به نام خدا
مولکولها اغلب از اطراف کشیده شده بطوریکه از سطح بداخل کشیده نمی شوند و فقط از طرف و پایین تر می
کشد .پیوند بین مولکول ها با کاهش انرژی آزاد انجام می شود .انرژی پیوند بین ذرات منفی است ،زیرا انرژی بر
روی فرمدهی پیوند اثر می گذارد .بنابراین ،اتم ها ،مولکول ها یا یون ها بر روی سطح مایع یا جامد دارای انرژی
بیشتری نسبت به آنهایی که در قسمت عمده ای از ماده قرار دارند .انرژی سطح با افزایش سطح سطح افزایش
می یابد .
از این رو ،انرژی آزاد سطح می تواند به عنوان انرژی مورد نیاز برای ایجاد یک متر از سطح جدید تعریف شود.
این انرژی می تواند در ژول در هر متر مربع (یا  ergدر هر سانتی متر مربع) بیان شود.

همانطور که مولکول در جامدات سفت و سخت است چنین اثری متوجه نیست .انرژی آزاد سطحی یک ویژگی
مشخص از فاز مایع است که یک سطح آزاد را ایجاد می کند .از آنجایی که کاهش سطح انرژی ،انرژی آزاد را
کاهش می دهد ،سطح مایع تمایل به قراردادن دارد .مایعات به شکل قطرات کروی شکل می یابند ،زیرا کره ها
دارای کمترین نسبت سطح و حجم در میان تمام شکل های هندسی هستند.
نیروی کششی باعث انقباض سطح مایع آزاد به عنوان کشش سطحی شناخته می شود .تنش سطحی به عنوان
نیروی در نیوتون عمل می کند که در زاویه شب به خط  1متر طول در سطح تعریف می شود.
کار انجام شده در تولید  1متر از سطح جدید معادل کار انجام شده در کشش سطح توسط  1متر خط akong
آل  Mدر برابر تنش سطحی و این انرژی آزاد سطح است .بنابراین ،تنش سطحی ،نیوتن در متر  Nmبه صورت
عددی برابر با انرژی آزاد سطح است.
 Jmسطح تنش به طور کلی با اشاره به مایع استفاده می شود در حالی که انرژی آزاد سطحی و انرژی بین
فضایی با اشاره به مایعات و جامدات استفاده می شود  Solids definitely have free surfaceانرژی ،اما
به دلیل سطوح سفت و سخت خود ،آنها نه صاف و نه آزاد است به اجازه جامد برای پر کردن شکل یک ظرف
جدول  6.1کشش سطحی برخی فلزات مذاب (مایع)

در الیه سطحی ،اتم ها -مولکول ها تنها در دو بعد پیوند دارند .پیوندهای آزاد اغلب عناصر ناخالصی را جذب می
کنند .عامل های فعال سطحی ترجیحا روی سطح جذب شده و کشش سطحی را کاهش می دهند.
بنابراین ،ناخالصی ها در فلزات باعث کاهش کشش سطحی می شوند (جدول  6.1کشش سطحی آهن و فوالد را
نشااااان می دهااد) .کشااااش ساااا ط حی ف لزات بااا درجااه حرارت چناادان ت ی ی یر ن می کنااد.
از آنجا که اکثر فلزات در حالت مذاب ا ستخراج و ت صفیه شده و سپس منجمد می شوند ،تنش سطحی نقش
مهمی در جوانه زنی در طول انجماد دارد ،که احتماال مهم ترین اسااتحاله در حوزه متالورژی به شاامار می رود.
همانطور که اختالط در حالت جامد تنها با نفوذ که کامال آه سته ا ست رخ می دهد ،بی شتر آلیاژها در حالت مایع
بوسیله فرایند همرفت و نفوذ مخلوط شده و سپس برای تولید مواد اولیه همگن منجمد می شوند.
در ف صل  4مالحظه کردیم که سرباره با ک شش سطحی -انرژی ف صل م شترک منا سب و وی سکوزیته با کنترل
دما و ترکیب نقش مهمی در ا ستخراج و ت صفیه فلزات دارد .ب سیاری از واکنش های مورد توجه متالوژی ست ها
ناهمگن هستند .مثال،
 )1واکنش بین دو مایع ،یعنی انتقال گونه ها از فلز مایع به سرباره (و بالعکس) در تولید فوالد  )2واکنش بین
یک جامد و یک مایع ،یعنی لیچینگ یا سنگ شویی ،ر سوب اک سید آلومینیوم خالص از محلول آلومینات
سدیم بوسیله هسته زایی در فرایند بایر ،رسوب پودر نیکل و کبالت از محلول آمونیاک با احیا بوسیله گاز
هیدروژن در ف شار باال در فرایند شریت -گوردون ،حذف مح صوالت اک سیژن زدایی و ناخال صی های جامد
از مذاب مایع؛ واکنش بین یک گاز و یک جامد ،یعنی احیای اک سیدها بو سیله مخلوط گازی CO-CO2
در کوره های بلند ،تشویه سولفید ها و کلسیناسیون کربنات ها  )4واکنش بین یک گاز و یک مایع ،مانند
جوانه زنی حباب های گاز در مذاب مایع .انرژی ف صل م شترک بین ف صل م شترکهای مربوطه نقش مهمی
در تمام این واکنش ها دارد.

عالوه بر این ،نقش ب سیار موثر و قابل توجه پدیده های ف صل م شترک در شکل گیری فوم (ا سفنج) و امول سیون
در فوالد سااااازی اکسااا یژن بااازی ،ا ل ک ترو ل یز نمااک ذوب شااااده هااا لیاادهااا ،ت اا ث یر آنااد در طول
الکترولیز  Al2O3محلول در کریولیت ،فلوتاساایون با کف ،خردایش ،نفوذ فلز در حفره های دیواره های قالب و
غیره مشااااهده می کنیم .در بخش های زیر ،برخی از کاربردهای پدیده های فصااال مشاااترک با مثالهای عملی
مناسب تشریح می شود.

6.1

تاااااااااااه

نشاااااااااااااایااااااااااانااااااااااای

(رسااااااااااااااوب)

ته ن شینی یک جامد از مذاب مایع یا محلول آبی و ا ستحاله متالورژیکی آیا یک تیییر حالت یا تیییر فاز در یکی
از سه حالت توسط فرایندهای جوانه زنی و رشد کنترل می شوند.
با این حال ،ادبیات گ سترده ای درخ صوص سینتیک جوانه زنی و ر شد در طی انجماد مذاب مایع وجود دارد اما
در مورد رسااوب فازهای غیر فلزی (آخالها) در اکساایژن زدایی فوالد و ترساایب پودر فلزات از محلول های آبی
بسیار کم است.

