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  چكيده
سازي مصرف بر بودن اين صنعت، توجه به بهينهتوليد بيش از يك ميليارد تُن فوالد در دنيا و همچنين انرژيامروزه با 

انرژي مورد نياز توليد فوالد از منابع فسيلي و  يقسمت عمدهانرژي در اين بخش ضرورتي انكارناپذير است. به عالوه 
 حامل انرژي در اي در دنيا شده است.گازهاي گلخانه %5تا  4شود. اين امر منجر به توليد تجديدناپذير تأمين مي
شركت فوالد خوزستان گاز طبيعي است كه قسمتي از آن مستقيماً در  در ميدركسبه روش  واحدهاي احياء مستقيم

ها وظيفه تأمين دماي مورد نياز واكنشهاي گيرد كه اين مشعلبه عنوان سوخت مورد استفاده قرار مي مشعلهايي
ريفرمينگ متان در داخل ريفرمر را به عهده دارند. قسمتي ديگر از گازطبيعي به عنوان گاز خوراك در ريفرمر مورد 

-در حضور كاتاليزور نيكل در واكنش با بخار آب و دي گيرد. در اين فرآيند، گاز طبيعي (عمدتاً متان)استفاده قرار مي

 درصد 3/0 حضور بيش ازدهد. ) تغيير شكل مي2H) و هيدروژن (COاكسيدكربن به دو گاز منوكسيدكربن(

+تر(هيدروكربنهاي بوتان و سنگين
4C( ي نشست كربن بر روي كاتاليستهاي ريفرمر شده و در گاز طبيعي موجب پديده

به منظور كنترل  .است دادهكاهش  درصد 0/7افزايش هيدروكربنهاي مذكور به ميزان   درصد 1/0 ازاء هرتوليد واحد به 
يافته كاهش  درصد 0/20 افزايش و دبي گاز ورودي به ريفرمر حدود درصد 5/2بخار آب ورودي به ريفرمر حدود  شرايط

ارزش حرارتي آن شده و همچنين حجم است. از طرفي وجود هيدروكربنهاي سنگين در گازطبيعي موجب افزايش 
 ٩١حدود  به  درصد ٩٩حدود  از  متانشود. زماني كه بيشتري گاز احيايي به ازاء مول ثابت گازطبيعي در ريفرمر توليد مي

كاهش يافته  درصد 0/7، مصرف گازطبيعي به ازاء توليد هر تن محصول آهن اسفنجي، حدوداست يافته كاهشدرصد 
  است. 

     
   نشست كربن  طبيعي، ريفرمر،احياءمستقيم، گاز  انرژي، :اي كليديهواژه

  

                                                            
  بهينه سازي مصرف انرژي ارشد كارشناس 1
  توليدسرپرست  2
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  مقدمه- 1
اي كه هم اينك ، از منابع تجديدناپذير و فسيلي است. به گونهدر جهان انرژي مورد نياز توليد فوالدبخش زيادي از تأمين 

]. اين امر موجب شده است تا 1اي زمين است[درصد گازهاي گلخانه 5تا  4صنعت فوالد در دنيا به تنهايي مسئول توليد 
 1994تا سال  1954تالشهاي زيادي براي كاهش مصرف انرژي در توليد فوالد انجام شود. به عنوان مثال مصرف انرژي از سال 

رژي گيگاژول رسيده است. كاهش اين مقدار مصرف ان 9/25به  6/35ازاء توليد هر تن فوالد از  بهدر اياالت متحده آمريكا 
تُن به ازاء توليد هر  8/1ُتن به  3رود از اي به شمار مياكسيدكربن كه مهمترين گاز گلخانهموجب شده است تا توليد گاز دي

-آورييكي ديگر از راهكارهايي كه براي كاهش پيامدهاي زيست محيطي اجرا شده است، توسعه فن ].1[يابدتن فوالد كاهش 

-كيلوگرم دي 90ذعال سنگ حدود گيگاژول انرژي حاصل از  1 براي توليد. زيرا ]2[بيعي استهاي توليد فوالد مبتني بر گازط

اكسيد كربن به گاز دي انتشارهمان مقدار انرژي حاصل از گاز طبيعي  براي توليددر حاليكه  شودوارد اتمسفر مياكسيد كربن 
  ] 4و3د[يابكيلوگرم كاهش مي 49حدود 

