
ه تقسیم می عامل مهم دیگر در سرباره سیالیت سرباره است . سرباره ها به دو دست

  :شود (بر اساس سیالیت)

 سرباره های ویسکوز  -1

 سرباره های سیال و روان  -2

یت مذاب الیدر مواردی که نیاز داریم تا واکنشی بین سرباره و مذاب اتفاق بیفتد س

ولی مشکل این نوع سرباره ها این است که خالی کردن آنها کار  اهمیت زیادی دارد

مشکلی است و توام با تلفات مذاب در حالیکه سرباره های ویسکوز هیچگونه تبادل 

شیمیایی قابل توجهی با فوالد مذاب ندارند و به راحتی آنها را می توان از سطح مذاب 

  جدا کرد . 

  چرا سیالیت مهم است؟

کم می شود علت    FeSو    CaOترک نزدیک تر می شویم مقدار هر چه به فصل مش

در سرباره و مذاب است هر چه سرعت نفوذ   FeSو   CaOایجاد این پروفیل سرعت نفوذ 

نفوذ  را زیاد کنیم واکنش سرعتش زیاد می شود . یکی از عوامل زیاد شدن سرعت

صل مشترک و سرباره و می باشد یعنی اختالف غلظت در ف همان سیالیت (در اثر دما)

سطح تماس را باید زیاد بکنیم و باید تالطم ایجاد کنیم تا  -2مذاب کم می شود . 

جنس خود سرباره : اجزای سازنده  -3سرباره به صورت کره داخل مذاب پخش شود . 

سرباره هم بر کار سرباره اثر می گذارند . سرباره های سیال را در دو مرحله خالی می 

مقدار زیادی خای می شود تا جایی که قابل رویت نباشد حال بر اساس اینکه  کنند ابتدا

اضافه می شود تا سرباره ویکوز شود سپس   CaOو   SiO2سرباره اسیدی یا بازی باشد 

  سرباره ویسکوز را خالی می کنند . 

  جنس سرباره : براساس جنس سرباره برای سرباره بازیسیته تعریف می شود : 

Cr2O5  V2O5  P2O5  SiO2  اکسید های

  اسیدی
MnO  FeO  MgO  CaO   اکسید های

  قلیایی



  Fe2O3  V2O3  Al2O3   اکسید های

  آمفوتر
 

�	بازیسیته = 	
	اکسید	های	قلیایی	%�

	اکسید	های	بازی%�

≤  	سرباره	اسیدی																																												1.3	تا	1.1

  و بیشتر از این مقدار سرباره قلیایی

  

  

  روش های فوالد سازی:

روش بسمر : معموال به روشی کنورتور گفته می شود که در آن از حرارت خبری نیست 

و حرارت مورد نیاز به فوالد سازی در حین فوالد سازی با اکسید شدن عناصر موجود در 

 سال پیش است . سیستم به صورت کف 50سیستم تامین می شود . این روش مال 

یک  72دم است جداره کنورتر از جنس اسیدی و دارای طراحی خاص خود است . شکل 

ضامت دارد . جداره    mm 30-20کنورتر بسمر را نشان می دهد . معموال جداره فوالدی 

است . معموال در قسمتی که به جداره فوالدی نزدیک است از    cm 80-60نسوز آنها 

. ضخامت نسوز  بعد سه ردیف آجر های سیلیسی دانه های سیلیسی استفاده می شود 

هوا تعبیه حفره جهت دمش  250تا  100متر می تواند باشد . در کف کوره  1کف کوره تا 

شده از آنجاییکه عمر قسمت کف کوره بسار کمتر از قسمت جداره است این کنورتر 

ب کف و ذو 50ها طوری طراحی می کنند بشود کف را تعویض کرد معموال بعد از هر 

 15ذوب گیری تعویض می شود . قطر سوراخ های کف کنورتر  بار 200تا  150جداره ها بین 

میلی متر است . معموال به صورت ریختگی تولید می شوند جاهایی که باید حفره  20تا 

 2.5تا 1.5باشند چوب می گذارند و یا لوله های فوالدی . معموال فشار هوای ورودی از

احی آن طوری است که می تواند در سر وضعیت شارژ ، دمش گاز و اتمسفر است . طر

تخلیه مذاب قرار بگیرد . معموال برای شارژ از آهن خام استفاده می شود ، سرباره در 



اضافه کرد . مقدار قراضه ی که ریخته می شود   CaOاینجا نقش خاصی دارد و نمیتوان 

نتی گراد و طی فرایند فوالد سازی و درجه سا 350خیلی کم است . دمای شارژ آهن خام 

دمای  سوختن عناصر آلیاژی افزایش خواهد یافت گرمای ایجاد شده بایستی قادر باشد

و اتالف حرارتی که به خاطر دمش هوا ، تشعشع و  قراضه اضافه شده ، سرباره احتمالی

وزد و گرما انتقال حرارت از اطراف کنورتر را بایستی جبران کند . اولین عنصری که می س

ایجاد می کند که واکنش   COایجاد می کند کربن است، کربن با سوختن خودش گاز 

درصد کربن وجود و سوختن این کربن می  4.5تا 3.5گرمازا است معموال در آهن خام 

  . واند بخشی از انرژی را تامین کندت

محاسبات نشان می دهد که بخش کمی از گرمای مورد نیاز توسط این واکنش تامین 

درصد ) بقیه گرما از سوختن سیلیسیم و منگنر تامین می شود .  5می شود ( حدود 

درصد . حد   1.5-1در صد بوده و مقدار منگنز  2.2تا  1.8مقدار سیلیسیم در آهن خام 

عایت می شود و اگر نشد حداقل نسبت را مطلوب این دو عنصر در کنورتر بسمر ر

	رعایت می کنند . ( 
�	


�
سعی می شود تا ثابت باشد .) وقتی کربن شروع به سوختن می  

کند شعله زرد رنگی در دهانه کنورتر دیده می شود اتمام مرحله سوختن کربن با 

از دهانه  CO می باشد . با خروج   Fe3O4به   FeOخروج گازی قهوه ای رنگ در اثر تبدیل 

می شود که گرمای زیادی را می تواند   CO2کنورتر و تماس با اتمسفر این گاز تبدیل به 

ین لحظه ای که دمش هوا آغاز می لتولید کند . سرباره کنورتر را می توان گفت که از او

خواهد بود . نسبت   SiO2و  FeOشود بوجود می آید که شامل 
��

���2
= است با  ( تقریبا)  2

پیشرفت واکنش ها و سوختن سیلیس این نسبت تغییر می کند . معموال با پیشرفت 

سرباره به حد اشباع از سیلیس می رسد که جنس جداره   SiO2واکنش و افزایش 

  کنورتر به این امر بیشتر کمک می کند .

	به اشباع خواهد رسید یا نه ؟ این امر به نسبت  SiO2آیا  
�	


�
 Mnبستگی دارد هر چه  

فوالد بیشتر باشد رسیدن به حد اشباع سخت تر می شود. سرباره ایجاد شده در روش 

  بسمر کامال ویسکوز است و به راحتی از سطح مذاب برداشته می شود. 

  ه یک سرباره : مونترکیب ن

56-62%  SiO2 



16-22%  Fe  

14-18%  MnO  

2-4%  Al2O3  

 

سرباره ها هیچ ارتباط متالورژیکی با مذاب داخلشان ندارند و کامال خشک و ویسکوز 

  هستند . 

مرحله کامال متمایز را می توان در روش بسمر تشخیص  3مراحل کار در روش بسمر : 

: نمودار اول : تغییرات هیدروژن، اکسیژن و نیتروژن را طی دمش هوا  73داد . شکل 

ودار ها محور افقی زمان دمش است . ماکزیمم زمان دمش نشان می دهد در همه نم

را نشان می دهد .  N2   ،O2 ،CO ،CO2دقیقه است . منحنی دوم : تغییرات گاز های  16

درصد  4را نشان می دهد و منحنی  SiO2 ،FeO،MnOمنحنی سوم اجزای سرباره ای شامل 

ر طی فوالد سازی را نشان می را به اضافه منحنی تغییرات دمای مذاب د  Siو  Mو  Cهای 

دهد . در مرحله اول فوالد سازی به خاطر میل شدید منگنز و سیلیس به اکسید شدن 

 4تا  3به این مرحله  کاهش شدید این دو عنصر را داریم معموال مدت زمان مربوط

. در مرحله دوم اکسیژن اضافه شده با کربن داخل مذاب واکنش داده و  دقیقه است

ایجاد می کند . با پایان مرحله حذف کربن در مرحله سوم افزایش درصد عناصر  COگاز 

گازی مثل اکسیژن و ازت اتفاق می افتد . منحنی تغییرات دمای مذاب،  با سوختن منگنز 

و سیلیس مذاب، دمای مذاب شدیدا افزایش می یابد . منحنی تغییرات کربن نشان می 

سیلیس را داریم درصد کربن افزایش یافته دهد که در مراحلی که حذف گوگرد و 

است  ( در مرحله اول ) چون بقیه مواد سوختند لذا کسر کربن زیاد شده لذا کربن در 

اول یک مقدار برآمدگی نشان می دهد . معموال در پایان مرحله دوم شعله خروجی از 

ر فعال غی COدهانه کنورتر حذاف می شود و نشان دهنده این است که واکنش تولید 

. تنها در مواردی مرحله سوم را اعمال می کنند که نیاز به حذف بیشتر شده است

کربن وجود داشته باشد یعنی فوالد کم کربن تولید کنیم . در صورتیکه مقدار عناصر 

آلیاژی موجود در آهن خام زیاد باشد طی فرایند فوالد سازی گرمای زیادی ایجاد خواهد 

ای ما مشکل ساز خواهد شد . برای استفاده از این گرما درد شد که بر برخی موارد بر

قراضه را در شارژ افزایش می دهند تا از آن استفاده اقتصادی بکنند در تولید های فوالد 



با کربن زیاد ممکن است روش بسمر را تا نقطه ای از مرحله دوم فوالد سازی ادامه 

مورد نظر باقی بماند و از آن به بعد  بدهند بطوریکه مقدار کربن موجود در مذاب در حد

دمش را حذف کرد اگر چه از نظر اقتصادی مناسب است ولی چون کنترل فرایند حذف 

کربن در زمانی به این کوتاهی خیلی مشکل است کمتر از این روش استفاده می شود . 