چند نظریه در مورد سااینتیک جوانه زنی و رشااد مطرح می شااود .در نظریه کالساایک ،کار انجام شااده ) (ωدر
تشکیل یک هسته کروی به شعاع ) (rبا رابطه زیر تعیین می شود:

که  σک شش ف صل م شترک بین زمینه و فاز جدید ΔG ،اختالف انرژی آزاد بین زمینه و فاز جدید و  vحجم
موالر فاز جدید ا ست .یک شعاع معینrc ،به عنوان شعاع ه سته بحرانی مرتبط با حداکثر انرژی آزاد وجود دارد
( شکل  .)6.1اگر ، r <rcانرژی آزاد سی ستم با انحالل جامد کاهش می یابد .از سوی دیگر ،اگر  ، r> rcانرژی
آزاد سیستم با رشد جامد کاهش می یابد.
ذرات جامد ناپایدار با  r <rcبه عنوان خوشااه یا جوانه شااناخته می شااوند در حالی که ذرات پایدار با r> rcبه
عنوان ه سته ذکر شده اند .وقتی ،dω / dr = 0 ، r = rcشعاع ه سته بحرانی را می توان با م شتق گرفتن از
معادله  6.1به دست آورد:

کار متناظر
می شود.

(تیییر انرژی آزاد تشکیل هسته به اندازه بحرانی) با جاگذاری مقدار

در معادله  6.1محاسبه

شکل  6.1تیییر انرژی آزاد جوانه زنی همگن هسته کروی به شعاع r
به درجه حرارت واب سته ا ست و به عنوان انرژی فعال سازی الزم برای ت شکیل ه سته در نظر گرفته می
شود.
تشااکیل رسااوب به این روو بدون تحریک مصاانوعی به جوانه زنی همگن معروف اساات .از این رو،
حداقل کار مورد نیاز تشکیل هسته به اندازه بحرانی

و بطور همگن از مذاب می باشد.

سرعت تشکیل هسته( I ،در هر سانتی متر مکعب از مذاب در هر ثانیه) بطور همگن به صورت زیر بیان می شود:

که  Aضریب فراوانی k ،ثابت بولتزمن و  Tدرجه حرارت برحسب درجه مطلق است .تورپین و الیوت مقادیر  Aرا
برای  Al2O3و  FeOدر سرباره مذاب به ترتیب برابر با

و

برآورد کرده اند .سرعت تشکیل هسته I

با فوق اشباع بطور قابل مالحظه ای تیییر می کند.
تاثیر

در معادله  6.4بحدی غالب است که ضریب فراوانی را در بر می گیرد.

این نکته از این واقعیت بدیهی است که

(در هر سانتی متر مکعب زمینه در هر ثانیه)

اختالف معناداری در سرعت جوانه زنی ایجاد نمی کند .مقدار فوق اشباع الزم برای جوانه زنی همگن ،در
،

نامیده می شود .اگر

 ،معادله 6.4

را نتیجه می دهد .از این رو ،از

معادالت  6.3و  ،6.4رابطه زیر به دست می آید:

تورپین و الیوت روشی را برای برآورد غلظت اکسیژن برای فوق اشباع در محلول

با استفاده

از خواص ترمودینامیکی سیستم و کشش فصل مشترک بین ذوب و اکسید تشکیل شده پیشنهاد کردند.

شکل  6.2جوانه زنی ناهمگن روی سوبسترای مسطح

فوق اشباع با افزودن اکسیژن زداهای ( Siیا  ) Alیا اکسیژن به مذاب مایع به دست می آید .یا اینکه ،فوق اشباع
ممکن ا ست با انجماد مذاب به د ست آید به دلیل اینکه اک سیژن مایع باقیمانده را به میزان بی شتری از  Siیا Al
جدا می ساااازد .همچنین فوق اشااا باع با افزودن همز مان اکسااایژن و اکسااایژن زدا حاصااال می شاااود.
فوق ا شباع مذاب مایع را می توان ابتدا با متعادل کردن آن با اک سید یا اک سیدهای خالص در دمای باال Teq ،و
سپس خنک کردن سریع آن تا دمای پایین تر T ،به دست آورد .این اختالف دما ) (Teq - Tبرای ح صول فوق
اشباع الزم است.
این اختالف دما به عنوان مادون انجماد در حالت انجماد فلزات خالص معروف ا ست و به صورت) (Tf - Tبیان
می شود که در آن  Tfدمای ذوب است .نیروی محرکه انجماد (سد فعال سازی در برابر جوانه زنی) بطور مستقیم
از

که

باااه صااااااورت زیااار تاااعااایااایااان مااای شااااااود:

گرمای ذوب اسااات .بنابراین ،ساااد فعالساااازی متناساااب با میزان مادون انجماد اسااات (یعنی
) .با این حال ،ساااد انرژی باالی مورد نیاز برای جوانه زنی همگن به دلیل تاثیر کاتالیتیک

شکاف و پیش آمدگی روی دیواره مخزن در ح ضور ناخال صی های جامد مذاب بطور چ شمگیری کاهش پیدا می
کند .از این رو ،احتمال جوانه زنی ناهمگن بیشااتر می شااود .سااد انرژی آزاد بحرانی

برای جوانه زنی

ناهمگن در حالت تشکیل کالهک کروی روی سوبسترای مسطح (کاتالیست) به صورت زیر اصالح می شود:

که

فاکتور شکل برای زاویه تماس

که تو سط ه سته روی سوب سترا ایجاد می شود ( شکل  )6.2به

صورت زیر بیان می شود:

در شکل ،6.2

و

به ترتیب کشش سطحی فصل مشترک بین فاز جامد در حال رسوب و مایع،

فاز مایع و سااوبسااترای کاتالیزور و فاز جامد و سااوبسااترای کاتالیزور می باشااد .مقدار

با متعادل کردن

نیروها به دست می آید:

بنابراین ،سااد جوانه زنی برای جوانه زنی ناهمگن در مقادیر پایین ، θبرای مثالf (θ) = 10-4 ،زمانی که = θ
10است ،بطور قابل مالحظه کاهش می یابد.
همچنین ،کاهش معنادار در مقادیر باالتر ، θبرای مثالf (θ) = 0.02 ،در θ = 30و  f (θ) = 0.5درθ = 90
نیز امکان پذیر است.
جوانه زنی ناهمگن با هسااته زایی در محلول مایع نیز به دساات می آید .در فرایند بایر ،آلومینا از ساانگ معدن
بوکسیت پس از خرد کردن تا حدود  100مش در یک محلول داغ از سود سوزآور تحت فشار  10تا  25اتمسفر
در دمای  160-100درجه سانتیگراد حل شده و اکسید های غیرقابل حل در گل یا لجن قرمز برجای می گذارد.