گيگاژول بر تن توليد است كه در مقايسه با متوسط  8/37انرژي در صنعت فوالد حدود  هم اينك در كشور ايران مصرف
]. آمار فوق و همچنين محدود 5درصد باالتر است[ 58گيگاژول بر تن) به ميزان 9/23مصرف كشورهاي صنعتي دنيا( حدود 

نمايد. توليد فوالد ي را مضاعف ميبودن منابع سوخت فسيلي و مالحظات زيست محيطي ضرورت اهتمام به مصرف بهينه انرژ
در واحد احياء مستقيم فوالد  شود كه مبتني بر مصرف گازطبيعي است.در كشور عمدتًا به روش احياءمستقيم انجام مي

تن در ميليون  6/3با توجه به توليد باالي  باشد.مي 11.15Gj/tمعادل حدود  Nm3/t 300خوزستان مصرف گاز طبيعي حدود 
حدود  ].6[است كلّ كشوردرصد از گاز طبيعي مصرفي  1حدود  شركت فوالد خوزستان گازطبيعيمصرف  ،اسفنجيسال آهن 

جهت   2Hو COبه منظور توليد گازهاي احياء كننده  )asGeed F( خوراك گاز گازطبيعي در بخش احياء به عنوان درصد 60
-انتيت در آهن اسفنجي مصرف ميبه صورت دوده و فاز سم احياء اكسيد آهن با درجه فلزي مناسب و نشاندن مقاديري كربن

جايي كه گازطبيعي در  -به عنوان سوخت مشعلهاي ريفرمربه صورت مستقيم و غيرمستقيم درصد باقيمانده  نيز  40شود و 
اند توانسته اتي در فرآيندتوسعه و اصالح انجام ميدركس با فرآينددر  كاربرد دارد. -ميشود 2Hو  COحرارت باال تبديل به 

در انجام هر اصالح  ].7گيگاژول بر تن كاهش دهند[ 3/2گيگاژول بر تن به  3را از حدود  بر تن توليد طبيعيمصرف انرژي گاز
كند. اي ايفا ميو بهبودي در فرآيند ميدركس، مناسب بودن و ثابت بودن تركيب گازطبيعي ورودي به واحد نقش تعيين كننده

كاتاليستهاي زيرا  حياء مستقيم شركت فوالد خوزستان نوسان در تركيب گازطبيعي ورودي است.يكي از معضالت واحد ا
داراي سطح ويژه بااليي هستند كه براي انجام واكنشهاي ريفرمينگ الزامي است. با وجود  موجود در فرآيند احياء مستقيم

+تر( بوتان و سنگينهيدروكربنهاي 
4C (  در گازطبيعي كراكينگ به راحتي انجام شده و كربن بر روي سطح كاتاليست به

كه به كاهش نيكل در دسترس واكنش ريفرمينگ  دهدصورت دوده نشسته و سطح ويژه كاتاليست را به شدت كاهش مي
ف فشار گاز ورودي و خروجي . به عالوه كربن ايجاد شده مانع عبور آزاد گاز از بستر كاتاليستي شده و اختال]8شود[منجر مي

يابد. در صورت بروز چنين مشكلي، بايستي نرخ توليد كاهش يافته و واحد جهت احياء كاتاليستها ريفرمر نيز افزايش مي
حد قابل قبول هركدام از هيدروكربنهاي موجود در گازطبيعي در رابطه با حساسيت كاتاليستها  1در جدول  متوقف گردد.

  نشان داده شده است. نسبت به نشست كربن
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 تركيب شيميايي قابل قبول گازطبيعي براي فرآيند احياء مستقيم 1 جدول

  4CH 6H2C 8H3C 10H4C +
5C 

 Blance 15.0% ≤  4.0%≤  0.3% ≤  0  حد قابل قبول

 
در اين تحقيق به بررسي اثرات و پيامدهاي نوسان در تركيب گازطبيعي و افزايش هيدروكربنهاي سنگين آن پرداخته شده  

  هر تن محصول بررسي شده است. توليد است. همچنين نقش تركيب شيميايي گازطبيعي بر ميزان مصرف آن به ازاء 
  

