
Steel Making

)فايل سوم(



)Fe-Mn-Sسيستم ( گوگرد زدايي
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.منگنز از آهن فعالتر است-
FeS+Mn=MnS+Fe

فايده اين واكنش چيست؟-
)Fe-H-Sسيستم (مشكل حذف گوگرد در كوره اجاق باز -

H2+[S]=H2S lnk=(-2150/T)-1.426
آيا ميتوان گوگرد را با اكسيد كردن حذف كرد؟ -
Fe-O-Sبررسي سيستم -

SO2=[S]+2[O] ΔG=-1340-12.81T
نتيجه؟ اين واكنش چه نفعي دارد؟ آيا حذف گوگرد عملي است؟

مشكل استفاده از منگنز به عنوان گوگرد زدا چيست؟
ميزان منگنز مورد نياز براي گوگرد زدايي

فوالدهاي غير ساختماني-
فوالدهاي ساختماني-

مشكل گوگرد زدايي با منگنز-



)Fe-CaO-Sسيستم ( گوگرد زدايي

[FeS]+(CaO)=(CaS)+(FeO)

.افزايش دما باعث افزايش ثابت تعادل ميشود
:عوامل موثر بر گوگردزدايي

CaOميزان 

)چگونه آن را كم كنيم؟( FeOميزان 
افزايش فصل مشترك

افزايش دما و لذا افزايش ديفوزيون
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[FeS]+[CaO]+[C]=(CaS)+[Fe]+CO



)تاثير بازيسيته سرباره(گوگردزدايي 

• (Na2O)+[FeS]=(Na2S)+(FeO)

Na2Oحسن و عيب گوگرد زدايي با •
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گازها در فوالد

:گازهاي موجود•
• CO, N2, O2, CO2, H2O, … 

:مشكل حضور گاز در فوالد•
علت؟: كاهش استحكام•
مانند نيتروژن: تركيب شدن گازها با آهن و توليد آخال و تركيبات ترد•
مانند هيدروژن: ايجاد ترك سرد•
هيدروژن•

رطوبت، آهك: منشاء•
حد حالليت هيدروژن در فوالد•
تاثير سرعت سرد كردن•
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تردي هيدروژن
:مكانيزم انحالل هيدروژن در فوالد•

• H2O+[Fe]=(FeO)+H2

• H2=2[H]       logk=(-5340/T)-2.3,   k=[H]2/P(H2)

بر واكنش اول FeOتاثير ميزان •
اتمسفر 1: درجه سانتيگراد 1530فشار بخار هيدروژن در •
اتمسفر 105*4.8: درجه سانتيگراد 27فشار بخار هيدروژن در •
:شناسايي حفره هاي ناشي از گازهاي مختلف•
هيدروژن•
اكسيژن•
نيتروژن•
فرق بين حفره هاي گازهاي احيايي و اكسيدي•
نگه نداشتن مذاب / COتالطم و ايجاد حباب / انجماد آرام: راههاي حذف هيدروژن•

در دماي باال
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گاز نيتروژن

)كنورترهاي كف دم(دمش هوا : منشاء•
)  چه مواردي؟(مضر : وجود ازت •
/تركيبات نيتريدي/ كاهش استحكام•
پرت حرارتي زياد•
)چه موقع؟(مفيد •
•N2=2[N] ,  k=[N]2/P(N2)

:روشهاي حذف و كاهش نيتروژن•
)مشكل در مرحله فسفر زدايي( CO2و يا آرگن، بخار آب و يا  COاستفاده از حباب گاز •
)محدوديت؟(كاهش درصد ازت در گاز دميده شده •
فوالدسازي تحت خال•
Alاستفاده از •



سرباره هاي فوالدسازي

مواد + ناخالصيهاي اكسيد شده: منشاء•
اضافه شده مانند آهك ويا فلورين 

)CaF2(
علت افزودن فلورين؟•
عامل مهم سازنده سرباره فوالدسازي؟•
:سرباره ها•

ويسكوز–
سيال و روان–
چرا سياليت مهم است؟�

نحوه خالي كردن سرباره؟�

سرباره هاي اسيدي•

• SiO2,P2O5,V2O5,Cr2O3

سرباره هاي قليايي•

• CaO,MgO,FeO,MnO

سرباره هاي آمفوتر•

• Al2O3,V2O3,Fe2O3

)R(بازيسيته •



روش هاي فوالدسازي

روش بسمر•
ساله دارد 50قدمت •
جنس جداره•
ضخامت جداره فوالدي و نسوز•
ضخامت نسوز در كف كوره•
غير سيال: نوع سرباره•
تعويض نسوزهاي كف و ديواره ها•
قطر نازلها، تعداد نازلها•
فشار هواي ورودي•
آهن خام: مواد شارژ•

