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  چکیده

اسـتفاده  هـاي بـاال   هزینـه  محدودیت هـا و   با توجه به فراوانی زغال سنگ هاي کک نشو درمقایسه با  ،دراین طرح پژوهشی

درجه سانتیگراد با اسـتفاده از   800 -1000دمایی  محدوده ي  احیاي مستقیم سنگ آهن هماتیتی در  طبیعی به بررسی ازگاز

  C 800°وگازهاي خروجی تـا دمـاي    درصد میزان کل مواد فرار 90/74ل سنگ کک نشو پرداخته شد. تقریباًمواد فرار زغا

ر شـروع شـده اسـت . تصـاوی      C 525° دمـاي حـدود   ل سنگ خارج شده که فرایند خروج موادفرار زغـال سـنگ از  زغا از

SEM  و نتایج آنالیزXRD  بـا   الیه اي بوده اسـت.  غیر یکنواخت به صورتنشان دهنده ي احیاي الیه هماتیت به صورت

 احیـاي الیـه هماتیـت در    C 1000°دماي  افزایش زمان دربا  و سنگ آهن هماتیتی افزایش یافته ،افزایش دما درصد احیاي 

  Niو  Feمختلـف   افـزودن مقـادیر   .احیاکاهش یافته است آن درصد پس از رسیده و خودبیشینه ي مقدار دقیقه به  30 زمان

درصـد   2کاتالیست فلـزي   بهینه ي این دو است. میزان شده باعث افزایش درصداحیا بیشینه ي احیا زغال سنگ درشرایط به

در  به زغال سنگ باعث افـزایش   Feوزنی  درصد 2زغال سنگ بوده که دراین شرایط به شکل قابل توجهی افزودن   وزنی

  به زغال سنگ شده است. Ni درصد وزنی 2میزان احیاي سنگ آهن هماتیتی نسبت به افزودن 

  آهن و نیکل. فلزات واسطه، زغال سنگ کک نشو  ،سنگ آهن ، کلمات کلیدي : احیاي مستقیم 
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   مقدمه-1

وکاربرد آسانترآن توجیهات اقتصادي شگرفی نسبت به  کمتر هايکوره قوس الکتریکی بدلیل هزینه-مستقیم يروش احیا

 هزینه باال و مقایسه با در کک نشو هايبا توجه به فراوانی زغال سنگ .دارد) کنورتور-کوره بلند( تولید آهن روش سنتی

سازي توجهی زغال سنگ به شکل کک نشو درعملیات ککقابل مقادیر تولید استفاده از گازطبیعی وهاي محدودیت

در .   [4-1]اند این مواد به عنوان عوامل احیاکننده درتحقیقات خود استفاده کرده شماري از محققان باحساسیت بیشتري از

   عوامل احیاکننده اکسیژن سنگ آهن حذف استفاده از بادماي نقطه ذوب  از ترپایین در دماهاي، مستقیمي احیا فرایند

  [6] .    ازسوختن زغال سنگ  به شکل هیدروکربن شکسته می شوند حاصلموادفراري  .[5] شودمی

→ زغال سنگ  + کربن مواد فرار   )1                                                                                         (                              

ي حرارتـی  تجزیه حاصل از فرار مواد کربن و اند تا شرایط واکنش مستقیم اکسیدهاي آهن بابسیاري ازمحققین تالش کرده

تـر  هاي سنگیننازشکستن هیدروکرب حاصل �H محققان در این زمینه به نقش مهم و دهند مورد مطالعه قرار زغال سنگ را

 مطالعاتی روي احیـاي مسـتقیم اکسـید آهـن بـا      [9] و همکارانش رائو . ] 8و 7[ مستقیم پی بردندي احیا فرایند تر درکببه س

دو  در ثیرگـذار أهـاي اساسـی وت  نشـان دادندکـه واکـنش   آنهـا   ي زغال سنگ انجام دادنـد. ازتجزیهعوامل احیاکننده حاصل 

توانـد  هـاي احیـا مـی   سرعت انجام واکـنش  شوند وسنتیک کنترل میکه البته این دو مرحله همواره توسط شده مرحله انجام 

   .دنغیره ... افزایش یاب و کاتالیست استفاده از ،باکنترل پارامترهایی مانند دما

)2 ([9]                        ��� �� + ��� → ��� + ���  به اکسیدي با میزان اکسیژن کمتر احیاي یک اکسید: �

)3 ([9]                                   ��� � + �� →    دبودوار اساس واکنش تولید مجدد مونواکسیدکربن بر: ��2

          ي حرارتــی تجزیــه وگازهـاي خروجــی حاصـل از   فــرار توســط مـواد مســتقیم سـنگ آهــن همـاتیتی   ي درایـن تحقیــق احیـا  

محصـوالت جامـد نهـایی حاصـل      شدن محصـوالت احیـا و   کک نشو به روش الیه اي براي جلوگیري ازآلوده زغال سنگ

 فلـزي ماننـد   کاتالیسـت هـاي  دما زمان و افزودن  عوامل مختلف مانند تاثیر و،  ازتجزیه ي حرارتی زغال سنگ طراحی  شد

Fe و Ni مورد مطالعه قرار گرفت سنگ به زغال.  
  