     تحقيق روش- 2
بر روي فرآيند و تجهيزات در واحد احياء مستقيم بخش گازطبيعي  شديد تركيب شيميايي، اثر نوسانات در يك بازه زماني  

 ،. به منظور مقابله با اثرات آن و كنترل فرآينداحياء شركت فوالد خوزستان به صورت مطالعه موردي مورد ارزيابي قرار گرفت
و شرايط  گاز تركيب شيمياييمربوط به  هايهداددر واحد احياء مستقيم صورت پذيرفت.  و پيشگيرانه اقداماتي اصالحي

خاصّ پيش شرايط  شده و با توجه به  تجزيه و تحليلها سپس اين داده گرديد.آوري جمعثبت و به صورت روزانه فرآيندي 
ري در بخش ديگ، به صورتي كامالً واقعي سنجش و محاسبه گرديد. فرآيندآمده ميزان اثرات مخرّب اين نوسان تركيب بر روي 

دو نوع اثر تركيب گاز طبيعي بر روي مصرف انرژي در واحد احياء مستقيم مورد ارزيابي قرار گرفت. براي اين منظور از تحقيق، 
گيرند و در شركت فوالد خوزستان نيز از كه به طور معمول در واحدهاي احياء مستقيم مورد استفاده قرار مي تركيب گازطبيعي

ميزان گاز الزم براي احياء سنگ  ،د، در نظر گرفته شد. مطابق محاسبات تئوريك براي هر تركيبشوهر دو تركيب استفاده مي
آهن تا احراز شرايطي ثابت و واقعي در آهن اسفنجي( مطابق نتايج كنترل كيفيّت محصول شركت فوالد خوزستان) به دست 

 رارتي باالييــطبيعي از طريق محاسبه ارزش حهمچنين با محاسبه ارزش حرارتي گاز آمده و نتايج با هم مقايسه شدند.
)Gross Heat Value( و ارزش حرارتي پاييني )Net Heat Value(   براي هر كدام از اجزاء گازطبيعي، مقدار گازطبيعي الزم براي

   .شدندسوخت مشعلهاي ريفرمر نيز با يكديگر مقايسه 
  

  ايج و بحثنت- 3
  

توان به دو بخش تقسيم بندي واحد احياء مستقيم شركت فوالد خوزستان را مينوسان در تركيب گازطبيعي ورودي به 
اي است كه در محدوده مجاز كاري روش ميدركس قرار دارد و نوع ديگر از نوسان طوري كرد. در قسمت اوّل نوسان به گونه

مكانپذير است امّا اثر نوع دّوم نوسان را رود. بررسي اثر نوع اوّل نوسان بر روي مصرف انرژي ااست كه از دامنه مجاز فراتر مي
  توان بر روي شرايط فرآيندي بررسي نمود.فقط مي

  
  اثر نوسان تركيب گاز طبيعي بر مصرف انرژي -الف-3

  
 اثر نوسان تركيب بر مصرف انرژي زماني قابل بررسي است كه نوسان در دامنه و محدوده تركيب شيميايي مورد قبول

قسمت عمده گازطبيعي در واحدهاي ميدركس به مصرف خوراك فرآيند اتّفاق بيفتد.  1مندرج در جدول واحدهاي ميدركس 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 مجموعه مقاالت پنجمين كنفرانس انرژي و محيط زيست

  978 - 600 – 8045 – 45 –8شماره شابك مقاالت: 
  هاي صدا و سيما، ايران، تهران، مركز همايش1394سوم  دي  

88671676 )021 ( - 09197556424  
 مجريان: هم انديشان انرژي كيميا و

  انجمن علمي مهندسي حرارتي و برودتي ايران 
www.Energyconf.ir  

 

شود. اين گازها سپس با دماي تبديل مي 2Hو  COبه گازهاي  2و  1رسد. در اين فرايند ابتدا گاز طبيعي مطابق واكنشهاي مي
  شود. در سه مرحله صرف توليد آهن اسفنجي ميمناسب در تماس با اكسيدآهن قرار گرفته و طي واكنشهاي زير 

3Fe2O3+CO(H2) =2Fe3O4+CO2(H2O)                                                                                                     (1) 

Fe3O4+CO (H2) =3FeO+ CO2(H2O)                                                                                                         (2) 