قراضه+ 
ميزان دمش



كنورتر بسمر

نحوه تامين حرارت•
سوختن منگنز و سيلسيم•
سوختن كربن•
.)موردي استفاده ميشود(كاهش زياد كربن : مرحله سوم•
دمش تا قسمتي از مرحله دوم: توليد فوالد پر كربن•
عدم / تخريب سريع و زياد نسوزها: ايراد روش بسمر•

توانايي كنترل گوگرد و فسفر
اضافه كردن بخار آب/ اضافه كردن قراضه: تنظيم دما •
اكسيژن زدايي بعد از مرحله سوم دمش با استفاده از •

عناصر آلياژي



)بسمر بازي(كنورتر توماس 

)MgO-CaO(دولوميت : جنس نسوزها •
• MgO: 36-40%, CaO: 56-58%, SiO2<2%

• Fe2O3+Al2O3<4%

/  درجه 700مواد با قطران مخلوط شده و پخت در دماي / نسوز بهتر: بيشتر  MgOهرچه •
پخت نهايي در حين فوالدسازي

:مواد اوليه•
بيشتر از (و فسفر بيشتر %) 0/5-0/25(سيليس كمتري از روش بسمر دارد  (آهن خام  -1•

چرا؟%)/ 1/5
چگونه سيليس را حذف ميكنيم؟•
حذف منگنز•
)وزن آهن خام% 15-10) (كربناتي و يا خشك(آهك  -2•
)وزن آهن خام% 20تا / تنظيم دما(آهن قراضه  -3•
)بيشتر از بسمر(اتمسفر  2/5 -2/ متر مكعب به ازاي هر تن آهن خام 450- 340هوا -4•
علت نياز به فشار دمش بيشتر؟•



%/  85-80راندمان توماس / راندمان كنورتر•
علت كاهش راندمان؟

ترتيب سوختن عناصر•
شعله آبي كدر و (سوختن منگنز و سيلسيم •

كوتاه
در آخر / شعله زرد رنگ و بلند(سوختن كربن •

به خاطر اكسيداسيون آهن قهوه اي و كوتاه 
.)  ميشود

فسفر زدايي: مرحله سوم•
افزايش ميزان منگنز در اواخر مرحله دوم و •

برگشت منگنز: سوم
0افزايش حالليت نيتروژن•

فوالدسازي در كنورتر توماس



فسفر زدايي•

• 2[P]+5[O]+4CaO=(4CaO.P2O5)
/  سرباره گيري/ ايجاد سرباره فسفات اشباع/ ايجاد سرباره فسفات فير اشباع: مراحل فسفر زدايي •

ايجاد سرباره اشباع از آهن
گوگرد زدايي•
حجم مذاب % 50با فرض حجم سرباره / 10:ماكزيمم نسبت گوگرد در سرباره به گوگرد در مذاب •

.فقط نصف گوگرد حذف ميشود=
براي حذف آن بايد سرباره اوليه تخليه و سرباره اشباع از / خيلي نميتوان گوگرد را با آن حذف كرد•

.آهك اضافه شود
اكسيژن زدايي•
اضافه كردن عناصر اكسنده قوي مانند سيلسيم و آلومينيوم•
چرا در اين مرحله بايد سرباره قبلي حذف شده باشد؟•
اكسيژن زدايي پاتيلي: روش ديگر•
)  100<85*(P+5%N%)(توليد فوالد با ازت باال  : عيب روش توماس•

فوالدسازي در كنورتر توماس



:علت زياد بودن نيتروژن•

مراحل اول و دوم دمش؟•
مرحله سوم دمش؟•
:راه حلهاي حذف مشكل ازت•
استفاده از دمش جانبي -1•
نيتروژن% 70استفاده از هوا با  -2•
CO2جايگزيني نيتروژن با بخار آب يا  -3•

عيب و ميزيت بخار آب نسبت به دي اكسيد كربن•
CO2مشكل •

• CO2=CO+[O]