لذا روش مناسب حذف کربن تا مقدار مورد نظر حذف کرده سپس به صورت کک 

ر ترکیب فوالد را تنظیم می کنند . آهن خامی که در این روش مورد بدون فسف

استفاده قرار می گیرد باید فسفر و گوگرد کمی داشته باشد چون در این روش زیاد 

نمی توان حذف کرد لذا در فرآیند های قبل و بعد از فوالد سازی این مقادیر را تنظیم می 

حد دمای ذوب استفاده می شود این است کنیم . روش دیگری که برای افزایش بیش از 

که مقداری بخار آب به همراه هوای دمیده شده و یا از دهانه کنورتر به داخل سیستم 

اضفه می کنند به این ترتیب با واکنش گرماگیر تجزیه بخار آب افزایش دمای ایجاد 

شده تدیل می شود پس از حذف کربن و گذشت مرحله سوم و قبل از ریخته گری 

یستی مقدار اکسیژن موجود در مذاب را بسته به نوع شمشی که مورد نظر است با

بایستی تنظیم کرد . برای این کار می توان با افزودن عناصر آلیاژی در سطح مذاب 

مقدار اکسیژن داخل مذاب را کاهش داد . از آنجا که سرباره از نوع سیال نیست بایستی 

  کسیژن زدایی را انجام داد . آن را از مذاب جدا کرد . پس از آن ا

  روش فوالد سازی توماس:

دقیقا مشابه روش بسمر است با این تفاوت که جنس نسوز مورد استفاده در این 

روش از جنس نسوز بازی است . کلیه مراحلی که برای روش بسمر گفته شده برای 

-Mg.Ca(CO3) ⇐ (MgOروش توماس هم صادق است جنس نسوز ها از دولومیت است 

CaO)  هر چه مقدارMgO  در نسوز بیشتر باشد نسوز بهتر است . معموال این نسوز را

خرد کرده و با قطران مخلوط می کنند به ترتیب یک آجر نسوز خام تولید می شود 

درجه سانتی گراد حرارت دیده در اثر این حرارت  100سپس در کنورتر چیده شده تا 

پخت کامل آن در فوالد سازی انجام می شود قطران گازهای خودش را از دست می دهد 

 .  

  ترکیب نسوز دولومیتی :



36-40%  MgO 

56-58%  CaO  

2%≤  SiO2  

4%<  Fe2O3 + Al2O3  

  مواد اولیه ای که در کنورتر توماس استفاده می شود :  

 آهن خام :  -1

3.5-3.8%  C 

0.25-0.5%  Si  

0.4-1%  Mn  

0.08%≤  S  

1.5%>  P  

اختالف : اگر مقایسه ای بین ترکیب آهن خام که در روش توماس و بسمر استفاده می 

  شود در صد سیلیس این روش کمتر از روش بسمر است . 

علت : چون سوختن آن باعث ایجاد سیلیس زیادی می شود که باعث سرباره سیلیس 

عمل نمی کند زیاد می شود و چون سرباره بازی است سرباره غیر فعال می شود و خوب 

 .  

درصد است چون سیلیس را کم کرده ایم لذا باید گرمای معدل  1.5نسوز آنها بیشتر از 

سوختن آن را فسفرتامین می کند نمی تواند فسفر را حذف بکند به علت جنس سرباره 

اش برای تشکیل سرباره باید آهک اضافه کرد برای فعال شدن آهک باید حرارت باال برود 

گرمای ناشی از سوختن صرف ایجاد سرباره فعال می شود لذا در تعیین  لذا بخشی از

درصد ها فقط توانایی تولید گرمایی که بتواند گرمای فوالد سازی و حذف مواد آلیاژی را 

  داشته باشد ، مطرح می شود . 

درصد کربن را می خواهیم داخل شمشی به ارتفاع  0.06و  Mnدرصد  0.3 مذابی شامل

2.4m   ریخته گری کنیم  

 اگر مذاب را به حال خود رها کنیم سرباره ای تشکیل می شود ؟ چرا ؟  -1



بررسی  PCO= 1 atm , PCO= 0.1 atmوضعیت جوشش در داخل شمش را در حالت  -2

 کنید . 

�
	مذاب

= ���	1						و							℃1500 =	 105 �

�2 (℃1500)�ρ								و										 = 6	
�

��3  

1)	 !" +	  $" = !$(%)						log ) = 	
1860

*
+ 	1.643  

2)	 +," +	 $" = (+,$)										+, = 0.3		
	تعادلی
-../ 	%	 $" = 0.05	%	  

در صد اکسیژن در تعادل است یعنی اگر یک کمی بیشتر باشد به سمت  0.05یعنی با 

 راست می رود . 

0	(	واکنش1 = 	
123

 4" �"
		⇒ 		0(1773) = 492.12 = 	

1

 0.06" �"
		⇒ 		  $" = 0.034	%	  

 یعنی واکنش اول پیش خواه رفت چون اولی بیشتر نیاز دارد . 

است .              0.05ب) چون اکسیژن بحرانی   

64� ≥ 	6
	ستون	مذاب

+	6°  

0 = 422.12 = 	
123

 0.06"× 0.05"
	⇒ 		64� = 1.476	���		  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

1.476 × 105 ≥ :%ℎ + 0.1 × 105 ⇒ 	ℎ ≤ 2.34	  

درجه  1600یک فوالد کربنی در داخل بوته ای از جنس سیلیکات دی کلسیم در دمای 

قرار  CO-CO2ذوب می گردد این مذاب در اتمسفر  SiO2و  CaOسنتی گراد تحت سرباره 

  یک اتمسفر است    PCOدارد که در این اتمسفر 

ن کنید و اکتیویته الف ) ترکیب سرباره ای که در تعادل با فوالد و بوته می باشد را تعیی

  را نیز مشخص نمایید ؟  SiO2  وCaOهای 

و اکسیژن تعادلی را  Siدرصد کربن بر حسب درصد وزنی درصد  1ب) برای فوالدی شامل 

 مشخص کنید . 



  روش فوالد سازی توماس :

  چرا در روش توماس مجبوریم از آهن خام با درصد سیلیس پایین استفاده کنیم ؟

اگر سیلیس باال باشد چون فوالد سازی سیلیس زیادی تشکیل خواهد شد و آن روی 

فعال با یک  @سرباره اثر منفی خواهد داشت لذا باید کم داشته باشیم لذا با یک 

سیلیس را کاهش داد اگر نتوانیم باید در کنورتر دمش کوتاه مدت انجام می دهیم تا 

تخلیه می کنیم سپس آهک اضافه می کنیم و تبذیل شده سرباره را  SiO2سیلسیم به 

  بقیه کارها را انجام می دهیم . 

 MnOعنصر بعدی منگنز است و منگنز مشکلی را ایجاد نخواهد کرد چون تبدیل به 

شد که برای کار ما مفید است .  شده و آن باعث کاهش کشش سطحی سرباره خواهد

کربنات و یا به  صورتز دیگر اضافه شده به فواد سازی آهک است که می تواند به ج

باشد . ترجیح داده می شود که کربنات به صورت خشک  CaO)صورت خشک شده(

باشد . تفاوت بین این دو حالت این است که واکنش کلسینه شدن کربنات گرماگیر 

این کمبود حرارت جبران شود . لذا حرارتی قبال لحاظ شود تا  @است و بایستی که توی 

همیشه به صورت آهک و خشک اضافه می شود چون دوست داریم کبنات ( آهک) به 

نقش خودش را به خوبی بازی کند بایستی مقدار فسفر مذاب  CaOصورت فعال باشد و 

د باشد تا گرمای ناشی از سوختن آن بتواند دمای آهک و کل مجموعه فوال  %1.5بیشتر از 

. جز دیگر اضافه شده در روش توماس ، آهن قراضه ی را به دمای مطلوب برساندساز

درصد باشد طی فوالد سازی گرمای  2.5و  2است در صورتیکه میزان فسفز بش از 

زیادی ایجاد خواهد شد و از این گرما جهت ذوب قراضه می توان استفاده کرد که 

به سیستم فوالد سازی اضافه کرد . درصد وزن آهن خام می توان قراضه  20معموال تا 

درصد وزن آهن خام  15تا  10معموال مقدار آهکی که در روش توماس اضافه می شود 

است ولی مقدار دقیق آن براساس ترکیب سرباره مورد نیاز مقدار فسفر و گوگرد 

تا  340موجود در مذاب تعیین می شود . جز بعدی اضافه شده هوا است تقریبا درحد 

450   m
هوا به ازای هر تن آهن خام به سیستم اضافه می شود . فشار هوای ورودی  3

اتمسفر است که این مقدار کمی بشتر از روش بسمر است . علت افزایش  2.5تا  2بین 

فشار هم وجود سرباره و فشار ناشی از ستون سرباره است . عاملی که در هوای 



ت وجود بخار آب به سیستم فوالد فشرده مهم است مقدار بخر آب همراه با هوا اس

سازی باعث تجزیه آن به هیدروژن و اکسیژن خواهد شد و می تواند باعث خشک شدن 

سیستم شود . ابتدا آهن سپس قراضه اضافه شده و در نهایت مذاب را داخل کنوتر 

  می ریزند . 

