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چکیده
در این تحقیق سازوکار احیای کن سانتره هماتیت-مگنتیت با مخلوط گرافیت-کربنات کل سیم در دمای  0111°Cبرر سی شده ا ست .برر سیها ن شان داد
مراحل اولیه تا میانی احیای (تا 33درصد) عمدتا تحتتأثیر انتقال حرارت داخل محفظه است .در مراحل میانی تا پایانی فرایند احیا ،نفوذ گازی به فصل
مشتتتر  FeO-Feبههمراه واکنش گازیشتتدن کربن کنترلکننده فرایند احیاستتت .قبل از شتتروو واکنش گازیشتتدن کربن ،نرخ احیا نستتبتا کند بوده و
براساس نتایج آنالیز  ،XRDآهن فلزی تشکیل نمیشود .بررسی مقطع نمونههای احیاشده نشان داد پیشروی فرایند احیا بهصورت توالی شیمیایی و عمدتا
از سطح بیرونی استوانه به سمت داخل است .تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMنشاندهنده تشکیل آهن فلزی به صورت رشتههای زینتر
شده است.
واژههای کلیدی احیای کنسانتره ،مخلوط گرافیت-کربنات کلسیم ،انتقال جرم ،واکنش گازیشدن کربن ،سینتیک.

The Mechanism of the Reduction of Hematite-Magnetite Concentrate by Graphite-Calcium
Carbonate Mixture in Hoganas Process
S.M.A. Haghi
A. Zabett
M. Mirjalili
Abstract
In this study, the mechanism of reduction of hematite-magnetite concentrate (HMC) by graphite-calcium
carbonate reductant mixture at 1000 °C was investigated. The initial and middle stages of the reduction process
(up to 63%) are mainly affected by the heat transfer inside the crucible. In the middle and final stages of the
reduction process, the gaseous diffusion to the FeO-Fe reaction interface and the carbon gasification by CO 2
jointly controlled this progress. The reduction rate was relatively slow below the temperature at which the carbon
gasification by CO2 commences. According to the XRD analysis, prior to the carbon gasification, the metallic iron
was not found. The reduction of the HMC hollow cylinder proceeded topochemically mainly from the outer
surface. The SEM micrographs indicated the formation of sintered iron whisker.
Key Words Reduction, Graphite–Calcium Carbonate Mixture, Mass Transfer, Carbon Gasification, Kinetics.
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مقدمه

کنترلکنندۀ احیای استوانۀ هماتیتی در شرایط همدما و

فرایندهای تولید آهن اسفنجی بهروش پایه زغال دارای

غیرهمدما معرفی کردهاند .خاتوئی و روی ] [3در آزمایشهای

مزایایی همچون امکان استفاده از زغالسنگ کک نشو و نرمۀ

خود میزان تأثیر چیدمان مواد داخل محفظه و جنس محفظه

سنگ آهن ] [1و حذف نیاز به پخت گندله است ] .[2تولید

را در مقیاس پایلوت و صنعتی بررسی کردهاند .آنها سیستم

آهن اسفنجی بهروش کورۀ تونلی نسبت به دیگر فرایندهای

گندلههای کامپوزیتی را بهعلت محدودیت کمتر در انتقال

پایۀ زغال دارای مزایایی شامل هزینه سرمایهگذاری اولیه
پایین ،اجرای آسان ] [3و قابلیت اجرا در مقیاسهای کوچک
] [4است .عالوه بر آهن اسفنجی ،پودر آهن با خلوص باال
نیز قابلیت تولید بهروش کوره تونلی را دارد که در این فرایند
از کک بهعنوان احیاکننده استفاده شده و محصول
بهدستآمده درنهایت در اتمسفر  H2نیز احیا میشود .یکی از
مشکالت این فرایند ،زمان طوالنی احیا ] [4و درنتیجه مصرف
انرژی زیاد آن است ].[5

جرم و محفظههایی از جنس  SiCبهعلت ضریب نفوذ
حرارتی باالتر را بهعنوان بهترین گزینه معرفی کردند ،اگرچه
بررسی علمی دقیقی روی سازوکار این فرایند انجام ندادهاند.
باتوجهبه مطالعات کم دربارۀ سازوکار کنترلکنندۀ احیا
در فرایند هوگانس ،در این تحقیق سینتیک و سازوکار
احیای کنسانتره هماتیت  -مگنتیت بهصورت گندلۀ استوانه-
ای توخالی با مخلوطکننده گرافیت-کربنات کلسیم بررسی
شده است.

