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 Na2CO3فسفر زدايي و گوگرد زدايي آهن خام مذاب توسط 

 

 خالصه

ردن فسفرزدايي و گوگرد زدايي فلزات مذاب به وسيله اضافه ك

3CO2Na مورد مطالعه قرار گرفته است. نتايج به دست آمده 

 به صورت زير است:

متر ك Si( ميزان فسفرزدايي مذاب در دماي پايين تر، مقدار 1

 باالتر بهبود مي يابد.  3CO2Naو حجم افزوده 

ي منسبت گوگردزدايي با دماي پايين تر مذاب كمي بهبود ( 2

  3CO2Naو  Siيابد، تاثيري در رابطه با مقادير مختلف 

 مشاهده نشد.

 دقيقه پس از افزودن  6تا  3( از آنجا كه فسفر زدايي 3

3CO2Na   تحت محتوايSi  فسفر باال بدست مي آيد، متعاقبا

 د مشاهده گرديد.زدايي مجد

 COايجاد مي شود   3CO2Na( گازي كه پس از افزودن 4

 دارد.  3CO2Naاست كه مقدار آن بستگي به ميزان 

و آهن خام رخ مي دهد به   3CO2Na( واكنشهايي كه بين 5

 شرح زير بيان شده است:

a 3( تبخيرCO2Na                      

   gCONaCONa 3232  

bاحياء توسط )                          C 

     gCOONaCCONa 2232  

cسيليس زدايي )                  

    CSiOONaSiCONa  2232 . 

dفسفر زدايي )                 

      COPONaPCONa 552545 2232  

e   فسفرزدايي )            

      PSiONaSiOPONa 4.05525 22522      

Iمقدمه ) 

ر د تنوعب آهن خام بواسطه در مذا Pو Sبراي سالها، مقادير 

ل مشك مواد اوليه در كوره هاي بلند مقدار باالئي بود حل اين

فوالد با  BOFي انجام مي شد تا زماني كه با روشبه سخت

ضا مقدار گوگرد و فسفر پايين توليد شد. به همين دليل تقا

ش براي فسفرزدايي و گوگرد زدايي اوليه در آهن خام افزاي

 وسعهتقع گوگرد زدايي اوليه با تفاوت هايي يافته است. در وا

ود ا وجبيافته و در فرآيند عملي قرار گرفته است. از سوي ديگر 

اما  مطالعاتي كه در رابطه با فسفر زدايي انجام گرفته است،

ده مشكالت توليد، هزينه عمليات و نسبت بازدهي هنوز حل نش

يي به كه فسفرزدا دارند  است. محققان بر اين نكته توجه

ز صورت همزمان با گوگرد زدايي با افزودن مقادير زيادي ا

د، كه به عنوان عامل گوگرد زدا شناخته مي شوكربنات سديم 

دن بدست مي آيد و امكان پذيري آن به طور هم زمان با افزو

 كربنات سديم به آهن خام مذاب مي باشد.

مدتي است كه كشف شده كه فسفر زدايي به طور مشابه 

زدايي توسط تصفيه اكسيدي بوسيله سيستم سرباره  گوگرد

3CO2Na   ياO2Na  انجام مي شود اما به سختي مي توان

گفت كه بررسي هاي اوليه رضايت بخش است. در بررسي 

حاضر ما تأثير فسفرزدايي و گوگرد زدايي آهن خام توسط 
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3CO2Na   در رابا استفاده از كوره القائي فركانس باال

  3CO2Naسي كرده ايم و همچنين رابطه بين آزمايشگاه برر

 و اجزاي اصلي آهن خام مذاب را آزموده ايم. 

 

IIور وثر بر فسفرزدايي و سولف( بررسي بر روي فاكتورهاي م

 زدايي

در رابطه با فسفرزدايي آهن خام مذاب توسط سيستم سرباره 

، O2Na  ،Maddocks ،Turkdojanيا   3CO2Naاي 

Charter ،Charles  وOelsen  گزارشهايي ارائه داده اند

 ،  OFeاضافه شده  زا ولي در اين تحقيقات عامل اكسيژن

(g)2O  3وCO2Na   3بوده است وCO2Na   به عنوان عامل

بوده است. از آنجائيكه محققان تاييد كرده اند  5O2Pتثبيت 

با كاربرد منفرد تاثير فسفرزدايي كافي را دارد   3CO2Naكه 

يي كه ذيال ذكر مي شود بوسيله تنها افزودن كليه آزمايشها

3CO2Na  .انجام مي شود 

 Siما بررسي هايي را براساس تاثير دماي آهن مذاب، ميزان 

افزوده براي فسفرزدايي و   3CO2Naآهن مذاب و ميزان 

 گوگرد زدايي ترتيب داده ايم.

