
 

 

 

 

 

بر خواص جرم هاي تانديش برپايه منيزيا نياثر افزودن ماده اوليه اوليو  

 

 هحسي اهيي، هجيذ ًادسپَس، حسي الئح1

ّاي ًسَص پاسس هشوض تحميمات  ضشوت فشآٍسدُ  

 

 

  چكيده

ّاي فَالد ساصي تِ ػٌَاى هحفظِ  ويفيت ٍ عَل ػوش اليِ واسي ديشگذاصّاي هَسد استفادُ دس تاًذيص    

ّاي اخيش استفادُ  تاضذدس سال اسًذُ فَالد دس ػوليات سيختِ گشي پيَستِ اص اّويت تااليي تشخَسداس هيًگْذ

س تشاتش خَسدگي افضايص ّاي تاًذيص اٍليَيٌي تَاسغِ ليوت هٌاسة، فشاٍاى تَدى ٍ هماٍهت تاال د اص جشم

ّاي تاًذيص تش پايِ هٌيضيا استفادُ  دس تحميك حاضش اص هماديش هختلف اٍليَيي جْت افضٍدى تِ جشميافتِ است.

دّذ افضٍدى اٍليَيي تاػث تْثَد  ضذُ ٍ ًمص آى تش خَاظ هَسد تشسسي لشاس گشفتِ است. ًتايج ًطاى هي

دي ولسين سيليىات هٌجش تِ تْثَد هماٍهت تِ  تا تطىيل فاصّايي چَى فَسستشيت ٍ خَاظ فَق ضذُ ٍ

 [6]ّا گشديذُ است. خَسدگي ايي جشم

 ، هٌيضيا، ّذايت حشاستيجشم تاًذيص، اٍليَيي ذي:ولوات ولي

                                                           
 



 

 مقدمه:

لشاس گشفتِ ٍ تشاي تاهيي ٍ تَصيغ  خظ سيختِ گشيتاًذيص دس صٌايغ فَالد ساصي ظشفي ضثيِ ٍاى تيي پاتيل 

سا دس صٌايغ  هزاب ٍالغ تاًذيص ًمص تَصيغ وٌٌذُ دس ّاي سيختِ گشي عشاحي ضذُ است. هزاب تِ لالة

تِ هٌظَس جلَگيشي اص رخيشُ هزاب دس صهاى تؼَيض پاتيل  هْوتشيي ٍظايف تاًذيص،اص  ذ.وٌ فَالد ايفا هي

تِ عَس  تاضذ. هي تويض ًگِ داضتي هزابٍ  حشاستي جْت حفظ دهاي هزاب ػايكايجاد  گشي، سيختِ تَلف

 جْت تاضذ. هي واسيٍ آستش  دائوياليِ  ديشگذاصّاي هَسد استفادُ دس تاًذيص ضاهل اليِ ايوٌي، ولي

 آى سٍي تش هيليوتش 40تمشيثي  ضخاهت تِ آستش اليِ يه ، خَسدگي اص تاًذيص دائوي ّاي ديشگذاص حفاظت

 دس وِ ًجاستآ اص آستش اّويت .گَيٌذ هي ضًَذُ فذا يا ٍ واسي اليِ اليِ، ايي تِ. ضَد هي وطي يا هالِ اسپشي

ذاصّاي هٌيضيايي هَسد استفادُ دس تاًذيص يىي اص هطىالت ػوذُ ديشگ .تاضذ هي لَالد هزاب تا هستمين تواس

اص سشتاسُ ٍ تطىيل فاصّايي تا ًمغِ رٍب  SiO2  ٍCaOتاضذ وِ ايي اهش تِ دليل ًفَر  خَسدگي تاالي آًْا هي

o)پاييي ّواًٌذ هًَتي سيليت
C 5495)هشًٍيت ٍ(o

C 5575) ّاي  ايي فاص ّا تاػث اًحالل داًِ [1].تاضذ هي

استفادُ اص اٍليَيي تٌا تِ داليلي وِ اضاسُ خَاّذ ضذ هماٍت  گشدًذ. ي آستش هيپشيىالس دس هزاب ٍ خَسدگ

دّذ ػالٍُ تش ايي واّص ّذايت حشاستي جشم دس اثش استفادُ اص اٍليَيي هٌجش  تِ خَسدگي جشم سا افضايص هي

 گشدد. تِ ػولىشد تْتش جشم هي

داساي  2SiO4(Mg,Fe)تا فشهَل ضيويايي آرسيي داسد. اٍليَيي  أهٌطوِ ّايي است  اٍليَيي يىي اص واًي

هيضاى  تطىيل ضذُ است. (Fe2SiO( ٍ فاياليت )Mg2SiO4)وِ اص فَسستشيت  تاضذ ساختاس اٍستَسٍهثيه هي

