH/T 

GAS  

NM3/T 

PLANT 

40 20 PELLETIZING 

100 275 DIRECT REDUCTION 

640 15 EAF+LF+CCM 

100 40 ROLLING 
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 کالسه بندی و طراحی کوره ها
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 کالسه بندی کوره های احتراق
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 نوع  و کالسه بندی کوره های احتراق



 کوره پیش گرم نورد تیپ هل دهنده

 محمد حسن جوالزاده 30



 کوره پیش گرم نورد نوع قدم آهسته

 محمد حسن جوالزاده 31



 مقایسه کوره های پیش گرم مداوم مختلف 

 محمد حسن جوالزاده 32



 مزایای کوره های قدم آهسته نورد  بر هل دهنده
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  ابزارهای اندازه گیری پارامترهای عملکرد کوره

 محمد حسن جوالزاده 34



 محل های ضایعات حرارتی کوره های پیش گرم نورد

 محمد حسن جوالزاده 35



روش و محل های صرفه جویی انرژی در  
 کوره های پیش گرم نورد
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 فرصت های تحقیق و توسعه برای بهینه کردن فرآیند نورد

 محمد حسن جوالزاده 37



 زمینه های قابل توجه صرفه جویی انرژی در
کارگاه های نورد   

 محمد حسن جوالزاده 38



 پارامترهای موثر در مصرف انرژی کوره های پیش گرم نورد

 محمد حسن جوالزاده 39



 روش های بهینه سازی انرژی در کوره های پیش گرم نورد
Improvemen

t Area  

Energy-Saving 

Measure 

Energy 

Saving 

Potential  

Design of 

Furnaces and 

Heating 

Select proper burner 

and furnace 

design to enhance 

heat transfer to the 

load. 

5% to 10% 

Furnace 

Operation 

Clean heat transfer 

surfaces frequently. 
5% to 10% 

Furnace and 

Heating System 

Heat Transfer 

Replace indirect heat 

systems with direct 

heat systems where 

possible. 

5% to 10% 

Improved 

Scheduling and 

Load 

Management 

Operate with full 

load; minimize idle 

time, shutdowns, and 

start-up cycles. 

2% to 5% 

Use of Process 

Simulation 

Use models to 

optimize temperature 

settings to avoid long 

"soak" times or 

overheating. 

5% to 10% 

Equipment 

Design 

Materials 

Use advanced and 

improved materials.  
2% to 5% 

Improvement 

Area  

Energy-Saving 

Measure 

Energy 

Saving 

Potential  

Efficient 

Combustion 

Maintain minimum 

required free oxygen in 

combustion products. 

2% to 10% 

Efficient 

Combustion 

(burners) 

Eliminate formation of 

excessive amount of CO 

or unburned 

hydrocarbons.  Also 

eliminate or minimize air 

leak-age. 

2% to 10% 

Flue Gas Heat 

Recovery 

Preheat and/or dry 

combustion air and the 

charge/load. After-burn 

the combustibles and 

cascade the exhaust gas 

heat. 

5% to 25% 

Heat Loss 

Reduction 

Use optimum insulation 

for equipment and 

maintain it regularly. 

Employ furnace pressure 

control. 

1% to 5% 
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M. H. Joulazadeh, 2011 

پارامترهای اصلی موثر بر میزان مصرف انرژی در کوره های  
 پیش گرم نورد
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 فرصت های صرفه جویی درکوره های نورد

 محمد حسن جوالزاده 42



1- Different size of furnaces for same output 

 

2- Mismatch of combustion equipments 

 

3- Improper burners 

 

4- No care for blower 

 

5- No proper selection of material for recuperator 

 

6- No proper design of recuperator  
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 موانع صرفه جویی انرژی در کوره های پیش گرم نورد



 موانع صرفه جویی انرژی در کوره های پیش گرم نورد

7- No control  on excess air 

 

8- No insulation on hot air line from  recuperator to burner 

 

9- No proper heating of furnace oil 

 

10- Industries are dependent on supervisor 

 