 مواد و روش تحقیق 2-

  مواد خام  -2-1

و زغال سنگ بیتومینه با درصد مواد فرار باال استفاده گردید. ترکیـب شـیمیایی    آزمایشگاهیهماتیت  پودر این تحقیق از در

  آمده است. 2و 1اکسید آهن و زغال سنگ به کار رفته در این پژوهش به ترتیب در جدول هاي 

 

  .ترکیب شیمیایی پودر هماتیت - 1جدول 

  

   .آنالیز تقریبی زغال سنگ – 2جدول

  ترکیب  رطوبت  خاکستر  مواد فرار  ثابتکربن 

  درصد وزنی  2  8  38  52

  اندازه
32OFe  52OP  CaO  MnO  2TiO  ONa2  32OAl  2SiO  ماده  

m10050
  

  درصد وزنی  0/01  0/03  0/01  0/02  0/21  0/05  0/05 98/8
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میکرون و از پودر آهن و نیکل  53دراین پژوهش از پودر هماتیت و زغال سنگ و اکسید آلومینیوم با اندازه ذرات کمتر از 

           میکـرون  44کوچکتر از درصد و اندازه ذرات  5/99درصد و  99/8 به ترتیب با خلوصآزمایشگاهی (به عنوان کاتالیست ) 

  استفاده گردید.   
  

  اي آزمایشاحی بوته و سیستم الیهطر -2-2

طراحـی آن    بـه صـورت شـماتیک    1در این طرح پژوهشی ، بوته اي از جنس فوالد زنگ نـزن اسـتفاده شـد کـه در شـکل      

مشـاهده مـی شـود بـر روي درب بوتـه روزنـه اي بـراي خـروج گازهـا و           )a(.1. همانطور که در شـکل شده است  مشخص

   انجام فرایند ، تعبیه شده است. جلوگیري از فشار آنها به هنگام

هم نشان داده ) a(.1مواد مورد استفاده به صورت الیه اي بر روي هم بدون فشردن قرار گرفتند. به صورتی که در شکل

ي چهارم نیز اکسید آلومینیوم ي دوم اکسید آلومینیوم ، الیه ي سوم اکسید آهن و الیهالیه ي اول زغال سنگ ، الیه  ،شده

اند . هدف از قرار اثر اکسید آلومینیم از یکدیگر جدا شدهي الیه بیقرار داده شد. الیه هاي زغال سنگ و هماتیت بوسیله

جلوگیري از اختالط این دو ماده و آلوده شدن الیه ها  اثر اکسید آلومینیوم بین دو الیه زغال سنگ و هماتیتدادن الیه  بی

ي بی اثر اکسید آلومینیوم هم ي چهارم یعنی الیهباشد. الیههمچنین کاهش سرعت خروج مواد فرار می توسط یکدیگر و

وزنه باعث جلوگیري از خروج مواد فرار از محفظه واکنش و همچنین از اکسایش الیه هماتیت توسط اکسیژن ورودي از ر

  کند .بوته جلوگیري می

مقدار زغال سنگ  ، در نظر گرفته شد.هاي زغال سنگ و اکسید آلومینیومشامل الیه ،شاهدبوته بوته دوم نیز به عنوان 

، و به منظور ایجاد شرایط مشابه در هر دو ي اصلیي شاهد برابر با مقدار زغال سنگ مورد استفاده در بوتهموجود در بوته

ي شاهد نمایی از بوته) b(.1بوته، ارتفاع کل مواد در بوته شاهد برابر با ارتفاع کل مواد در بوته اصلی می باشد . در شکل  

طراحی بوته شاهد از آن جهت اهمیت داشت که با استفاده از کاهش وزنی که در بوته شاهد بوجود آمد  .آمده است

  درصد خروج مواد فرار و درصد احیا محاسبه شده است .