دس واًي اٍليَيي فاياليت تِ صَست هحلَل  تاضذ. دسصذ هي 7يت حذٍد %لٍ فايا 39فَسستشيت حذٍد %

oٍ فاياليت داساي ًمغِ 0C5890ًمغِ رٍب  فَسستشيت داساي تاضذ. جاهذ دس فَسستشيت هي
C 5005 

ش خَاّذ تَد. ًمغِ رٍب ت دس اٍليَيي تيطتش تاضذ دس ٍالغ ًمغِ رٍب آى پاييي FeOتاضذ. ّشچِ هيضاى  هي

اٍليَيي حذ ٍاسظ تش اساس تشوية ضيويايي ٍ يا تِ ػثاست ديگش تش حسة همذاس جاًطيٌي يَى ّاي تضسگتش 

Fe ش تِ جاي يَى ّاي وَچىتMg ّايي تا دسصذ  ٍليَىا تاضذ. هيFeO  دسصذ تشاي  01الي  01هاتيي

gr/cm تاضٌذ. ٍصى هخصَظ اٍليَيي   هصاسف ديشگذاص هٌاسة هي
 1/6-7ٍ سختي آى 393/4-99/9

فشاٍاى تَدى ٍ  اسصاى تَدى، تِ داليلي ّوچَى، دس سالياى اخيش اٍليَيي تٌا[5] [4]تاضذ. دسهمياس هاٍس هي

  تش تْثَد هماٍهت تِ خَسدگي جشم ّا هَسد تَجِ لشاس گشفتِ است. ّوچٌيي اثش آى



 

 روش تحقيق:

وِ  تاضذ هي يٍ اٍليَيي ولسيٌِ ضذُ چيٌ ايشاى 90ضاهل هٌيضياي  تحميكهَاد اٍليِ هَسد استفادُ دس ايي 

ٍليَيي دس ا هماديش هختلفتشوية اص هَاد اٍليِ فَق تا  4 .اسائِ ضذُ است (1)تشوية ضيويايي آى دس جذٍل 

هيضاى الياف واػزي استفادُ ضذُ،  تْيِ گشديذ.( 2) جذٍل تش اساس  همايسِ تا ًوًَِ هشجغ)تذٍى اٍليَيي(

 ّا يىساى هي تاضذ. تايٌذس ٍ آب دس ّوِ ًوًَِ

ضىل دادُ ضذ ٍ پس اص خطه ضذى دس هيليوتش  50×50×50دس لالة ّاي  ّا پس اص هخلَط ساصي ًوًَِ

اًتذاصُ گيتشي    ساػت پختت گشديتذ.   3دسجِ ساًتيگشاد تِ هذت  5650ٍ  900ي دس دهاي ّاoC 550دهاي 

 صَست گشفت. JISتش اساس استاًذاسد ًوًَِ ّا  تخلخل  ٍ استحىام فطاسي سشد، داًسيتِ

 ساػت 5ٍ تِ هذت  دسجِ ساًتيگشاد 5650تست خَسدگي تَتِ ٍ تا استفادُ اص سشتاسُ تاًذيص دس دهاي 

دسجِ  900اٍليَيٌي دس دهاي  –ت حشاستي هاتيي جشم هٌيضيايي ٍ جشم هٌيضيا همايسِ ّذاي اًجام گشفت.

 .صَست گشفت تا سٍش سين داؽ  اًتيگشاد تَسظ دستگاُ ّذايت حشاستيس

 

 :بحثنتايج و 

ًوًَِ ّاي پخت ضذُ دس تخلخل ٍ داًسيتِ صذ سدًتايج اسّاي هشتَط تِ دًوَ 4ٍ 5،0،3 ّاي دس ضىل

ّاي  گشدد دس هَسد ًوًَِ ّواًگًَِ وِ هالحظِ هي. دادُ ضذُ استتيگشاد ًطاى دسجِ ساً 5650ٍ  900دهاي 

وِ احتواال تِ خاعش ّا داسد  سايش ًوًَِاص داًسيتِ تاالتشي  Dدسجِ ساًتيگشاد ًوًَِ  900دس دهاي  پخت ضذُ

ى صيادي داسد ب لاتليت ّيذساتِ ضذجض پَدس هٌيضيا تا افضٍدى آاص آًجاوِ  تاضذ. حضَس جض پَدس اٍليَيي هي

تطىيل هي دّذ. ايي فاص  تا افضايص حجن لاتل  Mg(OH)2دسًتيجِ تا آب تِ سشػت ٍاوٌص وشدُ ٍ فاص 

ًوًَِ دچاس تٌص هىاًيىي ضذُ ٍ تاػث ايجادتخلخل ٍ تشن  تاهالحظِ اي ّوشاُ است وِ تاػث هي گشدد 