11- No trained manpower 
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 صرفه جویی انرژی در کوره های
پیش گرم نورد   
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 فرصت های صرفه جویی انرژی در کوره های پیش گرم نورد
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احتراق کامل با حداقل هوای اضافی( 1  

 محمد حسن جوالزاده 47



 نسبت هوا بر سوخت 
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تأثیر و کنترل: هوای اضافی   

 محمد حسن جوالزاده 49



 50 محمد حسن جوالزاده

سوخت -مزایای سیستم احتراق اکسی   

• Improve material surface quality 

• Completely remove scale more easily 

• Increase process stability such as homogenous temperature 

distribution 

• Decrease reheating time 

• Reduce fuel consumption 

• Use lower grade fuels 

• Decrease the environmental impact when decreasing CO2, 

CO, SOx and NOx emissions 



سوخت -سیستم احتراق اکسی   

 محمد حسن جوالزاده 51



سوخت -مزایای فناوری اکسی  

 

  Throughput capacity increase of up to 50% 

 Fuel savings of up to 50% 

 Reduction of CO2 emissions by up to 50% 

 Reduction of NOX emissions 

 Reduction of scaling losses (improving the material yield) 
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 کوره پیش گرم قدم آهسته میله ای اتو کومپوی فنالند
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تعویض سیستم احتراق مرسوم به اکسی سوخت کامل در کوره  
 پیش گرم قدم آهسته میله ای اتو کومپوی فنالند
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با اکسیژن و هوا( گاز طبیعی)احتراق سوخت   
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 گزینه های مختلف غنی سازی هوا با اکسیژن



 57 محمد حسن جوالزاده

سوخت -مشعل های اکسی   

At equivalent production output, oxy-fuel reduces specific 

fuel consumption by 30%, corresponding to the same 

reduction of CO2. Exhaust flue gas volumes are reduced 

70-80%. 10 MW with preheated air at 350° C 

corresponds to 6.7 MW with oxy-fuel.                                
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 تحوالت ایجاد شده ناشی از جایگزینی فناوری احتراق
سوخت به جای هوا –اکسی    

• Improve material surface quality 

• Completely remove scale more easily 

• Increase process stability such as homogenous temperature 

distribution 

• Decrease reheating time 

• Reduce fuel consumption 

• Use lower grade fuels 

• Decrease the environmental impact when decreasing CO2, 

CO, SOx and NOx emissions 



با استفاده از احتراق اکسی سوخت     NOx کاهش انتشار گاز 
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 نسبت هوا در مناطق مختلف کوره پیش گرم نورد
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توزیع صحیح حرارت( 2  
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 تنظیم محل استقرار مشعل ها در کوره های پیش گرم نورد

 محمد حسن جوالزاده 62



 درجه حرارت جو و تختال در مناطق مختلف کوره پیش گرم

 محمد حسن جوالزاده 63



 کاستن درجه حرارت دمای گرمایش
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بهره برداری در دمای مطلوب( 3  
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(شمش)دمای پائین متریال   

 محمد حسن جوالزاده 66

1.It’s most of the time is non uniform temp. instead low temp.( Extreme Range 
observed in the same mat. From 1180 oC to 1300 oC ) 

2.Major Factors for this problem 

A. Furnace Design and mismatch between capacity and actual production. 

B. Changing in production speed during the day’s operation. 

C. Slow movement of hot material between stands. 

D. Improper material feeding in the furnace . 

E. Improper combustion  

F. Use of unnecessary measures like putting extra material layer, coating 
of lime solution etc 

G. Improper burner alignment and operation . 

H. Changing the fuel setting very frequently. 

I. No temperature measuring device . 

 



کاستن ضایعات حرارتی کوره(4  
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 تعیین ضریب تشعشع 
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 محاسبه ضایعات حرارتی از طریق باز ماندن درب کوره
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 محاسبه ضایعات حرارتی از طریق باز ماندن درب کوره

 70 محمد حسن جوالزاده



1-Negative pressure in furnace: air infiltration 

2-Maintain slight positive pressure 

3-Not too high pressure difference: air ex-filtration 

 

Heat loss only about 1% if furnace pressure is 
controlled properly! 