پژوهشهای متعددی روی سازوکار احیای اکسید آهن
در فرایندهای پایه زغال انجام شده است .داتا ] [6واکنش
گازیشدن کربن با  CO2را بهعنوان مرحله کنترلکننده در
احیای گندلههای کامپوزیتی معرفی کرده است .ساه و داتا ][2

نشان دادند که مراحل اولیۀ احیای گندلههای کامپوزیتی با
نفوذ گازی و مراحل پایانی بهطور همزمان با نفوذ گازی و
واکنشهای شیمیایی کنترل میشود .میشرا و روی ] [7به این
نتیجه رسیدند که هر دو پدیده انتقال جرم و انتقال حرارت
بر نرخ احیای بستر چندالیۀ گندلههای کامپوزیتی فرایند کورۀ
سینی دوار( )RHFمؤثر هستند .سان و لو ] [8و فروتینی و

مواد و روش تحقیق
کنسانتره هماتیت -مگنتیت شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
با اندازۀ ذرات 55درصد وزنی عبوری از الک 05میکرون
بهعنوان منبع اکسید آهن استفاده شد .نتایج آنالیز شیمیایی
کنسانتره با استفاده از فلورسانس اشعۀ ایکس( )XRFو
شیمیتر در جدول ( )0نشان داده شده است .مخلوطی از
گرافیت و کربنات کلسیم بهعنوان احیاکننده استفاده شد.
جدول ( )2آنالیز تقریبی مواد فرار ،خاکستر و کربن ثابت
گرافیت را نشان میدهد .نتایج آنالیز  XRFو الگوی پراش

فروهان ] [9استدالل کردهاند که انتقال حرارت رسانشی ،نرخ

اشعۀ ایکس( )XRDکربنات کلسیم بهترتیب در جدول ( )3و

احیای گندلههای کامپوزیتی را کنترل میکند .اهمیت انتقال

شکل ( )0آمده است.

حرارت رسانشی در پژوهش دیگری نیز از سوی سان و لو
] [10دربارۀ احیا در بستر مخلوط نرمۀ سنگ آهن و زغال
تأکید شده است .عالوه بر این ،چادوری و همکاران

جدول  0آنالیز شیمیایی کنسانتره هماتیت-مگنتیت (نمونۀ خشکشده)

][11

ترکیب

فرایند احیای گندلههای کامپوزیتی در بستر فشرده را بررسی

درصد

کرده و به این نتیجه رسیدهاند که کنترلکننده فرایند در مراحل

وزنی

اولیۀ انتقال حرارت و در مراحل پایانی انتقال جرم است.
تحقیقات اندکی روی سازوکار احیا در فرایند کورۀ
تونلی انجام شده است .موکرجی و همکاران ] [12,13در
پژوهش خود واکنش گازیشدن کربن را بهعنوان مرحلۀ
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

)Fe(total

FeO

SiO2

CaO

SO3

LOI

35/53

5/85

0/90

0/12

1/33

1/85

جدول  2آنالیز شیمیایی تقریبی گرافیت
ترکیب

مواد فرار

خاکستر

کربن ثابت

درصد وزنی

5/38

0/38

98/29
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جدول  3آنالیز شیمیایی کربنات کلسیم
ترکیب
درصد
وزنی

