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 هناروانف شلاچ ناونع

  یکیرتکلا سوق هروک ياهزادگرید ییاراک شیازفا
   

 

  :همدقم

 يامد لمع رد	.دنراد	دارگیتناس هجرد 1500 زا رتالاب يزادگرید هک دنتسه	يزلف ریغ یکیمارس داوم ،	اهزادگرید
 یخرب هکنیا دوجو اب نیاربانب دنرادن يدایز تیمها ،دنهدیم ناشن ترارح رد ار ماود و يرادیاپ هکنیا زج طورخم

 ار یتالوصحم ناوتیم یلکروطب	.دنوشیم هتخانش زادگرید ناونع هب اما ،دنجنگیمن فیرعت نیا رد تالوصحم زا

 دنوشیم هتفرگراکب فلتخم عیانص و	اههروک ،اههاگتسد رد )دارگیتناس هجرد 2000 ات 600 نیب( الاب ياهامد رد هک
 هکلب ،تسین نآ یترارح يرادیاپ رد طقف اهزادگرید تیمها هک تسا یهیدب . درک فیصوت اهزادگرید ناونع هب ار

 هطقن تسا نکمم الثم .تسا حرطم زین الاب يامد رد طیحم برخم راثآ لباقم رد نآ ییایمیش و یکیزیف يرادیاپ

 ای و یشیاس رثا لباقم رد ار يدایز تدم دناوتن یلو ،دشاب مه دارگ یتناس هجرد 2000 دودح زادگرید کی بوذ

 ،یکیزیف ،ییایمیش صاوخ ظفح ،زادگرید داوم رت عماج فیرعت رد .دروایب ماود غاد ياهزاگ ای داوم یگدروخ

 دندایز ندش يریمخ هطقن و بوذ هطقن اب يداوم اهزادگرید ،رگید ترابع هب .تسا حرطم هروک طیحم رد یکیناکم

 رد )… و یترارح كوش ،یشیاس ،یشمخ( یکیناکمومرت و یکیناکم و یکیزیف ،ییایمیش صاوخ ظفح هب رداق هک
 عیانص دیدش یگتسباو و هدرتسگ دربراک لیلد هب زوسن ياههدروآرف دیلوت .دنشاب الاب يامد رد و يدربراک طیارش

 ياهژیو تیمها هشیش و سم ،موینیمولآ ،نامیس ،دالوف عیانص لثم ییانبریز عیانص رد اصوصخم ،اهنآ هب فلتخم

 هتفرشیپ يژولونکت و تسا هدوب حرطم کیژتارتسا ییالاک ناونع هب هراومه زادگرید داوم دیلوت لیلد نیمه هب .دراد

  ،ناریا رد يژرولاتم عیانص هعسوت و دشر اب .تسا یتعنص روشک دنچ هب رصحنم ایند رد زادگرید ياههدروآرف دیلوت
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 داوم .تفرگ رارق هجوت دروم زوسن ياههدروآرف دیلوت ،تسا روشک زادگرید داوم دصرد 70 هدننک فرصم ابیرقت هک

 ياهزادگرید .درک يدنبمیسقت يدیسکاریغ و يدیسکا ۀتسد ود هب ناوتیم زین ار زادگرید تخاس رد هدافتسا دروم
 موینیمولآ دننام ییاهدیسکا ياراد رتشیب و دنتسه تعنص رد هدافتسا دروم ياهزادگرید عون نیرتلومعم يدیسکا

 تابیکرت رگید زا   .دنتسه )ایزینم ای تیزینم(  دیسکا میزینم و  )سیلیس ( دیسکا میسیلیس ،)انیمولآ( دیسکا
 هدافتسا شیاس هب تمواقم شیازفا روظنم هب زادگرید تالوصحم یخرب رد زین اینکریز و نکریز ،تیمورک دننام

 .دوشیم

 رب هوالع اهنآ یگژیو نیرتمهم و دنوشیم هتخاس يدیابراک ای يدیرتین داوم زا ًاتدمع يدیسکاریغ ياهزادگرید
 دیرتین میسیلیس و دیابراک میسیلیس ،داوم نیا نیرتمهم زا .تسا الاب يامد رد یکیناکم ماکحتسا ظفح ،يزادگرید