راندمان کنورتر توماس : نسبت وزنی  فوالد بدست آمده از کنورتر به اجزای حاوی آهن 

ورودی به کنورتر را راندمان گویند . برای محاسبه راندمان کنورتر بایستی اول اجزای 

آهن خام ، مقدار قراضه و آهنی که در اکسید آهن اضافه شده به وزن آهنی را شناخت . 

دار بودند .  مخرج کسر وزن تمامی اقالمی که آهنسیستم جزو صورت کسر هستند 

صورت وزن همه آن را حساب می ن آهن آن و در وزمثال اکسید آهن در صورت فقط 

در اثر پاشش  عواملی که باعث کاهش راندمان توماس می شود آهنی است کهکنیم. 

به اطراف یا در اثر به دام افتادن در سرباره هدر رفته است راندمان کنورتر توماس 

  درصد است .  85تا  80حدود 

  مراحل فوالد سازی در روش توماس :

با دمش هوا به داخل مجموعه اولین عناصر حذف شده سیلسیم و منگنز خواهند بود 

از مجموعه حذف می شود و  COبه صورت بعد از آن کربن شروع به سوختن کرده و 

حذف فسفر در آخرین مرحله فوالد سازی اتفاق می افتد . برای کنترل روند کار فوالد 

سازی از شعله ای که در دهانه کنورتر ایجاد می شود استفاده می کنیم . در مرحله اول 

نگنز و دمای زیاد سیلیس و م N2که حذف منگنز و سیلیس بود به خاطر خروج گاز 

شعله ای کوتاه  آبی رنگ دیده می شود که نسبت به بسمر کدرتر است و علت آن 

) در مرحله دوم خروجی است . (که در بسمر نداشتیم @همراه شدن ذرات ریز آهک 

شعله ایجاد شده طویلتر و بلندتر است به رنگ زرد رنگ و علت این پدیده هم ترکیب 

با اکسیژن اتمسفر است که باعث شعله طویل می شود پس از تمام مرحله  COشدن 

دوم شعله مجددا کوتاه می شود و در آخرین مرحله فوالد سازی رنگ قهوه ای رنگی به 

  خود می گیرد به خاطر ایجاد اکسید آهن .

: تغییر ترکیب عناصر طی فرایند فوالد سازی توماس ( بسمر بازی ) را نشان  74شکل 

کاهش فسفر : در مرحله دوم  -1هد . خط چین دمای مذاب است . نکته مهم :  می



کاهش تدریجی و در مرحله سوم کاهش خیلی سریعتر است . برای منگنز ابتدا کاهش 

پیدا کرده سپس در مرحله سوم ابتدا اضافه می شود و علت آن برگشت منگنز از 

شدن در مرحله سوم سرعت  سرباره به مذاب است . نکته بعدی درصد ازت : زیاد

  افزایش زیاد است . 

  فسفر زدایی :

  سرباره ایجاد شده بازی است . مکانیزم آن هم قبال گفته شده :

2 6" + 5 $" + 4!�$ = (4!�$. 62$5)  
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وجود دارد یعنی  Oو   Pشرط فرض باالیی برقراری تعادل است . ارتباط معکوسی بین 

 $"5.  6"2 = ?�@   

  فسفر زدایی تا چه حدی انجام خواهد شد ؟

  برای حالت تعادلی نموداری داریم :

ته می شود اشباع از آهک یا اشباع از فسفات یعنی اکتیویته آن جز یک است جایی که گف

و حذف بیشتر فسفر چیزی که در نمودار اتفاق . طی فرایند فوالد سازی با گذشت زمان 

می افتد این است که ابتدا فسفات غیر اشباع داریم و با گذشت زمان شروع می کند به 

  ) .گوییم اشباع شدن از فسفات ( سرباره را می 

  چرا به سمت اشباع نمی رویم ؟

چون وقتی به حد اشباع از فسفات رسیدیم با حذف بیشتر فسفر اکسیژن مذاب زیاد 

سرباره زیاد می شود لذا تلفات آهن افزایش پیدا  FeOمی شود با افزایش اکسیژن مقدار 



  0.04 ا تا خواهد کرد . برای اینکه این کار روش اقتصادی نیست معموال فسفر زدایی ر

است .   0.04درصد ادامه می دهند در حالت استاندارد فوالد ها هم معموال میزان فسفر 

اگر بخواهیم فسفر را سریعتر و یا بیشتر کاهش دهیم این کار بوسیله دو سرباره ای 

انجام می دهند یعنی سرباره پر از فسفر را خالی کرده و سرباره پر از آهک را ایجاد می 

  کنند . 

  گوگرد زدایی :

به خاطر وجود سرباره بازی انتظار داریم که حذف گوگرد هم اتفاق بیفتد اما با توجه به 

سرباره ایجاد شده ماکزیمم نسبت گوگرد در سرباره به گوگرد در مذاب د این روش 

درصد مذاب در نظر بگیریم حداکثر  50نمیتواند باشد . اگر حجم سرباره را  10بیشتر از 

خواهد بود . بهترین شرایط برای درضد گوگرد اولیه  50تنها  گوگرد زدایی در این روش

به باالترین حد خودش رسیده است . در آن گرد زدایی لحظه ای است که دمای مذاب گو

لحظه بایستی سرباره راتخلیه کرد و برای گ.گرد زدایی بهتر سرباره جدیدی با مقدار 

موجود در آهن خام طوری انتخاب آهک زیاد ایجاد کرد ولی عموما بایستی مقدار گوگرد 

شود که نیاز به حذف زیادی نداشته باشد . چون در این روش نمی توان مقدار گوگرد را 

  خیلی کم کرد . 

  اکسیژن زدایی :

پس از حدف فسفر موجود در فوالد مقدار اکسیژن موجود در مذاب افزایش پیدا می 

اه برای اکسیژن زدایی اضافه کردن کند که بایستی به روشی آن را کاهش داد . بهترین ر

... در حضور سرباره امکان اضافه کردن اکسید کننده قوی مانند سیلیسیم وعناصر 

این عناصر ندارد چون باعث برگشت واکنش های حذف گوگرد و فسفر می شود لذا 

ابتدا سرباره را حذف می کنند و بعد با اضافه کردن عناصر آلومینیوم و سیلیسیم 

  دایی را انجام می دهند . اکسیژن ز

راه دیگر اکسیژن زدایی انجام اکسیژن زدایی در پاتیل است که این عناصر را در کف 

پاتیل قرار می دهند و فوالد را روی آن خالی می کنند . مشکل روش اخیر این است که 



کامال بستگی به اپراتور فوالد سازی دارد و کنترل این روش بسیار سخت است . تفاوت 

ساسی روش توماس و بسمر در مقدار سیلیس و منگنز این فوالد هاست . در روش ا

توماس می توان فوالدی با سیلیس بسیار کم تولید کرد و در روش بسمر مقدار 

را خیلی خیلی می تواند کم کرد و علت آن هم بستگی به نسوز های مورد منگنز 

. در شدن ازت زیاد در آنهاستآنها حل  استفاده دارد . فوالد های توماس عیب بزرگ

6%)صورتی یک فوالد قابل قبول است که  + 5%A)100 < باشد چون در روش  85

توماس نیتروژن در مرحله سوم زیاد می شود لذا این رابطه اهمیت خاصی پیدا می کند 

. نیتروژن زیاد باعث می شود که در دمای محیط فوالد فازهای تردی داشته باشیم مه 

  ت آهن و نیتروژن ایجاد می شود . به خاطر ترکیبا

  چرا نیتروژن در این روش زیاد است ؟

در مرحله اول و دوم افزایش ازت بستگی به افزایش دمای مذاب دارد اما در مرحله 

فشار  COسوم افزایش زیاد است ؟ علت ؟ در مراحل اول و دوم به خاطر ایجاد گاز 

بسیار پایین است بنابراین ازت حل شده در مذاب  COجزئی ازت در داخل حباب های 

تمایل به ورود به داخل حباب ها و خارج شدن همراه آنها دارد اما در مرحله سوم چون 

درصد گاز ازت است  80وجود ندارد و از طرفی هوای دمیده شده از کف حاوی  COحباب 

ازت در فوالد های  مقدار زیادی از ازت در داخل مذاب حل می شود برای اینکه مقدار

توماس را کاهش دهند روش های مختلفی را اعمال می کنند اولین راه برای حذف ازت 

موجود در روش توماس استفاده از کنورتر های با دمش جانبی است در این کنورتر ها 

با تعبیه مجاری ورود هوا در دیواره جانبی کنورتر کل مسیری که ازت در داخل مذاب طی 

ازت مقدار  @کم شده ش می دهد و بنابراین زمان تماس ازت با مذاب می کند کاه

باقیمانده در مذاب کاهش می یابد . روش دوم این است که درصد ازت موجود در هوا را 

کاهش داده اند ولی کاهش بیشتر آن  70کاهش داد با این روش مقدار ازت را تا مقدار 

خروج هوا خواهد شد که خراب شدن باعث افزایش شدید درجه حرارت در محل مجاری 

آب به جای ازت است .  و یا بخار  CO2نسوز ها را در پی دارد. روش بعدی جایگزینی گاز های 

