
"خته گران ايراندومين همايش مشترک انجمن مهندسين متالورژی ايران و جامعه ري"    
 

 ١٧/ ٠٩/ ٢٠٠٩  

  غال سنگز احياي ايزوترم گندله هاي اكسيدي سنگ آهن در بستر ثابت
  

  3جليل وحدتي خاكي-2حسين اميني-1علي رضا راستگو
  

  :چكيده
 احياي گندله هاي اكسيدي     ، با توجه به فراواني و ارزاني ذغال سنگ هاي كك نشو           طرح پژوهشي در اين    

در دماي ثابـت    در بستر ذغال سنگ     گل گوهر و سنگان      ،ساخته شده از سنگ آهن معادن ايراني چادر ملو        
طق ااز زغـال سـنگ منـ      .  درجه سانتي گراد مورد مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت            1100 تا   900و در دامنه دمائي     

 پارامترهـا ماننـد  تاثير برخـي  از   .كارمزد و شاهرود به عنوان احيا كننده استفاده شد  ،باب نيزو  ، پابدانا ،طبس
 اندازه گندله ها و افزودن كربنـات بـاريوم بـر فراينـد احيـا                ،رات سنگ آهن و ذغال سنگ      دانه بندي ذ   ،دما

يج نشان داد كه براي تمامي سنگ آهن هـاي مـورد اسـتفاده در مراحـل آغـازين فراينـد                     انت .گرديدبررسي  
هـاي سـاخته    ميزان نهائي احيا با افـزايش انـدازه گندلـه            .سرعت و ميزان احيا با افزايش دما افزايش مي يابد         

ايش انـدازه  ز بر اساس نتايج حاصله در مراحل آغازين احيا با افـ .شده از سنگ آهن سنگان كاهش مي يابد      
در سنگ آهن سـنگان بـا    .ذرات سنگ آهن سنگان سرعت احيا كاهش يافته ولي در ادامه افزايش مي يابد    

 درجـه سـانتي     1100دماي ثابـت    افزودن كربنات باريوم به ذغال سنگ طبس سرعت و ميزان نهائي احيا در              
  .يافتگراد به طور قابل مالحظه اي افزايش 

   احيا مستقيم، زغال سنگ، گندله، سنگ آهن: ه هاي كليدياژوا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  سمنانارشد مهندسي مواد، دانشگاهدانش آموخته کارشناسي  ١
  ارشد مهندسي مواد، دانشگاه علم و صنعت ايراندانش آموخته کارشناسي  ٢
  استاد گروه مهندسی مواد، دانشگاه فردوسی مشهد٣
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  :مقدمه
 كوره قوس الكتريكي يك روش مرسوم براي توليـد فـوالد مـي باشـد كـه در                   –امروزه روش احيا مستقيم     

 2و1 [.بدليل هزينه كمتر و كاربرد آسانتر ترجيح داده مي شود  كنورتور –مقايسه با روش سنتي كوره بلند 
بـا توجـه بـه       . به شكل كك نشو هـدر مـي رود        زغال   به عالوه در عمليات توليد كك مقدار قابل توجهي           ]

 بـه عنـوان      و محدوديت گاز طبيعي از اين مـواد        فراواني زغال سنگ هاي كك نشو در مقايسه با هزينه باال          
 با استفاده از عوامل احيا كننده در دمـاي  ،در فرايند احيا مستقيم   .] 6-3 [ده استفاده مي شود   عوامل احيا كنن  

  .سنگ آهن حذف مي شود اكسيژن  پايين تر از دماي نقطه ذوب
مـواد فـراري كـه از       .  ]7 [كربن جامد تنها نقش كوچكي در فرايند احيا مستقيم سنگ آهن بازي مي كنـد              

   . ]8[ هيدروكربن شكسته مي شوند شكلوند بهسوختن زغال سنگ حاصل مي ش
مواد فرار+ كك  زغال سنگ  
    

 احيـاي    .]9 [به نوع و اندازه زغال سنگ و شـرايط محيطـي واكـنش بـستگي دارد               ميزان و تركيب مواد فرار      
 و توسـط واكـنش گـازي شـدن          دريـ گ ميعمدتا از طريق گازهاي مياني انجام        Fe-O-Cمستقيم در سيستم    

بسياري از محققين تالش كرده اند تا تحت شرايط واكنش مستقيم اكسيدهاي آهن بـا               . ترل مي شود  كربن كن 
هيـدرو كربورهـاي    حاصـل از شكـست   H2آنها به نقش مهم  .كربن احياي مستقيم را مورد مطالعه قرار دهند  

