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مقدمه
با سپری شدن دوره های اقتصاد کشاورزی (دوره اول صنعتی)،
اقتصاد صنعتی (دوره دوم صنعتی) ،فناوری دیجیتال (دوره سوم
صنعتی) بشر به عصرکنونی با عنوان عصر اطالعات (دوره چهارم
صنعتی) وارد شد( .شکل شماره )1
از دوره سوم به بعد دانش و اطالعات در رشتههای مختلف
به صورت بسیار سریع رشد نمود به نحوی که مدیریت دانش و
اطالعات به عنوان یک تخصص مطرح گردید .سرعت رشد دانش
در هر تخصصی به اندازه ای سریع است که قابل مقایسه با هیچ
دوره ای نیست .برآوردها نشان می دهد تکنولوژی بشری در ده
سال آینده  1000بار رشد خواهد کرد( .شکل شماره  )2این در
حالی است که رشد اصلی در دهه چهارم قرن جاری اتفاق خواهد
افتاد( .شکل شماره )3
از سوی دیگر میدان رقابت نیز از عرصه های فیزیکی وتجهیزاتی
به دامنه هاي فناوری ودانش وارد گرديده است که دراین زمینه
می توان به تغییر رویکرد کشورهای صنعتی (کاهش تولید)در
قبال برخی صنایع تولیدی اشاره نمود.
مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان ها کمک میکند
تا اطالعات و مهارت های مهم را که به عنوان حافظه سازمانی
ویا دانش نهان محسوب میشود و به طور معمول به صورت
سازماندهی نشده وجود دارند شناسایی ،انتخاب ،سازماندهی و
منتشر نمایند .این امر مدیریت سازمان ها را برای حل مسایل
یادگیری ،برنامه ریزی راهبردی و تصمیم گیری های پویا به
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چكيده
پیدایش سیستمهای جمع آوری و ذخیره اطالعات مبتنی بر ریزپردازندهها باعث پیشرفت سیستمهای خبره از زیرمجموعه هوش
مصنوعی ،در شاخه های مختلف گردید .هر سامانه خبره از دو بخش اصلی پایگاه دانش و ماشین استنتاج تشکیل شده است .از طرف
دیگر مدیریت دانش ،فرآیندی است که به سازمانها کمک میکند تا اطالعات و مهارتهای مهم را که به عنوان حافظه سازمانی
محسوب میشود و به طور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند ،شناسایی ،انتخاب ،تدوین و منتشر نمایند .این امر مدیریت
سازمانها را برای حل مسایل یادگیری ،برنامه ریزی راهبردی و تصمیم گیریهای پویا و خلق سیستمهای خبره به صورت کارآ و
موثر قادر میسازد .وسعت دانش و حجم زیاد اطالعات به همراه سرعت زیاد تغییرات باعث گردیده سازمانها جهت حفظ مشتریان
و باقی ماندن در بازار رقابتی فروش از تکنیکهای گوناگون جهت مدیریت دانش استفاده نمایند .در این مقاله ابتدا مفاهیم مدیریت
دانش بررسی شده و سپس نحوه تشکیل اجزای سامانه خبره؛ چگونگی سازماندهی اطالعات و مدیریت دانش سازمانی با پیاده سازی
سامانههای خبره همراه با موارد ارایه شده در شرکت های مطرح فوالدسازی و راهکارهای اجرا در شرکت ذوب آهن اصفهان تشریح
خواهد شد.
واژه هاي كليدي :مديريت دانش ،سيستم هاي خبره ،اتوماسیون صنعتی

شکل شماره  - 1وابستگی دوره های صنعتی به پارامترهای سرمایه،
نیروی کار ،زمین و دانش

شکل شماره  - 2چشم انداز پیشرفت فنآوری بشر در ده سال آینده
فروردین و اردیبهشت 1399
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شکل شماره  - 3انفجار تکنولوژی (منحنی بنفش)در دهه چهارم
هزاره سوم جمعیت کره زمین به 10میلیاردنفر خواهد رسید.

صورت کارا و موثر قادر میسازد.
مهمترین چالش مدیریت دانش مکانیزم شناسایی دانش نهان
و تبدیل آن به عنوان یک سرمایه است .ازآنجایی که دانش نهان
در اختیار انسان می باشد و به لحاظ در نظر گرفتن برخی موارد
همچون امنیت شغلی ،اخذ دستمزد بیشتر که در واقع گرفتن
مغزمزد به لحاظ دانش کسب شده ودرنهایت وابستگی بیشتر
سازمان به فرد مجرب می باشد ،دانش یا کامل منتقل نمی شود
ویا آنچه منتقل ومستند می گردد اطالعات پیش پا افتاده وغیر
ضروری است.
یکی از روش های مدیریت دانش استفاده از سیستم های خبره
( )Expert Systemاست.
در این مقاله با رویکرد سایت های صنعتی شرکت ذوب آهن
اصفهان ،ابتدا روش های معمول ثبت اطالعات و مستندسازی
دانش در این سایتها بررسی خواهد شد .سپس مبانی
سیستمهای خبره و نحوه تشکیل آن ارایه و در ادامه کاربرد
سیستم خبره در مدیریت دانش تشریخ می شود .در پایان
موارد کاربردی از مدیریت دانش با کمک سیستم های خبره در
سیستمهای صنعتی ارایه می گردد.
مدیریت دانش در سایتهای صنعتی شرکت ذوب آهن
اصفهان
شرکت ذوب آهن اصفهان به منظور تولید فوالد دارای
سایتهای متعدد و واحدهای سرویس دهی گوناگون است که
برآیند فعالیت آنان منجر به عرضه محصوالت فوالدی می گردد.
از آنجا که در این شرکت سایت های گوناگون وجود دارد لذا
گستره و تعدد دانش فنی زیاد بوده و افراد زیادی با تجربه و دانش
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مشغول به فعالیت هستند.
در هر سایت این مجتمع صنعتی هدف عبارتست از تولید
یک محصول پایدار ،با کیفیت و کمیت تعریف شده با حداقل
هزینه .به این منظور الزم است هزینه های تولید شامل مواد
اولیه ،حاملهای انرژی مورد نیاز به همراه هزینه های تجهیزاتی و
یا تعمیراتی و منابع انسانی به حداقل رسیده در عین حال تداوم
تولید جهت پاسخ به مشتریان (دیگر سایت های مرتبط با زنجیره
فعالیت) حفظ گردد .در طول دهه های گذشته عوامل تاثیر گذار
بر دو هدف نهایی یعنی تولید اقتصادی و پایدار شناسایی شده و
اطالعات ودانش مرتبط در سایت های شرکت ذوب آهن اصفهان
به دست آمده است .با توجه به تنوع فعالیتها ،این اطالعات و
دانشها در رستههای مختلف تقسیم بندی گردیده است .رشته
های مختلف نظیر متالورژی ،مکانیک ،برق ،اتوماسیون و ابزار
دقیق ،شیمی و . . .به لحاظ وجود تجهیزات و خدمات متنوع
مشغول به فعالیت می باشند که دانش فنی در هر زمینه با
سابقه پنجاه ساله بوجود آمده است .ذکر این نکته الزم است
که موارد فوق در حوزه مهندسی بوده و سایر حوزه ها بخصوص
نیروی انسانی ،بازرگانی ،فروش ،مالی و . . .با توجه به تعداد باالی
شاغلین ،تجهیزات و مواد اولیه ،محصول قابل عرضه و گردش
مالی به نسبت باال دارای تعاریف خاص خود می باشد.
در رابطه با موارد فنی ،بهره برداری از سیستمها نیاز به تخصص،
دانایی و مهارت خاص داشته و از طرف دیگر انجام تعمیرات به
موقع وموثر می تواند در کارکرد مطمین تجهیزات نقش به سزایی
داشته باشد .همچنین اثرات متقابل نحوه بهره برداری وتعمیرات
موضوع را پیچیده تر می نماید .اما مساله دیگر در این فرآیند لزوم
افزایش دانش به واسطه بروز تازه های فناوری های نوین می باشد
که عدم ارتقا سیستم ها باعث افزایش هزینه ها نسبت به رقبا
می گردد .بنابراین چالش های اساسی مدیریت عالی شرکت(با
رویکرد بهره برداری) را می توان در موارد زیر دسته بندی نمود:
 )1اطالعات ودانش فنی موجود که در نزد کارکنان با تجربه
و سابقه دار است .این نگرانی برای مدیریت عالی وجود دارد که
با بازنشستگی افراد ویا ترک خدمت بخشی از دانش سازمان از
دست رفته که می تواند در بهره برداری؛ تعمیرات ویا حتی تامین
تجهیزات خلل ایجاد نماید.
 )2لزوم ارتقا سیستم های تولیدی جدید و پیاده سازی
سیستمهای خیره به واسطه غیر اقتصادی بودن روش های قبلی
چه از لحاظ آالیندگی محیط زیست ،قیمت تمام شده تولیدی

و انتظار سهامداران شرکت جهت دریافت سود ،تامین تجهیزات
و. . . .
سیستم های خبره
آغاز تغییرات در سیستمهای کنترل و اندازهگیری و تغییر
وضعیت تجهیزات مذکور از الکترومکانیکی به سیستمهای مبتنی
بر ریزپردازنده و استفاده از رایانه برای کاربری اپراتوری در صنعت،
اندک اندک امکان پیاده سازی الگوریتم های خبره مبتنی بر
دانش و مهارتهای عملکردی را به وجود آورد .سیستم خبره
یکی از زیر مجموعه های سیستم های هوشمند (Intelligent
 )Systemاز شاخه هوش مصنوعی ()Artificial Inteligence
است .در سیستم های خبره پایگاه دانش ()Knowledge Base
بر اساس اطالعات و دانش فنی مرتبط تهیه شده است .در این
قسمت نقش مدیریت دانش بسیار اهمیت دارد زیرا سیستم
خبره برای حل مسایل پیش رو بر اساس محتویات پایگاه دانش
تصمیمگیری خواهد نمود؛ بنابراین الزم است کلیه اطالعات
به صورت کامل به پایگاه دانش منتقل گردد .جهت دسترسی
سریعتر به اطالعات نیاز است که آنها به نحو مناسب دستهبندی
گردند که تحقیقات و الگوریتم های بسیاری در این زمینه انجام
و ارایه شده است .ماشین استنتاج ( )Logic Engineبخش دیگر
سیستم خبره می باشد که با استناد به اطالعات پایگاه دانش در
موارد فرارو تصمیمات الزم را اتخاذ میکند .موفقیت و ارزش
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سیسـتم هـای خبـره مرتبـط بـا
تعمیـرات ضمـن بررسـی و رصـد
شـرایط تجهیـزات ،براسـاس
پارامترهـای مختلـف بهره بـرداری
زمـان دقیـق تعمیرات را تشـخیص
داده و بـه مدیریـت گـزارش خواهد
داد .تعمیـرات بـه موقـع از دو جنبه
دارای اهمیـت اسـت اول انکه آنقدر
دیـر نیسـت کـه تجهیـز آسـیب
ببینـد و دوم آنکـه آنقـدر زود
نیسـت کـه هزینـه توقف بـی مورد
و از دسـت رفـت تولید به سیسـتم
تحمیـل شـود.

سیستم خبره به میزان سرعت و صحت در مواجهه با رژیم های
مختلف عملیاتی ارتباط دارد)1( .
سیستم های خبره مرتبط با تعمیرات ضمن بررسی و رصد
شرایط تجهیزات ،براساس پارامترهای مختلف بهره برداری زمان
دقیق تعمیرات را تشخیص داده و به مدیریت گزارش خواهد داد.
تعمیرات به موقع از دو جنبه دارای اهمیت است اول انکه آنقدر
دیر نیست که تجهیز آسیب ببیند و دوم آنکه آنقدر زود نیست
که هزینه توقف بی مورد و از دست رفت تولید به سیستم تحمیل
شود .جهت تهیه یک سیستم خبره الزم است مدیریت دانش
به صورت جامع اعمال گردد ،به نحوی که کلیه الگوریتمهای
حاکم بر پارامترها به صورت کامل شناسایی شود و کلیه کنش
ها و واکنش های متغیرها بریکدیگر شناسایی و در ماشین
استنتاج پیاده سازی شود .شناسایی این وابستگی ها عموما در
قدیم به عنوان یک مهارت نزد افراد مجرب باقی می ماند و به
عنوان فوت کوزه گری مطرح می گردید ،اما درطراحی سیستم
خبره الزم است کلیه این موارد شناسایی گردد .از طرف دیگر
شناسایی متغییرهای کلیدی دارای اهمیت ویژه است .همچون
پزشک حاذقی که با پرداختن به متغیرهای کلیدی بیمار نسبت
به مداوای وی اقدام می نماید در طراحی سیستم خبره جهت
یک پروسه الزم است متغیرهای مختلف شناسایی و بنا به درجه
اهمیت نشانه گذاری شده و دسته بندی گردد .این بخش نیز نیاز
به اعمال مدیریت دانش دارد زیرا افراد مجرب پارامترهای کلیدی
را به خوبی می شناسند .باتهیه پایگاه دانش و ماشین استنتاج
اکنون می توان گفت که عالوه برحفظ دانش سیستم امکان حل
مشکالت نیز وجود دارد .اما سیستم خبره نیز همچون نیروی
انسانی نیاز به گسترش حوزه دانشی دارد لذا نیاز است مسأله
جدید و نحوه حل آن به پایگاه دانش و ماشین استنتاج اضافه
شود .بدیهی است در مقایسه عملکرد سیستم های خبره متناظر،
ظرفیت بیشتر پایگاه دانش و توانایی و قابلیت باالتر ماشین
استنتاج از موارد امتیاز دهنده می باشدکه به کمک مدیریت
دانش میتوان این دو رکن سیستم خبره را در موارد مورد نیاز و
پیاده سازی شده تقویت نمود.
مدیریت دانش سنتی در سایت های صنعتی
اولین گام در مدیریت دانش تهیه مستندات الزم و مرتبط
است که معموال در هنگام انجام یک پروژه بخشی از مدیریت
پروژه معطوف به دریافت مستندات واصالح آن مطابق با آخرین
تغییرات در هنگام اجرا  As_builtمی باشد که اهمیت خاص
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نیز دارد .در یک پروسه صنعتی در حین راه اندازی و طی
منحنی یادگیری ( )Learning Curveاطالعات بسیار مفید قابل
استحصال است که در بهره بردار به وجود آمده و معموال افراد
ممتاز در این مقطع دانش ودانایی بسیار خوبی کسب می نمایند.
به صورت تجربه اثبات گردیده است که بایستی افراد باهوش با
زمینه کاری مرتبط قبلی جهت این برهه زمانی انتخاب گردندتا
بتوانند متغیرهای کلیدی و روابط حاکم برآن را جذب نمایند.
اگر سازنده و یا تامین کننده از کشورهای خارجی باشد اهمیت
این موضوع بسیار زیاد خواهد بود .متاسفانه در مواردی مشاهده
شده است سازنده ویا تامین کننده در این مقطع زمانی پروژه
را ترک کرده و یا در شکست قیمتی بهای این قسمت به اندازه
کافی بزرگ دیده نمی شود به صورتی که در یک تشبیه می توان
گفت جسد پروژه شامل ابنیه وتجهیزات ساخته ونصب می گردند
اما روح پروژهها در این جسم به درستی دمیده نمی گردد .بنا به
تجربه چندین پروژه می توان گفت که اگر مراحل فوق به درستی
انجام گردد در پایان دوره منحنی یادگیری (دو سال) تا حدود
 80درصد از دانش واطالعات الزم جهت حل مشکالت بعدی
قابل تهیه می باشد .اگر در پروژه ای مشکل دانش بهره برداری
وجود دارد قطعا یکی از مراحل فوق انجام نگردیده است که الزم
است جهت جلوگیری از تکراردر پروژه های بعدی مدیریت عالی
سازمان در پایان هر پروژه نسبت به آسیب شناسی تحقیق و
گزارش های مربوطه تهیه گردد.
پس از مرحله اول و تثبیت شرایط بهره برداری به منظور
مدیریت دانش واطالعات ،کارشناسانی که بر پروسه احاطه داشته
واز طرف دیگر با مبانی مدیریت دانش آشنا هستند ،مورد نیاز
می باشند .این کارشناسان حتما بایستی مراحل راه اندازی ودوره
منحنی یادگیری را طی نموده باشند ومدیریت دانش سازمان
الزم است در محدوده زمانی سه تا پنج سال پس از راه اندازی
در مرحله نخست نسبت به تهیه مستندات دانشی ومهارتی اقدام
نموده تا قبل از جابجایی های شغلی ویا فراموشی ،نکات مهم ثبت
وضبط گردد .روش های تشویقی ونهادینه شده تاثیر بسزایی در
غنی سازی اطالعات ومحتویات مدارک ضبط شده خواهداشت.
امنیت آتیه شغلی برای افراد مجرب نگرانی اساسی بوده که انتقال
دانش به دست آمده را کند وناقص می کند .هنر مدیریت دانش
کاهش این نگرانی است.
در مرحله بعد که عموما از سال پنجم به بعد آغاز می گردد
بیشترشامل موارد تعمیراتی می گردد .دراین مرحله تامین
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قطعات و تجهیزات و مهارت در دمونتاژ و مونتاژ تجهیزات اهمیت
دارد .توصیه می شود در هنگام تعمیرات عملیات انجام شده
تصویربرداری گردد .محتوی پاسپورت ها تکمیل شده وگزارش
فنی تعمیرات تنظیم گردد .شرایط قبل و بعد از تعمیرات مقایسه
شده ونتایج تعمیرات ضبط شود .دراین مرحله مدیریت دانش
عالوه بر انجام موارد فوق که در واقع درون سازمانی میباشد
بایستی نسبت به اخذ دانش از منابع خارجی اقدام نماید .اشتراک
مجالت تخصصی ،عضویت در انجمن های تخصصی ،بازدیداز
نمایشگاه ها مرتبط و همچنین بررسی فنی و بازدید از سایت
های مشابه در حال ساخت که دارای تکنولوژی به روزتر می باشد
ازجمله موارد قابل انجام می باشد .متاسفانه بارها دیده شده است
جهت حل یک مشکل که دانش ومهارت آن در سازمان وجود
ندارد به میزان زیاد وقت وسرمایه صرف شده است در حالی که در
سایت مشابه دانش موردنیاز حل این مسئله در اختیار کارشناسان
بوده است.
مدیریت دانش با استفاده از سیستم های خبره
جهت تشریح نحوه استفاده ازسیستم خبره درمدیریت دانش از
مدل مطرح اس-اي-سي-آي جهت پياده سازي مديريت دانش
استفاده میگردد .این مدل که توسط آيكوژيرونوناكاوهمكارانش
توسعه يافته می تواند قالب مناسبی باشد)2( .
در مدل ذكر شده چهار گام جهت مديريت دانش در نظر گرفته
شده است .گام اول عبارتست از اجتماعي شدن يك دانش به
معناي اينكه بستر اشتراك وانتقال دانش نهان از فرد داناتربه ساير
افراد ايجادگردد .در گام دوم ترجمه دانش به نحوي كه توسط
ساير افراد قابل درك باشد .درگام سوم تكميل دانش سيستم با
افزودن دانش از منابع خارج از سازمان مد نظر ميباشد .اين گام به
روز بودن اطالعات ومهارت هاي سازمان را تضمين مي نمايد .در
اخرين مرحله نيز با كاربردي كردن دانش به دست آمده ،اطالعات
به عنوان سرمايه نهان سازمان لحاظ مي گردد .جهت عملیاتی
کردن مراحل فوق از روند پياده سازي سيستم هاي خبره جهت
مديريت دانش استفاده می گردد.
در مرحله نخست بايستي اطالعات ومهارت هاي افراد مجرب
جمع آوري گردد .در اين مرحله كه گام دشوار نيز مي باشد از
آنجاکه اطالعات نه به صورت نوشتارو انشاء و رودررو بلكه به
صورت جداول واطالعات خوشه اي جمع آوري مي گردد لذا
مقاومت منفي كمتري ايجاد مي گردد .از طرف ديگر مي توان
بسياري از داده ها را از اطالعات ذخيره شده سيستم هاي جمع
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آوري اطالعات كسب نمود.
در مرحله دوم كه به برون سازي يا عيني ساختن دانش نيز
اطالق مي شود اطالعات به دست آمده به جاي آن كه جهت فهم
بقيه افراد ساده سازي گردد جهت پياده سازي در پايگاه دادها
دسته بندي مي گردد .در اين مرحله با نگرش به گام سوم سعي
مي گردد در صورت وجود اطالعات برون سازماني كه به صحت
ودقت داده ها كمك مي كند وعملكرد سیستم خبره را افزايش
مي دهد توجه نمود .اين موضوع جهت ساخت ماشين استنتاج
نيز مطرح مي باشدچرا كه الگوريتم هاي حاكم بر پروسه نيز
بايستي پياده سازي گردد.
حال در گام چهارم جهت فعال نمودن مجموعه گرد آوري شده
الزم است نرم افزار سيستم خبره انتخاب گردد .درحال حاضر
نرم افزارهاي پايه متنوعي جهت سيستم هاي خبره وجود دارد
ليكن با كمك كارشناس سيستم هاي خبره وبا توجه به نوع
اطالعات نرم افزار مناسب انتخاب مي گردد .پس از تهيه نرم افزار
با انجام تست هاي مختلف وبررسي پاسخ سيستم خبره ميزان