محلول آلومینات سدیم پس از جدا شدن از گل رقیق شده و به آرامی برای ر سوب کردن آلومینیوم به صورت
هیدروکسید سرد می شود .ته نشینی از طریق هسته زایی محلول با  Al (OH) 3ریز تازه رسوب کرده آغاز می
شاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااود.
به منظور به د ست آوردن ساختار ریز دانه ،تعداد زیادی ه سته باید با ا ضافه کردن به ساز دانه در فلز مایع فراهم
شااود .بهساااز دانه یا در فلز غیر قابل حل اساات و یک سااطح جوانه زنی مناسااب تشااکیل می دهد یا با فلز برای
تشکیل فاز جوانه زنی واکنش می دهد.
کاربید تیتانیوم دارای ساااختار بلوری ،پارامتر شاابکه مشااابه و پیوند با آلومینیوم به آلیاژهای آلومینیوم به منظور
کاهش کشش فصل مشترک اضافه می شود .همچنین درجه فوق تبرید ،ΔT ،ضروری برای رسیدن به نرخ سریع
جوانه زنی را کاهش می دهد .نقش انرژی فصل مشترک در انجماد آلیاژهای یوتکتیک و اصالح آن بسیار مشهود
می باشد.
به عنوان مثال ،حالت ر شد با افزودن مقادیر کم سدیم در مذاب آلیاژ یوتکتیک  Al-Siا صالح می شود .جذب
سدیم بر روی سطح هسته باعث کاهش انرژی فصل مشترک می شود .مثال مهم دیگر تیییر چدن خاکستری با
افزودن منیزیم یا سریم برای ت شکیل یک فاز یوتکتیک گرافیت کروی از آ ستنیت و گرافیت ا ست .در ا ستحاله
حالت جامد ،جوانه زنی ناهمگن ممکن اساات در محل های جوانه زنی ناشاای از نابجایی در مرز دانه ،مرز دوقلو،
صفحات لیزو و مرزهای دانه فرعی و یا با آخال های غیر فلزی مانند اک سید و نیتریت رخ می دهد .افزایش اثر
سخت سازی در آلیاژ سختکاری رسوبی به دلیل کاهش انرژی فصل مشترک فاز اصلی و فاز جوانه زنی می باشد.
در فرایند شااریت-گوردون ،نیکل فلزی از لیچ لیکور (حاصاال از لیچینگ کنسااانتره پنتالندیت تشااویه شااده با
آمونیاک) با دمش گاز هیدروژن در  atm 30و  C175ته ن شین می شود .پودر نیکل فلزی به عنوان جوانه برای
شروع واکنش ته نشینی اضافه می شود .افزودن برخی ترکیبات آلی نیز بر سرعت و حالت ته نشینی هسته تاثیر
می گذارد .آنتراکینون میزان سرعت ته ن شینی نیکل را با کاهش انرژی فعال سازی فرآیند افزایش می دهد ،که

ظاهرا به دلیل افزایش سطح موثر ذرات جامد ا ست .این رخداد به عنوان یکی از مهمترین تحوالت در متالورژی
استخراجی در سال های اوایل دهه  1950به شمار می باشد.
در ق سمت های زیر ،کاربردهای مهم پدیده های ف صل م شترک در جوانه زنی حباب های  COاز مذاب مایع در
فرایند فوالد سازی (در کوره الکتریکی و رو باز) ،نقش ف صل م شترک در واکنش های سرباره-فلز و سرعت باالی
ت صفیه در کوره های اک سیژن بازی به دلیل ت شکیل امول سیون و شناور سازی با کف مواد معدنی مورد بحث و
بررسی قرار خواهد گرفت.

 6.2جوانه زنی حباب های گاز در فلز مایع
ف شار ( )Pbروی حباب گازی کروی به شعاع  rواقع در عمق  hدر فلز مایع به چگالی  ρو ک شش سطحی  σبا
رابطه زیر تعیین می شود:

که

فشار اتمسفر بر سطح فلز مایع و  gشتاب جاذبه می باشد .فشار متالوستاتیک بر حباب با رابطه

تعیین می شود.

جمله فشار الزم برای حفظ ف صل م شترک فلز-گاز حباب در برابر کشش سطحی می

باشد.
با در نظر گرفتن امکان جوانه زنی حباب گازی با شااعاع
کشش سطحی
خواهد بود.

و چگالی

متر در عمق یک متر زیر سااطح فوالد مذاب با
 ،فشار حباب مورد نیاز  2972اتمسفر

مقدار بی نهایت زیاد  Pbاز امکان جوانه زنی همگن حباب های گاز در فلز مایع جلوگیری می کند .بنابراین،
برای حذف یک جزء گازی ،فصل مشترک گاز-فلز باید بوسیله شرایط زیر فراهم گردد:
 )1وارد کردن حباب های گاز به فلز )2 ،اثر همزنی شدید و یا  )3گاز محبوس در شکاف دیواره نسوز کوره.
برای مثال ،وارد کردن حباب های آرگون به فوالد مایع در محفظه گاز زدایی خالء (فرایند - RHف صل  )8میزان
حذف هیدروژن را با تامین فصااال مشاااترک گاز  -فلز در بخش اصااالی ذوب و اثر همزنی افزایش می دهد.
در ت صفیه فوالد ،اک سیدا سیون Si ، Mnو  Pدر ف صل م شترک سرباره -فلز اتفاق می افتد .اما به علت م شکل
جوانه زنی حباب های ، COاکسیداسیون کربن عمال در فصل مشترک فلز -سرباره اتفاق نمی افتد .اکسیداسیون
کربن بر طبق واکنش:

در فصل مشترک گاز -فلز رخ می دهد ،زیرا به جوانه زنی حباب های گاز نیاز ندارد .سرعت نفوذ کربن و اکسیژن
در فصل مشترک گاز-فلز بمراتب در فرایندهای پنوماتیک در مقایسه با کوره رو باز بیشتر است.
ورود حباب هوای تازه در کنورتر بسمر زیر دمشی از طریق فلز مساحت کل فصل مشترک گاز-فلز را افزایش می
دهد.
همچنین دمش شدید نیز انتقال واکنش دهنده را بهبود می بخشد و اثر همزنی را فراهم می کند .در نتیجه ،نرخ
باالی کربن زدایی تا  ٪10کربن در ساعت امکان پذیر است.

