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  :مقدمھ

احساس  ھای نووافری بھ تکنولوژی نیاز ،علم ودرکنارآن صنعت پیشرفت سریع با

  .بھ نام پیشرفت معلول علت بزرگی است،،این دستاورد .شودمی

 رشد ،پایھ ای ترین علوم مھندسی است علم متالورژی کھ از درھمین راستا

تالش  سعی و اختراعات جدیدی بوده است کھ با بھ کشفیات و منتجنی داشتھ کھ روزافزو

  .صورت گرفتھ استعلم اھالی این 

 نندمطلوبی ما ویژگیھایکھ دارای  ،آلیاژھای خاص از جنسبھ داشتن قطعاتی  نیاز

 یب اطمینان باالترضر و خواص فیزیکی بھتر، خستگی زیاد عمر، تافنس باال استحکام و

 دستیابی صدد در برده و ودخ محققین پی بھ نیاز از ھمین رو .میباشدتوجھ  مورد ھستند،

  .دآن برآمدن بھ

این . دنه اکرد پیدا »آلیاژھای تمیز «عنوان آنھا این خواص را در نوعی از آلیاژھا با 

 و ارزش افزوده باالیی دارند ،وزن عالیبودن نسبت استحکام بھ  دارا بھ خاطر آلیاژھا

 از ،آلیاژھای تمیزتر جھت تولید نیروی محرکھ ای برای تحقیق در ،خواص فوقمجموعھ 

  .باشدمی یشرفتھ تربکارگیری روش ھای ذوب پ و  طریق ابداع

 یزان عناصریک نسبت است کھ بھ معنی پایین بودن م ،برای آلیاژھا اصطالح تمیز

ضی موارد ھیدروژن و دربع ،نیتروژن ،فسفر ،درگوگ ،اکسیژن نظیر ناخالصی مضر

آلیاژ  یا یک سوپر و تمیز فوالد ان بھ یک آلیاژرا می تو ین تعریفا .بھ کار میرود کربن

 و بھ پایین بودن میزان آخالھای غیرفلزی، تمیزواژه  نیز ھادرشمشنسبت داد؛ غیر آھنی 

  . دارد اشاره بطورعمده آخالھای اکسیدی وسولفیدی

ان پذیر نبوده و از این رو استفاده از تولید آلیاژھای تمیز در شرایط معمولی امک

بھ منظور کاھش ناخالصیھای این مواد توسعھ یافتھ است، بطوریکھ تکنولوژیھای نوینی 

در حال تقلیل است و گواه این بیان نمودار تصویر  بصورت روزافزونی میزان ناخالصیھا

  .میباشد ١شده در شکل 

ت کھ بھ مدد آن میتوان، آلیاژھای ذوب القایی تحت خال یکی از بھترین روشھایی اس

و لذا در ادامھ این . تمیز و بھ بیان بھتر آلیاژھای با مقادیر ناخالصی کمتر را تولید کرد

  .مطالعھ بھ بررسی این تکنولوژی پرداختھ خواھد شد
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   V.I.M:معرفی
قبیل سوپرآلیاژھا،آلیاژھای  تمیزازی آلیاژھاولیدتھای ذوب متعددی برای تکنولوژی

یا ١شامل ذوب القایی تحت خالھااین تکنولوژی.اندوسعھ یافتھت فوالدھای تمیز تیتانیوم و
V.I.M ،٢قوسی تحت خالذوب مجدد(V.A.R) ٣الکتریکیذوب مجدد تحت سرباره ی 

)ESR( ٤وذوب تحت باریکھ الکترونیکی)(EB میباشند.  
  :بررسی شده است ارتباطات میان آنھاو ھاروشصفحھ بعد  درچارت 

  

  
                                                

1- Vacuum Induction Melting
2- Vacumm Arc Remelting
3- Electro Slag Remelting
4- Electron Beam Melting

 .]١[میزان کاھش ناخالصیھای آلیاژھا در صنعت  - ١شکل
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آلیاژی  رصعنااسیون کاھش اکسید بھ جھت کاھش گازھای محلول، ذوب تحت خال
صرفھ  بھ ھمراه تکنولوژی ساده تر، کاھش میزان آخالھا آلیاژسازی و فعال درحین ذوب،

 در لین باراو خال ذوب در .توجھ بیشتری است مورد توان تولیدی باالتر و اقتصادی بیشتر
 بکار پایھ نیکل درکوره مقاومتی تحت خال برای ذوب آلیاژ Rohnتوسط  ١٩١۶ سال

درآلمان بھ نحوه عمل کوره ھای القایی تحت خال پی برده  ١٩٢٣پس درسال س .گرفتھ شد
 جھت تولید KW٣۵٠ توان با تنی ذوب القایی تحت خال ۴ واحد دو ١٩٢۶ سال در .شد

 سال در .آلیاژھای مقاوم بھ حرارت ساختھ شد رترموکوپل واستفاده د آلیاژھای مورد
 خال در آلیاژھای الکتریکی ومغناطیسھای نرم ازروش ذوب انگلیس جھت تولید در ١٩٣٠

الکترودھای مصرفی  با تحت خال کوره ھای ذوب مجدد میالدی ۵٠ دھھ در .استفاده شد
نیکل کارشده برای پره ھای توربین آلیاژھای پایھ  تولیدکھ استفاده وسیعی در توسعھ یافتند

 VIMترکیب روش ذوب میالدی استفاده از ۶٠ دھھ اواخر در .نمود پیدا فوالدھای تمیز و
  ذوب دوتایی  تکنیک،بھ این . شروع گردید کیفیت باالتر آلیاژھای با برای تولید VAR و

 حال حاضر در .ددار کاربرد آلیاژھا بسیاری از تولید کھ امروزه در گفتھ میشود خال در
 تن مورد ٢٠٠ ظرفیت تا با VAR کوره ھای تن و ١٠٠تا٣٠ با ظرفیت VIM کوره ھای

  .]٢[تولید شمشھا، شکلھا و الکترودھابرای   VIMمسیرھای  فرآیندی قابل انجام در  - ٢شکل 

www.iran-mavad.com 

مرکز دانلود رایگان مهندسى مواد و متالورژى



٥

 در برای تصفیھ فوالدھای تمیز و بیشتر VARروش  از دراروپا .استفاده قرارمی گیرند
  .میشودبرای تولید سوپرآلیاژھا استفاده  (VIM+VAR) ١ازروش ذوب دوتایی امریکا