دقت اطالعات خروجي ارزيابي مي گردد.
سیستم های خبره در سایت های صنعتی تولید فوالد
کمپانی های صاحب دانش فنی و فن آوری صنعت فوالد امروزه
در کنار ارایه تجهیزات سخت افزاری خطوط تولید ،اقدام به
معرفی نرم افزارهای سیستم های خبره در بهره برداری واحدهای
خط تولید فوالد نموده اند .این نرم افزارها کلیه شرایط سایت
را دریافت و براساس الگوریتم های تعریف شده اقدامات الزم
را انجام می دهد .نرم افزارهای سیستم خبره به طور معمول در
سطح دو ( )level 2اتوماسیون سایت قرار می گیرند .درشکل
شماره  4سطوح مختلف سیستم اتوماسیون مشخص می باشد.
در سطح صفر تجهیزات میدانی اتوماسیون جا می گیرد .در سطح
یک سخت افزار ونرم افزارهای کنترل ,حفاظت و سیگنالینگ
قرار داشته که اطالعات الزم را از سنسورهای سطح صفر دریافت
می کند .فرامین سیستم کنتترل توسط محرک های سطح صفر
اجرا می شود .بخشی از اطالعات از سطح یک به سطح دو ارسال
می شود تا نرم افزارهای سوپروایزری همانند سیستم های خبره
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وظیفه کنترل سایت را انجام دهند .اطالعات الزم جهت سطوح 3
و از 4از سطح دو ارسال می شود تا نرم افزارهایی همچون MES
و یا  ERPاز آن استفاده نمایند .در شکل شماره  5میزان سرمایه
گزاری جهت هوشمندسازی در فعالیت های شکل شماره 5
مختلف نشان داده شده است .همان گونه که مشخص است
بیشترین هزینه هوشمند سازی در ساخت و تولید محصوالت
انجام شده است.
در ادامه چندمورداز سیستم های خبره ،ارایه شده از طرف
شرکت های بزرگ که در سطح دو فعال شده ،معرفی میگردد:
سیستم خبره مدیریت بهره برداری باتری های ککسازی
 ™COKEXPERTاز شرکت Paul Wurth
این سامانه دارای ماجولهای زیر است:
مدیریت میزان فلوی گرما و فرآیند کک سازی در هر سلول
مدیریت شارژوتخلیه هر سلول
مدیریت سالمتی هر سلول
قابلیت کنترل از راه دور بهره برداری و تعمیرات به کمک
شبکههای ارتباطی.
سیستم خبره مدیریت بهرهبرداری کوره بلند®
 BFXpertاز شرکت Paul Wurth
این سامانه دارای ماجولهای زیر می باشد:
کنترل انتقال مواد ومحاسبه مواد اولیه و بارگزاری کوره بلند؛
کنترل سوخت وهوا  ،احتراق و درجه حرارت پایدار مواد در
کوره بلند؛
کنترل عدم منجمد شدن مذاب در کف کوره؛
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کنترل تخلیه مذاب و حمل آن؛
افزایش بهره وری وکاهش هزینه تمام شده محصول.
سیستم جامع Primetal technology
در سال  2015کمپانی های میتسوبیشی و هیتاچی در زمینه
تولید فوالد ،با در نظر گرفتن شرایط دوره چهارم صنعتی با خرید
تکنولوژی  VAIاز شرکت زیمنس تکنولوژی موسوم به Primetal
 technologyرا ارایه نمودند که در حال حاضر مقر این شرکت در
شیفیلد انگلیس بوده و بالغ بر7000کارمند دارد .تکنولوژی اشاره
شده بر پایه شش اصل بنا شده است .این اصول عبارتست از:
سنسورهای هوشمند Smart Sensores؛
سیستم های خبره؛
پایش وضعیت کارکرد تجهیزات؛
شبیه سازهای قدرتمند خطوط تولید به نوعی که امکان اعمال
و شبیه سازی تغییرات وجود داشته باشد؛
بهینه سازی از طریق فرایند (Through-Process
.)Optimization (TPO

مدیریت تعمیرات و تولید
این تکنولوژی برای واحدهای مختلف فوالدسازی ،ایستگاههای
ریخته گری و خطوط نورد دارای راه حل بر اساس اصول فوق
میباشد .با بررسی انجام شده در پروژه های یک سال گذشته این
شرکت مشخص می شود که فوالدسازان بزرگ دنیا همچون Bao
 steel,Tatasteelو سایر شرکتهای تولیدی فوالد در کشورهای
آلمان ،آمریکا ،چین ،روسیه ،برزیل ،صربستان ،هند و  ...به استفاده
از این تکنولوژی روی آورده اند.
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راهکار پیشنهادی برای استقرار سامانه های خبره در
سایتهای ذوب آهن اصفهان
مطابق آنچه تاکنون گفته شد استقرار سامانه های خبره در
ذوب آهن اصفهان امری اجتناب ناپذیر است .ادامه بقا در کورس
رقابت تولید کنندگان و بازنشستگی تعداد زیادی از شاغلین در
سال های آتی دو چالش مهمی هستند که برون رفت و تغییر
روش از وضعیت فعلی را الزم می کند .چنانچه ضرورت پیاده
سازی سیستم های خبره برای مدیران عالی شرکت محقق گردد
و با لحاظ نمودن شرایط مالی شرکت ،می توان با برنامه ریزی
مالی وفنی گراف الزم را به صورت مرحلهای تنظیم نمود به نحوی
که در یک بازه زمانی مناسب و متناسب با اهمیت سایتها نسبت
به عملیاتی کردن آن اقدام نمود.
در این صورت در گام اول نیاز است کمیته ای متشکل از
بهرهبردار هر بخش ،اتوماسیون و امورفنی تشکیل شده وبرای هر
بخش فعالیت هایی که امکان پیاده سازی سیستم خبره را دارند،
احجام عملیاتی و تجهیزاتی و گراف زمان بندی آن استخراج
گردد.
ایجاد شبکه ارتباطی در داخل سایت ها به منظور گردش
اطالعات پیشنیازو الزمه اجرا این طرح بوده که پیشنهاد می گردد

مستقل از پروژه فوق عملیاتی گردد .این شبکه ارتباطی بر مبنای
فیبر نوری و تجهیزات عمومی شبکه بوده و از ملزومات سطح دو
اتوماسیون می باشددر حال حاضر و از سال 96در واحد دو سایت
کک سازی عملیات شبکه سطح دو انجام گردید که نتیجه آن
اتصال افزون بر  20مرکزعملیات اپراتوری به شبکه بوده است .با
ایجاد شبکه مذکور امکان انتقال اطالعات به الیه های باالتر و
استفاده در نرم افزار  MESفراهم شده است .این فعالیتها توسط
تیمی متشکل از مدیریت های کک سازی اتوماسیون و ارتباطات
و فن آوری اطالعات در حال انجام می باشد .ضمن آنکه جهت
رعایت موارد امنیت سایبری مورد نظر مدیریت حراست این تیم
نسبت به ساخت دستگاه دیتادیود و نرم افزارمربوطه اقدام نموده
است .اما در این سایت هنوز سیستم خبره خاصی فعال نشده
است .درکوره بلندشماره  3همزمان با ساخت شبکه سطح دو
اجرا گردید .نرم افزاری در این سطح فعال است که وظیفه آن
نمایش پارامترهای مهم کوره به انضمام برنامه محاسباتی جهت
نحوه بارگزاری مواد اولیه در کوره بلند  3است .درسایرسایتهای
شرکت شبکه سطح دو وجود نداشته و سیستم خبره خاصی فعال
نیست.
بنابراین مهمترین اولویت ایجاد شبکه های سطح دو در سایتها
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می باشد .این شبکه ها در مرحله اول امکان ارسال اطالعات به
سطوح باالتر و فعال شده نرم افزارهایی همچون  MESرا ممکن
می سازند .مونیتورینگ پارامترهای مهم سایت در یک محل و
امکان فعال نمودن سیستم های خبره از مزایایی وجود شبکه
سطح دو می باشد.
مهمترین مواردی که قابلیت اجرا سیستم های خبره را دارند:
کوره ها ،سیستم های احتراق و ماشین های دوار؛
سیستم های بارگزاری مواد اولیه؛
سیستم های کنترل آنالیز ،ابعاد و کیفیت محصول تولیدی؛
سیستم کنترل و مدیریت حامل های انرژی.
نتیجه گیری
بهره گیری از سیستم های خبره در شرکت ذوب آهن اصفهان
به دلیل الزامات فنی ،مالی و نیروی انسانی ،گریزناپذیر است .عالوه
براین روند تهیه سیستمهای خبره میتواند به صورت غیرمستقیم
مشکل اصلی مدیریت دانش را در انتقال و اجتماعی سازی دانش
نهان سازمان برطرف نماید .بنابراین مدیریت دانش و سیستمهای
خبره به عنوان دو جزو به هم پیوسته الزم است مدنظر مدیران
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تصمیم گیر این شرکت باشد .فعال نمودن سیستمهای خبره نیاز
به ایجاد زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری دارد که در
شرکت بزرگ ذوب آهن اصفهان الزم است در قالب یک طرح
مدون و باهمکاری کلیه بخش های مرتبط ،نقشه راه مناسب
تهیه گردد.
مراجع
 -1اتحادتوکل ،مسعود .)1378( .پایان نامه کارشناسی ارشد:
طراحی خبره نقشه های تفصیلی ایستگاههای فشار قوی.
 -2صدیق ،مجتبی .)1392( .مدیریت دانش در شرکت های
امروزی فرصت ها و چالشها .فصلنامه علوم ،فنون ومدیریت
توربین ماشین ،شماره 69-62 ،1

3- http://brochures. paulwurth. com/coke/brochures/
(Brochure)-Coke-Making-en. pdf
4- http://brochures. paulwurth. com/iron/ technologies/
brochures/(Brochure)-BFXpert-en. pdf
5- https://www. primetals. com/ press- media/
_news/?tx_seamnews_news%5B%40widget
0%5D%5BcurrentPage%5 5D=3&cHash=8da538a37
bc61db6e8db15f07 a8cdee8#news
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بهینه سازی ضریب مصرف
الکترود گرافیتی با استفاده
از مدلسازی با شبکه عصبی
حسام ادیب

سید عباس کالنتر
محمدرضا بنائیان

چکیده
سهم باالی الکترود گرافیتی در بهای تمام شده فوالد خام و محدودیتهای تامین آن ،منجر به افزایش دغدغه فوالدسازان در جهت
بهینهسازی مصرف آن شده است .تحقیقاتی که تا امروز در حوزه مدلسازی و محاسبه تأثیر پارامترهای مختلف بر ضریب مصرف
الکترود گرافیتی ارائه گردیده بر شرایطی خاص استوار بوده و مدل جامعی که بتواند تمامی شرایط را پیشبینی نماید مشاهده نگردیده
است .این مقاله نتایج حاصل از تحقیقات در زمینه بهینهسازی مصرف الکترود را ،بر اساس دادههای فوالد مبارکه ،ارائه مینماید.
کلمات کلیدی :الکترود گرافیتی ،کوره قوس الکتریک ،شبکه عصبی ،مدل سازی ،بهینه سازی ضریب مصرف
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مقدمه
از الکترودهای گرافیتی به منظور تبدیل انرژی الکتریکی به
حرارتی با استفاده از قوسهای الکتریکی در کوره قوس الکتریکی
استفاده میگردد ]1[ .کربن عنصری منحصر به فرد برای تولید
الکترود گرافیتی است که میتواند در شرایط کاری کوره قوس
الکتریک یا کوره تصفیه پاتیلی ،هدایت الکتریکی باال و درجه
حرارت باال را تحمل نماید]2[ .
فنآوریهای جدید ساخت کورههای قوس الکتریکی ،همگی
بر افزایش راندمان و کاهش هزینههای تولید متمرکز هستند.
مصرف کمتر الکترود گرافیتی و انرژی و نیز عمر بیشتر نسوز از
شاخصههای این فنآوریها هستند .افزایش چگالی توان( 1نسبت
توان به تناژ کوره) با هدف کاهش زمان ذوب 2و کاهش اتالف
انرژی ،طول قوس بلندتر با هدف کاهش جریان و مصرف انرژی
کمتر از جمله فنآوریهایی هستند که در سال های اخیر حول
محور کنترل و کاهش مصرف الکترود گرافیتی به وجود آمدهاند.
[ ]3نوع کوره ( ACیا  ،)DCفنآوری ترانسفورماتور ،استفاده از
سامانههای تزریق کک به منظور ساخت سرباره پفکی ،که به
افزایش طول قوس کمک میکند ،و همچنین سامانههای تنظیم
الکترود ،امپدانس قوس و سنجش سرباره با هدف تنظیم ولتاژ
و برقراری قوس بلند و ثابت نیز از دیگر فنآوریهای کورههای
قوس الکتریکی امروزی هستند]4[ .
به جز فنآوریهایی که بر مصرف الکترود گرافیتی مؤثرند،
پارامترهای عملیاتی فوالدسازی با کورههای قوس الکتریکی نیز
بر مصرف آن تاثیرگذار است .این پارامترها عبارتند از :رژیم شارژ
(ترکیب و نسبت قراضه آهنی و آهن اسفنجی) ،کیفیت مواد شارژ
(ناخالصیهای قراضه و درجه آهنی شدن آهن اسفنجی و عناصر
آن) ،سرباره سازها (میزان و کیفیت) ،اکسیژن ،کک (گرافیت)،
ترکیب شیمیایی مذاب ،پیشگرم یا عدم پیش گرم قراضه ،زمان
خاموشی کوره ،3دمای تخلیه ،وزن مذاب و راندمان اپراتورها در
بهرهبرداری از کوره]3[ .
مصرف الکترود گرافیتی به دو دسته اصلی تقسیم بندی
میشود :مصرف پیوسته 4و ناپیوسته .5مصرف پیوسته از دو عامل
ناشی میگردد :مصرف نوک الکترود ،6که به خاطر عبور جریان
و برقراری قوس الکتریکی و افزایش دمای ناحیه نوک الکترود و
در نتیجه تصعید آن ،و دیگر ،مصرف سطح الکترود 7که به خاطر
اکسیداسیون سطحی است .مصرف ناپیوسته ناشی از ترک نوک
الکترود ،8افتادن سر الکترود 9و شکست الکترود 10است]5[ .
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ترک نوک الکترود که منجر به از دست رفتن بخشی یا همه
نوک الکترود میشود معموال به خاطر تنش مکانیکی یا حرارتی و
پخش شدن شبکهای از ترکها به وجود میآید .افتادن سر الکترود
ناشی از جدا شدن سر الکترود از محل سری الکترود 11است که
عموما به خاطر شل بودن سری الکترود یا اینکه سری الکترود
نتواند نوک الکترود را نگه دارد اتفاق میافتد .شکست الکترود نیز
معموال به خاطر ضربات وارده به الکترود اتفاق میافتد]6[ .
به خاطر ماهیت غیرپیوسته بودن مصرف الکترود در مواقعی
که ترک یا افتادن سر الکترود یا شکست الکترود اتفاق میافتد
و با توجه به آن که بخش کوچکتری از ضریب مصرف الکترود
شامل این نوع مصرف میگردد ،معموال در کارخانجات فوالدی
این موضوع مورد بررسی زیاد و ثبت و تحلیل اطالعات واقع
نمیگردد .بدیهی است در صورت ثبت اطالعات و وقایع مربوطه
به صورت دقیق ،میتوان با استفاده از روشهای کنترل کیفیت
آماری ،نسبت به تحلیل این نوع مصرف اقدام نمود .تحقیق حاضر
صرفاً به بررسی مصارف پیوسته میپردازد.
محققین مختلفی ،مثل باومن ،]7[ 12برای مدلسازی تاثیر
عوامل مختلف روی ضریب مصرف الکترود گرافیتی و تحلیل و
پیشبینی مصرف پیوسته الکترود ،با هدف بهینهسازی ضریب
مصرف آن ،مدلهای ریاضی ارائه نمودهاند .با وجود آنکه این
مدلهای ریاضی به مرور زمان بهبود یافتهاند اما آزمایش این
فرمولهای رياضی نشان میدهد با هر شرایطی همخوانی ندارند و
قابل استفاده نیستند .از طرفی سازندگان کورههای قوس الکتریک
و یا محققین دیگر ،نسبت به ارائه جداول راهنمای تاثیر عوامل
مؤثر بر مصرف الکترود گرافیتی اقدام نمودهاند [ ]8که نرخهای
ذکر شده آنها نیز با شرایط هر کوره و هر ذوب همخوانی ندارد و
مدلهای یاد شده قابلیت پیشبینی ندارند .دلیل این ناهمخوانی،
برهمکنش عوامل مؤثر بر ضریب مصرف الکترود گرافیتی است
و پیچیدگی آنهاست به طوری که با تغییر شرایط ،روابط بین
عوامل از فرمول خطی تبعیت نمیکنند و روابطی بر پایه توابع
نمایی شکل میگیرند .لذا این فرمولهای خطی قادر به پیشبینی
ضریب مصرف الکترود نیستند.
روش تحقیق
برای مدلسازی ضریب مصرف الکترود گرافیتی ،با توجه به
ماهیت غیرخطی روابط بین پارامترها ،از مدلهای داده کاوی
و مدل شبکه عصبی استفاده گردید .قابلیت شبکههای عصبی
در شناسایی الگوهای غیرخطی و نامنظم ،توانایی مناسبی در
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شماره کوره
فوالد مبارکه

ضریب همبستگی بین خروجی مدل با مقدار
مصرف واقعی الکترود

اختالف میانگین ضریب مصرف پیش بینی مدل نسبت به
ضریب مصرف واقعی در بازه  20شهریور تا  30آبان 97

جدول شماره  :1اعتبار سنجی مدل شبکه عصبی با مقایسه خروجی مدل و ضریب مصرف واقعی الکترود

راستای به کارگیری جهت پیشبینی مسایل پیچیده به دست
داده است]9[ .
برای مدلسازی ،از دادههای سامانه اتوماسیون شش کوره
قوس الکتریک شرکت مجتمع فوالد مبارکه در بازه زمانی 20
شهریور تا  30آبان  ،1397یعنی  71روز ،استفاده گردید .الزم به
ذکر است که بیش از  1میلیون تن فوالدسازی در این بازه زمانی
انجام شده است .همچنین با توجه به اجرای عملیات پوشش دهی
الکترود گرافیتی با الکوپات ،تمامی الکترودهای گرافیتی ،قبل و
بعد از نصب روی کوره توزین گردیده و همه اطالعات در یک
13
پایگاه داده ذخیره شده ،سپس مدلسازی با استفاده از نرمافزار
انجام گردید .جهت تست مدل ،ده درصد از دادهها به صورت
تصادفی انتخاب گردیدند و با ضریب مصرف پیشبینی شده مدل
مقایسه گردیدند.
باومن [ ]10دو شاخص طول اکسیداسیون 14و قطر نوک
الکترود 15را معرفی نموده ،که در مدلسازی ،محاسبه و در نظر
گرفته شدند .دیگر دادههای مورد بررسی که به عنوان ورودی
مدل ،در هر ذوب ،در نظر گرفته شدهاند عبارتند از :جریان هر
فاز (کیلوآمپر) ،عمر هر ستون الکترود (تعداد ذوب) ،وزن مذاب
تخلیه شده ،مدت زمان ذوب ،زمان خاموشی کوره ،انرژی مصرف
شده (کیلووات ساعت) ،میزان آهک و دولومیت مصرف شده،
مقدار آهن اسفنجی و قراضه مصرف شده ،اکسیژن مصرفی ،آهن
کل 16موجود در آهن اسفنجی ،متالیزاسیون ،کربن و گوگرد آهن
اسفنجی و نهایتا نمره کیفیت الکترود .یعنی مجموعه  18متغیر
ورودی .برای در نظر گرفتن متغیر کیفیت خود الکترود گرافیتی،
میانگین ضریب مصرف  4نوع الکترود گرافیتی در بازه زمانی