استفاده شد .دو سوراخ با قطر  2میلیمتر روی در محفظه

CaO

MgO

Fe2O3

SiO2

SO3

LOI

00/10

5/00

0/58

3/39

1/31

01/92

برای قرارگیری ترموکوپلها داخل مخلوط احیاکننده طراحی
شد (شکل .)2نمونۀ کنسانتره در محفظه قرار گرفت و مطابق
شکل ( )2با مخلوط احیاکننده احاطه شد .در یک دسته از
آزمونها ،پودر هماتیت با خلوص بیش از 89درصد با اندازۀ
ذرات کمتر از  05میکرون ساخت شرکت

LOBA Chemie

به داخل مخلوط احیاکننده اضافه شد تا تأثیر افزایش در نرخ
واکنش گازیشدن کربن بر نرخ احیا بررسی شود .مقدار
استفادهشده بر اساس نتایج پژوهش شکیبا و همکاران

][05

تعیین شد .برخی مطالعات ] [16,17نشان میدهد آهن فلزی
ایجادشده ناشی از احیای هماتیت دارای تأثیر کاتالیستی بر
واکنش گازیشدن کربن است .بهمنظور بررسی تأثیر قسمت
درونی نمونۀ استوانهای در فرایند احیا ،دو دسته آزمون یکی
با قراردادن پودر خنثی آلومینا در مرکز نمونه و دیگری با
نمونۀ استوانهی توپر انجام شد.
شکل  0آنالیز  XRDکربنات کلسیم

مشابه فرایند کورۀ تونلی ،نمونههای کنسانترۀ هماتیت-
مگنتیت بهصورت استوانۀ توخالی آماده شدند .بهمنظور
رسیدن به استحکام مناسب و جلوگیری از تخریب نمونه حین
احیا 091 ،گرم کنسانتره با  25میلیلیتر آب و 2/5گرم بنتونیت
سدیم مخلوط شد .مخلوط حاصل در قالب سنبه-ماتریس به
صورت دستی پرس و در دو مرحله خشک شد 55 :دقیقه در
دمای  001°Cو سپس  81دقیقه در دمای  .031°Cنمونۀ
ساختهشدۀ کنسانتره دارای ابعاد تقریبی 31میلیمتر ارتفاو،
00میلیمتر قطر داخلی و  39میلیمتر قطر خارجی بود.
مخلوط احیاکننده بر اساس نسبت مناسب بهدستآمده
در پایاننامه مختاری ] [00با مخلوطکردن گرافیت و کربنات
کلسیم به نسبت  5به  0آماده شد .وزن گرافیت استفادهشده
 31درصد بیش از میزان استکیومتری مورد نیاز برای احیای
کامل اکسید آهن و معادل  31درصد وزن نمونۀ کنسانتره بود
تا از اکسیداسیون مجدد نمونه در مراحل پایانی احیا
جلوگیری شود .محفظه از جنس فوالد مقاوم به حرارت

دمای داخل محفظه در دو نقطه با ترموکوپلهای دارای
پوشش و زمین نشده نوو  Kبا قطر  0میلیمتر که تا نیمه
ارتفاو وارد محفظه شدهاند (شکل )2اندازهگیری شد .دمای
ثبتشده توسط ترموکوپل قرار گرفته در قسمت درونی نمونه
( )iو ترموکوپل قرارگرفته در قسمت بیرونی نمونه ()o
بهترتیب  Tiو  Toنامگذاری شدند (شکل .)2دیتاالگر
 ADVANTECHمدل  USB-4718بهمنظور جمعآوری
دادههای دما استفاده شد.
بهمنظور انجام آزمونهای احیا ،محفظه در دمای اتاق
وارد کوره شد و کوره با نرخ گرمایش  01 °C/minتا دمای
 0111°Cحرارت داده شد .بهمنظور بررسی میزان پیشرفت
احیا ،آزمونهای احیا در زمانهای مختلف انجام شد .در تمام
آزمونها ،پس از رسیدن به زمان مدنظر ،محفظه بالفاصله از
کوره خارج و در آب سرد شد .طراحی آزمایشها بر اساس
دمای  Toیا  Tiو مدت ماندگاری محفظه در کوره پس از
رسیدن دمای قسمت درونی( )Tiبه ( 851°Cبیش از دمای
واکنش گازیشدن کربن) انجام شد .عالئم مربوط به آزمونها
در جدول ( )0فهرست شده است.