 .دننک یم ظفح سویسلس ۀجرد 1400 يامد ات ار دوخ یشمخ ماکحتسا هک دنتسه
 يواح ياهزادگرید .تسا تیزینم و سیلیس ،انیمولآ بیترت هب ییایلق و يدیسا ،یثنخ يزلف ياهدیسکا نیرت مهم
 و ییایلق راتفر اب تانیمولآ میزینم ،يدیسا راتفر اب تانیمولآ میسیلیس زا دناترابع زین اهدیسکا نیا تابیکرت
 زا دیاب يدیسا طیحم رد .تسا هتسباو زیمآبیکرت دصرد هب هک يدیسا و ییایلق راتفر اب تاکیلیس میزینم
 ياهزادگرید دننام ییایلق ياهزادگرید زا دیاب ییایلق طیحم رد و یسیلیس ياهزادگرید دننام يدیسا ياهزادگرید

 .درک هدافتسا یتیزینم

 
 زادگرید هدام دنچ یشمخ ماکحتسا رادومن:1لکش
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 هدنزاس .دنوش یم يدنب میسقت یتیمورک و یتیرتسروف ،یتیزینم ،یتیمولود هتسد راهچ هب دوخ ییایلق ياهزادگرید

 ییایلق ياهزادگرید تقیقح رد .دنتسه ودره بیکرت زا یتبسن ای و )MgO(ایزینم ،)CaO( کهآ هورگ نیا یلصا

 .دنتسه رادمیسلک ياهتینزنم هاگ و رادمیزنم ياهتانبرک

 :هئسم حرش

 ياهلیتاپ و یکیرتکلا سوق ياههروک رد یفرصم ياهزادگرید نیرتجیار زا    MgO-Cنبرک تیزینم ياهزادگرید

 فرصم و هتخاس لاکشا و اهزیاس عاونا رد زوسن رجآ بلاق رد و دنشابیم يزاسدالوف ياهتکرش باذم يرادهگن

 نیا هک دشابیم يدیلوت دالوف نتره يازا هب مرگولیک 13 یلا 5 نیب داوم زا هتسد نیا فرصم نازیم .دنوشیم

 دروخرب رد اهنآ شیاسرف و یگدروخ اهزادگرید زا هتسد نیا دایز فرصم یلصا تلع .تسا هجوت لباق رایسب رادقم

 ماکحتسا دناوتیم هک تسا ییاهراکهار نبرک ونان و ٣O2Al نوچ ییاه یندوزفا ونان ندوزفا .دشابیم باذم دالوف اب

 نبرک ياج هب نبرک ونان ندوزفا نینچمه .دهد شیازفا یلنیپسا باذم ياهدناب شرتسگ قیرط زا ار اهزادگرید

 )دشابیم الاب نبرک ياهرجآ تالکشم زا هک( ترارح لاقتنا بیرض ،مزال ماکحتسا داجیا رب هوالع دناوتیم لومعم

 .دشاب تسیز طیحم ظفح يارب نبرک فرصم شهاک ياتسار رد رثوم یماگ نینچمه و هدومن لرتنک ار

 :تامازلا 
 :دنشاب ریز طیارش ياراد یتسیاب هدش حالصا ياهزادگرید

 .دیامن يربارب يراجت جیار ياه هنومن اب لقادح دیاب اهنآ ... و بوذ يامد هلمج زا یکیزیف صاوخ -

 .دشاب يراجت جیار ياه هنومن زا رتمک دصرد 13 لقادح زا یتسیاب ترارح لاقتنا بیرض -

 رد يدیلوت دالوف نت ره يازا هب یفرصم زوسن هنیزه عومجم رد هک دشاب ياهنوگ هب یتسیاب يزاسهب هنیزه -

 .دبای شهاک يراجت جیار ياهزادگرید زا هدافتسا اب هسیاقم

 ياهزادگرید هب یندوزفا داوم ناونع هب سایقم ونان داوم ندوزفا هنیمز رد يددعتم یشهوژپ ياهراک :داهنشیپ

MgO-C ونان ندوزفا ددرگیم داهنشیپ .دناهدوب قفوم الماک یهاگشیامزآ سایقم رد اهنآ زا يرایسب و هدش ماجنا 

 ياهرجآ گنیرتنیز و تخاس نامز رد باذم لنیپسا زاف لیکشت ناکما شیازفا روظنم هب ... و  ٣Al2O، Si ياهردوپ

 ) (fused magnesia یبوذ هب ) sintered magnesia( يرتنیز ياهزادگرید راتخاس ندش کیدزن و زوسن
 تیزینم ياهزادگرید راتخاس رد لومعم نبرک اب نبرک ونان ینیزگیاج نینچمه .دریگ رارق تست و یسررب دروم

 .دیامن تسیز طیحم اب رتراگزاس ار اهزادگرید زا هورگ نیا ،ترارح لاقتنا بیرض شهاک رب هوالع دناوتیم نبرک


