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 چكیده:

زمان پخت و میزان تولید ماشین گندله سازی در کنار کیفیت مکانوشیمیایی محصول، به فاکتورهای مختلفی از جمله 

شیمیایی و همچنین شرایط عملیاتی بستر نظیر -ترکیب مواد ورودی، خواص فیزیکی گندله، نرخ استحاله های فیزیکی

علت تعدد سازی بهکیفیت در بستر گندلهارد. بنابراین تحقیق درباره شرایط بهینه پخت برای تولید محصول باد

پارامترهای موثر، پیچیده است. در تحقیق حاضر بررسی تغییرات فیزیکی و شیمیایی در گندله مگنتیتی حین فرآیند 

سازی دینامیک سیاالت محاسباتی به روش حجم بیهسازی در مقیاس تک گندله و بستراز روششپخت در کوره گندله

افزار انسیس فلوئنت انجام شده است.  بررسی ترمودینامیک، سینتیک و تغییرات حرارتی در محدود و به کمک نرم

سیکل پخت ناشی ازواکنش اکسیداسیون مگنتیت به هماتیت به عنوان واکنش اصلی بررسی شده و تغییرات دمایی و 

کنترل در ندله و بستر برحسب زمان در نظر گرفته شده است. عالوه براین بررسی تأثیر متغیرهای قابلفازی در مقطع گ

مقیاس صنعتی نظیر ابعاد و ترکیب شیمیایی، دما و دبی گاز ورودی روی میزان پیشرفت موضعی واکنش اکسیداسیون 

آزمایشگاهی، ضمن مقایسه کسر پیشرفت  و گرادیان حرارتی مطالعه شده است. با استفاده از تجهیزات ساخته شده

سازی صورت واکنش و تغییرات حرارتی با نتایج تجربی در هر دو مقیاس تک گندله و بستر صحت سنجی نتایج شبیه

دهد میدان سرعت و غلظت اکسیژن اطراف گندله در جلو و پشت گرفته است. در مورد تک گندله، نتایج نشان می

ا نا متقارن است؛ با این وجود کسر تبدیل موضعی مگنتیت به هماتیت در مقطع گندله گندله و همچنین گرادیان دم

متقارن است. با افزایش دمای گاز ورودی سرعت تکمیل واکنش اکسیداسیون افزایش یافته و فصل مشترک پوسته 

توزیع کنترل شده بار در  دهد باشود. عالوه بر این نتایج نشان میتر میهماتیت و هسته مگنتیت در مقطع گندله شارپ

بستر گندله سازی، تاریخچه حرارتی گندله ها و در نتیجه خواص متالورژیکی و مکانیکی محصول در ارتفاع های 
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Abstract 

 

Induration time, pelletizing capacity and mechanochemical quality of product 

depend on different factors such as raw material composition, physical properties of 

pellet, reaction rates and operational conditions of bed. Because of multiplicity of 

factors, the study on optimization of induration process is very complicated. In this 

study, the physical and chemical transition in a magnetite containing iron ore pellet 

during heating process in the single pellet and packed bed scales by finite volume 

based computational fluid dynamics simulation has been studied with the aid of 

ANSYS Fluent software. Thermodynamics, kinetics and thermal behavior of 

magnetite oxidation as the major reaction in the system alongside temperature and 

phase gradient in the cross section of pellet have been taken into account. Moreover 

the effect of industrial variables such as dimensions, chemical composition, flow 

rate and temperature of inlet gas on the local conversion ratio and thermal gradient 

has been studied. The simulated results compared and validated against experimental 

values in both single and bed scales. In the single pellet scale results demonstrate 

that velocity and oxygen concentration around the pellet and the temperate gradient 

inside it is asymmetric, however the conversion of magnetite to hematite is 

symmetric in the cross section. Furthermore the increase in temperate of inlet gas 

results in decreasing in conversion time and sharper interface between hematite shell 

and magnetite core. Also the result indicate that controlling the burden distribution 

in the traveling bed can lead to more similar temperate-time history for the pellet 

alongside the bed height and more metallurgical and mechanical homogeneity of 

fired pellets. 

 
 