 

 

 

 

 

  

  .بوته شاهد ) b(بوته اصلی ، ) aنمایی از (. 1شکل

  

  بوط به محاسبه درصد احیاي هماتیتروابط مر -2-3

  براي محاسبه ي درصد احیاي الیه هماتیت از روابط زیر استفاده شد :

 الف) براي بوته شاهد  :       

 )4(                                                                       ∆w (�) = w � − w � − ∆w   :کاهش وزن الیه زغال سنگ  (�)

)5                             (                                                           %∆� (�) =
∆� (�)

� (�)
 ×   : درصد خروج مواد فرار  100
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  ب) براي بوته اصلی:             

)6                  (                                                                     ∆w (���� ���) = w � − w   : کاهش وزن بوته اصلی  �

)7       (                                 ∆w (���� �) = ∆w (���� ���) − ∆w (�) − ∆w   : کاهش وزن الیه ي هماتیت (�)

)8         (                   w (��) =
��

���
× (

��.��

���
×  (gr) وزن کل اکسیژن در هماتیت ( مقدارهماتیت مصرف شده :  

)9 (                                                                %R=
∆�(�����)

�(��)
 ×   هماتیتدرصد احیاي الیه :  100

wکه در روابط فوق  w: وزن بوته شاهد قبل از آزمایش،  � w: وزن بوته شاهد بعد از آزمایش،   � وزن زغـال سـنگ    : (�)

w مورد استفاده، w  ،: وزن بوته اصلی قبل از آزمایش � w∆،  وزن بوته اصلی بعد از آزمایش:  � (� وته : اختالف وزن ب (

  باشد.به گرم میها تمامی وزنفلزي دراثراکسیداسیون، و 
 

  آماده سازي نمونه ها -2-4

نباید آنقـدر زیـاد باشـد کـه  در اثـر درجـه        ارتفاع الیه ها: مقدار مناسب مواد در الیه ها تعیین ارتفاع و  -2-4-1

حرارت و تولید گاز، فشار داخلی بوته افزایش یابد و باعث پاشیدن مواد به بیرون شود و  نباید آن قدر کم باشد که نتوان بـه  

ت هـر چقـدر نسـب    10]  [صـورت بهینـه از مـواد بـراي انجـام فراینـد احیـا اسـتفاده کـرد . بـا توجـه بـه تحقیقـات انجـام شـده               

نسبت استوکیومتري کربن به هماتیت بوسـیله   . رایند احیا کامل تر انجام می شوداستوکیومتري کربن به هماتیت بیشتر باشد ف

% کـربن  52گـرم زغـال سـنگ الزم (بـا      43 /27گرم هماتیت و  100گرم کربن الزم براي احیاي  22 /5بصورت  )10( رابطه

  .  ]  [10شد محاسبه گرم هماتیت  100ثابت) براي احیاي 

)10                             (                                                                                   ����� + 3� → 2�� + 3��  

 و بـه هماتیـت   کربن 1/2 : 1از نسبت   هادر کلیه آزمایش هادر این پژوهش، به منظور کاهش میزان ارتفاع کل مواد در بوته

  استفاده شد. هماتیت  gr 5/ 7زغال سنگ و  gr 9/ 3مقادیر ثابت 

بدست آمد که بیشتر از این مقدار پاشیدن مواد از داخل بوتـه شـاهد بـه    گرم  14 مقدار بهینه اکسید آلومینیوم براي بوته شاهد

ي در بوته اصلی از اهمیت بیشتري نسـبت بـه الیـه    دوممیزان اکسید آلومینیوم در الیه نظر به اینکه  بیرون از آن مشاهده شد .

، ارتفـاع  ي اصلیچهارم بوته دوم و يهادر الیهبه ترتیب گرم اکسید آلومینیوم  1و  4با انتخاب بهینه ، استچهارم برخوردار 

   کل مواد در دو بوته شاهد و اصلی با یکدیگر برابر شدند.

  هاآزمایش ايزنجیره مراحل -2-5

افـزایش آن توسـط تـاثیر افـزودن      مقـدار بیشـینه احیـا و    هدف نهایی این پژوهش براي دستیابی به شـرایط بهینـه و   با توجه به

  کاتالیست به سیستم طراحی شده ، آزمایش ها به صورت زنجیره اي به شرح زیر انجام شدند. 