با انجام این کار دیگر مشکل افزایش مقدار ازت وجود ندارد از نظر اقتصادی افزودن 



یدروژن فوالد است ولی مشکل آن افزایش ه CO2بخار آب ارجحیت دارد چون ازرزان تر از 

استفاده می شود در صورتیکه هدف تولید فوالد کم  CO2می باشد . در مورد حالتیکه از 

 کربن باشد این روش می تواند مشکل ساز باشد . 

!$2 → 	!$ + $   

چون می خواهند هزینه را بیشتر کاهش دهند تنها در مرحله سوم فوالد سازی از گاز 

CO2  اب نیتروژن فقط در مرحله سوم است . روشی ن مشکل مذچواستفاده می کنند

دیگری که پیشنهاد شده استفاده از سنگ آهن در مرحله آخر فوالد سازی است . در 

این روش باید دقت کرد که سنگ آهن اضافه شده دارای دانه بندی مناسب باشد تا طی 

ر مورد فرایند فوالد سازی فرصت واکنش کردن و حذف عناصر را داشته باشد . کار دیگ

استفاده در روش های جدید فوالد سازی تزریق گاز آرگون و یا هر گاز خنثی دیگر است . 

  فشار بخار گاز اول کم می شود و بیرون می آید . 

  روش های اصالح شده توماس :

توماس روشی قدیمی است و روش های جدید آن عرضه شده است . یکی از روش هایی 

است . در ساخت ذوب  OBMکه جدید است ولی اصالح شده روش توماس است، روش 

است در آلمان غربی توسعه یافته،  OBMآهن اصفهان اولین سیستم پیشنهادی 

ت برخالف روش توماس کنورتری که در این روش استفاده می شود از نوع کف دم اس

از کف آن را مجراهای دمش گاز تشکیل می دهند حسن بزرگ اینروش 	@سنتی فقط 

این است که عمر نسوز کف و جداره آن یکسان است و علتش به سبک کار آن بر می 

گردد . تفاوت اساسی که با روش توماس دارد این است که از کف آن لوله هایی خارج 

مسیر دارد از وسط آنها گاز اکسیژن و پودر آهک عبور می کند شده اند که هر کدام دو 

  و از مسیر کناری گاز پروپان یا متان وارد سیستم می شود . 

دمش اکسیژن همراه با پودر آهک باعث می شود که آهن سریع فعال شده و حذف 

تا حدی گرماگیر  COفسفر و گوگرد را به خوبی انجام دهد . از آنجا که واکنش حذف 

ست و در کنار آن گاز های متان و پروپان در عمل ورود به کنورتر تجزیه می شوند اما ا



در آن ناحیه افزایش زیادی پیدا نمی کند فقط عمر ناحیه ناحیه کف و جداره ها یکسان 

است . چون فشار جزئی متان و پروپان زیاد است در روش می توان از مذاب با ارتفاع 

------- ه بعدی واکنش های سوختن کربن و گاز هیدروژن بیشتری استفاده کرد . نکت

  در این کنورتر گرمازا است و فقط می توان قراضه بیشتری را استفاده کرد .  -

این است  OBM: توسز فرانسوی ها توسعه داده شده است تفاوت آن با  L.W.Sکنورتر 

از گازوئیل استفاده می  به جای گاز متان و پروپان از یک مایع استفاده می کنند . مثال که

  شود . 

  یا کنورتر اکسیژنی :  LDکنورتر 

میده می شد و برای مر این بود که هوا از کف کنورتر دمشکل روش های توماس و بس

برای حذف این مشکل دمش  LDهمین سریعا نسوز آن منطقه از بین می رفت در روش 

گاز از باال مذاب انجام می گیرد و برای حذف مشکل وجود ازت به جای دمش هوا از 

دیده  78و  77ورتر در شکل دمش اکسیژن خالص استفاده می کنند . نمونه این کن

دیده می شود . در این  77. مجرای خروجی روی کنورتر ها داریم که در شکل می شود

ف بسمر و توماس اول مذاب خارج شده و سپس سرباره خارج می شود کنورتر ها برخال

. اگر بخواهند سرباره را خارج کنند کنورتر را می چرخانند و سرباره سر ریز می شود 

  دیده می شود .  83نحوه خارج کردن در شکل 

اندازه دهانه کنورتر ( دهانه خروجی ) هرچه بزرگتر باشد مقدار پاشش اتفاق افتاده 

شتر است لذا برای کاهش اتالف قطر دهانه کوچکتر است اما کوچک شدن هم بی

مشکلی ایجاد می کند این است که از آنجا که با دمش اکسیژن از باال صورت می گیرد، 

توزیع حرارتی داریم که در دهانه النس بیشترین و با دور شدن از مقدارش کم می شود 

هر چه قطر کنورتر بزرگتر باشد بهتر است .  لذا برای اینکه نسوز ها کمتر خراب شوند

بهینه ای استفاده می کنند که هم پاشش کم باشد و هم  بستهایبرای همین از 

تلفاتی که در نسوز اتفاق می افتد . جداره نسوزی که در این کنورتر ها استفاده می شود 

هنی ضخامت زیادی دارد علت ضخامت زیاد این است که نمی توان در قسمت های ا



چون اتالف حرارت کنورت و کاهش راندمان استفاده کنیم کنورتر از سیستم آبگرد 

فوالد سازی خواهد شد . در حین فرآیند فوالد سازی به علت پاشش مذاب در دهانه 

کنورتر تجمع ذرات مذاب را داریم که کندن آنها بعضی مواقع خیلی مشکل است و 

ازی آن منطقه را تمیز می کنیم . در کنورتر معموال بعد از اتالف یک مرحله فوالد س

سیستم آبگردی در دهانه نصب می شود که  @های جدید برای جدا شدن راحت تر این 

باعث خنک شدن دهانه  شده و جدا کردن این مواد را راحت می کند . قسمت بعدی 

مورد استفاده در این کنورتر ها النس اکسیژن است . وظیفه النس اکسیژن هدایت 

اکسیژن مورد نیاز فوالد سازی به باالی سطح مذاب است به خاطر دمای باالی فوالد 

سازی قسمت سر النس را از جنس مس انتخاب می کنند بقیه آن از جنس فوالد با عبور 

دادن آب از اطراف مجرای عبور هوا النس اکسیژن را خنک نگه می دارند دبی آب را طوری 

درجه باالتر نرود .  40ر از مسیر مورد نظر دمایش از انتخاب می کنند که پس از عبو

شکل النس را نشان می دهد . مجرای وسطی وظیفه اش هدایت اکسیژن  79-80شکل 

تا هم تقسیم می شود . شکل  5به مذاب است سپس مسیر شاخه شاخه می شود تا 

  کار النس را نشان می دهد مقطع النس دید از باال :  79

  می شود که جرینی در داخل مذاب از عمق آن به طرف النس اتفاق بیفتد .  زاویه باعث

هدف از طراحی النس و زاویه این است که تا جایی که ممکن است مقدار پاشش داخل 

100mتا  70مذاب را کم کرده معموال مقدار مصرف آب داخل النس بین 
3
می باشد و در   

اکسیژن هدایت شده به داخل مذاب هرچه هزینه های فولالد سازی لحاظ می شود 

یکنواخت تر به مذاب پاشیده شود نتیجه کار بهتر خواهد بود لذا مسیر گاز کامال 

صیقی است تا مسیر گاز تحت تاثیر عاملی قرار نگیرد . معموال ترکیب شیمیایی مذابی 

استفاده می شود حد واسطی بین روش های بسمر و توماس  LDکه در کنورتر های 

 LDدرصد بوده اما   1.5س باال بودن فسفر تا یکی از شرطهای اساسی توماست . ا

حذف گوگرد فسفر امکان پذیر است اما در  LDهمچنین کحدودیتی ندارد . در روش 

دارای نسوز نوع بازی هستند  LDروش بسمر امکان پذیر نیست . کلیه کنورتر های 

می توان استفاده کرد ولی  LDر های درصد گوگرد را در کنورت  0.7معموال مذاب هایی تا 



دو سرباره ای استفاده کرد . در مواردی می توان برای این نوع فوالد ها باید از روش های 

