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 چکیده

 

فوالد، انرژی گرمایی زیادی تلف می شود که بخش عمده ای از این اتالف انرژی حاصل ازسرباره تولید  در صنایع تولید آهن و
درصد  02تا  51شده در فرآیند تولید آهن و فوالد در کوره می باشد . برآوردها نشان می دهد در هر پاتیل کوره ذوب حدود 

دارد. هدف از این مقاله بازیابی انرژی حرارتی مذاب سرباره و  درجه سانتیگراد 5122سرباره ایجاد می شود که دمایی حدود 

بکارگیری آن درصنایع می باشد.در این مقاله ابتدا گرانول نمودن خشک سرباره با روش دیسک گردان اتمیزه کننده ارائه شده و 
 مطالعه قرار می گیرد.پس از آن امکان استفاده از انرژی گرمایی بوجود آمده از این فرآیند در تولید بخار مورد 

 

 واژه های کلیدی: سرباره آهن و فوالد ، بازیابی انرژی گرمایی تلف شده ، گرانول نمودن سرباره
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

http://www.sid.ir


Archive of SID

www.SID.ir

پررنگ، چپ  01، قلم B Nazaninعنوان مقاله خود را وارد کنید. فونت 

 چین

 کنفرانس بین المللی چهارمین

  رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
 

2 
 

 

 

 مقدمه

صنایع آهن و فوالد در اقتصاد ملی هر کشوری به عنوان صنعت مادر محسوب می شوند،درچند دهه اخیر تکنولوژی آهن و 

با توجه به .  ]5[ میلیون تن رسیده است 5101به  0255یافته بطوریکه کل تولید جهانی فوالد در سال والد توسعه عظیمی ف

اینکه صنعت فوالد یکی از بزرگترین مصرف کننده های انرژی در جهان است، اثرات زیان باری بر محیط زیست می گذارد، 

منتشر می شود که موجب افزایش  2COتن گاز  9/5حدود بطوریکه برآوردها نشان می دهد که به ازای تولید هر تن فوالد 
 .  ]0[ گرمای زمین می شود

 0255برآوردهای آماری انجمن جهانی فوالد در خصوص چین بزرگترین تولیدکننده فوالد در دنیا نشان می دهد که در سال 

میلیون تن  3/751انرژی حدود انرژی مصرف شده است که برای این  Gj 111/5میلیون تن فوالدخام  1/591،جهت تولید 
میلیون تن دی اکسید کربن منتشر شده است. امروزه یک راهکار مناسب در راستای  71/5305زغال سنگ مصرف شده و 

اهداف ذخیره سازی انرژی و کاهش تلفات، بازیابی انرژی حرارتی تلف شده در فرآیند تولید فوالد می باشد، بنابراین توجه به 

جهانی برای توسعه فناوریهای بازیابی انرژی گرمایی به روشهای مختلف در صنعت آهن و فوالد طرفداران تحقیقات در سطح 

  .]0[زیادی دارد
انرژی حرارتی تلف شده با درجه حرارت باال در صنایع آهن و فوالدسازی،  بطور عمده شامل سرباره مذاب و گازهای خروجی 

مذاب محصولی است که در فرآیند تولید فوالد ایجاد می شود که با دمای فوق  تلف شده در فرآیند تولید می باشد.سرباره

درصد حرارت تلف شده با دمای باال می 31درصد انرژی تلف شده در صنعت فوالد و 52العاده باال و مقدار انرژی حرارتی که 
ت که چرخه بازیابی خوبی در صنعت باشد،متاسفانه این میزان حرارت یکی از چند منبع گرمایی تلف شده با دمای باال اس

 .]3[فوالد به علت فقدان فناوری بازیابی انرژی گرمایی ندارد

در این مقاله روشهای خنک سازی و گرانول نمودن مذاب سرباره متداول و پیشنهادی و بازیابی انرژی گرمایی سرباره حین 

 فرآیند گرانول نمودن سرباره ارائه می گردد.
 

