
یی  جایگزینی آلومینیوم درفرایند اکسیژن زدا
در فوالد مذاب



M(l)+O(sol)=MO(s)                                                  

.  می باشدفوالدسازی نیاز به حذف کامل اکسیژن محلول در فوالد مذاب فرآیند در 

.ی باشندممواد اکسیژن زدا مهم ترین ، سیلیسیم، گرافیت و کاربید کلسیم آلومینیوم

 هدمی دعناصر مختلف را نشان اکسیژن زدایی الینگهام قابلیت دیاگرام.



دیاگرام الینگهام



تافنس افزایش •
اندازه دانه  کنترل •
درجه سانتیگراد  660ذوب دمای •
سانتیگراددرجه 2470دمای جوش •
گرم بر سانتیمتر مکعب 2.3مذاب چگالی •
گرم بر سانتیمتر مکعب 2.7جامد چگالی •

 زدایی  اکسیژننقش آلومینیوم عالوه بر 

 واکنش اکسید شدن آلومینیوم:

ف میشود مقدار آلومینیوم مورد نیاز متناسب با مقدار اکسیژن و مقدار مذاب به صورت زیرتعری:



 رددکیلوگرم آلومینیوم به ازاء هر تن تولید فوالد مصرف می گ1/57در حال حاضر بیش از.

شدن  یا بازیافت کم آن به دلیل تلفات ناشی از اکسیدراندمان 

اره از دانسیته ی سربپائین تر آلومینیوم حتی دانسیته ی 



 مذاب فوالداکسیژن زدا در قابلیت انحالل و هموژن شدن مناسب .

 والددر مذاب فاکسیژن زدا محصوالت اکسیدی تولید شده توسط جوانه زنی قابلیت .

 تولید شده در مذاب فوالدجوانه های قابلیت رشد سریع .

قابلیت شناوری مناسب اکسیدهای تولید شده در مذاب و جذب توسط سرباره.

 پائینبازدهی باالی ماده و اتالف  .

 و بازدهی مناسب اقتصادیاکسیژن زدا قیمت  .

:علل انتخاب نوع فلز جهت اکسیژن زدایی از مذاب فوالد



تناژ نوع
تن4755

آلومینیوم مفتولی  

تن6571
آلومینیوم مخروطی  

تن1323
آلومینیوم چیپس  

تن480 آلومینیوم کروی  

مقدار مصرف آلومینیوم مجتمع فوالد مبارکه اصفهان



را داشته فوالد مبارکه در حال حاضر از آلومینیوم های مفتولی و مخروطی بیشترین استفادهشرکت 

که بازدهی مصرف آلومینیوم درصورتی . بود خواهد % 50که در بهترین حالت میانگین بازدهی آنها 

.  میلیارد تومان کاهش هزینه ها را به همراه دارد10نزدیک به ، ساالنه یابد افزایش % 10مجتمع 



استفاده از سرباره آلومینیوم

 فرومنگنزاز استفاده

استفاده از فروسیلیسیم

 استفاده ازفروآلیاژها و آلیاژهای ترکیبی( اکسیژن زدایی با مخلوط -فرو سیلیکو منگنزAL-Si/Mn- فروآلومینیوم)

شاربه جهت فبریکت آلومینیومی فوالدی تولیدی به روش قالب تحت )پایه آلومینیوم کامپوزیت های استفاده از

(کامپوزیت سیم فوالدی در زمینه آلومینیوم کربن ،–آلومینیوم دانسیته بیشتر ، بریکت 

کاربید کلسیم استفاده از

:رویکردها



استفاده از فروآلیاژها ، آلیاژهای ترکیبی وکامپوزیتهای دیگر

استفاده از مواد کاهنده اکسید آهن در کل فرایند فوالدسازی

استفاده از تجهیزات جهت جلوگیری از سرباره کوره درون پاتیل

:رورویکردهای پیش 



.هزینه باالی مواد آلومینیومی و محدودیت منابع تامین آلومینیوم با خلوص باال
.یجاد ناخالصی های آلومینیاییا

.کمدلیل دمای ذوب پائین و چگالی راندمان پایین به 

چالش اصلی

محدودیت آنالیز ترکیب گرید فوالد تولیدی

واکنش شدید و پاشش فوالد مذاب و سرباره به اطراف

قیمت باالتر در برخی موارد

سایر موارد ایمنی 

:رداستفاده از آلومینیوم برای اکسیژن زدایی فوالد محدودیت زیر را در بر دا

یز وجود دارد برای اکسیژن زدایی ن... امکان استفاده از سیلیسیم، منیزیوم، کربن، کاربید کلسیم و
:ولی به دالیل زیر استفاده از سایر مواد اکسیژن زدا در فوالد سازی محدود می شود 
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