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 خالصه

بنتونیت % 2دهسترین و % 2: گندله سنن وین با درصد خاصی از  سب یا، به عنوان م ال احیای

ر ایت  ،یسینتی  احیایدر مطالاات .در ه سانتی راد ان ا  شد 1404تا  044در محدوده دمای 

هسری در مقابل منحنی زمان اندازه  احیایشیب ناحیه خطی اولیه -بخش ترین ال و به هار گر ته شد
ین خط مستقی  بود   T/1در مقابل نقطه  k خط . را به ما نشان می دید kهه مقدار  ابت -گیری شد

یا ته و مورد  تقایلگندله یا با داشتن درصد مختاف  سب یا .هه از انر ی  االسازی محاسبه شد
 .مقایسه قرار گر ت تا تا یر  سب یا مشخص گردد

 مقدمه

. ی قابل حمل یا به سادگی قابل پردازش نمی باشدسنن وین در ین حالت اساسی ظریف ، به راحت
از این رو متراه  هردن و به   سباندن سنن مادن پایه در گندله با استفاده از  سب  رورت 

 . سب یای مادنی و غیرالی مانند سیای ا محتوای سنن مادن نهایی را از گندله هایش می ید.دارد

استفاده از گندله سود ووری و محصول دیی در هوره  وب .یا تندگسترش از این رو  سب یای الی 
یا ته،  احیایبا استفاده از گندله یای .وین را ا زایش می دید و مصرف زغال سنن را ه  می هند

به خاطر  گندله یا.درصد ا زایش تولید در هوره یای  وب وین بدست می وید 04تا  20حداقل 

 . والد استفاده نمی شوندویزینه گرماشی باالبه طور گسترده برای تولید وب و یوامقاومت ه  دربرابر
 تر به روزرسانی طبیای نشان می دید هه سنن وین از خرد هردن سنن مادن به  رات هو 

. می تواند از هاوخه یای سنن ناخواسته وزاد شودمواد  بنابراین وین دربردارنده.حاصل شده است
را هه در حالت پایه ای  ایف است و به راحتی قابل حمل یا به این پروسه سودوور، سنن وین 

بنابراین متراه  هردن و به   سباندن  .ریا می هند ساخت  والد  راینددر نیست سادگی قابل پردازش 
در وخر سخت هردن و . رات اساسی عالی در گندله بااستفاده از  سب یای مختاف  روری است

 ته  دید، برای استح ا  ها ی به منظور دوا  در طی حمل و نقل مقاومت دیی به گندله ی ش ل گر
 .صورت می گیرد

 آزمایش و تجر ه

ت زیه و تحایل یا نشان داد هه .و زغال  وب در وزمایش استفاده شد گندها مارداناسنن وین ماادن 
ا  واهنش ان .است( ولومینا)اهسید ولومینیو % 130سیایس، % 130وین، % 0038سنن مادن شامل 

سنن وین .مستقی  است زیرا در این ا ما از زغال  وب استفاده هردی  احیایشده در وزمایش اساسا 



گندله .سایز غربال شد 82سایز غربال گردید و زغال  وب به  144خرد و وسیاب شد ودر نهایت به 

 1044 گندله یا در دمای. به روش نورد دستی با استفاده از وب و مقادیر مختاف  سب ساخته شد

یر ظرف مخصوص  وب وین شامل گندله سنن وین در ین هوره قرار .داغ شدنددر ه سانتی گراد 
در ه سانتی گراد با  واصل زمانی  1404تا  044در دمایای مختاف از  تقایلداده شد و عمل 

شش هوره شامل گندله یایی با درصد  سبهای مختاف .دقیقه صورت گر ت 04و  10،04،00،04

در ه سانتی گراد صورت  004در دمای  ابت  تقایلمورد بررسی قرار گر ت و %( 7،0%،2%)

تولیدات حاصاه پس از .دقیقه بدست ومد 04و  10،04،00،04پ یر ت و گندله یا در  واصل زمانی 

 .مورد استفاده قرار گر ت تقایلبرای مطالاه و ت زیه و تحایل ر تاریای  تقایل

 تجزیه و تحلیل

 :این ونه یا ت شد احیایدرصد 

R = Initial oxygen content – Final oxygen content × 

           100% Total oxygen content initially  

 ایی ه .، ما می توانی  انر ی  االسازی را محاسبه هنی  با همن ماادله ورنیوس
 .=T، دما=R،  ابت گاز=E، انر ی  االسازی=A ابت ورنیوس، =Kمقدار  ابت

برای گندله یا با  سب، با بنتونیت  *T/1)410(در مقابل  (K)ما ین نموداری رس  هردی  هه در ون 

 (E)انر ی  االسازی=  ابت گاز  هانی * شیب این نمودار . و با دهسترین است

 نتیجه

در مورد گندله با دهسترین  تقایلدرصد . با ا زایش زمان ا زایش یا ت یلاتقدرصد  با ا زایش دما،
این مم ن است به خاطر انر ی  االسازی پایین تر گندله با دهسترین به عنوان . بیشترمشایده شد