  . پي بردند گندله هابزرگتر به كوچكتر در احيا
آنها نشان  دادند كـه   .با كربن انجام داده اندياي مستقيم اكسيد آهن  مطالعاتي روي اح   ]10[1اوتساكا و كني   

  :حله انجام مي شوندرواكنش ها دردو م
  احياي يك اكسيد به ريز اكسيد يا فلز  -1
 توليد مجدد مونواكسيد كربن بر اساس واكنش بودوآرد -2

دي اكسيد   .شود تبديل مي  وستيت و نهايتا به آهن فلزي         به  هماتيت به مگنتيت و سپس     ،در واكنش هاي احيا   
 مراحل نهايي احيا بـا توجـه        .كربن حاصله براي توليد مونو اكسيد كربن بيشتر با كربن جامد واكنش مي دهد             

     ]11 [:به واكنش هاي زير انجام مي شود
         mCO + FenOm        nFe + mCO2                                                                                           (1)   

        mCO2 + mC       2 mCO                                                               (2) 
  كه بخـش مهمـي از فراينـد احيـا هنگـام        را  مقاالت منتشره تحت عنوان مطالعات احيا ايزوترمال اين موضوع           

در فرايند كك سازي مقادير قابل تـوجهي          . ]13و12 [ مي دهد را تائيد مي كند      باال رفتن دماي نمونه ها رخ     
 متفـاوت پراكنـده     منـاطق از طرفي معادن مختلف سنگ آهن نيـز در          . غال سنگ كك نشو باقي مي ماند      زاز  
  احيـا  در اين تحقيـق    .رسد  روش مناسبي به نظر مي     ،حيا مستقيم سنگ آهن با استفاده از زغال سنگ         ا الذ .اند

                                                 
1otsuka and kunii  
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 انـدازه  ،چند نوع سنگ آهن در بستر زغال سـنگ هـاي متفـاوت و تـاثير عوامـل مختلـف ماننـد دمـا               مستقيم  
 تاثير افزودني هائي مانند كربنات بـاريوم   همچنينو اندازه گندله ها   ،غال سنگ زمتوسط ذرات سنگ آهن و      

  . فرايند احيا در اين تحقيق مورد مطالعه قرار گرفت بربه زغال
  

  :تحقيقروش مواد و 
 مواد خام

 .در اين تحقيق انواع متفاوت سنگ آهن و زغال سنگ  از معادن گوناگون كـشور مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت                    
  . آمده است2و1به ترتيب در جداول  طرحبه كار رفته در اين  سنگ آهن و زغال سنگانواع تركيب شيميايي 

  
  
  

)د وزنيدرص(سنگ آهن مصرفي انواع ركيب شيميائي ت . 1جدول   

  
 

)رصد وزنيد (هاي مصرفي زغال سنگ ركيب شيميائيت  انواع    .2جدول    

  
  آماده سازي نمونه ها

با دانه بندي     گل گوهر و سنگان      ،چادر ملو  سنگ آهن     هاي   راي ساخت گندله هاي مورد نياز از كنسانتره       ب
 149 دانه بندي هاي  ازبراي مطالعه تاثير دانه بندي سنگ آهن بر درصد احيا.  ميكرون استفاده شد 74كوچكتر از   

  .گرديد نيز استفاده  سنگ آهن سنگان ميكرون149 -177 و 105 –

منبع سنگ 
 MgO  CaO  Al2 O 3  SiO 2  MnO  S  P  Fe2O3  FeO  Fet  آهن

 ٣٧/٦٨  ۵۵/۲۳ ٥٢/٧١ ٠١٢/٠ ٠٠١/٠ ٠٧١/٠ ١١/٢ ٠١/٠ ٠٥/١ ٥/٠ سنگان

 ٤٥/٦٧ ١/١٣ - ٠٥٣/٠ - ٠٥/٠ ٣٧/١ ٢٩/٠ ٧٣/٠ ٢٨/٠ چادر ملو
 ٦/٦٧ ٣/١٧ - - ٠٤/٠ - ٣/١ ١٥/٠ ٣٥/٠ ٨٦/٠ گل گوهر