 روش آزمايش -1

 شرايط محيطي 1نماي كلي از سيستم تست و جدول  1شكل 

در كوره  MgOآزمايش را ارائه مي دهد. در آزمايش از بوته 

آهن خام در  7Kgالقايي فركانس باال استفاده شده است كه 

در يك   3CO2Naآن ذوب شده و ميزان تعيين شده اي از 

زمان پس از رسيدن به دماي مورد نظر در آن اضافه شده. اين 

ز و سرباره  داري شد. نمونه هاي فلهدقيقه نگ 15براي شرايط 

دقيقه پس از اضافه كردن، گرفته شد و تغييرات در  3هر 

 ميزان مواد دروني ذوب و سرباره بررسي گرديد.

و  C=3.5%nM , %0.7=تركيب آهن خام مذاب 

P=0.25%  وS=0.03%  وSi  متغير بود.  %0.6تا  0بين

cccسطح  3همچنين دماي مذاب در   1250,1350,1450 

افزوده در محدوده   3CO2Naو ميزان 

HMkg
g


 بود. از آنجا كه همزمان با اضافه كردن  4010

3CO2Na   به مذاب دمان آن به صورت قابل مالحظه اي

 اضافه كردنكاهش مي يابد دقت گرديد تا دماي مذاب پس از 

 زودنثابت بماند كه بوسيله باال بردن دما لحظاتي قبل از اف

3CO2Na  .دماي آهن مذاب بطور پيوسته توسط  انجام گرديد

ي مترموكوپلي كه در كف بوته نصب گرديده بود اندازه گيري 

 .دش
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فلزي توسط لوله اي از جنس سيليكا گرفته مي نمونه هاي 

يگر شد. كربن به روش احتراقي اندازه گيري مي شد و عناصر د

ه (. نمونه هاي سرباره بوسيلXRDفلورسانس) Xبا روش اشعه 

سباندن روي نوار فلزي و آناليزهاي شيميايي بررسي مي چ

 گرديد.

 

 ( اثر دماي مذاب آهن2

cccتستها در دماي   طراحي شده بود.  1250,1350,1450

3CO2Na  ،M-H kgمقدار 
g

بود.  %0.6و  %0بين  Siو  40

 حالت مورد تست قرار گرفت( 2)

ن افزودن ايجاد شعله در زما  3CO2Naبراساس مشاهدات 

دقيقه طول كشيد تا  2قوي و نوراني و غبار شديد كرد و حدود 

فوم سرباره به حالت پايدار برسد. شعله و غبار با باال رفتن 

افزايش يافت. به عالوه در حالت   Siدماي آهن مذاب و كاهش 

%0ISi  با( 3سربارهCO2Na   روي سطح مذاب به )افزوده

از بين   3CO2Naدقيقه پس از افزودن  4 -6لت تبخير در ع

رفت و مقداري سرباره بر روي ديواره جانبي بوته مشاهده 

سرباره اي روي  0ISi%گرديد. از سوي ديگر در حالت 

 دقيقه پوشانده بود. 15مذاب بود كه سطح مذاب را حدود 

 

نشان  0ISi%لت را در حا Sو  Pدر ميزان تفاوت  2شكل 

مي دهد. نسبت فسفرزدايي و گوگرد زدايي در هر دمايي خيلي 

دقيقه  6تا  3باالست. واكنشهاي فسفرزدايي و گوگرد زدايي 

تثبيت  Sو  Pپايان يافت و درصد   3CO2Naپس از فزودن 

گرديد. در دماي پايين تر مذاب تاثير فسفرزدايي و گوگرد 

فاق افتاد. به طور ويژه فسفرزدايي به ميزان زدايي بيشتر ات

 بهبود يافت.   c1250و  c1350 نبااليي در دماي بي
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تفاوت كمي داشت صرف نظر گرديد.   3CO2Naبه دليل اينكه مقدار آنها پس از افزودن  nMو  Cاز اطالعات در رابطه با درصد 

( و 5o2P% )19دقيقه است. سرباره چسبيده به بوته حاوي بيش از  15ركيب سرباره ايجاد شده در بوته پس از نشان دهنده ت 2جدول 

 ( است.S) %5.1بيش از 

باشد.   3CO2Naدقيقه از بين رفت كه اين مي تواند به علت حذف تبخيري  6تا  4سرباره روي مذاب پس از  0ISi%در حالت 

انجماد  يواره بوتهروي د زدايي و گوگردزدايي در سرباره چگالش مي شوند كه بر مي گردد به نقطه ذوب باالتر آنها و برمحصوالت فسفر

 مي يابند.