 . سب باشد

دقیقا متناسب  In(1-f)=Kt–تاداد زیادی از ال ویا ومدل یا مورد بررسی قرار گر ت هه در بین ونها 

و ت زیه پ یری بیشتر را به یمراه  تقایلدرصد پایین تر  سب یا، . وزمایش ما بود مقادیربا 
انر ی  االسازی گندله .این به دلیل هایش تخاخل با ا زایش درصد  سب است.(%8<%5<%2).دارد

 سب دهسترین %2و انر ی  االسازی گندله با  است Ea=22.85 kcal/mole سب بنتونیت %2با 

Ea=18.86 kcal/mole بنابراین میزان واهنش در مورد گندله با دهسترین سریاتر از میزان . است

 .واهنش گندله با بنتونیت است

 نتیجه گیری

 .پدیده واهنش توپوشیمی مشایده شد-1

 .در تما  نمونه یای گندله ا زایش یا ت (O2 removal) تقایلبا ا زایش زمان، در صد -2

 .تا حد ماینی ا زایش یا ت تقایلبا ا زایش دما، درصد -0

و  kcal/mole 10تقریبا ین واهنش هنترل شده اختالط بدست ومد هه انر ی  االسازی در ون بین -0
30 kcal/mole است. 

 .بست ی به دما دارد تقایلواهنش -0

 .(%8<%5<%2) .و ت زیه پ یری بیشتر را به یمراه دارد تقایلدرصد پایین تر  سب یا، -0
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 1فصل 

 
 مقدمه

 پیشگفتار

 اهداف

 



 
 

 همقدم

تولید بنابراین به خاطر.هوره  وب وین اساسا برای تولید وین خا  در سرتاسر  هان استفاده می شود
قابل تو ه ون، در این ا اصل مقاباه با  یمصرف گرمابه دلیل میزان و یم نین  باالی این هوره

 THM 12,000ظر یت گرمایی هوره یای مدرن حدود  .گرمای  اری مورد بح  قرار گر ته است

 .در روز تابیه شده است

با گ ر زمان استفاده از گندله یا بانوان مواد خا  برای هوره یای  وب وین به طور قابل تو هی 
بانوان تغ یه هوره یای  وب وین، گندله مفاد زیادی را برای ا زایش سوددیی و .ا زاش یا ته است

یا ته ین  تقایلبا استفاده از گندله یای از پیش .صرف زغال سنن ارائه می دیدصر ه  ویی در م
در هوره یای قوس .در هوره یای  وب وین می تواند بدست بیاید%  04تا  24ا زالیش تولید حداقل 

ین  ای زین مناسب برای قرا ه وین، مورد سن ش قرار  ،یا ته تقایلگندله یای از پیش  ،ال تری ی
 .گر تند

سنن وین، از خرد شدن سنن مادن به  رات ریزتر به عمل ومده طالاات اخیر نشان داده است هه م
این پروسه .بنابراین سنن مادن حاوی مواد، می تواند از هاوخه یای ناخواسته وزاد شود. است

سودوور سنن وینی هه در حالت اساسی خیای ظریف است و به راحتی قابل حمل یا به سادگی قابل 
بنابراین متراه  هردن و به   سباندن  رات  .زش نیست را در  رایند ساخت  والد ریا می هندپردا

در وخر سخت هردن و مقاومت .اساسی عالی در گندله بااستفاده از  سب یای مختاف  روری است
دیی به گندله ی ش ل گر ته  دید، برای استح ا  ها ی به منظور دوا  در طی حمل و نقل صورت 

 .گیردمی 

و  (Fe3O4)یا م نتیت (Fe2O3)یماتیت اهسیدیا یا دروین اساسا هه  منبع وین، سنن وین ون است

هه  مواد مادنی شامل وین بین یمهاز .مو ود است دیا و هربنات یاگایا در نسبت هو  تر ییدروهسی
وقتی .استبرای گداختن هوره یای  وب وین استفاده می شود،یماتیت بیشترین نسبت را نشان داده 

% 8230و م نتیت حدود % 84حدود شامل هه پاالیش به صورت شیمیایی صورت می گیرد یماتیت 

 . وین است

مستقی  است، هه به ش ل هاوخه یا گندله  احیایوین اسفن ی ین محصول  امد متخاخل از پروسه ی 
والد در هوره یای  تولید   رایندوین اسفن ی  ای زین خوبی برای قرا ه  والد در.تولید شده است

است هه رشد سریع صنات وین ... و  (BOF)و هوره یای وین گدازی (EAF)قوس ال ترونین

با در نظر گر تن ا زایش تقا ا وین اسفن ی در ساخت انوا  مختاف  والد، .اسفن ی حاصل ون است
 .مستقی ، داده شد احیایبرای توساه مطالاات مربوط به پروسه  ایمیت خیای باالیی