 )درصد وزني(كربن ثابت  )درصد وزني(مواد فرار  )درصد وزني(خاكستر  منبع زغال سنگ

  5/47  37  5/15  طبس
 8/48 2/28 1/12 باب نيزو
 24/45 7/30 7/11 كارمزد
  08/48 9/28 2/12 پابدانا
 16/47 3/25 7/13 شاهرود
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 گرديد   مخلوط  دقيقه 5 به مدت     درصد وزني آب   12 درصد وزني بنتونيت و حدود       2  با انتره مورد نظر  كنس
گندله هاي خام سـاخته     . دساخته ش متر    ميلي 15و  12 ،10 تقريبي    هاي  به صورت گندله با قطر     يدستبه صورت   و  

  سـپس  سـانتي گـراد و     درجه   110 ساعت در دماي     2 ساعت در هواي آزاد و       6 به مدت    شدنشده پس از خشك     
، دانـه بنـدي     هـا  اكثر آزمايش در  . زينتر شدند  درجه سانتي گراد     1200در دماي    ساعت   5/2به مدت زمان حدود     

 بوتـه چينـي بـه    شـش   از  احيا در هر سريهايجهت انجام آزمايش . ميكرون انتخاب گرديد420زغال سنگ زير 
گندله  اكـسيدي بـه طـور    . شدغال سنگ استفاده  سي سي، حاوي يك عدد گندله اكسيدي در بستر ز    30ظرفيت  

دقيق وزن شده و به گونه اي داخل بستر زغال قرار داده شد كه در اثر سوختن زغـال سـنگ روي آن، گندلـه در                         
بوته هـا بـه فاصـله       . سپس بوته ها به ترتيب داخل كوره با دماي معين قرار گرفنتد           . معرض اكسيژن هوا قرار نگيرد    

 گندلـه احيـا شـده از    ،پس از سـرد شـدن   .شدندداخل دسيكاتور سرد ه از كوره خارج شده و     دقيق 15هاي زماني   
 : مطابق زير محاسبه شد بستر زغال سنگ خارج شده و درجه احيا بر اساس تعريف،

 w0 * 100/(w1-w2) = درجه احيا
w1 = وزن گندله قبل از احيا 
w2 =   وزن گندله پس از احيا    
w0 = همراه اكسيدهاي آهن گندله قبل از احياوزن كل اكسيژن  

                  يافته ها
 درجه سانتي گراد و بـراي       1100 و   1000،  900 دماي   3 تغييرات درصد احيا در برابر زمان در         9 تا   1شكل هاي     

  .دهد انواع سنگ آهن و زغال سنگ مورد مطالعه را نشان مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

  رصد احياء كنسانتره سنگ آهن  اثر دما و زمان بر د-)1(شكل 
   سنگان توسط زغال طبسآهن 

زغال طبستوسط

  چادر ملو  اثر دما و زمان بر درصد احياء كنسانتره سنگ آهن -)2(شكل 
  كارمزد توسط زغال  
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    اثر دما و زمان بر درصد احياء كنسانتره سنگ آهن -)5(شكل 
  چادر ملو توسط زغال شاهرود

    اثر دما و زمان بر درصد احياء كنسانتره سنگ آهن-)6(شكل 
   گل گوهر توسط زغال كارمزد

  اء كنسانتره سنگ آهن  اثر دما و زمان بر درصد احي-)7(شكل 
  گل گوهر توسط زغال پابدانا

    اثر دما و زمان بر درصد احياء كنسانتره سنگ آهن-)8(شكل 
   گل گوهر توسط زغال شاهرود
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  نتايج و بحث
  :سنگ آهن و زغال سنگ روي احيا   نوعاثر دما و .1

هـاي   شود كه بيشترين درصـد احيـا هنگـام اسـتفاده از زغـال سـنگ                 چنين برداشت مي   9 تا   1از اشكال   
و نـوع   در ايـن د    بيـشتر     تواند مربوط به درصـد كـربن       اين رفتار مي   .پابدانا و باب نيزو به دست مي آيد       

صد خاكستر در اين دو نـوع       راز طرفي د   ). درصد 48بيش از   (زغال سنگ در مقايسه با انواع ديگر باشد       
  .باشد زغال نيز كمتر مي

شود در    مي استنباطعت احيا كه از شيب منحني       ربراي همه نمونه ها و در تمامي دماهاي مورد مطالعه س          
 با گذشت زمان و پيشرفت فرايند احيـا، كـاهش           ليو .دافزايش دما افزايش مي ياب    مراحل ابتدائي احيا با     

