
 
 
 
 

و  تبدیل مستقیم سرباره مذاب کوره بلند به پشم سرباره براي اولین بار در ایران و جهان
 پشم سرباره تولیدي بررسی مشخصات

 
 5 رخصتی، ایرج 4، سیدحمید حسینی3، مهران رضایی2، حسین پورمقدم1ثانی عابدینی

 آهن اصفهانشرکت سهامی ذوب سازيمدیر پژوهش فناوري و بومی 1
 آهن اصفهانمدیر کوره بلند شرکت سهامی ذوب 3 مدیرعامل شرکت تارابگین، 2

 آهن اصفهانشرکت سهامی ذوب HSEمدیر ارشد  5برداري شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان مدیر امور فنی  بهره 4
 
  

 چکیده

آهن، فوالد، نفت عنوان یک عایق حرارتی بسیار عالی در صنایع مختلف از جمله صنایعه پشم سرباره ب
ها و لباس ها، پارچههاي مسکونی، آکوستیک ساختمانو گاز، پتروشیمی، همچنین تأسیسات ساختمان

و نسوز و ... موارد مصرف بسیار زیادي را به خود اختصاص داده است. روش تولید پشم  نشانیآتش
نمایند و پس از ذوب بندي میره به این صورت است که ابتدا سرباره منجمد شده کوره بلند را دانهسربا

کنند. در این پژوهش براي اولین بار سعی شده است پشم را براي تولید پشم سرباره استفاده می کردن آن
ولید گردد. الزم به ذکر آهن اصفهان تسرباره مستقیماً از سرباره مذاب تولید شده توسط کوره بلند ذوب

است که انجام این فرآیند مزایاي منحصر به فردي نسبت به روش متداول دارد. در ادامه سعی شده است 
هاي مختلف، مشخصات پشم تولیدي از جمله کیفیت، استحکام مکانیکی، میزان هدایت  توسط آزمون

دست آمده قابل قبول بودن تمامی ه ب هاي آکوستیکی آن مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حرارتی و ویژگی
 نماید. این خواص را تأیید می

 
 .: سرباره مذاب کوره بلند، پشم سربارهکلمات کلیدي

  

1 saniabedini@yahoo.com 
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  مقدمه
 مصرف پشم سرباره به عنوان یکی از تولیدات مهم در صنعت، کاربردهاي زیادي داشته و موارد

سیسات و أتتوان نام برد. از جمله مهمترین موارد مصرف آن در می پشم سربارهمتعددي را براي 
، در نفت و گاز و پتروشیمی ،سیسات و تجهیزات صنایع آهن و فوالد و معادنأت، هاي مسکونی ساختمان

هاي آتشکاري و نسوز، کاله ایمنی،  پارچه و لباس و صدا، ها جهت کاهش سر آکوستیک ساختمان
 باشند.  می هاي عمومی و غیره لباس

% سرباره مذاب 26% چدن مذاب و 74آهن اصفهان از محصول مذاب تولیدي در کوره بلند ذوب
تولید هر کیلوگرم  ژول و براي 13×  106براي تولید هر کیلوگرم چدن مذاب  . عموماًباشدتولید می

 میزان ارائه شده در باال داعدا با توجه به عبارتیه باشد. ب ژول انرژي مورد نیاز می 89 ×106سرباره مذاب
 .باشدچدن می میزان انرژي مورد نیاز براي تولید از دو برابر بیشترمصرف انرژي براي تولید سرباره 

کیلوگرم چدن  1000کیلوگرم سرباره باالتر از دو برابر هزینه تولید  350هزینه تولید  توان گفت می
 ) اما4-1( شود یمنجمد شده کوره بلند استفاده م امروزه براي تولید پشم سرباره از سرباره باشد. می

از نظر اقتصادي بسیار مقرون  این کار تولید کرد را پشم سرباره از سرباره مذاب مستقیماً اگر بتوان اینبنابر
اتالف زمان و مصرف انرژي بسیار زیاد همراه با  ذوب مجدد سرباره سرد شده زیرا .به صرفه است

 باشد. می

 باشد:ه بلند به پشم سرباره به شرح زیر میمزایاي تبدیل مستقیم سرباره مذاب کوربرخی از 
 جویی در مصرف آب (نیازي به سرد کردن مذاب و تبدیل آن به ماسه یا سنگ نیست). صرفه ـ1
افزایش کیفیت محصول پشم سرباره (به دلیل همگن بودن سرباره  ـ3 محیطی.کاهش آلودگی زیستـ 2

