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 هاي احیاء مستقیم در کوره با استفاده از پارامترهاي کنترل تولید نرخ تولید تخمین
 

 محمد علی مظاهري ،1کمال برجیان
 مهندسین مشاور طرح اندیشان صنعت صفاهانـ  شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان

 
 

 چکیده 

هاي احیاء با توجه به دخیل بودن پارامترهاي مختلف تخمین نرخ تولید در مدول در حال حاضر
با  محصول و به صورت تجربی و با استفاده از نتایج آزمایشگاه در خصوص میزان متالیزاسیون ،تولیدي

اتالف انرژي،  (ریمت)، گیرد که تبعاتی همچون ایجاد ضایعات دوباره کاري صورت می سعی و خطا
 دنبال خواهد داشت.ه ها برا براي سازمان محصول عدم تحقق کامل برنامه تولید و افزایش قیمت تمام شده

با  ،جهت تخمین دقیق از میزان نرخ تولید با توجه به پارامترهاي مختلف تولید روشی در این پژوهش
را در تولید آهن اسفنجی تبعات مذکور  آنکارگیري ه بکه  است شده رائهاز رگرسیون چندگانه ا استفاده

 .اي تقلیل خواهد دادبه میزان قابل مالحظه
 

 ، رگرسیون چند متغیرهمتالیزاسیون آهن اسفنجی، نرخ تولید، پارامترهاي کنترل تولید، :کلمات کلیدي
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 مقدمه 

  Fe₂O₃ترکیب شیمیایی آن را عمدتاً ویند تولید آهن اسفنجی است آگندله ماده اولیه اصلی در فر

و بقیه را عناصر آهن  آن را درصد 66-67 ،اکسیژن را اکسید آهندرصد وزنی  30 . حدوددهد تشکیل می
به منظور احیاي اکسید آهن توسط گاز  هاي احیاء مستقیم به روش میدرکس کوره دهد. گانگ تشکیل می

 گاز احیایی ،گردد می احیایی وارد کورهگندله  و پس از اینکه احیایی در حالت جامد طراحی شده است
درجه  900تا  800) با دماي حدود H₂) و هیدروژن (COحاوي اکسید کربن ( تولید شده در ریفورمر

یابد و  جریان میبار  حرکتها در کوره تزریق می شود که در عکس جهت سانتیگراد از طریق دمنده
 (درصد فلزشوندگی) با متالیزاسیون تولید آهن اسفنجی منجر به و شده اکسیديهاي باعث احیاي گندله

 .]3[ دگرد می(بخار آب)  H₂Oو  CO₂ تشکیل و همچنین درصد 91- 93
صورت  شود به که به صورت تناژ تولید آهن اسفنجی در ساعت تعریف می نرخ تولید آهن اسفنجی

ثر از دماي گاز باستل، نسبت أ(مت دماي ناحیه احیایی کوره ،متالیزاسیونعوامل مختلفی از جمله  مستقیم به
H₂/CO  ی، تزریق گاز هاي شیمیایی در ناحیه احیائواکنش در گرمازا و گرماگیر بودنBleed ...و( ،
 ، Feفلوي گاز احیایی، کیفیت گندله (شامل درصد گاز احیایی،  COگاز احیائی، درصد  ₂Hدرصد 
، و...) CCSگندله یا  میزان سختی ، porosity%  نفوذپذیري گندله یا درصد عناصر گانگ، ،  FeOدرصد 

 است.وابسته  ل دیگرمعواو به سیستم  CH₄میزان تزریق گاز 
 تحمیل تغییراتدستخوش در صورتی که  ، نرخ تولیدبر این اساس با تغییر پارامترهاي مختلف تولید 
از آنجایی ارتباط بین نرخ  .تشداخواهد  ثیر مستقیمأت نشود بر کیفیت محصول و عمدتاً متالیزاسیون شده