تست ،در نظر گرفته شد و به کمترین میزان نمره  100و بقیه به
نسبت ضریب مصرف ،مقداری کمتر از  100را گرفتند .همچنین
مقدار الکترود مصرفی بر حسب کیلوگرم به عنوان تابع هدف در
نظر گرفته شده و شبکه عصبی تک الیه با  6نورون میانی در نظر
گرفته شد.
مدل شبکه عصبی ساخته شده ،دارای ضریب همبستگی
 0/70بین مقدار مصرف واقعی الکترود و مقدار الکترود مصرفی
مدلسازی شده ،بر حسب کیلوگرم ،دارد .همچنین دادههای تست
مدل ،دارای ضریب همبستگی  0/80هستند .همچنین اختالف
ضریب مصرف میانگین کل دادههای یادگیری و ضریب مصرف
مدلسازی شده 0/0450 ،درصد میباشد.
بر اساس مدل شبکه عصبی ،فرمول محاسبه مقدار مصرف
الکترود با تابع نمایی زیر به دست میآید:
()1

که تابع ( f(xتابع شبکه عصبی است .مدلسازی به صورتی که
شرح داده شد ،ده بار تکرار گردید که هر بار تابع فوق الذکر به
دست آمد .در گام بعدی جهت اعتبار سنجی ،مدل ساخته شده
مبنا قرار گرفت و دادههای هر کوره ،به تفکیک ،برای آزمایش
مدل به کار رفتند که نتیجه آن در جدول  1آمده است.
با تقسیم مقدار مصرف الکترود بر وزن مذاب ،ضریب مصرف
الکترود به دست میآید .لذا با برخورداری از تابع ضریب مصرف
الکترود ،میتوان مقدار بهینه ضریب مصرف الکترود را از روشهای
مختلفی مثل سیمپلکس یا فازی ،با تعریف محدودیتها به دست
فروردین و اردیبهشت 1399
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جریان
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تابع هدف
ضریب مصرف الکترود
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40

540

0.21

1.1

200

25

75

1.2

40

540

0.35

1.1

200

16

75

1.5

40

540

0.49

1.1

200

12

75

1.8

40

540

0.60

1.1

200

10
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جدول شماره  :2خروجی محاسبه پارامترهای بهینه کوره با حل معادله ضریب مصرف و تعریف محدودیتها

آورد .این محدودیتها بر اساس شرایط کوره ،مثال جریان هر
فاز (که در این بهینه یابی بین  70تا  75کیلوآمپر تعریف شد)،
یا اصول متالورژیکی ،مثال مقدار قابل قبول سربارهسازها تعریف
میگردد .در تحقیق حاضر از  Solverاکسل استفاده گردید.
جداول  2و  3یک نمونه از این روش حل مسئله را با ضریب
مصرفهای هدف مختلف الکترود گرافیتی نشان میدهد.
نتایج و بحث
مدل جامعی با در نظر گرفتن همه پارامترهای در دسترس
ایجاد گردید و برای اعتبار سنجی با دادههای هر کوره به صورت
مجزا تست گردید .همانطور که از جدول  1پیداست ،میانگین
ضریب مصرف الکترود گرافیتی بسیار نزدیک به پیش بینی مدل
است ،اما ضرایب همبستگی بین ضریب مصرف واقعی هر کوره
در هر ذوب و ضریب مصرف پیش بینی مدل نسبتا پایین است.
ضرایب همبستگی پایین نشان دهنده این است که با وجود آنکه
طی یک بازه زمانی ،میانگین ضریب مصرف الکترود گرافیتی
بسیار نزدیک به پیش بینی مدل است ،اما مدل قادر به محاسبه
دقیق مقدار مصرف الکترود گرافیتی در هر ذوب نیست .دلیل
این امر را میتوان در فقدان برخی دیگر از دادههای مربوط به
عوامل مؤثر بر میزان مصرف الکترود گرافیتی از جمله عملکرد
سیستم خنک سازی الکترودها ،سیستم مکش کوره ،دمای اولیه
شارژ ،عملکرد اپراتور و تنظیمات طول قوس و غیره دانست چراکه
بدیهی است با وجود پیچیدگی روابط بین عوامل مؤثر بر میزان
مصرف الکترود گرافیتی ،در صورت برخورداری از دادههای مربوط
به همه عوامل ،میتوان آنها را مدلسازی و محاسبه نمود و به
مدل دقیقتری دست یافت .در عین حال میتوان گفت دقت مدل
حاضر با توجه به اختالف ناچیز میانگین ضریب مصرف در یک
بازه زمانی میتواند مورد استناد قرار گیرد.
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علی رغم آنکه هدف از این تحقیق ارائه یک مدل جامع بود ،با
توجه به تفاوتهای تکنولوژیکی و شرایط هر کوره قوس با دیگر
کورهها ،مدلسازی بر اساس دادههای هر کوره به صورت مجزا
میتواند منجر به بهبود مدل و افزایش ضریب همبستگی خروجی
مدل گردد.
با مدل سازی انجام شده ،راه برای بهینهیابی با حل معادله ضریب
مصرف الکترود باز میشود .جداول  2و  3خروجی این بهینهیابی
را با سناریوهای مختلف ضریب مصرف ،برای الکترود قطر 700
میلیمتر ،نشان میدهد .در همه سناریوها جریان ،تناژ ،زمان
روشن بودن کوره ،مصرف انرژی ،آهک ،دولومیت ،آهن اسفنجی،
قراضه و اکسیژن در حالت بهینه و بر اساس محدودیت تعریف
شده توسط نرم افزار پیشنهاد شده و متغیرهایی که روی ضریب
مصرف تاثیرگذار بودهاند محدود به تعداد ذوب ،زمان خاموشی
کوره و متالیزاسیون آهن اسفنجی بوده اند .بدیهی است با تعریف
هر سناریوی مربوط به حداقل و حداکثر هر یک از پارامترها ،با حل
تابع نمایی در جهت یافتن ضریب مصرف هدف ،میتوان مقدار
بهینه هر یک از پارامترهای مؤثر بر مصرف کوره را یافت.
در نهایت از آنجا که تغییر برخی تنظیمات یا پارامترهای کوره
و فرایند تولید جهت بهینه سازی ضریب مصرف الکترود گرافیتی،
میتواند تاثیر منفی بر روی شاخصهای دیگر ،از جمله هزینه
مصرف نسوزهای کوره داشته باشد ،لذا با مدلسازی مشابه ضریب
مصرف نسوزهای کوره ،میتوان با حل معادالت ،به نقطه بهینه
تنظیمات جهت بهینهسازی هزینه های فوالدسازی در بخش
کوره قوس الکتریکی با در نظر گرفتن همه پارامترهای مؤثر در
هزینه واحد مذاب دست یافت.
نتیجه گیری
برای بهبود مدل ارائه شده تحقیقات بیشتر با در نظر گرفتن
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تابع هدف
ضریب مصرف الکترود
Kg/ton

Dolo/
Ton

DRI

Scrap

O²/
Ton

FeTot

FeMet

C%

S%

1.2

30

100%

0

30

87.77

82.56

3.15

0.0014

1.5

30

100%

0

30

87.77

81.89

3.15

0.0014

1.8

30

100%

0

30

87.77

81.67

3.15

0.0014

2.1

30

100%

0

30

87.77

81.98

3.09

0.0014

 خروجی محاسبه پارامترهای بهینه کوره با حل معادله ضریب مصرف و تعریف محدودیتها:3 جدول شماره
3- Power off
4- Continuous consumption
5- Discontinuous consumption
6- Tip consumption
7- Side consumption
8- Tip spalling or crack losses
9- Stub end losses or butt loss or tip loss
10- Breakage
11- Nipple
12- Bowman
13-MBP
14- Oxidation length
15- Electrode tip diameter
16- Fe Total

همه پارامترهای مؤثر بر ضریب مصرف الکترود گرافیتی الزم به
 همچنین مدلسازی دادههای هر کوره به صورت.نظر میرسد
 در.مجزا میتواند به دستیابی به مدلسازی دقیقتر کمک نماید
هنگام حل مسئله بهینهسازی ضریب مصرف الکترود با استفاده از
 تحقیقات بیشتری روی تعریف محدودیتها ضروری به،تابع مدل
 پژوهشهای بعدی در حوزه مدلسازی مصرف نسوز.نظر میرسد
 راه را برای بهینهسازی،در کوره قوس و تکمیل مدل حاضر با آن
.هزینه تولید فوالد در کوره قوس باز میکند
زیرنویس
1- Power density
2- Power on
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متالورژیکی و گرافیت

طبیعی و سرباره کوره
قوس الکتریکی
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 .1مقدمه
در کل جهان حدود  40درصد از فوالد در کارخانه های با اندازه
متوسط فوالد بر اساس ذوب قراضه در کوره های قوس الکتریکی
( )EAFتولید می شود [ .]2 ،1در مقایسه با مسیر تولید فوالد در
مجتمع های یکپارچه [کوره بلند و کنورتور] ،تولید فوالدسازی با
 EAFمزایای خاصی دارد :سرمایه گذاری و هزینه های عملیاتی
کمتر ،انعطاف پذیری مواد اولیه (استفاده از قراضه) ،انعطاف
پذیری مواد خوراک ،نرخ تولید باالتر ،کنترل بیشتر فرآیند تولید
فوالد ،کارایی باالتر حرارت و غیره [ .]3در حالی که برق منبع
اصلی انرژی برای این نوع کارخانه ها است ،مقدار قابل توجهی
مواد کربنی به عنوان مواد تزریقی پفکی سازی سرباره و کربن
دهی به فوالد مذاب مصرف می شود؛ مقدار کک متالورژیکی
تزریقی به کوره های  ،EAFبسته به شیوه عملیات و تجهیزات
کارخانه ذوب ،معموال بین  10تا  20kg/tفوالد تولیدی تغییر
می کند .کارایی عملیاتی فوالدسازی با  EAFبه میزان مشخصی
با واکنش های کربن/سرباره ،همراه با ایجاد گازها ،پفکی سازی
سرباره و بهره دهی فلز همراه است [ .]4سرباره پفکی الکترودها
و قوس های داغ را در بر می گیرد و از سقف و دیواره های کوره
از گرم شدن و تابش اضافی محافظت نموده و یک الیه عایق برای
ذوب فراهم می کند ،در نتیجه اتالف انرژی را کاهش می دهد.
اغلب موارد ،پفکی سازی مناسب سرباره در ابتدای تصفیه رخ می
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واکنش های کربن /سرباره بین دو ماده کربنی ،کک متالورژیکی ( 18.3درصد خاکستر) و گرافیت طبیعی (خاکستر 2.1درصد) ،و
سرباره  EAF (34.8درصد  )Fe2O3با استفاده از چیدمان قطره ساکن در دمای  1550OCبرای تعیین نقش مواد کربنی در واکنش
های کربن/سرباره و پدیده های بین فازی بررسی شده است .گازهای منتشره از کک متالورژیکی در حضور سرباره بسیار باالتر از مورد
کک به تنهایی نشان می دهد که واکنش های قابل توجه کربن/سرباره با سیستم نشانگر احیای گسترده و سریع اکسید آهن ،نرخ
بسیار باالی تولید گاز ،اما حبس ضعیف گاز درون فاز سرباره است .میزان باالی تولید گاز به احتمال قوی انتقال جابجایی واکنش
کننده ها و محصوالت در کل سطح تماس کک متالورژیکی/سرباره با اکسیدهای موجود در خاکستر کک که به صورت جزیی در
سرباره مذاب حل شده اند و تغییر ترکيب سرباره منتج شده است .از سوی دیگر ،گرافیت طبیعی ،سرعت کند تولید گاز ،احیای
آهسته اکسید آهن و حبس عالی گاز را نشان داد .گازهای تولید شده از گرافیت به تنهایی با موارد تولید شده در حضور سرباره ،قابل
مقایسه بودند و تقریبا به مقدار یک برابر نسبت به گازهای منتشره متناظر از سیستم کک متالورژیکی/سرباره کمتر بود .واکنش های
سرباره با کک متالورژیکی منتج به کاهش کشش سطحی به علت جذب سیلیس از خاکستر کک و قطره های کوچک گردید؛ واکنش
های سرباره با گرافیت طبیعی سبب تغییرات جزیی در خواص سرباره به علت مقدار کمتر خاکستر و افزایش حجم قطره ها می شود.
مشخص شد نرخ تولید گاز پارامتر مهمی در واکنش های کربن/سرباره است و نیاز به حفظ آن در سطح مطلوب برای نگهداری گاز
محبوس در داخل سرباره در طی مدت های طوالنی می باشد .این تحقیق تفاوت قابل توجه در واکنش های کربن/سرباره دو ماده
کربنی با سرباره  EAFو نقش مهم ناخالصی های خاکستر را نشان می دهد.

جدول -1ترکیب شیمیایی ( wtدرصد) موادکربنی.

دهد اما به سمت پایان ذوب کاهش پیدا می کند.
پفکی سازی سرباره نتیجه ایجاد تولید  COدر الیه سرباره به
علت واکنش های کربن با فاز سرباره است؛ این فرآیند بستگی به
عوامل/فرآیندهایی همچون واکنش های سرباره/کربن ،نرخ تولید
گاز ،ویژگیهای مناسب سرباره برای نگهداری و بقای حبابهای
گاز در الیه سرباره و غیره دارد [ .]10-5پفکی سازی سرباره عمدتا
در شرایط حالت پایدار با ثابت نگهداشتن ترکیب شیمیایی سرباره
فروردین و اردیبهشت 1399
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جدول  3-ترکیب شیمیایی سرباره ( wtدرصد).

جدول 2-ترکیب شیمیائی خاکستر ( wtدرصد).

و جریان گاز بی اثر در سراسر [فرآیند] مورد تحقیق قرار گرفته
است .به طور کلی مشخص شده است که پفکی سازی با کاهش
کشش سطحی ،افزایش ویسکوزیته سرباره و افزایش تعلیق ذرات
فاز دوم بهبود می یابد .افزودن گوگرد به میزان کمی از سرباره پفکی
جلوگیری کرده و تمایل به افزایش اندازه حباب های گاز  COدارد
[ .]12 ،11معلوم شده است که افزایش غلظت سیلیس،کشش
سطحی سرباره را کاهش می دهد ،به حبابهای کوچکتر گاز CO
و فرار آسان تر آنها از سرباره منجر می شود [.]13
اما ،تزریق اکسیژن و مواد کربنی در کوره های  EAFصنعتی،
شرایط بسیار دینامیک و حالت ناپایداری را ایجاد می کند.
 Kapilashramiو همکاران [ ]14نشان داده اند که سیستمهای
دینامیک رفتار پیچیده تری نسبت به سیستمهای تحت حالت
پایدار و رفتار نوسانی کف با زمان دارند .واکنشهای اکسیداسیون
و احیا به طور پیوسته ترکیب سرباره را تغییر میدهند؛ واکنشهای
شیمیایی مولد گاز  COنیز احتماال به میزان قابل توجهی با زمان
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تغییر می کنند Morales .و همکاران [ ]15مفهوم شاخص پفکی
سازی دینامیک را بر اساس نرخ تولید گاز و نرخ تغییر حجم
سرباره توسعه داده اند .در حالی که تعدادی تحقیق در مورد تاثیر
ترکیب شیمیایی و ویژگی های سرباره بر پفکی سازی سرباره
گزارش شده است ،شناخت خیلی محدودی در مورد نقش مواد
کربنی و تاثیر ویژگی های اساسی آنها (مانند نظم ساختاری،
محتوای خاکستر و ترکیب شیمیایی و غیره) بر نرخ تولید گاز،
پدیده های بین فازی و پفکی سازی سرباره وجود دارد .در اين
تحقيق ،تأثير مواد كربني بر واکنش های كربن/سرباره و رفتار
پفکی سازی با تمرکز خاص بر نرخ توليد گاز ،پديده هاي بين
فازی و ظرفيت سرباره برای حبس گاز بررسي شده است.
در این مقاله ،تحقیقات قطره ساکن ( )1550OCبر روی دو
ماده کربنی (کک متالورژیکی و گرافیت طبیعی) و یک سرباره
( EAF (34.8درصد  Fe2O3با هدف توسعه شناخت اساسی از
واکنش های کربن/سرباره در طی فوالدسازی توسط  EAFبه
طور مفصل گزارش می شود .همراه با برآورد کمی تغییرات حجم
سرباره به صورت تابعی از زمان ،نتایج حاصل از تولید گازهای
خروجی ( ،)CO، CO2تحقیقات با میکروسکوپ نوری/الکترونی
بر روی منطقه بین فازی گزارش شده ،و سپس تجزیه و تحلیل
قطعی پدیده های بین فازی ،حبس گاز توسط سرباره و پیامدهای
پفکی سازی سرباره ارائه می گردد.
 .2آزمایش ها
 2.2ویژگی های مواد
در این تحقیق از دو ماده کربنی ،کک متالورژیکی و گرافیت
طبیعی استفاده شده ،که ترکیب شیمیایی هر یک از موارد و
خاکستر آن ها به ترتیب در جداول  1و  2و ترکیب شیمیایی
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شکل  1-نمای کلی چیدمان آزمایش قطره ساکن.

سرباره در جدول  3آمده است .در حالی که گرافیت طبیعی
دارای ساختار بسیار منظم کریستالی بود ( ،)Lc=260Åکک
متالورژیکی به صورتی که از عرض ( )002پیک با استفاده از
معادله  ]Scherrer[16تعیین شد نظم ساختاری اندکی داشت
( .)Lc=24Åزیرالیه کربنی توسط آسیاب کردن کربنهای
پودری ( )µm60و فشرده سازی بدون چسب در یک قالب
فوالدی با استفاده از پرس هیدرولیک و فشردن تا فشار MPa7.5
تهیه شدند .سپس زیرالیه فشرده استوانه ای با قطر  20میلی متر
و ضخامت  3-4میلی متر از قالب خارج شده و بر روی صفحه
آلومینائی مجموعه آزمایش قطره ساکن قرار گرفت.
 2.2واکنش های کربن/سرباره
تحقیقات قطره ساکن در سیستم کربن/سرباره در دمای
 1550OCدر یک کوره مقاومتی با لوله افقی در مقیاس
آزمایشگاهی انجام شد [ .]17این روش می تواند برای پایش
پیوسته تغییرات حجم قطره (سنجشی از حبس گاز) به صورت
تابعی از زمان مورد استفاده قرار گیرد [ .]18نمودار طرح وار
دستگاه آزمایش در شکل  1نشان داده شده است .ابتدا نمونه بر
روی نگهدارنده نمونه قرار داده شد که می توانست با کمک یک
میله ای از جنس فوالد ضد زنگ به مرکز منطقه گرم کوره هل
داده شود .مجموعه در ناحیه سرد کوره تا زمانی که دمای مورد
نظر ( )1550OCبه دست آید نگه داشته شد و سپس به منطقه
گرم وارد گردید .این کار هر واکنشی را که می توانست در دماهای

