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 چکيده

از  روز روزبا  استفاده از گازهای بازیافتی از صنعت برای افزایش باازده انار ی   

جاایگزین مممننای    تواند یماهمیت بیشتری برخوردار شده است. این روش 

ی صانعتی باشاد. در ایان    ها ندهیاز آالرای کاهش مصرف سوخت و بسیاری ب

 باازررارتی ی ها در کورهمختصر ب  نحوه استفاده از این گازها  طور ب پژوهش، 

، عملی باود  اساتفاده از ایان گازهاای     ها یبررساست. نتایج  شده اشارهفوالد 

را نشاا    مابااال دی ارتراقای  هاا  مشعل ل یوس ب دارای ارزش ررارتی پایین را 

ی هاا  وهیشا ی از ایان گازهاا با  د یال     مند بهرهداده است. اما از طرفی دیگر 

همواره دارای ریسک باوده اسات. ناوو ساوخت اصالی و       ها آ مختلف تو ید 

 بااارزش رابم  مستقیمی  اند دشدهیتو چ  فرایندی  بر اساساینک  این گازها 

 ا یا از مدر این گازهاا دارد.  ی موجود ها یناخا صوجود سایر  و ها آ ررارتی 

ی و باا  رارتا  با   تاوا   یما ی ذوب فاوالد را  ها گاز کورهاین گازها، سین گاز و 

 باازررارتی ی هاا  در کاوره ساوخت جاایگزین    عناوا   ب ی تمهیداتی ریکارگ ب 

نشا  داده اسات کا  در ایان سیسات       آمده دست ب فوالد استفاده کرد. نتایج 

با  د یال داشاتن ارزش ررارتای پاایین و       آهان  ذوبی ها گاز کورهارتراقی، 

ی قابال اشاتعان نباوده و مشاک ت     رارتا  با  مقادیر زیادی ترکیبات نیترو   

 .کنند یممتعدد دیگری را ب  سیست  ارتراقی اضاف  

 

، ساین  دمابااال سوخت جایگزین، سوخت و ارتارا،، ارتارا،   : کلمات کليدی

 کک سازی گاز کورهگاز، گاز کوره ذوب فوالد، 
 

 

 دمهمق

 منظاور  با  یی در مصارف ساوخت   جو صرف همواره مبحث نگهداشت انر ی و 

جوامع پیشارفت  بشاری    ملزومات عنوا  ب ی میمح ستیزی ها یآ ودگکاهش 

ممرح بوده است. در کشورهای پیشرفت  مانند سوئد ک  دسترسی با  مناابع   

تماا  درراساتای    تیباا جاد  ی فسیلی وجاود نادارد، ایان رویکارد     ها سوخت

از طریق کاهش مصارف و بیشاین  کارد  بازیافات      ها سوختینی این جایگز

اساتفاده از   صورت ب  تواند یم. بخشی از این جایگزینی ردیگ یمانر ی صورت 

ممارح   تاوده  ستیزگازهای بازیافتی از سایر صنایع مانند فوالد، کک سازی و 

ی هاا  ساوخت ی آساان  با  ی مستقی  از این مناابع ساوختی   مند بهرهشود. اما 

ی مختلاف  هاا  یناخا صا فسیلی رایج نیست. ارزش ررارتی پایین، دارا باود   

ترکیبات کربن فعان، قیر، فلازات قلیاایی، کلار، گاوگرد، پتاسای  و       صورت ب 

مثاان، ترکیباات گااز     طاور  ب . هاست سوختاز معض ت این نوو  فلزات ریسا

تو یاد   و فرایناد  تاوده  ستیزوابست  ب  نوو  توده ستیزراصل از گازی سازی 

ب  وجاود مقاادیر زیاادی گااز نیتارو   در       توا  یمآ  است. در مثا ی دیگر 

بعضی از این گازهای صنعتی نا  بارد کا  دارای خاصایت خنثای در فرایناد      

 ارتراقی بوده و آالیندگی ناکس را ب  همراه خواهد داشت.  

سوخت از ده  هشتاد می دی ممرح بوده اماا   عنوا  ب ین گازها ایده کاربرد ا 

، ناوو محفظا  ارتراقای و    ها آ نظیر شیوه ارترا،  ییها تیمحدودهمواره با 

ذکرشده مواج  بوده است. در مقیااس صانعتی    یها یناخا صنحوه جداسازی 

از گازهای گر  خروجای   یمند بهرهتا ردی و در بعضی از کشورهای صنعتی 

برای مصاارف گرماایش    ها کورهذوب فوالد و سایر  یها کورهست  اگزوز از سی

 است. شده گزارش یا  ینارمجزا و 

ماثرر   یهاا  گاا  ی نوین گازی سازی از ها وهیش، اکسی فیون و دماباالارترا، 

استفاده از گازهای بازیاافتی صانعتی    ا ذکر فو،اررات جانبی  یساز ن یکمدر 

مفصال در مناابع    طور ب ارتراقی  یها سامان این . نحوه استفاده از  [1] است

است، اما همواره دارای ضاعف و نواقصای باوده     قرارگرفت  موردبحثمختلفی 

ب  عد  استفاده مستقی  ایان گازهاا کا  هماواره      توا  یمعمده  طور ب است. 