سنن وین بوسیاه هربن ی ی از مهمترین واهنش یا در ساخت وین در هوره  وب وین، هوره  احیای
ین سنن و احیایمطالاات گسترده درمورد ر تاریای .گردان و هوره یای  وب ال تری ی است

طریق از تقایلواهنش نشان می دیدان ا  شده است هه ...زغال سنن ومخاوط باهربن،زغال، گرا یت،
 احیایهه مشخص است یمانطور.دی اهسید هربن رخ می دیدواسطه مانندمنوهسید هربن و ز یایگا

ه وین باهسید احیایاما دروخربخوبی پ یر ته شدهه .ازی برای ا را نیاز نداردمستقی  واقای به محیط گ



 احیایمستقی  تولید وین اسفن ی اساسا نتی ه  احیایدرهوره  وب وین و پروسه  وسیاه هربن
 .قی  استغیرمست

را در ...و (JINDAL STEEL)و  یندال استیل (ESSAR STEEL)می توان اسار استیل نمونه برای

 .صنات ساخت وین با استفاده از گندله یا م ال زد

 :در زیر ایداف و مقاصد پرو ه ما مشروک است

 سنن وین با زغال سنن احیایتوصیف ر تار -

 .در ر تار احیای گندله سنن وین مطالاه تا یر ا ا ه هردن  سب یای مختاف -

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8فصل 

 
 فواید و مزایا

 زیان و ضرر

 مواد خان  رای گندله سازی

 چسب های آلی و غیرآلی

 مقدار چسب  رای گندله سازی

 نقش چسب ها

 روش پیوند

 



 گندله ها

در م اورت  گندله یا تقریبا به ش ل گرد هروی یستند هه از تراه   رات خرد شده سنن وین

 .در ه سانتی گراد بو ود ومده است 1044رطوبت و  سب،  هت ای اد سختی در دمای 

  :مزایای گندله ها

 بدلیل تخاخل باال :ابایت تحایل و ت زیه پ یری باالق

 بدلیل ش ل هروی و منا   باز: نفو  پ یری باال

 یا بیشتر  (kg/cm2 250-150)مقاومت باال

  (%30-25)تخاخل باال

 رف گرمای پایین تر از هاوخه سازیمص

 ترهیب شیمیایی ی نواخت

 هاربرد راحت و حمل و نقل وسان

 مقاومت در مقابل  روپاشی و از ی  گسیخت ی ین ا  بارگیری

 ابر وب و یوا و یخ زدنرمقاو  در ب

 :مضرات گندله ها

 وتش خان یزینه تولید باال به دلیل وسیاب هردن و پخت در هوره بخصوص با

 تور  و از دست دادن استح ا  و مقاومت در داخل هوره

  سبندگی به ین ا  پخت

 مقاومت بیشتر دربرابر  ریان گازدر رسوب گ اری محدوده اندازه یای ی سان بدلیل د ع پایین تر

 گندله  وب و روان دشواری در تولید

 .ه یای اسیدی می ش نندتحت هایش شرایط خیای بیشتر ازاسید و رسوبات پایه وگندل گندله  وب شده

،به صورت صاودی منتخب برای رسوبات  وب شده بسیار مقاو ، بخصوص شامل اهسید منیزی 
 .گندله یا

 : سبها عموما به گروه یای زیر دسته بندی می شوند

دهسترین، ترموست رزین، روغن یای پردازش شده یا طبیای، پریدور، هربوسل، :  سب یای ولی
 .هربوهسی متیل ساولز

 ...بنتونیت، سیمان، وین، الیوین و :  سب یای غیر ولی

 

 



 معیار چسب ها  رای گندله سازی سنگ آهن

. این  سب باید خصوصیات  نی گندله یای تازه، خشن و پخته شده را حفظ هند:  نیخصوصیات -1

تغییر ش ل به ین ا  بارگیری، مقاومت دربرابر ترک خوردگی و ش ست ی تحت : به عنوان م ال
 . شار و ین ا  بارگیری، مقاومت در برابر سایش و خراش

از لحاظ زیست محیطی و متالو ی م ری طرناک وییچ عامل خاین  سب نباید: ترهیبات شیمیایی-2

در ه وین را به طور قابل و یم نین نباید . (…,P, S, As): در تولید گندله داشته باشد بانوان م ال

 .ولودگی را ا زایش دید محسوس هایش داده و یم ون سیای ا

به عنوان .این  سب باید خصوصیات متالو ی اصای و مه  گندله یا را حفظ هند: عما رد متالو ی-0

 .قابایت ت زیه پ یری و تور  در حین تقایل: م ال

وماده سازی گاوله یای خا  و ا ا ه هردن، مخاوط هردن، پراهندگی  سب، : ر تار پردازش-0

 . نباید خیای پی یده باشدیااساسا روش تولید گندله مامولی راتغییر دید... ه و نارس، خشن هردن گندل

 .قیمت باید برای تولید گندله وین، قابل قبول و منطقی باشد: عامل یزینه-0

 سبها به گاوله یای . سب یا نقش مهمی را در ش ل پ یری گندله یا ا را می هنند :نقش چسب ها
 .تازه و خا ، مقاومت، رطوبت و خش ی می دیند و شدت حرارت را باال می برند