آلیاژھای  تولید درصنعت متالورژی و عرصھ جدیدی را امروزه متالورژی خال
 ذوب وذوب مجدد، فرآیندھای پیشرفتھ خال نظیر .کاربردھای خاص گشوده است حساس با

بازیافت حرارتی  عملیات حرارتی، پوشش دھی سطحی ، متالورژی پودر، ریختھ گری،
فرایند ھای جدیدتری  .شده اند محصوالت متالورژیکی باکیفیت باال موجب تولید ...و مواد
زش افزوده ربھره وری وا حال توسعھ است تا در متالورژی خال امروزه درزمینھ نیز

  .فلزی گسترش یابد محصوالت
فرآوری قراضھ فلزات گرانقیمت  بازیابی و آلیاژ، استفاده ازفرایندھای مدرن تولید

 این تولید الوه برع. بھ ھمراه دارد صرفھ اقتصادی فراوانی را ماراجینگ، فوالد نظیر
ریختھ گری  مناسب، ساختار و درجھ خلوص باال با فعال و فلزات دیرگداز سوپرآلیاژھا،

 تولید نزدیک شکل نھایی و آھنگری تا تک کریستالی، ساختار و جھت دار انجماد دقیق با
تکنولوژی  مزایای استفاده از از ھمگن، برای قطعات مستحکم و خلوص باال پودرھایی با

خالص  فلزات بسیار آلیاژھای فوق مستحکم برای صنایع ھوافضا، در متالورژی تولید خال
 این دست میباشد کھ ھمگی موجب ایجاد کاربردھایی از صنایع الکترونیک ودیگربرای 

  .این صنایع شده اند تحوالت اساسی در
  

]١[نسبت میزان اکسید در یک نوع سوپرآلیاژ بر حسب روش تولید -١جدول

Largest Oxide Particle (um)  Melt Process

163VIM/VAR

102VIM/ESR

23VIM/EB

  

  

                                                
1- Double Melting
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  (VIM):ذوب القایی تحت خال
متالورژی ثانویھ است کھ  ذوب القایی تحت خال یکی ازروشھای معمول در فرایند

 .استفاده قرارمی گیرد مورد کیفیت شیمیایی دقیق وخلوص باال با برای تولید آلیاژھای تمیز
  . دیده میشود ٣در شکل VIMشماتیک مراحل تولید در 

  

 ۵- Torr٢ خال و Kg٣٠٠باظرفیت  Rohn توسط ١٩٢٠ درسال VIMاولین کوره
  .استفاده قرارگرفت کروم مورد -برای ذوب آلیاژھای نیکل

ھای بھ آلیاژ نیاز .ساختھ شدند ton ۴ظرفیت با VIM کوره ھای ١٩٢۶ درسال
 .سریع این تکنولوژی گردید سبب رشد)جنگ جھانی دوم(میالدی ۴٠مستحکم دردھھ 

 VIMمیالدی کوره ۶٠دھھ  در و ١/Ton۵ ظرفیت با VIMمیالدی کوره  ۵٠ دردھھ ی
ضمن . دارد وجودنیز تن ١٠٠ظرفیت باال تراز امروزه تا .شد ساختھ ton۵/۵ ظرفیت با

  .کنترل بھتری برخوردارھستند واتوماسیون  از اینکھ دستگاھھای جدیدتر

  .]٢[ VIMنمودار مراحل فرآیند در  - ٣شکل
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بطورکلی  این کوره ھا .دارد وجود VIM طرحھای مختلفی از ،بستھ بھ نوع کاربرد
نشان داده  VIM شماتیک کوره  ۴ درشکل .دارند محفظھ ای وجود دو تک و انواع  در

تن  ١٠٠ کیلوگرم برای کاربردھای آزمایشگاھی تا ازچند ظرفیت این کوره ھا .شده است
  .میباشد صنعتی متغیری مصارف برا

  

روش ذوب القایی  در
 واکنش عناصر تحت خال

 حداقل اتمسفر آلیاژی فعال با
امکان کنترل دقیق  ،شده

رسیدن بھ  ترکیب شیمیایی و
این  .شودخلوص باال فراھم می

   بطورعمده برای تولید فرایند
  فوالدھای تمیز و سوپرآلیاژھا

آلیاژھای  وبرخی فلزات و
استفاده  فعال موردغیرآھنی 

  .قرارمی گیرد

  
  :شرح فر ایند 

آلیاژ سازی و ریختھ گری در محفظھ  در روش ذوب القایی تحت خال عملیات ذوب،
  .خال انجام می گیرد کھ در آن جھت ذوب از القای مغناطیسی استفاده می گردد

ھ عملیات ذوب و ریختھ گری معموال تحت خال انجام می گیرد کھ برای تخلیھ محفظ
و دیفوزیونی استفاده می ) روتاری و روتس(از ترکیب مناسبی از پمپ ھای مکانیکی 

  .شود
برای کوره ھای چند کیلویی تا حدود   30KWتوان مصرفی این کوره ھا از 

7000KW  30برای کوره ھای باالی TON  عملیات ذوب در بوتھ نسوز قرار  .می باشد
بوتھ معموال از نسوز .ا آب صورت می گیردداده شده در داخل کویل مسی خنک شونده ب

  .ھای سرامیکی است کھ بھ دو صورت جرم کوبیدنی و یا بوتھ پیش ساختھ تھیھ می شوند
نشان داده شده  VIMدر جدول زیر انواع نسوزھای مورد استفاده در بوتھ ھای 

  :است

 -٢. کوره ساکن -١:VIMشماتیک یک کوره  -٤شکل
محفظھ  -٤. محفظھ باردھی بزرگ - ٣. ستم تخلیھ خألسی

 -٧. مذاب و محفظھ ذوب -٦.قفسھ کنترل -٥. شارژکوچک
.]٢[صفحھ چرخشی قالب
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]٢[و مشخصات آنھا  VIMانواع نسوز ھای متداول در بوتھ ھای  -٢جدول

  
شده و پس از بررسی  خالین روش ذوب بدین ترتیب است کھ ابتدا محفظھ تا فشار پای

وج گاز رو ذوب شدن آن در اثر خ شارژبا گرم شدن  .شارژ گرم می شود ،میزان نشستی
لیات متثبیت فشار محفظھ در ادامھ ع .فشار افزایش پیدا می کند ،و ایجاد بخارات فلزی

