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 چکیده

فرآیندهاي  باشد. هاي همیشگی تولیدکنندگان فوالدهاي آلیاژي می تولید فوالد تمیز از دغدغه
گردد که هر کدام به نوعی باعث افت  هایی می زدایی با عناصر مختلف منجر به تولید ناخالصی اکسیژن

زدایی با آلومینیوم دارند و یا  به اکسیژننیاز شوند. در این میان، فوالدهایی که  خواص مکانیکی فوالد می
هاي  آسیب بیشتر در معرضهاي آلومینایی  به دلیل حضور ناخالصیت این عنصر در آنالیز آنها موجود اس

اضافه کردن آلومینیوم به مذاب تأثیر قابل توجهی بر  فرآیندمقدار و نیز رو، مکانیکی قرار دارند. از این
زدایی  با در نظر گرفتن تمام پارامترهاي اثرگذار در اکسیژنکیفیت فوالد خواهد داشت. در این پژوهش، 

مقدار دقیق آلومینیوم مورد نیاز در هنگام تخلیه از کوره اضافه شد و رفتار آلومینوم و اکسیژن فوالد، 
هایی که به صورت جزئی در  سپس نتایج به دست آمده با ذوبپیگیري شد.  گري ختهمذاب تا هنگام ری

زدایی، کاهش  شدند مقایسه گردید. نتایج حاکی از بهبود اکسیژن زدایی میهنگام تخلیه از کوره اکسیژن
 بود.هاي کشته شده کامل با آلومینیوم در تخلیه از کوره  ها و نیز قیمت آلومینیوم مصرفی ذوب ناخالصی

 
 .زدایی، آلومینیوم، اکسیژن محلول، ناخالصی، کوره قوس الکتریکیاکسیژن کلمات کلیدي:
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 مقدمه
تري بر  هاي اخیر با افزایش تقاضا براي فوالد تمیز، فوالدسازان را بر آن داشته تا کنترل دقیق در سال

زدایی سریع و دقیق  راستا، اکسیژنمیزان اکسیژن و عناصر ناخالصی محصوالت خود داشته باشند. در این 
باشد. در حقیقت هدف  فوالد به یک مقدار اکسیژن معین، یک گام حساس در تولید فوالدهاي آلیاژي می

زدایی کاهش اکسیژن محلول فوالد به منظور جلوگیري از تشکیل عناصر ناخالصی، حذف از  اکسیژن
باشد. این عمل با افزودن عناصري به  الد میحفرات گازي،گوگردزدایی و حتی کنترل اندازه دانه فو

مذاب که تمایل بیشتري براي واکنش با اکسیژن نسبت به آهن دارند (کلسیم، منیزیم، آلومینیوم، سیلیسیم، 
شود و یا اختالط و واکنش فوالد  زدایی رسوبی نام برده می اکسیژن به عنوان منگنز، کربن و...) که از آن

شود زدایی نفوذي گفته میباالیی دارد که به آن اکسیژن FeOاي که ظرفیت  حاوي اکسیژن با سرباره
زداي قوي است. آلومینیوم در فوالدسازي یک عنصر آلیاژي و همچنین یک اکسیژن د.گرد انجام می

آلومینیوم به عنوان یک عنصر آلیاژي جهت افزایش تافنس فوالد به وسیله کنترل اندازه دانه محصول 
شود. براي دستیابی به هر دو هدف مورد نظر بایستی یک مقدار بهینه براي آلومینیوم ه مینهایی استفاد

شود زدا، استفاده از آلومینیوم اضافی نه تنها باعث افزایش قیمت فوالد میتعریف شود. به عنوان اکسیژن
الد همواره با صنعت فو بیند.بلکه تمیزي فوالد نیز به دلیل تشکیل آخال غیر فلزي به شدت آسیب می