در ابتداي فرايند با توجـه بـه        .  دقيقه، اكسيداسيون مجدد گندله مشاهده مي شود       30يافته و حتي پس از      
سرد بودن گندله مورد آزمايش درون كوره و به دليل اختالف دمـائي زيـاد ، شـار حرارتـي زيـادي بـه                        

با توجه بـه ايـن توضـيحات و بـا     .  ]14 [اعد شديد مواد فرار مي شودنمونه منتقل مي شود كه باعث تص 
بيـشترين سـرعت احيـا در مراحـل           )2جـدول   (بيشتر مواد فرار در زغال سـنگ طـبس           عنايت به درصد  

در ايـن   .  )2شـكل  ( شود سنگ طبس مربوط مي آغازين احيا به احيا سنگ آهن سنگان در بستر زغال        
 و )احيـا بـدون واسـطه    (ودوارد شدت نيافته و احيا توسـط كـربن جامـد    مرحله هنوز واكنش گرماگير ب

 دقيقـه  30پس از حـدود  (علت مشاهده اكسيداسيون مجدد . گازهاي حاصله از مواد فرار انجام مي شود   
در گندله ها را مي توان به اين صورت توجيه نمود كه از يك طرف در اثر انجام واكنش هـاي گرمـا                       ) 

 مي شود  از طرف ديگر با اتمام مواد            جامد در مراحل اوليه، سطح گندله ها سرد        گير احيا توسط كربن   
فرار موجود در بستر زغال، فشار گازهاي داخل بستر كاهش يافته و لذا نفوذ اكسيژن از اتمسفر كوره به       

در ادامه با شروع واكنش هـاي گرمـازاي اكـسيداسيون، دمـاي سـطح               . داخل بستر زغال  اتفاق مي افتد      
  .ندله افزايش يافته و واكنش گرماگير بود وارد در اطراف گندله تسريع مي شودگ
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در اثر واكنش گازي شدن كربن، فرايند احيا توسط مونو اكسيد كربن حاصل از اين واكنش ادامه مـي      
  .يابد و لذا شاهد افزايش مجدد ميزان احيا و با سرعت بيشتر مي باشيم

 درصـد   60 تـا    40 درجه سانتي گراد، بيشترين درجه احيـا بـه           1000ا تا   در بيشتر نمودارها  با افزايش دم      
 دقيقه افزايش يافته و پس از آن تقريبـا ثابـت   60 الي 45در بيشتر نمونه ها درصد احيا تا زمان  . مي رسد 
رسـد سـرعت احيـا        درصـد مـي    40 تا   30همچنين در اكثر نمونه ها وقتي درجه احيا به           .مي ماند 

  : داليل كاهش سرعت احيا ناشي از.د از مدت زمان كمي مجددا افزايش مي يابد و بع كاهش يافته
 تشكيل اليه آهن در سطح گندله و جلوگيري از نفوذ گازهاي احيا كننده به داخل آن  .1
 عدم وجود پتانسيل كافي جهت احيا وستيت به آهن فلزي .2

  
د  تسريع شده و ميزان گاز احيا كننده         در ادامه فرايند به دليل خاصيت كاتاليزوري آهن، واكنش بودوار          

دراطـراف  ) نسبت مونو اكسيد كربن به دي اكسيد كربن         ( مونو اكسيد كربن و در نتيجه پتانسيل احيائي         
  . گندله افزايش پيدا كرده و نهايتا باعث افزايش مجدد سرعت  احيا مي شود

 ، طـبس   سنگ احيا شده در زغال   سنگ آهن سنگان    نمونه هاي   به جز   درجه سانتي گراد     1100دماي  در  
افزايش پتانسيل احيائي   دليل اين امر     . درصد مي رسد   100 تا   95 بهماكزيمم درحه احيا    در ساير نمونه ها     

درمراحل ابتدائي احيا يك پتانـسيل كـم احيـائي بـراي       .ناشي از افزايش دما مي باشد      )Co/Co2نسبت  (
 اما احيـا وسـتيت بـه آهـن فلـزي بـه پتانـسيل احيـائي         تبديل هماتيت و مگنتيت به وستيت كافي مي باشد       

از آنجائي كه در سنگ آهن سنگان در مقايسه با ساير سنگ آهـن هـا درصدوسـتيت                   .بيشتري نياز دارد  
  .در انتهاي فرايند در صد احياي كمتري حاصل مي شود ) درصد55/23( بيشتر مي باشد