، دو در دسـتگاه خشـک کـن    سـاعت یـک  به مـدت   C 120° در دمايمواد آزمایش  پس از رطوبت زدایی . اولمرحله 

آماده و وزن شدند و پس از آن در داخل کوره با دماي محیط قرار داده شد و بعـد از   1شکل  مطابق باي شاهد و اصلی بوته

یش با سرعت گرما  C800° رسیدن دما به
°�

���
درب پوش سـرامیکی   و توسط قرار دادن  شده از داخل کوره خارج ، 5/2  

و درصد احیا و خروج مـواد  گردیده دوباره به طور دقیق وزن  سپسخنک شدند.  دسیکاتورها در بوته ها،بر روي درب بوته

  تکرار شد.  درجه سانتیگراد 1000 و  950 ، 900 ، 850یند براي دماهاي ا. این فردما محاسبه شدندفرار در این 
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هـا زمـان بیشـتري    ، بـه  نمونـه  نگه داشتن دمـاي کـوره   ، با ثابت C 1000°با تعیین بیشینه درصد احیا در دماي . دوممرحله 

هـایی تهیـه   ، نمونهان بر میزان احیا مانند روال قبلداده شد. براي بررسی اثر زم هاي احیا در شرایط مساعدبراي انجام واکنش

ه نگهداري شدند و دقیقه در کور 60و  45،  30،  15،  5،  صفر ها به مدت، نمونه C 1000° و پس از رسیدن دماي کوره به

دقیقـه بـه    30و زمـان   C 1000°. سـپس بـا انتخـاب دمـاي    هاي قبلی محاسبه گردیـد ها مانند نمونهنتایج این سري از آزمایش

  شدیم. بهینه، وارد مرحله بعدي آزمایش هاعنوان شرایط 

بـه صـورت فیزیکـی و     NiوFe درصـد وزنـی زغـال سـنگ      5و  3و  2و  1و  صـفر ، مقـادیر  مرحلـه در این  . سوممرحله 

 دقیقـه درکـوره نگـه داشـتیم و     30به مدت  C 1000°ها را بعد از رسیدن به دمايزغال سنگ افزودیم و نمونه یکنواخت به

پس از انتخاب   .پس از آن از کوره خارج کرده ودرصد احیا و درصد خروج مواد فراربوته هاي اصلی و شاهد محاسبه شد

     ثیر افـزودن ایـن مقـادیر بـه     هـا بـه بررسـی تـأ    به عنوان درصد بهینه ایـن نـوع کاتالیسـت     Niو  Feسنگ  درصد وزنی زغال 2

تـا رسـیدن بـه    سنگ بر روند میزان افزایش درصد احیا و درصد خروج مواد فرار و سایر محصـوالت از زغـال سـنگ     زغال

  پرداخته شد. شرایط بهینه دما و زمان

  

 نتایج و بحث -3

  (مرحله اول و دوم)درصد احیا  دما و زمان و تعیین میزان بیشینهبررسی تاثیر  -3-1

با افزایش دما میزان درصد احیـا   شود کهمشاهده می دهد.را نشان می هامقادیر به دست آمده در مرحله اول آزمایش 2شکل

شـیب منحنـی در    مـواد فـرار بـا توجـه بـه       . سـرعت خـروج  یابـد د فرار زغال سـنگ  افـزایش مـی   الیه هماتیت و خروج موا

فرآیند احیا خروج مواد فرار و  سرعت افزایش یافت. ولی با گذشت زمان در مراحل ابتدایی احیا با افزایش دما، )b.(2شکل

دمـا میـزان خـروج مـواد فـرار       ، که تا ایـن هشروع شد C 525° در دماهاي باالتر کاهش پیداکرد. خروج  مواد فرار از دماي

تـر در  کل مواد فرار از زغال سنگ خارج شد، کـه در دماهـاي پـایین    % C 800  ،90/74° تا دماي % محاسبه گردید.44/11

. در نتیجـه تـا   [11]اسـت  �H وCO  بیشـتر از  عوامـل احیـا کننـده     �COو  �CHترکیب گازهاي خروجی از زغـال سـنگ   

شرایط به دلیل  شدنمواد فرار افزایش یافته و با مساعد  ، اما با افزایش دما سرعت خروجهمیزان احیا ناچیز بود C 800°دماي

، شـیب  د و تولیـد بیشـتر عوامـل احیاکننـده    و شدت یافتن واکنش بودوار �CO  ،Hخروج درصد بیشتر مواد فرار به صورت 

محفظـه   به دلیل کاهش درصد مواد فرار و عوامل احیا کننده در، C 1000° نمودار و درصداحیا بیشتر شد. در نزدیکی دماي

  واکنش شاهد کاهش سرعت احیا بودیم.

  

اد فرار و محصوالت ناشی از تجزیه ) بر درصد خروج موb) بر درصد احیاي الیه هماتیت در بوته اصلی، (a. اثر دما (2کل ش

  حرارتی از الیه زغال سنگ.
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) بر درصد خروج مواد فرار و محصوالت bدر بوته اصلی، () بر درصد احیاي الیه هماتیت a. اثر زمان در دماي بهینه (3شکل 

 ناشی از تجزیه حرارتی از الیه زغال سنگ.