پایین تر رخ دهد و احتماال بر پدیدههای مورد مطالعه در دمای
مطلوب تاثیر بگذارد حذف کرد .تولید پیوسته/یا پراکنده گازها،
چه از واکنش های در محل در داخل زیرالیه کربنی چه از واکنش
های شیمیایی بین زیرالیه و قطرات سرباره ،باعث انتقال قطرات
سرباره به پیرامون زیرالیه شد .وزن سرباره مورد استفاده ~0.065
گرم بود؛ چند آزمایش نیز با وزن سرباره  0.032گرم انجام شد.
قطرات سنگین تر سرباره گرایش زیادی به غلتیدن روی زیرالیه
داشتند .در طی کل مدت آزمایش گاز آرگون با سرعت جریان L/
 min1.0به داخل لوله کوره دمیده می شد .حجم  COو CO2
ایجاد شده از مجموعه واکنش به طور پیوسته از طریق آنالیزور
گاز خروجی به صورت آنالین اندازه گیری شد .به طور کلی ،یک
دوره تاخیر زمانی  40تا  60ثانیه قبل از تولید گاز توسط طیف
سنج جرمی ثبت شد .از داده های گاز برای تعیین سرعت کلی
واکنش و تعداد مول های کربن و اکسیژن حذف شده از مجموعه
واکنش کننده به صورت تابعی از زمان استفاده شد.
ذوب سرباره ،زمان شروع تماس را مشخص کرد .از یک
دستگاه دوربین عکاسی با شارژ مضاعف ( )CCDبا کیفیت وضوح
باال مجهز به لنز  IRISبرای ضبط پدیده رخداد زنده در محل
در کوره استفاده شد .خروجی دوربین  CCDبه ضبط کننده
دیجیتال تصویر ( )DVDو یک مانیتور تلویزیونی برای ثبت تمام
فرآیند آزمایش به صورت تابعی از زمان وصل شد .این ویژگی
امکان تصاویر خاص ،نمایش تماس بین سرباره و مواد کربنی
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به صورت تابعی از زمان از طریق  DVDبا امکان پردازش بعدی
کامپیوتری فراهم می سازد .یک مولد زمان-تاریخ در سیستم
برای نشان دادن مدت زمان فرآیند آزمایش استفاده شد .تکنیک
های مفصل آنالیز تصویر برای تعیین دقیق زاویه تماس و کشش
سطحی از شکل قطرات ساکن ،در مطالب منتشره موجود است.
 Mazeو[ Burnet [19یک الگوریتم عددی را با استفاده از آنالیز
رگرسیون غیرخطی برای محاسبه پروفیل قطره از تعدادی از
تناسبات انتخابی دلخواه بر روی قطره ساکن آزمایش اندازه گیری
توسعه داده اند .اما در یک سیستم واکنشی ،تجزیه و تحلیل
مفصل ریاضی شکل قطره به دلیل تولید پیوسته/پراکنده گازها
و تغییرات دینامیک در شکل و اندازه قطره فوق العاده دشوار
خواهد بود .در بیشتر تصاویر ،تغییر شکل های کوچک پیرامون
حباب ناشی از وجود حباب های گاز درست زیر سطح قبل از
ترکیدن حباب و فرار گاز را می توان به وضوح دید .چون قطره
قادر به رسیدن به یک پیکره تعادلی نیست ،انطباق با پروفیل
محاسبه شده ریاضی برای قطره مشاهده شده از طریق تجزیه
و تحلیل مفصل تصویر ،احتماال اطالعات با ارزش/قابل اطمینانی
ارائه نخواهد داد .از چیدمان قطره ساکن به طور گسترده ای برای
اندازه گیری زاویه تماس در سطح تماس جامد/مایع استفاده می
شود ،میزان باالی تولید گاز در کل سطح تماس به طور قابل
توجهی بر دقت اندازه گیری زاویه تماس تاثیر می گذارد .گرچه
زاویه تماس در این تحقیق اندازه گیری شد ،نتایج به دلیل دقت
کم آن ها گزارش نشده اند.
تغییرات دینامیک در حجم قطره و ناحیه تماس ،از تصاویر
گرفته شده با کمک نرم افزار پردازشگر داده ها که به صورت
ویژه ای طراحی شده ،تعیین گردیدند .پردازش داده ها در دو
مرحله انجام شد :مرحله اول ،شامل تبدیل اولیه سیگنالهای
ویدئویی/صوتی دیجیتال به کد " ".mpeg2و سپس تبدیل آنها
به فریم های منفرد بیت مپ (کد )"bmp".بود .از آنجا که یک
ساعت ویدیو به  90هزار فریم تبدیل می شود ،یک برنامه بر پایه
لینوکس برای انتخاب فریم های خاص داده های آزمایش برای
پردازش بعدی توسعه داده شد .مرحله دوم پردازش دادهها شامل
محاسبه حجم قطره سرباره در فریم انتخاب شده بود .چون تمرکز
اصلی این تحقیق برآورد کمی حبس گاز و تغییر سریع حجم
قطره ها بود ،فرض شده که قطره سرباره بر روی زیرالیه شکل
کروی کوتاه شده داشته باشد .به یک شیوه نیمه اتوماتیک ،یک
پوش دایره ای به صورت دستی منطبق شده بود تا مناسب ترین
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شکل  -2نمونهای نمایشی از قطره سرباره در طی پردازش دادهها،
نشاندهنده شعاع " "rو ارتفاع کوتاه شده " "hمورد استفاده در
محاسبه پفکی سازی سرباره.

انطباق را با قطره سرباره تامین کند ،با کاربر که نقش مهمی در
شناسایی شکل کروی بهینه برای قطره سرباره در یک لحظه ای
مفروض از زمان ایفا میکند .حجم قطره سرباره و سطح تماس
میان سرباره و بستر بر حسب شعاع قطره " " rو ارتفاع کوتاه شده
"( "hشکل  )2محاسبه شد .حجم " "Vکره ناقص توسط رابطه
زیر بدست می آید:
()1
منطقه تماس " "Aبین قطره سرباره و زیرالیه ،توسط رابطه
زیر بدست میآید:
()2
داده ها از تمام تصاویر در یک فایل داده ها برای پردازش بعدی
ذخیره شد .انحرافات جزئی از شکل کروی صراحتا در نظر گرفته
نشد و صرفنظر شد (خطای تخمینی تقریبا  5درصد) .جزئیات
بیشتر در جاهای دیگری بیان شده است [ .]18در حالی که
اندازه گیری حجم مطلق قطره بدون وجود نشانگر مرجع ،دشوار
است ،نرم افزار پفکی سازی سرباره قطره ساکن نسبت حجمی
" "V/Voو نسبت مساحت " "A/Aoبه صورت تابعی از زمان
ایجاد می کند ،که در آن  Voو  Aoبه ترتیب حجم و سطح
تماس اولیه برای قطره سرباره است .تعداد بسیار زیادی (بیش از
 )1000تصویر ویدئویی برای تعیین حجم و مساحت تماس قطره
به صورت تابعی از زما نمورد بررسی قرار گرفت.
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 2.3پدیده های بین فازی
با/بدون وجود سرباره .مول های كربن و اکسیژن حذف شده
نیز نشان داده شده اند.
مطالعات میکروسکوپ نوری و  FESEMبر روی ناحیه بین
فازی مجموعه کربن کوانچ شده/سرباره انجام گرفت .پس از آن
که نمونه به ناحیه داغ هل داده شد و شمارش پس از ذوب شدن
قطره سرباره آغاز شد ،مدت زمان واکنش دقیقا تحت پایش قرار
گرفت .قطرات سرباره و زیرالیه کربن پس از گذشت مدت زمان
مشخصی توسط عقب کشیدن سینی به منطقه سرد کوره کوانچ
شدند .نمونه هایی برای زمان های  20 ،15 ،8 ،4 ،2 ،1دقیقه
تولید شدند .برای بررسی های میکروسکوپی ،مجموعه کربن/
سرباره در قالب رزین اپوکسی قرار داده شد؛ سپس مجموعه به
دقت برش زده شد برای نمایاندن مقطع عمودی مونتاژی زیرالیه
کربن/سرباره و دوباره در یک قالب قرار داده شد .پس از انجام
پولیش نهایی ،نمونه ها در یک کوره خشک کننده در 60OC
برای  12ساعت جهت حذف رطوبت از نمونه ها ،در صورت وجود،
خشک شدند.
سپس این ها برای تحقیق در مورد تولید قطرات فلزی در
نتیجه احیای اکسید آهن و توزیع حباب های گاز محبوس در
قطرات سرباره مورد استفاده قرار گرفتند .مطالعات میکروسکوپی
الکترونی نیز بر روی سطح مقطع قطرات سرباره با استفاده از
میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدان ( )FESEMانجام شد
و با استفاده از اسپکتروسکوپ پراکنش انرژی ( )EDSبرای تعیین
رشد وابسته به زمان محصوالت واکنش مورد آنالیز قرار گرفتند.
.3نتایج
.3.1تولید گازهای خروجی گاز ()CO،CO2
دادههای تولید گاز خروجی به صورت اندازه گیری شده با
استفاده از آنالیزور گاز آنالین  IRدر شکلهای  3و  4نشان داده
شده است .شکل  3حجم تجمعی گازهای منتشره ()CO،CO2
از زیرالیه خام گرافیت طبیعی و همچنین از مجموعه گرافیت
طبیعی/سرباره را نشان می دهد .تعداد مول های کربن و اکسیژن
حذف شده از مجموعه واکنش نیز در شکل نشان داده شده
است .حجم  CO/CO2تشخیص داده شده در گازهای خروجی
در دو مورد قابل مقایسه بود ،میزان کل  COتقریبا دو برابر CO2
بود .نتایج متناظر برای کک متالورژیکی در شکل  4آمده است.
انتظار می رود که مواد فرار موجود در هر دو ماده در ناحیه سرد
کوره آزاد شوند و بعید است که بر نتایج ارائه شده تاثیر زیادی

شکل  -3حجم تجمعی گازهای ( COو  )CO2تولید شده از زیرالیه
گرافیت طبیعی

شکل  -4حجم تجمعی گازهای ( COو  )CO2تولید شده از زیرالیه
کک متالورژیکی با/بدون حضور سرباره .مول های كربن و اکسیژن
حذف شده نیز نشان داده شده اند.
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شکل  -5سرعت کل تولید گاز ( )CO-CO2از زیرالیه گرافیت
طبیعی و کک متالورژیکی در حضور سرباره در .1550OC

شکل  -6تصاویر ویدئویی از واکنش کربن/سرباره به صورت تابعی از
زمان برای سیستم کک متالورژیکی/سرباره و گرافیت طبیعی/سرباره
در .1550OC

داشته باشد .نتایج گاز خروجی برای کک متالورژیکی به طور قابل
توجهی متفاوت از گرافیت طبیعی بود؛ میزان  COو  CO2هر دو
تحت شرایط آزمایشی مشابه یک برابر بزرگتر بودند .پس از 1500
ثانیه در منطقه داغ در  ،1550OCحجم تجمعی گاز  COمنتشر
شده از زیرالیه خام کک متالورژیکی هفت برابر بیشتر از گرافیت
طبیعی و میزان  CO2از کک متالورژیکی نیز  1.5برابر بیشتر
بود .در حضور سرباره ،گاز  COمنتشر شده از کک متالورژیکی
تقریبا  12برابر بیشتر از مقدار متناظر از گرافیت طبیعی بود ،که
نشاندهنده میزان قابل توجه واکنش کربن/سرباره است .مقدار
کربن حذف شده از کک متالورژیکی نزدیک به  10برابر کربن
حذف شده از گرافیت طبیعی است .نرخ تولید گاز ()CO+CO2
از هر دو زیرالیه کربنی در حضور سرباره در شکل  5نشان داده
شده که تغییرات قابل توجهی را با زمان نشان می دهد.
 3.2واکنش های کربن/سرباره
تمام آزمایش های انجام شده تا  30دقیقه ضبط شد .تعداد
اندکی از تصاویر ویدئویی نماینده قطره سرباره با کک متالورژیکی
و گرافیت طبیعی در شکل  6به صورت تابعی از زمان نشان داده
شده است .اندازه قطره سرباره در تماس با کک متالورژیکی

تغییرات قابل توجهی را با زمان در طی مراحل اولیه نشان نداد.
همچنین قطره سرباره جابجائی زیادی را با زمان نشان نداد و
منطقا کروی شکل بود .اگرچه در تصاویر استاتیک نشان داده
شده در شکل  6به طور کامل گرفته نشده ،قطره سرباره نوسانات
مداوم اما کوچکی را در ابعاد همراه با تولید و آزادسازی بعدی گاز
نشان دادند .برای زیرالیه گرافیت طبیعی ،اندازه قطره سرباره به
طور قابل توجهی با زمان در مقایسه با اندازه اولیه افزایش یافت .به
دلیل تولید پیوسته/پراکنده حباب های گاز  COدر قطره سرباره،
قطره انحراف جزئی از شکل کروی را نشان داد .تصاویر در هر 5
ثانیه در طی مراحل اولیه تماس و هر  30ثانیه در طی دوره های
بعدی آنالیز شدند.
نتایج محاسبه شده در مورد  V/Voو  A/Aoبرای گرافیت
طبیعی و کک متالورژیکی در شکل  7به صورت تابعی از زمان
ترسیم شدهاند .در طی  10دقیقه تماس ،نسبت حجم V/Vo
برای کک متالورژیکی از  1.0به  0.5کاهش یافت که نشاندهنده
احیای قابل مالحظه  FeOو کاهش حجم اولیه سرباره و نیز
میزان پایین تر حبس گاز توسط سرباره است .اما این کاهش
یکنواخت نبود؛ نسبت حجم نوسان کننده از  0.2تا  2.0متغیر
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شکل -7واکنش کربن/سرباره برای سیستم کک متالورژیکی/سرباره و
گرافیت طبیعی/سرباره در  :1550OCنسبت حجم و نسبت مساحت
به صورت تابعی از زمان.

بود که در زمانهای مشخصی مشاهده شد که نشان دهنده
تولید و آزادسازی گاز پس از آن است .مقادیر برآوردی نسبت
سطح تماس  ،A/Aoمشخص شد حول  1.0در طی این دوره
نوسان می کند .اما گرافیت طبیعی روندهای قابل توجه متفاوتی
با سطوح بسیار باالتری از حجم قطره را نشان داد .نسبت حجم
 V/Voنوسان بزرگی را نشان داد ،با رشد قطره تا اندازه هفت
برابر بزرگتر به علت گاز محبوس در سرباره و سپس افت به اندازه
بسیار کوچکتر با آزادسازی گاز .این روند چند بار در  5دقیقه اول
ادامه یافت؛ نسبت حجم در نهایت بعد از  10دقیقه تماس در
 0.5آرام گرفت .این نشان می دهد که کاهش حجم سرباره در
مورد گرافیت طبیعی در مقایسه با کک متالورژیکی بسیار طوالنی
تر بود ،که نشان دهنده احیای آهسته  FeOدر طی دوره های
طوالنی است .نسبت مساحت تماس  A/Aoدر طی تماس اولیه
به حداکثر  3.5رسید و با زمان به  1.25کاهش یافت .نوسانات

شکل  -8نتایج میکروسکوپ نوری بر روی ریز قطرههای کک
متالورژیکی کوانچ شده/سرباره با زمان واکنش بین  1تا  15دقیقه.
تعداد زیادی از قطره های فلز (مناطق روشن) و تکه هائی از آهن احیا
شده را می توان به وضوح در داخل قطره همراه با تعدادی از حبابهای
محبوس گاز(مناطق تاریک) مشاهده کرد.

زیاد نسبت های حجم و مساحت به میزان قابل توجه گازهای
محبوس و متعاقبا آزاد شده در طی واکنش های کربن/سرباره را
نشان می دهد.
 .3.3پدیده های بین فازی
تصاویر میکروسکوپ نوری مجموعه کک متالورژیکی/سرباره
در شکل  8ارائه شده اند .این نتایج در مورد مجموعه های واکنش
کوانچ شده پس از قرار گرفتن در معرض دماهای باال برای مدت
های ثابت زمانی ،می باشد .احیای گسترده اکسید آهن پس از
 1دقیقه تماس مشاهده شد.در حالی که تعداد زیادی ریزقطره
آهن مذاب با اندازه های مختلف به صورت معلق در قطره سرباره
می توان دید ،تکه های آهن احیا شده نیز بر روی زیرالیه قابل
مشاهده می باشند .حباب های گاز محبوس در قطره سرباره
عموما اندازه کوچکی داشتند به جز یک حباب بزرگ .پس از 4
دقیقه تماس ،منطقه قطره سرباره حاوی ریز قطرات آهن احیا
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شکل  -9تصاویر  FESEM/EDSدر نمونه کک متالورژیکی کوانچ شده/
سرباره در دمای  1550OCبرای مدت  15دقیقه؛ ( )aمنطقه بیرونی
عمدتا حاوی  CaOو اکسیدهای دیگر ( )bمنطقه داخلی نشاندهنده
مناطق موضعی آهن مذاب قرار گرفته روی اکسیدهای دیگر.

شده ای بود که به صورت قابل مالحظه ای منقبض شده بودند؛
یک تکه بزرگ آهن احیا شده رسوب کرده بر روی بستر مشاهده
شد .یک تصویر  FESEM/EDSبرای منطقه تاریک قطره سرباره
پس از  15دقیقه قرار گرفتن در منطقه داغ در شکل )a(9
نشان داده شده است .اجزای غالب مشاهده شده در این منطقه،
 CaO،MgO،SiO2با میزان بسیار کمی آهن مذاب بودند .یک
تصویر ( FESEM/EDSشکل  ) )b(9برای ناحیه روشن قطره
سرباره نشان دهنده مناطق محلی آهن مذاب قرار گرفته بر روی
سایر اکسیدهای سرباره بود.
تصاویر میکروسکوپ نوری مجموعه گرافیت طبیعی/سرباره در
شکل  10نشان داده شده است؛ این تصاویر بسیار متفاوت از
مورد کک متالورژیکی هستند .یکی از ویژگی های اصلی زیرالیه
گرافیت طبیعی تولید گازهایی بود که مجموعه واکنش را در طی
مراحل ابتدایی احاطه می کردند (شکل  .)6در تصویر میکروسکوپ
نوری پس از یک دقیقه ،مقدار زیادی گاز در ناحیه درست باالی
زیرالیه گرافیت کامال محبوس توسط قطره سرباره مشاهده شد.
این گاز ،که می تواند در محل در زیرالیه گرافیت یا از واکنش
متقابل کربن با سرباره ایجاد شده باشد ،به طور قابل توجهی باعث
کاهش تماس مستقیم بین زیرالیه کربنی و سرباره شد .این اثر
برای تماس تا  4دقیقه قابل توجه بود و پس از آن به آرامی کاهش
یافت .در مقایسه با کک متالورژیکی ،به نظر رسید احیای اکسید
آهن در مورد قطرات آهن مذاب نزدیکتر به لبه بیرونی قطرات
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سرباره نسبت به مناطق نزدیکتر به زیرالیه کربنی بیشتر بوده
است .یک  FASEM/EDSدر سیستم گرافیت طبیعی/سرباره
(شکل  )11نشان داد که منطقه پایین قطره سرباره پس از 15
دقیقه تماس به طور کامل از آهن تهی شده است.
 .4بحث
تفاوت های قابل توجهی در واکنش های گرافیت طبیعی و کک
متالورژیکی با سرباره  EAFغنی از اکسید آهن ( 34.8درصد وزنی
 )Fe2O3مشاهده شد .انتشار گازها از کک متالورژیکی به مقدار
یک برابر بیشتر از انتشار متناظر از گرافیت طبیعی بود (شکل  3و
 .)4میزان باالی گازهای خروجی ( )CO،CO2منتشره از زیرالیه
کک متالورژیکی خام؛ میزان  CO2نسبتا خیلی کمتر بود .این
گازهای منتشره از زیرالیه خام ،احیا در محل اکسیدهای خاکستر
و تولید گاز از کک از طریق واکنش با )CO2 (CO2+C=2CO
را نشان می دهند .در حضور سرباره ،در حالی که افزایش قابل
مالحظه ای در  COوجود داشت ،میزان  CO2باز هم به کمتر از
 3درصد کاهش یافت ]Fruehan [20 .در تحقیق خود در مورد
احیای  Fe2O3و  FeOتوسط طیف وسیعی از مواد کربنی در
بازه دمای  900تا  ،1200OCنشان داد که نسبت  CO2/COبه
میزان قابل توجهی افت کرد در طی احیا از  0.55در  900OCبه
 0.37در  ،1200OCبا میانگین نسبت حدود  0.13در طی 20
درصد پایانی واکنش Kohl .و  ]Marineck [21نسبت CO2/
 COبه میزان  0.25را در مراحل اولیه احیا و حدود  0.1در
مراحل نهایی بدست آوردند .با کک متالورژیکی ،نسبت CO2/
 COمجموعه واکنش در طی  300ثانیه به  03/0نزدیک شد؛
تصاویر میکروسکوپ نوری پس از چند دقیقه اندک از تماس
(شکل  )8نیز احیای شدید اکسید آهن در سرباره را نشان داد.
از سوی دیگر،گرافیت طبیعی ،میزان بسیار کمتر انتشار  COو
 CO2را نشان داد .منبع اصلی این گازها از طریق احیای اکسید
آهن در سرباره توسط  COدر سطح تماس گاز-سرباره است که
به آهن مذاب و  CO2منتج می شود .تصاویر میکروسکوپ نوری
نیز این رفتار در طی مراحل اولیه تماس را نشان می دهند (شکل
 .)10پس از  1دقیقه ،منطقه گازی بزرگی محبوس بین زیرالیه و
قطره سرباره همراه با چند حباب بسیار کوچکتر در داخل قطرات
سرباره مشاهده شد .حجم انباشته گاز  COاز زیرالیه خام به
صورت جزیی بیشتر از میزان آن در حضور سرباره بود که نشان
دهنده این است که مقداری از گاز تولید شده توسط زیرالیه و از
طریق واکنش بین کربن/سرباره در داخل سرباره محبوس شده

و بنابراین در گاز خروجی شناسایی نشد .نسبت  CO2/COبرای
گرافیت طبیعی نسبتا باال بود (بیش از  )0.3که نشان می دهد
احیای اکسید آهن به طور غیرمستقیم از طریق گاز  COمنجر
به تشکیل  CO2می شود .انتظار می رود تولید گاز ازگرافیت با
 CO2نیز کندتر از کک باشد.
شکل  ،5سرعت واکنش های شیمیایی تولید گاز (برای مثال
احیای اکسید آهن ،تولید گاز از کک) و تغییرات آن با پیشرفت
واکنش ها را نشان می دهد .همان طورکه انتظار می رفت ،سرعت
برای کک متالورژیکی در مقایسه با گرافیت طبیعی بسیار باالتر
بود .مقادیر مساحت سطح باالتر نیز از واکنش پذیری بسیار باالتر
کک متالورژیکی نسبت به گرافیت طبیعی حمایت می کنند
(جدول  .)1سرعت تولید گاز در هر دو مورد افزایش سریع با زمان
را نشان داد ،و پس از درنگ کوتاهی در قله به سرعت کاهش
یافت .پس از  500ثانیه هر دو منحنی تقریبا مسطح شدند با
کاهش جزئی در تولید گاز در طی مدت های طوالنی تر ،که
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شکل  -10نتایج میکروسکوپ نوری بر روی نمونههای گرافیت طبیعی
کوانچ شده/سرباره با بازه زمان واکنش بین  1تا  15دقیقه .مشاهده مقادیر
زیادی گازهای محبوس در قطره های سرباره (مناطق تاریک) همراه با
تعداد کمی از ریزقطره های فلز (مناطق روشن) در نزدیک حاشیه بیرونی.