با ایجاد چندین سرباره به فوالد مطلوب دست یافت ولی از نطر اقتصادی این روشها 

در  استفاده نمی شوند . سیلیسیم در این سیستم باید مقدار کمی داشته باشد

صورتیکه مقدار سیلیسیم زیاد باشد آن را پس از چند ثانیه دمش اکسیژن و ایجاد 

نوع کنورتر را  ت سرباره و خارج کردن سرباره ایجاد شده کار با اینسیلیس به صور

ریشه ادامه می هیم . حذف فسفر در این روش مقداری با روش توماس فرق می کند، 

چون  LDاین تفاوت در نحوه دمش اکسیژن در محل ایجاد حرارت است در روش 

اکسیژن مستقیما به باالی مذاب و جایی که سرباره حضور دارد وارد می شود لذا دمای 

درجه سانتی گراد هم به سرعت افزایش می یابد این کار باعث سرعت زیاد  2000آنجا تا 

از همان شروع کار فوالد سازی، حذف عناصر فعال شدن آهک می شود و به ایت ترتیب 

کار نمی کند  ر باالفوش با فسرمضر مانند گوگرد را می توانیم داشته باشیم . این 

درصد است . چون  0.3تا  0.2مقدار فسفری که در آهن خام کنورتر استفاده می کنند 

ز روشهای اکسیژن به صورت خالص استفاده می شود راندمان حرارتی این روش باالتر ا

قبلی است لذا مصرف قراصه در این روش باالتر است . روند تغییرات ترکیب مذاب و 

می توان دید : محور افقی زمان دمش و محور افقی  81را در شکل  LDسرباره در روش 

مقدار عناصر فسفر، کوکرد و کربن را در سمت راست و عناصر فلزی را در سمت 

ن ها کم است همه عناصر از همان بدو دمش راست نشان می دهد . چون درصد آ

د در این روش کم می شوند . شروع به کم شدن می کنند . بخصوص فسفر و گوگر

رد زدایی را با توماس مقایسه کنیم هیچ فرقی نخواهد داشت و تمام اگر گوگ

هم صادق است . محور مربوط به از بدو دمش دما  LDتوضیحات روش توامس در 

همان ) چون از LDپیدا می کند و آن هم سریع ( از مشخصات روش شروع به افزایش 

با دمش اکسیژن خود آهن هم اکسید می شود و این یک  ابتدا عالوه بر عناصر آلیاژ

واکنش گرمازا است و دما باال می رود . پدیده ای که برای منگنز دیده می شود مربوط 

درصد مقدار  50در این روش  به برگشت منگنز از سرباره است . معموال حذف گوگرد



اولیه خواهد بود ولی با تجدید سرباره و اشباع آن از آهک حذف گوگرد بیشتری بدست 

  می آید . 

اتمام  COزمانی است که جوشش ناشی از گاز   LDدر کنورتر بهترین زمان حذف گوگرد 

بعد  در سرباره به کمترین حد خودش رسیده است . در مرحله آخر FeOیافته و درصد 

مقدار اکسیژن  COدر سرباره کم می شود چون با خروج گاز  FeOاز حذف کربن مقدار 

به خاطر حذف منگنز زیاد می  MnOکم می شود درصد  FeOدر مذاب کم می شود لذا 

شود سپس به تدریج کم می شود چون مواد دیگر اضافه می شوند . آهک اضافه می 

معموال شود چون به تدریج آهک اضافه می شود . 
2

3
آهک مورد نیاز را اول وارد کنورتر  

می کنند بعد قراضه ودر مرحله سوم آهن خام وارد مجموعه می شود . بهترین زمان 

 FeOحذف گوگرد پس از حذف گوگرد پس از حذف کربن است در این صورت اکتیویته 

خوب است سپس سرباره تخلیه شده و در سرباره کمترین مقدار است و گوگرد زدایی 

سرباره جدید ایجاد می شود سرباره جدید 
1

4
کل آهکی که در فوالد سازی استفاده می  

اضافه می شود تا سرباره به سرعت فعال شود و  CaF2شود + مقداری گداز آور مثل 

 HFاین است که روی آجر های نسوز  CaF2گوگرد زدایی به سرعت اتفاق بیفتد مشکل 

  ید می کند و تخریب نسوز ها را تشدید می کند . تول

کربن زدایی : اگر کربن زدایی را بررسی کنیم دیده می شود که مرحله برای جذف کربن 

ی برای کربن یر حسب می توان مشخص کرد . برای هر مرحله رابطه ا LDدر کنورتر 

  نوشت : زمان می توان
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افزایش می یابد سپس سرعت  K1در مرحله اول سرعت کربن زدایی با نرخ ثابتی مثل 

سرعت کربن زدایی کاهش می   ( ضریب) k3کربن زدایی ثابت است و در مرحله سوم با 

  یابد . 

K1  تغییر دوم سوم بستگی به زمان، نوع النس و نوع طراحی آن دارد ولی در مرحله

وابسته به غلظت کربن است و هرچه غلظت کربن کمتر می توان آن سرعت هم 

  کمتر می شود . 

  وابستگی به دبی اکسیژن، نوع النس و طراحی آن دارد .  k3ثابت 

است اما آنچه که ئر محفظه  LDاین سرعت ها، سرعت های حذف کربن در کل کنورتر 

LD را می بینیم : با دمش  79ت . شکل اتفاق می افتد متفاوت از این مسائل اس

اکسیژن در اطراف النس اکسید شدن شدید را داریم لذا با اختالف شدید دما و غلظت 

بین اینجا و سایر نقاط را خواهیم داشت . ( قسمتهای داخلی مذاب : سایر قسمت ها ) . 

تفاوت بین اما در نهایت تغییرات ترکیب شییایی فوالد ( مغز مذاب ) همین نمودار ات . 

  از نظر تعادلی بودن این واکنش وجود دارد این است که : LDروش های مثل اجاق باز و 

به تعادل خیلی نزدیک تر است . چرا روش اجاق اجاق باز خیلی  LDمیبینیم که روش 

  نزدیکتر به تعادل است ؟ LDتعادلی است ولی 

  مشکل ایجاد حباب خواهیم داشت.  O.Hدمش نداریم اما در  LDچون در 

  به سمت تعادلی شدن پیش می رود ؟ LDحال با چه مکانیزمی روش 

از آنجایی که النس وارد شده دما باالست اما دما زیادتفاوت ندارد لذا دلیل واقعی  -1

 نیست . لذا واکنشها به سمت تعادلی پیش می روند . 

ر واقعی به نظر می رسد است . این هم غیسطح تماس موجود در داخل مذاب  -2

چون فضایی که دارد به خاطر دمش گاز بوجود می آید سطح قابل توجهی نیست 

 گاز استفاده می شود . -سرباره-برای اینکار از یک سیستم مذاب



(برای توجیح افزایش سطح تماس ) : در لحظه اولی که دمش گاز را شروع م کنیم 

سرباره ای وجود ندارد با دمش گاز و پیشرفت واکنشها سرباره شروع به متخلخل 

گاز -سرباره–شدن می کند و حالت پف کرده پیدا می کند در آن حالت سیستم مذاب 

خل سرباره را خواهیم داشت . پس خواهیم داشت در اثر دمش گاز پاشش مذاب به دا

گاز موجود و تالطم وارد سرباره می شود . واکنشهایی قطراتی از مذاب بخاطر سرعت 

که به صورت تعادلی گفتیم در مورد این قطرات صادق است و این قطرات طبق 

ایجاد می کنند . برای این برای این  COواکنشهای قبلی کربن خود را از دست می دهند و 

اهدی داشته باشیم باید بخشی از سرباره را برداریم و ببینیم که قطرات است یا شو @

وجود دارند سطح این قطرات متخلخل  mm 1.2-0.8دیده شده که مذاب با اندازه نه : 

  است و شکل آنها به صورت عدسی شکل است . 

مذاب به حالت تعادلی الزم  می باشد . به این ترتیب برای رسیدن COتخلخل به علت گاز 

کربن خودشان را شدیدا از دست بدهند و رات وارد سرباره شوند و در آنجا است قط

پس از آن برگردند به داخل مذاب، ادامه این روش باعث خواهد شد که درصد های 

  به حالت تعادلی خیلی نزدیک شود .  LDاکسیژن و کربن در روش های 

طرات : اندازه گیری اکسیژن و کربن نشان داده است که بررسی ترکیب شیمیایی این ق

اتمسفر است . این  100تا  50در تعادل با مقادیر کربن و اکسیژن در حدود  COفشار 

نشان دهنده این است که برای اینکه در آنجا حفره ایجاد شود باید بر کشش سطحی 

زم است ترکیب های غلبه پیدا کند و سرباره را پس بزند و لذا این فشار موضعی ال

  اکسیژن و کربن اندازه گیری شده است . ( در قطرات کوچک) :

  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@	 	

دقیقه دمش اتفاق افتاده : عدد ها یک پراکندپی نشان می دهند  15تا  6.3روند : از زمان 

اختالف بین اما در حالت کلی با افزایش زمان درصد کربن و اکسیژن کم شده است . 