 :مکانیسن پیوند

 .م انیس  پیوند به اختصار شامل دو مرحاه است

 شار ای اد می هنند، بنابراین ونها   شار سطح وب و نیرو یای گرانشی برروی  رات: ساخت گلوله-1

 .با ی  مخاوط می شوند و یسته را ش ل می دیند هه باع  رشد اندازه گاوله می شود

پراهندگی حالت  امد در سطح  رات در دمای باالتر مو ب (: سخت شدن با حرارت)اندوراسیون-2

 .تباور م دد و در نهایت باع  مقاومت ون می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 3فصل 

 
 رفتار تقلیل

 قوانین تقلیل

 واکنش تقلیل

 مکانیسن و عملکرد

 سینتیک تقلیل

 

 



 

احیای سنن وین با مقداری هه اهسید وین با ح ف اهسی ن به وین متالین تبدیل شده  تقایل سینتین
این امر میزان تولید پروسه را تحت تا یر قرار می دید هه در نهایت تو یه .است سرو هار دارد

 .داقتصادی و رقابت در ت نولو ی مربوطه را تایین می هن

 

همچنین شیب غلظت ممکن از .احیای گاز ازنمونه کروی اکسیدهای آهنطرح کلی روش نمودار)
 (کاهش گاز از میان  یه آهن نشان داده شده است

 

 



یمانطور هه در ) ین پوسته یا الیه وین متالین در تماس با ین الیه ووستیت ش ل خواید گر ت
نمونه واهنش توپوشیمی است هه سطح واهنشی بین عامل   نین ساختاری (ش ل نشان داده شده است

 . واهنشی  امد و محصوالت  امد به طور موازی در  هت سطح  امد اصای حرهت می هند

 

 قوانین کاهش

ده از هندترین پروسه های با استفا قدارم.واهنش اهسید وین در ین دوره مراحل پی درپی رخ می دید
 :مراحل پی درپی مم ن یستند.یا تایین خواید شد یا پروسه یا در دوره

 .گازی مرزیحمل عامل واهنشی گازی از مرحاه گاز عمده به سطح  رات از طریق الیه -1

 واهنشی سطح مشترکنفو  مول ولی عامل واهنشی گازی از طریق الیه تولید شده به -2

 سطح مشترک  ب عامل واهنشی گازی از -0

 (.واهنش بین عامل واهنشی   ب شده و اهسی ن شب ه)واهنش سطح مشترک-0

   ب سطحی تولیدات گازی از سطح مشترک-0

 .حمل انبوه وین و یون یای اهسی ن و تغییر و تحول در ش ل  امد-0

 .و وین نتیت، ووستیت مش ل پ یری و رشد تولیدات واهنشی، به طور خالصه 

 .نفو  مول ولی تولیدات گازی از طریق الیه تولید شده به سطح  رات-8

 .مرزی از مرحاه گاز اصای از طریق الیه گازیحمل تولیدات گازی از سطح  رات -7

 .است(8و  7،2،0مرحاه )و هنترل نفو ی( 0تا  0مرحاه )میزان موارد محدود، هنترل شیمیایی

 

 :DRعملکرد پروسه 

Fe                      FeO                 4O3Fe                3O2Fe     

(Metallic iron)         (Wustite)        (Magnetite)           (Hematite) 

 

 مراحل احیای اکسید آهن  وسیله کر ن جامد

 

3Fe2O3 + C      2 Fe3O4 + CO; ΔH1 = 28.38 Kcal. --- (1) 

 
Fe3O4+C      3Fe +CO; ΔH2=49.98 Kcal. --- (2)  

 

Fe+C      Fe +CO; ΔH3=37.38 Kcal. --- (3)  



 

و گاز هربن یمانطور هه در واهنش باال به ون اشاره شد،  تقایل اهسید وین وارد شده توسط هربن  امد
 .منواهسید استخراج شده دوباره وارد واهنش یای بیشتر اهسید وین شد

 

 توسط از منواکسید کر نمراحل احیای اکسید آهن 

 

Fe2O3 + CO      Fe3O4 + CO2; ΔH4 = -12.85 Kcal. --- (4) 

 
Fe3O4+CO      FeO +CO2; ΔH5=8.76 Kcal. --- (5)  

 

FeO+CO      Fe +CO2; ΔH6=-6.85 Kcal. --- (6)  

 

C+CO2      2CO; ΔH7=41.22 Kcal. --- (7) 

 

واهنش تبدیل به گاز هربن،احیای اهسیدیا توسط هربن  امد، و گاز منواهسید هربن تولید شده بوسیاه 
، اهسید وین را به گونه پایین تر ونها هایش می دید، و گاز دی اهسید هربن بوسیاه اهسیداسیون هربن

هربن هربن ش ل ب یرد و گاز منواهسیدیدمنواهسزدید تا گاتولیدشده دوباره با هربن  امد واهنش می 
سیدیای وین مداخاه می هندحیای اهدوباره در ا  