شود  باشد یعنی افزایش نرخ تولید باعث کاهش متالیزاسیون می تولید و متالیزاسیون به صورت معکوس می
انجام گردد  آزمایشگاه از محصول متالیزاسیوننتایج  دریافت قبل ازنرخ تولید  و بالعکس، الزم است تغییر

استفاده از  ذال .گردداتالف انرژي  عدم برنامه تولید و تحقق ،ضایعات دوباره کاريجلوگیري از  تا باعث
پارامترهاي مختلف نرخ تولید متناسب با  به تخمین ،هاي آماري با روش العاتی قبل و آنالیز آنسوابق اط

 .کمک بزرگی خواهد نمودتولید 
 

  تحقیقروش 

هاي تولید مدول احیاء شرکت سوابق داده از ،رسیون چند متغیره خطیگدر این تحقیق با استفاده از ر
تخمین  متغیر مستقل 7به عنوان متغیر وابسته توسط  نرخ تولید ،گام 3در طی آهن و فوالد غدیر ایرانیان 

 شود:می شرح دادهبه اختصار  هادر ادامه هر یک از گام که شود می زده
متغیر  30 اطالعات ثبت شده مربوط به سوابق تحقیق از هاينمونه :توان آماري و اندازه نمونهـ  1گام 

 باشد میدر شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان   1392و  1391سال در هر شیفت کاري  پارامترهاي تولید از
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 اندازياحیاء شامل توقف مدول احیاء، راهمدول نرمال که در شرایط غیر هاي غیرصحیحنمونهبر این اساس و 
 گیريو خطاهاي اندازهتجهیزات مهم  ، خارج از سرویس بودنهاي باالي کوره، پل گرفتگیمدول احیاء

 حذف هانمونهاز لیست  اندایجاد شده و کلیه خطاهاي انسانیتجهیزات ابزاردقیق  وسیلهه پارامترهاي تولید ب
ثیرگذارترین مؤلفه أبه کار رفته در رگرسیون چندگانه ت با توجه به این نکته که اندازه نمونه گردیده است.

توان آماري ) <n 1000تحت کنترل پژوهشگر در طراحی تحلیل است با انتخاب بیش از هزار نمونه (
با دقت باالیی  چندگانه له رگرسیوندو لذا تعمیم نتایج در معا گرفتهدر سطح معنی دار باالیی قرار آزمون 

 .]1[ شود انجام می
رگرسیون معادله توانایی یک متغیر مستقل اضافه شده در  :هایب همبستگی بین متغیراضر تعیینـ 2گام 

هاي  ، بلکه با همبستگیاش با متغیر وابسته چندگانه براي بهبود تخمین متغیر وابسته، نه تنها با همبستگی
 .]2[ رابطه دارد ستا  ه قبالً در معادله رگرسیون بودهی کمستقل(هاي) متغیرمستقل اضافه شده به متغیر 

استفاده شده است که نتایج  متغیر 30 همبستگی بینیب اضر ماتریس جهت تهیه SPSSافزار از نرم بنابراین
 بیشترین به عنوان متغیر وابسته )y( نرخ تولید قابل مشاهد است و براساس آن 1آن در جدول شماره 

 ،)69/0تزریق شده به گاز پروسس ( CH₄فلوي  X₁ = مستقل هايبا متغیر به ترتیب همبستگی را ضریب
= X₂ ) 60/0فلوي گاز پروسس(، = X₃  فلوي گازBleed )43/0(، = X₄  درصدCH₄  گاز ریفورم

)42/0(، = X₅ ) 42/0دماي گاز باستل(،= X₆   درصدCH₄  گاز باستل)33/0(، X₇ = دماي کوره
)26/0(،= X₈  ) 19/0متوسط سایش گندله( و= X₉  یا  متالیزاسیونMD )19/0(  دارد که به عنوان

 شوند. می در معادله رگرسیون چندگانه انتخابورود  کاندید جهت

 مفروضات در تحلیل در نظر گرفتنانتخاب متغیرهاي مستقل در معادله رگرسیون چندگانه با  ـ3گام 
تخمین بهینه از متغیر وابسته با اضافه نمودن متغیرهاي مستقل نیاز به رعایت پیش براي فراهم آوردن یک 