و تولید  وجود ذرات جامد در محصول و جلوگیري از انجام فعل و انفعاالت مضر امکانمذاب و عدم 
سودآوري باال و کاهش هزینه ، ها کاهش هزینه، افزایش سرعت تولید ـ4تر تر و یکنواختالیافی طوالنی

 گذاري اولیه. سرمایه
آهن هاست که در جوار ذوببا توجه به اینکه تولید پشم سرباره از سرباره سرد شده کوره بلند سال

تمامی اطالعات موجود در این زمینه به  از طرف دیگر شود، توسط شرکت تارابگین انجام میاصفهان و 
لذا این بحث در ) 9-5( وجود ندارد در این زمینه مدونی و مطالب بوده شدهنصورت اختراعات ثبت 

مذاب  ً از  تولید پشم سرباره مستقیماسازي مطرح گردید که چنانچه  مدیریت پژوهش، فناوري و بومی
جمله کاهش شدید مصرف برق که جهت ذوب سرباره سرد شده بلند صورت گیرد مزایاي زیادي ازهکور

ریزي شود و همچنین بهبود کیفیت پشم سرباره را به همراه خواهد داشت. بنابراین طبق برنامهاستفاده می
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آهن قرار دارد منتقل  کت تارابگین که در جوار کارخانه ذوب مورد اشاره در ذیل، مذاب کوره بلند به شر
  گردید و پشم سرباره براساس دستورالعمل تهیه شده مستقیماً از مذاب تولید گردید.

 

 پروژهمراحل انجام 
ابتدا تست سرد (انتقال پاتیل خالی از کارگاه سرباره کوره  جهت ایمنی باالتر کار مقرر گردیدابتدا 

 گردید. بلند به شرکت تارابگین) صورت گیرد که این کار با موفقیت انجام شد و مشکالت و مسائل ایمنی بررسی 

طوري که ابتدا پاتیل با ه با رعایت تمام موارد ایمنی و فنی انجام شد ب بعد از تست سرد، تست گرم
درجه  700ا دماي حدود شد (تگرم  ریزي و نظارت بر نگهداري و تعمیرات پیشهماهنگی مدیریت برنامه

گرم شده  هاي سرباره کوره بلند به سمت کارگاه سرباره، پاتیل پیش) و همزمان با حرکت پاتیلسانتیگراد
 به سمت کارگاه سرباره انتقال داده شده و سپس مذاب سرباره از پاتیل سرباره دار نیز با کفی جرثقیل

با در نظر گرفتن کلیه موارد ایمنی فنی و  .)1(شکل گردیدگرم شده منتقل کوره بلند به داخل پاتیل پیش
نشانی و همچنین اسکورت، پاتیل مذاب سرباره به شرکت تارابگین همراهی یک دستگاه ماشین آتش

و عملیات تولید ) 2(شکل  منتقل گردید و مذاب سرباره به داخل کوره ذوب شرکت تارابگین ریخته شد
 .)3(شکل  پشم سرباره شروع گردید

 

 نتایج و بحث
 مورد ترکیب شیمیایی پشم سرباره با محصوالت مشابه یعنی پشم سنگ و پشم شیشه 3 جدول در

کمتر  )SiO2(گردد پشم سرباره به دلیل محتواي سیلیس که مشاهده می . همچنانقرار گرفته استمقایسه 
هنگام لذا و  کمتر کرده(سیلیکوز) را  ایجاد بیماري ریويامکان از پشم سنگ و بسیار کمتر از پشم شیشه 

 .تواند حساسیت ایجاد نکندبسیار کمتربوده و یا می حساسیت و خارشمیزان ایجاد تماس با پوست بدن، 
 ماده اولیه تا مرحله ذوب و تبدیل ترکیب شیمیایی اولیه پشم سرباره تولید شده به این روش از مرحله

ییر نخواهد کرد. سرباره کوره بلند به عنوان ماده اولیه تولید به محصول، به جز در موارد جزیی تغ شدن
پشم سرباره در مقایسه با سنگ بازالت (به عنوان ماده اولیه تولید پشم سنگ) و یا ماسه سیلیسی (به عنوان 