و افزایش درصدی بعضای از گازهاا    ها یناخا صترکیبی، با جداسازی  صورت ب 

و یاا اکسای    دمابااال کرد. برای او ین باار از سیسات  ارتارا،     درو  آ  اشاره

فیون برای ارترا، ترکیبی خاا  از ایان گازهاا در پاژوهش آقاای  انا  و       

. پژوهش صورت گرفتا  توساآ آقاای    قرار گرفت مورداستفاده  [2]همکارا  

سازی و بقیا    یگاز ندیفراشامل سین گس راصل از   [2] ان  و همکارا  

صنایع فاوالد نباود و در مقیااس آزمایشاگاهی صاورت گرفات.       گازهای رایج 

موجود در این گازهاا توجا     یها یناخا صع وه برکمبودهای ذکرشده ب  نوو 

اجازا   یجداسااز باود بعاد از    قرارگرفتا   مورداستفادهنشده است و گازی ک  

صورت گرفت. بارای او این باار     یساز خا صنامملوب و صرف هزین  هنگفت 

 صاورت  با   هاا  یناخا صا ایشگاهی، صنعتی و عددی وجود ایان  در مقیاس آزم

  [3]آقای  یو و همکارا   در کارفوالد  بازررارتی یها کورهترمودینامیکی در 

  [4]آقای صفاری پاور و همکاارا     ازآ  پس. قرار گرفتو آنا یز  یموردبررس

را   [2]توسااآ آقااای  یااو و همکااارا     موردمما عاا سیساات  ارتراقاای  

ی و ب  این سیست  گازهای دیگر را نیاز اضااف  کردناد. در کااری     اعتبارسنج

وجاود ذرات ناخاا ص موجاود را در       [5]دیگر آقای صفاری پور و همکاارا  

قراردادناد. در ایان پاژوهش     موردمما ع فرایند ارتراقی این گازهای صنعتی 

شاده اسات. عا وه بار      یسااز  مادن اجما ی این سیسات  ارتراقای    صورت ب 

موجاود در ایان گااز     یهاا  یناخا صا ارتراقای، بعضای دیگار از     یسااز   یشب

 یهاا  واکانش اسات تاا ساایر ارارات و      قرارگرفت ترمودینامیکی  موردمما ع 

با مواد نسوز و عایق ررارتای داخال کاوره و سام       ها یناخا صناخواست  این 

 بیشتر قرار گیرد.  یموردبررسفوالد 

 

 فوالد بازحرارتیمشخصات کوره 

 یموردبررسا  1در شاکل   شاده  دادهفوالد با مشخصات نشا   رارتیبازرکوره 

قرارگرفت  است. ایان کاوره دارای مشخصاات آزمایشاگاهی باوده کا  فاوالد        

در فاوالد تاا    کاررفتا   با  اسلب در ت  آ  قرارگرفت  و طبق نوو آ یا   صورت ب 

 ع وه بر مشخصات ذکرشده    .ندیب یمرسید  ب  دمای پ ستیک ررارت 
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  مجهاز با   یها مشعلبوده ک  دارای  دماباالاین کوره دارای سیست  ارتراقی 

در  کاررفتا   با  گازهای  یها داده. باشد یمسیست  ارتراقی غیر پیش آمیخت  

 است. شده ارائ  1خ ص  در جدون  صورت ب این پژوهش 

 

 ترمودیناميکی-مدل احتراقی

کوپلین  بین  بر اساسترمودینامیکی در پژوهش راضر -مدن ارتراقی

و  ANSYS FLUENT 18.0 ،MATLAB 9.3 یافزارها نر 

Thermo-Calc   یساز رهیذخ بر اساسصورت گرفت  است. این کوپلین 

سیاالتی در فضای محاسباتی برای هر ا ما  و تمبیق آ  با  یها داده

تماس گازهای راصل از ارترا، و فلز بر  در سم ترمودینامیکی  یها داده

 .[9-6] است  قرارگرفت  موردمما ع عددی  صورت ب اساس معادالت زیر 

 
 

 در این پژوهش کاررفت  ب  یها سوخت: مشخصات  1جدون 

 ]درصد رجمی[ترکیبات گاز
 نوو سوخت

 کک سازی گاز کوره آهن ذوب گاز کوره سین گاز    [2]گاز مرجع

CH4 12.9 - - 26.0 

H2 25.5 50.0 2.1 58 

O2 - - - - 

N2 24.8 - 52.3 5.0 

CO 23.7 50.0 19.9 5.0 

CO2 10.6 - 22.7 1.0 

H2O 1.3 - 3.0 2.0 

C2H2 1.2 - - - 

C2H4 - - - 3 

MJ/Nm] ارزش ررارتی
3
] 6 10 2.7 18 

 

Gas Outlet

Slab

Soaking zone

Heating zone

8 m

3 m

4 m

0.
25

1m
0.