FeO+CO (H2) =Fe+ CO2(H2O)                                                                                                                 (3) 

با توجه به اينكه ) و مقداري كربن است. FeOناپايدار وستيت( آهن اسفنجي تركيبي از آهن فلزي، آهن به صورت اكسيد
مول و براي توليد هر مول  5/0مول، براي توليد يك مول اكسيد وستيت  5/1براي توليد هر مول آهن فلزي از اكسيد آهن 

مورد نياز براي توليد يك تُن آهن  گاز احيايي  براي هر تركيب خاصّ آهن اسفنجي مقدار نياز است 2Hو  CO مول 2كربن 
مول گاز احيايي تقريباً يك مول گازطبيعي مورد نياز است، به راحتي  4اسفنجي قابل محاسبه است. از طرفي براي توليد هر 

ز توان گاز طبيعي مورد نياز براي احياء اكسيد آهن را بدست آورد. تركيب گاز طبيعي در محاسبه ميزان گازطبيعي مورد نيامي
  براي احياء نقش زيادي دارد. 

توان مقدار سوخت براي قسمت سوخت گاز طبيعي نيز به آساني با محاسبه ارزش حرارتي تركيبهاي مختلف گازطبيعي مي
دو نمونه گاز با تركيب متفاوت مورد بررسي قرار  2مورد نياز در واحدهاي مختلف را براي اين تركيبها به دست آورد. در جدول 

  ميزان مصرف آن به ازاء توليد يك تن آهن اسفنجي با يكديگر مقايسه شده است. گرفته و 
  

 : مقايسه ارزش حرارتي و ميزان مصرف فرآيندي دو نمونه گازطبيعي2 جدول

  4CH 6H2C 8H3C 10H4C +
5C ميزان مصرف تئوري   ارزش حرارتي

  براي فرايند
 8584kcal/Nm3 143.3Nm3/t %0.0 %0.0 %0.0 %0.21 %98.91  1نمونه 

 9085kcal/Nm3 132.0Nm3/t %0.0 %0.0 %0.26 %7.86 %90.96  2نمونه 

  
شود، هم از لحاظ انرژي حرارتي و هم از نظر مصرف براي فرآيند در بخش احياء، نمونه گازطبيعي همچنانكه مشاهده مي

احتساب اختالف ارزش حرارتي و همچنين باشد. در نهايت با داراي مزيّت چشمگيري مي 1شماره نسبت به نمونه  2شماره 
براي شركت فوالد خوزستان   % 7حدود  2مقدار گازطبيعي مصرفي در فرآيند احياء مستقيم، مصرف نمونه گاز طبيعي  شماره 

  صرفه اقتصادي خواهد داشت.
  

  اثر نوسان تركيب گاز طبيعي بر شرايط فرآيندي -ب-3
  

اي بوده است كه از دامنه مورد قبول ذكر شده در نوسان تركيب گاز طبيعي به گونهاين بررسي زماني انجام شده است كه 
خارج شده است. بروز نوسان در تركيب گاز طبيعي از طريق آناليزور آنالين متان در واحد احياء مستقيم به صورت  1جدول 

تر افزايش درصد هيدروكربنهاي سنگين يابدمستقيم قابل مشاهده است. معموالً زماني كه درصد متان گازطبيعي كاهش مي
  شود. ديده مي 1يابد. نوسان در تركيب گاز طبيعي در شكل مي
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  +C4تغييرات درصد هيدروكربنهاي بوتان و سنگين تر  :1 شكل
تر به شدت و سنگين به بعد درصد هيدروكربنهاي بوتان و 10شود كه از نمونه شماره به وضوح مشاهده مي 1در شكل 

اي كه چندين برابر حد مجاز فرآيند شده است كه در نمودار مشخص شده است. دماي بستر ناگهان افزايش  يافته است به گونه
درجه سانتيگراد است. مخلوطي از گازطبيعي به  1000كاتاليستي در ريفرمر واحدهاي احياء مستقيم به روش ميدركس حدود 

و بخار آب از اين بستر عبور كرده و طيّ واكنشهاي گرماگير زير گازهاي احياءكننده منوكسيد كربن و  اكسيد كربنهمراه دي
  شود.هيدروژن توليد مي