 روشهای گرانول نمودن سرباره 

 خنک سازی و گرانول نمودن سرباره با آب .5

 خنک سازی و گرانول نمودن فیزیکی سرباره .0

 

 خنک سازی و گرانول نمودن سرباره با آب

هیچ عنصری برای خنک سازی سرباره مذاب مناسبتر از آب نیست، به همین علت در حال حاضر در صنایع تولید آهن و 
تسریع در روند خنک سازی مقدار زیادی آب مصرف می شود، که این شیوه خنک سازی سرباره ،مسائل و فوالد ، برای 

 مشکالتی را به همراه دارد که در زیر ارائه می شود:

مقدار زیادی آب برای گرانول نمودن سرباره مذاب با درجه حرارت باال نیاز است ، برای نمونه در یک روش گرانول  .5

 .]7[آب مصرف می شود متر مکعب5222تن سرباره ،  5ه بلند، جهت خنک سازی نمودن سرباره کور

عناصر قلیایی موجود در سرباره در ترکیب با آب موجب ایجاد پسابهایی می شود که به نوبه خود موجب آلودگی  .0

 آب و محیط زیست می شود. 

نرژی گرمایی دارد که درفرآیند گرانول در این شیوه اغلب گرمای سرباره تلف می شود، سرباره مذاب مقدار زیادی ا .3
نمودن سرباره با آب حجم زیادی بخار با دمای پایین تولید می شود که یا هدر رفته و یا به ندرت برای گرمایش در 

 زمستان در برخی کارخانه ها بکار رفته است.
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با سرباره گازهای دی این شیوه خنک سازی سرباره باعث آلودگی هوا می شود ، بدین صورت که در واکنش آب  .7

اکسید گوگرد ، سولفید هیدروژن و دیگر ترکیبات سولفاته که باعث آلودگی هوا می شود تولید شده و انتشار می 
 یابند.

در این شیوه انرژی دیگری برای خشک کردن سرباره گرانول شده با آب نیاز است ، زیرا در ابتدا می بایست سرباره  .1

 استفاده شود.خشک شده و برای مقاصد بعدی 

از این رو برای دستیابی به اهداف صرفه جویی آب ، کاهش آلودگی هوا و محیط زیست، ذخیره سازی انرژی روش گرانول 
نمودن خشک سرباره برای بازیابی حرارت از سرباره مذاب با درجه حرارت باال مورد توجه قرار گرفته است. خنک سازی خشک 

رد شدن سرباره و بازیابی حرارت است ، که هر فرآیند از اهمیت بسزایی برخوردار می سرباره شامل دو فرآیند همزمان س

 باشند.
 

 روش خنک سازی و گرانول نمودن فیزیکی سرباره

برای فناوریهای موجود بازیابی گرمای سرباره روش خرد نمودن سرباره یک مرحله الزم وضروری است از این رو سه روش 

 نمودن سرباره تا به حال ارائه شده اند . فیزیکی برای خرد و گرانول

 

 روش خرد نمودن مکانیکی سرباره
در این فرآیند سرباره مذاب به ذرات جامدتبدیل شده ، آنگاه ذرات سرباره جدید با ذرات بازیابی شده جمع شده و به بستر 

ل می شود ، ذرات سرباره که اندازه ای سیال چند مرحله ای تزریق می شوند و در آنجا حرارت به هوا از طریق جابجایی منتق
 . ]5و1[ ،میلیمتر برسند 3میلیمتر دارند مجددا به گرانوالتور ارسال می شوند تا به اندازه  5بیشتر از 

 

 روش دمیدن هوا

ای در این روش هوا با سرعت باال نه تنها باعث خرد شدن سیال سرباره می شود بلکه سرباره گرانول شده را به یک بویلر بر

 02دریافت و انتقال حرارت با دیواره های خنک کننده تزریق می کند،این روش در مقیاس تجاری با ظرفیت گرانول نمودن 

 . ]1و5 [،تن در ساعت به بهره برداری رسیده است 02تن سرباره در ساعت بطور میانگین و ماکزیمم 