 

با افـزایش  دهد. ي زغال سنگ را نشان میاثر زمان نگهداري بر مقادیر درصد احیا و درصد خروج مواد فرار از الیه  3شکل

بـه دلیـل بـاال     ( C 1000° شـرایط سـنتیکی احیـا  در دمـاي     ، درصد احیاي الیه هماتیت به دلیل مناسب بودنزمان نگهداري

هاي سنگین رسـوب کـرده   بودن دما) و احیا بیشتر اکسیدهاي آهن توسط محصوالت ناشی از اصالح و شکستن هیدروکربن

قرار زیر  واکنشهاي اصالح و شکستن تار به .ینیوم الیه دوم افزایش یافته استدر الیه هماتیت و اکسید آلوم(معروف به تار) 

 : [12] باشدمی

)11                                                                                                             (�� ��  +n��� = 2CO + (
�

�
) ��  

)12                                                                                                      (�� ��  +n��O = nCO + (n+
�

�
) ��  

)13                                                                                                              (                    �� �� = n � + (
�

�
) ��  

،کـه ایـن کـاهش ناشـی از     و پس از آن درصد احیـا کـاهش یافت   ي مقدار خود رسیددقیقه به بیشینه 30درصد احیا پس از  

اکسـید شـدن    کاهش سرعت خروج مواد فرار و در نتیجه ورود اکسیژن از محیط به داخـل بوتـه و نفـوذ بـه الیـه هماتیـت و      

 .مجدد آهن و وستیت است
  

 

  

  

  

  

  

 نه هاي اکسید آهن احیا شده به صورت جزئینمو  X  آنالیز تفرق اشعه .4شکل 
 

و  04/8بـا درصـدهاي     درجه سانتیگراد 1000و  950و  900و  850ترتیب در دماهاي   ) بهd) و (c) و (b) و (aهاي (نمونه 

انتخـاب   Xاحیا شدند و بـراي بررسـی فازهـاي تشـکیل شـده در حـین احیـا توسـط  تفـرق اشـعه            48/42و  07/35،  23/20

  آمده است .  4قسمت میانی الیه هماتیت در شکل  X گردیدند. نتایج حاصل از آنالیز تفرق اشعه
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 ایران گري ریخته علمی انجمن و متالورژي مهندسین انجمن مشترك همایش ششمین

. در نتیجـه اولـین   درمخلوط اولیه هماتیت مشاهده کرد، مگنتیت  را توان ظهور فاز جدیدیم   aنمونه  ، در4با توجه به شکل 

بـا توجـه بـه نتـایج حاصـل از آنـالیز         b. در نمونـه  اتفاق افتاده است  C 850° مرحله احیاي پودر هماتیت در دمایی کمتر از

در این نمونه مشاهده شد، که با .  به عالوه ظهور فاز جدید وستیت شودنمی  اولیه (هماتیت) دیده  اکسید آهن xتفرق اشعه 

. از جدید در مراحل اولیـه خـویش اسـت   توان این نتیجه را گرفت که تشکیل این فتوجه به شدت پیک هاي فاز مربوطه  می

تفـاق افتـاده   ا C 950° در دمـایی کمتـر از    اکسید آهـن همـاتیتی   که مرحله سوم احیاي دادنشان  نیز ) cنمونه ( XRD نتایج

نشـان   dدر نمونه  هاي مربوط به آهن افزایش شدت پیک آهن فلزي در نمونه احیا شده پدیدار شده است . ، جایی کهاست

  ي پیشرفت واکنش احیاي فاز وستیت به آهن فلزي است. دهنده

ي در نواحی پایین الیـه  )] و خاصیت آهنربایی بیشتريa(-5تفاوت رنگ نسبتا محسوس [شکل    هاي احیا شده،در نمونه اما

تفاوت رنگ وخواص  . که اینشدی آن مشاهده  ی) نسبت به نواحی باالزغال سنگتر به الیه  (یعنی نواحی نزدیک هماتیت

ایین و بـاالي  ،گواهی بر میزان متفاوت احیا و در نتیجه تفاوت میزان فازهاي تشکیل شـده و نـوع فازهـا در پـ    مغناطیسی نمونه

 6و  5یکروسکوپ الکترونی روبشی و روش طیف سنجی انـرژي در شـکل هـاي     . که در بررسی هاي منمونه احیاشده دارد

  این مشاهدات تایید شدند .
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

،            A  میکرون درنزدیکی ناحیه  500با مقیاس C ) تصویر میکروسکوپی نمونه b،  (C) مقطع برش خورده نمونه a. ( 5شکل  

)C تصویر میکروسکوپی نمونه (C  میکرون از ناحیه   20با مقیاسB ، )d تصویر میکروسکوپی نمونه (C  میکرون  20با مقیاس