  
  :اثر دانه بندي سنگ آهن .2

دمـاي آزمـايش   .  بر ميزان احيا نشان داده شده اسـت  سنگاندي كنسانتره سنگ آهن    اثر دانه بن   10در شكل   
در سـاخت گندلـه از سـه نـوع دانـه      .  ميلي متر انتخـاب گرديـد  12 قطر گندله ها  درجه سانتي گراد و    1100

قطـر  .  ميكرون استفاده شد   149– 177 ميكرون و    105 – 149 ميكرون ،      74بندي سنگ آهن،  كوچكتر از       
از آنجائي كه گندله هاي ساخته شده با پـودر سـنگ آهـن              .  ميلي متر بوده است    12 ها در همه موارد      گندله

درشت تر در صد تخلخل بيشتري دارند، به دليل سهولت نفوذ گازهاي احيا كننده بـه داخـل گندلـه انتظـار                   
 در زمانهاي  پـس از  اين مطلب. مي رود كه سرعت و ميزان درصد احيا با افزايش اندازه ذرات افزايش يابد          

هاي اوليه احيا  عكس اين مطلب ديده مـي شـود و              اما  در زمان   .   دقيقه، به خوبي قابل مشاهده مي باشد       35
  .سرعت احيا در گندله ساخته شده از كنسانتره با اندازه ذرات ريزتر، بيشتر مي باشد

ر شدن دانـه بنـدي سـنگ آهـن  كـه              در اين مرحله از فرايند احيا ، علي رغم كاهش تخلخل ناشي از ريز ت              
مانع نفوذ آسان گازهاي احيا كننده به داخل گندله مي شود، سطح تماس مـؤثر بـين ذرات سـنگ آهـن بـا                        

لذا با توجه به اينكه در مراحل اوليه فراينـد، احيـا توسـط كـربن جامـد                  . ذرات زغال سنگ افزايش مي يابد     
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طوريكه مشاهده   همان. انه بندي سنگ آهن خواهيم بود     انجام مي شود شاهد افزايش ميزان احيا با كاهش د         
هاي انتهائي فرايند، با توجه به سوختن زغال سنگ روي گندله و قرار گـرفتن در معـرض     مي شود در زمان   

  . اكسيژن هوا،  گندله ساخته شده از سنگ آهن درشت تر بيشتر اكسيد شده است
  
  :تاثير اندازه گندله .3

مگنتيتـي   نتـره     بر درصد احيـاي كنـسا       هاي ساخته شده از سنگ آهن سنگان       ندله اثر اندازه گ   11در شكل   
در اين سري از آزمايشات دانه بندي سـنگ آهـن و زغـال              . سنگ آهن با زغال سنگ نشان داده شده است        

 درجـه سـانتي گـراد بـوده         1100 ميكرون و دماي آزمايش نيـز        420 ميكرون و    74سنگ به ترتيب كمتر از      
 بـا    مقادير درجـه احيـا  نتايج نشان مي دهد كه . ميلي متر انتخاب گرديد   15و  12 ،   10گندله ها   اندازه  . است

 لـذا    .زيرا با افزايش قطر گندله، نسبت سطح به حجم كاهش مي يابد           . افزايش اندازه گندله كاهش مي يابد     
مـي باشـد، سـرعت    چون ميزان سطح مؤثر تماس با عوامل احيا كننده در سرعت و درصد احيا بـسيار مـؤثر      

به عالوه افزايش قطر باعث كـاهش       . متوسط احيا و درصد نهائي احيا با افزايش قطر گندله، كاهش مي يابد            
زيرا بـا افـزايش قطـر       . نفوذ گازهاي احيا كننده به مركز گندله و كاهش ميزان احيا در كل گندله مي گردد               

ارج به داخل گندله و نيز محـصوالت واكـنش از           گندله، در واقع فاصله نفوذ براي گازهاي احيا كننده از خ          
  . داخل گندله به خارج آن، افزايش مي يابد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :تاثير درصد كربنات باريوم افزوده شده به زغال سنگ . 4    
 درجـه  1100م به زغال سـنگ طـبس را در دمـاي    واثر افزودن درصدهاي مختلف كربنات باري  ) 12( شكل  

دهد كه بـاافزودن كربنـات    نتايج نشان مي.  نشان  مي دهدرا  سنگان سنگ آهن رصد احياءسانتي گراد بر د 

  مان در دانه بندي هاي  تغييرات درجه احيا بر حسب ز-)10(شكل 
   متفاوت سنگ آهن سنگانبندي هاي