تر برخوردار است، تر و یکنواختماده اولیه تولید پشم شیشه)، از کیفیت  بسیار باالتر و نیز خواص مطلوب
 گردد. در مقایسه با محصوالت مشابه می آنو این مهم در نهایت باعث برتري 

شود و  بلند که در واقع محصوالت جنبی تولید محسوب میعین حال، استفاده از سرباره کوره در
ت جنبی وري ناشی از بازیافت ارزشمند محصوال تبدیل آن به پشم سرباره، از یک سو باعث افزایش بهره

هاي کل و زینهتولید و از طرف دیگر باعث کاهش قیمت تمام شده عایق تولیدي و در نتیجه کاهش ه
 گردد. سوددهی باال  می
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 از استانداردهاي زیست محیطی بسیار باالتري برخوردار )SiO2تر سیلیس (پشم سرباره بدلیل محتوي بسیار پایین
هاي ، ویژگیاستحکام مکانیکی، عدم هدایت حرارتی. در ضمن کیفیت و خواص فیزیکی، باشدمی

از نظر  بهداشتی  هاي عایق تولیدي باالتر وآکوستیکی و ترکیب شیمیایی این نوع پشم سرباره از تمام پشم
 .باالترین کیفیت را به خود اختصاص داده است

باعث تمایز این محصول از سایر محصوالت  که فیزیکی پشم سرباره برخی از مشخصات 1در جدول 
کشش بر روي پشم سرباره را در  هايوننتایج آزم 4 در شکلشود نشان داده شده است. مشابه خود می

 700 زیمم دماي حدود اکشود، این ماده تا مکه مشاهده می همچنان داده شده است.دماهاي مختلف نشان 
 .مکانیکی بسیار خوبی برخوردار است زي داشته و از استحکامدرجه سانتیگراد، تغییر طول ناچی 750تا 

مورد  مصالح ساختمانی از تعدادي دیگري ضریب هدایت حرارتی پشم سرباره را با 2جدولدر 
شود این ضریب هدایت حرارتی در حد پشم سنگ و گونه که مشاهده میهمان مقایسه قرار گرفته است.

هدایت حرارتی پشم  ضریب  بر اثر تغییرات دانسیته نیز  5در شکل باشد. اندکی کمتراز پشم شیشه می
خوب این محصول تا درجه  بودن بسیار عایق دست آمده حاکی ازه ج بیانت .نشان داده شده استسرباره 
دهد که کمترین میزان ضریب هدایت حرارتی در چگالی نتایج حاصل نشان می باشد.هاي باال میحرارت
 گردد. حاصل می kg/m3 120- 100تقریبی 

گونه پشم سرباره ساختار الیاف باشد.آن میبودن  صوت یکی دیگر از خواص مهم پشم سرباره عایق
در هنگام انتقال انرژي صوتی از محیط قسمت اعظم انرژي صوتی را در خود جذب نموده و باعث 

هاي فرکانس درتغییرات ضریب جذب صوتی پشم سرباره  6شکل در  گردد.کاهش شدت انتقال صدا می
 هاي گردد پشم سرباره در دامنه وسیعی از فرکانسهمانگونه که مشاهده می داده شده است.نشان مختلف 

  . می باشد 95/0تا 8/0 بین  داراي ضریب جذب صوتی بسیار مناسب یصوت
شد و درجه حرارت با هرگونه ذرات ریز جامد میو عاري از  دلیل اینکه سرباره کامالً همگن بودهه ب

) دارد از کیفیت باالتري برخوردار است. لذا پشم سرباره درجه سانتیگراد 1400ی (حدودگري باالی ریخته
د ناگر بخواه محصوالت ثانویه را تولید کرد.کلیه  توان از آن باشد و می تر میتولید شده سفیدتر و نرم
هاي  گردد برخی واکنش ذوب میدوباره  بارهرعلت اینکه سه جامد تهیه شود بپشم سرباره از سرباره 
ها به دلیل فرصت  کند و همچنین در کوره شود و ترکیبات کمپلکس ایجاد می شیمیایی مضر انجام می

گردد که بسته به میزان این ذرات  کم، ذوب همگن نشده و تعدادي ذرات جامد ریز وارد محصول می
به روش سابق عالوه بر مصرف  سرباره هنگام سرد کردن مذابوه بر این یابد. عال می کیفیت پشم کاهش

که ناخواسته وارد  کند ایجاد میبخار تولید شده حاوي گازهاي بسیار مضر و خطرناك  بسیار باالي آب،
 گردد. محیط می
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 بنديگیري و جمع نتیجه

کوره بلند مستقیماً براي تولید پشم سرباره توان از سرباره مذاب انجام این پژوهش نشان داد که می -1
 استفاده نمود.