نشانگر کم شدن سرعت و نزدیک شدن به تکمیل واکنش های
احیا است.
با وجود میزان باالی گازهای تولید شده ،زیرالیه کک
متالورژیکی گاز محبوس زیادی را نشان نداد (شکل  6و .)7
مشاهده شد نسبت حجمی ( )V/Voبرای کک متالورژیکی
پس از  10دقیقه از  1.0به  0.5کاهش یافت .تعدادی حباب
گاز که به طور کلی محبوس درون قطره سرباره یافت شدند؛ به
جز تعداد اندکی از نظر اندازه کوچک بودند Teasdale .وHayes
 ][22از یک مکانیزم عبور گاز استفاده کردند که در آن گاز
 COتولید شده در واکنش اولیه بین کربن و سرباره از طریق
فاز گازی منتقل می شود و با  FeOدر سرباره برای تولید CO2
و آهن فلزی واکنش می کند .این  CO2به کربن بر می گردد،
که در آنجا تبدیل گاز  CO2به  COبه وسیله واکنش بودوارد
اتفاق می افتد .سپس چرخه واکنش ها چند بار تکرار می شود.
کربن از زیرالیه همچنین می تواند با کربن محلولی که بعدا در
واکنشهای احیا رسوب می کند در آهن مذاب احیاشده حل
گردد [ .]23بنابراین ،به دلیل میزان باالی تولید گاز ،احتمال قوی
حمل جابجائی (کنوکسیونی) مواد واکنش کننده و محصوالت
واکنش در کل سطح تماس کک متالورژیکی/سرباره با اکسیدهای
موجود در خاکستر کک که به صورت جزئی در سرباره مذاب حل
شده و تغییر ترکیب سرباره وجود دارد .به خوبی مشخص شده
است که سیلیس ،یک جزء بسیار فعال سطحی در سرباره های
فوالدسازی است؛ افزایش غلظت سیلیس کشش سطحی سرباره
را کاهش خواهد داد [ .]24سیلیس یک ناخالصی اکسیدی عمده
( 7/50درصد) موجود در خاکستر کک ( 3/18درصد) است و
نفوذ (دیفوزیون) آن از زیرالیه به سرباره به کاهش کشش سطحی
سرباره منتج می شود .کاهش کششی سطحی به نفع کاهش
اندازه حباب های گاز خواهد بود و همچنین به توانایی آن برای
نگهداری گاز آسیب می رساند .آلومینا یک اکسید ناخالصی مهم
دیگر ( 36درصد وزنی) موجود در خاکستر کک بود.
طبق شبیه سازی های مفصل  Khannaو ]Sanjwalla [25
ترکنندگی ضعیف بین آلومینا و آهن مذاب ،منجر به تمایل
شدیدی بین آلومینا و آهن مذاب برای جلوگیری از همسایگی
بالفصل یکدیگر می شود .به دلیل وجود مقدار زیادی فلز احیاشده
در مجاورت نزدیک زیرالیه کک ،احتمال زیادی برای حل آلومینا
در سرباره وجود ندارد .به علت احیای شدید اکسید آهن ،میزان
آن در سرباره کاهش می یابد .طبق نمودارهای فازی سرباره
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شکل  -11تصاویر  FESEM/EDSدر منطقه داخلی نمونه گرافیت طبیعی/سرباره در دماي  1550OCبرای مدت 15
دقیقه که هیچ شاهدی از آهن مذاب نشان نمی دهد.

[ ،]26اکسید آهن کمتر باعث افزایش نقطه ذوب سرباره خواهد
شد؛ که به نوبه خودکسر مذاب آن را کاهش و ویسکوزیته سرباره
را افزایش می دهد .ترکیب شیمیایی و سایر واکنش های متقابل
بین کک متالورژیکی و سرباره  EAFبه  SiO2از خاکستر منجر
می شود و افزایش میزان سیلیکا در سرباره سبب کاهش کشش
سطحی و تسهیل فرار گازها می شود.
در مورد گرافیت طبیعی ،گرایش قطره سرباره به نگهداشتن گاز
به افزایش قابل توجه حجم قطره سرباره منتج می شود (شکل .)6
این باعث نوسان گسترده نسبت حجم قطره ناشی از نگهداشتن
گاز و رهاسازی بعدی آن می گردد (شکل  .)7این رفتار در 5
دقیقه اول ،و پس از آن با فروکش کردن سیستم مشاهده شد.
در طی مراحل اولیه (تا  4دقیقه) ،تماس مستقیم محدودی بین
سرباره و زیرالیه گرافیت طبیعی وجود داشت .در حالی که مقدار
کمی آهن احیاشده در این زیرالیه دیده می شود (شکل 10؛ 1
دقیقه) ،تعداد زیادی قطرات کوچکی از آهن احیاشده در منطقه
بیرونی قطره سرباره مشاهده شد .میزان نسبتا باالی ( CO2شکل
 )4در گازهای خروجی (بیش از  30درصد) ،از احیای غیرمستقیم
به عنوان مکانیزم غالب برای گرافیت طبیعی حمایت می کند.
 Sasakiو  ]Soma [24بیان کرده اند هنگامی که  CO2در گاز
تولیدی بیش از  10درصد موجود باشد ،احیای مستقیم قابل
توجه نیست ،بلکه احیای غیرمستقیم مکانیزم غالب است .احیای
غیرمستقیم اکسید آهن در سطح تماس گاز  -سرباره بوسیله
گاز  COمحبوس در داخل و توسط گاز اطراف قطره سرباره
انجام میشود [ .]27به دلیل مساحت محدود تماس و گازهای
محبوس درسطح تماس کربن/سرباره ،فرصت کمی برای اجزای
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خاکستر در گرافیت طبیعی برای نفوذ (دیفوزیون) در سرباره
وجود دارد .اما ،با افزایش زمان ،اندازه منطقه گازی در سطح
تماس کاهش می یابد و منجر به افزایش تماس بین زیرالیه و از
آن رو افزایش انتقال اجزای خاکستر به سرباره می شود .پس از
 15دقیقه ،مناطق پایین قطره سرباره از اکسید آهن تهی شدند
(شکل  .)11واکنش گرافیت طبیعی با سرباره موجب تغییر جزئی
در ویسکوزیته و کشش سطحی و اندازه حباب بزرگ می شد.
تفاوت اصلی بین دو مورد  2درصد و  18درصد خاکستر است.
انتظار می رود سرباره ،ترکنندگی بهتری با اکسیدهای خاکستر
نسبت به کربن داشته باشد .با  18درصد خاکستر موجود درکک
متالورژیکی ،ذرات خاکستر می توانند یک شبکه متصل دو بعدی
در امتداد سطح ایجاد کنند .حباب های  COکه از ابتدا در امتداد
سطح تماس کربن/سرباره ایجاد می شوند ،به علت زاویه تماس
بزرگ با ذرات خاکستر ،ترجیح می دهند که به صورت عمودی
رشد کنند ،و منتج به جداسازی آنها با حجم نسبتا کمتری
میشوند .سپس سطح برای واکنش های بیشتر و حباب های
بیشتر تمیز می شود و واکنش توسط حباب ها کند نمی شود .از
سوی دیگر ،در مورد گرافیت ،حباب ها با زاویه تماس کم رشد
می کنند ،تقریبا کل سطح کربن را می پوشانند زیرا  2درصد
خاکستر قادر به ایجاد هیچ نوع شبکه دو بعدی نیست .در نتیجه،
حباب تنها در حجم های بسیار بزرگی جدا می شود و سرعت
واکنش را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد .این نتایج به
وضوح تاثیر خاکستر و تفاوتهای قابل مالحظه در واکنش های
كربن/سرباره برای كك متالورژیکی و گرافیت طبیعی را نشان
می دهد.
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 .5نتیجه گیری
( )1میزان باالی انتشار گازها ( COو  )CO2برای سیستم
کک متالورژیکی/سرباره ثبت شد؛ این مقادیر یک برابر بیشتر از
مقدار متناظر گازها از سیستم گرافیت طبیعی/سرباره بود .برای
کک متالورژیکی ،گازهای منتشره در حضور سرباره خیلی بیشتر
از مقدار آنها از یک زیرالیه خام بود که نشان دهنده واکنشهای
قابل توجه کربن/سرباره است .برای گرافیت طبیعی ،گازهای
تولید شده از زیرالیه خام قابل مقایسه با مقادیر آنها در حضور
سرباره بودند.
( )2با وجود میزان بسیار پایین تر گازهای تشخیص داده شده،
گرافیت طبیعی حبس گاز گسترده ای را با افزایش اندازه قطرات
سرباره تا تقریبا هفت برابر حجم اولیه نشان داد .اندازه قطره نوسانات
گسترده ای را با زمان نشان داد و با حبس و انتشار بعدی گازها
همراه بود .سطح تماس نیز تا سه برابر سطح اولیه افزایش یافت و
در نهایت پس از  10دقیقه فروکش کرد .کک متالورژیکی حبس
گاز زیادی را با کاهش حجم قطرات تا نزدیک به نصف آن بعد از
 10دقیقه نشان نداد؛ اما سطح تماس زیاد تغییر نکرد ،زیرا کاهش
اندازه قطرات با اندکی بهبود ترکنندگی بر روی زیرالیه همراه بود.
( )3این مطالعه عمیق ،نقش قابل توجه ایفا شده توسط مواد

کربنی و تاثیر ویژگیهای بنیادی آنها بر جنبههای مختلف
واکنشهای کربن/سرباره را نمایان می سازد .واکنش های گرافیت
طبیعی (خاکستر  2.1درصد) و کک متالورژیکی (خاکستر18.3
درصد خاکستر) با سرباره  EAFتفاوت های عمده ای را در تولید
گاز ،واکنش های کربن/سرباره و سرعت احیای اکسید آهن نشان
دادند .کک متالورژیکی احیای گسترده و سریع کسید آهن ،سرعت
بسیار زیاد تولید گاز ،اما رفتار ضعیف پفکی سازی را نشان داد.
گرچه نفوذ (دیفوزیون) ناخالصی های خاکستر در سرباره به خصوص
سیلیکا ،انتظار میرفت به طور قابل مالحظهای بر رفتار پفکیسازی
از طریق کاهش کشش سطحی تاثیر بگذارد ،مقدار زیاد گاز تولید
شده در واکنشهای شیمیایی بین سرباره و کک متالورژیکی
نمیتواند در داخل سرباره بماند و به طور کلی از مجموعه واکنش
خارج میشود .از سوی دیگر ،گرافیت طبیعی حجم سرباره عالی اما
با کاهش سرعت احیای اکسید آهن را نشان داد .سرعتهای کمتر
تولید گاز و مقادیر باالتر کشش سطحی ،باعث تسهیل حبس گازها
توسط سرباره و بقای سرباره پفکی میشود .مشخص شد که سرعت
تولید گازیک پارامتر مهم در واکنشهای کربن/سرباره است و نیاز
به بهینهسازی برای حفظ میزان/مدت بهینه گاز محبوس توسط
سرباره و رفتار پفکیسازی دارد.
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ریزساختاری و مکانیکی

دیرگدازهای  Al2O3-Cحاوی

ابراهیم پایاب
کارشناسی ارشد
شیمی معدنی

نانوتیوبهای چند الیه

با افزودنی پلی کربوسیالن
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رضا وطن دوست
کارشناسی ارشد مهندسی
مواد-سرامیک

 )1مقدمه
نسوزهای  Al2O3-Cبه طور گستردهای به عنوان موادی با
کاربردهای چند منظوره به دلیل خواص مکانیکی ،حرارتی و
شیمیایی عالیشان در صنعت ریخته گری پیوسته فوالد مانند
درهای کشویی ،نازلهای ورودی به درون مذابها و متوقف
کنندههای یک پارچه ،استفاده میشوند )1(.برای حصول به
بیشترین بهره وری از واحد فوالدسازی ،الزم است این نوع از
فرآوردههای نسوز دارای مقاومت عالی خرد شدن حرارتی ،خواص
مکانیکی و همچنین مقاومت اکسایشی باشند .بهینه سازی و
تقویت خواص فوق با طراحی ساختارهای میکرو-نانو قابل دست
یابی است2(.و)3
از زمانی که نانولولههای کربنی توسط لیجیما در سال 1991
کشف شد ،کاربرد آن در ترکیب ماتریس سرامیک با توجه به
خواص مکانیکی عالی آن مانند مدول االستیک و کششی باال و
مقاومت خمشی و همچنین چقرمگی باال مورد توجه زیادی قرار
گرفته است .به عنوان مثال ،زو و همکارانش گزارش دادند که
افزودن 5/1درصد وزنی نانوکامپوزیتهای پایه  ،Al2O3میتواند
به ترتیب باعث افزایش  67و  119درصد در مدول گسیختگی
سرد ( )CMORو چقرمگی شکست ( )KICشود .ا ّما ،نانولولهها
می توانند به راحتی اکسید یا در درجات حرارت باال به علت فشار
جزئی باالی اکسیژن و حضور فلزات یا دیگر واکنش دهندههای
موجود در مواد اولیهي مصرفی ،تبدیل به فازهای دیگرشوند14-( .
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چکیده
نانولوله های کربنی ( )CNTsتقویت کنندههای امیدبخشی برای ساخت دیرگدازهای  Al2O3-Cهستند .با این حال ،نانولولهها
مستعد گلولهای شدن یا واکنش با مواد ضد اکسایش و یا فازهای گازی واکنش پذیر مانند  Al، Si ، SiOو غیره در درجه حرارت
باال میباشند .برای غلبه بر مشکالت باال ،پلی کربوسیالن ( )PCSو نانولوله های کربنی چند جداره ابتدا با میکروپودر آلومینا در یک
محیط مایع مخلوط و سپس در دیرگداز  Al2O3-Cبه کار گرفته شد .ریزساختار و خواص مکانیکی نسوزهای  Al2O3-Cپخته شده
در محدودة دمای  800تا  1400درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که نانولوله های کربنی چندالیه با افزودن
 PCSدر مقایسه با نمونة بدون  PCSبه دلیل جذب سطحی روی نانولولههای چندالیه در زمان مخلوط شدن ،به خوبی در نمونه پخش
شدهاند .خواص مکانیکی مانند نیروی مدول گسیختگی سرد ( ،)CMORمدول پیچشی ( )Flexural Moduleفرآورده های نسوز
 Al2O3-Cحاوی  PCSبسیار باالتر از خواص مکانیکی نمونههای بدون  PCSبود ،که به پراکندگی همگن نانولوله ها ،باقیماندة بیشتری
از نانولوله ها و ،عالوه بر این ،به اختالف مورفولوژی ویسکرهای سرامیکی نسبت داده شد .در همین حال ،مقاومت اکسایشی دیرگدازهای
 Al2O3-Cبا  PCSبه میزان زیادی افزایش یافت ،که حدس زده شد این تاثیر ناشی از تشکیل درجای الیة  SiCxOyبوده که تا اندازهای
از اکسایش  MWCNTsممانعت کرده است.

 )12مث ً
ال ،اگر نانولوله ها در حضور پودر سیلیکون یا مخلوطی از
پودر سیلیکون و سیلیکا در دمای باال عمل شوند ،انواع گوناگونی
از ترکیبهای سرامیکی در سطح  MWCNTsتشکیل میشود
و برخی از نانولوله ها نیز به علت فشارهای جزئی (گاز)  Siو
(گاز) SiOدر سیستم به نانوترکیبهای سرامیک تبدیل میشوند.
( )17-15به هر حال ،هنگامی که نانولولههای کربنی چندالیه با
ترکیب ماتریس  MWCNTs-Alمخروج میشوندMWCNTs ،
با  Alواکنش داده و به فازهای  Al4C3و  AlC2تبدیل میشود.
( )18به همین ترتیب ،بسیاری از  MWCNTsبا افزایش درجه
حرارت زینترینگ تبدیل به فاز  SiCشد ،هر چند استحکام و
چقرمگی با افزایش مقدار کمی  MWCNTsدر سرامیکهای
 Si3N4افزایش یافت )19( .از سوی دیگر ،پراکندگی همگن
 MWCNTsدر ماتریس مشکل دیگری است که بایستی در نظر
گرفت .ژانگ و همکارانش( )20گزارش دادند که مدول یانگ و
مقاومت خمشی ترکیبهای  CNTs-Al2O3تنها با افزایش 1%
از  MWCNTsشدیدا ٌ افزایش یافت .با این حال ،با افزایش بیشتر
مقدار  MWCNTsاز  3درصد وزنی به  5درصد وزنی ،خواص
مکانیکی به دلیل گلولهای شدن نانولولهها بدتر شد .پدیده ای
مشابه برای نانوکامپوزیتهای  Al2O3تقویت شده با MWCNTs
اتفاق افتاد )21( .کار قبلی ما نیز نشان داد که میزان باالیی از
نانولوله ،مانند  1درصد وزنی ،منجر به گلولهای شدن شدید در
ماتریس و باعث تضعیف خواص مکانیکی دیرگدازهای Al2O3-C
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شکل  .1میکروگرافهای  )SEM (aو  )TEM (bاز نانولوله های تحویل گرفته.

میشود .عالوه بر این ،بسیاری از نانولولهها به دلیل اکسایش یا
تبدیل به ویسکرهای سرامیکی در طول فرآیند پخت مصرف
میشوند )22( .تا حال حاضر ،تکنولوژی بهبود سطح با موفقیت
برای حل مشکل پراکنده کردن و تغییر ساختار نانولولهها به کار
گرفته شده است )27-23( .برای مثال MWCNTs ،پوشش دار
شده با  SiCبه عنوان جانشینی برای نمونههای دریافتی ،به پلیمر
یا ماتریکس سرامیک افزوده شده تا به ترتیب از گلولهای شدن
و تغییر ساختار جلوگیری شود .عالوه بر این ،خواص مکانیکی
کامپوزیتهای حاوی  MWCNTsپوشش دار شده در مقایسه با
نمونههای دریافتی به مقدار زیادی بهبود یافت .به هر حال ،روش
نسبتا پیچیده و وقت گیر تولید  MWCNTsپوشش دار شده،
همیشه عملی و مقرون به صرفه نیست.
ما یک فرآیند جدید و ساده برای ساخت الیه  SiCxOyبر
روی  MWCNTsبا استفاده از  PCSبه عنوان پیش عمل کننده
توسعه دادهایم .این پوشش نتیجه پیرولیز درجای محصوالت
 PCSاست که در طول فرآیند اختالط روی سطح MWCNTs
جذب میشوند )28(.در این کار PCS ،و  MWCNTsبه طور
مستقیم با آلومینای میکرونیزه در یک محیط مایع مخلوط و
سپس در دیرگدازهای  Al2O3-Cیکی میشوند .پراکندگی
ریزساختار حاوی  ،MWCNTsدگرگونی ساختاری ،همچنین
تشکیل ویسکرها و خواص مکانیکی دیرگدازهای Al2O3-C
همراه و بدون افزودنی  PCSبعد از پخت در محدوده دمای 800
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تا  1400درجه سانتیگراد ،بررسی شد.
 )2آزمایشها
 )2-1مواد اولیه و ساخت نسوز
( MWCNTsخلوص بیش از Alpha Nano Tech. ،95%
 )Inc, chengdua, chinaبا استفاده از یک پیش عمل کنندۀ
هیدروکربن دار به عنوان ماده شروع کننده سنتز شد که در
شکلهای  )1a (SEMو  )1b (TEMنشان داده شده است .آن ها
معموال انحنادار و با قطر در محدوده  20-70نانومتر پیچ خورده
بودند MWCNTs .و پودر آلومینا در اندازهی کوچک (CL370،
 5میکرو متر 6/98٪ ،وزنی  )Al2O3، Almatisبدون  PCSیا با
 2درصد  PCSدر یک آسیاب گلولهای با استفاده از گلولههای
کوراندوم به عنوان خردکننده ،و اتیل الکل خالص به عنوان پخش
کننده ،با سرعت  rpm 250به مدت  6ساعت مخلوط شدند.
نسبت جرم  CL370به  MWCNTsو PCS 10:1:0و 10:1:2
بود که به ترتیب با  M1و  M1-PCSتعریف شدهاند .تمام مخلوط
باال در دمای  110درجه سانتیگراد به مدت  12ساعت خشک
شدند.
دیرگدازهای  Al2O3-Cبا استفاده از آلومینای تابوالر
( 1-2میلی متر 5/0-1 ،میلی متر 0/2-0/6 ،میلی متر ،ریزتر
از 75میکرومتر ،ریزتر از  20میکرومتر و  98/5٪وزنی Al2O3،
 ،)Almatisپودر سیلیکون (ریزتر از 45میکرومتر 98/4٪ ،وزنی Si،
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شکل  )2الگوی  XRDنمونههای  )M1(aو نمونه  )M1-PCS (bپخته شده در دماهای مختلف.