 

 روش گریز از مرکز

بطور مستقیم با سرعت باال به سمت دیسک گردان تخلیه شده و در راستای شعاعی در این روش سرباره مایع با دمای باال 

از بخش بیرونی به شکل ذرات کوچک ناشی از نیروی گریز از مرکز و کشش سطحی  خارج می شود.نمونه ای از این روش در 
 نشان داده شده است. 5شکل

ی دیسک ،شعاع دیسک گردان، گرانروی دینامیکی سیال پارامترهای موثر در این روش،دبی سیال ورودی ، سرعت زاویه ا

سرباره و چگالی سیال سرباره می باشد که هر عامل تاثیر بسزایی در فرآیند گرانول نمودن و بازیابی حرارت دارد.مزایای طرح 

بهره وری و قابلیت گرانول نمودن سرباره به روش دیسک گردان اتمیزه کننده، قابلیت کنترل قطر ذرات گرانول شده ،باالبودن 
 باالی بازیابی انرژی گرمایی است.از این رو در زیر به ارائه این مدل و نحوه انتقال حرارت پرداخته می شود.

 

 ابعاد دیسک و شرایط مرزی
است، یک الیه از سرباره  آورده شده 5میلیمتر که در شکل 52متر با ضخامت  1قطر دیسک در نظر گرفته شده در این مقاله 

شکل جامد بر روی دیسک در حین فرآیند باقی می ماند وعاملی است که دمای دیسک را ثابت نگه می دارد، شرایط مرزی به 
  . ]0[آمده است  5، در جدول  0بر اساس شکل
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 .]8[. شرایط مرزی 0جدول شماره 

 شرط نوع مرز

AB شار صفر محور تقارن 

BC دبی و دما سرباره مذاب ورودی 

CD & DE فشارنسبی  و دمای بیرونی دهانه آزاد 

EA سرعت زاویه ای دیسک دیواره 

 

 
توزیع دمایی سرباره مذاب و جامد ،دیسک گردان و هوای اطراف را نشان می دهد.این شکل با حل معادالت انتقال   3شکل

 افزار فلوونت بدست آمده است.آورده شده  و نیز فرضیاتی که در زیر آمده با نرم  5حرارت با شرایط مرزی که در جدول

 بر روی دیسک ریخته شود. co0541و با دمای  kg/s 1جریان سرباره مذاب پیوسته و با دبی  .5

 حرکت سیال و انتقال حرارت در حالت دائم بررسی شده است. .0

 می باشد . co 5022هوای اطراف دیسک تنها متاثر از سرعت دیسک و ریزش سیال مایع باشد و .3

 برای محاسبه انتقال حرارت بین دیسک و هوا در سطح آزاد ثابت باشد.عدد نوسلت  .7

 ثابت در نظر گرفته شود. co 5722در طول فرآیند دمای دیسک  .1
 

واز معادالت ]ε،]9و نیز ضریب تابش hاز این رو با استفاده محاسبه ضریب انتقال حرارت جابه جایی برای جریان آزاد 

سیال گرم و سیال سرد و هوا که در  که در زیر آمده است و نیز مشخصات ترموفیزیکیانتقال حرارت جابه جایی و تابشی 
 آمده مقدار شار گرمایی منتقله به مبدل گرمایی بدست می آید.  0جدول شماره 

Re=(ρairФspind2)/2µair                                                                                                        )5( 
  حاصل می شود. 7ویسکوزیته دینامیکی هوا که از معادله  airµقطر دیسک و  dچگالی هوا ، raiρعدد رینالد ،   Reکه 

(0                                                                      )                                                       0.7Nu=0.076Re 

حاصل شده است ، از این رو ضریب انتقال حرارت  5عدد رینالد بوده که از معادله  Reعدد نوسلت و  Nuکه در این معادله 
 حاصل می شود: 3همرفت از معادله 

(3                                            )                                                                                        
Nu/dairh=λ 