 ّوچٌيي. ي ّيذساتِ ضذى سا گشفتتا جايگضيٌي جض پَدس اٍليَيي تِ جاي پَدس هٌيضيا هي تَاى جلَ. گشدد

ًتايج داًسيتِ ٍ تخلخل دس  اص ّوِ ووتش هي تاضذ.  Dتخلخل دس ًوًَِ دسصذ  ّواًگًَِ وِ هطاّذُ هي گشدد

اص ّوِ B ٍ A ِ تخلخل ًوًَدسصذ دسجِ ساًتيگشاد ًطاى هي دّذ وِ  5650ًوًَِ ّاي پخت ضذُ دس دهاي 



استحىام فطاسي سشد سا  6ٍ 5تشيي داًسيتِ هي تاضذ.ًوَداس ضواسُ اي تاالداس Bتش است ٍ ّوچٌيي ًوًَِ  پاييي

دسجِ  900دسجِ ساًتيگشاد ًطاى هي دّذ.ّواًغَس وِ هطاّذُ هي ضَد دس دهاي  5650ٍ  900دس دهاّاي 

جشم ٍ دس تواس تا  Hot faceدهاي سغح  .ًوًَِ ّا تفاٍت هحسَسي ًذاسًذ هىاًيىي ساًتيگشاد استحىام

سسذ.  دسجِ ساًتيگشاد هي 900تِ  cold faceدسجِ ساًتيگشاد است وِ ايي دها دس هٌغمِ  5650هزاب حذٍد 

oتٌاتشايي استحىام پاييي دس 
C 900  . استحىام  ًتايجتشاي تخليِ جشم ٍ جذا ضذى اص اليِ دائوي هغلَب است

 تشاتش است Bًوًَِ  تمشيثا تا Aًوًَِ استحىام ًطاى هي دّذ وِ  دسجِ ساًتيگشاد 5650پس اص پخت دس دهاي 

 8/0 وِ تِ همذاس C/S ًسثت  تا تَجِ تِ Aدس هَسد ًوًَِ .تشيي هيضاى استحىام هي تاضٌذٍ ايي دٍ داساي تاال

وِ ّش دٍ فاص دس تيي داًِ لشاس گشفتِ تخلخل  ضَدفاص ّايي هاًٌذ فَسستشيت ٍ هًَتي سليت سا تطىيل است 

تِ دليل حضَس آّي تاال  Bّوچٌيي ًوًَِ [3][1]فضايص هي دّذ.ّاي تيي داًِ اي سا پش وشدُ ٍ استحىام سا ا

دس اٍليَيي ٍ تطىيل فاصّايي هاًٌذ فاياليت وِ داساي لاتليت پشوٌٌذگي تخلخل هي تاضذ هي تَاًذ تاػث 

وِ  MgFe2O4سستشيت  ٍ ّوچٌيي فاص ّايي هاًٌذ َتايذ تَجِ داضت وِ تطىيل فاص فافضايص استحىام گشدد.

تِ دليل تفاٍت ضشية اًثساط حشاستي تا فاص پشيىالس تاػث ايجاد ضىاف يَيي اتجاد هي گشدًذ تا افضٍدى اٍل

.ٍلي دس هَاسدي ضَدواّص استحىام  هٌجش تِ ّايي دس اعشاف داًِ ّاي هٌيضيا هي گشدد وِ ايي اهش هي تَاًذ 

شوٌٌذگي تخلخل ّا هي خاصيت پ ٍٍجَد فاصّايي هاًٌذ فاياليت  دليل وِ همذاس اٍليَيي اًذن هي تاضذ تِ

 [5][4]تَاًذ افت استحىام ًاضي اص ٍجَد ضىاف ّاي تيي داًِ اي سا جثشاى وٌذ.

)فالذ افضٍدًي  Aًطاى هي دّذ وِ ًوًَِ دسجِ ساًتيگشاد  900دهاي  ًتايج همايسِ ّذايت حشاستي دس 

kcal/mh 1.643داساي ّذايت حشاستي  اٍليَيي(
o
c  ًًَِو ٍD  ٍليَيي داساي ّذايت دسصذ ا 00تا افضٍدى

kcal/mh 565/5حشاستي 
o
c .ضيا هي تَاًذ تِ ياضافِ ضذى اٍليَيي تِ جشم ّاي اليِ واسي تاًذيص هٌهي تاضذ

حفظ دهاي فَالد هزاب  ٍ دس ًْايت هَجةداليل هختلف تاػث واّص ّذايت حشاستي ايي جشم ّا گشدد

هي  gr/cm33/3 ٌيضيا ايشاى داساي داًسيتٍِ ه gr/cm3 79/0 گشدد.اٍليَيي هَسد استفادُ داساي داًسيتِ

پس اص پخت فاص ّاي ػوذُ  تاضذ.داًسيتِ تواهي ًوًَِ ّا پس اص پخت اص داًسيتِ جشم هٌيضيايي ووتش هي تاضذ.