 ،Anyangچین) ،پودر آلومینیوم (ریزتر از 45میکرو متر98/3 ،
درصد وزنی آلومینیوم،XINXIAN ،چین) ،پودر میکروسیلیس
(تقریبا  0/5میکرومتر 0/97 ،درصد وزنی  ،SiO2، Elkemنروژ)،
و مخلوط مواد خام از پیش آماده شده و رزین فنولیک (مایع،
بیشتر از 40درصد وزنی کربن تثبیت شده ،Wuhan ،چین) به
عنوان چسب ،ساخته شدند .وعدههای تولید شامل  83درصد وزنی
آلومینا ی تابوالر  2درصد وزنی پودر آلومینیوم 3 ،درصد وزنی پودر
سیلیکون 1 ،درصد وزنی پودر سیلیکا ،مخلوط از پیش آمادهی
 M1و  M1-PCSو  4درصد وزنی رزین فنولیک سخت شونده
هستند ،که به ترتیب با عالیم  M1و  ،M1-PCSمشخص شدند.
در نهایت ،تمام مواد خام به مدت  30دقیقه در مخلوط کننده با
سرعت چرخش  100-80دور در دقیقه مخلوط شدند .پس از ورز
مخلوط ،نمونه ها در ابعاد  25میلیمتر عرض 25 ،میلیمتر ارتفاع و
 100میلیمتر طول تحت فشار  150مگاپاسکال فشرده و سپس در
 180درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت پخت شدند.
نمونههای در ساگار آلومینایی همراه با پودر ریز کک نفتی در
یک کوره الکتریکی از دمای اتاق تا  1200 ،1000 ، 800و 1400
درجه سانتیگراد با نرخ گرمایش 15Co/minو زمان  3ساعت به
ترتیب پخته شدند.
 )2-2آزمایشها و روشهای تعیین خواص
ترکیب فازی همهی دیرگدازهای پخته شدهی  Al2O3-Cدر

درجه حرارت های مختلف با آزمون پخش پرتو ایکس (XRD،

 ، X'Pert Proفیلیپس ،هلند) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
ریز ساختار سطوح برش داد ه شدهی دیرگدازهای Al2O3-C
با میکروسکوپ الکترونی روبشی (نوا  400نانو ،FESEM
شرکت  ،FEIفیلیپس ،آیندهوون ،هلند) مجهز به طیف سنج
متفرق کننده انرژی پرتوی ایکس ( ،EDS، Phoenixفیلیپس،
آیندهوون ،هلند) مشاهده شد .میکروسکوپ الکترونی عبوری
( ،.TEM، 2000F، Jeol Ltdژاپن) برای بررسی مورفولوژی
و ریزساختار  MWCNTsپوشش شده و تحویل شده مورد
استفاده قرار گرفت .خواص مکانیکی شامل مدول گسیختگی
ل یانگ
سرد ( )CMORو مدولهای پیچشی ( ،FMبه معنی مدو 
تعیین شده با آزمون خمش) با آزمون خمش سه نقطه در دمای
محیط با دهانه  80میلیمتر و سرعت بارگذاری  s/mm 0/5با
استفاده از سیستم کنترل الکترونیکی دیجیتال (،EDC 120
شرکت  ،DOLIآلمان) اندازه گیری شد .منحنی نیرو-جابه جایی
هر نمونه به طور همزمان در طول آزمون ثبت شد .مقاومت در
برابر اکسایش دیرگدازهای  Al2O3-Cبا حرارت دادن نمونههای
پخت شده از دمای اتاق به  1400درجه سانتیگراد با نرخ Co/
 min 5و  3ساعت زمان نگهداری در هوا انجام شد.
 )3نتایج و بحث
 )3-1ترکیب فازی دیرگدازهای Al2O3-C
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شکل  )3تصویر  TEMپوشش  SiCxOyروی .MWCNTs

شکل  )4تصاویر  SEMنمونه  M1پخته شده در دمای a)( 800
 )1000 (b)، (c)1200 (dو )e(1400درجه سانتیگراد.

به منظور بررسی اثر  PCSدرترکیب فازی دیرگدازهای
 ،Al2O3-Cالگوهای  XRDنمونه های پخته شده M1و M1-
 PCSاز  800تا  1400درجه سانتیگراد در شکل ( )2نشان داده
شده است.
برای نمونه ( M1شکل  ،)a2تنها  ،آلومینیوم ،سیلیسیم و
( MWCNTsساختار گرافیت) در دمای  800درجه سانتیگراد
شناسایی شد .در  1000درجه سانتیگراد ،فاز  Alناپدید شد در
حالی که فازهای  ،AlN، Al4C3کریستوبالیت به همراه مقدار
کمی  SiCتشکیل شد)31-29(.
در درجه حرارت پخت 1200درجه سانتیگراد ،فازهای AlN
و  Al4C3و پیکهای فاز  Siبه دلیل ایجاد فاز بیشتری از ،SiC
ناپدید شدند .در  1400درجه سانتیگراد ،شدت پیک فاز SiC
مقدار کمی کاهش یافت در حالی که در همان زمان مقدار کمی
موالیت شناسایی شد 32( .و  )33بر خالف نمونه  ،M1فاز
گرافیت هنوزهم در همه نمونههای  M1-PCSدر دمای پخت
 800تا  1400درجه سانتیگراد وجود داشت (شکل  .)b2عالوه
بر این ،شدت پیک فازهای  AlNو  Al4C3در نمونه M1-PCS
در دمای پخت  1000درجه سانتیگراد کمی پایین تر بود .تا
 1200درجه سانتیگراد ،فاز  Siهنوز هم وجود داشت در حالی
که فاز  SiCپدیدار شد و مقدار آن کمتر از نمونه M1بود .با
افزایش درجه حرارت تا  1400درجه سانتیگراد شدت پیک فاز
 SiCمقدار زیادی افزایش یافت.
همان طور که در شکل ( )3نشان داده شده است ،تفاوت در
ترکیب فاز نمونههای  M1و  M1-PCSحاکی از این بود که
افزودن  PCSمی تواند از اکسید شدن  MWCNTsو تبدیل
به فازهای سرامیکی حفاظت کند ،که میتواند با تشکیل
پوشش  SiCxOyروی سطح  MWCNTsتوضیح داده شود .در
طول فرآیند اختالط پودر از پیش آماده شده PCS ،در سطح
 MWCNTsجذب و سپس زمانی که دیرگدازهای Al2O3-C
در دماهای مختلف پخت شدند به سرامیک  SiCxOyپیرولیز
شد )28(.پوشش از یک طرف از اکسایش  MWCNTsبه CO
جلوگیری کرده ،و از طرف دیگر مانع انجام واکنش بین Al(g,l)،
 )Si(s,gو  MWCNTsو همچنین  COشده ،در نتیجه باعث
کاهش فازهای سرامیکی در دماهای باال شده است.
 )3-2ریزساختار دیرگدازهای Al2O3-C

تصاویر  SEMسطوح شکست نمونههای  M1و  M1-PCSکک

34

فروردین و اردیبهشت 1399

دار شده از دمای  800تا  1400درجه سانتیگراد به ترتیب در
شکلهای  4و  5نشان داده شده است .برای نمونه  M1پخته شده
در دمای 800درجه سانتیگراد ،ویسکرهای سرامیکی تشکیل
نشدند و  MWCNTsبه شدت در هم تنیده شدند (شکل .)a4
در دمای  1000درجه سانتیگراد AlN ،سوزنی شکلAl4C3 ،
منظم ستونی یا صفحهای همراه با ویسکرهای بلند و نازک SiC
مشاهده شد که توسط  EDSترکیب شده با  XRDمشخص شد
(شکل  b4و  .)c4در مقابل ،بسیاری از ویسکرهای  SiCبا قطر
نانو و اندازه میکرو در طول ،در نمونههای پخته شده در دمای
 1200درجه سانتیگراد تشکیل شد (شکل .)d4
با این حال ،ویسکرهای  SiCدرشتتر و به صورت موضعی
در ماتریس تشکیل شدند ،در حالی که موالیت به طور همزمان
با افزایش درجه حرارت به  1400درجه سانتیگراد تشکیل شد
(شکل .)e 4
برخالف نمونه  ،M1در نمونه  M1-PCSدر  800درجه
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شکل  )5تصاویر  SEMنمونه  M1-PCSپخته شده در دمای 800
( )a) 1000 (b) 1200 (c) 1400 (d)-(fدرجه سانتی-گراد.

سانتیگراد MWCNTs ،پراکندگی همگنتری داشتند (شکل
 ،)a5که به دلیل جذب مولکولهای  PCSدر سطح MWCNTs
است که نیروی واندروالس بین  MWCNTsرا کاهش داده است
(عامل اصلی گلوله شدن  MWCNTsتحویل گرفته شده) .این
کاهش نیروی واندروالس در بین  MWCNTsبا استفاده از
مولکولهای آلی تا حد زیادی در کامپوزیتهای MWCNTs-
 polymerگزارش شده است )26-23(.در  1000درجه
سانتیگراد ،طبق آنالیز  ،XRDویسکرهای  AlNو  Al4C3کمتر
در ماتریس تشکیل شدند ،در حالی که ویسکرهای  SiCشناسایی
نشدند (شکل  .)b5تا  1200درجه سانتیگراد ،ویسکرهای SiC
بسیار کمتر تشکیل شدند و به طور جزیی در خلل و فرج جای
گرفتهاند .باقیماندههایی از  MWCNTsدر برخی از بخش های
ماتریس به وضوح مشاهده شد (شکل  .)c5با افزایش دما تا 1400
درجه سانتیگراد مقدار زیادی از ویسکرهای  SiCبا قطر بسیار
نازکتر تشکیل شد ،که با نمونه  M1که در همان درجه حرارت
پخت شد متفاوت بود(شکل .)d5
عالوه بر این ،باقیماندههایی از  MWCNTsمشاهده شدند و
واضح است که قطر آنها خیلی ضخیمتر از  MWCNTsتحویل
شده بود ،که مربوط به پوشش درجا تشکیل شدهی SiCxOy
بر روی  MWCNTsبود (شکل  e5و  .)f5همچنین ،شایان ذکر
است که برخی باقی ماندههای  MWCNTsشکسته بودند اما
بعضی از آن ها در سطح شکست هنوز سالم بودند ،که این مساله
نشان میدهد شکست و بیرون آمدن آنها مکانیزمهایی برای
تقویت فرآوردههای نسوز است)37-34( .
 )3-3خواص مکانیکی دیرگدازهای Al2O3-C

خواص مکانیکی از جمله  CMORو  FMنمونه های پخت
شده  M1و  M1-PCSبا استفاده از روش خمش سه نقطه در
دمای اتاق اندازه گیری و در جدول ( )1ارایه شده استCMOR .
و  FMتمام نمونه ها از دمای  800تا  1200درجه سانتیگراد
به طور همزمان افزایش یافت ،اما در  1400درجه سانتیگراد
کم شد ،که به نسبت  Alو  Siاضافه شده در دیرگدازها بستگی
داشت.
با افزایش  ،PCSنمونه  M1-PCSنسبت به نمونه  M1پس از
پخت در دماهای مختلف ،از  CMORو  FMباالتری برخوردار
بود .بهبود خواص مکانیکی به دلیل توزیع همگن تر MWCNTs
و همچنین مقدار بیشتر  MWCNTsباقی مانده بود ،که می
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جدول  CMOR )1و  FMنمونه های  M1و  M1-PCSپخت شده در دماهای مختلف.

تواند اثر زیادی بر مقاومت نمونه داشته باشد )37-34(.پوشش
 SiCxOyتا حد زیادی می تواند پیوند سطحی بین MWCNTs
و ماتریس را تقویت کند و خواص مکانیکی را بهبود دهد،که در
بسياري از کامپوزیتهای  MWCNTsپلی مر یا کامپوزیتهای با
ماتریس سرامیکی گزارش شده است)41-39(.
شکل ( )6منحنی نیرو-جابه جایی نمونههای  M1و M1-
 PCSرا پس از پخت در دماهای مختلف نشان میدهد .میتوان
مشاهده کرد که تغییرات نیرو و جابجاییها روند مشابه با تغییرات
ی تمام نمونه ها ابتدا
 FMو  CMORداشته است .نیرو و جابه جای 
افزایش یافته و به یک حداکثر در دمای  1200درجه سانتیگراد
رسیده ،و سپس در دمای  1400درجه سانتی-گراد کاهش
یافته است .برخالف  ،M1نمونه  M1-PCSدر همه دماها نیر و و
جابجاییهای بیشتری از خود نشان داده است.
 3-4مقاومت دیرگدازهای  Al2O3-Cدر برابر اکسایشعکسهایی از سطح مقطع نمونه  M1و  M1-PCSپس از
آزمون اکسایش در شکل ( )7نشان داده شده است .پس از آزمون
اکسایش هیچ منطقه سیاهی در نمونه  M1نمی توان مشاهده
کرد (شکل  .)a6در مقابل ،نمونه  M1-PCSیک مرکز سیاه قابل
توجه نشان داد ،که نشان می دهد افزایش  PCSمیتواند مقاومت
در برابر اکسایش دیرگدازهای  Al2O3-Cرا به مقدار زیادی
بهبود بخشد .بهبود مقاومت در برابر اکسایش به تشکیل درجای

36

فروردین و اردیبهشت 1399

پوشش  SiCxOyنسبت داده شد که تا حدی از  MWCNTsدر
برابر اکسایش محافظت میکند.
 )4نتیجه گیری
این مقاله یک راه جدید برای حل مشکالت گلولهای شدن
 MWCNTsو تبدیل ساختاری دیرگدازهای  Al2O3-Cدر یک
مرحله با استفاده از روش رایج اختالط گلولهای و فناوری تشکیل
درجای الیهی پوششی با استفاده از  PCSبه عنوان پیش واکنش
کننده ارائه می دهد .از مطالعه ترکیب فاز ،ریزساختار ،خواص
مکانیکی و مقاومت در برابر اکسایش دیرگدازهای Al2O3-C
حاوی  MWCNTsهمراه یا بدون  PCSدر دمای پخت  800تا
 1400درجه سانتیگراد میتوان نتایج زیر را گرفت.
 )1افزودن  PCSپخش همگن  MWCNTsرا تسریع و تسهیل
و  MWCNTsرا از اکسید شدن یا تبدیل به ویسکرهای سرامیکی
در ماتریس دیرگدازهای  Al2O3-Cمحافظت کرد.
 )2افزودن  PCSبه دلیل پخش یکنواخت  MWCNTsو
همچنین باقیماندهی بیشتر آنها ،موجب بهبود زیادی در خواص
مکانیکی دیرگدازهای  Al2O3-Cشد.
 )3با افزودن  PCSمقاومت اکسایشی دیرگدازهای Al2O3-C
نسبت به نمونههای بدون  PCSبسیار بهتر بود .این اثر به دلیل
تشکیل درجای الیهی پوششی  SiCxOyروی  MWCNTsو
نقش محافظتی آن در برابر اکسایش بود.
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شکل  )6نمودارهای نیرو-جابه جایی نمونههای  M1و  M1-PCSدر دماهای  )a)، 1000 (b)، 1200 (c( 800و  )d( 1400درجه سانتیگراد.

شکل  )7تصاویر سطح مقطع نمونههای  )M1 (aو  )M1-PCS (bبعد از آزمون اکسایش.
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چکیده
سوپرآلیاژها یا آلیاژهایی با کارایی باال ،آلیاژهایی با چندین ویژگی کلیدی هستند .این خواص شامل استحکام مکانیکی عالی ،استحکام
در برابر دفرمگی خزشی حرارتی ،پایداری سطحی باال و مقاومت به خوردگی و اکسیداسیون باال می باشد .ساختار کریستالی این آلیاژها
اغلب مکعبی سطوح مرکز پر می باشد .مثال هایی از این آلیاژها شامل هاستلوی ،اینکونل ،واسپالوی ،آلیاژهای رن ،اینکولوی و آلیاژهای
تک کریستال  CMSXمی باشند .توسعه سوپرآلیاژها وابستگی شدیدی به خواص شیمیایی و نوآوری های فرایندی دارد .استحکام دمای
باالی این آلیاژها از طریق استحکام دهی محلول جامد افزایش خواهد یافت .مهمترین مکانیزم استحکام دهی ،استحکام دهی رسوبی از
طریق رسوب فازهای ثانویه مانند گاما پرایم و کاربیدها در زمینه می باشد .مقاومت به اکسیداسیون و خوردگی نیز از طریق عناصری
مانند کروم و آلومینیوم تامین خواهد شد .کاربردهای اولیه این آلیاژها در موتورهای توربین ،هوافضا و دریایی می باشد .در این راستا این
مقاله به معرفی سوپرآلیاژها و نحوه تولید تیغه های توربین توسط این نوع آلیاژها می پردازد.
Abstarct
A superalloy, or high-performance alloy, is an alloy that exhibits several key characteristics: excellent mechanical
strength, resistance to thermal creep deformation, good surface stability, and resistance to corrosion or oxidation.
The crystal structure is typically face-centered cubic austenitic. Examples of such alloys are Hastelloy, Inconel,
, Incoloy, MP98T, TMS alloys, and CMSX single crystal alloys. Superalloy development

Waspaloy, Rene alloys

has relied heavily on both chemical and process innovations. Superalloys develop high temperature strength through
solid solution strengthening. An important strengthening mechanism is precipitation strengthening which forms
secondary phase precipitates such as gamma prime and carbides. Oxidation or corrosion resistance is provided by
elements such as aluminium and chromium. The primary application for such alloys is in turbine engines, both
aerospace and marine. In this regard, this paper introduce superalloys and how to produce turbine blades by these
types of alloys.a

مقدمه
صنایع هوافضا ،یکی از بزرگترین مصرف کنندگان مواد پیشرفته
به علت نیاز به خواص منحصر به فرد مکانیکی ،فیزیکی و پایداری
شیمیایی میباشد .فوالدهای ضد زنگ پرآلیاژ در شفتهای
توربین موتورهای فضایی ،آلیاژهای تیتانیوم در تیغههای کمپرسور
و سرانجام سوپرآلیاژهای پایه نیکل بیشتر در قسمتهای تحت
تنش تیغه های توربین و موتور جت مورد استفاده قرار می گیرند.
سوپرآلیاژهای پایه نیکل در شکلهای متفاوت ساختاری مورد
استفاده قرار میگیرند که عبارتند از چند کریستالی ریختگی،
انجماد جهت یافته ،تک کریستال و در نهایت در سال های اخیر
مواد تهیه شده به وسیله متالورژی پودر[.]1
فرایندهای انجماد پیشرفته در اجزای موتورهای توربینهای
گازی با توسعه تکنولوژیهای ریختهگری همچون ()LMC
 )(Liquid metal castingو ()GAC) (Gas Assisted Cooling
منجر به بهبود فرایندهای انجماد گشته است.