بدست  7ویسکوزیته دینامیکی هوابوده که از معادله  airµو   1ضریب رسانایی گرمایی هوا و از معادله  raiλ که در این معادله

 می آید:

(7                                           )2
airT6-3.4702×10-air)+18.3796+0.029247Tair2573.46/T-((6-=10airµ 

(1                    )                           3
airT12-+6.214×102

airT8-3.203×10-airT5-=0.00318+8.616×10airλ

      (6                           )                  -+2.625×102
slagT4-1.2574×10-slag99.552+0.19672T-=slagλ  

3
slagT8    

                                                                                                                            ≥ 1373.15 k)slag(T

  (1                                     ) 3
slagT10-6.5718×10-2

slagT7-+7.6683×10slagT4-=0.7095+7.3468×10slagλ

                                                                                                                              )< 1373.15 kslag(T  
slagλ  ویسکوزیته دینامیکی سرباره که تا دمای جامد شدن(1373.15k)  بدست می  1و زیر این دما از معادله  5از معادله

 آید،از اینرو شار گرمایی قابل انتقال به مبدل لوله ای از رابطه زیر حاصل می شود:

http://www.sid.ir


Archive of SID

www.SID.ir

پررنگ، چپ  01، قلم B Nazaninعنوان مقاله خود را وارد کنید. فونت 

 چین

 کنفرانس بین المللی چهارمین

  رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
 

5 
 

(0                                                                   )                                           )4
wT-4

sεσ(T-)wT-sh(T-q=

  

 
 

 

 .]8[. خواص ترموفیزیکی مواد2جدول شماره 

 چگالی ماده

ویسکوزیته 

 هدایت گرمایی دینامیکی

 
(kg/m^3) (pa.s) (w/mk) 

6معادله  2.0 0952 سرباره مذاب  

  0ومعادله  6معادله  - 0022 سرباره جامد

فوالدیدیسک   0222 - 00.6 

4معادله  0.009 هوا 9معادله    

 2.6 02 0222 آب

 

 

 نتایج و بحث

در روش گرانول نمودن سرباره با دیسک گردان اتمیزه کننده تحت نیروی گریز از مرکز نه تنها ذرات سرباره در ابعاد 

همانگونه که از روابط مشخص است و کوچک بدست می آید بلکه نرخ بازیابی حرارتی خوبی نسبت به دیگر روشها دارد. 

نیز نشان می دهد ، ضخامت الیه سرباره با تنظیم دبی تخلیه سرباره مذاب و سرعت دیسک قابل کنترل است ، که  3شکل
خود باعث کنترل و ثابت نگهداشتن دمای سطح روی دیسک و در نتیجه شار گرمایی انتقال داده شده به آب را ثابت نگه می 

،  انگونه که پیشتر نیز اشاره شد در روش اتمیزه کننده نگاه تنها به گرانول نمودن سرباره و یا تنها به بازیابی انرژیدارد، اما هم

گرمایی نیست ، بلکه کنترل هر دو فرآیند از اهمیت باالیی برخوردار است. از این رو با در نظر گرفتن سرعت بهینه برای 
در نظر  2.9برای سرباره  εبدست می آید. ضریب تابش  50ریب انتقال حرارت برابر دیسک با توجه به قطر ذرات سرباره ، ض

 .]9[گرفته شده است،

در  k 300کیلووات بر هر متر مربع بدست می آید، از اینرو با انتقال این شار به آب  722شار گرمایی حدود   0از معادله

استفاده از مبدل گرمایی نوع دیوار لوله ای که تغییرات دمای  کیلوگرم بر ثانیه و 522و  12، 32، 02، 52دبی های مختلف 
دست  900kنشان داده شده و می توان به بخار سوپرهیت  10kg/sبرای دبی   1متر لوله از این مبدل در شکل  72آب در 

 یافت.