( )A310با ارتفاو 011میلیمتر و قطر داخلی  09میلیمتر
سال سی و دوم ،شماره دو0011 ،
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درصتتد احیا ( )Fدر هر مرحله با استتتفاده از رابطۀ ()0
محاسبه شد:
()0

× 100

Wi −Wf
RO

=F

که  Wiو  Wfبهترتیب وزن اولیه و نهایی نمونه هستند

آرگون انجام شد .آنالیزهای( )XRDبا دستگاه  GNRبا اشعۀ
تکفام  Cu-Kαدر محدودۀ  2θ=20-90°بهمنظور
مشخصهیابی نمونههای احیاشده با نمونهگیری از قسمت
مرکزی هر نمونه انجام شد .برای نمونههای  To-600و

T o-

که با ترازوی الکتریکی با دقت  1/10گرم اندازهگیری شدند.

 900که استحکام کافی نداشتند ،نمونهگیری پس از پودرکردن

 ROوزن تئوری اکسیژن قابل حذف در نمونۀ کنسانتره است.

کل نمونه انجام شد.

بهمنظور بررسی محدودۀ دمایی آزادشدن مواد فرار

نمونههای احیاشده در جهتهای عرضی و طولی برش

گرافیت ،آنالیز توزین حرارتی ( )TG-DTAبا دستگاه

خوردند تا سطح مقطع آنها مقایسه شود .میکروسکوپ

 BAHR STA 503در نرخ گرمایش  01 °C/minدر اتمسفر

 SEMمدل  LEO 1450 VPبهمنظور مطالعۀ مورفولوژی آهن
فلزی استفاده شد.

شکل  2نمای سه بعدی و مقطع ارتفاعی نحوۀ چیدمان مواد و قرارگیری ترموکوپلها داخل محفظه

جدول  0نامگذاری آزمونهای احیا
آزمونهای مقایسهای انجامشده

نامگذاری آزمون احیا

مدت زمان احیا

To-600

احیا تا رسیدن دمای  Toبه 311°C

×

To-900

احیا تا رسیدن دمای  Toبه 811°C



×

To-1000

احیا تا رسیدن دمای  Toبه دمای 0111°C



×

Ti-950

احیا تا رسیدن دمای  Tiبه دمای ( 851°Cگازیشدن کربن)



×

Ti-950-20

احیا تا  21دقیقه بعد از وقوو واکنش گازیشدن کربن در کل محفظه





Ti-950-40

احیا تا  01دقیقه بعد از وقوو واکنش گازیشدن کربن در کل محفظه





Ti-950-60

احیا تا  31دقیقه بعد از وقوو واکنش گازیشدن کربن در کل محفظه
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نتایج و بحث
آنالیز حرارتی گرافیت
نتایج آنالیز توزین حرارتی نمونۀ گرافیت در شکل ( )3نشان
داده شده است .پیک گرماگیر در دمای  019°Cمربوط به
تبخیر رطوبت است .در  ،205°Cکاهش وزن نمونه مشاهده
میشود که بر اساس پژوهش گوش ] ،[1کاهش وزن در این
محدوده دمایی ناشی از حذف آب ترکیبی است .پیک

محدودۀ  835-805°Cدربارۀ هر دو منحنی قابل مشاهده
است .این افت شیب نشاندهندۀ این است که وقوو واکنش
گازیشدن کربن با انتقال حرارت و رسیدن دما به حداقل
مورد نیاز محدود شده است که نشاندهنده اهمیت نرخ انتقال
حرارت در این سیستم است .در پژوهش  Liuو همکاران
] [19وقوو واکنش گازیشدن کربن دربارۀ زغال و کک نیز
در دماهای بیش از  821°Cمشاهده شد.