.ززدایی و تصفیھ شدن ذوب می باشدنشان دھنده پایان مرحلھ گا

  VIMساختمان کوره 

 ھمانند سایر کوره ھای القایی ھستند، با این تفاوت کھ دارای VIMره ھای کو
سیستم ایجاد خال، سیستم دمش گاز آرگون و سیم پیچھای اضافی  سیستمھای کنترلی دقیقتر،

  . است

  :سیستم کنترل

شامل ترموکوپلھا، فشارسنج و گیجھای اندازه گیری  VIMسیستمھای کنترلی 
  .ضخامت نسوز ھستند

  :تم ایجاد خالسیس

بوده و  ١٠ - ۵ -١٠- mbar ۶ماکسیمم سطح خال قابل دسترسی در این نوع کوره ھا 
ھمانطور کھ در . میباشد ١٠ - ٢ - ١٠- ٣ mbarسطح خال در ھنگام ذوب در این کوره ھا 

مقاومت بھ شوک   کاربرد
  حرارتی

حداکثر دمای   تھ یدانس
  کار

  مواد نسوز

با فوالد-پر آلیاژھاسو
  کیفیت باال

Mgo  ١۶٠٠  ٨/٢  خوب

فوالد با -سوپر آلیاژھا
  کیفیت باال

Zro2  ٢٣٠٠  ٨/٣  ضعیف

  مس و آلیاژھای آن
  گرافیت  ٢٣٠٠  ۵/١  عالی
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 و ١روغنی گردشی( مکانیکی از ترکیب پمپھای VIMقبل اشاره شد، برای ایجاد خال در 
  . تفاده میشوداس ٣و دیفیوژن )٢روتس

  دیفیوژن  روتس  روتاری  نام پمپ

فشار ھوای قابل 

  )تور( دسترسی 
١٠ -٢ -١٠-٣  ۴-١٠ -٣ -١٠  ۶-١٠- ۴- ١٠  

  

خال کرده و  ، ایجادمکانیزم ایجاد خال بدین ترتیب است کھ ابتدا پمپ با توان کمتر
  .سپس پمپھای قویتر مورد استفاده قرار میگیرند

  پمپ روغنی گردشی  - الف
دستگاھھا کھ بطور خالصھ بھ پمپ گردشی یا روتاری موسومند، پراستفاده ترین  این

ساختمان 5شکلدر . میباشند) تور ١٠- ٣تا حدود (وسایل برای ایجاد خأل پایین و متوسط 
با ھر گردش ھستھ دوار مرکزی، قسمتی از . ساده پمپھای گردشی نشان داده شده است

وقتی فشار طرف . شت بطن خروجی جمع میشودذرات موجود در پمپ متراکم و در پ
درونی بطن خروجی بیش از فشار طرف دیگر باشد، دریچھ باز شده و ذرات متراکم بھ 

  .]٤[خارج رانده میشوند

                                                
Rotary oil- sealed pumps  -١

2- Roots pumps 
3- Oil diffusion pumps
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   :پمپ روتس -ب
عیب این   .قرار داردتافاصلھگستره عمل این پمپھا در
از . کنند ایجاد نمیند، ھمچنین فشار آنچنان پایینی ھمدار خال پمپھا این است کھ نیاز بھ پیش 

 پمپ کھ در این حالت باید توان بھ سرعت تخلیھ باالی آنھا اشاره کرد، محاسن این پمپھا می
.باشد نیز برای جلوگیری از افزایش فشار وجود داشتھ دیگری

  
  

  پمپ روغنی انتشاری -ج
د خأل باال، پمپ روغنی انتشاری ترین و پرمصرفترین نوع پمپ برای ایجاشاخص 

  .یا دیفیوژن است
قسمت پایین . ساختمان و طرز کار این دستگاه نشان داده شده است 6در شکل 

جدار قسمت باالیی . دستگاه با روغن پوشانده و بھ وسیلھ یک سیم پیچ حرارت داده میشود
کز بھ باال صعود روغن تبخیر شده از میان استوانھ ای ھم مر. پمپ توسط آب خنک میشود

ذره . رانده میشود بیرون استوانھ ھم مرکزکرده و از روزنھ ھای تعبیھ شده با فشار بھ 

.]٤[) روتاری(ردشیپمپ روغنی گ شماتیک -5شکل
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ھای موجود در پمپ، در اثر برخورد با ذرات روغن و چسبیدن بھ آنھا بھ سمت پایین 
بخار  روغن ذراتپمپ، ه بھ علت سرد بودن جدار. شده و بھ جداره برخورد میکنندرانده 

جذب جدار درونی پمپ شده ) وص مقدار ناچیزی کھ بھ سمت باال نشر کرده استبھ خص( 
و در آنجا، ذرات ھوا توسط پمپ  و بھ حالت مایع درآمده و بھ پایین پمپ رانده میشوند

اغلب برای باال بردن توان ایجاد خأل توسط این نوع پمپھا، در . روتاری تخلیھ میشود
مایع تعبیھ شده و بدین ترتیب از نفوذ و نشر قسمت فوقانی آنھا ظرف محتوی ازت 

  .]٤[معکوس ذره ھای روغن بھ داخل محیط خأل جلوگیری میشود

  

  

   VIMتالطم حمام مذاب در کوره ھای 

کھ شدت این تالطم . با استفاده از کویلھای این کوره انجام میگیردتالطم حمام مذاب 
این تالطم ایجاد . س کاری کوره میباشدوابستھ بھ جریان ورودی بھ کوره و ھمچنین فرکان

  . شده توسط سیم پیچھا در واقع بھ حجمھای کم مذاب محدود میشود
موارد فوق معموًال جھت ایجاد تالطم از سیستم تالطمی دو گانھ استفاده بھ  بھ با توجھ

عمل می آید؛ در این صورت یکی و یا ھر دوی تجھیزات زیر مورد استفاده قرار 
  :میگیرند

  .تالطم الکترومغناطیسی با استفاده از سیم پیچھای اضافی - فال

.]٤[ )دیفیوژن( شماتیک ساختمان پمپ روغنی انتشاری  -6شکل
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  .تالطم بھ وسیلھ آرگون دھی از قسمت پایینی کوره - ب
تفاوت تالطم الکترومغناطیسی ایجاد شده توسط سیم پیچھای اصلی با تالطم ایجاد 
شده با کمک گرفتن از سیم پیچھای اضافی در این است کھ در روش دوم گردش و تالطم 