  .Cاز ناحیه
  

هـاي احیـا   ) از میـان نمونـه  cآماده سازي نمونه هاي احیا شده با درصد باالي احیا، نمونه ( به دلیل تخلخل و محدودیت هاي

     در زمـان صـفر دقیقـه مـورد بررسـی توسـط میکروسـکوپ الکترونـی روبشـی قـرار گرفـت. بـراي               C950° شده در دمـاي 

دهد. رش خورده این نمونه را نشان می) مقطع بa(-5سازي این نمونه یک مقطع عمودي از نمونه برش داده شد. شکل آماده

 Aمیکرون از ناحیه برش خورده به صورت عمودي و در نزدیکـی ناحیـه    500) تصویر میکروسکوپی با مقیاس b(-5شکل 



 ...هاي کاتالیستبررسی تأثیر افزودن 

) مشاهده می شود که میزان حفرات در بخش پـایینی تصـویر بیشـتر اسـت، در صـورتی کـه بافـت        b(-5می باشد. در شکل 

با توجه  تر و میزان حفرات در این بخش کمتر است.تر احیا متراکمیی تصویر به دلیل سرعت پایینبخش باالاسفنجی درآهن

تـر نسـبت بـه نـواحی بـاالتر بیشـتر در       در الیه هماتیـت نـواحی پـایین   ، به اینکه زغال سنگ منبع تولید عوامل احیاکننده است

الیـه پـایینی نمونـه، بافـت آن         زیاد تولید آهن اسـفنجی در در نتیجه به دلیل سرعت   معرض گازهاي احیا کننده  بوده است.

نتـایج آنـالیز    .تر در ناحیـه بـاالتر بـودیم   )  شاهد کاهش تمرکز نواحی روشنd)و(c(-5. با توجه به شکلباشدمیتر متخلخل

آورده  6آنـالیز در شـکل   نیمه کمی تفرق انرژي از این نواحی روشن نشان داد که این نواحی غنی از آهن است، نتایج ایـن  

  شده است.

  

  

  

  

  

 
 میکرون  .  20. نتایج آنالیز نیمه کمی تفرق انرژي از نواحی روشنتر در تصاویر میکروسکوپی با مقیاس 6شکل 

  

            از پـایین بـه بـاالي نمونـه هـا را شـاهد بـودیم.        یکنواخت غیریند احیا الیه هماتیت یک سیستم  ابا توجه به مطالب فوق در فر

 هاي کـربن در ایـن آنـالیز   ، وجود پیکشودي قابل توجه دیگري که در نتایج آنالیز نیمه کیفی تفرق انرژي مشاهده مینکته

 ياحیـاي الیـه   توسـط ذرات آهـن فلـزي ناشـی از     هاي سنگین) رسوب کردهاصالح تار ( هیدروکربن باشد که دلیلی برمی

شـرایط احیـا از لحـاظ     ، به دلیل مساعد بودن C 1000° هماتیت است. در نتیجه با افزایش زمان نگهداري نمونه ها در دماي

کـرده   افزایش پیدا، احیا منواکسید کربنترمودینامیکی و سنتیکی و نیز اصالح تار و تولید حجم قابل توجهی از هیدروژن و 

  یقه رسیده است. دق 30مقدار بیشینه خود در زمان  هو ب
  

  (مرحله سوم)ال سنگ دردما و زمان بهینه احیا به زغ Ni و Feتعیین درصد وزنی بهینه افزودن -3-2

، درصد احیا در افزودن مقدار  به زغال سنگفلزي Ni  وFe ، با افزودن درصد هاي وزنی متفاوت  )a.(7با توجه به شکل 

  .رسیدبه بیشترین میزان خود Ni و  Feوزنی درصد  2

  

  

  

  

  

  

             فرار درصد خروج مواد بر )b( ، درصد احیاي الیه هماتیت در بوته اصلی بر )a( به زغال سنگNi  و Feافزودن اثر .7شکل 

  .سنگزغال  از
  

براي افزایش Fe اثر کاتالیستیدقیقه)  30و زمان  C1000°شود که در این شرایط (دماي ) مشاهده میa.(7با توجه به شکل 

به زغال سنگ همواره از شرایط اولیه بدون  Feموثرتر بوده و مقادیر درصد احیا توسط افزودن  Niدرصد احیا نسبت به 

3 
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 استفاده از کاتالیست بیشتر بوده است. این تأثیر به دلیل وجود ذرات آهن در الیه هماتیت در دماهاي باال و اثر کاتالیستی

فلزي افزوده شده به الیه  Fe)] و اثرکاتالیستی 15تار و تسریع واکنش تغییر گاز [واکنش ( ها براي شکستن و اصالحآن