باشد که این فرضیات رویه آماري به کار رفته براي  هایی درباره روابط بین متغیر مستقل و وابسته می فرض
لذا از رویکرد تاییدي براي  .]2[ دهند ثیر قرار میأبعات) را تحت ترگرسیون چندگانه (روش حداقل مر

اساس سهمشان  متغیرهاي مستقل به صورت تک تک برتعیین مدل رگرسیون استفاده شده است که در آن 
به معادله  ،در برآورد مفروضات رگرسیون شوند و بر مبناي این ارزیابی در تخمین متغیر وابسته ارزیابی می

متغیرها به معادله هر یک از براي ورود  3جدول  در گردند.و یا از آن حذف میشده رگرسیون اضافه 
ضریب تعیین چندگانه تعدیل و گانه، ضریب تعیین چندگانه هاي ضریب همبستگی چندکمیت ،رگرسیون

براي هر مرحله از رگرسیون و متناظر  محاسبات آنالیز واریانس 4 در جدول شماره شده است. لحاظ ،یافته
مقادیر برآورد پارامترها، انحراف معیار برآورد پارامترها،  ،با هر یک از پارامترهاي معادله رگرسیون

داري برآورد پارامترها و سطح معنی Fبرآورد پارامترهاي مدل رگرسیون استاندارد شده، آماره آزمون 
  شده است. لحاظ
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به عنوان متغیرهاي   X₉و  X₁ ، X₂ ، X₄، X₅ ،X₆  ، X₇ متغیرهاي مستقل 2در جدول شماره 

وارد   X₈و X₃ متغیرهاي  6براساس جدول شماره  اند ور معادله رگرسیون معرفی شدهثیرگذار دأت
 شوند. معادله رگرسیون نمی

 
  نتایج و بحث

ادله و فرم ریاضی مع) 5در جدول ( جهت متغیرهاي مستقل ضرایب تعیین شده ثابت و با استفاده از
 : شودذیل نوشته میرگرسیون چندگانه به صورت 

 

y = b₀ + b₁X₁ + b₂X₂ + b₄X₄ + b₅X₅ + b₆X₆ + b₇X₇ + b₉X₉+ e 
y = -184.1 + 0.002 X₁ + 0.00023 X₂ + 4.84 X₄ + 0.14 X₅ + 3.91 X₆ + 0.084 X₇ +0.46 X₉  

 

هم نوع رابطه (مثبت و منفی) و هم قوت رابطه بین متغیر مستقل و وابسته را  ،)biضرایب رگرسیون (
دهد  نشان می آنهادهنده مثبت یا منفی بودن رابطه است و مقدار یب نشاناضراین . عالمت دهد نشان می

ثابت ، b₀مقدار  .گردد منجر میتغییر در متغیر وابسته  ه میزانچ بهیک واحد تغییر در مقدار متغیر مستقل 
تخمین مهمترین کاربرد این معادله  ]4[ است.خطاي حاصل از محاسبات آماري  e رسیون وگمعادله ر

متغیرهاي مستقل  هايوزن ضرب پارامترهاي تولید در با استفاده از به عنوان متغیر وابسته و میزان نرخ تولید
 .باشد می

 
 گیري نتیجه

از  ،معکوس ا رابطهبر یکدیگر ب ثیرگذارأدو عامل ت عنوانبا توجه به اینکه نرخ تولید و متالیزاسیون به 
تخمین نرخ تولید در  ،دنباش هاي احیاء میمهمترین پارامترهاي کنترلی در تولید آهن اسفنجی در مدول

صورت تجربی و با سعی و خطا با هاي احیاء با توجه به دخیل بودن پارامترهاي مختلف تولیدي به مدول
حفظ متالیزاسیون در شرایط  گیرد. استفاده از نتایج آزمایشگاه درخصوص میزان متالیزاسیون صورت می