مي دهد فسفرزدايي به را نشان مي دهد. تغييرات در درصد كه نشان  6.0ISi% تدر حال Siو  Sو  P دتفاوت در درص 3شكل 

اما پس از آن فسفرزدايي مجدد رخ مي  ،مي افتد اتفاق  c1350و  c1450در حالت   3CO2Naپس از افزودن  دقيقه 3سرعت بر 

است. رفتار گوگرد نسبتا كمتر  0ISi%مشاهده نمي گردد اما فسفرزدايي در  c1250دهد. اگر چه فسفرزدايي مجدد در دماي 

به طور قابل  Siاست و دماي پايين تر مذاب باعث سولفورزدايي بيشتر مي شود. همچنين درصد  0ISi%زدايي تقريبا شبيه حالت 

 كاهش مي يابد.  3CO2Naمالحظه اي با افزودن 
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مي رسد  c1450و  c1350دقيقه در  6تا  3الترين حد در ( به با5O2Pتغييرات در تركيب سرباره را ارائه مي دهد. درصد ) 4شكل 

 Pبا تغييرات درصد دقيقه مشاهده نشد. اين موضوع  3( پس از 5O2Pكاهش درصد ) c1250و دوباره كاهش مي يابد، البته در دماي 

 مطابقت دارد. 3نشان داده شده در شكل 

% افت مي 10دقيقه تا  15پس از  c1450و  c1350( با افزايش دماي آهن مذاب افزايش مي يابد و در  3CO2Naبت كاهش )نس

در  O2Naو  %40در تقريبا حدود  2OSiبه سرعت افزايش پيدا مي كند و پس از آن  O2Naو 2OSiدقيقه درصد  6تا  5كند. در 

ز آن ثابت ماندند اطالعات ا% و كمتر 1( در سرباره تقريبا به ميزان S( و )MnO( و )T.Feثابت مي ماند. از آنجا كه اجزاء ) %50حدود 

 آنها حذف گرديد.
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نشان دهنده رابطه بين نسبت فسفرزدايي و  5شكل 

 دقيقه از افزودن 15گوگردزدايي و دماي آهن مذاب پس از 

3CO2Na  .هر دو نسبت فسفرزدايي و گوگرد زدايي  مي باشد

ر تاثي Siمي يابد. درصد   با كاهش دماي مذاب آهن افزايش 

 فسفرزدايي باكمي روي نسبت سولفورزدايي دارد اما نسبت 

،  0ISi%و  c1250افزايش مي يابد. در  Siكاهش مقدار 

% به 86% و 96 و تا نسبت فسفرزدايي و گوگردزدايي باال

تاثير  ISiصورت قابل انتظار بدست آمد. به عالوه دماي مذاب و 

 نظر قابل مالحظه اي روي نسبت فسفرزدايي دارد و اينگونه به

  3CO2Naمي رسد كه نسبت فسفرزدايي در نتيجه مصرف 

كاهش مي   3CO2Naتوسط واكنش سيليس زدايي و تبخير 

 يابد. 

 

 

 افزوده  3OC2Naر ا( تاثير مقد3

هنگامي است كه  Sو  Pنشان دهنده رفتار درصد   6شكل 

اضافه مي شود. مقادير اضافه شده   3CO2Naمقادير مختلف 

و  c1250با دماي   M-Hg/Kg 40و  30، 20، 10

%6.0ISi  مقدار است. تاثير فسفرزدايي با افزودن

3CO2Na  بازه  افزايش مي يابد. درM-H30g/Kg  

فسفرزدايي مجدد انجام مي شود هيچ تاثيري بر روي 

به باالتر   M-H10g/Kgاز   3CO2Naسولفورزدايي به وسيله 

 مشاهده نشد.