تزريق گاز آرگن يا هر گاز خنثي ديگر -4•

مشكل ازت دركنورتر توماس



:علت زياد بودن نيتروژن•

مراحل اول و دوم دمش؟•
مرحله سوم دمش؟•
:راه حلهاي حذف مشكل ازت•
استفاده از دمش جانبي -1•
نيتروژن% 70استفاده از هوا با  -2•
CO2جايگزيني نيتروژن با بخار آب يا  -3•

عيب و ميزيت بخار آب نسبت به دي اكسيد كربن•
CO2مشكل •

• CO2=CO+[O]

تزريق گاز آرگن يا هر گاز خنثي ديگر -4•

مشكل ازت دركنورتر توماس



كنورتر كف دم•
اولين سيستم پيشنهادي براي ذوب آهن اصفهان•
توسط آلمان غربي توسعه يافته•
عمر نسوز كف و (فقط نصف كف آن مجراي دمش دارد  -1: تفاوت با روش توماس•

.)ديواره ها يكي است
از مسير داخلي گاز اكسيژن و پودر آهك و از مسير ( وجود لوله هاي دوجداره در كف  -2•

.)بيروني گاز متان يا پروپان وارد ميشود
فايده ورود اكسيژن و پودر آهك؟•
مزيت حضور گاز پروپان يا متان؟•
را تامين ميكند CaOگرما براي حذف با •
فشار جزئي باال دارد از مذاب با ارتفاع بيشتر ميتوان استفاده كرد•
.به خاطر گرماي زياد قراضه بيشتري ميتوان ذوب كرد•
.استفاده ميكند) مثال گازوئيل(به جاي پروپان از سوخت مايع : LWSكنورتر •

)OBM(كنورتر توماس اصالح شده 



حذف مشكل نيتروژن، استفاده از قراضه بيشتر، (كنورتر دمش از باال با اكسيژن خالص •
)راندمان حرارتي بيشتر

اول تخليه فوالد مذاب و بعد تخليه سرباره•

LDكنورتر 

چرا ضخامت نسوز زياد است؟



قطر دهانه كنورتر چگونه بايد باشد؟•
دليل نياز به سيستم آبگرد در جداره فوالدي دهانه كنورتر؟•
النس اكسيژن•
.قسمت انتهايي نازل از جنس مس و بقيه آن فوالدي است•
.)درجه آن را خنك ميكند 40با دماي (سيستم آبگرد •
زاويه دمش؟ اهميت پخش يكنواخت اكسيژن؟•
.تركيب مياني بسمر و توماس است:تركيب شيميايي مذاب•
.مشكل حذف گوگرد و فسفر وجود ندارد•
.بازي است: جنس نسوز آن•

روشهاي چند سرباره . روش دوسرباره اي استفاده ميشود: گوگرد% 0/7تبديل مذاب با •
)عيب/ مزيب(اي؟

محدوديت سيليس در مذاب؟ روش حذف آن•
%.0/3- 0/2: فسفر در آهن خام •

LDكنورتر 



علت حذف همزمان گوگرد، فسفر و كربن؟•
/  درجه2000دماي سرباره / دمش مستقيم اكسيژن روي سرباره •

حذف فسفر و گوگرد/ فعال شدن سريع آهك
به علت سرعت باالي فرآيند و اكسيد شدن : افزايش سريع دما•

خود آهن
.مشكل برگشت منگنز ديده ميشود•
با تجديد سرباره اشباع از آهك / مقدار اوليه% 50:حذف گوگرد•

.بيشتر ميشود) CaF2+ يك چهارم آهك مصرفي ( 
 FeOكمترين مقدار / اتمام جوشش كربن: زمان حذف گوگرد•

.در سرباره به علت مصرف اكسيژن با كربن
در سرباره MnOو  SiO2دليل كم شدن درصد •
؟CaF2مشكل •
اضافه شدن تدريجي آهك•

LDحذف عناصر دركنورتر 



:سه مرحله براي كربن زدايي مشخص است•
وابسته به طراحي النس. / با گذشت زمان سرعت زياد ميشود 1ناحيه •
وابسته به غلظت كربن./ سرعت ثابت است 2ناحيه •
وابسته به غلظت كربن./ با گذشت زمان سرعت كم ميشود 3ناحيه •
منحني حذف كربن تعادلي است؟ LDچرا در كنورتر •
پخش شدن فطرات مذاب در داخل / توليد سرباره پفكي: جواب•