شکل  1اولین تیغه تک کریستال ریخته شده ( )Titan 130با
سیستم پیچیدۀ خنک سازی درونی را نشان می دهد.
تیغه های توربین های جت از سوپرآلیاژهای پایه نیکل ساخته
میشوند .این نوع آلیاژها به سختی فورج پذیر هستند خصوصاً
زمانی که تیغه ها توسط کانال های پیچیدۀ هندسی که اجازه
خنک سازی تیغه ها با عبور جریان هوا ازخود را می دهند طراحی
شده باشند بنابراین این توربین ها توسط روش ریخته گری دقیق
تولید می شوند.
ساختار پلی کریستال سوپرآلیاژهای پایه نیکل به عملیات
حرارتی ،محتوای محلول جامد ،عناصر موجود در نیکل (فاز  ɣکه
زمینه خوانده می شود) کاربیدهای تولیدی نوع ( MCایجاد شده
توسط عناصری مانند  )Ti , Crرسوبات بین فلزی )Ni3(Ti,Al
(فاز )ʹɣوکاربیدهای ثانویه ( M23C6ایجاد شده توسط عناصری
همچون  )W,Mo,Co,Crوابسته است[.]2
شکل و اندازه این ترکیبات ساختاری تاثیر بسیار مهمی روی
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شکل  )1اولین تیغه تک کریستال ریخته شده ( )130 Titanبا سیستم پیچیدۀ خنک سازی درونی

خواص مکانیکی نهایی آلیاژ خواهند داشت .به عنوان مثال رسوب
 ʹɣبا اندازه بزرگتر از mµ 8/0به طور فزاینده ای عمر خزش سوپر
آلیاژ را کاهش می دهد و همچنین اندازه کاربیدهای بزرگتر از
 mµ5/0نیز مناسب نمی باشد زیرا شکست خستگی از آن نقاط
آغاز می شود[ ]3به همین دلیل روش های متالوگرافی مقداری
(کمی) ،اچینگ عمیق و ایجاد وضوح رنگی روشهایی برای
ارزیابی این عوامل هستند .جدول  1نمونه هایی از سوپرآلیاژهای
تولیدی با محدوده ترکیب شیمیایی آن ها را نشان می دهد.
 ) 1فرایند تولید تیغه های توربین
 ) 1-1مقدمه
در زمان تولید دو نوع ساختار دانه در تیغه مشاهده می شود،
دانههای هم محور در شکل ( )aو دانههای ستونی در ( )bمشاهده
می شوند (شکل .]4[ )2
شکل ( )aیک تیغه توربین سوپرآلیاژپایه نیکل ریخته شده
توسط ریختن فلز مذاب به درون قالب سرامیکی یکپارچه
میباشد .بعد از عملیات اچ مناسب ساختار دانه های این تیغه
به طور مشخص با مناطق خاکستری رنگی مشخص می شود.
همانطور که دیده می شود رشد کریستال در جهات مرجح
میباشد ،دانههای دایره ای شکل و به صورت هم محور .در شکل
( )bتیغه توربین توسط انجماد جهت دار تولید شده است که
دارای یک آرایش موازی از رشد دندریت ها از پایین تیغه تا باالی
آن میباشد[.]5
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مشخص شده است که داشتن استحکام مکانیکی در دمای
باال در تیغه هایی که به صورت انجماد جهت دار تشکیل شده
اند نسبت به دانه های هم محور بهتر می باشد .اخیرا ً مشخص
شده است که خواص آلیاژپایه نیکل ایزوتروپ (همسان) نیست،
برای مثال استحکام خزش در دمای باال برای تیغه هایی با رشد
کریستال در جهت مطلوب < >001با جهت < >011یا <>111
مقایسه گردید[ .]6جهت گیری دانه های ستونی توسط انجماد
جهت دار می تواند کنترل شود  .شکل  3افزایش استحکام تیغ ها
را با اصالح ساختار دانه ها نشان می دهد.
در این قسمت از مباحث انتخاب دانه در طول انجماد جهت دار
سوپرآلیاژهای پایه نیکل بررسی شده است .در قسمت اول انتخاب
دانه های ستونی در طول ریخته گری بحث می شود و تکنیک
انجماد جهت دار برای تولید دانه های ستونی معرفی می گردد و
در قسمت دوم انتخاب جهت گیری کریستال و تکنیک تهیه تیغه
تک کریستال ارائه می شود .
 ) 1-2علت ایجاد دانه های ستونی
انتخاب ساختار دانه ها مطلبی کلیدی برای به دست آوردن حد
مطلوب خواص ریختگی است.
در انجماد جهت دار و ریخته گری پیوسته شمش رشد دانه
های ستونی از سطح عمودی قالب به صورت ایزوترم آغاز شده و
به مرکز شمش به صورت هم محور انتقال می یابد .برای تولید
شمش با دانه های هم محور کوچک اضافه کردن جوانه زاها
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جدول  )1محدوده شیمایی چند نمونه از سوپرآلیاژ

به طور وسیعی به کار می رود ولی در زمان انجماد جهت دار
دانههای ستونی الزم است.
در شکل ( )aجامد ایجاد شده نمونه ای از یک مایع یکپارچه
در کوره می باشد .اگر یک فصل مشترک مسطح جامد/مایع فرض
شود تحت انجماد انحناء ناچیز می شود ( )ΔTγ = 0و یک محل
تعادل در فصل مشترک ایجاد می شود که تحت انجماد محرک
صفر می شود ( .)ΔTKinetic=0تحت انجماد و ترکیب فصل
مشترک در  K<1به طور جامع در دیاگرام تعادل فاز در شکل
 4نشان داده شده است .به وسیله رشد جامد در امتداد فصل
مشترک  S/Lجزء حل شده پس زده می شود.
دمای تعادل برای مذاب در امتداد فصل مشترک  S/Lدر شکل
 5رسم شده است.
همان طور که در نمودار شکل  5دیده می شود پایین ترین

شکل  )2دو ساختار ستونی و هم محور
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جهت افزایش استحکام خزش در دمای باال
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دمای تعادل در فصل مشترک  S/Lبه علت تجمع بیش از حد
غلظت جزء حل شده در مذاب ایجاد می شود و دمای تعادل به
صورت نمایی در راستای جزء حل شده افزایش می یابد.
نظر به اعمال گرادیان گرمایی  ،G1دمای تعادلی مذاب در
فصل مشترک ( S/L (X=0باالتر از دمای ذوب می باشد بنابراین
مذاب جلوی فصل مشترک به طور موثری تحت فوق تبرید قرار
میگیرد .این فوق تبرید معروف به فوق تبرید موثر
( constitutional undercooling (CUمی باشد[ .]7این فوق
تبرید به صورت منطقه هاشور خورده در شکل  5مشاهده میشود.
اگرجوانه ای در این ناحیه فوق تبرید ظاهر شود ممکن است به
دانه تبدیل شود CU .زمانی که گرادیان دمایی در فصل مشترک
کمتر از گرادیان دمای تعادلی فصل مشترک باشد وجود خواهد
داشت یعنی )dT/dz)z=0

شکل )3ارتباط بین افزایش استحکام تیغها همراه با اصالح ساختار دانهها

یک گرادیان دمایی بحرانی تعریف می شود:
که  mشیب خط مذاب نشان داده شده در نمودار شکل  5میباشد.
برای اعمال نفوذ گرادیان دمایی (dT/dz)z=0 > (dTL/dz)z=0 ،G2
جایی که دمای تعادلی مذاب پایینتر از دمای ذوب است و مذاب

ی تواند به
تحت انجماد ندارد اگر جوانهای در مذاب ظاهر شود نم 
دانه تبدیل شود .وجود  CUبسته به این است که فصل مشترک
 S/Lیک نیروی محرکه برای جوانه زنی و رشد ایجاد کند .دانه
های ایجاد شده در فصل مشترک  S/Lمعموال دارای مورفولوژی
هم محور می باشند که می توانند تبدیل به دانههای ستونی
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شکل  )4تحت انجماد و ترکیب فصل مشترک

شکل  )5دمای تعادل برای مذاب در امتداد فصل مشترک S/L

شکل  )6آنالیز انتقال گرما در انجماد جهتدار

گردند .این پدیده معروف به تبدیل دانه های هم محور به ستونی
می باشد)CET( .
عامل بالقوه ای که برای تبدیل جوانه به دانه های هم محور در
ناحیه تحت انجماد ذاتی به دانه های ستونی وجود دارد این است
که کسر حجمی دانه های هم محور متجاوز بر  49/0دانه های
موجود در ساختار باشد[ ].7درنهایت به این جمع بندی می رسیم
که رشد دانه های ستونی نیاز به گرادیان دمایی باال در جلوی
فصل مشترک  S/Lو سرعت انجماد پایین دارد.
 ) 1-3تکنولوژی رشد ستونی کریستال ها در یک تیغه توربین
در بحث گفته شده رشد دانه های ستونی نیاز به یک گرادیان
دمایی مثبت در جلوی جبهه انجماد دارد که این گرادیان مثبت
به وسیله انجماد جهت داری که حرارت خارج شده از جامد عکس
جهت رشد می باشد میسرخواهد بود.
گرادیان دمایی در مذاب در امتداد فصل مشترک  S/Lمثبت
می باشد در این صورت دندریت های ستونی به صورت موازی
منظم می گردند .برای سوپرآلیاژهای پایه نیکل راستای بیشترین

سرعت رشد دندریتها < >001در طول محور تیغه میباشد.
این جهت ،جهت بسیار مناسبی در این آلیاژهاست زیرا که یک
ناهمسانگردی االستیکی زیادی را با حداقل تعییر طول در این
راستا دارد که این عامل باعث کمترین کرنش در زمان اعمال
سیکلهای گرمایی در تیغه ها در موتورهای فضائی می گردد[.]8
شکل  7کوره انجماد جهتدار برای تولید قطعات با ساختار
دانههای ستونی را نشان میدهد.
این کوره دارای سه ناحیه می باشد :
• واحد مکش ذوب خالء
• محفظه ایجاد گرمای مقاومتی
• محفظه خارج ساز
قالب پیشگرم سرامیکی از انتها بازمی شود و صفحۀ خنک
کنندۀ مسی آبگرد روی آن قرار می گیرد ،سوپرآلیاژ مذاب در
تماس با قالبی که توسط صفحه مسی خنک سازی می شود
قرار می گیرد تا یک الیه از دانه های هم محور ایجاد شود؛ در
ادامه رشد دانه ها بیشترین ردیف بندی خود را به سمت گرادیان
فروردین و اردیبهشت 1399
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شکل  )9شماتیک جهت انتقال حرارت و انجماد در دو کوره انجماد جهت
دار و تولید تک کریستال

شکل )7کوره انجماد جهتدار برای تولید قطعات باساختار دانههای ستونی

شکل  )8یک تیغه توربین تک کریستالی با مغزی و مسیر مارپیچی شکل

دمایی در جهت < >001به صورت موازی هم ادامه می دهند و
منجر به ایجاد یک آرایش ستونی با جهت گیری محور عمودی
< >001می گردد .بعد از شروع انجماد صفحه خنک کننده آبگرد
به تدریج به پایین حرکت می کند و پوسته سرامیکی قالب خارج
می شود[.]9
 ) 1-4تکنولوژی رشد تک کریستالی تیغه های توربین
اهداف اصلی از تولید تک کریستال ها عبارتند از:
الف) حذف نمودن مرزدانه ها جهت افزایش مقاومت به خزش
در دمای باال زیرا تحت شرایط کاری در دمای باال مرز دانه ها
ضعیف هستند.
ب ) جهتگیری موازی با جهت < >001برای قطعاتی در
شرایط کاری با سیکل های زیاد تنشی ماکزیمم و مینیمم.
در حقیقت ریخته گری یک تیغه تک کریستال توسط ترکیبی
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از انجماد جهت دار با یک مغزی با سلکتور دانه مارپیچی شکل
می باشد .اشکال  8و  9تیغه توربین تک کریستالی با مغزی و
مسیر مارپیچی را نشان می دهند.
علت وجود این مغزی پیش ساخته در صنایع ریخته گری این
است که قالب با مذاب آلیاژ به صورت جزئی و متناوب در تماس
باشد .در شکل 8قسمت ( )aچندین دانه می توانند در مسیر
مارپیچی شکل رشد کنند (مرسوم به سلکتور دانه مارپیچی) در
ادامه بیشتر دانه ها حذف شده و فقط یک دانه می تواند باقیمانده
و بعد از سلکتور شروع به رشد کند .اگر یک شیب دمایی باال و
سرعت ادامه کار پایین باشد در طول مدت رشد تمام تیغه به
صورت تک کریستال می گردد.
در شکل  )c( )10تیغه تک کریستال پایه نیکل که به وسیله
انجماد جهت دار سلکتور دانه مارپیچی تهیه شده است را نشان
می دهد؛ بعد از اچ شیمیایی ساختار دانۀ سطح تیغه مشاهده نمی
شود ،ساختار بزرگ شده در شکل ( )dنشان داده شده است که
در آن جهت گیری کریستال و جزئیات دندریت ها دیده میشود
[.]10
 ) 2روش تهیه تیغه تک کریستال توربین از سوپر آلیاژ
پایه نیکل CMSX-6
 ) 2-1مقدمه
 CMSX-6سوپرآلیاژی است که در تولید تیغه های توربین
تک کریستال به کار می رود.
آلیاژپایه نیکلی که محتوی  Cr %20-10تا  Al 8%و Ti ،
 ، Co %10-5و مقدار کمی  B-Zrو Cو سایر عناصر اضافه
شده معمول شامل  Mo-W-Ta-Hf-Nbمیباشد .فازهای اصلی
در بیشتر سوپرآلیاژهای پایه نیکل فاز  ʹɣو  ɣمی باشد .زمینه
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شکل  )11مدل مومی تیغه های توربین

شکل  )10مقایسه ای از تیغه های توربین انجماد یافته از کریستال های
هم محور ،ستونی و تک کریستال

پیوسته اصلی(فاز )ɣبا ساختار  FCCفازی است آستنیتی که
معموال محتوی درصد باالیی ازعناصر جامد محلول همچون Co-
 Cr-Moو Wمی باشد .فاز اصلی استحکام بخش درسوپرآلیاژهای
پایه نیکل فاز  )Ni(Al,Tiاست که  ʹɣنامیده می شود .
 ʹɣفاز رسوبی کوهیرنت با ساختمان کریستالی  FCCمیباشد.
اختالف پارامتر شبکه حدود  1%و سازگاری شیمیایی  ʹɣاجازه
می دهد که به صورت هموژن و یکنواخت در زمینه رسوب پایدار
و طوالنی داشته باشد .تنش سیالن  ʹɣبا افزایش دما تا حدود
 650OCبه میزان قابل توجهی افزایش می یابد ،بعالوه  ʹɣکامال
چکش خواراست بنابراین استحکام زمینه را بدون اینکه چقرمگی
شکست آلیاژ را کاهش دهد بهبود می بخشد.
 Alو  Tiاجزاء اصلی و به مقدار مناسب و به نسبت متقابل در
کسرحجمی زمینه اضافه می شوند .در تعدادی از آلیاژهای مدرن
کسرحجمی  ʹɣرسوبی حدود  70%می باشد .تعداد عوامل زیادی
در مقدار سختی ایجاد شده به وسیله ی  ، ʹɣاستحکام  ، ʹɣکرنش
کوهیرنت ،کسرحجمی  ،ʹɣو اندازه ذرات  ʹɣنقش دارند [.]11
سه مزیت اصلی در تولید تک کریستال ریخته گری شده و
انجماد جهت دار وجود دارد[: ]12
الف) حذف مرزدانه های عرضی (متقاطع) در محور اصلی تنش
که باعث کاهش حفرات مرزدانه ای و ترک و همچنین به طور
فزاینده ای باعث افزایش نرمی خزش می شوند.

ب) حذف مرزدانه های ایجاد شده توسط عناصر استحکام
بخشی همچون کربن و هافنیم اضافی .این کار باعث تسهیل
انجام عملیات حرارتی و اجازه برای بهینه سازی بیشتر ترکیب
شیمیایی جهت افزایش توانایی کار آلیاژ در دمای باال.
پ ) جهت انجماد ترجیهی < >001که منطبق بر کمترین
مدول است و محوری است که کمترین تنش حرارتی در زمان
شروع به کار و خاموش کردن موتور به آن وارد می شود و
همچنین به طور چشمگیری مقاومت شکست حرارتی اجزایی از
توربین که با حرارت باال سروکار دارند را افزایش می دهد.
 ) 2–2توصیفی از روش کار ،مواد برای انجام تحقیق،
آزمایشات و فرضیات
مرحله اول ساخت یک مدل مومی از تیغه تک کریستال
توربین می باشد.
مدل مومی توسط تزریق موم مذاب در یک قالب فلزی تهیه
می شود .مدل های مومی در اطراف یک هسته سرامیکی قرار
داده می شوند ،در باالی مدل اصلی مومی خوشه های منظمی از
جنس موم برای راهگاه و تغذیه
تیغه ها طراحی شده است؛ این کار باعث می شود که در طی
مرحله ریخته گری چندین تیغه به طور همزمان تولید گردد .یک
پوسته یکپارچه توسط داخل کردن مدل در دوغاب سرامیکی
شامل مواد خودگیر و مخلوطی از زیرکن( )ZrSio4آلومینا و
سیلیکا با گچ سفید با ذرات بزرگتر از مواد مشابه تشکیل شده
است .این عمل به طور معمول  3تا  4بار تکرار می شود تا زمانی
که ضخامت پوسته به حد کافی برسد؛ در پایان قالب تولید شده
جهت ایجاد استحکام کافی پخته می شود .مرحله اول شامل
دادن دمای مناسب و کافی جهت ذوب و خارج سازی موم
است که معموال از یک اتوکالو بخار استفاده می شود و مرحله
فروردین و اردیبهشت 1399
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شکل  )12مدل های سرامیکی جهت تولید تیغه های تک کریستال

شکل )15میکروساختار تک کریستال

شکل )13کوره ذوب القای خالء جهت ریخته گری مواد تک کریستال

شکل )14شماتیک کوره ذوب تحت خالء و اجزا آن؛  Gشیب دمایی و
 Vسرعت خارج سازی

بعد دادن حرارت باالتر جهت خارج سازی و بخار کردن بعد از
عملیات پیشگرم و گاززدایی قالب آماده ذوب ریزی سوپرآلیاژ
میباشد که مذاب تحت خالء و در دمایی حدود  1550سانتیگراد
ریخته میشود .بعد از آنکه انجماد کامل گردید پوسته یکپارچه
سرامیکی برداشته شده و هسته سرامیکی داخل توسط یک
اتوکالو فشارباال شستشوی شیمیایی داده می شود؛ باتوجه به
توصیفاته گفته شده این کار چندین مرتبه صورت میگیرد

48

فروردین و اردیبهشت 1399

[ .]13,14,15در این تحقیق برای تولید مواد قطعات فضایی
از کوره ذوب تحت خالء( )ALDبرای تولید قطعات ریخته
گری دقیق سوپرآلیاژهای هم محور ،انجمادهای جهت دار ،تک
کریستال ها و برای تولید تیغه های توربین های به کار رفته در
فضاپیماها استفاده شده است.
سرعت پیشرفت رشد فصل مشترک مذاب جامد در حد چند
اینچ در ساعت می باشد .پروسه های مختلفی در حین انجماد
برای حذف مرزدانه ها وجود دارد که مهمترین روش آن اضافه
کردن یک سلکتور دانه به شکل مارپیچی است که در ته مدل
مومی طراحی می شود .چون این قسمت آنچنان بزرگتر از مقطع
عرضی (  ) Cross Sectionاندازه ی دانه نمی باشد فقط یک
دانه وارد حفره تیغه ریختگی شده که منجر به تشکیل یک تک
کریستال می گردد .یک مغزی در پایه تیغه زیر سلکتور طراحی
شده است که باعث می شود رشد تیغه با یک جهت ثابتی در
جهت شیب حرارتی رشد کند[.]16,17,18
 )3استفاده از فرایند انجماد ازطریق فلز مایع ()LMC
در تهیه تیغه های توربین
 ) 1–3مقدمه
انجماد جهتدار در حدود سه دهه اخیر برای تولید تیغه های
توربین جهت کاربرد در دمای باال گسترش فراوانی یافته است .در
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شکل  4-2الف ) شماتیک روش LMC

 4-2ب ) شماتیک روش LMC

طول این دوره پیشرفت های فراوانی در استفاده از تکنولوژیهای
نو در تولید محصوالت بزرگتر و با پیچیدگی بیشتر تیغههای
توربین صورت گرفته است .با این حال چند مشکل اساسی در
تولید تیغه های بزرگ توربین هنوز باقی مانده است :
 ) 1حفظ گرادیان دمایی با شیب مناسب و تیز در فصل
مشترک انجماد.
 ) 2واکنش بین مذاب و پوسته سرامیکی.
 ) 3تغییر شکل و شکست پوسته سرامیک[.]19
 ) 2–3روش LMC
انجماد جهتدار معمول مبتنی بر حرارت انتقال یافته به وسیله
تششع یک مکانیزم تقریباً ناموفق می باشد .محدودیت انتقال
حرارت در گرادیان دمایی پایین ،نیاز به سرعت انجماد پایین
برای داشتن ساختار دانه ای ستونی یا تک کریستال مورد دلخواه
می باشد؛ در نتیجه سرعت عملکرد کاهش می یابد زمان واکنش
بین پوسته و مذاب افزایش می یابد و ممکن است خزش پوسته
رخ دهد همچنین در انجمادهای جهتدار معمول سرعت انجماد
پایین است و در عمل باید فضای بین تیغه های توربین زیاد باشد
که این خود منجر به کاهش تعداد تیغه هایی که می توان در هر
بارریزی تولید نمود می شود .در نتیجه با توجه به محدودیت های
انجمادهای جهت دار معمول عالقه به استفاده از روش انجماد به
وسیله فلز مایع ( )LMCجهت تولید تیغه های توربین افزایش
یافته است[.]20