  Si( تاثير درصد 4

با توجه به  Sو  Pنشان دهنده تغييرات در درصد  7شكل 

%6.0,3.0,1.0,0ISi  در دمايc1250 ان و ميز

M-H20g/Kg   3ازCO2Na   افزوده مي باشد. تاثير

كاهش مي يابد و در  ISi%فسفرزدايي با افزايش 

%3.0ISi دايي مجدد اتفاق مي افتد. هيچ رزيا بيشتر فسف

 روي سولفورزدايي مشاهده نشد. ISiتاثيري از درصد 

 انبراساس نتايج فوق نسبت فسفرزدايي و گوگرد زدايي و ميز

%Si  3وCO2Na   افزوده درc1250  15و زمان عمليات 

 خالصه شده است. 8دقيقه در شكل 

  3CO2Naهنگامي كه  70-80نسبت سولفورزدايي در %

قدار بود تقريبا ثابت بود و اين م  M-H10g/Kgافزوده بيش از 

افزوده نبود. نسبت   3CO2Naو مقدار  ISi%متاثر از 

 Siافزوده و كوچكتر   3CO2Naا مقادير بزرگتر فسفرزدايي ب

% با 40، فسفر زدايي  0ISi%افزايش مي يافت و در مورد 

3CO2Na   افزوده به ميزانM-H10g/Kg   .بدست آمد 
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  Si( رابطه بين فسفرزدايي مجدد و مقدار 5

مطابق با نتايج باال تاثير جزئي دماي مذاب بر روي 

و  ISiزدايي مشاهده شد اما تاثيري با تفاوت در مقدار سولفور

افزوده مشاهد نگرديد. از سوي ديگر، دماي   3CO2Naميزان 

افزوده تاثير قابل  3CO2Naو ميزان  ISiمذاب آهن، مقدار 

 ISiمالحظه اي روي فسفرزدايي دارد . به طور ويژه در نمونه 

  3CO2Naدن دقيقه از افزو 3باالتر، فسفرزائي مجدد پس از 

 همراه با كاهش شديد نسبت فسفرزدايي اتفاق مي افتد.

 مشهود است براي شارژي كه 7و6و3همان طور كه از شكلهاي 

يا 1.0Si%در آن فسفرزايي مجدد اتفاق مي افتد، ميزان 

مي  دستب تر باقيمانده در فلز فورا پس از فسفرزدائي اوليهباال

(. واكنش سيليس 3CO2Naدقيقه پس از افزودن  6تا  3آيد )

 حاصل مي شود. بازدايي همزمان با واكنش فسفرزائي مجدد 

( طي O52P(، درصد )4تركيبات متفاوت سرباره )شكل 

فسفرزدائي اوليه افزايش مي يابد سپس مجددا با كاهش درصد 

3CO2Na  زدائي شده كاهش مي يابد. براي مطالعه شارژ فسفر

دقيقه، رابطه بين  15پس از   %%052 PP  و

  %%32 SiCoNa(. اينها با هم 9بدست آمد )شكل

رابطه خطي دارند بطوريكه هرگاه   %%052 PP 

افزايش مي يابد   %%32 SICoNa  افزايش مي يابد. به

عالوه در اين رابطه   %%052 PP  با دماي پايين تر

 افزايش مي يابد.
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 زائيبا توجه به اين نتايج، كامال مشهود است كه واكنش فسفر

 است فروضمجدد ارتباط قوي با واكنش سيليس زدائي دارد. م

به منجر  %Siكه احياي محصوالت فسفرزدائي توسط 

مصرفي   3CO2Naفسفرزائي مجدد مي شود، در موردي كه 

 تبخثر در سرباره كاهش مي يابد باعث كمبود عاملبه علت 

 .اكسيد كننده مورد نياز براي واكنش سيليس زدايي مي شود

ش آنگونه كه در ادامه توضيح داده خواهد شد محصوالت واكن

مي باشد .  5O2O)+2(P25(Na(فسفرزدايي به صورت 

جمع بندي مي  Iواكنش فسفرزايي مجدد به صورت رابطه 

 شود .

          Iرابطه 

 

 

 

 

 

 

III 3( گاز و غبار هنگام افزودنCO2Na  

به آهن مذاب، شعله و غبار به   3CO2Naهنگام افزودن 

صورت فعال توليد مي شود. غبار يا شعله موجب ايجاد خطر در 

عمليات آزمايش مي شود اما فاكتورهايي كه باعث توليد آن مي 

ر روي شود به صورت مطلوب طبقه بندي نشده اند. ما ب

افزودن فاكتورهايي كه بر روي مقدار گاز يا غبار در هنگام 

3CO2Na  تاثير دارند بوسيله آزمايش بازيابي گاز بررسي

و مواد موجود   3CO2Naكرديم.ما همچنين واكنشهاي بين 

 در آهن مذاب را آزموديم.