 
 

:مرحله احیای اکسید آهن  وسیله هیدروژن  
 

 

Fe2O3 + H2      2Fe3O4 + H2O; ΔH8 = -3.08 Kcal. --- (8) 

 
Fe3O4+ H2      3FeO + H2O; ΔH9=18.52 Kcal. --- (9)  

 

FeO+ H2      Fe + H2O; ΔH10=59.20 Kcal. --- (10)  

 

C+ H2O      CO+ H2; ΔH11=21.71 Kcal. --- (11) 

 

 

بخار وب  01و  9،8به گونه پایین تر ونها هایش می دید وطبق واهنش اهسید وین را  گاز ییدرو ن
برای ش ل دیی گاز 00بخاروب تولید شده به این روش باهربن  امدطبق واهنش.تولید می ند

دوباره در واهنش  ییدرو ن و منواهسید هربن واهنش می دید و گاز ییدرو ن و منواهسید هربن
 .اهسیدیای وین مداخاه می هند



 

 اکسیداسیون کر ن جامد
C + 1⁄2 O2      CO ; ΔH12 = -94.05 Kcal ------ (12)  

 
C + O2      CO2 ; ΔH13 = 25.42 Kcal ------ (13)  

 
تا منواهسید  مو ود در هوره اهسید شده است ه شار ی بوسیاه یوای بسیار هربن  امد مو وددرمواد

منواهسیدهربن ش ل گر ته، اهسیدوین را هایش می دید و دی اهسید .هربن و دی هسید هربن تولید هند
، واهنش هربن به گازهربن با هربن  امد برای ش ل دیی به منواهسید هربن از طریق واهنش تبدیل 

 .می دید
 

 DRسینتیک پروسه 
 

احیای سنگ آهن با مقداری که اکسید آهن با حذف اکسیژن به آهن متالیک تبدیل شده  یتقلیل سینتیک

این امر میزان تولید پروسه را تحت تاثیرقرارمی دهدکه درنهایت توجیه اقتصادی  .است سرو کار دارد

از ایمیت DRاز این رو میزان واهنش در پروسه.و رقابت در تکنولوژی مربوطه را تعیین می کند
 .ولیه و اصای برخوردار استیای ا

هه هندترین مختاف است و ی ی از ونها  یاحیای اهسید وین به وین  ازی ناشی از مراحل سینتی 
 .مرحاه است،میزان واهنش های را هنترل می هند

 :هه مقدار واهنش های را هنترل می هند در زیر ومده استعوامل مختاف هنترل هننده مقدار 
 

 کنترل  یه ی مرزی
  

مرزی گاز هه در هنترل الیه ی مرزی میزان هایش های توسط نفو  گاز و گرما از طریق الیه 
. هنترل شده است ،اطراف  رات ساخته شده  

دوما، .میزان نفو  گاز از طریق الیه ی مرزی متناسب با شیب غاظت گاز در سراسر الیه است 
در بیشترپروسه یای .الیه مرزی است مقدار  ریان گرما به  رات متناسب با دمای شیب در سراسر

 حرهتبه  ،شار  ریان متقابل گاز حرارت داده شدهارتباط بین گاز و  امدیا، بوسیاه تقایل مستقی ، 
 .بستر  امدیا بدست ومده است

 مرحله کنترل واکنش مرزی 

 ابت شد در این مورد .سطح مشترک وین ووستیت،عامل هنترل هننده مقداراستدر واهنش شیمیایی
مرحاه هنترل " این روال .با زمان  ابت باشد مقدار تقایل به ازای یر واحد اهسید وین باقی ماندههه 

 .نام  اری شده است" واهنش مرزی

گاز و گاز حاصل در الیه خار ی تقایل یا ته به اندازه ها ی سریع است  تقایلوقتی ه انتشار ما وس 
در  نین موردی .ه تمرهز ون در سطح  رات مو ر استندازبه ا ،سطح واهنشیگاز در تقایلتمرهز 

احتمال این  .میزان واهنش در سطح مشترک وین ووستیت مقدار واهنش های را هنترل خواید هرد
م انیس  در یمان ابتدای واهنش، وقتی ه الیه وین خیای نازک است،یا برای با تهای متخاخل خیای 

 .هو ن اهسید وین، و ود ندارد

 



 

 نفوذی گازی کنترل

میزان هایش گاز درونی و گاز حاصل بیرونی از طریق الیه وین احیا شده، میزان تقایل اهسید وین 
هنترل نفو ی "این پدیده اساسا وابسته به  رات سنن مادن بزرگ است و بانوان .را هنترل می هند

 .شناخته شده است" گازی

گاز درونی و گاز حاصل بیرونی از  هایشفو  میزان ن مرحاه هنترل مقدار است، ،گاز نفو وقتی ه 
 .از مقدار واهنش استهندتر احاطه هننده  رات یسته درونی احیا نشده، طریق الیه متخاخل وین  ازی