درصد کربن و اکسیژن در قطرات با مذاب اصلی خیلی زیاد است . در کل پروسه کاری 



می بینیم که با افزایش زمان دمش مقادیر اکسیژن و کربن در قطرات و به تبع آن در 

مذاب کم شده است . انداره قطره ها می تواند در این پراکندگی مهم باشد برای قطره 

  های متفاوت این تغییرات بررسی شده است : های مختلف با قطره 

  مذاب اصلی 
1

4
<  

1

4
-

1

2
  

1
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-1  1in>  d  قطر قطرات

  مذاب 

0.61  0.225  0.29  0.32  0.38  %C  

0.136  0.004  0.005  0.006  0.014  %P  

0.021  0.027  0.025  0.025  0.024  %S  

  

روند : با افزایش قطر درصد عناصر افزایش پیدا می کند . مقایسه ترکیب مذاب اصلی 

با قطرات با قطر متفاوت نشان می دهد که ترکیب قطرات بزرگتر به مذاب نزدیکتر 

در  قطر برزگتر حذف عنصر آلیاژی کمتریاست به غیر از گوگرد . علت اینکه قطرات با 

از قطرات با قطر  نسبت سطح به حجم تنها کمترتد این است که آنها اتفاق می اف

گوچکتر است و هرچه سطح بیشتری داشته باشیم حذف بیشتر خواهد شد در مورد 

گوگرد موضوع عکس است علت این رفتار این است که در داخل مذاب یک محیط 

اکسیدان داریم که شرایط مناسبی برای حذف گوگرد نیست . لذا زیاد حذف نشده است 

 .  

  : گفته شد .  LDن زدایی در کوره کرب

کم می شود  COهنگامی که درصد کربن کم شود کف کردن کم می شود چون تولید 

  فوالد و .. را نداریم و مرحله سوم شروع می شود . -و سیستم گاز

در اثر تالتم قطرات وارد سرباره می شوند ولذا شروع به اکسید شدن می کنند و لذا 

سپس حذف کربن و سپس حذف   Siحذف می شود . ابتدا حذف  آلیاژی آنتمام عناصر 

  فسفر را خواهیم داشت . 



این است که در جایی که اکسیژن وارد می شود دما شدیدا  LDبزرگترین مزیت روش 

افزایش می یابد لذا دمای سرباره باال می رود و سرباره دمای باال تصفیه خوب انجام می 

است .  AC.LDاصالحات استفاده از روش  دهد . این رش شاهد اصالحاتی بوده یکی از این

  ک را هم تزریق می کنند . در این روش به همراه اضافه کردن اکسیژن پودر آه

  مقایسه النس مصرفی :

به صورت  CaOبرای اینکه دمای النس باال نرود از جداره ها آب عبور داده می شود . چون 

پودر اضافه می شود سریعا فعال می شود . در مقایسه با روش قبلی انتظار می رود که 

اریم . معموال در این فسفر سریعتر حذف شود چون سرباره ای اشباع از آهک فعال د

روش موقعی که کنورتر را می خواهند شارژ کند 
1

3
  30-20لوخه های کآهک به صورت  

درصد آهک به سیستم اضافه می شود . اگر مقدار  50میلی متر بعد با دمش اکسیژن 

درصد آهک تمام شد . سرباره خالی  50فسفر زیاد باشد معموال بعد از اینکه  تزریق 

جدیدی با باقیمانده آهک ایجاد می کنند و بعد از تخلیه مذاب سرباره را  شده و سرباره

را در جاهایی که  AC.LDجهت استفاده در مراحل بعدی نگه می دارند . برای همین روش 

  باشد استفاده می کنند .  LDمقدار فسفر مذاب بیشتر از حالت 

  : Phonixروش 

روش مورد استفاده در آهن خام با فسفر زییاد شهری در ایاالت امریکا است . در روش 

Phonix  که اصالح شده روش توماس است . کنورتر استفاده شده مشابه روش کف

  دم است توماس است . 

  وش توماس : رتفاوت در 

  عالوه بر مجراهایی برای دمش گاز در کف از یک النس اکسیژن هم استفاده می کند . 

  مراحل کار : 

ابتدا کنورتر ررا در وضعیت افقی قرار می دهند شارژ را که شامل قراضه ، آهک و آهن 

خام است به آن اضافه می کنند . بعد آن را به صورت قائم در آورده و دمش اکسیژن را 



درصد است .  30-40می کنند مقدار اکسیژن مورد استفاده با خلوص از کف شروع 

بن باعث می شود دقیقه ادامه می دهند . وجود آهک و حدف کر 6مدت زمان دمش تا 

ی داشته باشیم و ازتی که همراه هوا وجود دارد در داخل فوالد زیاد که کربن زدایی خوب

آن را به صورت افقی در آورده و حذف باقی نماند . بعد از تمام شدن این مرحله دوبار 

عناصر را با دمیدن گاز اکسیژن ادامه می دهند . حسن این کار این است که در این 

مرحله فسفر بیشتر حذف می شود و احتمال حل شدن نیتروژن در مذاب زباد است، این 

مرحله احتمال را از بین برده ایم . ( چون اکسیژن به صورت خالص اضافه می شود .) در 

دقیقه  1دوبار آن را به صورت قائم در می آوردند و در مدت زمان کوتاهی به مدت سوم 

بقیه عناصر را حذف می کنند . چون زمان خیلی کوتاه است مقدار اضافه کردن ازت به 

داشته باشیم مذاب بدست آمده  LDمذاب خیلی ناچیز است اما اگر مقایسه را با روش 

دارد . اما مزایای زیادی دارد . یکی از آنها این  Phonixازت کمتری نسبت به  LDاز روش 

  است که از اکسیژن خالص کمتر استفاده می کنیم . 

در مرحله اول حذف کربن و در مرحله دوم حذف فسفر در مرحله سوم حذف هر دو را 

  داریم .

  :  Phonixمزایای روش 

ون بازیابی حرارتی آن بیشتر است . مزیت دوم مقدار قراضه قابل استفاده بیشتر است چ

است . چون در اینجا به صورت  LDآن این است که میزان اکسیژن مصرفی کمتر از روش 

کف دم عمل می کنیم لذا همه اکسیژن دمیده شده واکنش داده است . مزیت بعدی 

  کوتاهتر است .  LDاین است که زمان این عملیات نسبت به 

  : Phonixمعایت روش 

تعداد مراحل کار زیاد و از نظر اپراتوری مشکلتر است و تجربه فوالد ساز در  -1

 نتیجه کار دخیل است . 

با ظرفیتهای باال نمی شود با آن کار کرد . چون مجبوریم کنورتر را در مراحل  -2

 مختلف ظرفیت آن را تغییر بدهیم 



الد با ازت مرغوبیت فوالدی که در این روش تولید می شود به خاطر تماس فو -3

 است .  LDکمتر از روش 

 یک عیب بزرگ است .  LDمشکل آخر عمر نسوز کف کم است و لذا نسبت به  -4

  :   Kaldoروش کالدو 

است . روش اصالح شده برای تولید فوالد از آهن خام  LDکنورتر کالدو مشابه کنورتر 

 17این است که این کنورتر نسبت به افق زاویه   LDحاوی فسفر زیاد . تفاوت آن با روش 

  درجه دارد و حول محور مرکزی آن قابل چرخیدن است .  20الی 

از یک النس اکسیژن استفاده می کنند که زاویه  LDبرای دمش اکسیژن مشابه روش 

درجه تغییر داد. از نظر النس  10درجه است ولی این زاویه را می شود تا  20آن حدودا 

شدن اکسیژن دهی  @برای  LDدارد و آن این است که در روش  LDی با روش تفاوت

فاصله النس تا سطح مذاب را تغییر می دهند اما در این روش زاویه آن را تغییر می 

دور در دقیقه است . این  30دهند. سرعت چرخشی که کنورتر کالدو دارد چیزی حدود 

زرک آن بازیابی حرارتی قابل توجه آن روش در سوئد طراحی شده و ایجاد شد . مزیت ب

  است .  LDاست طوری که مقدار قراضه قابل شارژ به آن دو برابر روش 

  علت باال بودن راندمان :

خارج شده از مذاب در قسمت  COدر این روش با توجه به طراحی که استفاده شده گاز 

را ایجاد می کند گرمای ایجاد شده به  CO2باالی کنورتر با اکسیژن واکنش کرده و گاز 

خاطر این واکنش جداره های کنورتر را گرم می کند و با چرخش کنورتر این گرما به 

مذاب منتقل می شود . حسن دیگری که این روش دارد این است که به خاطر چرخش 

رای این کنورتر سرباره تماس بیشتری با مذاب دارد و می تواند فسفر زدایی بهتری را ب

دارد این است که ماکسیمم  LDما انجام دهد . حسن دیگری که روش کالدو نسبت به 

درجه بیشتر نسبت به خاطر تداوم و  2000دمایی که در این کنورتر ایجاد می شود تا 

انتقال حرارت به سرعت انجام نمی شود در  LDانتقال حرارت سریع در صورتیکه روش 

اما آنقدر باال می رود که مقداری آهن به صورت بخار ناحیه ای که دمش اکسیژن داریم 



دقیقه دمش و رسیدن  20از دهانه کنورتر خارج می شود . معموال در این روش بعد از 

درصد سرباره را خارج می کنند و سرباره جدیدی را  2درصد و کربن  0.1مقدار فسفر به 

دمش ادامه پیدا می کند تا دقیقه  10بر روی مذاب ایجاد می کنند . برای سرباره دوم 

مقادیر عناصر اضافی به مقدار مورد نظر برسد . اگر مقدار فسفر بیش از حد باال باشد 

هد اما در مقادیر کم فسفر بار هم افزایش د 3سرباره را به  ممکن است مراحل ایجاد

ممکن است  این کار فقط با یک سرباره انجام شود . معموال برای اینکه تعادلی بین 

سرباره و مذاب ایجاد شود بدون اینکه دمشی انجام شود فرصت داده می شود تا 

تعادلی کامل برقرار شود و بعد مذاب را خارج می کنند دادن فرصت باعث می شود 

بهتر  LDاز این نظر از روش باقی مانده در سرباره به مذاب برگردد لذا  FeOمقداری 

  خواهد بود . 