نتیجتًا . ھرتز، بدون افزایش دما میتوان حاصل نمود ۶٠تا  ۵٠م مذاب را در فرکانسحما
  .معموًال از ترانسفورماتورھای ثانویھ استفاده بھ عمل می آید

گاززدایی نیز با استفاده از تجھیزات مناسب، ایجاد تالطم حمام مذاب را بھبود 
  .ی پاتیلی استژالورمعروفترین این حالت استفاده از آرگون در مت. میبخشد

گرچھ تالطم میتواند فقط توسط سیم پیچھای القایی با جریان ورودی باال انجام شود و 
نتیجتًا دمای کاری مذاب باال برود، اما این افزایش دما تا حد زیاد، معموًال از نظر 

  .متالورژیکی مناسب نمیباشد
آرگون دھی یک        

تاریخ طوالنی را در 
کوره ھای  استفاده در

یک  .القایی روباز دارد
ویژگی این کار این 
است کھ توپی متخلخل 
در تماس مستقیم  با فلز 

درعوض، . مذاب نیست
توپی با مواد نسوز بھ 
طور یکسانی پوشش 
داده شده است کھ آن 

 اساسیفاوت کھ ت) 7شکل( یک پیشرفت جدید. برای آستر کشی کوره ھا استفاده میشود
شدن برای ستفاده پی متخلخل با فلز مذاب میباشد کھ این امر قابل ادارد، در تماس تو

این اطمینان میدھد کھ گازھای ورودی اضافھ شده، از . تحت خأل را موجب میشود عملیات
میان مذاب جریان یافتھ و قسمتھایی با استحکام کم را در طول مسیر از طریق آستر کوره 

  .سبب نمیشوند

توپی متخلخل 
قابل تعویض

سیستم پایھ ای

آستر کوره

]٢[ VIMسیستم آرگون دھی کوره ھای  -7شکل
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ایجاد تالطم، در صورتی دارای مزیت و عمل کافی ھستند کھ ھر دو فرآیند پیشنھادی 

تنظمیم درست درجھ حرارت، یکنواخت سازی ھمراه با بھبود دادن فرسایش : مالحظات

تفاوت  ٨شکل . آستر کوره و تمیز کازی بھتر مذاب برای میزان عملکرد آنھا لحاظ شود

تالطم در . نشان میدھد پیوستھ VIMفرآیند  نوع سھ نوع روش ایجاد تالطم را در یک

بھ منظور . ھرتز و در فاز مذاب بھ کاھش زمان ذوب کمک میکند ٦٠٠تا  ٢٠٠

ریزدانگی و وجود فوق ذوب برای مدت زمان طوالنی، بھتر است کھ از تالطم مغناطیسی 

ھرتز و یا آرگون دھی از طریق توپی متخلخل برای ایجاد تالطم استفاده  ٦٠تا  ٥٠در 

        .شود

ی بھ مذابی م دستیابلزو
کیفیت باال استفاده از با 

عملیات کیفی مذاب را 
در . سازدضروری می

عملیات  VIMکورھھای 
کیفی و خصوصا اعمال 

ن ژنیترو ن زدایی،ژاکسی
 ن زدایی،ژھیدرو زدایی،

آخال زدایی  گوگرد زدایی و
ھای ژوآلیا در تولید فوالدھا

 .ه ای دارندژتمیز اھمیت وی
بررسی تک  لذا در ادامھ بھ
. پردازیمھا می تک این فرآیند

  

  

  ]٢[ VIMمدلھای حرکت مذاب و تالطم درکوره  -8شکل

www.iran-mavad.com 

مرکز دانلود رایگان مهندسى مواد و متالورژى



١٤

  ن زداییژنیترو 

چنانچھ ترکیبات نیترید زای قوی در مذاب کم باشد مشکلی برای کاھش این گاز، 
اما اگر نیترید زاھای قوی چون . وجود نخواھد داشت ppm٢٠حتی تا مقادیر کمتر از 

Al،Cr،Ti،V،Liن و حذف آن بھ کندی و ژرودر مذاب موجود باشند عمل زدایش نیت
ن ژنیز بھ سختی صورت میگیرد علت این امر در تجزیھ شوندگی ضعیف ترکیبات نیترو

نتیجتا  .و عناصر فوق الذکر نھفتھ است
اولین چاره برای کاھش و زدایش 

جلوگیری از ورود و واکنش  ،نژنیترو
  .نیترید سازھای فوق بھ مذاب میباشد

نمودار کاھش مقادیر  9شکل 
ن یک فوالد ابزار را در ذوب تحت ژترونی

طبق این نمودار در . خأل نشان میدھد 
 ،ن زداییژمراحل آغازین عملیات نیترو

ن در حدود ژمقادیر متوسط نیترو
400ppm کھ این مقدار پس از . میباشد

نکتھ مھم . کاھش میابد  50ppmمدتی بھ
این امر را میتوان با . اشد ن میبژبر کاھش نیترو دھی در این نمودار تأ ثیر کم آرگون

  .مقایسھ خطوط  مربوط بھ مراحل قبل و پس از پاکسازی با آرگون مشاھده نمود
ذوب بر پایھ  ژنتیجتا استفاده از آرگون تزریقی بھ مذاب خصوصا در مواردی کھ آلیا

  .اده قرار نمیگیرداستفمحدود بوده واغلب مورد  ،کل باشدین -آھن

  

  اکسیژن زدایی
و  ١۶٠٠°Cنیکل در دمای  -از نظر تئوری، اکسیژن موجود در مذاب آلیاژھای آھن

 ٢-٢٠ ppmاین مقدار در عمل بسیار بیشتر و در حدود. باشد ١ ppm، بایدpa٠.١فشار 
علت این امر ناشی از عوامل خارجی نظیر وجود الیھ ھای اکسیدی و ناخالصیھای . میباشد

ای محبوس داخل خلل و فرج بوتھ و ھمچنین نشست ھمراه شارژ، مواد نسوز بوتھ و ھو
  . احتمالی ھوا بھ داخل کوره میباشد

اکسیژن اضافی موجود در مذاب را از طریق واکنش مونوکسید کربن 
»C+O+CO  «در این حین عالوه بر زدایش اکسیژن نوعی کربن زدایی . خارج میسازند

کاھش میزان نیتروژن فوالد  – 9شکل
]٢[ VIMآلیاژی پس از فرآیند 
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خروجی بستگی   COھ فشار گازمقدار کاھش کربن و اکسیژن ب. توام نیز صورت میگیرد
  . خروجی بیانگر تحصیل کربن زدایی و اکسیژن زدایی بھتر است  COدارد و کاھش فشار

  : واکنش اکسیژن زدایی در دو مرحلھ صورت میگیرد 

حباب ھای  ،در طول مرحلھ اول ذوب شدن: مرحلھ جوشیدن و غلیان  – ١
CO  ھ زده و تشکیل میشوند مذاب جوان –بطور غیر ھمگن در فصل مشترک گاز .