گردد. این  کند که با کشتن مذاب فوالد با آلومینیوم تشدید  می ها دست و پنجه نرم می مشکل ناخالصی
گري مذاب  ها باعث افت شدید خواص مکانیکی و انسداد نازل و کاهش قدرت ریخته ناخالصی

آلومینیوم قدرت  ].1[ ستتر ااستفاده از آلومینیوم کمتر در فوالدسازي به صرفه بنابراینگردند.  می
% منگنز 5/0برابر سیلیسیم در فوالدهاي حاوي  5الی  4شود  زدایی بسیار قوي دارد که گفته میاکسیژن

 .]2[ دهد است که طبق رابطه زیر با اکسیژن واکنش می
)1( 2[Al] + 3[O] = (Al2O3) 

حضور اکسیژن زداهاي  در حقیقت، آلومینیوم اضافه شده به ذوب در صورت حضور اکسیژن (و عدم
قویتر) تبدیل به اکسید آلومینیوم (آخال) خواهد شد و پس از حذف اکسیژن، بقیه آلومینیوم به صورت 
محلول در ذوب باقی خواهند ماند لذا، در آنالیز مذاب گزارش شده توسط روش کوانتومتري، آلومینیوم 

گفته  Altotalواهد شد که به آن )  گزارش خAlSol) و محلول(AlOxideبه صورت مجموع اکسیدي (
هاي محاسبه شده  رابطه بین مقدار آلومینیوم محلول و اکسیژن در ذوب را در حالت 1شکل  شود. می

دهد با افزایش  دهد. این شکل نشان می آمده از آزمایشات را نشان میترمودینامیکی و نیز به دست
هرچقدر میزان اي نخواهد داشت.  قابل مالحظه %، اکسیژن تغییر03/0آلومینیوم محلول مذاب از مقدار 

هاي فوالد  رو، یکی از مشخصهاین ها است از آلومینیوم اکسیدي ذوب کمتر باشد به معنی حذف ناخالصی
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 تمیز کاهش میزان آلومینیوم اکسیدي (افزایش آلومینیوم محلول) در ترکیب است به طوریکه نسبت

Altotal))/ (AlSolد. باش باالبایست  ) می  
 آلومینیوم سیم  -2 شمشآلومینیوم  -1 شود:آلومینیوم در فوالدسازي به سه صورت مصرف می

آلومینیوم زمانی که اکسیژن فوالد بسیار باال است خصوصاً حین تخلیه شمش اي. از  آلومینیوم ساچمه -3
شمش % از 35-40آلومینیوم حدوداً سیم شود.  است استفاده می ppm1200-200وقتی اکسیژن در حد 

شود و فرصت حل شدن و باقی  تر ذوب تزریق میآلومینیوم به قسمت پایینسیم آلومینیوم گرانتر است اما 
اي به شکل ذرات آلومینیوم با دانسیته کمتر است که  کند. آلومینیوم ساچمه ماندن در ذوب را فراهم می

حسب ها، مصرف آلومینیوم بر در بسیاري از فوالدسازي ].3[د رو براي آکسیژن زدایی سرباره به کار می
باشد. این عمل موجب پراکندگی شدید آنالیز آلومینیوم و اکسیژن ذوب در هنگام  آنالیز هدف فوالد می

بینی است زیرا اکسیژن تخلیه شده  شود. این پدیده کامالً قابل پیش ورود مذاب به ایستگاه کوره پاتیلی می
بسته به میزان سرباره ورودي از کوره و مقدار اکسیژن محلول متفاوت بوده و صرفاً محاسبه ذوب  در هر

آلومینیوم به منظور رسیدن به آنالیز تعیین شده باعث سوختن شدید آلومینیوم و پراکندگی آنالیز آن 
ه باید زدایی کامل مذاب در تخلی براي محاسبه مقدار آلومینیوم مورد نیاز جهت اکسیژنگردد.  می