گرماگیر مربوط به آزادشدن مواد فرار در دمای 523°C
مشاهده میشود .بر اساس یافتههای کسل و همکاران ]،[18
مواد فرار سبک همچون  CO2 ،CO ،H2و  H2Oدر دماهای
کمتر از  311°Cآزاد میشوند.

شکل  0منحنیهای دما-زمان بهدستآمده با ترموکوپلهای درونی()Ti
و بیرونی()To

آزمونهای احیا
نتایج آزمون احیا دربارۀ مخلوط احیاکننده گرافیت-کربنات

شکل  3آنالیز توزین حرارتی گرافیت انجامشده در نرخ گرمایش

کلسیم در شکل ( )5نشان داده شده است .در ،To-600

 01 °C/minدر اتمسفر آرگون

گازهای  COو  H2حاصل از آزادشدن مواد فرار گرافیت
میتوانند در احیا شرکت کنند .سوهن و فروهان ] [20بیان

منحنیهای دما-زمان
منحنیهای دما-زمان برای  Toو  Tiدر شکل ( )0نشان داده
شده است .کاهش در شیب و درنهایت افقیشدن منحنی
در حدود  011°Cناشی از تبخیر رطوبت است .کاهش شیب
در حدود  951°Cمربوط به واکنش تجزیۀ کربنات کلسیم نیز
در منحنی  Tiمشاهده میشود .دو تحول تبخیر و تجزیه در
منحنی  Toمشهود نیست که علت آن نزدیکبودن ترموکوپل
بیرونی به سطح بیرونی و منبع حرارتی و جبران سریعتر
گرمای مورد نیاز این دو تحول نسبت به قسمت درونی است.
افت شیب مربوط به واکنش گرماگیر گازیشدن کربن در
Ti

سال سی و دوم ،شماره دو0011 ،

کردهاند که در محدوده دمایی  H2 ،011-0111°Cجزو اصلی
مواد فرار در احیای اکسید آهن است .براساس محاسبات
ترمودینامیکی ] ،[21در هر دمایی بیش از دمای محیط و در
حضور  H2و/یا  ،COهماتیت میتواند به مگنتیت احیا شود.
در دمای آزادشدن مواد فرار در این پژوهش ( ،)523°Cاحیای
مگنتیت به آهن فلزی نیز هنگامی که نسبتهای  H2/H2Oیا
 CO/CO2بهترتیب برابر  0و  0باشند ،امکانپذیر است ].[21
بر اساس یافتههای گاالگهر و جانسون ] ،[22تجزیه کربنات
کلسیم ممکن است در دمای کمتر از  311°Cآغاز شود که
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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وقوو این واکنش فشار جزئی  CO2را در محفظه افزایش

مگنتیت احیا شده ا ست .با وجود این در این نمونه ،ت شکیل

میدهد .بنابراین بعید بهنظر میرسد در این شرایط فشار

آهن فلزی مشاهده نمی شود .علت این موضوو فشار جزئی

جزئی  COو  H2به مقدار مورد نیاز برای احیای مگنتیت به

ناکافی  H2و  COحاصتتل از مواد فرار استتت .در نمونۀ

آهن فلزی برسد .بر اساس نتایج آزمونهای احیا (شکل،)5

 ،900دیگر اثری از هماتیت وجود نداشتتتته و بخشتتتی از

میزان احیای نمونۀ  To-600حدود  01درصد است که میتوان

مگنتیت نیز به وستتتیت احیا شتتده استتت .عدم حضتتور آهن

آن را به احیای بخشی از هماتیت به مگنتیت با کمک مواد

فلزی در این نمونه احتماال ناشتی از فشتار جزئی پایین

فرار نسبت داد.

قبل از وقوو واکنش گازی شدن کربن است ] .[19در شرایط

T o-

CO

آزمون نمونۀ  ،To-1000دما در مخلوط احیاکننده بیرونی از
دمای واکنش گازی شدن کربن بیشتر شده و منجر به تکمیل
واکنش احیای مگنتیت به وستتتیت و تشتتکیل آهن فلزی در
این نمونه شده است .با پیشروی احیا از

نمونۀ  Ti-950تا Ti-

 ، 950-60وزن آهن فلزی افزایش و وزن وستتتتیت کاهش
مییابد.