ل وابسته به متالیزاسیون و دیگر گردد که نرخ تولید به عنوان عام برنامه تولید و سفارش مشتري باعث می
و تغییرات آن جهت رسیدن به برنامه تولید و ب شود گذار در تولید آهن اسفنجی محسوأثیرعوامل ت

در این پژوهش جهت تخمین دقیق میزان  .یردمد نظر قرار گ ،از اتالف انرژي بیشتر يهمچنین جلوگیر
کارگیري این ه است. باز رگرسیون چندگانه استفاده شده  ،نرخ تولید با توجه به پارامترهاي مختلف تولید

، باعث استفاده بهینه از شرایط مدول کاري (ریمت)ایجاد ضایعات دوبارهعالوه بر جلوگیري از  روش
نیز هزینه قیمت تمام شده آهن اسفنجی را کاهش و  سازي مصرف انرژي شدهتولید و بهینهاحیاء جهت 

 به دنبال خواهد داشت.
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 .تولید آهن اسفنجی رپارامت هاي. ضرایب همبستگی بین متغیر1جدول شماره 
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 .. اسامی متغیرهاي مستقل موجود در معادله رگرسیون چندگانه2جدول شماره 
Variables Entered/Remove 

 

Mo
del 

Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 Flow CH4 to 
process gas-22 . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .010, Probability-of-F-to-

remove >= .020). 

2 CH4 Bastle gas . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .010, Probability-of-F-to-
remove >= .020). 

3 Tem-Bastle . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .010, Probability-of-F-to-
remove >= .020). 

4 Flow Process 
Gas . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .010, Probability-of-F-to-

remove >= .020). 

5 Tem-Fernance . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .010, Probability-of-F-to-
remove >= .020). 

6 CH4 Reform gas . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .010, Probability-of-F-to-
remove >= .020). 

7 MD . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .010, Probability-of-F-to-
remove >= .020). 

a  Dependent Variable: rate 
 
 
 

 .. ضرایب همبستگی چندگانه3جدول شماره 
Model Summar 

Model R R Square Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .676(a) .457 .456 6.53338 
2 .767(b) .589 .587 5.69368 
3 .801(c) .642 .639 5.32028 
4 .821(d) .674 .670 5.08620 
5 .836(e) .698 .694 4.89737 
6 .840(f) .706 .701 4.84153 
7 .844(g) .712 .707 4.79244 

 
a  Predictors: (Constant), Flow CH4 to process gas-22 
b  Predictors: (Constant), Flow CH4 to process gas-22, CH4 Bastle gas 
c  Predictors: (Constant), Flow CH4 to process gas-22, CH4 Bastle gas, Tem-Bastle 
d  Predictors: (Constant), Flow CH4 to process gas-22, CH4 Bastle gas, Tem-Bastle, Flow Process 
Gas 
e  Predictors: (Constant), Flow CH4 to process gas-22, CH4 Bastle gas, Tem-Bastle, Flow Process 
Gas, Tem-Fernance 
f  Predictors: (Constant), Flow CH4 to process gas-22, CH4 Bastle gas, Tem-Bastle, Flow Process 
Gas, Tem-Fernance, CH4 Reform gas 
g  Predictors: (Constant), Flow CH4 to process gas-22, CH4 Bastle gas, Tem-Bastle, Flow Process 
Gas, Tem-Fernance, CH4 Reform gas, MD 
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 .آنالیز واریانس. 4جدول شماره 
ANOVA(h) 

Model  Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 14681.473 1 14681.473 343.949 .000(a) 
 Residual 17415.510 408 42.685   
 Total 32096.983 409    