/  به تعادل رسيدن كربن بين قطره مذاب و سرباره پفكي/ سرباره
برگشت قطره به درون مذاب

ميليمتر   1/2شواهد؟ حضور قطرات مذاب متخلخل با قطر •
زمان و قطر قطرات : پارامترهاي موثر در حذف عناصر كربن و فسفر•

مذاب درون سرباره
غلظت گوگرد در قطره از كل مذاب بيشتر (علت رفتار متفاوت گوگرد •

چون درون قطره مذاب محيط اكسيدان وجود دارد لذا گوگرد ): است
پس چرا غلظت بيشتر ميشود؟. حذف نميشود

LDكربن زدايي دركنورتر 



.تفاوت آن در طراحي النس اكسيژن است• .تفاوت آن در طراحي النس اكسيژن است•
پاشش پودر آهك به همراه دمش اكسيژن •
حذف سريع فسفر به علت سرباره اشباع از آهك و فعال شدن •

سريع آهك
.در مواردي كه مذاب فسفر بيشتري دارد: AC.LDكاربرد •
يك سوم به صورت كلوخه در ابتدا، : نحوه اضافه كردن آهن•

به صورت پودر همراه با اكسيژن، يك ششم باقيمانده بعد % 50
.از تخليه سرباره و براي ايجاد سرباره جديد

AC.LDكنورتر 



.كنورتر اصالح شده توماس است• .كنورتر اصالح شده توماس است•
.كنورتر كف دم براي مذابهاي با فسفر باال است. در اياالت متحده توسعه يافته است•
.عالوه بر دمنده هاي كف، النس اكسيژن هم دارد: تفاوت با توماس•
: مراحل كار•
شارژ در حالت افقي -1•
دقيقه 6/ اكسيژن% 40-30:دمش به صورت قائم -2•
دمش به صورت افقي با النس -3•
.جذب نيتروژن كمتر است/ حذف فسفر بهتر است: مزايا•
زمان كم حذب نيتروژن/ دقيقه 1دمش قائم به مدت  -4•
:LDمعايب اين روش نسبت به روش •
.كيفيت فوالد آن پايين تر است چون جذب نيتروژن بيشتري دارد•
.عمر نسوز كف آن كمتر است•
.با ظرفيتهاي باال كار نميكند•
.  تعداد مراحل كار زياد بوده و از نظر اپراتوري پيچيده است•
:LDمزاياي اين روش نسبت به روش •
.از اكسيژن خالص كمتري استفاده ميشود Phonixدر روش  •
.زمان فرآيند كوتاهتر است•
.قراضه بيشتري ميتوان استفاده كرد•

Phonixكنورتر 



.است LDمشابه كنورتر • .است LDمشابه كنورتر •
.براي مذابهاي با فسفر باال است•
كاهش شدت / چرخش حول محور مركزي/ درجه با افق 20- 17زاويه : LDتفاوت با •

با دور و نزديك كردن النس انجام  LDدر (درجه  20-10دمش با تغيير زاويه بين 
.)ميشود

دور در دقيقه 30: سرعت چرخش•
طراحي و ساخت كشور سوئد•
:  LDمزياي آن نسبت به •
.)است LDميزان شارژ قراضه آن دو برابر (بازيابي حرارتي بسيار باال •
فسفر زدايي بهتر)= به دليل چرخش(تماس بيشتر سرباره و مذاب •
)عدم تبخير آهن(عدم ايجاد حرارت موضعي به علت چرخش •
سايش زياد نسوز به علت چرخش كنورتر: بزرگترين عيب•
علت باال بودن راندمان حرارتي•
/ گرم شدن جداره هاي كنورتر/ با اكسيژن در قسمت بااليي كنورتر COواكنش •

انتقال حرارت به مذاب/ چرخش كنورتر
مراحل كار•
%2و كربن به  0/1رسيدن فسفر به ) دقيقه دمش 20بعد از (سرباره گيري اول •
سرباره گيري/ دقيقه 10ايجاد سرباره دوم و دمش به مدت •
)ئرصئرت زياد بودن فسفر(ايجاد سرباره سوم •
)به مذاب Feبه صورت  FeOجهت برگشتن (دادن فرصت به مذاب بدون دمش •
تخليه•