به اندازه صحیح کوره مکش ( 5  
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 حفظ میزان صحیح مکش کوره
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Optimum load 

  Underloading: lower efficiency 

Overloading: load not heated to right temp 

Optimum load arrangement 

Load receives maximum radiation 

Hot gases are efficiently circulated 

Stock not placed in burner path, blocking flue 

system, close to openings 

Optimum residence time 

Coordination between personnel 

Planning at design and installation stage 

استفاده بهینه از ظرفیت نصب شده( 6  
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 استفاده بهینه از ظرفیت نصب شده
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Charge/Load pre-heating 

Reduced fuel needed to heat them in furnace 

Pre-heating of combustion air 

Applied to compact industrial furnaces 

Equipment used: recuperator, self-recuperative 

burner 

Up to 30% energy savings 

Heat source for other processes 

Install waste heat boiler to produce steam 

Heating in other equipment (with care!) 

حرارت از گاز های خروجی کورهبازیافت ( 7  
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 بازیافت حرارت  از گازهای دودکش

 محمد حسن جوالزاده 76



 بازیافت حرارت در کوره ها

 محمد حسن جوالزاده 77
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 بازیافت حرارت از گاز های خروجی کوره



به حداقل رساندن ضایعات حرارتی دیواره ها( 8  

 محمد حسن جوالزاده 79



(پشم شیشه)استفاده از پوشش های سرامیکی ( 9  

 محمد حسن جوالزاده 80
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( پشم شیشه)مشخصات مهم فیبر سرامیکی   

-Low thermal conductivity 

-Light weight 

-Lower heat storage 

-Thermal shock resistant 

-Chemical resistance 

-Mechanical resilience 

-Low installation costs 

-Ease of maintenance 

-Ease of handling 

-Thermal efficiency 

 

-Lightweight furnace 

-Simple steel fabrication work 

-Low down time 

-Increased productivity 

-Additional capacity 

-Low maintenance costs 

-Longer service life 

-High thermal efficiency 

-Faster response 



(پشم شیشه)فیبر سرامیکی   
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 استفاده از فیبرهای سرامیکی 



 پوشش های با امیسیو باال 
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 زمینه های کاربرد سرامیک ها

 محمد حسن جوالزاده 85



 ضایعات حرارتی تشعشعی از سطح کوره

 محمد حسن جوالزاده 86



 ضایعات حرارتی از سطح مختلف کوره
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 تععین ضایعات حرارتی از سطح مختلف کوره
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انتخاب صحیح نسوزها( 10  
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 به حداقل رساندن ضایعات حرارتی در کوره 

1-Choosing appropriate refractories 

 

2 -Increasing Wall Thickness 

 

3- Installation insulating bricks ( = lower conductivity) 

 

4- Planning furnace operation times 

*24 hours in 3 days : 100 % heat in refractories lost 

*8 hrs/day for 3 days : 55 % heat in refractories lost 
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 عایق کاری نسوز
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ضخامت عایق کاری/ نسوز   
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 طراحی و بهینه سازی عایق کاری کف، سقف و دیواره جانبی
کوره پیش گرم   

 

 

*Introduction of Ultra Low Cement Castable 

(ULCC) in soaking hearth: 

 

 Al2O3 : 80% 

Bulk Density : 2.85 gm/cc 

CCS : 1200 Kg/cm2at 1500 C / 3 hrs. 

 



 احتراق، مشعل و کوره های رژنراتیو
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  کاربرد فناوری احتراق رژنراتیو

The key features of the regenerative combustion 
technology were introduced and its application in the 
reheating furnace was discussed. Compared with the 
traditional combustion technology, the reheating 
furnace equipment with this technology has the 
following strong points, such as energy saving, less 
oxidation and uniform bloom temperature. Specific 
fuel consumption is decreased from 1.79 GJ to 1.20 
GJ per ton of crude steel, metal loss due to oxidation 
is significantly reduced from 1.65% to 1.12%, and the 
fluctuation of heating temperature along the length of 
bloom is lowered from ±53 °C to ±33 °C. 