در آن در مقایسه با پشم سنگ یا  SiO2دلیل پایین بودن درصد ه ترکیب شیمیائی پشم سرباره تولیدي ب -2
 رسد.محیطی بسیار مناسب به نظر میپشم شیشه از نظر استانداردهاي زیست

رجه سانتیگراد درصد افزایش طول بسیار ناچیزي از د 750تا  700پشم سرباره تولیدي تا دماي حدود  -3
 .دهد (کمتر از یک درصد)خود نشان می

داراي کمترین ضریب هدایت حرارتی  kg/m3 100 اي برابر باپشم سرباره تولیدي در حوالی دانسیته -4
𝑊 تا  031/0باشد (بین می

𝑚 ℃
 032/0 ( 

یابد ولی بعد از عبور از فرکانس ضریب جذب پشم سرباره تولیدي افزایش می ،با زیاد شدن فرکانس -5
 ماند.باقی می 8/0جذب صوتی آن در حدود  هرتز، ضریب 1000حدود 
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 .مشخصات فیزیکی پشم سرباره .1جدول 
 (Physical Properties) خاصیت فیزیکی (Slag wool characteristics)   هاي پشم سرباره ویژگی

Kg/m3  250-30 )Bulk Density (دانسته توده 

Cº1300 )Melting Point (نقطه ذوب 

Cº750 )Max Service Temp.  (ماکزیمم دماي کاري 

μm 6-4 )Fibers Diameter (قطر الیاف 

 استحکام) Form Flexible to Rigid )Strength از قابل انعطاف تا سخت و مستحکم

 هدایت الکتریکی) Non-Conductive )Elec. Conuctivity غیرهادي (عایق)

 قابلیت اشتعال) Non- Flammable )Flammability  شود ور نمی شعله
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 .مصالح ساختمانی از دیگري تعداد حرارتی پشم سرباره را باضریب هدایت  مقایسه. 2جدول 
 ضریب هدایت الکتریکی

K (W/m ,ok) 
 مصالح

Material 
 )Poly urethane(  پلی یورتان 02/0

 )Slag wool( پشم سرباره 035/0
 )Rock wool( پشم سنگ 035/0
 )Poly Styrene( پلی استایرن 04/0

 )Glass wool( پشم شیشه 045/0
 )Wood( چوب 13/0
 )Porous Concrete( بتن گازي 22/0
 )Chalk( گچ 50/0
 )Masonry( آجر 65/0
 )Concrete( بتن 00/2

 
 .ترکیب شیمیایی پشم سرباره با پشم سنگ و پشم شیشهمقایسه . 3جدول

 ماده (%) Chemical Composition    ترکیب شیمیایی (%)
Material Fe2O3 MnO P2O5 Ti2O Na2O K2O MgO Al2O3 CaO SiO2 

 پشم سرباره 41-32 40-27 15-8 13-4 5/0-0 2-0 5/0-0 1-0 5/0-1/0 2-0
Slag wool 

 پشم سنگ 52-45 12-10 14-8 15-8 2-8/0 3/3-8/0 7/2-5/1 -- 3/0-1/0 6/6-5/5
Rock wool 

3/0-0 -- 59/0 
PbO 

 پشم شیشه 73-34 22-0 5/14-3 5/5-0 5/3-0 16-5/0 8-0
Glass wool 

 
 

  
. تخلیه مذاب سرباره کوره بلند ذوب آهن 1شکل 

 اصفهان به پاتیل قابل حمل.
. تخلیه مذاب سرباره کوره بلند ذوب آهن 2شکل 

 اصفهان به داخل کوره ذوب.
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. پشم سرباره تولیدي (محصول) از سرباره 3شکل 

 آهن اصفهان.مذاب کوره بلند ذوب
 .پشم سربارهثیر دما بر میزان افزایش طول أ. ت4شکل 

 
 .هدایت حرارتی پشم سربارهضریب اثر تغییرات دانسیته بر. 5شکل 

 

 

 مختلف.فرکانس  درتغییرات ضریب جذب صوتی پشم سرباره را  .6شکل 
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