
 بررسی و بهبود نسوز کوره پخت گندله در مکان های با تخریب سریع در وضعیت موجود   :عنوان پروژه

 دکتر رحیم نقی زاده محقق:  موسساتی نوع:

 مشاور صنعتی:  علم و صنعت ایراندانشگاه: 

 9/9/1393 تاریخ شروع: استاد راهنما: 

 13/10/1395 تاریخ پایان: گندله، احیاء و فوالد سازیبخش پژوهشی: 

 

 چکیده:

هدف از این پروژه بررسی بهبود عملکرد نسوزهای محفظه های احتراق کوره گندله سازی گل گهر سیرجان بود. 

در این راستا سه نوع آجر مربوط به شرکت های داخلی آذرشهاب، رایان نسوز و شرکت خارجی بنام کارنا مصرف 

خته شده و نسوزهای رایان و کارنا قطعه شده و نو مورد بررسی قرار گرفتند. نسوز آذرشهاب یک نسوز بوکسیتی پ

پیش ساخته از جرم ریختنی بود. نتایج حاکی از آن بود که آجرهای کارنا وضعیت بهتری داشته اند. برای درک 

بهتر و پیش بینی بهتر عملکرد، مواد اولیه مختلف مصرفی در آجرها و جرمهای آلومینوسیلیکاتی جداگانه با 

حرارت داده شدند همچنین برای درک  C1600°خلوط شدند و سپس در دمای م 30به  70گندله به نسبت 

بهتر عملکرد آجرهای پیش ساخته، زمینه حاوی آلومینا، میکروسیلیس و سیمان آلومینای باال با گندله به نسبت 

حرارت داده شد. با توجه به عوامل فرسایش شامل خوردگی  C1600°مخلوط شد و در دمای  30به  70

سط پودر گرد و غبار گندله، شوک حرارتی و سایش توسط هوای گرم دارای ذرات گرد و غبار می توان سطحی تو

نکات زیر را ذکر کرد. وجود آلومینای تبوالر برای بهبود مقاومت خوردگی و سایشی مهم می باشد. وجود موالیت 

زیاد، فاز آمورف  CaOوجود با خلوص باال برای مقاومت شوک حرارتی، مقاومت خزشی مهم می باشد. منتها 

با آنها و سپس ایجاد ترک ها و جدایش تکه هایی از  Fe2O3زیاد و وجود آندالوزیت موجب واکنش سریع تر 

نسوز می گردد که خود اینها موجب تشدید فرسایش نسوز می گردد. ریز ساختار آجر کارنا فاز پیوسته ریزدانه 

هاب فاز شیشه زیادی دارد. به نظر می رسد با تهیه آجر از آلومینای کمتری نسبت به آجر رایان دارد و آجر آذرش

 تبوالر و موالیت ذوبی بتوان مشکل فرسایش زود هنگام نسوز در محفظه احتراق را کاهش داد.

 

 

 



Abstract 

 

In this project, the aim is to improve the performance of refractories used in 

combustion chamber of Golgohar pelletizing kiln. In this regard, three types of 

brick (new and used) from domestic resources (AzarShahab and Rayan refractory) 

and a foreign supply (Karna) were investigated. AzarShahab refractory was a 

cooked bauxite and refractories obtained from Rayan and Karna were prefabricated 

piece of castable object. Results indicated that bricks from Karna outperformed the 

others. To better understand and predict the performance of these bricks, their raw 

constituents were mixed with pellet at the ratios of 70 to 30 then sintered at 1600 ° 

C. Furthermore, in order to deeply understand the performance of prefabricated 

bricks a base consisting of alumina, micro-silica and high alumina-cement were 

mixed at 30 to 70 percent ratio followed by sintering at 1600 ° C. Due to wearing 

aspects like surface corrosion by powdered pellet’s dust, thermal shock and erosion 

by hot air containing dust particles, these key points should be mentioned. Tabular 

alumina is a key component in the improvement of corrosion and erosion 

resistance. High purity mullite is essential to enhance the thermal shock and creep 

resistance of the bricks. But having excessive amount of CaO, amorphous phase 

and Andalusite can accelerate their interaction with Fe2O3 introducing cracks and 

fragmenting of refractories therefore intensifying the refractory wear. The 

microstructure of Karna brick has less continuous fine grained phase compared to 

Rayan bricks while AzarShahab bricks contained more glass phase. It seems that 

producing bricks with tabular alumina and molten  mullite could minimize the 

premature wear of refractories in combustion chambers.    

 
 