در سطح مشترک ا زایش گاز حاصل  ه  خواید شد ههگاز روی تقایلدر خالل  نین رویدادی تمرهز 
میزان تقایل را به تاخیر خواید انداخت تا زمانی هه ین شرایط شبه  تغییر در ترهیب گاز.خواید یا ت

  رات بزرگ یهایش دمای باال هت قدار بارز و غالب این ین م انیس  هنترل م.پایدار ای اد شود
 . میل می شود 1تقایل صورت می گیرد،وقتی ه  خامت الیه وین بالغ بر % 04تا  (میل8بزرگتر از)

 ترکی یکنترل 

به طور متحد میزان تقایل را  یر دو مورد هنترل نفو  گازی و مرحاه هنترل واهنش مرزیوقتی ه 
 .می شود ترهیبیتحت تا یر قرار می دید این م انیس  منسوب به هنترل 

هنترل ترهیبی بوسیاه  ندین ت ربه و وزمایش برای تطبیق پی یدگیها و نتایج ناسازگار بدست ومده از 
یه مرزی گاز،مرحاه در هنترل ترهیبی، ال.ن با م انیس  ساده، ارائه شده استاحیای مستقی  اهسید وی

 .نفو  گازی تحت شرایط شبه پایدار برای تایین مقدارواهنش های بای  عمل می هنندواهنش مرزی و

هه  پیشنهاد شده استمختاف هنترل مقدار نمونه یای ماادالت مختاف ریا ی برای نشان دادن مراحل
 :در زیر ومده است

EQUATION                                                    CONTROLLNG STEP 

 

1- (1-f )
1/3

 = kt                                                  Chemically controlled 

 

- ln ( 1-f ) = kt                                                  Chemically controlled 

 

[1 – ( 1-f)
1/3

]
2

 = kt                                             Diffusion Controlled 

 

1- 2/3f – (1 - f )
2/3

 = kt                                      Diffusion Controlled 

 

k’[1-2/3f – (1-f)
2/3

]+D/r0[1-(1-f)
1/3

]= kt           Mixed Controlled 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 دستورالعمل آزمایشی
 

 .گر ته شدمادن ماردان گندیا از سنن وین و زغال  وب 

 .ت زیه و تحایل شیمیایی سنن وین و زغال  وب ان ا  شد

 .سایز 144سنن مادن به  ش ستن

 .سایز 82خرد هردن زغال  وب به 

 .یمراه با وب%(7تا  2)مختاف  سب ساختن گندله به روش غاتن دستی با استفاده از انوا  و مقادیر

در ه سانتی گراد برای  114گندله یای خشن شده در یوا به تبایت از هوره خشن هننده در دمای 

 .ح ف رطوبت صورت می گیرد

تباور  ابه منظور هسب مقاومت مناسب در گندله یا بوسیاه سخت هردن از طریق گرما، برای م ال ب
مستقی  در دمای غیرسوزاندن در ین هوره با حرارت  ه خاهستر، وب شده ب م دد یا هاوخه  رات

گندله ش ل گر ته به داخل ین مخزن  وب  از وین ریخته می .در ه سانتی گراد ان ا  شد 1044

 .سپس گندله بوسیاه زغال  وب احاطه شده و سپس احیا می شود.شود

، درین هوره قرار گر ته وتقایل با زغال شامل گندله یای سنن وینمخزن  وب  از یر: مورداولین 

 .در ه سانتی گراد ان ا  شد 1404تا  044از  وب در دمایای مختاف 

گر ته شد و %(7،%0،%2)گندله یا با درصد  سب مختافمخزن  وب  از شامل  0: دومین مورد

و   10،04،00،04در ه سانتی گراد ان ا  شد و گندله یا در مدت زمان  004تقایل در دمای  ابت 

 .به بیرون هشیده شدنددقیقه  04

 .درصد تقایل محاسبه گردیدووزن اولیه گندله اهسیدوین ووزن نهایی گندله اهسیدوین اندازه گیری شد
 سپس ین خط مستقی  بین .زمان ساخته شدبین درصد تقایل و  ،از ه  هردن وزنمورد در یر دو 

 1-(1-R)1/3 شیب نمودار . در مقابل زمان رس  شدK (مقدار  ابت.)را ارائه داد. 