 

 نتیجه گیری

ارائه شده است. این روش بطور  در این مقاله جدیدترین روش گرانول نمودن سرباره و فناوری بازیابی حرارت سرباره
برای شبیه سازی  CFDوسیعی در حال گسترش است و با توجه به بحران آب آینده خوبی دارد.مدل دو بعدی حالت دائم 

جریان سیال، انتقال حرارت و گرانول کردن سرباره فوالد با دیسک گردان اتمیزه کننده اجرا شده است، مدل ارائه شده نتایج 

 دارد: زیر را در بر

ضخامت الیه سرباره بر روی سطح دیسک بطور موثر با تنظیم سرعت تخلیه سرباره و سرعت دیسک گردان کنترل  .5
 می شود.

دمای الیه سرباره بر روی دیسک و نیز دمای فضای اطراف دیسک بطور مستقیم با تنظیم دمای تخلیه سرباره کنترل  .0

 می شود.
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برای  2.9توجه به باالبودن دمای فضای اطراف دیسک و نیز ضریب تشعشع انتقال حرارت به آب از طریق تشعشع با  .3

 سرباره وزن بیشتری نسبت به انتقال حرارت از طریق جابه جایی دارد.

نشان داده شده  1از این روش می توان به عنوان پری هیتر در نیروگاه حرارتی استفاده نمود.همانگونه که در شکل  .7

 تواند افزایش یابد. کلوین می922دمای بخارآب تا 

تن سرباره آهن و فوالد  5مترمکعب آب در روز جهت خنک سازی حدود  122در حال حاضر بطور متوسط حدود  .5

در روز مصرف می شود.با توجه به اینکه در روش گرانول نمودن و خنک سازی سرباره با دیسک گردان اتمیزه کننده 

 .مصرف آب کارخانه های فوالد سازی دارداز آب استفاده نمی شود،تاثیر بسزایی در کاهش 

 

 
 . گرانول نمودن سرباره با روش دیسک گردان اتمیزه کننده 0شکل 

 

 
 . دیاگرام سه بعدی دیسک گردان و دامنه محاسباتی دو بعدی برای شرایط مرزی 2شکل 
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. توزیع دمایی سرباره مذاب ،دیسک گردان و هوای اطراف3شکل   

 

 
دمای آب با دبی های در طول لوله مبدل حرارتی. تغییرات 4شکل   
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     10kg/s  . نمایش تغییرات دمای آب برای دبی5شکل 

 

 
 . نمایش حرکت جریان سرباره بر روی دیسک گردان6شکل 
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 . نمودار سرعت خروج سرباره از روی سطح دیسک گردان7شکل 

 

 

 

 مراجع

[1]<http://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2012/2011-world-crude-steel-
production.html>. 
[2] Zhang Xipeng, Zhou Shouhang. The prospect of sensible heat recovery of blast 
furnace slag. The 7th China Iron and steel annual meeting proceedings, 2009. 
[3] Das B, Prakash S, Reddy PSR, Misra VN. An overview of utilization of slag and 
sludge from steel industries resources. Conserv Recycl 2007;50:40–57. 
[4] Guo Hao, Zhou Shouhang. Discussion about heat recovery technology of blast 
furnace slag. The proceeding of ironmaking technology conference and 
ironmaking academic annual meeting, 2010 
[5] Bisio G. Energy recovery from molten slag and exploitation of the recovered 
energy. Energy 1997;22(5):501–9. 
[6] Barati M, Esfahani S, Utigard TA. Energy recovery from high temperature slags. 
Energy 2011;36:5440–9. 
[7] Li Guangqiang, Zhu Chengyi. Environmental protection and energy conservation 
of ferrous metallurgy. 2nd ed. Beijing: Metallurgical Industry Press; 2010. p.165.  
[8] Yuhua PAN*, Peter J. WITT and Dongsheng XIE. CFD simulation of free surface flow and heat transfer of 
liquid slag on a spinning dics for a novel dry slag granulation process . 
[9] G.Raymond Peacock Senior Staff Engineer,Process Analysis Group LTV Steel Technology  Center, LTV 
Steel Company Inc.Independence,Ohio.Thermal Imaging of Liquid Steel and Slag in a Pouring Stream.  

 

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