اولین پارامتر مقدار اکسیژن محلول در مذاب است که طی واکنش پارامترهاي مختلفی را در نظر داشت. 
گیري  هاي مخصوص اندازه ور کردن پروباکسیژن محلول با غوطه .دهدواکنش میآلومینیوم  با) 1(

س) متصل است گیري (سلوک اکسیژن (شامل سلول الکتروشیمیایی) در مذاب که به دستگاه اندازه
پارامتر دوم، احیا مقدار سرباره تخلیه شده از کوره است که خود شامل اکسیدهاي  شود. گیري می اندازه

 گیرد.  صورت می 2باشد که طبق روابط  ) میSiO2و  FeO ،MnOقابل احیا متفاوت (
 

)2( 2[Al]+3(MO)=(Al2O3)+3(M) 
 

در گریدهاي فوالدي کـه نیـاز    شود. را شامل می عناصري چون منگنز، سیلیسیم و آهن Mاینجا  که در
 .]3[ ) باید بدین منظور در نظر گرفت3(به گوگردزدایی وجود دارد، مقداري آلومینیوم طبق رابطه 

 

)3( 3CaO+3S+2Al=3CaS+Al2O3 
 

با در . در نهایت نیز مقداري آلومینیوم به عنوان آلومینیوم محلول مورد نیاز باید در نظر گرفته شود
توان توسط روابط فوق آلومینیوم مورد نیاز براي  اختیار داشتن آنالیز سرباره، ذوب و اکسیژن محلول می

 محاسبه نمود. هر ذوب را
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 روش تحقیق

 تن، قراضه و آهن اسفنجی را ذوب 40در شرکت فوالد آلیاژي ایران سه کوره قوس الکتریکی به ظرفیت 
 زدا (آلومینیوم و کاربید کلسیم)، مواد فروآلیاژ و اکسیژناز کوره هنگام تخلیه مذاب در حالت عادي کرده و

سازي کامل، ارسال شده و در آنجا سرباره )LF( سپس پاتیل به ایستگاه کوره پاتیلی شود. اضافه می آنبه 
 طبق به منظور محاسبه مقدار آلومینیوم مورد نیازگیرد. در این پروژه،  تنظیم دما و آنالیز شیمیایی صورت می

گیري شد. در هنگام روابط فوق، ابتدا اکسیژن مذاب قبل از تخلیه کوره توسط دستگاه سلوکس اندازه
 200زدایی کامل و نیز مقدار  هاي زمانی مساوي مقدار آلومینیوم محاسبه شده جهت اکسیژن تخلیه در بازه

از سرباره ورودي و  LFپس از ورود مذاب به ایستگاه کیلوگرم آهک براي پوشش مذاب اضافه گردید.
برداري شد تا روند احیاء سرباره نیز در انتهاي فرآیند متالورژي ثانویه از سرباره نهایی تشکیل شده نمونه

هاي گرفته شده از مذاب آنالیز کوآنتومتري به عمل آمد تا میزان  همچنین از نمونه بررسی گردد.
هاي مختلف اکسیژن ذوب توسط  و در زمان دزده شوآلومینیوم اکسیدي، محلول و کل موجود تخمین

نیوم طوري صورت گرفت که . الزم به ذکر است که محاسبات آلومیگیري گردید دستگاه سلوکس اندازه
معمول مورد استفاده  با فرآیند روشنیازي به تزریق مجدد آن نباشد. در نهایت نتایج حاصل از این  LFدر 

   در شرکت مقایسه گردید.
 

 بحثنتایج و 

زدایی جزئی و کامل در تخلیه و  هاي تولید شده با اکسیژن ، تمام اطالعات مربوط به ذوب1جدول 
% >Altotal 01/0معموالً در این شرایط  دهد. طبق اطالعات این جدول، نتایج حاصل از آن را نشان می

این فوالد نیز هنوز  سربارهو زدایی نشده  فوالد در این شرایط کامالً اکسیژن، 1باشد که طبق شکل  می
% است که بیانگر حضور 30-50فوالد در این صورت تقریباً  Alsol/Altotنسبت  کامالً احیا نشده است.