    تغييرات درجه احيا بر حسب زمان در اندازه هاي -)11(شكل 
  متفاوت گندله هاي اكسيدي سنگان
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 اوليـه فرآينـد احيـا،      مراحـل در  .   يابـد  باريوم به زغال سنگ درجه احيا به طور قابل مالحظه اي افزايش مي            
 در مراحل اوليـه     كه  باشد    علت اين امر ممكن است ناشي از آن       . تاثير كربنات باريم تقريبا ناچيز مي باشد      

تجزيـه كربنـات    از سوي ديگر    . شود هاي احيا عمدتا از طريق مواد فرار زغال سنگ انجام مي           احيا واكنش 
 ايـن  ،نيازمند تامين انرژي اكتيواسيون اوليه مي باشد كه در دقايق اولية احياء  بدليل پـايين بـودن دمـا                موباري

 درصد احياء نيز افزايش مـي       ،موميزان تجزيه كربنات باري   اما با گذشت زمان و افزايش       . امر ميسر نمي باشد   
م و در نتيجـه تـامين       واين امر به دليل افزايش ميزان گاز دي اكسيد كربن ناشي از تجزيه كربنـات بـاري                . يابد

 تحقيقـات نـشان داده      .شرايط بهتر براي انجام واكنش بودوارد و توليد بيشترگاز مونو اكسيد كربن مي باشد             
محققـان بـه اثـر كاتـاليزوري        . ربنات باريوم به تنهايي نمي تواند توجيه كننـده ايـن رفتـار باشـد              كه تجزيه ك  

  . مي شودCO2كربنات  باريوم بر واكنش بودوارد نيز اشاره نموده اند كه باعث افزايش  پايداري  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  :نتيجه گيري كلي 
ر مراحـل ابتـدائي احيـا بـا افـزايش دمـا ،              در تمامي نمونه ها و در همه دماهاي مورد مطالعـه د            .1

 .سرعت احيا نيز افزايش مي يابد
 ) درصـد  48بـيش از    (سنگ هاي باب نيزو و پابدانا به دليل داشتن درصـد كـربن بيـشتر                 زغال .2

 .كنند بيشترين درصد احيا را ايجاد مي
ده  گندله هاي ساخته شـ     ، ) درصد 55/23( به دليل درصد باالي وستيت در سنگ آهن سنگان         .3

 .در مقايسه با سنگ آهن هاي ديگر كمتر احيا مي شوند از اين نوع سنگ آهن
در مراحل ابتدائي احيا با توجه به باال بودن درصد مواد فرار در زغـال سـنگ طـبس بيـشترين                      .4

  .باشد  درصد احيا مربوط به احيا سنگ آهن سنگان در بستر زغال طبس مي

    تغييرات درجه احيا بر حسب زمان در مقادير -)12(شكل 
  موجود در زغال طبسBaCO3 متفاوت
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 ولي در     در ابتداي فرايند  ميزان احيا كاهش يافته        ،سنگانبا افزايش اندازه ذرات  سنگ آهن         .5
 .ادامه فرايند  ميزان احيا افزايش مي يابد

، ميـزان احيـا كـاهش مـي يابـد و            سـنگان ساخته شـده از سـنگ آهـن         با افزايش اندازه گندله      .6
 .بالعكس

 افزايش چشم   سنگ آهن سنگان  درصد احياء    ،طبسم به زغال سنگ     وبا افزودن كربنات باري    .7
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    In this research work, the isothermal reduction of iron oxide pellets, made of Iranian 
Chadormalo, Gole-gohar and Sangan iron ores, was investigated in temperature range of 
900-1100 °C. Tabas, Pabdana, Babnizoo, Karmozd and Shahrood domestic coals were used 
as reductants. Parametric studies were performed and the effects of some factors such as 
temperature, average particle size of iron ore and coal fines, size of pellets and BaCO3 
additive on reduction process were investigated. 
It was found that for all the iron ores used, the rate of reduction, in the early stages of 
reduction process, and the total reduction degree increased with increasing the 
temperature. Total reduction degree decreased with increasing the size of Sangan iron ore 
pellet. Based on the results of this study, the rate of reduction decreased with increasing the 
particle size of Sangan iron ore fines at the early stages of the process and after that the 
reduction rate increased. 
The rate of reduction reaction and the total reduction degree in Sangan iron ore were also 
considerably increased with the addition of BaCO3 to Tabas coal when reduction process 
was performed at 1100 °C 

  
  
  
  
  
  
  
 