 

 ( شيوه آزمايش:1

نمايش دهنده طرح شماتيك آزمايش است. كوره  10شكل 

ده شو بوته در بخش قبل به صورت واحد در نظر گرفته  القايي

وره بود و طراحي بگونه اي بود كه كاور كوره بر روي بدنه ك

ق طري نصب گرديد و داخل كوره كامال بسته بود. گاز توليدي از

ري لوله به سمت تانك پالستيكي انتقال يافت. غبار توسط تو

 بازيابي گازسيمي ضد زنگ درون لوله جذب مي گرديد. تانك 

ود شبه گونه اي ساخته شده كه گاز از طريق عبور از آب جذب 

ليتر دارد. فشار گاز بازيابي شده  70كه حداكثر ظرفيت 

oHmm 220  بود. كاور كوره پس از جايگزيني اتمسفر آن با

Ar  .3به واحد بازيابي متصل شدCO2Na  به مذاب اضافه شد 

 دقيقه نگهداري 15تعيين شده به مدت كه در دماي از پيش 

 بود. 10Kgشد. مقدار مذاب 
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 ( فاكتورهاي موثر روي گاز و غبار:2

نشان داده شده است و اطالعات  11افزوده در شكل   3CO2Naاز    M-H40g/Kgبا  c1350در دماي  Si%رابطه بين مقدار گاز و 

دقيقه  8تا  7پس از  واتفاق مي افتد   3CO2Naآمده است. توليد گاز به طور همزمان با افزودن  3دول دقيقه عمليات در ج 15پس از 

و  CO% 80وي بيش از نشان داده شده حا 3كمتر، بيشتر بود. گاز توليدي همان گونه كه در جدول  Siمتوقف مي شود. مقدار گاز در 

% 5تا  1و  5O2P% 3تا  3CO2Na  2% 70كمتر، بيشتر بود كه شامل بيش از  Siبود. همچنين ميزان غبار در  2Oو  2CO%  3تا  1

2Sio  3بود. نتيجه گيري مي شود كه ايجاد غبار به طور اصلي در اثر واكنش تبخيرCO2Na   .بوده است 
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از فرآيند در  حاصل دقيقه است كه با نتايج 15نشان دهنده نسبت فسفرزدايي، نسبت گوگردزدايي وسيليس زدايي پس از  4جدول 

يي و سفرزداتست اتمسفريك مقايسه شده است. نسبت سولفورزدايي نزديك به ميزان آن در فرآيند اتمسفريك است اما نسبت ف

  3CO2Naد.، ميزان به صورت پراكنده كاهش مي ياب  3CO2Naسيليس زدايي در فرآيند بازيابي گاز بهبود يافت. از آنجا كه ميزان 

 د افزايش يابد.مصرفي مي توان

افزوده است. مقدار  20g/Kg3CO2Naو  0ISi%نشان دهنده رابطه بين ميزان گاز ايجاد شده و دماي مذاب آهن در  5جدول 

 گاز و غبار توليد شده به سرعت با افزايش دماي مذاب آهن افزايش مي يابد.

 

 

 

 

 

 

 آهن مذابو مواد موجود در   3CO2Na( واكنشهاي بين 3

به طور   3CO2Naبراساس نتايج بدست آمده بديهي است كه 

اصلي تشكيل دهنده غبار است. كه پس از حذف تبخيري 

 است.  COمتراكم شده و گاز توليدي 

و  COجهت آزمودن جزئيات واكنشهاي ايجاد كننده گاز 

 فسفرزدايي و سيليس زدايي، ما بر روي رفتار گاز و غبار

مهم بررسي كرديم كه عبارتند از توليدي سه سيستم 

 %5/3 CCFe  و %19 SiSiFe  و

 %12 PPFe  در دمايc1350  3و ميزانCO2Na  

40g/Kg H-M . 
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رد ليستي از نتايج آزمون ها را نشان مي دهد. در مو 6 شكل

كه  275gغبار و  55Lمقدار گاز خارج شده  Fe-Cسيستم 

هر دو ثبت گرديد. هيچ سرباره اي بر روي سطح فلز مذاب 

 1/3Lحجم گاز خارج شده  Fe-Pوجود نداشت. براي سيستم 

يستم بود كه هم گاز و هم غبار كمتر بود. براي س 17gو غبار 

Fe-Si  16ميزان گاز خارج شدهL  87و ميزان غبار توليديg 

 متوسطسيستمهاي ديگر بود كه هر دو مورد تقريبا نسبت به 

 وليداي تبودند. برگرفته از نتايج، واكنشهاي مهم امكان پذير بر

در فلز مذاب مطابق با معادله زير  Cو   3CO2Naگاز بين 

 خالصه شده است.