نر ی  االسازی هه از ماادله شیب نمودار مقدار ا.رس  شد In (k) vs 1/T*104سپس نمودار برای 

 .K=Ae –E/RT.س محاسبه شده بود را ارائه دادورنیو

 :درصد تقایل میتواند از  رمول زیر محاسبه شود

R = Initial oxygen content – Final oxygen content × 

           100% Total oxygen content initially  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودارها
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشاهدات

 

 :نتایج تجزیه و تحلیل تقری ی زغال چوب -1جدول شماره 

 رطوبت%  0%

 عوامل قابل تبخیر%  10%

 خاهستر%  20%

 هربن خالص%  00%

 

 :نتایج تجزیه و تحلیل شیمیایی سنگ آهن -8جدول شماره 

 Fe 
 MnO 

 SiO2 

 Al2O3 

 

 تجزیه و تحلیل نموداری

و ا ر  سبهای مختاف  هدر مقابل زمان ان ا  شد تقایلت زیه و تحایل نموداری بوسیاه رس  نمودار 
 .برروی هایش زمان مطالاه خواید شد

 .این به خاطر هایش در تخاخل است.می یابدقابایت تحایل پ یری گندله یا با ا زایش  سب هایش 



 :درصد تقلیل در مقا ل زمان  رای گندله  ا دکسترین -3جدول شماره 

 (دقیقه)زمان  )%(دهسترین% 2 )%(دهسترین% 0 )%(دهسترین% 7

17310 10320 04382 10 

08300 01300 00302 04 

00370 02300 88304 00 

74380 80307 04370 04 

70320 70300 00300 04 

 

 :درصد تقلیل در مقا ل زمان  رای گندله  ا دکسترین -8نمودار شماره  

 
 : نتونیتدرصد تقلیل در مقا ل زمان  رای گندله  ا  -4جدول شماره 

 (دقیقه)زمان  )%(بنتونیت% 2 )%(بنتونیت% 0 )%(بنتونیت% 7

10307 17377 20310 10 

02380 01301 08310 04 

02380 01380 82300 00 

80320 87300 70300 04 

80384 71340 00340 04 



 

 : نتونیتدرصد تقلیل در مقا ل زمان  رای گندله  ا  -3نمودار شماره  

 

 : دون استفاده از چسبدرصد تقلیل در مقا ل زمان  رای گندله  -5جدول شماره 

 (دقیقه)زمان  )%(بدون  سب

00320 10 

00301 04 

82301 00 

02380 04 

04371 04 

 

 

 

 



 :چسب  نتونیت و دکسترین و گندله  دون چسب% 8مقایسه تقلیل گندله  ا  -4نمودار شماره  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :چسب  نتونیت و دکسترین و گندله  دون چسب% 5مقایسه تقلیل گندله  ا  -5نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :چسب  نتونیت و دکسترین و گندله  دون چسب% 2مقایسه تقلیل گندله  ا  -6نمودار شماره 

 

دکسترین در دماهای مختلف کاهش % 8درصد تقلیل در مقا ل زمان  رای گندله  ا  -6جدول شماره 

 :می هد

درجه  1050

 )%(سانتی گراد

درجه  1000

 )%(سانتی گراد

درجه سانتی  950

 )%(گراد

درجه سانتی  900

 )%(گراد

 (دقیقه)زمان

41.79 35.3. 30.78 86.62 15 

68.56 59.04 54.68 51.39 30 

26.01 21.58 77.90 74.21 45 

98.47 91.06 90.24 29.94 60 

97.31 96.72 96.65 95.36 90 

 

 

 

 

 



 :دکسترین در دماهای مختلف کاهش می دهد% 8مقایسه تقلیل گندله  ا  -7نمودار شماره 

 

 نتونیت در دماهای مختلف کاهش % 8گندله  ا  درصد تقلیل در مقا ل زمان  رای -7جدول شماره 

 :داده است

درجه  1050

 )%(سانتی گراد

درجه  1000

 )%(سانتی گراد

درجه سانتی  950

 )%(گراد

درجه سانتی  900

 )%(گراد

 (دقیقه)زمان

82.61 87.01 86.14 83.38 15 

54.69 58.30 47.16 51.39 30 

79.20 74.29 78.95 74.21 45 

90.01 26.29 29.45 29.94 60 

97.28 95.25 96.05 95.36 90 

 

 

 

 



 : نتونیت در دماهای مختلف کاهش می دهد% 8مقایسه تقلیل گندله  ا  -2نمودار شماره 

 

دقیقا با ارزشهای وزمایشات  1/3= Kt(f-1)-1اما ماادله  تادادی از ماادالت مورد بررسی قرار گر ت
 رامحاسبه هنی Kو به ما ین خط مستقی  ارائه می دید، بنابراین ما می توانی  ارزش  ما مطابقت دارد

 

  :در مقابل زمان برای گندله با دکسترین 1/3(f-1)-1 -8جدول شماره 

 (دقیقه)زمان  دهسترین% 2 دهسترین% 0 دهسترین% 7

.065 .069 .115 10 

.147 .164 .231 04 

.227 .282 .395 00 

.423 .415 .549 04 

.472 .487 .677 04 

 

 

 



(f-1)-1 -9نمودار شماره 
1/3

  :در مقابل زمان برای گندله با دکسترین 

 

(R-1)-1 -9جدول شماره 
1/3

  :بنتونیتدر مقابل زمان برای گندله با  

 (دقیقه)زمان  بنتونیت% 2 بنتونیت% 0 بنتونیت% 7

43400 43408 43400 10 

43120 43100 43101 04 

43221 43280 43000 00 

43071 43041 43028 04 

43012 43020 43000 04 

 

 

 

 

 