به طور مشابه ،ت شکیل امولسیون سرباره-گاز-فلز در فوالدسازی اکسیژن بازی ،نرخ کربن زدایی را در مقای سه با
فااارآیاااناااد بسااااامااار باااا تاااامااایااان فصااااال مشاااااتااارک جااادیاااد گااااز و فااالاااز
افزایش می دهد .در غیاب محیط گازی ،واکنش  C-Oدر کوره اجاق باز بساایار کند اساات ،که با توجه به فیزیک
تشکیل حباب مونوکسید کربن توجیه می شود .فشار داخل حباب  COبه شعاع  rدر فلز مایع کشش سطحی،
 σمعادله  6.11به صورت زیر نشان داده می شود:

به منظور ت شکیل همگن حباب های  COبا شعاع تقریبا

در مذاب ،ف شار داخل حباب باید از مرتبه

با شد .بدیهی ا ست که جوانه زنی همگن بعید خواهد بود زیرا فوق ا شباع کربن و اک سیژن
مورد نیاز در تعادل با فشارهای مربوط به هسته های با اندازه مناسب در واقع امکان پذیر نیست.
در واکنش کربن زدایی ( ،)6.12فشار جزئی تعادلی  COدر فصل مشترک گاز-فلز را می توان به کمک رابطه زیر
محاسبه کرد:

اما حمام نمی تواند عمال با کربن و اکسیژن فوق اشباع شود طوری که ( pCOتعادل) از مرتبه atm 105-104
در درجه حرارت تولید فوالد باشد.
این شرط احتمال جوانه زنی همگن حباب های  COدر ذوب در طی تصفیه را کامال رد می کند .احتمال جوانه
زنی حباب های  COدر ف صل م شترک سرباره-فلز یا فلز دیرگداز -فلز وجود دارد .احتمال جوانه زنی در ف صل
مشترک اول تقریبا در مقایسه با جوانه زنی در فصل مشترک فلز جامد دیرگداز -فلز ناچیز است .اگرچه فلز مذاب

همواره روی دیواره دیرگداز دارای شکاف قرار دارد ،ک شش سطحی باالی فوالد مذاب از مرطوب شدن حفره ها
جلوگیری می کند.
فصل مشترک های گاز و فلز ،فصل مشترک الزم برای واکنش  C-Oو واجذب محصول گازی در فضای تخلخل
را فراهم می سازد.
واکنش  C-Oدر ف ضای خالی ( شکاف) ادامه پیدا می کند تا  pCOدر داخل حباب به ( pCOتعادل) بر سد .با
پیشرفت واکنش ( pCOحباب) افزایش می یابد و حباب برای رسیدن به شکل نیمکره ای رشد می کند (شعاع
حباب برابر با شعاع شکاف یا حفره است).
عالوه بر این ،افزایش شااعاع پس از رساایدن به شااکل نیمکره ای فشااار را کاهش می دهد (

)که به معنای

کاهش فشار داخلی حباب) (pCOاست .این واکنش ) C-O (6.12را در جهت رو به جلو تسهیل می کند .هر
رشدی فراتر از شکل نیمکره ای باعث می شود که حباب ها ناپایدارتر شوند .در نهایت ،حباب از دیوار نسوز جدا
می شود و از میان ذوب به سمت باال حرکت می کند.
در حال صعود ،فشار ) (patm + ρghکاهش می یابد و  rافزایش می یابد .این حالت واکنش  C-Oرا به سمت
راست می برد .در صورت برآوردن سایر نیازمندیها ،واکنش  C-Oهمچنان با تکرار فرایند مشابه در شکاف ادامه
پیدا می کند.

شکل  6.3نمایش شماتیک انتقال اکسیژن از محیط کوره از میان سرباره و فلز به حباب مونوکسید کربن

در حفره های کوچکتر از اندازه تخلخل بحرانی( pCO ،حباب) برابر با ( pCOتعادل) می شاااود قبل از اینکه
حباب به شکل نیمکره ای برسد .این شکافها فعاالنه در فرایند جوانه زنی شرکت نمی کنند زیرا حباب ها بر روی
این مکان های غیر فعال رشد نمی کنند.
حداقل اندازه شکاف مرطوب ن شده مورد نیاز برای جوانه زنی حباب های  COبرای مقدار ثابت  aC.aOوجود
دارد (یعنی در صد وزنی کربن ضربدر در صد وزنی اک سیژن) .برای شرایط غالب در کوره اجاق باز ،شکاف های
نامرطوب بیشتر از  0.01میلی متر موثرترین سایت های جوانه زنی واکنش C-Oهستند.
مکانی سم انتقال اک سیژن از گاز به سرباره در شکل  6.3ن شان داده شد .ازآنجا که اک سیژن به سهولت در ف صل
مشاااترک فلز گاااز در فرآیناادهااای پنوماااتیااک موجود اساااات ،سااارعاات واکنش تحاات تاااثیر نفوذ
کربن به فصل مشترک قرار می گیرد.
با این حال ،همزنی شاادید انتقال کربن را برای رساایدن به ساارعت بساایار زیاد کربن زدایی افزایش می دهد.
برعکس ،در کوره باز ،اکسیژن باید از فضای کوره از طریق سرباره و الیه های فلزی برای رسیدن به فصل مشترک
فاالااز-شاااااکاااف (گاااز -فاالااز) ناافااوذ کاانااد .از آنااجااا کااه انااحااالل اتااماای  -مااولااکااولاای
اکسااااایااژن در سااااارباااره ناااچاایااز اسااااات ،بااایااد بااه صاااااورت یااوناای حاال شاااااود.
مکانیزم انتقال اک سیژن از گاز به فلز از طریق سرباره در فرآیندهای اجاق برای تولید حباب های  COدر دیواره
دیااااااارگاااااااداز

باااااااه

صاااااااااورت

انحالل اکسیژن در فصل مشترک گاز و سرباره:

زیااااااار

مااااااای

بااااااااشاااااااااد:

اکسیداسیون آهن در سرباره:

واکنش کلی به صورت زیر است:

انتقال

و

از ف صل م شترک فاز گاز -سرباره به ف صل م شترک سرباره-فلز ،چرخه زیر را کامل می

کند:

این سیکل تکرار می شود و بنابراین اک سیژن محلول در فلز برای ترکیب با کربن در ف صل م شترک شکاف-فلز
(گاز-فلز) نفوذ می کند .سرعت نفوذ اکسیژن با اجتناب از مسیر نفوذ در سرتاسر الیه سرباره با افزودن هماتیت (
) که سنگین تر از سرباره ولی سبک تر از فلز می باشد ،افزایش پیدا می کند.
هماتیت با ته ن شینی در ف صل م شترک سرباره-فلز ،اک سیژن را برطبق واکنش اندوترمیک زیر که به ا ستخراج
کانه از سرباره معروف است ،تامین می کند:

استخراج کانه نرخ کربن زدایی را تا  %0.6کربن در هر ساعت از  0.12تا  %0.18کربن در هر ساعت تحت شرایط
نرمال غالب در کوره اجاق باز افزایش می دهد یعنی اکساایژن ناشاای از اتمساافر کوره .افزایش نهایی نرخ کربن
زدایی بوسیله کانه یابی ناشی از ماهیت اندوترمیک واکنش کلی می باشد:

واکنش گرماگیر باال را می توان با جاری کردن اکسیژن کم فشار بر روی سطح سرباره برای حصول

تا

 %3کربن در هر ساعت به واکنش گرمازا تبدیل کرد.