در فرایند ( )LMCپوسته تیغه های توربین حاوی سوپرآلیاژ
مذاب از محفظه داغ با عبور از یک عایق به سمت پایین کشیده
شده و به یکباره در یک حمام فلز مایع غوطه ور می شوند .حمام
فلز مایع حرارت قطعه ریختگی را توسط هدایت گرمایی کاهش
داده و سرعت کاهش دمایی بیشتری نسبت به انتقال حرارت تنها
از طریق تششع ایجاد می کند[.]21
بهبود انتقال حرارت دو اثر مهم دارد:
الف ) تیز بودن گرادیان دمایی در جلوی فصل مشترک.
ب ) باعث افزایش سرعت انجماد می شود.
تکنولوژی ( )LMCاجازه می دهد که خوشه های تیغه های
توربین به صورت یکنواخت تری منجمد شوند؛ فلز مایع می تواند
به راحتی بین خوشه های تیغه های توربین جریان می یابد و
فرایند انجماد یکنواختی صورت می گیرد.
این روش دارای فواید اقتصادی نیز می باشد و سرعت انجماد
باالتر منجر به بهبود و پاالیش ساختار دندریت می گردد .در
سوپر آلیاژها این عمل دارای فواید زیادی است از جمله کاهش
زمان انحالل جز حل شده ،ساختار ریختگی همگن ،امکان متوقف
شدن شکل گیری فازهای غیرتعادلی دمای پایین  ɣʹ/ɣیوتکتیک
و همچنین باعث کاهش ناخالصی های بین دندریتی؛ در نتیجه
خواص کششی ،خزشی و خواص شکست بهبود می یابد[.]21
در انتها نیز جهت دریافت اطالعات بیشتر در مورد سوپرآلیاژها و
جزئیات آن ها میتوان به مرجع  22مراجعه نمود.
فروردین و اردیبهشت 1399
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ارزیابی تولید چدن مذاب

جهان و ایران در سال 2019
تهیه و تنظیم:
مهندس محمد حسن جوالزاده
فوق لیسانس متالورژی ریخته گری

چدن مذاب یکی از ورودی های اصلی فوالدسازی های دنیا به

به تولید  809.4میلیون تن چدن مذاب  1069میلیون تن سنگ آهن

الی  75درصد شارژ فلزی را چدن مذاب تشکیل می دهد .در سال

این چهارمین بار است که میزان واردات سنگ آهن یک کشور از مرز

الکتریکی جهان شارژ شده است .میزان تولید چدن مذاب جهان در

تولید چدن مذاب ساالنه آن براي اولین بار از مرز  800میلیون تن

شمار می آید .در فرایند تولید فوالد به روش کنورتور اکسیژنی 90

گذشته بیش از  40میلیون تن چدن مذاب در کوره های قوس

از کشورهای مختلف جهان از جمله از ایران وارد کرده است .در دنیا

یک میلیارد تن عبور میکند .چين اولین کشور جهان است كه میزان

سال  ،2019با  2.4درصد افزایش به  1278میلیون تن رسید.

گذشته است .میزان تولید چدن مذاب این کشور در طول هفده سال

یک میلیارد تن میگذرد .منابع اصلی تأمین چدن مذاب فوالدسازیها،

بزرگ در افزایش میزان تولید چدن مذاب کشور چین تأثیر بسزایی

دهمین سال متوالی است که میزان تولید چدن مذاب جهان از مرز
واحدهای کوره بلند است .مقدار کمی نیز در واحدهای کرکس و

فاینکس ( )Corex & Finexچدن مذاب تولید میشود .با توجه

گذشته ( )2019 - 2002بیش از  4.7برابر شده است .کوره بلندهای
داشته است .در جدول 1-احجام و تاریخ راه اندازی  23کوره بلند
های بزرگ کشور چین در  17سال اخیر ارائه شده است .میزان تولید

به میزان تولید فوالد خام جهان در سال گذشته که  1869.9ميليون

چدن مذاب کشور چین در سال قبل بیش از  10.8برابر میزان تولید

محاسبه شده است .به عبارت دیگر هنوز فرایند تولید فوالد خام به

مذاب کشور چین طی سال های  2019 - 1980نشان داده شده

در شکل  1 -روند تولید چدن مذاب جهان از سال  1981تا کنون،

میلیون تن چدن مذاب در رده های دوم و سوم دنیا ایستاده اند.

میلیارد و  448میلیون تن چدن مذاب تولید شده است .در شکل 2 -

هند به ترتیب  0.754و  0.66بوده است .در ژاپن بیش ار  230.7هزار

تن بوده است ،نسبت تولید چدن مذاب بر فوالد خام جهان 0.68

روش پایه سنگ آهن ستون اصلی تولید فوالد دنیا محسوب می شود.

از نظر مي گذرد .در دنیا طی سالهای 1910تا کنون بالغ بر 43

چدن مذاب کشور ژاپن بوده است .در شکل  3 -روند تولید چدن
است.کشورهای ژاپن و هند نیز به ترتیب با تولید  74.9و 74.1

درسال قبل نسبت چدن مذاب به فوالد خام در کشور های ژاپن و

نیز روند تغییر نسبت چدن مذاب بر فوالد خام جهان در سال های

تن چدن ،به صورت قطعه لوله و تئوب ریخته گری شده است .کشور

چدن مذاب همانند فوالد خام در رأس تولید کنندگان چدن مذاب

کلیه سنگ آهن و زغال کک شوی مورد نیاز خود را وارد کرده است.

اخیر به نمایش درآمده است .کشور چین با تولید  809.4میلیون تن

جهان قرار گرفته است .در واقع نزدیک به  63.9درصد چدن مذاب
دینا در کشور چین تولید شده است .درسال قبل نسبت چدن مذاب

به فوالد خام در کشور چین  0.81بوده است .نرخ به دست آمده
نشانگر آن است که در کشور چین فرایند فوالد سازی حاکم ،براساس
پایه سنگ آهن است  .کشور چین در سال گذشته جهت دست یابی

ژاپن در حالی به  74.9میلیون تن چدن مذاب دست یافته است که
میزان واردات سنگ آهن کشور ژاپن در سال  2019بیش از 119.57

میلیون تن بوده است .در جدول  2 -تأمین کنندگان سنگ آهن

کشور ژاپن در سال  2019به نمایش در آمده است .كشور كره جنوبي
در سال گذشته  0.9درصد افزایش توليد از خود نشان داده و میزان

تولید چدن مذاب این کشور در حدود  47.54میلیون تن به دست
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آماده است .نسبت چدن مذاب به فوالد خام در کشور کره جنوبی

 0.665به ثبت رسیده است .شایان ذکر است بزرگ ترین کوره بلند

جهان به حجم داخلی 6095متر مکعب با تولید  5.65میلیون تن
چدن مذاب در سال ( 15300تن در یک شبانه روز) در شرکت

پوسکوی کره جنوبی واحد گونگیانگ به شماره  1مستقر است .قطر
بوته این کوره بلند  16.1متر بوده و دارای  4مجرای تخلیه چدن
مذاب می باشد .میزان تولید چدن مذاب کشور کره شمالی در سال

قبل 250 ،هزار تن برآورد شده است .در جدول 3 -مشخصات 15

کوره بلند بزرگ جهان نشان داده شده است.در حال حاضر در جهان

 32کوره بلند با حجم داخلی بیش از  5000متر مکعب در حال بهره

شكل :1 -روند توليد چدن مذاب جهان طی سال های 2019 - 1981

برداری است .تعداد کوره بلند های با حجم باالی  5000متر مکعب

چین 6 ،واحد است .باالترین بهره وری تولید با  4.2تن به ازای هر

مترمکعب حجم در  24ساعت(سال  ،)2013متعلق به کوره بلند
شماره  3آ.کا .استیل آمریکا می باشد .در سال گذشته بهره وری این

کوره بلند  3.8تن به ازای هر مترمکعب حجم کاری در  24ساعت
بوده است .شایان ذکر است شارژ مواد آهن دار این کوره بلند را 100

درصد پلت به وزن  1482کیلوگرم بر تن چدن مذاب تشکیل می

دهد ( 346کیلوگرم آن پلت اسیدی) .در شکل  -4روند افزایش بهره

وری کوره بلند یاد شده دیده می شود .در سال  2019میزان تولید

چدن مذاب کشور تایوان  14.72میلیون تن به ثبت رسیده که نسبت

به سال  0.6 ، 2018درصد کاهش از خود نشان داده است .در سال
گذشته نسبت چدن مذاب به فوالد خام در کشور تایوان  0.66بوده

شکل  : 2 -روند تغییر نسبت چدن مذاب بر فوالد خام جهان طی
سالهای 2019 - 2002

است .کشور جمهوری اسالمی ایران با تولید  2.74میلیون تن چدن

مذاب رده بیست نهم جهان را از آن خود کرده است .میزان رشد
تولید چدن مذاب ایران در سال قبل  15.8درصد ثبت شده است.
علی رغم اینکه درسال قبل نسبت چدن مذاب به فوالد خام در ایران

 0.86بوده است ،به دلیل تولید آهن اسفنجی و استفاده آن در تولید
فوالد خام فرایند حاکم تولید فوالد ،پایه سنگ آهن ( 90درصد) می

باشد .در شرایط کنونی میزان تولید چدن مذاب ایران و ناحیه خاور
میانه با تولید چدن مذاب شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان سنجیده

می شود .در شکل 5 -روند تولید چدن مذاب شرکت ذوب آهن

اصفهان از ابتدای بهرهبرداری تا اول سال  1399ارائه شده است.
شرکت یاد شده از اول بهره برداری تا آخر سال  1398بالغ بر 95.14

میلیون تن چدن مذاب تولید کرده است .شایان ذکر است ،میزان

تولید آهن اسفنجی ایران در سال  2019بالغ بر  27.73میلیون تن
بوده است .در سال گذشته برای چندمین سال متوالی ،ایران در تولید

آهن اسفنجی بعد از کشور هند در رده دوم جهان قرار گرفته است.

از ابتدا تا کنون در ایران بیش از  254میلیون تن آهن اسفجی تولید
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شکل : 3-روند تولید چدن مذاب کشور چین طی سالهای 2019 - 1980

جدول  : 2 -تأمین کنندگان سنگ آهن کشور ژاپن در سال 2019

جدول : -3مشخصات  15کوره بلند بزرگ جهان

شده است .هم اكنون سهم ايران در توليد چدن مذاب جهان 0.21

اندازی کوره بلند شماره  1شرکت زرند ایرانیان ،در سال  2020ایران

میلیون تن بوده است ،علت افزایش چدن مذاب ایران بدلیل رونق

بیست و ششم تولید کنندگان چدن مذاب جهان قرار گیرد .در شکل

ناحیه خلیج فارس تنها کشور تولید کننده چدن مذاب است .چهار

مشاهده میگردد .در جدول 4 -نیز رده بندی کشورهای پیشتاز

مورد بهره برداری قرار گرفت .پیش بینی می شود با استفاده از

كشور پيشتاز توليد كننده  82.6درصد چدن مذاب جهان را به دست

درصد است .میزان تولید چدن مذاب ایران در سال 2.74 ،2019

پیدا کردن فروش و بازار محصوالت بوده است .ایران در بین کشورهای

سال قبل در زنجان یک کوره بلند با ظرفیت  600هزار تن در سال

ظرفیت های تولید  3کوره بلند موجود در شرکت سهامی ذوب آهن
اصفهان ،کوره بلند شرکت ریخته گری مدوام سهند زنجان و راه

از کشورهای جمهوری چک ،سوئد و قزاقستان جلو زده و در رده

 6 -روند تولید چدن مذاب کشور ایران طی سالهای 2019 - 1980

تولید کننده چدن مذاب دنیا دیده می شود .در سال  2019پنج

آوردند .در یبن کشورهای اسالمی کشور ترکیه با به دست آوردن

 9.87میلیون تن چدن مذاب (کاهش تولید  6.3درصد) در رده اول
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شکل  -4روند افزایش بهره وری کوره بلند شماره  -3آ.کا .استیل آمریکا

جدول : 4-رده بندی تولید کنندگان پیشتاز چدن مذاب جهان در سال2019

است که در این کشور فقط در حدود  30درصد فوالد خام بر اساس
پایه سنگ آهن تولید می شود .کشورهای قزاقستان و ایران به ترتیب

شكل : 5 -روند توليد چدن مذاب ذوب آهن اصفهان

با تولید  2.92و  2.74میلیون تن چدن مذاب در ردههای دوم و سوم
کشورهای اسالمی قرار گرفتند .در شکل 7 -روند تولید چدن مذاب

کشور ترکیه طی سال های  2019 - 1980به نمایش گذاشته شده

است .در سال  2019کشور ویتنام با رشد تولید  30.4درصد نسبت

به سال قبل 10.85 ،میلیون تن چدن مذاب تولید کرده است .رشد
تولید چدن مذاب در این کشور در دهه گذشته ،قابل توجه است .در

سال  2010میزان تولید این کشور فقط  0.5میلیون تن بوده است.

روند تولید چدن مذاب خام کشور ویتنام در شکل 8 -مشاهده می
گردد .در این کشور نسبت تولید چدن مذاب به فوالد خام 0.54

برآورد شده است .در سال  2018کشور مالزی به زمره تولید کنندگان
چدن مذاب جهان اضافه شده است .میزان تولید چدن مذاب این

شكل : 6 -روند توليد چدن مذاب کشور ایران طی سال های 2019 - 1980
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کشور در  500 ،2019هزار تن بوده است .در سال  2019قاره کهن
آسیا  81درصد (معادل  1.032میلیارد تن) چدن مذاب جهان را

عرضه کرده است .سهم اتحادیه اروپا ( )28در تولید چدن مذاب

ایستاده است .میزان واردات سنگ آهن کشور ترکیه در سال قبل با

جهان  87.16میلیون تن گزارش شده است .در سال  2019در این

است .واردات سنگ آهن کشور ترکیه از کشورهای برزیل ،کانادا و

کشور آلمان در سال قبل با تولید بالغ بر  25.52میلیون تن چدن

 5.7درصد کاهش  10میلیون تن (معادل یک میلیارد دالر) بوده

ناحیه نسبت چدن مذاب به فوالد خام  0.55محاسبه شده است.

سوئد به نرنیب  1 ،5.6و  1.4میلیون تن به ثبت رسیده است .كشور

مذاب در بین کشورهای اتحادیه اروپا ( )28مقام اول راکسب کرد ه

اروپا نيز رده سوم را از آن خود کرده است .در سال گذشته در ترکیه

 2019در شکل 9 -از نظر می گذرد .در سال  2019در آلمان نسبت

ترکیه در سطح جهان در تولید چدن مذاب رده دوازدهم و در سطح

است .روند تولید چدن مذاب کشور آلمان طی سالهای - 1981

نسبت چدن مذاب به فوالد خام  0.29بوده است .این بدین معنی

چدن مذاب به فوالد خام  0.64بوده است .در کشور فرانسه در سال
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گذشته  9.88میلیون تن چدن مذاب تولید شده است .در سال

 2019در کشور فرانسه ،نسبت چدن مذاب به فوالد خام  0.68بوده
است میزان تولید چدن مذاب کشور انگلستان که اولین کوره بلند
کک سوز در آنجا ابداع و مورد بهره برداری قرار گرفت ،بالغ بر 5.64

میلیون تن اعالم شده است .در سال  2019در کشور انگلستان،

نسبت چدن مذاب به فوالد خام  0.78گزارش شده است .کشور سوئد

در سال قبل  3.172میلیون تن چدن مذاب تولید کرده است .نسبت
چدن مذاب به فوالد خام در این کشور  0.67به ثبت رسیده است.

روند تولید چدن مذاب و فوالد خام کشور سوئد در شکل 10 -آورده
شده است .میزان تولید چدن مذاب شرکت  SSABسوئد در سال

شكل : 7 -روند توليد چدن مذاب کشور ترکیه طی سال های 2019 - 1980

پیشین  5.431میلیون تن( 2.259میلیون تن آن در کشور فنالند) به
ثبت رسیده است .در سال  2019در کشور لوکزامبورگ ،پرتقال و
یونان نسبت چدن مذاب به فوالد خام صفر به ثبت رسیده است .به

عبارت دیگر در این سه کشور فوالد به میزان 100درصد بر پایه
قراضه تولید شده است .در سال پیش میزان تولید چدن مذاب ناحیه

شمال آمریکا  32.44میلیون تن به ثبت رسیده است .سهم کشور

آمریکا در این تولید  22.24میلیون تن اعالم شده است (با  19کوره

بلنددر حال بهره برداری) .در سال  2019در ایاالت متحده آمریکا

نسبت چدن مذاب به فوالد خام  0.25برآورد شده است .به عبارت
دیگر در کشور آمریکا بیش از  65درصد فوالد بر اساس پایه قراضه

فوالدی تولید شده است .در شکل 11 -نسبت چدن مذاب بر
فوالدخام در کشور های مختلف جهان جهت مقایسه نشان داده شده

شكل : 8 -روند توليد چدن مذاب کشور ویتنام ،طی سال های 2019 - 2010

است .میزان تولید چدن مذاب کشورهای جنوب آمریکا در حدود

 28.98میلیون تن ثبت شده است .کشور برزیل با تولید 26.17

میلیون تن چدن مذاب عنوان بزرگترین تولیدکننده ناحیه جنوب
آمریکا را کسب کرده است .میزان تولید چدن مذاب کشورهای

مشترک المنافع نزدیک به  73.26میلیون تن ثبت شده است .سهم
کشورهای روسیه ،اکراین و قزاقستان در تولید چدن مذاب کشورهای

مشترک المنافع به ترتیب  20.06 ،50.29و  2.92میلیون تن گزارش
گردیده است.در سال  2019کشورهای ( )BRICSبرزیل ،روسیه،
هند ،چین و آفریقای جنوبی  75.4درصد چدن مذاب جهان را تولید

کردند .نواحی اقیانوسیه  4.34میلیون تن چدن مذاب تولید داشته
است .در سال  2019بیشترین صادرات شمش چدن جهان را کشور

شكل : -9روند توليد چدن مذاب کشور آلمان طی سال های 2019 - 1980

روسیه به میزان  4.252میلیون تن انجام داده است .میزان صادرات
شمش چدن کشور اکراین در سال پیشین با  14.2درصد کاهش

نسبت به سال  2.6 ،2018میلیون تن به ارزش  812میلیون دالر به

صد گزارش شده است .میزان صادرات شمش چدن کشور برزیل نیز

کشورهای آمریکا ،ایتالیا و ترکیه به ترتیب  12.43 ،58و  10.27در

شمش چدن کشور برزیل به آمریکا  1.23میلیون تن به ثبت رسیده

ثبت رسیده است .سهم صادرات شمش چدن کشور اکراین به

در سال قبل  2.865میلیون تن به ثبت رسیده است .میزان صادرات
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شکل : -10روند تولید چدن مذاب و فوالد خام کشور سوئد
جدول  : 6 -روند قیمت صادرات ماهیانه شمش چدن برزیل ،روسیه،
اکراین و ترکیه (واردات)

شکل : 11 -نسبت چدن مذاب بر فوالدخام درکشور های مختلف جهان

جدول  : 7 -صادرات کنندگان اصلی شمش چدن در
سال 2019

جدول :8 -ترکیب مواد آهن دار در کوره بلندهای کشورهای محتلف
جدول : 5 -روند صادرات شمش چدن کشور برزیل

است .در جدول 5 -روند صادرات شمش چدن کشور برزیل مشاهده

ترکیه در سال گذشته  359.42دالر بر تن بوده است .در جدول7 -

کشورهای برزیل ،روسیه ،اکراین و روند قیمت واردات ماهیانه شمش

 2019به نمایش گذاشته شده است .میزان واردات شمش چدن

میگردد .در جدول 6 -نیز روند قیمت صادرات ماهیانه شمش چدن

چدن کشور ترکیه در سال  2019نشان داده شده است .میانگین
قیمت صادراتی شمش چدن کشورهای برزیل ،روسیه و اوکراین در

سال  2019به ترتیب  339.25 ،342.83و  311.9دالر بر تن به ثبت
رسیده است .ضمناً میانگین قیمیت وارداتی شمش چدن کشور
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روند صادرات شمش چدن کشورهای برزیل ،روسیه و اکراین در سال

کشور ترکیه در سال پیشین نزدیک به  1.1میلیون تن گزارش شده
است .میزان واردات و صادرات شمش چدن کشور ژاپن در سال

 2019به ترتیب بیش از  183.65و 45.3هزار تن به ثبت رسیده
است.