اپراتور ایستگاه کوره پاتیلی مقدار قابل  باشد. ها) در فوالد مذاب می آلومینیوم اکسیدي (آخال گسترده
نماید و در انتهاي  احیا سرباره به مذاب اضافه می توجهی آلومینیوم گرانوله را براي کشتن کامل فوالد و

فرآیند نیز در صورت کمبود آلومینیوم مذاب، به وسیله سیم آلومینیوم، مقدار آلومینیوم مذاب را به هدف 
تخلیه و افزودن فرو آلیاژها اکسیژن ناقص در زدایی  با توجه به اینکه در طول فرآیند اکسیژن رساند.می

کاهش یافته است، به علت مقدار اکسیژن کم باقیمانده در ذوب، هرگونه  ppm 30-20مذاب تا مقدار 
 که حذف آن بسیار دشوار خواهد بود.گردد  هاي بسیار ریزي می مصرف آلومینیوم باعث تشکیل آخال

رسد که خود دشواري حذف  % می65فوالد به سختی به  Alsol/Altotکه نسبت آزمایشات نشان داد 
 است. ppm  40ازها معموالً بیش  این ذوب) Otot(. اکسیژن کل کند بازگو میها را در این فرآیند ناخالصی
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 زدایی شده کامل با آلومینیوم در هنگام تخلیه، با دانستن اکسیژن و هاي آزمایشی اکسیژن در ذوب
با در نظر گرفتن %، میزان آلومینیوم هدف و 005/0گوگرد ذوب در تخلیه و میزان گوگردزدایی تا مقدار 

زدایی  میزان آلومینیوم مورد نیاز براي اکسیژن ،اتمحاسب کیلوگرم سرباره کوره به پاتیل 300ورود تقریباً 
هاي زمانی مختلف و به صورت  مقدار آلومینیوم محاسبه شده در طول تخلیه از کوره در بازه انجام شد.

ذاب قبل و بعد از ورود به ایستگاه متالورژي مبه هم زدن کیلوگرمی به مذاب اضافه شد.  5هاي  کیسه
در ابتداي ورود  LFاي از آنالیز سرباره  نمونه 2به خوبی انجام شد. جدول گاز آرگون  دمش ثانویه توسط

 دهد. گري) را نشان میمذاب به ایستگاه کوره پاتیلی و نیز در انتهاي فرآیند متالورژي ثانویه (قبل از ریخته
هنوز تماس سرباره با مذاب حاوي آلومینیوم به اندازه  LFگردد که در ابتداي ورود مذاب به  مشاهده می

قابل احیا را کاهش دهد ولی در انتهاي فرآیند کافی انجام نشده است که بتواند میزان اکسیدهاي 
اکسیدها  متالورژي ثانویه با به هم خوردن مناسب مذاب و سرباره، آنالیز سرباره کاهش قابل قبول این

)%(FeO+MnO)<2( دهد. را نشان می 
به ، LFمذاب ورودي به اکسیژن شود، با انجام اکسیژن زدایی کامل،  دیده می 2همانطور که در جدول 

ماند. از  پایینترین مقدار ممکن رسیده و مادامی که آلومینیوم ذوب باال باشد این اکسیژن ثابت باقی می
هاي آلومینایی تشکیل  آلومینیوم به مذاب حاوي اکسیژن زیاد، ناخالصیطرف دیگر، به دلیل اضافه شدن 

بخشد. این پدیده به خوبی  شده در حین تالطم مذاب به هم پیوسته که باال آمدن و حذف آن را تسریع می
% نیز رسیده 97% بوده که در یک مورد به 80ها بیش از  در این ذوبنمایان است که   Alsol/Altotدر نسبت

تقلیل پیدا کرد که خود بیانگر اثر بخشی فرآیند  ppm 20ها به زیر  این ذوب) Otot(اکسیژن کل  است.