شکل  5نمودار میزان پیشروی احیا با گذشت زمان دربارۀ مخلوط
احیاکنندۀ گرافیت-کربنات کلسیم

بر استاس شتکل ( ،)5قبل از اینکه  Toبه دمای واکنش
گازی شدن کربن برسد ،نرخ احیا نسبتا کم است (.)To-900
در شرایطی که  Toبه بیش از دمای واکنش گازی شدن کربن
میرستتد ،نرخ احیا افزایش قابل توجهی مییابد

(بعد از To-

 .)900پس از نمو نۀ  ،Ti-950نرخ اح یا تا حدودی ا فت
میکند ،زیرا بخش اعظم احیا (حدود  33درصتتد) قبل از آن
اتفاق افتاده و احیای بیشتر مستلزم نفوذ گازی به مرکز نمونه

شکل  3آنالیز  XRDنمونههای  To-600تا  Ti-950-60و نمونۀ کنسانتره

است.
تأثیر انتقال جرم
بررسی تغییرات فازی

بهمنظور بررستتی تأثیر کنترلکننده انتقال جرم نفوذی ،خاوام

آ نالیز  XRDنمو نه های  To-600تا  Ti-950-60و نمو نۀ

و فالناگان ] [23رابطۀ ( )2را برای هندسۀ استوانهای پیشنهاد

کنسانتره اولیه در شکل ( )3نشان داده شده است .همانطور

کردهاند:

که مشتتاهده میشتتود ،کنستتانتره شتتامل فازهای هماتیت و

()2

1
2 2

(1 − (1 − α) ) =kt

مگنتیت ا ست .در نمونۀ  ،To-600هماتیت به مقدار زیادی با
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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در این رابطه α ،و  kبهترتیب کسر احیاشده و ثابت
سرعت است .در این مدل فرض میشود احیا در فصل
مشتر الیۀ محصول و هستۀ واکنشنداده رخ میدهد و نرخ
واکنش در فصل مشتر به مقدار قابل مالحظهای باالتر از
نرخ نفوذ است .همانطور که در شکل ( )5مشاهده میشود،
این مدل انطباق خوبی با دادههای تجربی پژوهش حاضر دارد.
میتوان نتیجه گرفت که در مراحل میانی تا پایانی احیا که
تقریبا شرایط دمایی یکسانی در نمونه نیز حاکم است ،انتقال
جرم اجزای گازی با سازوکار نفوذ مولکولی به فصل مشتر

هماتیت و مگنتیت در اتمسفر احیاکننده تأثیر کاتالیزوری را
دوباره ایجاد میکند .تأثیر افزودن هماتیت به مخلوط
احیاکننده بر پیشروی احیا در شکل ( )9نشان داده شده است.
براساس این شکل در حضور هماتیت ،پیشروی احیا تا حدود
 8درصد افزایش یافته است .این نکته نیز باید ذکر شود که
هماتیت افزودهشده به مخلوط احیاکننده در مراحل میانی به
آهن فلزی احیا و بهعنوان کاتالیزور واکنش گازیشدن کربن
نقش ایفا خواهد کرد .افزایش نرخ واکنش گازیشدن کربن
منجر به افزایش فشار جزئی  COو در نتیجه افزایش نرخ احیا

 FeO-Feبهعنوان مرحلۀ کنترلکننده فرایند عمل میکند.
احمد و همکاران ] [24و چادوری و همکاران ] [11نیز به
نقش کنترلکنندۀ انتقال جرم نفوذی در مراحل پایانی احیای
کربوترمی در سیستم مخلوط و کامپوزیتی اکسید آهن /زغال

خواهد شد .افزایش نرخ احیا ناشی از افزایش نرخ گازیشدن
کربن نشاندهنده تأثیر واکنش گازیشدن کربن بهعنوان یکی
از مراحل کنترلکنندۀ فرایند احیا در کنار انتقال جرم است.