  . [ 12]زغال سنگ بر افزایش مقدار خروج گاز متان از الیه زغال سنگ است

 

  (مرحله چهارم)سنگ بر روند احیا در شرایط بهینهالیه زغالبه Niو  Feدرصد وزنی  2افزودنتأثیر -3-3

درصـد وزنـی    2هاي حـاوي  درجه سانتیگراد در نمونه 900تا  800، با افزایش دما در محدوده دمایی )a.(8به شکل  با توجه

Ni درصد وزنـی   2هاي حاوي شاهد افزایش چشمگیري در میزان درصد احیا نسبت به نمونهFe      بـودیم. ایـن افـزایش احیـا

و  �H. با اصالح تار مقـادیر گازهـاي احیـا کننـده      [12]براي اصالح تار در دماهاي پایین است  Niمربوط به اثر کاتالیستی 

CO 8یابد که با توجه به شکل افزایش می).b(     درصد خروج مواد فرار و محصوالت تجزیه حرارتی زغـال سـنگ افـزایش

یابد. بنـابراین اثـر کاتالیسـتی افـزودن        فزایش مییافته و در نتیجه درصد احیا در الیه هماتیت با گذشت زمان و افزایش دما، ا

فلـزي بیشـتر    Feدرصـد   2فلزي به زغال سنگ براي افزایش سرعت احیا در دماهاي پـایین نسـبت بـه افـزودن      Niدرصد  2

در اثـر زینتـر شـدن ذرات و رسـوب گرفتگـی آنهـا بـه وسـیله          Niفعـال شـدن ذرات   است. اما با افـزایش دمـا بـه دلیـل غیـر     

، ذرات  [13]هاي موجود در زغال سنگ ت تجزیه حرارتی و مسمومیت کاتالیست در اثر جذب شیمیایی ناخالصیمحصوال

Ni    ي احیـاي الیـه   اثر کاتالیستی خود را از دست می دهند با کاهش میزان گازهاي احیا کننده در محفظـه واکـنش سـرعت

  یابد.هماتیت کاهش می

  

  

  

  

  

  

  

  

بر ) b، (بر درصد احیاي الیه هماتیت در بوته اصلی ) a(به زغال سنگ فلزي  Feو  Niدرصد وزنی  2. اثر افزودن 8شکل 

 در دماهاي مختلف.زغال سنگ  الیهاز  درصد خروج مواد فرار و محصوالت تجزیه حرارتی

 

درصد  افزایش بر میزان )C950°-800( ترسنگ در دماهاي پایینبه زغال Feدرصد وزنی 2اثر افزودن  ،8با توجه به شکل 

شود که میزان احیاي الیه هماتیت بهبود یافته و می مشاهده C 950° تاثیر بوده است و با افزایش دما از دماياحیا تقریبا بی

ه اما تاثیر قابل توجهی بر میزان خروج مواد فرار و محصوالت ناشی از تجزی .یا در این حالت رو به افزایش استدرصد اح

و همکارانش در  Simellدر نتیجه تنها بر نوع خروج مواد از زغال سنگ تاثیر داشته است. نگ نداشته، حرارتی زغال س

 –گازتغییر در گاز خروجی و تسریع واکنش  �CHسبب تولید بیشتر گاز  Feخود گزارش کردند که افزودن  تحقیقات

  .[12] کندمی عنوان کاتالیست در این دسته از واکنش ها عملشود و به سنگ میبخارآب در فرایند گازي کردن زغال

  

)14] (12                                                                                 [���(�) + ���(�) → 2��(�) + 2��(�)  

 ��(�)+  ���(�)→  ���(�)+ ��(�)                                                بخارآب: –واکنش تغییرگاز  ]12)  [15(
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مقادیر تولید شده  در دماهاي باالتر در الیه هماتیت ،عنوان کاتالیست استفاده شده است به Feهایی که از در نتیجه در نمونه

H�
CO� هاي بدون استفاده از بیشتر از نمونهFe  بخار آب و  در اثر اکسایش جزئی متان با دودهبه دلیل تشکیل است. اما 

، سرعت نفوذ گازهاي احیا کننده به الیه هماتیت در اثر مسدود شدن مسیرهاي ورود و نفوذ  CO� ([11]( گاز کربنیک

گازهاي احیاکننده توسط رسوب دوده به الیه هماتیت و الیه آلومیناي میانی کاهش یافته است. در نتیجه با کاهش دسترسی 

  هماتیت به گازهاي احیاکننده در دماهاي پایین تر، افزایش مقادیر درصد احیا قابل توجه نبوده است.  الیه