2 Regression 18902.869 2 9451.435 291.549 .000(b) 
 Residual 13194.114 407 32.418   
 Total 32096.983 409    

3 Regression 20604.987 3 6868.329 242.651 .000(c) 
 Residual 11491.997 406 28.305   
 Total 32096.983 409    

4 Regression 21619.870 4 5404.967 208.933 .000(d) 
 Residual 10477.113 405 25.869   
 Total 32096.983 409    

5 Regression 22407.367 5 4481.473 186.851 .000(e) 
 Residual 9689.616 404 23.984   
 Total 32096.983 409    

6 Regression 22650.478 6 3775.080 161.050 .000(f) 
 Residual 9446.506 403 23.440   
 Total 32096.983 409    

7 Regression 22864.060 7 3266.294 142.214 .000(g) 
 Residual 9232.923 402 22.967   
 Total 32096.983 409    

 
a  Predictors: (Constant), Flow CH4 to process gas-22 
b  Predictors: (Constant), Flow CH4 to process gas-22, CH4 Bastle gas 
c  Predictors: (Constant), Flow CH4 to process gas-22, CH4 Bastle gas, Tem-Bastle 
d  Predictors: (Constant), Flow CH4 to process gas-22, CH4 Bastle gas, Tem-Bastle, Flow Process 
Gas 
e  Predictors: (Constant), Flow CH4 to process gas-22, CH4 Bastle gas, Tem-Bastle, Flow Process 
Gas, Tem-Fernance 
f  Predictors: (Constant), Flow CH4 to process gas-22, CH4 Bastle gas, Tem-Bastle, Flow Process 
Gas, Tem-Fernance, CH4 Reform gas 
g  Predictors: (Constant), Flow CH4 to process gas-22, CH4 Bastle gas, Tem-Bastle, Flow Process 
Gas, Tem-Fernance, CH4 Reform gas, MD 
h  Dependent Variable: rate 
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.. ضرایب رگرسیون چندگانه5جدول شماره   
Coefficients(a) 

a  Dependent Variable: rate 
 
 
 
 
 
 

 

Model  Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

  B Std. 
Error Beta   

1 (Constant) 49.150 3.018  16.287 .000 

 Flow CH4 to process gas-22 .004 .000 .676 18.546 .000 

2 (Constant) 22.741 3.503  6.492 .000 
 Flow CH4 to process gas-22 .004 .000 .688 21.650 .000 
 CH4 Bastle gas 5.496 .482 .363 11.411 .000 

3 (Constant) -88.915 14.766  -6.022 .000 
 Flow CH4 to process gas-22 .004 .000 .645 21.338 .000 
 CH4 Bastle gas 4.135 .483 .273 8.560 .000 
 Tem-Bastle .156 .020 .250 7.755 .000 

4 (Constant) -81.799 14.162  -5.776 .000 

 Flow CH4 to process gas-22 .003 .000 .432 9.697 .000 
 CH4 Bastle gas 4.303 .463 .284 9.304 .000 
 Tem-Bastle .141 .019 .226 7.265 .000 
 Flow Process Gas .00021 .000 .281 6.263 .000 

5 (Constant) -143.947 17.424  -8.262 .000 
 Flow CH4 to process gas-22 .002 .000 .401 9.263 .000 
 CH4 Bastle gas 4.120 .447 .272 9.227 .000 

 Tem-Bastle .119 .019 .192 6.292 .000 

 Flow Process Gas .00022 .000 .300 6.908 .000 
 Tem-Fernance .105 .018 .163 5.730 .000 

6 (Constant) -147.241 17.255  -8.533 .000 
 Flow CH4 to process gas-22 .002 .000 .324 6.613 .000 
 CH4 Bastle gas 3.738 .457 .247 8.178 .000 
 Tem-Bastle .138 .020 .222 7.029 .000 
 Flow Process Gas .00023 .000 .316 7.314 .000 

 Tem-Fernance .094 .018 .147 5.157 .000 

 CH4 Reform gas 4.811 1.494 .112 3.220 .001 
7 (Constant) -184.096 20.924  -8.798 .000 
 Flow CH4 to process gas-22 .002 .000 .344 7.028 .000 
 CH4 Bastle gas 3.911 .456 .258 8.577 .000 
 Tem-Bastle .138 .019 .222 7.096 .000 
 Flow Process Gas .00023 .000 .312 7.296 .000 
 Tem-Fernance .084 .018 .132 4.581 .000 