پس از مراحل فوق حباب ھا از یکدیگر جدا شده و از مذاب باال می آیند این عمل 
  . موجب جوشیدن مذاب وحتی پاشش آن بھ بیرون از بوتھ می شود 

در سطح مذاب  COدر حد جوانھ زنی حباب نباشد، تشکیل  COاگر فشار  – ٢
  . وانھ زنی ناھمگن انجام میگیرد در اثر جذب توسط خال و نیز با مکانیزم ج

پس از تشکیل حباب عمل رشد آن شروع شده کھ سرعت این عمل بھ عوامل زیر 
  :بستگی دارد

  .COحد اشباع  - ١
  .کاھش فشار فرو استاتیکی - ٢
  .زمان بھ سطح رسی حباب - ٣
  .فشار کلی محفظھ - ۴

رحلھ بستھ بھ فشار خارجی، م از یک حدی کاھش یافت، COوقتی حد اشباع 
در این حین ضریب انتقال فازی از . جوشش مذاب و یا دفع سطحی وجود خواھد داشت

مذاب بھ جامد باید مد نظر قرار گیرد این پارامتر سرعت مرحلھ دفع سطحی را تعیین 
  . میکند 

  

کاھش ناخالصی ھای غیر 
  :فلزی مضر 

کاھش فشار در سیسیتمھای خأل سبب 
ناصر غیر تبخیر و در نتیجھ کاھش میزان ع

 , Sb , Te, Se , Biفلزی نامطلوب نظیر 
As عناصر دارای فشار بخار باال . میگردد

نیز تبخیر شده و کاھش می   Mgاز قبیل
تاثیر زمان نگھداری  مقابل شکلدر . یابند 

تأثیر زمان نگھداری درخأل  –10شکل
]٢[ناخالصیھای مضرکاھش   بر میزان
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  .نشان داده شده استNi-20Crدر خال روی میزان عناصر فوق در آلیاژ 

  ھیدروژن زدایی
اب سوپر آلیاژھا و فوالدھای تمیز، تحت مکانیزم تبدیل حاللیت ھیدروژن در مذ

در این حالت تا حد زیادی خارج سازی . ھیدروژن مولکولی بھ اتمی انجام میشود
برای نمونھ میتوان بھ کاھش حاللیت . ھیدروژن با کاھش فشار خارجی، امکان میپذیرد

قبل از . أل اشاره کرددر اثر ذوب در خ ppm١ھیدروژن در مذاب آھن و نیکل بھ کمتر از 
و  ١۶٠٠°Cنیکل، در دمای  - عملیات ذوب در خأل، مقدار اکسیژن موجود در مذاب آھن

  . بود ١۵ ppmو ppm 30بھ ترتیب  atm١شار ف
از جملھ نکات قابل توجھ در ارتباط با ھیدروژن زدایی تحت خأل، تأثیر کم آرگون بر 

مقادیر متوسط برای ھیدروژن زدایی کاھش ھیدروژن و نیز مفید بودن ایجاد تالطم در 
  . فرآیند دوم در تولید سوپرآلیاژھا تاحدودی انجام میشود. میباشد

  

  :واکنش گوگرد زدایی 
 ،در کوره القایی تحت خال بھ خاطر نحوه حرکت مذاب تحت میدان مغناطیسی

رد و سرباره بھ جداره بوتھ می چسبد و لذا امکان واکنش کافی سرباره با مذاب وجود ندا
. در نتیجھ انجام واکنش ھای گوگرد زدایی و فسفر زدایی در این کوره محدود میگردد

بعنوان روش گوگرد زدایی مطرح نیست،  SO2گرچھ گوگرد زدایی از طریق تشکیل  گاز 
روش دیگر برای کاھش . لیکن در کوره ھای ذوب خال مقداری از گوگرد کاھش میابد

کاھش قابل مالحضھ ای از گوگرد در . میباشد S2گازگوگرد در خال، کاھش فشار جزیی 
ھمچنین حذف . گزارش شده است  CoS-SiS-CSاثر ایجاد ترکیبات قابل تبخیر مثل 

نیز   LaS2 , Ces , MgSگوگرد از طریق تشکیل سولفیدھای نامحلول پایدار مثل 
  . گزارش شده است

وگرد می شود، ولی سبب کاھش قابل توجھی در میزان گ) (CaOاستفاده از آھک 
آھک موجب تشکیل سرباره نامطلوبی می گردد کھ باعث بروز مشکالتی در تمیزی ذوب 

افزودن کاربید کلسیم نیز می تواند بطور ھمزمان بر روی . و عمر نسوزھا میگردد
اکسیژن زدایی و سولفور زدایی اثرگذار باشد، ولی مدارکی دال بر استفاده عملی از این 

  .ذکر نشده است تکنیک در جایی
افزودن عناصر خاکی نادر نیز بر سولفور زدایی اثر بسزایی دارد ولی باید باقیمانده 

  .عناصر خاکی در مذاب بھ دقت کنترل شود 
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. النتالیم تأثیر بسیار خوبی در سولفور زدایی و اکسیژن زدایی از خود نشان میدھد
مناسب دیگری برای  ، ترکیب)Ce, 24% La , 13% Nb , 5% Pr %54(میش متال 

 ۴۵۴از آن بر روی % ٠.٢گوگرد زدایی میباشد؛ مثال عملی در رابطھ با این ماده، تأثیر 
 ppmمیباشد کھ این امر باعث کاھش مقدار سولفور آلیاژ از INC-718کیلوگرم از آلیاژ 