 سیستم رژنراتیو مشعل
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 مشعل رژنراتیو
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 اصول بهره برداری از سیستم مشعل رژنراتیو

 محمد حسن جوالزاده 98



 کوره های صنعتی با راندمان باال

Alignment of a pair of burners with a built-in ceramic storage heat exchanger, 

combustion and exhausting in turn, temperature preheated of combustion air 

Induced draft fan 
Switching valves for air 

supply & exhaust Blower 

Fuel switching valve 

Regenerator 

(Ceramic) 

Burner 
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Regular Industrial Furnace 
High temperature exhaust! 

Burner 

Exhaust 

Fuel 

Blower 

Burner 

Fuel 

Blower 

Recuperator 
(metal) 

Combustion air 

High-performance 

 Industrial Furnace (1) 
Metal type heat exchanger 

Exhaust 

 کاربرد مشعل رژنراتیو
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 مقایسه مشعل های رژنراتیو  و مرسوم در کوره های
پیش گرم نورد   
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  مزایای مشعل های رژنراتیو در کوره های پیش گرم

1- Energy – saving  

2- Effect of high temperature combustion air  

    over 1,000℃      (Reduction of fuel = - 20%) 

3- Uniform heating 

4- Effect of the stirring of waste gas by cyclic  

    combustion 

5- Compact equipment 

6- Shortening of the furnace length by installing 

     burners along the full length of the furnace 

 محمد حسن جوالزاده 102



گرم نورداصول کار مشعل های رژنراتیو در کوره های پیش   
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 اکسیداسیون شمش ها
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پوسته اکسیدیتأثیر دما و زمان بر ضخامت   



درجه حرارت ثابت اکسیداسیون تابع    
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سطح شمشترکیب اکسیدهای تشکیل شده در   

 محمد حسن جوالزاده 107



 ضایعات سوختن ،کنترل و پایش

 محمد حسن جوالزاده 108



 
 
 
 

گرمایش بیلت ها در داخل کوره   

 محمد حسن جوالزاده 109



 تشکیل پوسته 
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 مصرف انرژی درکوره های پیش گرم نورد
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میزان مصرف انرژی ویژه فوالد خام و محصوالت نوردی در صنایع  
 فوالد آلمان
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 میزان مصرف انرژی ویژه محصوالت نوردی درآلمان

 گیگاژول برتن محصول نهایی 3.82،  1990در سال 
 

 
 گیگاژول برتن محصول نهایی 1.81،  2013در سال 
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 توازن انرژی در کوره های پیش گرم نورد

 محمد حسن جوالزاده 114



گرم نوردتوازن انرژی در کوره های پیش   

 محمد حسن جوالزاده 115



گرم نوردیک دیاگرام سانکی کوره پیش   

 محمد حسن جوالزاده 116
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گرم نوردتوازن انرژی در کوره های پیش   



 سهم قسمت های مختلف نورد در مصرف انرژی

 محمد حسن جوالزاده 118

Note: AUXILIARIES INCLUDES 

Drives for Roller Tables, Fans, Pumps and Shears etc. 

Operational and Maintenance spares reclaiming facilities etc. 

Cranes 

Lighting 

 



 
 رکوپراتور مرسوم برای پیش گرم کردن فوالد 

 محمد حسن جوالزاده 119



 
 

نتایج حاصله از فناوری های مختلف احتراق در سوئد   
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ENCO سیستم عایق کاری پانل 
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 تجهیزات عایق کاری حرارتی بیلت

This equipment maintain the billet temperature in 

hot at waiting to the reheating furnace.  
Steel Making Shop 

 Reheating Furnace 

Heat insulating 

Billet 

 Yard 

Direct Hot Charge Hot charge Cold charge 

600-800℃ 200-600℃ 20-200℃ 

Rolling 

( Hot rolling Mill Shop) 
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 تأثیر تغییر مدل گرمایش در کوره های پیش گرم

Temperature of heated material 
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 رابطه مصرف انرژی ویژه تختال و درجه حرارت پیش گرم

 
Hot charging of continuously cast steels is an effective 

method in energy saving, every 100° K increase in the 

slab temperature charged into furnaces ~ 80-120 kJ/kg. 
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