  

CH4+CO2+=2CO+2H2      ΔH= -2784 kcal/Nm3 CH4                                                           (4) 

CH4+H2O=CO+3H2           ΔH= -2425 kcal/Nm3 CH4                                                                        (5)           

درجه سانتيگراد كراكينگ متان  580از لحاظ ترموديناميكي با توجه به تركيب گاز ورودي به ريفرمر، در دماي باالتر از 
شود. كنترل ها مانع از شركت متان در واكنش كراكينگ ميوجود اكسيدكننده تواند اتّفاق بيفتد امّا در شرايط عملياتيمي

ها شرايط عملياتي براي جلوگيري از كراكينگ هيدروكربنها توسط فاكتور بسيار مهمّي به صورت نسبت بين حجم اكسيدكننده
  نترل گردد.ك 4/1شود. اين نسبت در هر شرايطي بايستي به مقدار كربن ورودي به ريفرمر انجام مي

 H2O+CO2/Sum C                                                                                                                                  (6) 

ريفرمر هر پنج شود افت فشار گاز در دهد. همچنان ديده ميگيري افت فشار در ريفرمر را نشان مينتايج اندازه 2شكل 
اند. اين پديده يكي از بارزترين و اوّلين اثرات افزايش پلنت واحد به تدريج با سنگين شدن گاز طبيعي افزايش يافته

تر در گازطبيعي مقدار هيدروكربنهاي سنگين گازطبيعي است. واضح است كه در زمان افزايش هيدروكربنهاي متان و سنگين
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شوند. بنابراين تر انجام مييابد و همچنين كراكينگ هيدروكربنها نيز راحت) افزايش مي3رابطه كربن ورودي به ريفرمر( مخرج 
ها، كنترل بخار آب با ها را باال برد. از بين اكسيدكنندهبراي ثابت ماندن نسبت باال، بايستي تا حد ممكن درصد اكسيدكننده

عنوان اوّلين اقدام اصالحي و پيشگيرانه، بخار آب ورودي به ريفرمر  كمترين اثرات سوء فرآيندي امكانپذير است. بنابراين به
  دهد. افزايش بخار آب در گاز فرآيند را همزمان با سنگين شدن گازطبيعي نشان مي 3افزايش داده شد. شكل 

  

 
  تغييرات افت فشار در ريفرمرهاي مدول هاي واحد احياء هم زمان با نوسان گازطبيعي 2 شكل
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تغييرات افت فشار گاز داخل تيوبهاي ريفرمر
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  : تغييرات درصد بخار آب گاز فرآيند در پلنتهاي واحد احياء مستقيم3 شكل

  
درصد افزايش پيدا كرده  16درصد به حدود  14دهد كه به طور متوسط درصد بخار آب فرآيند از حدود نشان مي 3شكل 

ها به مقدار كربن ورودي به ريفرمر نيز  است. براي ارزيابي اثربخشي افزايش درصد بخار آب الزم است تا نسبت اكسيد كننده
شود كه افزايش درصد بخار آب متناسب با مقادير اين نسبت آورده شده است. ديده مي 4مورد بررسي قرار گيرد. در شكل 

  ده است. افزايش كربن بو
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  : تغييرات نسبت اكسيد كننده ها به مقدار كربنورودي به ريفرمر در پلنتهاي واحد احياء مستفيم4 شكل

  
دهد كه در عمل افزايش بخار آب نتاوانسته است كامالً مؤثر باشد. بنابراين با توجه به عدم حصول نشان مي 2نمودار شكل 
افزايش بخار آب در گاز فرآيند در كنترل افزايش افت فشار بستر كاتاليستي، با اجراي گام بعدي، دبي گاز نتايج مطلوب از 

هاي باشد. در شكلفرآيند در پلنتهاي مختلف كاهش داده شد. بديهي است كاهش دبي گاز به معناي كاهش نرخ توليد نيز مي
خ توليد به ترتيب نشان داده است.  دبي گاز فرآيند با نرخ توليد رابطه نمودار كاهش دبي گاز فرآيند و بالتّبع كاهش نر 6و  5