   2معادله 

 

  3CO2Naاز  400g، به ازاء  C-Feدر وضعيت سيستم 

ي م جهتيبه عنوان غبار كسر گرديد كه ن 275gافزوده مقدار 

 در توليد گاز دخيل گرديده و بنا  3CO2Naاز  125gگيريم 

از  130gگاز خارج شده با  55L، ميزان 2بر معادله 

3CO2Na  مطابقه داشت. عالوه بر اين كاهش در ميزانC به ،

براساس محاسبات  %0.33در آزمايش است و  %0.15مقدار 

 مصرف شده باشد. اما هيچ 3CO2Naاز  76gبرآورد مي شود 

رد. سرباره اي بر روي سطح فلز مذاب پس از عمليات وجود ندا

ته ه بواين طور به نظر مي آيد كه به ديواره كوره چسبيده يا ب

 جذب شده باشد.

 

 

         

توليد گاز خيلي كمي دارد و اين گونه به نظر  Fe-Pسيستم 

است كه با توليد گاز همراه  يمي رسد كه فسفر زدايي واكنش

2P ) 37باره پس از عمليات جامد است؛ شامل %نيست. سر

5O است. افزايش كمي در )%C  مي تواند تشكيل شود. نسبت

سرباره پس از عمليات  100gدر  5O2Pبه  O2Naعدد مولي 

كه  يفسفرزدايي با واكنشاست و مفروض است كه  5.2حدود 

 بيان مي گردد مطابق است. 3به شكل معادله 

   3معادله 

( نمونه XRD) Xن دهنده نتايج تفرق اشعه نشا 1تصوير 

روي آن عمليات انجام پس از آنكه  Fe-Pسرباره ذوب سيستم 

نشان دهنده دياگرام فازي  12شده است، مي باشد و شكل 

Turkdogan  وMaddocks  5از سيستمO2P -o2Na 

به سيستم دو جزئي  Fe-Pاست. تبديل سرباره سيستم 

5O2P -O2Na
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 (.نشان داده شده است 12نها در شكل آ ، و همچنين نتايج 

522522در دماي اتاق به شكل  P-Feبراساس دياگرام فازي پيش بيني مي شود كه سرباره سيستم  .2.3 OPONaOPONa   باشد اما

 شناسايي نشد. 5O2P -O2Na2تاييد شد ولي   5O2P -O23Naوجود  XRDدر 

در برابر 0.17% ، درصد كربن به ميزان  Fe-Pاشد، در آزمايشهاي سيستم انجام شده ب 3با فرض اينكه فسفرزدايي طبق معادله 

غبار كرد.  87gگاز و  16Lتوليد  Fe-Siاست. سيستم  1.0مقدار % %C% افزايش يافت و ميزان افزايش واقعي 0.35فسفرزدايي

ن كم است. برطبق آكه البته مقدار است  COهمان طور كه از اين مقادير بدست مي آيد، واكنش سيليس زدايي توام با توليد گاز 

وان در نظر گرفت كه به طور همزمان با سيليس زدايي مشاهده گرديد و مي ت %Cآناليزهاي فلز پس از انجام فرآيند، افزايش اندك 

رباره س 100g( در 2OSi( به )O2Naاتفاق افتد، نسبت عدد مولي ) COو  Cسيليس زدايي مي تواند به طور موازي با واكنش ايجاد 

 اتفاق مي افتد. 4بود و مفروض است كه واكنش سليس زدايي برطبق معادله  1پس از فرآيند، حدود 

 

      4معادله 
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 است. XRDنمايانگر نتايج  2و تصوير  2OSi2Naبراي  Turkdogan -Maddocksنشان دهنده دياگرام فازي  13شكل 

واند مطابق با ، مي ت CO. از سوي ديگر واكنش سيليس زدايي توام با توليد به صورت واضح شناسايي شد XRD  ،2OSi2Naبوسيله 