بزرگترین اشکال این روش مشکل سایش نسوز است و این سایش به خاطر چرخشی 

  که این سیستم دارد بوجود می آید . 

  :  Rotorروش 

استوانه ای است که به صورت افقی قرار گرفته و حول محور خودش می چرخد سرعت 

سب متر و ارتفاع این استوانه برح  5-3دور در دقیقه و قطر آنها   5-3این گردش 

  متر متغییر است .  10تا  5ظرفیت 

تفاوت آن با روش کالدو این است که در سیستم از دو النس استفاده می شود که 

النس اول اکسیژن را به روی سطح مذاب می رساند و النس دوم هوا را به باالی مذاب . 

این روش مصرف اکسیژن ا نسبت به کالدو کاهش داده که باعث کاهش هزینه می 

  .شود 

مواردی که برای افزایش راندمان و فعال شدن آهک در کالدو گفته شد در اینجا نیز 

صادق است . در این روش هم بسته به اینکه مقدار فسفر چقدر باشد معموال از یک یا 

دو سرباره استفاده می شود سرباره اول موقعی خارج می شود که مقدار فسفر مذاب 



کل این روش مشابه کالدو است و به خاطر چرخش رسیده باشد . مش  0.3 – 0.1 به 

  سیستم سایش نسوز ها را داریم که به عنوان یکی از معایب این روش است . 

  :  Tandemروش 

یا اجاق باز است . هدف از انجام این روش این ات که سرعت  O.Hاین روش اصالح شده 

این کار در کنار یک کوره  کار و بازیابی حرارتی روش اجاق باز را افزایش بدهیم . برای

وره فوالد کاجاق باز معمولی محفظه مشابهی درست می شود زمانیکه در قسمتی از 

سازی انجام می شود که این فوالد سازی با دمش اکسیژن سرعتش قابل افزایش است 

با اکسیژن هوا در محفظه بعدی واکنش داده و گرمای ایجاد  (CO)محصوالت احتراق 

  ن (شارژ) می شود . صرف ذوب شدشده 

باعث سرعت زیاد واکنش ها می  O.Hلذا بازده کار باال می رود . وجود النس اکسیژن در 

شود . بعد از خارج کردن مذاب در قسمت اول با اضافه کردن قراضه در محفظه دوم 

ذوب شده است لذا به آن آهک و غیره اضافه کرده و محفظه اول را پر از قراضه می 

ا و اکسیژن جایشان عوض می شود و عکس کار اول در اینجا انجام می کنیم دمش هو

  شود . این کار پیوسته انجام خواهد گرفت . 

  ( اجاق باز ) : O.Hروش 

) علت نامگذاری این است که ممکن است نسوز بازی در آن B.O.Hمارتین (  –زیمنس 

استفاده شده باشد اما چون در تاریخچه این کوره ها از این کوره ها برای تولید فلزات 

غیر آهنی استفاده می شود لذا نوع اسیدی آن هم موجود است . دالیلی که برای توسعه 

  نوان کرد : عاین روش می شود 

قراضه ( در امریکا ) لذا خواستند روشی تولید کنند که تا  افزایش بی رویه مقدار -1

 % هم قراضه در خود حل کنند .  100

سرعت فوالد سازی باال بود و کنترل فرآیند کار سخی بود برای همین الزم بود  -2

های  شکه سرعت فوالد سازی یا فرآیند فوالد سازی طوری انتخاب شود که با رو



ه باشد . مهمترین نکته ای که اهمیت داشت این کانالیزه موجود همخوانی داشت

کم  –بتوانیم روشی ایجاد کنیم که در داخل آن بشود فوالد های کربنی بود که 

 آلیاژ و با آلیاژ متوسط را تولید کنیم .

هیچکدام از آنها فوالد آلیاژی تولید نمی کنند چون اساسا عنصر آلیاژی را حذف  -3

 جاد شد .می کنند . برای همین این روش ای

درجه  1400حداکثر دمایی که با استفاده از شعله قابل ایجاد بود معادل حدودا  -4

الزم داریم  1700-1750سانتی گراد بود در صورتیکه برای فوالد سازی دمای بین 

معموال رابطه ای که بین برطرف شده  O.Hکه این مشکل هم با توسعه روش 

دارد به صورت زیر است دمای شعله و دمای باری که در تماس با شعله قرار 

 یعنی همواره دمای شعله باالتر از بار است . 

*	شعله

*	بار
=

1

0.7
  

های حرارتی استفاده می را ایجاد کرده اند و از بازیابی  O.Hبرای حل این مشکل روش 

  این است که دمای کاری را تا می توان افزایش داد . کنند وظیفه بازیابی حرارتی

بازیابی گرمای الزم برا پیش گرم کردن را تامین می کنند اگر سوخت ما متان باشد . 

  واکنش انجام شده به صورت زیر است : 

8A2 + 2$2 + !H4 =	!$2 + 2H2$ + 8A2  

	در	صورت	استفاده	از	هوا ⇒ 	�
شعله

≈ 3600℃  

  برای باالتر بردن دما می توانیم 

 .هوای وارد شده را پیش گرم کنیم  -1

 مقدار نیتروژن ورودی را کم و اکسیژن ورودی را زیاد کنیم .  -2

 خود گاز را بیاییم پیش گرم کنیم .  -3



در مرحله اول مذابی داریم و در مشعل سوخت با مقداری بازیافت ایجاد شعله می کند 

باال ایجاد می کنند گاز های گرم در بازیاب باز هم گرمتر می و محصوالت احتراق با دمای 

دقیقه ادامه می یابد تا بازیاب سمت راست دمایش پایین بیاید در  20-30شوند این عمل 

مرحله دوم جهت مشعل و گاز خروجی عوض می شود سپس همین کار تکرار می 

می شود . برای اصالح  شود این کار باعث گرم شدن هوا می شود . گرما در بازیاب حفظ

این روش باید تا می توانیم پیش گرم هوای ورودی را زیاد کنیم لذا باید بازیابها بزرگتر 

بوده و بهتر کار کنند و همچنین گاز مصرفی را م باید گرم کنیم . بازیابها جهت حفظ 

  گرمای گاز های خروجی به کار می روند . 

 5برای اینکه تشعشع ایجاد شده در داخل کوره راندمان باالتری داشته باشد همراه گاز 

درصد مازوت هم اضافه می کنند لذا تشعشع ایجاد شده در کوره بیشتر شده و لذا 

حرارت شعله بهتر به مذاب منتقل می شود چون گاز متان از نظر جهانی قیمت باالیی 

استفاده نمی گنند لذا هرجا که سوخت ارزانی باشد  CH4حتما از   O.Hدارد در کوره های 

ذوب است و سعی می  300تا  200از آن استفاده می شود . معموال عمر نسوز قسمت کف 

کنند تا عمر جداره ها هم مشابه عمر کف باشد چون سقف کوره تماسی با بار ندارد 

به تشعشع  ممکن است سقف را از آجر های سیلیسی استفاده کنند چون مقاومت

: بارگیری است . اول  O.Hبهتری نسبت به آجر های بازی دارند از این مرحله کار کوره 

آهن قراضه نرم را جهت جلوگیری از صدمه به نسوز ها اضاقه می کنند بعد آهک و 

قراضه و اگر چدن به صورت شمش باشد به کوره اضافه می شود . در مرحله دوم 

برای این کار از توان کامل مشعلها استفاده می شود تا در ذوب کردن بار انجام می شود 

کوتاهترین مدت زمان عملیات ذوب انجام شود در مرحله سوم اگر الزم باشد به 

کوره آهن خام اضافه می کنند برای این کار از لوله های سرامیکی استفاده می کنند تا 

لیات تصفیه انجام باعث فرسایش قسمتهای مختلف کوره نشود . در مرحله آخر عم

می شود که زمان آن بستگی به ضخامت مذاب موجود در کوره دارد هرچه این ضخامت 

بیشتر باشد این زمان طوالنی تر خواهد بود علت آن به ازای هر متر مربع از سطح کوره 

  ساعت است .  12-18تن مذاب خاوهیم داشت . زمان فوالد سازی بین  5تا  4



تولید کوره انجام می شود حذف سیلیسیم است . این عنصر واکنش هایی که در این 

SiO2  می کند که با پیوستن به سرباره با آهک ترکیب شده و قدرت سرباره را کم می

کند . واکنش حذف کربن سرعتش کم است . برای اینکه سرعت آن را افزایش بدهند 

زنی حباب کم کنند . آهک را به صورت کربنات وارد می کنند تا مقداری از مشکل جوانه 

معموال برای اینکه سرعت واکنش ها زیاد شود به سرباره مواد سیال کننده اضافه می 

شود و یک مشکل بزرگ این کار افزایش مقدار ، از بین رفتن نسوز های جداره هاست . 