پشيىالس داساي ّذايت حشاستي تاالتشي ًسثت تِ اص يه سَ ضاهل پشيىالس ٍ فَسستشيت هي تاضذ.

يل ساختاس جشم اص ته فاصي تِ دٍ فاصي تاػث واّص ّذايت تثذ ٍ اص سَي ديگشفَسستشيت هي تاضذ 

حشاستي هي ضَد.تٌاتشايي تِ ػلت داًسيتِ پاييي تش ،ّذايت حشاستي پاييي تش فَسستشيت ٍ ّوچٌيي چٌذ فاصي 

 [2]تَدى ّذايت حشاستي واّص هي تايذ.



 Bدگي ٍ ًوًَِ داساي تيطتشيي هيضاى خَس Aًتايج پس اص تست خَسدگي ًطاى داد وِ ًوًَِ  7ضىل 

 تاصيسيتِ ضىاف ياٍليَيٌ- هٌيضيا پالستش ّاي جشم وِداساي ووتشيي هيضاى خَسدگي هي تاضذ.دليل آى ايٌست 

وِ هي تَاًذ روش دليل ديگشي هي دّذ. واّص سا خَسدگي ًتيجِ دس ٍ دادُ واّص سا پالستش ٍ سشتاسُ هياى

 هاًٌذ ّايي فاص سشتاسُ تا تواس دس تَاًذ يه ّوضهاى صَست تِ اٍليَيي ٍ MgO حضَس گشدد ايي است وِ

 حولِ اص پذيذُ ايي وِ تطىيل دّذ MgOتا ًمغِ رٍب تاال تش سٍي سغح  سيليىات ولسين دي ٍ فَسستشيت

ُ ًفَر سشتاسُ تِ تِ ػٌَاى سغح هطتشن وٌتشل وٌٌذ ي ديشگذاص تَالغ ايي فاص ّا .وٌذ هي جلَگيشي سشتاسُ

 [6]دسٍى جشم ػول خَاٌّذ وشد.

 

 نتيجه گيري:

ِ تاصيسيتِ هاتيي جشم ٍ سشتاسُ تاًذيص تاػث افضايص هماٍهت ليَيي هي تَاًذ تِ دليل واّص فاصلافضٍدى اٍ 

 .تِ خَسدگي جشم گشدد

فضٍدى اٍليَيي هي تَاًذ تاػث واّص ّذايت حشاستي ٍ دس ًتيجِ اتالف حشاستي هزاب فَالد گشدد وِ ايي ا

 تٌَع فاصّاي هختلف ٍ ّوچٌيي داًسيتِ ووتش اٍليَيي هي تاضذ.اهش تِ دليل ٍجَد فاص فَسستشيت، 

 استحىام فطاسي سشد تا افضٍدى اٍليَيي تغييش چٌذاًي ًوي وٌذ.

 
 

 

 

 

 

 

 : فشهَالسيَى جشم ّاي اليِ واسي تاًذيص تا استفادُ اص هماديش هختلف اٍليَيي5جذٍل ضواسُ 



 

 : آًاليض ضيويايي هَاد اٍليِ هَسد استفاد0ُجذٍل ضواسُ 

Calcined olivine 92 iran Phase % /sample 

43 4 SiO2 
8.8 0.3 Fe2O3 

0.52 0.2 Al2O3 
1.1 3.2 CaO 

44.4 92 MgO 
1.72 0 LoI 
2.79 3.3 BD(gr/cm3) 

- 0.8 C/S 
 

 

 

 

 

 

 

formula 
 

A B C D 

 
92 iran 

<1 55 50 55 50 
P 45 40 35 30 

 
olivine 

<1 - 5 - 5 

P - 5 55 55 



 دسجِ ساًتيگشاد: 900: ًتايج تخلخل پس اص پخت دس دهاي 5 ضىل

 

 :دسجِ ساًتيگشاد 900:ًتايج داًسيتِ پس اص پخت دس دهاي 0 ضىل 



 

 دسجِ ساًتيگشاد: 5650: ًتايج تخلخل پس اص پخت دس دهاي 3ضىل 

 دسجِ ساًتيگشاد 5650:ًتايج داًسيتِ پس اص پخت دس دهاي 4ضىل 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دسجِ ساًتيگشاد: 900:ًتايج استحىام فطاسي سشد پس اص پخت دس دهاي  5لضى

 

 

 
 دسجِ ساًتيگشاد: 5650ًتايج استحىام فطاسي سشد پس اص دهاي : 6ضىل 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دسجِ ساًتيگشاد 5650:تست خَسدگي تَتِ دس دهاي  7ضىل 
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