در اجاق باز ،تزریق اکسیژن حمام در خالل مدت زمان تصفیه انجام می شود.

به منظور افزایش بیشتر

 6.2.1نقش فصل مشترک در واکنش های سرباره-فلز
ف صل م شترک های سرباره-فلز و گاز-فلز نقش غالبی در انتقال مواد حل شده در ت صفیه چدن خام مذاب دارند.
جدایش سرباره (فاز  )1و حمام فلزی (فاز  )2به صورت زیر نشان داده می شود:
فصل مشترک

فاز آزاد 1
الیه مرزی ایستای فاز 1
الیه مرزی ایستای فاز 2
فاز آزاد 2

در حالت کلی ،سه مرحله در واکنش های شیمیایی در سی ستم ناهمگن فوق وجود دارد )1 :نفوذ مواد واکنش
دهنده در سرا سر الیه مرزی به ف صل م شترک  )2واکنش شیمیایی در ف صل م شترک و  )3نفوذ مح صوالت در
سرا سر الیه مرزی راکد در فاز حجمی .در درجه حرارت تولید فوالد ،واکنش شیمیایی (مرحله  )2ب سیار سریع

ا ست .از این رو ،واکنش های ت صفیه تاحد زیادی بو سیله انتقال جرم کنترل می شوند (مرحله  1یا  .)3برطبق
قانون نفوذ فیک ،نرخ انتقال جرم در سرتاسر الیه مرزی راکد به صورت زیر تعیین می شود:

کهδ ،ci ،cb ، Diو  Aبه ترتیب ضااریب نفوذ ،غلظت حجمی و فصاال مشااترک ،ضااخامت الیه مرزی راکد و
مساحت فصل مشترک .ضخامت الیه مرزی به ترکیب و ویسکوزیته سرباره بستگی دارد.
همزنی ضاااخامت الیه مرزی را کاهش می دهد و انتقال جرم را بهبود می بخشاااد .واکنش های تصااافیه در
فرایندهای تجاری مختلف توسط فصل مشترک سرباره-فلز یا فصل مشترک گاز-فلز یا هر دو نوع فصل مشترک
کنترل می شااود .برای مثال ،تصاافیه در فصاال مشااترک ساارباره-فلز در کوره اجاق باز و الکتریکی بدون تزریق
اک سیژن و کنورتر کالدو اتفاق می افتد ،در حالی که در فرایند ب سمر ا سیدی در ف صل م شترک های گاز-فلز رخ
می دهد .در تعدادی از کوره ها و مبدل ها ،مانند کوره اجاق باز و الکتریکی با تزریق اکسااایژن ،توماس ،روتور،
 ،OBM ،OLP ،LDکنورتر پهلو دم پیرس اساامیت برای مس جوشاادار و مبدل دوار باال دم برای تولید نیکل،
واکنش های تصاافیه توسااط فصاال مشااترکهای ساارباره-فلز و گاز-فلز کنترل می شااوند (یعنی ،کنترل مختلط).
در تولید فوالد ،اک سیدا سیون سیلیکون ،منگنز و ف سفر ،که در ف صل م شترک سرباره-فلز اتفاق می افتد ،در اثر
نفوذ در سرا سر مرز راکد سرباره کنترل می شود و با همزنی شدید ت سریع می شود .در کاربرد تجاری ،سی ستم
سرباره فلز با زیر دم در ب سمرOBM ،و فرایندهای دمش ترکیبی ،با جوو کربن در کوره اجاق باز و الکتریکی،
با دوران مخزن در فرآیندهای کالدو و روتور و با جت اکسیژن ابرصوتی در مبدل LDبهم زده می شود.
همزنی نه تنها ضخامت الیه مرزی راکد را کاهش می دهد بلکه مساحت فصل مشترک را نیز افزایش می دهد.

وی سکوزیته بی شتر با افزایش دمای و با افزودن فالکس منا سب برای بهبود انتقال جرم در فاز سرباره کاهش می
یااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد.

6.3

امااااااااااااااولساااااااااااااااایااااااااااااااون

و

فااااااااااااااوم

میزان کربن زدایی باال در مبدل اک سیژن بازی قابل مقای سه با نرخ کربن زدایی در فرایند ب سمر با ت شکیل ف صل
مشترک فلز -سرباره و امولسیون به دست می آید .امولسیون سرباره-فلز-گاز در تامین یک فصل مشترک جدید
گاز-فلز سودمند است ،که سطوح بزرگ واکنش مورد نیاز برای افزایش سرعت واکنش را توجیه می کند.

در این فرآیندها ،ت شکیل فوم سرباره یکی از مهمترین م شکالت عملیاتی را مطرح می کند .ت شکیل امول سیون و
فوم توسط خواص سطحی سرباره و فلز کنترل شده ،که در نهایت توسط ترکیب و درجه حرارت کنترل می شود.
قبل از بحث درباره شرایط و الزامات فیزیکی تشکیل آنها ،باید فرق بین امولسیون و فوم را بشناسیم.

تعریف
قطرات کوچک حباب مایع یا گاز تعبیه شااده در مایع دیگر به عنوان امولساایون شااناخته می شااود اگر قطرات
مجاور (امول سیون مایع-مایع) یا حباب (امول سیون گاز-مایع) با فا صله زیاد از یکدیگر برای حرکات آزاد قطرات یا
حباب ها تفکیک شوند.

در مورد فوم ها ،حباب های مجاور نمی توانند بطور مساااتقل حرکت کنند زیرا حجم کل الیه نازک جداساااازی
حباب ها نسبت به حجم محیط مایع در امولسیون گاز-مایع بیشتر است.
افزایش فوق العاده ناحیه فصل مشترک بین دو فاز ،مهمترین تاثیر هر امولسیون یا فوم است.