  . دقیقھ میشود ١٠، در حدود ppm ۴٠بھ کمتر از  ٢٢٠
بعد از تصفیھ، مقدار  ٩٠١ایھ آھن و نیکل بھ سوپر آلیاژ پ Ce%0.07افزودن 
 ppmبھ  ١١-ppm١٢و مقدار گوگرد را از  ۴-٨ ppmبھ  ١٢- ١٣ ppmاکسیژن را از 

سلنیم سوپر آلیاژ . سلنیم نیز از لحاظ شیمیایی شباھت زیادی بھ گوگرد دارد. میرساند ۴- ٨
  .کندکاھش پیدا  ppm١٠٠بھ  ppm١٢٠میتواند توسط تبخیر از  U700پایھ نیکل 

با توجھ بھ مطالب فوق میتوان گفت کھ با استفاده از عناصر خاکی نادر در کوره 
VIM لیکن انجام این عمل نیازمند کنترل بسیار دقیق  ؛میتوان سولفور زدایی نیز انجام داد
  .است

  

  : آخال زدایی 
امروزه یکی  ،تمیزی مذاب کھ بستگی بھ مقدار آخال موجود در محصول نھایی دارد

مھمترین عوامل موثر در کیفیت محصول بویژه برای سوپر آلیاژھا کھ در معرض تنش از 
برای افزایش تنش، دمای کار، مقاومت خوردگی و عمر . و دمای باال قرار دارند می باشد

تماس مذاب VIMیکی از معایب کوره ھای . مفید باال تر، باید حد مجاز اخالھا کاھش یابد
مذاب با بوتھ واکنش نشان می  است کھ در نتیجھ آن عناصر فعالتمیز با مواد نسوز بوتھ 

بھ عنوان مثال از واکنش کربن با اکسید منیزیم میتوان نام برد . دھد
)C+MgO=Mg+CO( نتیجھ چنین واکنشھایی ،Mg,CO  است کھ از کوره خارج می

ن واکنش ھای استفاده از بوتھ با مواد نسوز پایدارتر و فشرده تر ، از میزان چنی. شوند 
قابل ذکر است کھ جھت بدست آوردن مذاب خیلی تمیز نیاز بھ . نامطلوبی می کاھد 

سرباره فعال می باشد کھ بتواند با مذاب در تماس باشد و اکسیدھا ، سولفیدھا و دیگر آخال 
ھا را جذب نماید و در خود حل کند ولی این امر در کوره القایی تحت خال امکان پذیر 

جھت تصفیھ  ESRیا  VARاز فرآیند دیگری مثل  VIMعموما در کنار ذوب نیست ، و 
  .استفاده میشود 
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١٨

  VIMپاکسازی و تصفیھ مذاب در 
در آلیاژھای تمیز تصفیھ مذاب و 
کاھش ناخالصیھا بسیار حائز اھمیت 

زیرا این امر تاثیر بسزایی بر . است 
مثال . خواص ویژه آلیاژھای فوق دارند 

آورده شده است، این 11این امر در شکل
شکل اثر مقدار اکسیژن بر روی 
گسیختگی دو نوع سوپر آلیاژ را نشان 

  . میدھد 
  

  

عالوه بر تاثیر منفی حاصل از 
گازھا و ترکیبات آنھا مواد ناخالصی 
ممکن است از بوتھ وارد مذاب شوند کھ 

علت این امر، واکنش بین مذاب تمیز و بوتھ 
از واکنشھای دو شمای کلی  12شکل. میباشد 

در . نوع بوتھ با مذاب تمیز را نشان میدھد
از بوتھ تجزیھ  Alو  C ،Zr  ،Mgاین شکل 

در مقادیر بسیار (شده و بھ مذاب راه یافتھ 
و کاھش خواص مکانیکی آلیاژ را منجر ) کم

ھمچنین مشاھده میشود کھ گازھای . میشود
حاصل از واکنش با استفاده پمپ خال خارج 

  . میشود
  

 VIMاگر چھ کیفیت مذاب حاصل از 
بسیار باال و حجم اکسیدھا و ناخالصی ھای 
آن بسیار کم است، اما مذاب ھمواره حاوی 
مقادیری اکسید و برخی ناخالصیھای دیگر 

این امر ناشی از طبیعت گازھا و نیز ویژگیھای کوره . میباشد ) گرچھ بھ صورت جزئی(
VIM  )باشد می) نظیر عدم وجود سرباره فعال .  

شمای کلی از واکنشھای نسوز  -12شکل
      ]١[  VIMمذاب حین فرآیند و
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١٩

  : برای تھیھ مذاب تمیز توصیھ میشود با توجھ بھ مطالب فوق انجام امور زیر را
  .انتخاب بوتھ از جنس نسوز پایدارتر : ١
  با نسوز حداقل زمان نگھداری مذاب در تماس: ٢

  . فشار باال جھت کاھش تجزیھ نسوز  با استفاده از خال کمتر: ٣
  . جداره با نسوز کنترل دقیق دما جھت کاھش واکنش : ۴
  .انتخاب مواد شارژ و یا قراضھ مناسب : ۵
  . استفاده از گاز خنثی جھت تالطم مذاب : ۶
  . لتراسیون مذاب یف: ٧
  .جھت حذف ناخالصیھا ESRیاVARذوب مجدد شمش تولیدی در کوره ھای : ٨
  

  

  بوتھ و مواد نسوز
ز فشار مولکولی ناشی از تماس دیواره کوره با ترکیبات سرباره ای و فلز مذاب و نی

واکنشھای عناصر مایع و گازی در حین عملیات ذوب، باعث حساسیت دیواره کوره و 
لذا توجھ بھ . واکنش درآن و حتی سوراخ شدن و ترک و فرسایش آستر آن دیواره میشود

  .این امور نوع نسوز و آستر داخلی کوره اھمیت میابد
از نوعی باشد کھ میل بھ واکنش با مذاب  وجھ بھ موارد فوق، آستر کوره بایدتبا 

معموًال از مواد . کمتری داشتھ و نیز از دیرگدازی و مقاومت مکانیکی برخوردار باشد
ھمچنین استفاده از مواد سرباره ای دیگری کھ از  .ده میشودسرامیکی بدین منظور استفا

واد اکسیدی مصرف ترکیب م. اکسیدھا در مقادیر کم یا زیاد اشباع شده اند، مفید است
Al2O3شونده در آسترکوره ھر یک از مواد  , Mgo , CaO , ZrO2 میتواند باشد.  