برای اینکه راندمان این نوع کوره ها را اضافه کنند از روش های مختلفی استفاده می 

یکی از این روش ها اضافه کردن اکسیژن بر روی سطح مذاب است . مشابه کنند . 

 LDولی النسی که برای این نوع کوره ها استفاده می کنند با النس    Tandemروش 

 آنچنان زیاد است که سرعت خروج LDمتفاوت است معموال سرعت دمش گاز در روش 

گاز تا حد سرعت صوت هم می رسد ولی در این روش به علت کف کردن سرباره و 

محدودیت ارتفاعی که در این کوره ها وجود دارد نمی شود از سرعتهای زیاد استفاده 

کرد . روش بهتر برای افزایش سرعت فوالد سازی به این روش استفاده از روش های 

رای مثال در صورتیکه مقدار عناصری مثل فوالد سازی دو گانه یا چند گانه است . ب

سیلسیم یا منگنز بیش از حد باشد با دمش اکسیژن بر سطح مذاب در داخل پاتیل 

وارد کوره می ابتدا مقدار این عناصر را کاهش می دهند و بعد از آن آهن خام االح شده را 

ثل بسمر مقدار کنند . روش دیگر این است که ایتدا با استفاده از کنوتر های ارزانی م

یا  O.H) کاهش داده می شود و بعد از آن ادامه کار در کوره  Si  ،Mnاین عناصر ( کربن ، 

  اجاق گاز پی گیری می شود . 

  کوره های الکتریکی :

به دو دسته القایی و قوسی تقسیم می شوند . در مورد موره های قوسی به دو دسته 

طر اساس کار متفاوت مستقیم . به خاتقسیم می شوند با قوس مستقیم و غیر 

ی از این کوره ها برای فوالد سازی ( حذف عناصر آلیاژی مضر مثل فسفر کوره های القای

و گوگرد ) استفاده نمی شود . در سیستم القایی جریان الکتریکی در داخل شارژ القا می 

می آید هر چه شود در اثر این جریان شارژ گرم می شود و در نهایت به صورت مذاب در 



فرکانس کوره باالتر باشد حرارت ایجاد شده د ر شارژ بر روی سطح آن متمرکز می 

شود اما اگر فرکانس پایین باشد در عمق های بیش تر از آن گرما ایجاد می شود . 

  غییر فرکانس کوره ها دو نوع است .سیستم کار برای ت

وارد یک   Hz 60-50رکانس اولین روش به این صورت است که ابتدا برق شهر با ف -1

الکترو موتور می شود ، در مقابل این الکتروموتور، الکتروموتور دیگری وجود 

دارد که سبک سیم پیچی آن متفاوت از الکتروموتور اولیه است به این ترتیب 

 به فرکانس های گمتر یا بیشتر تبدیل می شود .  Hz 60-50فرکانس 

ه مزیت بزرگ آنها حجم کم تجهیزات کوره استفاده از روش های الکترونیک : ک -2

ای آنها است . به خاطر اینکه در این روش ها گرما در داخل مذاب متمرکز می 

شود و همیشه سرباره خشک تر از مذاب است لذا از این روش ها همیشه برای 

مضر ذوب مجدد استفاده می کنند به این صورت که مواد اولیه خالی از عناصر 

سفر را به داخل کوره شارژ می کنند و با افزودن عناصر مورد مثل گوگرد و ف

 نظر آلیاژی فوالدی مطلوب را بدست می آورند .

بزرگترین کاربرد روش های القایی در تولید فوالد های آلیاژی خاص و در صنایع نظامی و  

هوایی است . به طور خالصه روش القایی فقط کار ذوب مجدد را انجام می دهد و اصالح 

 Tiترگیب شیمیایی به صورت افزودن عناصر آلیاژی است . برای اینکه عناصر فعالی مثل 

 ،Nb   سازی از مذاب خارج نشوند ممکن است در سطح این نوع فوالد ها در موقع فوالد

سرباره ایجاد کنند ولی وظیفه این سرباره تنها حفاظت از این عناصر است و واکنش 

متالورژیکی خاصی را انجام نمی دهد . مزیت بزرگ این نوع کوره ها این است که کنترل 

ه ریشه آنها بر می گردد به سیستم دمایی خیلی خوبی را می شود روی آنها اعمال کرد ک

  کنترل برقی دارند . 

ه ولی این راندمان تنها در داخل کور بزرکترین مزیت آنها راندمان باالی آنها است

راندمان باالیی است . چون قوس مستقیما بین دو قطب مثبت و منفی ایجاد می شود و 

گر آنها این است که از نظر انرژی الکتریکی به انرژی حرارتی تبدیل می شود . مزیت دی



محیط زیست آالیندگی کمی دارند و صنعت فوالد سازی به سمت این کوره ها پیش می 

مان رود . اگر این راندمان را به صورت از تولید تا مصرف انرژی الکتریکی نگاه گنیم راند

حله خوبی ندارند و در کشور ما استفاده از این روش ها زیاد اقتصادی نیست چون در مر

است و راندمان کل با حاصلضرب راندمان   %30تولید انرژی الکتریکی راندمان نیروگاه ها 

راندمان نیروگاه بدست می آید . حسن بزرگ روش های فوالد سازی   X کوره قوس 

قوسی این است که چون گرما در باالی سرباره آزاد می شود سرباره ایجاد شده از نظر 

م تصفیه را دارد و بسته به اینکه به چه صورتی شارژ را وارد متالورژیکی توانایی انجا

بکنند و یا اینکه قوس به چه ترتیبی اعمال شود می تواند دارای طراحی های کوره 

مختلفی باشد . این کوره ها معموال مشکل جذب عناصر عناصر گازی نظیر عناصر ازت 

ه را از روی سطح اینها ، نیتروژن و اکسیژن را دارند به خصوص مواردی که سربار

برداشته اند و بروی همین توصیه می کنند در کمترین زمان ممکن فوالد تولید شده 

مورد استفاده قرار بگیرند . البته این کوره ها مشکل اساسی دارند و آن ایجاد گاز هایی 

است که می توانند برای محیط زیست خطرناک باشند و حتی باعث ایجاد باران های 

  می شوند . اسیدی 

و  CaOدرجه تحت سرباره  1600سیلیکات دی کلسیم در دمای فوالد کربنی در یک بوته 

  معادل یک اتمسفر است :  PCOقرار دارد که در این اتمسفر  CO2-COدر اتمسفر 

و  CaOالف ) ترکیب سرباره ای که در تعادل با فوالد در بوته می باشد و اکتیویته های 

SiO2  . را تعیین کنید  

  را تعیین کنید .  Siدرصد کربن درصد  1ب) برای فوالدی شامل 

 JK" + $2 	
	جامد

LMN	〈JK$2〉																													∆R° = −222800 + 47.6�	  

2〈!〉 + 2 $" → 2!$																															∆R° = 	−53400 − 42�	  

〈!〉 + 2 $" → !$2																																		∆R° = 	−24200 − 0.2�  

〈!〉 →  $"1%																																													∆R° = 5400.10.1�  



$2 → 2 $"1%																																												∆R° = 	−56600 − 1.14�  

JK$2 + 2(!�$) → 〈!�2JK$4〉														∆R° = 	−24400 − 5.2�  

JK →  JK"																																																			∆R° = −2800 + 5.5�  

2 S@" + 2 $" → 2(S@$)																						∆R° = 	−111250 + 21.7�  

  

  را ببینیم .  SiO2-CaOباید نمودار تعادلی 

  

!�2JK$4

	در	تعادل	است	با
T......../ 42% JK$2, 58%!�$  

�4<� =?  

��	�2
=	?  

(JK$2) + 2(!�$) = 〈2!�$. JK$2〉   

∆R°1600 = 1.29 × 104 				→    	از	جمع	و	تفریق	های	واکنش	فوق	

است لذا سرباره اشباع از این ماده است لذا اکتویته آن   2CaO.SiO2چون جنس بوته از 

  صفر است . 

0 =	
<22=3.WX32

<2=3
2 <WX32

  

K  . معلوم است  

��	�2
= 0.02				 ⇒ 			�4<� = 0.062  

  داریم :  Si-C-Feب) مذابی شامل 

  

 !"1% +  $" = !$(Y)																					∆R° = 	−3870 − 10.33� = −��Z,0(�[4)  



JK$2 + 2 !"1% = 2!$ +  JK"1%										∆R° = 130600 − 63.8� = −��Z,0(�	[4) 

  چون مقدار کربن معلوم است لذا رابطه بین اکسیژن و کربن نوشته شده است . 

0(�	[4) = 0.054			,								0E[\ = 492							
در
⇒		 � = 1600℃ 

  فرمولها برحسب درصد وزنی است . 

% $" =
123

](2^3)% 4"
=

1

492
= 2.53 × 10[3  

% JK" =
](WX^2)×<WX32×

 %4"2

123
2 =

0.054×0.02

1
= 1.58 × 10[3  

 