برای مثال ،مسااااحت فصااال مشاااترک ویژه مایع امولسااایون دار حاوی قطراتی به شاااعاع  0.4میلیمتر حدود
اساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات.
ازآنجا که انرژی فصل مشترک (کشش سطحی) انرژی مورد نیاز برای ایجاد سطح واحد جدید است ،مقدار انرژی
مورد نیاز برای امولساایون سااازی مایع یا گاز در مایع دیگر با افزایش کشااش سااطحی افزایش می یابد .به این
ترتیب ،کاهش مساحت فصل مشترک به آزاد شدن انرژی منجر می شود (کاهش).
این بدان معناست که تخریب امولسیون فرآیندی خودبخودی است .بنابراین ،تشکیل و نیز حفظ یک امولسیون با
کشش کم فصل مشترک تسهیل می شود.
توجه دا شته با شید که از دیدگاه انرژی ،سی ستم های سرباره  -فلز و گاز -سرباره برای امول سیون سازی به دلیل
کشش سطحی باالی سیستم نخست بین  800و ( erg cm-2 1200در مقایسه با  erg cm-2 40برای فصل
م شترک آب  /روغن معدنی) و برای سی ستم دوم بین  400و ( erg cm-2 600در مقای سه با erg cm-2 72
برای آب-گاز و  erg cm-2 60-20برای سیستم مایع-گاز آلی) مناسب نیستند.
با این حال ،در مورد فصل مشترک سرباره-فلز ،ممکن است به میزان 1/100مقدار تعادل آن با انتقال جرم سریع
ناشااای از جت اکسااایژن ابرصاااوتی و یا همزدن با اسااات فاده از وسااااا یل م ناسااااب کاهش یا بد.
در خ صوص تخریب امول سیون ها ،دو عامل باید مد نظر قرار گیرد )1 :اختالف زیاد چگالی امول سیون های فلز و

گاز در سرباره و )2تجمع قطرات کوچک یا حباب به واحدهای بزرگتر ،که به راحتی از محیط مایع جدا می شوند.
تخریب فوم ممکن است توسط هر عاملی که فرایند تجمع را متوقف یا کند سازد ،ممانعت می شود.
وی سکوزیته باال امول سیون و فوم را تثبیت می کند .وی سکوزیته سرباره تولید فوالد که تو سط ترکیب کنترل می
شود ،معموال کم است ولی به دلیل ته نشینی ذرات جامد ،افزایش می یابد.
این ذرات ممکن ا ست به قطرات فلز یا حباب های گاز بچ سبند و فرایند تجمع یا انبا شتگی ممکن ا ست کاهش
یابد .گاهی اوقات ،امولسیون سازی فلز در سرباره ممکن است مانعی به دلیل تشکیل فوم های پایدار فراوان ناشی
از تورم و سرریز شدن سرباره باشد.
ت شکیل و پایداری امول سیون های گاز به ساختار و خواص سرباره ب ستگی دارد .اک سیدهای ه شت ضلعی مانند
CaO ،Al2O3 ،FeOو  MgOدارای ویسکوزیته بسیار کم و کشش سطحی باال هستند.
برعکس ،اکسیدهای تتراهدرال مانند P2O5 ، SiO2و  B2O3ویسکوزیته باال و کشش سطحی پایین را نشان
می دهند (جدول .)6.2
جدول  6.2ویسکوزیته و کشش سطحی اکسیدهای انتخاب شده

فصاال مشااترک ساارباره فلز که بطور مسااتقیم با تشااکیل و تخریب امولساایون فلز رابطه دارد ،مهمترین فصاال
مشترک می باشد.
همچنین ،به علت جذب یون های  SiO4-و PO3-ناشی از فاز سرباره و  O2-و S2-ناشی از فلز پیچیده ترین
فصل مشترک است .پایداری قابل توجه فوم در سیستم  FeO-SiO2با ذوب حاوی حدود  SiO2 ٪ wt40آغاز
شده ،از حداکثر مشخص در حدود  SiO2 ٪ wt60عبور کرده و در محدوده سیلیس باالتر به صفر می رسد.
در تمام سیستم های سرباره ،پایداری با ترکیب رابطه دارد.
از آنجا که اکثر سرباره ها با حمام فلز واکنش نشان می دهند ،شرایط غیرتعادلی و انتقال جرم در سرتاسر فصل
م شترک فلز -سرباره ویژگی های م شخ صه هر فرایند تولید فوالد به شمار می روند ،که گاهی اوقات به کاهش
شدید کشش فصل مشترک منجر می شود .با این حال ،این کاهش برای امولسیون سازی مفید است.
شناور سازی با کف (فلوتا سیون) در بخش های  6.2و  ،6.3مالحظه کرده ایم که م ساحت سطح به دلیل ورود
حباب های گاز در مبدل بسمر و تشکیل امولسیون ها در مبدل اکسیژن بازی افزایش پیدا می کند.
در هر دو حالت ،با سایساتم فلز مایع-گاز شاروع می کنیم اما با پیشارفت پاالیش ،دو مایع (فلز مذاب و سارباره
مذاب) و گاز (به صورت هوا یا اکسیژن دمیده و  COتشکیل می شود) داریم.
نقش تنش ف صل م شترک در جوانه زنی حباب های  COو ت شکیل امول سیون و فوم مورد بحث قرار داده ایم .در
شناورسازی با کف ،با سیستم های شامل یک جامد (معدنی) ،مایع (آب) و گاز (هوا) سر و کار داریم.

معادله  6.11نشان می دهد که فشار داخل یک حباب واقع در عمق مشخص بستگی به تنش فصل مشترک بین
هوا و مایع دارد.

بنابراین ،انرژی مورد نیاز برای تشااکیل حباب هوا با کاهش کشااش سااطحی کاهش می یابد .افزایش صااابون،
کشااش سااطحی را از طریق جذب در گروه های قطبی فصاال مشااترک هوا-آب در آب و گروه های هیدروکربن
غیرقطبی در سمت هوای فصل مشترک کاهش می دهد.
در شااناورسااازی با کف ،ذرات معدنی غیرترشااونده به سااطح حباب های هوا که از میان آب باال می آیند ،می
چسبند.
به این ترتیب ،حباب هوا از ذرات معدنی مرطوب شاااده جدا می شاااوند و در نتیجه به پایین فرو می روند .کف
تشکیل شده از طریق حباب به باالی سلول شناورسازی می رود و شکسته می شود .ذرات معدنی شناور را می
توان از طریق تصااافیه بازیابی کرد .از آنجا که عمر حباب هوا در آب حدود  0.01ثانیه اسااات ،حباب هوا منفجر
شده و ذرات معدنی را قبل از رسیدن به سطح آب خالص رها می کنند.
این باعث می شود که با ایجاد برخی مواد شیمیایی آلی فعال سطحی موسوم به کف ساز کف پایدار شود .کفهای
حاوی ذرات معدنی سرباره گیری می شوند.
روغن کاج و الکل های باالتر معموال به عنوان کف ساز در مقیاس تجاری استفاده می شوند .مقادیر کم کف ساز،
روغن کاج ( 0.05کیلوگرم در تن کانه در خمیر) برای تولید کف پایدار روی سطح خمیر اضافه می شود .کف
سازها مواد غیرقطبی مانند صابون هستند ،که انرژی فصل مشترک را با جذب سطحی در فصل مشترک هوا-آب
کاهش می دهد.
از دیدگاه بازیابی ،کف ساز باید کف پایدار با قدرت کافی برای حمل ذرات معدنی به باال تولید کند .در عین حال،
باید بالفاصله پس از ترک سلول شکسته شود تا از سرریز شدن در کارگاه کف در یک زمان بسیار کوتاه اجتناب
گردد .در روغن کاج پایه ترپینئول  ،C10H17OHگروه هیدروکربن غیرقطبی در سمت هوای فصل مشترک
قرار می گیرد.