اشاره کردهاند.

شکل  9تأثیر افزودن هماتیت به مخلوط گرافیت-کربنات کلسیم بر
نرخ احیا با گذشت زمان
1

شکل  5نمودار  (1 − (1 − 𝛼)2 )2بر حسب زمان در مراحل میانی تا
پایانی فرایند احیای کنسانتره هماتیت-مگنتیت

تأثیر افزودن هماتیت به مخلوط احیاکننده
برخی بررسیها نشان داده است که حضور مقادیر جزئی آهن
فلزی میتواند سبب افزایش نرخ گازیشدن گرافیت تا 311
برابر شود ] .[25واکر و همکاران ] [26گزارش کردهاند که
آهن فلزی فقط در حضور مقادیر اند از  FeOمیتواند
بهعنوان کاتالیزور واکنش گازیشدن کربن عمل کند.
اکسیداسیون آهن فلزی به مگنتیت و/یا هماتیت خاصیت
کاتالیزوری را از بین میبرد .با وجود این ،احیای مجدد
سال سی و دوم ،شماره دو0011 ،

نقش قسمت درونی در فرایند احیا
اختالف میزان پیشروی احیا در حالتی که بهجای مخلوط
درونی نمونۀ استوانهای ،پودر آلومینا قرارداده شده و در حالتی
که نمونه بهصورت توپر ساخته شده با حالت عادی در شکل
( )8نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،در
حالتی که قسمت درونی نمونه ،پودر آلومینا قرار دارد ،میزان
پیشروی احیا تا میزان 3درصد کمتر از حالت عادی است.
بهنظر میرسد این اختالف عمدتا ناشی از حذف میزان احیای
ناشی از مخلوط درونی است ،هرچند مقدار آن در مقابل
مخلوط احیاکننده بیرونی اند است .پس از پایان آزمونهایی
که از پودر آلومینا در قسمت درونی استفاده شده بود ،مشاهده
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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شد بخش قابل توجهی از این پودر بهعلت جریان گازی از
روزنه محفظه به بیرون ریخته شده است .این پدیده
نشاندهنده تأثیر جریان گازی در سازوکار انتقال جرم و گرما
در این سیستم است .باتوجه به شکل ( ،)8در حالتی که نمونه
توپر است ،میزان پیشروی احیا تا نزدیک  22درصد نسبت به
حالت عادی کاهش یافته است .بهنظر میرسد علت این
موضوو کاهش میزان تخلخل قسمت درونی (جایگزینشدن
یک بستر پودری روان با نمونۀ فشردۀ دارای بایندر) و در
نتیجه دشوارشدن نفوذ گازهای حاصل از احیا بهسمت
خروجی محفظه است .این نتایج نشان میدهد قسمت درونی
نمونۀ استوانهای در این فرایند اهمیت بسزایی بهعنوان محل
خروجی گازهای حاصل از احیا دارد که الزمه پیشرفت
واکنشهای احیاست و نقش مخلوط احیاکننده موجود در آن
در این شرایط نسبتا اند است.

بررسی سطح مقطع نمونهها
مقطع عرضی نمونههای  To-1000تا  Ti-950-60در شکل
( )01نشان داده شده است .در نمونۀ  To-900بهعلت
پایینتربودن دما نسبت به دمای واکنش گازیشدن کربن ،آهن
فلزی تشکیل نشده است .در نتیجه استحکام این نمونه برای
برشدادن و آمادهسازی مقطع کافی نبود .پیشروی احیا
بهصورت توالی شیمیایی در شکل ( )01مشهود است که علت
آن نرخ پایینتر انتقال جرم نسبت به نرخ واکنشهای احیاست
] .[27همانطور که قبال نیز اشاره شد ،انتقال جرم گاز
 ،FeO-Feکنترلکننده این