و شدت هم زدن آن با گاز آرگون، همیشه مقداري  LFبسته به زمان ماندگاري ذوب در البته  است.
آلومینیوم اضافه بایست به منظور جبران آن، مقداري  شود که می آلومینیوم محلول با اکسید شدن تلف می

% 015/0در هنگام تخلیه به مذاب اضافه نمود. این مقدار آلومینیوم تلف شده در آزمایشات تقریباً معادل 
زدایی نیز حاکی از کاهش چشمگیر اندازه  هاي تولید شده در هر دو حالت اکسیژنبررسی ناخالصی بود.

 ل فوالد در تخلیه بود.زدایی کام هاي تولید شده در روش اکسیژنو میزان ناخالصی
 

 گیري نتیجه

، پایین بـوده و  LFزدایی کامل با آلومینیوم، اکسیژن محلول ذوب از ابتداي ورود به در حالت اکسیژن -1
، آلومینیوم بـه  LFبایست در طول فرآیند  زدایی جزئی، می شود ولی در اکسیژن گري حفظ میتا ریخته

 واهد شد.ذوب اضافه شود که خود موجب کثیفی ذوب خ
رسـید در حـالی کـه در     ppm 20به کمتر از  زدایی کامل) در حالت اکسیژنOtotalاکسیژن کل ذوب ( -2

 بود.  ppm 40زدایی جزئی در تخلیه این مقدار بیش از حالت اکسیژن
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% بـود در حـالی کـه ایـن     80زدایی شده کامل در تخلیـه بـیش از   هاي اکسیژن ذوب  Alsol/Altotنسبت -3
% بود که بیانگر جـذب  65زدایی شده جزئی در تخلیه با آلومینیوم کمتر از هاي اکسیژن ذوب نسبت در

 زدایی کامل است.حالت اکسیژنها در  بهتر ناخالصی
کـه   اي سـاچمه به دلیل استفاده از شمش آلومینیوم در تخلیه مذاب از کوره که از سیم آلومینیوم و نیـز   -4

زدایی کامـل در تخلیـه صـرفه اقتصـادي     از نظر اقتصادي اکسیژن شود ارزانتر است، مصرف می LFدر 
 شود. بیشتري دارد و همچنین از سوختن بسیاري از فرو آلیاژها نیز جلوگیري می

 
 تقدیر و تشکر

هاي فنی و مادي شرکت فوالد آلیاژي ایران براي انجـام   دانند تا از حمایت نگارندگان بر خود الزم می
 تشکر نمایند.این تحقیق، تقدیر و 
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 .LFتغییرات آنالیز سرباره ورودي و خروجی از  .1 جدول

 
  

%MnO %FeO %SiO2 %Al2O3 %CaO  

 LF ذوب ورودي به 55 22 14 5/2 3

 LF ذوب خروجی از 50 27 7/8 16/1 75/0
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 .LFزدایی و روند تغییرات آلومینیوم و اکسیژن در فرآیند اکسیژن .2 جدول

Alsol/Altot )Cast(%Al )LF(%Al 
Al  درLF 

)Kg( 
Al تخلیه 
)Kg( 

 LFورودي به  اکسیژن
(ppm) 

 اکسیژن تخلیه
(ppm) 

31% 004/0 01/0 - 20 23 291 

32% 003/0 008/0 - 40 35 601 

44% 005/0 01/0 - 45 17 797 

35% 006/0 012/0 19 65 7 456 

65% 015/0 04/0 30 65 4 433 

82% 022/0 033/0 - 60 4 600 

87% 023/0 037/0 - 80 4 599 

97% 027/0 041/0 - 70 4 595 
 
 
 

 
 

 ].4رابطه بین آلومینیوم و اکسیژن محلول در مذاب [ .1شکل 
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