از سوی دیگر ،گروه هیدروکسی قطبی توسط هیدروژن مولکولهای آب جذب میشود.در فلوتاسیون با کف،
ترشوندگی ذرات معدنی نقش مهمی دارد.کشش فصل مشترک بین هوا و ماده معدنی ،σAM ،را می توان با
اضافه کردن ماده ای که در فصل مشترک ماده معدنی-هوا جذب شود ،کاهش داد .چنین ماده ای به جمع
کننده معروف است و هنگامی که اضافه می شود ،یک ماده معدنی را جذب می کند و تاثیری بر ماده دیگر نمی
گذارد .به عنوان مثال ،استفاده از پتاسیم اتیل زانتات به عنوان یک جمع کننده در فلوتاسیون گالن که سیلیس
باقی می ماند شناخته شده است.
اگر چه آب سیلیس و گالن را تر می کند ،افزایش مقدار کم زانتانت ( 25گرم در تن کانه) زاویه تماس را از  0به
 60درجه روی گالن افزایش می دهد در حالی که زاویه تماس سیلیس تقریبا صفر است.
اتم گوگرد بار منفی از گروه قطبی آنیون زانتات غیرقطبی S ∙ CS ∙ O ∙ C2H5- ،می چسبد و آنیون ( Pb2
)+در گالن ( )PbSباقی می ماند .گروه اتیل غیرقطبی بیرونی C2H5اتصال ضعیفی به مولکول های آب در
مقایسه با گالن دارد .این شرایط مقدار کشش فصل مشترک بین آب و ماده معدنی را افزایش می دهد،
σWM.با توجه به جذب ضعیف تر آب-زانتیات نسبت به جذب هوا-زانتات σAM ،کاهش یافته و زاویه
تماس θ ،افزایش می یابد.
سیلیس بوسیله آب مرطوب می ماند و به دلیل جذب بسیار ضعیف روی آن به مواد باقیمانده ملحق می شود .از
سوی دیگر ،گالن شناور در باال به صورت کنسانتره جمع آوری می شود .مانند زانتات مورد استفاده به عنوان
جمع کننده سولفید ها ،اسیدهای چرب برای اکسید ها ،هیدروکسیدها و کربنات ها و آمین ها برای سیلیکات
استفاده می شود .مقدار بهینه  σWAمهم است .کاهش شدید  σWAبا افزودن بیش از حد کف ساز تاثیر
جمع کنندگی زانتات را تضعیف می کند.
بنابراین ،افزایش بهینه کف ساز برای به دست آوردن تاثیر موثر جمع کننده وجود دارد.
ذرات معدنی در فصل مشترک هوا-آب با افزایش اضافی جمع کننده نفوذ نمی کنند و از این رو شناور نخواهند
شد .بنابراین ،غلظت ماده معدنی در اثر شناورسازی اساسا بر قابلیت سطوح جامد ترشونده توسط آب مبتنی می
باشد ،که با مقادیر نسبی انرژی فصل مشترک کنترل می شود:
آب-ماده معدنی ،ماده معدنی-هوا و آب-هوا .مقدار بزرگتر مورد نخست در مقایسه با دو مورد دیگر مانع از تر
شدن ماده معدنی شده و ماده معدنی به صورت ماده هیدروفوبیک طبقه بندی می شود .از سوی دیگر ،ماده
معدنی در صورتی هیدروفیل است که انرژی فصل مشترک ماده معدنی-هوا بزرگترین مقدار باشد .از این رو،
وقتی هوا از خمیر آبی مواد معدنی زمین دمیده می شود ،ذرات معدنی هیدروفوبیک به حباب های هوا متصل

خواهد شد و باال می شود و مواد معدنی هیدروفیل فرو می روند .عالوه بر کف ساز و جمع کننده ،برخی مواد
شیمیایی به اصالح کننده استفاده می شوند.
این مواد تاثیر جمع کننده را با افزایش یا کاهش کشش فصل مشترک بین ذرات معدنی و حباب های هوا تیییر
می دهند .اصالح کننده های که انرژی فصل مشترک را افزایش یا کاهش می دهند ،به ترتیب تضعیف ساز و
فعال ساز نامیده می شوند و در توسعه فرآیندهای فلوتاسیون انتخابی با کف مفید می باشند .
عالوه بر این ،مواد افزودنی شیمیایی مورد استفاده برای کنترل pHمحلول به عنوان تنظیم کننده ها یا
بهسازها شناخته می شوند.
آهک معموال برای جلوگیری از ترسیب ترکیباتی که به طور جدی بر راندمان جدایی تاثیر می گذارد استفاده می
شود .این معرف های شیمیائی ممکن است قبل یا در طول فرایند شناورسازی به خمیر اضافه شوند .برای
شناورسازی مؤثر ،بیشتر ذرات معدنی بین  200و  500میکرومتر قرار دارند و با آب به پالپ حاوی 45-25
درصد جامد رقیق می شود.

6.5سایرکاربردها
در قسمتهای زیر بعضی از کاربردهای پدیده های فصل مشترک بطور مختصر توضیح داده می شود:
همانطور که در باال توضیح داده شد ،کشش فصل مشترک کم نیز در خرد کردن و سایش مواد معدنی مفید
است .انرژی مورد نیاز برای تیییرشکل مواد معدنی و غلبه بر اصطکاک به شدت به دلیل افزایش مساحت سطح
در طول خردسازی افزایش می یابد.
شکل مرز توسط انرژی فصل مشترک در مرز بین دو فاز جامد در آلیاژ و نیز بین دانه های همان فاز فلزی
کنترل می شود .انرژی فصل مشترک شکل دانه ها را نیز کنترل می کند.
انرژی مرز دانه به علت آرایش مجدد ساختار فلزی به منظور تولید دانه هایی با نسبت حداقل مساحت مرز دانه
به حجم کاهش می یابد .یک فاز جزئی شکل کروی در دانه های یک ساختار متشکل از یک فاز عمده را می
پذیرد.
مدت زمان طوالنی آنیلینگ ساختار فوالدی که شامل یک یوتکتوئید الیه ای از فریت و سمنتیت در حدود
 C 650می باشد منجر به کروی شدن الیه های سمنتیت میشود.