 CH4 Reform gas 4.837 1.479 .113 3.271 .001 

 MD .461 .151 .085 3.049 .002 
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 .. متغیرهاي کنار گذاشته شده 6جدول شماره 
Excluded Variables(h) 

Model  Beta In t Sig. Partial 
Correlation 

Collinearity 
Statistics 

            Tolerance 
1 Flow Process Gas .315(a) 5.702 .000 .272 .406 
 Flow Bleed .235(a) 6.438 .000 .304 .909 
 CH4 Reform gas .103(a) 2.386 .017 .117 .705 
 Tem-Bastle .351(a) 10.746 .000 .470 .974 
 CH4 Bastle gas .363(a) 11.411 .000 .492 .999 
 Tem-Fernance .238(a) 6.828 .000 .321 .981 
 CCS-AVE .056(a) 1.496 .136 .074 .947 
 MD .081(a) 2.202 .028 .108 .970 

2 Flow Process Gas .322(b) 6.807 .000 .320 .406 
 Flow Bleed .164(b) 4.940 .000 .238 .870 
 CH4 Reform gas .026(b) .674 .501 .033 .682 
 Tem-Bastle .250(b) 7.755 .000 .359 .846 
 Tem-Fernance .187(b) 6.018 .000 .286 .959 
 CCS-AVE .075(b) 2.312 .021 .114 .945 
 MD .123(b) 3.854 .000 .188 .958 

3 Flow Process Gas .281(c) 6.263 .000 .297 .399 
 Flow Bleed .030(c) .763 .446 .038 .575 
 CH4 Reform gas .112(c) 3.030 .003 .149 .629 
 Tem-Fernance .149(c) 4.960 .000 .239 .926 
 CCS-AVE .052(c) 1.713 .087 .085 .936 
 MD .113(c) 3.799 .000 .185 .956 

4 Flow Bleed .014(d) .373 .710 .019 .572 
 CH4 Reform gas .143(d) 4.041 .000 .197 .619 
 Tem-Fernance .163(d) 5.730 .000 .274 .921 
 CCS-AVE .040(d) 1.345 .179 .067 .931 
 MD .110(d) 3.870 .000 .189 .956 

5 Flow Bleed .070(e) 1.891 .059 .094 .536 
 CH4 Reform gas .112(e) 3.220 .001 .158 .601 
 CCS-AVE .035(e) 1.222 .222 .061 .930 
 MD .084(e) 2.995 .003 .148 .925 

6 Flow Bleed .088(f) 2.374 .018 .118 .526 
 CCS-AVE .037(f) 1.320 .188 .066 .929 
 MD .085(f) 3.049 .002 .150 .925 

7 Flow Bleed .094(g) 2.552 .011 .126 .525 
  CCS-AVE .045(g) 1.623 .105 .081 .921 

a  Predictors in the Model: (Constant), Flow CH4 to process gas-22 
b  Predictors in the Model: (Constant), Flow CH4 to process gas-22, CH4 Bastle gas 
c  Predictors in the Model: (Constant), Flow CH4 to process gas-22, CH4 Bastle gas, Tem-Bastle 
d  Predictors in the Model: (Constant), Flow CH4 to process gas-22, CH4 Bastle gas, Tem-Bastle, 
Flow Process Gas 
e  Predictors in the Model: (Constant), Flow CH4 to process gas-22, CH4 Bastle gas, Tem-Bastle, 
Flow Process Gas, Tem-Fernance 
f  Predictors in the Model: (Constant), Flow CH4 to process gas-22, CH4 Bastle gas, Tem-Bastle, 
Flow Process Gas, Tem-Fernance, CH4 Reform gas 
g  Predictors in the Model: (Constant), Flow CH4 to process gas-22, CH4 Bastle gas, Tem-Bastle, 
Flow Process Gas, Tem-Fernance, CH4 Reform gas, MD 
h  Dependent Variable: rate 
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