آستر کوره تقریبًا ھمیشھ سوراخ وزینتر میشود، لذا در کوره ھای بزرگ عمل ترمیم 
  .ھمیشگی و ضروری است

یک ترکیب مناسب دیواره کوره، مخلوطی از سیلیکات خشک بھ ھمراه مقدار کمی 
این ترکیب خواص خوبی چون مقاومت حرارتی و انبساط . وزھای اکسیدی استاز نس

را دارا است و بھ ھمین دلیل در ) درجھ سانتیگراد ١٠٠٠در % ٨کمتر از (حرارتی کم 
  .کارخانھ ھای بزرگ استفاده میشود
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٢٠

  :واکنش عناصر و ترکیبات مختلف با آستر نسوز
افزایش استحکام را  CaO. ھش میابد، در آستر اکسیدی مذاب کاCOفشار جزئی  

کاھش استحکام در فشارھای نسبتًا زیاد و نیز کاھش  SiO2موجب میشود، درحالیکھ 
عناصر آلیاژی مذاب چون منگنز، کروم، آلومینیوم، تیتانیم و زیرکنیم را سبب میشود کھ 

  .این امر کاھش عمر نسوز را بھ دنبال دارد
  

  

  :تکنولوژیھای جدید

  :١ VIDPفرآیند 

این فرآیند تکنولوژی جدیدی 
از ذوب القایی تحت خأل میباشد کھ 
در آن بھ جای تخلیھ محفظھ ذوب، 

این روش . فقط بوتھ تخلیھ میگردد
معروف بوده و شکل  VIDPبھ 

  .شماتیک آن در زیر دیده میشود
برای  VIDPکوره ھای 

واحدھای ذوب و عملیاتی طراحی 
شده اند و بھ عبارت دیگر قابلیت 
اتصال بھ واحدھای ریختھ گری 

بھ دلیل حجم کوچک کوره . شمش، ریختھ گری مداوم عمودی و افقی و تولید پودر میباشد
کوره ھا نشت کمتری داشتھ و بھ راحتی  این ،VIMدر مقایسھ با کوره ھای  VIDPھای 

روش. با پمپھای کوچکتر و با ظرافت پایینتر قابل دسترسی بھ فشارھای پایین میباشند
VIDP برای تولید در مقیاس صنعتی مناسب بوده و در آن از طریق تزریق گاز آرگون از

  .کف بوتھ جھت گاززدایی و بھ ھم زدن مذاب استفاده میشود
  

  ):جداره سرد( فرآیند ریختھ گری کاسھ ای در بوتھ مسی 
 آلیاژھای تیتانیم، زیرکونیم، ابر رساناھا، محفظھ نگھدارنده ھیدروژن، آلیاژھای

حافظھ دار، مواد مغناطیسی، آلیاژھای بین فلزی و آلیاژھای مقاوم در برابر حرارت 
                                                

1- Vacuum Induction Degassing and Pouring

]٢[ VIDPشماتیک کلی از فرآیند  – 13شکل
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٢١

برای ذوب این دستھ از مواد از فرآیند . نیازمند بھ کنترل دقیق ساختار و تصفیھ باال ھستند
      . ذوب و ریختھ گری در بوتھ مسی خنک شونده با آب استفاده بھ عمل می آید

  

  

  :VIMمزایای 

  :د ازتنعبار خالصھر وبھ ط VIMایای سیستم مھمترین مز
  .انعطاف پذیری و قابلیت تطبیق با ظرفیتھای کوچک- ١
.سھولت تغییر برنامھ تولید فوالدھا و آلیاژھای دیگر- ٢
.کاربری آسان- ٣
.کاھش موثر اتالف عناصر آلیاژی- ۴
.امکان تھیھ ترکیبات با دقت باال- ۵
.کنترل دقیق درجھ حرارت- ۶
.زیست کاھش اساسی آلودگی محیط- ٧
.حذف ناخالصیھای فرار- ٨
  .حذف گازھای محلول - ٩

  

  : VIMی محدودیت ھا

بت بھ دیگر روش ھا،دارای این روش با وجود داشتن برتری ھای قابل توجھی نس
  .ھایی نیز است کھ دایره فعالیت این کوره ھا را محدود می نمایدمحدودیت

در زیر بھ آنھا اشاره در میان این مشکالت می توان بھ دو مشکل حادتر پرداخت کھ 
  :شده است

  :نجمادی اجدایشھای ساختار )١
جدایش عناصر حل شونده در مقیاس میکروسکوپی و ماکروسکوپی در حین انجماد 

بزرگ و غیر یکنواخت و ھمچنین حفره  یساختار با دانھ ھا ،در اثر انجماد.وجود دارد
در قالب ھای مسی آبگرد  ھای انقباضی بزرگ بھ وجود می آید و لذا نیاز بھ ذوب مجدد

  .صورت می گیرد VAR &ESRدارد ، کھ با روش ھای 
  :واکنش مذاب با مواد نسوز )٢
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ی با اکسیدھای نسوز و امکان ورود آخالھا مذاب در اثر واکنش عناصر آلیاژ آلودگی
  .بھ مذاب وجود دارد

  

   VIMمحصوالت تولیدی  
د عناصر خاصی کھ می توان بھ ذوب و آلیاژ سازی در مور VIMاز مصارف 

امکان تولید آنھا در روش ھای دیگر با موانع زیادی ھمراه است اشاره کرد،از این دست 
  .می توان بھ آلیاژھای آلمینیوم و مس اشاره کرد

  :آلیاژھای مس 
اکسیژن می تواند تنھا در کوره ھای  2PPMتولید مس خالص با داشتن کمتر از 

اھش قابلیت ھدایت التریکی در آلیاژھای مس می اکسیژن باعث ک. تحت خال انجام گیرد
برای کاھش مس آزاد موجود در مس ،ابتدا در کوره ھای عادی ذوب وسپس بھ . شود 

  .کوره ھای تحت خال انتقال می یابد

  :آلیاژھای آلمینیوم 
یم، تلریم و کادمیوم بھ آلیاژھای آلمینیوم و رلبا ورود عناصری مانند زیرکونیوم، ب

ی باالی این عناصر با ھوا تنھا راه تولید آلیاژھای سالم از این عناصر تولید واکنش پذیر
اکسیژن و (ست تا از واکنش شدید میان آنھا و ھوا اآنھا در کوره ھای ذوب تحت خال 