هنگامی که پودرهای سرامیک و فلز که در فشارهای باال متراکم می شوند در درجه حرارت متوسط تفجوشی
شوند ،احتمال دستیابی به اجسام بی نقص و سالم بستگی به کاهش انرژی آزاد سطح ساختار دارد .این به دلیل
نفوذ اتمها یا مولکول ها در نقطه تماس بین ذرات تشکیل دهنده یک اتصال اتفاق می افتد .این وضعیت منافذ را
به شکل کروی تبدیل کرده و در اثر نفوذ جای خالی منقبض شده که منجر به تولید یک شی بی نقص می
شود .
در طول الکترولیز  Al2O3محلول در کریولیت مذاب) ، (Na3AlF6زمانی که درصد Al2O3حمام کاهش
می یابد ،الکترولیت به تدریج قابلیت تر کردن خود را به دلیل افزایش کشش سطحی از دست می دهد .این
منجر به انباشت حباب های گازی شده که باعث افزایش مقاومت در برابر جریان در فصل مشترک بین آند و
الکترولیت می شود .
در هر جایی الیه گاز بطور موقت شکسته شود ،قوس الکتریکی ایجاد می شود .این پدیده به عنوان اثر آند
شناخته می شود .قابلیت تر کردن الکترولیت با افزودن آلومینای تازه به دست می آید ،که در رسیدن به کشش
فصل مشترک مناسب حمام موثر است .در نتیجه ،الیه گاز از آند حذف شده و ولتاژ دو سر سلول به مقدار نامی
می رسد.
در تولید الکترولیتی منیزیم ،کشش سطحی و ویسکوزیته مذاب خالص ویسکوز  MgCl2با اضافه کردن
NaClو  KClبه مقدار دلخواه کاهش می یابد .یک مخلوط نمک هالید مذاب با 45٪ ،MgCl2 ٪10
 NaCl 30٪،CaCl2و  KCl ٪15برای اجرای عادی سلول الکترولیتی استفاده می شود.
کشش سطحی زیاد نامطلوب است زیرا تجمع گلبول های فلزی که در سطح کلرید جمع می شوند ،را به تاخیر
می اندازد .کشش سطحی پایین تجمع و انباشت گلبول های فلزی که در سطح کاتد جمع می شوند را تسهیل
می کند .همچنین ،کشش سطحی خیلی کم نامطلوب است زیرا منیزیم که در سطح شناور می شود از الیه
الکترولیت عبور کرده و بنابراین در معرض اکسیژن اتمسفر قرار می گیرد .کاهش بیش از حد کشش فصل
مشترک الکترولیت به علت کم بودن
محتوای  MgCl2توسط  CaCl2خنثی می شود ،که مانند تمام کلریدهای قلیایی کشش سطحی را افزایش
می دهد.
از این رو ،کشش سطحی مناسب سلول الکترولیتی باید با تنظیم ترکیب حمام حفظ شود .در تمام موارد فوق،
اثرات مثبت کاهش کشش سطحی را دیده ایم .در دو مثال زیر ،مالحظه می شود که کشش سطحی باالتر برای
حصول هدف الزم می باشد.در ریخته گری ماسه ،اشیاء با سطوح زبر تولید می شود زمانی که فلز در حفره های

بین ذرات ماسه در اثر مرطوب کردن ماسه نفوذ می کند .میزان ترشوندگی مواد قالب بستگی به کشش سطحی
فلز مورد نظر برای ریخته گری دارد .
برای حفرات نیم کره ای ،فشار متالواستاتیک که برای وارد کردن فلز درون حفره الزم است ،رابطه مستقیم با
کشش سطحی دارد و رابطه معکوس با شعاع دارد .این رابطه برطبق شکل حفره تیییر خواهد کرد .قطعا ،یک
مقدار بزرگتر کشش سطحی از تر شدن حفره های قالب جلوگیری می کند و از این رو نفوذ فلز مذاب به حفرهها
را کاهش میدهد.
ثابت شده است که محصول اکسیژن زدایی مایع (سرباره ) FeO-MnO-SiO2ناشی از اکسیدزدایی فوالد مایع
با فرومنگنز و فروسیلیس در سطح فوالد در یک مالقه با زمان نگهداری  20دقیقه با سرعت متناسب با مربع
شعاع شناور می شود.
طبق قانون استوک ،در حرکت الیه ای ذرات در یک سیال بسته به چگالی سیال و جامد ،ذرات بزرگتر ممکن
است یا به سطح برسند یا از طریق فلز مایع سریع تراز ذرات کوچک فرو بروند .با این حال ،رزگر گزارو داد که
نرخ یا آهنگ حذف اکسیژن محصول بستگی به ترکیب و همچنین اندازه آن دارد.
بنابراین ،ذرات نسبتا کوچک غنی از آلومینا تشکیل شده توسط اکسیژن زدایی با آلومینیوم :سریعتر از ذرات
سیلیکات بزرگتر تشکیل شده در اثر اکسیژن زدایی با سیلیکون تفکیک می شود .
اگرچه آلومینا چگال تر از سیلیس است ،اختالف کم چگالی این ناهنجاری را توجیه نمی کند .به گفته رزگر ،نرخ
حذف بستگی به کشش فصل مشترک ذرات جامد و فوالد مایع دارد .کشش سطحی FeOبا حضور آلومینا
افزایش می یابد ،در حالی که با افزودن  SiO2و MnOکاهش پیدا می کند.
کشش فصل مشترک بیشتر بین فوالد مایع و ذرات جامد  Al2O3نیروی جاذبه کوچک بین آنها را تامین می
کند .این بدان معناست که نیروی کشش کوچک با حرکت آلومینا مخالفت می کند .به علت کشش سطحی
باالتر ،فوالد مایع به آلومینا جذب نمی شود .این واقعیت برای توضیح میزان افزایش حذف محصول اکسیژن
زدایی کافی است زمانی که فوالد با آلومینیم احیا می شود .از سوی دیگر ،کشش فصل مشترک پایین به دلیل
 SiO2و ( MnOزمانی که فوالد با  Siو  Mnاحیا می شود) باعث نیروی کشش بزرگ شده و سرعت حذف
کند می شود ،زیرا فوالد جذب این اکسیدها می شود .بنابراین ،آلومینیوم نه تنها اکسید پایدار تولید می کند،
بلکه مزایایی نسبت به سایر احیاکننده ها در حذف محصوالت اکسیژن زدایی ارائه می دهد.
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