 اتفاق بيفتد. 5معادله 

    5معادله                            

 

 

همانگونه كه در بخش قبل عنوان گرديد، اينطور مطرح مي 

در آهن خام مذاب  ISiشود كه مقدار گاز با افزايش ميزان 

و مي توان قضاوت كرد كه براساس  نرمال كاهش مي يابد

 4تركيب سرباره مزبور، واكنش سيليس زدايي كامال با معادله 

مطابقت دارد. سپس يك واكنش ضعيف، آنگونه كه در معادله 

عنوان شد همزمان اتفاق مي افتد، كه اگر افزودن اوليه  5

3CO2Na   زياد باشد مقدارSi  هم زياد است. براساس

ها، مقدار غبار توليدي همسو با مقدار بيشتر آزمايش و  طالعاتم

گاز افزايش مي يابد و دليل مي تواند اين باشد كه واكنش 

با تالطم زياد اليه سرباره افزوده مي شود كه  3CO2Naتبخير 

 توام با توليد گاز است.

 3CO2Naبا توجه به نتايج باال واكنشهاي اصلي كه با افزودن 

 ر است:ممكن است رخ دهد به صورت زي

    6معادله

        7معادله
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         8معادله

     9معادله

 

  10معادله
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  3CO2Na( ضريب مصرف 4

در  3CO2Naبا توجه به واكنشهاي عنوان شده باال، تعادل 

مصرف   3CO2Naآزمايش بازيابي گاز محاسبه شد. ميزان 

 نشان داده شده است. نسبت مصرف در 14شده در شكل 

 % تقريبا ثابت است، هر چند كم20واكنش فسفرزدايي حدود 

. واكنش سيليس زدايي با افزايش مقدار 6.0ISi%و در 

ISi  6.0%% در 52افزايش مي يابد و به مقدارISi  مي

 رسد.

ابد به شدت كاهش مي ي ISiو غبار، با افزايش  Cواكنش با در 

ظر % بدون در ن10انده در سرباره در حدود با قيم  3CO2Naو 

 تقريبا ثابت است. ISiگرفتن مقدار 

از  ست واين نتايج از اطالعات تستهاي بازيابي گاز بدست آمده ا

در فرآيند تحت   3CO2Naآنجا كه مقدار حذف با تبخير 

 نهاياتمسفر افزايش مي يابد، نمي توان آن را با نتايج آزمو

نظر گرفت اما مفروضند كه نسبت  بازيابي گاز يكسان در

  3CO2Naمصرف مشابهي در زمان فسفرزدايي با افزودن اوليه 

 دارند.

 

 نتيجه گيري

  3CO2Naفسفرزدايي و گوگردزدايي آهن خام بوسيله افزودن 

 ه شدزمودآدر آزمايشگاه با استفاده از كوره القايي فركانس باال 

 و نتايج زير بدست آمد:

  M-H10g/Kgبيش از   3CO2Naزان ( در موردي كه مي1

است، گوگردزدايي به ميزان اندك در دماي پايين تر آهن 

مذاب افزايش مي يابد. تاثيري روي ضريب با تفاوت در محتواي 

ISi  3و مقدارCO2Na   افزوده مشاهده نگرديد. نسبت در

 % تقريبا ثابت است.80تا  70محدوده 

يين اوليه پا ISiمذاب، ( نسبت فسفرزدايي در دماي پايين تر 2

 افزوده بزرگتر افزايش مي يابد.  3CO2Naتر و مقدار 

دقيقه پس از افزودن  6تا  3( از آنجا كه فسفرزدايي 3

3CO2Na   باISi زدايي اوليه باال اتفاق مي افتد، متعاقبا فسفر

 مجدد مشاهده گرديد.

بود و محتواي اصلي  3CO2Na  ،CO( گاز پس از افزودن 4

 بود.  3CO2Naغبار 

 فزايشامقدار گاز و غبار توليد شده با افازياش دماي مذاب ( 5

 كاهش مي يابد. ISiمي يابد و با افزايش 

و آهن خام مذاب به صورت   3CO2Na( واكنشهاي مهم بين 6

 زير بيان مي گردد.

a 3( تبخيرCO2Na                     

 

b    احياء توسط كربن )               

 

c )         سيليس زدايي            

        

d         فسفرزدايي )       

 

e   فسفرزدايي مجدد )

 

    