احیاکننده ( )COبه فصل مشتر

فرایند در مراحل میانی تا پایانی است .در همۀ نمونهها

(To-

 1000تا  ،)Ti-950-60الیۀ آهن فلزی در منطقه بیرونی نمونه
مشهود است .ضخامت الیۀ آهن فلزی از نمونۀ  To-1000تا
نمونۀ  Ti-950-60رو به افزایش است .در شرایطی که دمای
مخلوط احیاکننده درونی به بیش از دمای واکنش گازیشدن
کربن افزایش یافته باشد ،الیۀ آهن فلزی در منطقۀ داخلی
نمونه نیز تشکیل شده است ( Ti-950تا  .)Ti-950-60با وجود
این ضخامت این الیه بسیار کم است .رشد الیۀ آهن فلزی از
سطح داخلی گندله استوانهای بسیار کمتر از رشد آن از سطح
بیرونی است .دمای کمتر مخلوط احیاکننده درونی سبب
محدودشدن پیشروی احیا از سطح داخلی میشود .از طرف
دیگر وجود جریان گازی بهسمت مرکز محفظه (در جهت
شیب دمایی) با جریان گازی از قسمت داخلی بهسمت نمونه

شکل  8اختالف میزان پیشروی احیا در حالتی که بهجای مخلوط
احیاکنندۀ درونی پودر آلومینا قرار داده شده ( ) و حالتی که نمونه
بهصورت توپر ساخته شده است ( )نسبت به حالت عادی

ممانعت خواهد کرد .این عوامل سبب پیشروی بسیار کند
احیا از سطح داخلی نمونه میشود.

1 cm
Ti-950-40

Ti-950-60

Ti-950-20

Ti-950

To-1000

شکل  01مقطع عرضی نمونههای  To-1000تا  Ti-950-60احیاشده با مخلوط گرافیت-کربنات کلسیم
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بررسی مورفولوژی آهن فلزی

مخلوط گرافیت-کربنات کلستتیم بررستتی شتتده و نتایج زیر

تصاویر میکروسکوپ  SEMاز الیۀ آهن فلزی بیرونی نمونۀ

بهدست آمده است:

 Ti-950-60در شکل ( )00ن شان داده شده ا ست .این شکل

 .0مراحل اولیه تا میانی فرایند احیا (تا 33درصد) عمدتا

ن شاندهنده ت شکیل ساختار ر شتههای زینتر شدۀ آهن فلزی

تحتتأثیر انتقال حرارت داخل محفظه است.

در الیۀ بیرونی است .سیتن و همکاران ] [28بیان کردهاند که

 .2بر اساس نتایج آنالیز  ،XRDاحیای وستیت به آهن فلزی

تغییر پتان سیل احیایی مخلوط گازی و ح ضور  CaOسبب

تا قبل از شروو واکنش گازیشدن کربن در مخلوط

تشکیل آهن فلزی بهصورت رشتهای میشود.

احیاکننده انجام نمیشود.
 .3بر اساس نتایج آزمونهای احیا و بررسی مدل سینتیکی،
انتقال جرم گاز احیاکننده به فصل مشتر

FeO-Fe

بههمراه واکنش گازیشدن کربن کنترلکننده فرایند
احیا در مراحل میانی تا پایانی (33درصد تا 83درصد)
است.
 .0بر اساس نتایج آزمونهای احیا ،مخلوط قرارگرفته در
قسمت داخلی نمونه استوانهای در این فرایند تأثیر کمی
در پیشروی احیا داشته است (حداکثر 3درصد) و نقش
اصلی قسمت درونی ،تسهیل کردن خروج گازهای حاصل
شکل  00تصویر الکترون ثانویه از الیۀ آهن فلزی بیرونی نشاندهندۀ
رشتههای زینترشدۀ آهن فلزی

از احیاست.
 .5مشاهدات آزمایشگاهی نشاندهنده رشد فصل مشتر
 FeO-Feبهصورت توالی شیمیایی بوده که دلیل

نتیجهگیری

دیگری بر نقش کنترلکننده انتقال جرم در این سیستم

در این تحقیق ،سازوکار احیای کنسانتره هماتیت-مگنتیت با

است.
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