بر درصد ) b، (اي الیه هماتیت بوته اصلیبر درصد احی )a( زغال سنگالیه به  Feو   Niوزنی  % 2. اثر افزودن 9شکل 

 .C 1000°دماي هاي نگهداري متفاوت درزمان درحرارتی الیه زغال سنگ خروج مواد فرار و محصوالت ناشی از تجزیه

 

                 شود که درصد خروج مواد فرار و محصوالت ناشی از تجزیه حرارتی زغال سنگ در مشاهده می 9با توجه به شکل 

درصد  2مقدار  نمونه هاي حاوي، در C 1000° با افزایش زمان در دماي ، ولیاست یکسان Feو   Niهاي شامل نمونه

شدت  به دلیل  فلزي درصد احیا افزایش بیشتري داشته است. Niدرصد وزنی  2هاي حاوي فلزي نسبت به نمونه Feوزنی 

الیه هماتیت افزایش  درصد احیا در یافتن واکنش گرماگیر بودوارد و واکنش هاي شکستن و اصالح تار در دماهاي باالتر

در دماهاي تر تر به سبکو شکستن هیدروکربن هاي سنگیندر اصالح تار  Niتوجه به اثر کاتالیستی  اما بایافته است. 

 ، در نتیجه با نگهداري است کمتر Feبه زغال سنگ نسبت به افزون  Niتر، مقادیر تار تولید شده در اثر افزودن پایین

ورود بیشتر  باعث اند وخروجی کاهش بیشتري یافتهگازهاي فشار  ، Niي اصلی شامل در بوته C 1000°ها در دماينمونه

.  با کاهش فشار و اکسیداسیون مقادیر احیا شده شده است Feنمونه هاي شامل  مقادیر اکسیژن به الیه هماتیت نسبت به

  .بودیم Niدرصد وزنی  2هاي حاوي دقیقه در نمونه 30ر از تهاي بیشهماتیت، شاهد کاهش شدید احیا در زمان

 تأثیراین  وشده  C 1000° در دماي درصد احیامقدار بیشینه به زغال سنگ باعث افزایش قابل توجه  Fe افزودن در نتیجه

�Hهاي مواد و در نتیجه افزایش نسبت گازهاي احیا کننده کربن در الیهبیشترتولید گاز متان و رسوب افزایش به دلیل 
CO� 

  بوده است.    نسبت به کاتالیست نیکل فلزي در دماهاي باالتر در حضور ذرات آهن فلزي ناشی از احیا در الیه هماتیت 

  

  نتیجه گیري -4

با کاهش  ، سرعت احیا نیز افزایش یافته و سپس سرعت احیااحل ابتدایی احیا با افزایش دما، درمردماهاي پایین در  -1

  یابد . کاهش می سرعت خروج مواد فرار و عوامل احیاکننده

  .است در جهت عمودي به صورت غیر یکنواخت و در جهت افقی به صورت یکنواخت الیه هماتیت احیا در فرایند -2

   .شود حاصل میدقیقه  30و زمان بهینه  C 1000° دمايدرصد احیا در بیشینه طراحی شده در این سیستم  -3

شوند و میزان درصد وزنی بهینه باعث افزایش میزان احیا می فلزي آهن و نیکل هاي فلزات واسطه نظیرافزودن کاتالیست-4

   .تدرصد وزنی زغال سنگ اس 2 هاآن



 ایران گري ریخته علمی انجمن و متالورژي مهندسین انجمن مشترك همایش ششمین

درصد وزنی به زغال سنگ  2با افزودن آهن فلزي به میزان  % 93/71به  % 70/51 بیشترین میزان افزایش بیشینه احیا از -5

  حاصل می شود.

  .باشدمی ترمناسب C 950° تر ازپاییندر دماهاي فلزي جهت افزایش درصد احیا نیکل استفاده از  -6 

با افزایش دما و مساعد شدن و  کل مواد فرار از زغال سنگ خارج شده % 90/74ها تمامی نمونه در C 800° دماي تا -7

باقی مانده مواد فرار و واکنشهاي اصالح تار و  % 10/25، احیا توسط هاي احیاانجام واکنشسنتیکی و ترمودینامیکی شرایط 

بیشتر به افزایش دما وابستگی  درصدهاي احیايها انجام شده است. این نکته قابل توجه است که دستیابی به شکستن آن

و تغییر  هاي اصالح و شکستن تار در دماهاي باالتري که با این مقادیر مواد فرار و انجام واکنشا، به گونهردشدیدتري دا

 بهحداکثر اي توان در سیستم الیهمی ،زغال سنگ هاي فلزات واسطه بهتوسط افزودن کاتالیستها نوع و زمان خروج آن

  دست یافت.احیا  %  93/71 مقدار
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