مستقيم دارد. به اين معني كه نسبت دبي گاز فرآيند بر نرخ توليد براي هر تركيب گاز فرآيند عدد ثابتي است. ميزان گاز 
نسبت است. با نوسان گاز طبيعي، احيايي مورد نياز ئتوريك براي توليد محصولي با كيفيّت مشخص، تعيين كننده عدد اين 

درصد كاهش  20درصد كاهش يافته است و به دنبال آن نرخ توليد پلنتها نيز حدود  20دبي گاز در پلنتهاي مختلف حدود 
تر ميزان نرخ درصد هيدروكربنهاي بوتان و سنگين 1/0دهند كه در ازاء تنها افزايش پيدا كرده است. نتايج حاصله نشان مي

  درصد كاهش يافته است.  7توليد 
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  : تغييرات دبي گاز فرآيند در پلنتهاي واحد احيائ مستقيم5 شكل

 
  : تغييرات نرخ توليد در پلنهاي مختلف واحد احياء مستقيم6 شكل

  

ميزان توليد از دست رفته ناشي از كاهش نرخ توليد در طول مدت زماني كه گازطبيعي دچار نوسان شده و بعد از آن تا 
ي برآورد شده است. در اين جدول همچنين توليد از دست رفته 3برطرف شدن آثار نشست كربن بر روي كاتاليستها در جدول 

  سوزي، محاسبه شده است.  اليستها و به اصطالح كربنناشي از توقفات بعدي پلنتها براي احياء كات
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 : ميزان توليد از دست رفته ناشي از نوسان تركيب گاز در پلنهاي مختلف واحد احياء مستقيم3 جدول

 پلنت توليدي
  مجموع بخش  2زمزم   1زمزم   3مدول   2مدول   1مدول   منبع خسارت   

  66432  15960  17021 7604 14003 11844  كاهش نرخ توليد
  29179  5488  9084 4916 3905 5786  سوزيتوقف براي كربن
  95611  21448  26105  12520 17908 17630  مجموع

  
عليرغم انجام تمامي اقدامات اصالحي و پيشگيرانه ممكن در مجموع توليد از دست رفته در واحد احياء مستقيم بر اثر 

التفاوت آهن اسفنجي خريداري شده و توليد شده است. با احتساب مابهتن آهن اسفنجي بوده  96000نوسان تركيب گاز حدود 
  باشد. داخلي شركت، ميزان خسارت وارده به شركت حدود سيصد و هشتاد ميليارد ريال مي

  
    گيري نتيجه-4
  
  نوسان تركيب گاز طبيعي در محدوده مجاز موجب تغيير در ميزان مصرف انرژي شده است. دو نمونه واقعي گازطبيعي با

درصد مصرف  7درصد از نظر ميزان مصرف بررسي شدند. با اين تغيير تركيب حدود  91و  99درصد متان حدود 
  يم شركت فوالد خوزستان كاهش يافته است. گازطبيعي به ازاء توليد هر تن آهن اسفنجي در واحد احياء مستق

 تر (ورودي احياء مستقيم با افزايش شديد هيدروكربنهاي بوتان و سنگين نوسان تركيب گازطبيعي+
4C .همراه بوده است (

تر هيدروكربنهاي سنگين و تشكيل دوده بر كند كه به دليل كراكينگ راحتگازطبيعي از يك بستر كاتاليستي عبور مي
شود. افزايش بخار آب تاليستها، سطح ويژه كاتاليست كاهش يافته و همچنين عبور گاز از بستر با مشكل مواجه ميروي كا

 درصد انجام گرديد. 16درصد در گاز فرايند به حدود  14براي جلوگيري از نشست كربن به عنوان اقدام پيشگيرانه از حدود 

 افزايش داده شد. 5/1به حدود  4/1ار كربن ورودي به ريفرمر از حدود ها به مقدبا افزايش بخار آب نسبت اكسيد كننده   
  به ها به كربن، پديده نشست كربن همچنان ادامه داشت كه و نسبت اكسيد كنندهعليرغم افزايش بخار آب در فرآيند

درصد افزايش هيدروكربنهاي  1/0به ازاء هر . نددرصد كاهش داده شد 20دبي گاز و نرخ توليد نيز تا  ،منظور كنترل شرايط
 پيدا كرده است. پلنها كاهش  درصد نرخ توليد 7سنگين باالتر از حد مجاز، 
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