25
1m

Air nozzle

=0.151m

Fuel nozzle

=0.028m

Fuel nozzle

=0.028m

 
  فوالد بازررارتیشماتیک شکل کوره  -1شکل 
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 نتایج و بحث  

های صنعتی ترمودینامیکی گاز-بررسی و مما ع  سیست  ارتراقی منظور ب 

و  یرارت ب  2ارائ  گردیده است. نمودار شکل شماره  5-2 یها شکلنمودار 

. دهد یمنشا   ها مشعلیکنواخت دما را در صفح  اتصان  نسبتاًآشکارا پخش 

 عیدر توز دماباالسیست  ارتراقی  یکارآمد انگریباین پخش یکنواخت دما 

ست. این یکنواختی دما فوالد ا بازررارتییکنواخت ررارت در سراسر کوره 

غیر پیش آمیخت  در مرکز  یها شعل ک  جت فعان  کند یمبیشتر زمانی بروز 

ب  د یل  5-3شماره  یها شکل. در شوند یمفضای کوره ب  ه  نزدیک 

ب  بیا  تنها ترکیبات فسفات و نیز  [5 ,4]قبلی در مراجع  یها یبررس

ره اکتفا شده است. با مواد عایق ررارتی سم  داخلی کو ها آ ترکیب 

است و  قرارگرفت  موردمما ع در این پژوهش کلی  گازهای صنعتی  ازآنجاک 

سین گاز راصل از چوب ترکیبات فسفات  خصو  ب در بعضی از این گازها 

یکی از این  P2O5است.  شده ارائ  5-3 یها شکلنیز وجود دارد نمودار 

و  CaOبا عایق نسوز ک  )اکسیدهاست ک  بسیار فعان بوده و قابلیت ترکیب 

Al2O3 دهنده نشا  3( را دارد. شکل شماره P2O5   و  ییتنها ب ک  رفتار آ

است. از این شکل  شده دادهدر صورت عد  ترکیب با مواد عایق نشا  

درج   525است ک  این اکسید در دمای باالتر از  مشاهده قابل یرارت ب 

 تواند ینمبرای سیست  ارتراقی  عم ًو  شده لیتبدب  فاز گاز  گراد یسانت

مشکلی ایجاد کند و ارتمان ترکیب آ  با آ یا  فوالد بسیار ضعیف است. از 

ترکیب شود، ارتمان تغییر فاز آ   Al2O3و  CaOبا  P2O5طرف دیگر اگر 

در نواری خاصی از کوره  تواند یماز جامد ب  گاز بسیار کمتر شده و 

قابل  یرارت ب بات اکسید خاصی دهد ک  و با آ یا  فوالد ترکی متمرکزشده

جدایش از سم  فوالد نباشد. این تغییر فاز از جامد ب  گاز ب  ترتیب در 

 است. شده دادهنمایش  Al2O3و  CaOبرای  5و  4 یها شکلنمودار 

 

 
 [5 ,4] غیر پیش آمیخت  یها مشعلتوزیع دما برای گاز مرجع و در صفح  اتصان  -2شکل 
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 فوالد بازررارتیدر دماهای متناسب با کوره  P2O5نمودار تغییر فاز ناخا صی  -3شکل 

 

 
 فوالد بازررارتیدر دماهای متناسب با کوره  P2O5+CaOنمودار تغییر فاز ناخا صی  -4شکل 

 

 
 فوالد بازررارتیدر دماهای متناسب با کوره  P2O5+Al2O3نمودار تغییر فاز ناخا صی  -5شکل 
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 یريگ جهينت

سوخت اصلی، بایستی  یجا ب در استفاده از گازهای صنعتی جایگزین 

بررسی کرد. بررسی  زما  ه  صورت ب ترمودینامیکی را -سیست  ارتراقی

 شده یطرارباعث کشف اررات جانبی سیست   تنها ن این دو سیست   زما  ه 

از  تواند یم یرارت ب بلک   دهد یمدرگیر دیگر نشا   یها سامان را بر سایر 

سرمای  گزاری های گزاف آینده نیز جلوگیری کند. این سیست  ارتراقی با 

نقش بسیار مهمی در کاهش  تواند یمکاربرد مجدد گازهای صنعتی 

در شهرهای صنعتی بازی کند. نتایج  یمیمح ستیز یها یآ ودگ

در تحقیقات گذشت  رابت کرده بود ک  گازهای دارای ارزش  آمده دست ب 

است ک  با بازیاب ررارتی سم  دمای  یدستگاهی پایین نیازمند ررارت

 خوداشتعا یمکانیز   یرارت ب سیست  را باال ببرد. تا سیست  ارتراقی بتواند 

مجزا و چ   صورت ب را برای این گازها فراه  کند. وجود ناخا صی ها چ  

سم  قرار گیرد تا  موردمما ع  یدرست ب سایر ترکیبات بایستی  صورت ب 

شناخت  شود.  یدرست ب با آ یا های فوالد  ها آ و میل ترکیبی  ها آ فعا یت 

هنگفت صنایع فوالد و سایر صنایع وابست   یها ن یهز تواند یماین شناسایی 

 کاهش دهد. یتوجه قابلبرای جداسازی اکسیدها از سم  فوالد را ب  مقدار 
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