  .جلوگیری شود ) ھیدروژن
  .است  VIMلیتیم استفاده از کوره ھای - گزینھ اول برای تولید آلیاژھا ی آلمینیوم

  :اصر آلیاژی تبخیر عن

    از دیگر کاربردھای کوره ھای ذوب تحت خال می توان بھ اکسیژن زدایی و 
حرارت دادن بھ تبخیر عناصر با فشار بخار باال کمک  در آنھا .کربن زدایی اشاره کرد

  :برای مثال  برای جدا سازی فلزات نیز این کوره ھا از فعاالن صنعت ھستند،. می کند 
  رب و روی در تصفیھ سرببرای جدا سازی س)١
  در تولید روی و بر، کاھش منیزیم و فلزات قلیایی )٢

محدوده ھای مختلفی را از نظر ابعادی  VIMشمش ھا و الکترود ھای تولیدی با    
از این روش جھت تولید مواد پیشرفتھ نظیر سوپر آلیاژھای مورد .و وزنی شامل می شوند

در صنایع شیمیایی ، آلیاژھای   Co-Niو   Niپایھ استفاده در صنایع ھوا فضا،آلیاژھای 
  Al-Liدر صنایع الکترونیک ،آلیاژھای غیر آھنی نظیر مس و  Fe-Niپایھ 

  فوالد ھای فوق مستحکم ویژه،آلیاژھای عناصر خاکی نادر جھت کاربرد ھای مغناطیسی
  . الکترود ھا و تولید پودر فلزات
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٢٣

  :ھ صورت موردی در زیر آمده استبرخی از استفاده ھای آلیاژھای تمیز ب
، ر، اگزوز، سیستم ایمنی، قطعات بدنھژاجزای حساس موتور، توربو شار: اتومبیل

  محور و گاردان
  تیغھ ھای توربین ، بدنھ و موتور شاتل ھا ، ژنراتور ھای الکتریکی: ھوا و فضا 

قاب ھای قطعات پیوندی در ارتوپدی، بدنھ دوچرخھ ھای درمانی ، : پزشکی 
  عینک ، متھ ھای دندانپزشکی، پرتز ھای بدن

آب بند ھا، ھمزن ھای ضد  –پمپ ھا  –مبدل ھای گرمایی، والو ھا : صنعت شیمی 
  خوردگی

  

    VIMاتوماسیون کوره ھای 

نتیجھ این امر . کنترل کامپیوتری رایج است VIMامروزه در اکثریت کوره ھای 
  .ر شدن کنترل آنھا میباشددستیابی بھ کیفیت باالتر محصوالت و نیز آسانت

دراین حالت کوره بھ یک کامپیوتر متصل میباشد و اطالعات مربوط بھ ترکیبات  
. شارژ و نیز مقادیر افزودنیھا و یا مقدار ناخالصیھا توسط کامپیوتر محاسبھ میشوند

  .   ھمچنین محاسبات دمایی مذاب نیز بھ سھولت با استفاده از این سیستم انجام میگیرد
وه بر قابلیتھای سیستمھای کامپیوتری در سھولت انجام محاسبات و نیز سرعت عال

باالی آنھا در انجام این امر، ویژگی مناسب دیگر استفاده از این روش قابلیت ذخیره، چاپ 
  .این امور با استفاده از صفحات مانیتور و پرینتر انجام میشود. و مشاھده اطالعات میباشد

امکان استتفاده از انواع طیف سنجھا  VIMرای اتوماسیون قابلیت مناسب دیگر ب
  .  برای مطالعھ بھتر ترکیب میباشد

  روش ایجاد  نتیجھ متالورژیکی  فلز یا آلیاژ

  آلومینیوم و آلیاژھای آلومینیوم
مقدار اکسیژن پایین، آکسیژن زدایی 

  موثر
مخزن گاززدایی تحت خأل، بدون 
  افزودن گازھا یا مواد آلوده کننده

  )اکسیژن 2ppm( مس بدون اکسیژن   فلزات با خلوص باال
ذوب و بارریزی در اتمسفر کنترل 
شده یکنواخت و یا خأل ، گاز پر 

  .تحرک، زدایش با کربن

  آلیاژھای جدید

آلیاژھای آلومینیوم با منیزیم ، سزیم ، 
  :زیرکنیم و ھافنیم

آلیاژھای مس با برلیم، کبالت، تیتانیم، 
از کاھش لیتیم در  :زیرکنیم و لیتیم

تولید آلیازھای آلومینیوم و لیتیم 
  :جلوگیری شده است

  

سیستم کوره و ریختھ گری زیر 
کوره ھای القایی . اتمسفر گاز بی اثر

  .تحت خأل با نشت ناپذیری باال

  فلزات چرخھ مجدد و تولیدی

تولید کلسیم، باریم، لیتیم، استرانسیم، و 
  :منیزیم

  :چرخھ مجدد فلزات سخت
  :خلیص آلیاژھا یا مذابت

  روی و سرب زدایی

تقطیر تحت خأل حرارتی یا آلومینو 
تصفیھ با روی و مواد ذوبی . ترمیک

  .تقطیری خأل، تقطیر در خأل

  .]٣[در تولید فلزات و آلیاژھای غیرآھنی VIMکابردھای امکان پذیر  -3جدول
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٢٤

  
  

  منابع و مآخذ
  
  
 روشھای نوین در ذوب و تصفیھ آلیاژھای تمیز با کارآیی باال - ١

چاپ  –آبادی، دانشگاه تھران،دکتر محمود نیلی احمد مھندس سیامک حسین نژاد:تألیف.
  ).١٣٨٢بھار و تابستان ( شده در مجلھ مھندسین متالورژی

2-ALD Vacuum Technologies AG
  
3- ASM Hand book
Ninth Edition. Metals Handbook .Volume 15. Casting

  
  
سازمان انرژی : ناشر - اکتسابی دکتر محمد رضا  :کتاب الیھ ھای نازک تألیف - ٤

  ی ایراناتم
  
مھندس صادق : تالیف -در صنعت ریختھ گری ایران VIMساخت و بکار گیری  - ٥

چاپ شده در مجلھ جامعھ  -.سعادتمند، مھندس فرھاد معصومیان، مھندس جواد نوریان
  ریختھ گران 
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