(F-1)-1- -01نمودار شماره 
1/3

 :بنتونیتدر مقابل زمان برای گندله با  

 

 :دکسترین در دماهای مختلف% 8در مقا ل زمان  رای گندله  ا 1/3(R-1)-1  -10جدول شماره  

درجه  1050

 )%(سانتی گراد

درجه  1000

 )%(سانتی گراد

درجه سانتی  950

 )%(گراد

درجه سانتی  900

 )%(گراد

 (دقیقه)زمان

0.165 0.135 0.115 0.092 15 

0.879 0.857 0.831 0.814 30 

0.421 0.430 0.395 0.362 45 

0.572 0.553 0.549 0.535 60 

0.700 0.628 0.677 0.641 90 

 

 

 

 



(F-1)-1   -11 نمودار شماره
 :دکسترین در دماهای مختلف% 8گندله  ا  زمان  رایمقا ل در1/3

 

 : نتونیت در دماهای مختلف% 8در مقا ل زمان  رای گندله  ا 1/3(R-1)-1    -11جدول شماره 

درجه  1050

 سانتی گراد

درجه  1000

 سانتی گراد

درجه سانتی  950

 گراد

درجه سانتی  900

 گراد

 (دقیقه)زمان

0.106 0.099 0.096 0.085 15 

0.232 0.219 0.191 0.214 30 

0.413 0.369 0.353 0.368 45 

0.536 0.492 0.527 0.535 60 

0.721 0.654 0.659 0.641 90 

 

 

 

 



(R-1)-1    -12نمودار شماره 
 : نتونیت در دماهای مختلف% 8گندله  ا  در مقا ل زمان  رای1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مکانیسن

 سینتین شیمیایی-1

 هنترل نفو ی و -2

 (یر دو پروسه نفو ی و شیمیایی)هنترل ترهیبی-0

 به همن ماادله ورنیوس ما می توانی  انر ی  االسازی را محاسبه هنی 

K=Ae-E/RT 

 ، ایی ه

 .T=، دماR=، گاز  ابتK=، مقدار  ابت A=،  ابت ورنیوسK=انر ی  االسازی

 رس  می شود،ما ین خط مستقی  بدست می ووری  هه ، T/1و  InAوقتی ه ین نمودار بین 

X=(1/T)              ,                C=InA          

In(K) vs. (1/T*104) 

سپس  .با بنتونیت و دهسترین رس  هردی  ای گندله با  سب،بررا  In(K) vs. (1/T*104)ما نمودار
 .محاسبه شد K=Ae-E/RTمقدار انر ی  االسازی از

 .بنتونیت%1برای  In(K) vs 1/T*104-01شماره  دول 

LnK K 1/T*104 دمایK (در ه سانتی راد)دما 

-5.173 5.67*10-3 8.525 1173 900 

-5.051 6.40*10-3 8.177 1223 950 

-5.020 6.60*10-3 7.855 1273 1000 

-4.950 7.06*10-3 7.559 1323 1050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .بنتونیت%1برای  In(K) vs 1/T*104 -01نمودار شماره 

 

 

 

 .دهسترین%1برای  In(K) vs 1/T*104-01 دول شماره 

LnK K 1/T*104 دمایK (در ه سانتی راد)دما 

-4.943 7.13*10-3 8.525 1173 900 

-4.866 7.70*10-3 8.177 1223 950 

-4.760 8.56*10-3 7.855 1273 1000 

-4.677 9.30*10-3 7.559 1323 1050 

 

 

 



 .دهسترین%1برای  In(K) vs 1/T*104 -01نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نتایج و م احث

 

 .با ا زایش دما برای گندله، درصد تقایل با ا زایش زمان ا زایش می یابد-1

این مم ن است به خاطر انر ی  االسازی پایین .مورد گندله با دهسترین بیشتربودردرصد تقایل د-2

 .به عنوان  سب باشدبا دهسترین  تر گندله

دقیقا مطابق 1/3=kT(R-1)-1تادادی از ماادالت و مدلها مورد بررسی قرار گر ت هه در بین ونها -0

 .با مقادیر وزمایشات ما بود

 22.85بنتونیت % 2و برای  kj/K/mole 18.86دهسترین % 2برای  Eانر ی  االسازی -0
kj/K/mole شیب این نمودار .شدX=(universal gas constant)=activation energy(E). 

  .بنابراین مقدار واهنش در مورد گندله با دهسترین سریاتر از مقدار واهنش گندله با بنتونیت است-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اختتامیه
 

 .با ا زایش زمان،درصد تقایل گندله ا زایش می یابد.با ا زایش دما، درصد تقایل گندله ا زایش می یابد

 %(7<%0<%2) سب، ت زیه پ یری بیشتر گندلهدرصد همتر 

 بنتونیت سنن وین سریار استتقایل گندله با سب دهسترین در مقایسه با 

 تقایل سینتین از واهنش طبیای توپوشیمی تبایت می هند

 واهنش تقایل وابسته به دد ه دما است
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