كنورتر كالدو



متر و طول  5-3قطر آن / دور در دقيقه 5-3چرخش حول محور  با سرعت / استوانه افقي• متر و طول  5-3قطر آن / دور در دقيقه 5-3چرخش حول محور  با سرعت / استوانه افقي•
.متر است 10-5استوانه 

تفاوت با .براي فوالدسازي آهن خام فسفر باال استفاده ميشود./ روش فوالدسازي بازي است•
باعث سوخت / دمش به باالي مذاب/ دمش زير مذاب/ استفاده از دو النس اكسيژن:  كالدو
CO شده و مصرف اكسيژن را نسبت به كالدو كم كرده است.

.مثل كالدو بسته به ميزان فسفر تعداد سرباره گيري مشخص ميشود•
.رسيده باشد% 0/12 -0/1وقتي كه فسفر مذاب به : خروج سرباره اول•
.مانند كالدو سايش نسوز در اثر چرخش كنورتر: مشكل روش روتور•

Rotorروش 



)زيمنس مارتين(اجاق باز روش 



BOHيا  OH)مارتينزيمنس (اجاق باز روش 

.نوع اسيدي و بازي آن موجود است•
.در قديم براي توليد فلزات غير آهني استفاده شده است•
:داليل توسعه اين روش•
%)100حتي تا (ميتواند قراضه بيشتري را ذوب كند •
سرعت فوالدسازي پاييني دارد•
.فوالد آلياژي توليد ميكند•
استفاده از پيش گرم شارژ يا هوا و ./ دماي شعله را دارد% 70دماي بار همواره (استفاده از حرارت بازيابي شده •

.)سوخت ورودي باعث افزايش دما ميشود
نحوه بازيابي گرماي گاز خروجي•
.ذوب است 300تا  200عمر نسوز كف كوره •
/ شارژ آهن خام -4/ ذوب كردن -3/شارژ آهك و قراضه و شمش چدن-2/شارژ آهن قراضه -1: مراحل فرآيند•

افزايش زمان تصفيه= افزايش عمق)/ ساعت زمان ميبرد 18تا  12بسته به عمق شارژ (تصفيه 
.تن بر هر متر مربع سطح كوره است 5تا  4سانتينتر و مقدار شارژ  60تا  50ضخامت شارژ بين •
بهتر است ابتدا در ./ قدرت سرباره آهكي كم ميشود/ سيليس وارد سرباره شده/ حذف سيلسيم در كوره اتفاق مي افتد•

پاتيل يا كنورتر بسمر مقدار سيلسيم و منگنز كم شود و در نهايت مذاب وارد كنورتر اجاق باز شود
تا مشكل جوانه زني حباب / براي افزايش آن آهك به صورت كربنات وارد ميشود/ سرعت حذف كربن كم است•

.كم شود
Tandemاجاق باز اصالح شده يا روش •
.كار و بازيابي حرارتي افزايش يافته استسرعت •
خروجي با هواي دميده شده به  COگاز / در كنار محفظه كوره محفظه مشابهي وجود دارد كه با قراضه شارژ ميشود•

.ميكندمحفظه دوم واكنش داده و گرماي ايجاد شده قراضه را ذوب 



)القايي و قوس الكتريك(الكتريكي روش 
روش القايي•
.براي حذف فسفر و گوگرد استفاده نميشوند•
.گرما در اثر القا در شارژ ايجاد ميشود•
.حرارت در سطح مذاب متمركز ميشود= فركانس باالتر•
جريان در عمق بيشتر= فركانس پايين تر•
گرما در مذاب ايجاد و متمركز ميشود لذا سرباره سردتر از مذاب بوده و قابليت حذف  : عيب•

براي ذوب مجدد و توليد فوالد آلياژي بكار ميرود=== عناصر ندارد
.كنترل دماي خيلي خوبي دارند: مزيت•
:روش قوس الكتريك•
:مزايا•
.راندمان باال دارند•
.آلودگي كمي دارند•
.گرماي قوس در سرباره آزاد ميشود•
معايب•
.راندمان كلي كوره پايين است•
بايد فوالد توليد / مخصوصا بعد از سرباره گيري باال دارند) مانند نيتروژن و اكسيژن(جذب گاز •

.شده سريعا مصرف شود


