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فرايند تهیهی شیشهی سربي با استفاده از کورهی دوار و آسیاب پودر
*رفیععلي رحیمي
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 با توجه به کم بودن حجم محصول شیشهي. براي ذوب شیشهي سربی است،هدف این مقاله استفاده از کورهي دوار ذوب فریت

:چکیده

 با استفاده از،تولیدي در طول روز یا در طول سال و به دلیل هزینهي باالي سرمایهگذاري براي ساخت کورهي ذوب متداول در صنعت شیشه
 بعد از انجام آزمایشهاي خوردگی. عملیات ذوب شیشهي سربی در این کوره به انجام رسید،کورهي دوار و با انجام یک رشته اصالحات در آن
 مشخص شد که این ماده نسبت به مذاب شیشهي سربی از مقاومت در برابر،بر روي بوتههاي آلومینایی و بر رسی ریز ساختار و ترکیب شیشه
 شیشهي سربی پس از ذوب و همزنی در. لذا از آجرهاي آلومینایی به عنوان دیرگداز محفظهي کوره استفاده شد.خوردگی مناسب برخوردار است
 فریتسازي و، عملیات ذوب. میکرون آسیاب شد57  به وسیلهي آسیاب گلولهاي با جدارهي درونی و گلولههاي آلومینایی تا زیر،درون این کوره
 تغییر رنگ و تغییر ترکیب ناشی از ورود عنصر آلومینیم به صورت اتمی به، نتایج حاصل هیچ گونه ناخالصی ذوب نشده.آسیاب پنج بار تکرار شد
 عملیات یکنواختسازيِ ترکیبی و حذف حباب از درون مذاب نیز به خوبی به. نشان نداد،درون شیشهي سربی را که منجر به تغییرات اساسی شود
.وسیلهي این کوره انجام شد

 آسیاب پودر، کورهی دوار، شیشهی سربي:کلیدواژهها

Lead Silicate Glass Manufacturing by Using Rotary Kiln and Milling of Powder
R.A. Rahimi*
Material Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, P.O.Box: 81465-1589, Esfahan – Iran

Abstract: The aim of this work is to introduce the application of a rotary kiln system to be used in
enamel industry for the purpose of melting lead silicate glass. Due to low volume of lead silicate glass
produces during a day or a year, and the necessity to spend a large capital investment for using
customary glass melting furnaces, it was decided to apply a rotary kiln system for melting lead silicate
glass. In order to be assured for the high corrosion and temperature resistance, alumina refractories were
used as a refractory for the inner lining of the rotary kiln. The lead silicate glass after melting and mixing
inside the kiln and fritting was grinded inside a ball mill with alumina lining and balls to a powder of
mesh size finer than 75 micron. The melting, fritting and milling were repeated 5 times. The results
showed that there was neither entered any impurity from the refractory particles nor observed any color
and composition change due to entrance of aluminum element to the lead silicate glass melt. The
homogenization of the glass composition and the removal of the bubble from the glass melt was carried
out extremely well.
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 .9مقدمه

کوره مورد استفاده قرار میگیرند از نوع سیلیسیاند .پس از مدتی

در صنعت شیشه از آجرهاي ذوب و ریختهگري زاک

که ضخامت الیهي دیرگداز کوره در اثر خوردگی درون مذاب

(زیرکونیا -آلومینا -سیلیس) به عنوان دیرگداز محفظهي ذوب

کم شد ،آجر چینی کوره تجدید میشود .در مورد شیشهي

شیشه استفاده میشود .این آجرها نسبت به سایر دیرگدازها از

سربی ،خلوص آجر سیلیسی نسبت به آجري که در کورهي

مقاومت در برابر خوردگی شیمیایی فوقالعاده باالیی برخوردارند

فریتسازي مورد استفاده قرار میگیرد باید خیلی باال باشد.

ولی تحمل ضربهي حرارتی خوبی را ندارند .لذا به منظور

در صورت استفاده از آجر سیلیسی ،تبدیالت فازي آجرهاي

جلوگیري از تخریب ،دماي کوره بسیار به آرامی افزایش داده

سیلیسی به دلیل توأم بودن با تغییر حجم ،در نواحی تبدیل یافته

میشود .کوره در تمام مدت روشن است و با تمام شدن عمر

باعث ایجاد ترک و ریزش نسوز و کاهش طول عمر میشود [.]9

آجرها خاموش میشود .در صنعت شیشه که محصول معینی

عالوه بر مسایل خوردگی باالي آجرهاي سیلیسی درون مذاب

تولید میشود استفاده از آن از نظر سرمایهگذاري و هزینهي

شیشه ،ضعف ناشی از ضربهي حرارتی ،اصلیترین عامل در

مصرفی ،مقرون به صرفه است ].[6 ،9 ،1 ،2

ناتوانی این دیرگداز در پاسخگویی به نیازها در این کار بود.

شفافیت باال براي شیشههاي سربی با ضخامت باال ،که در

شکل  2نمودار فازي  Al1O9-SiO1-PbOرا نشان میدهد.

سلولهاي داغ مورد استفاده قرار میگیرند ،از اهمیت

در منطقهي دو فازي  PbO-SiO1ترکیبهاي واسطهي زیادي در

فوقالعادهاي برخوردار است .شیشههاي سربی به دلیل دارا بودن

نزدیکی سرب اکسید مشاهده میشوند .همزمان هر سه ترکیب

مقدار زیاد سرب ،بیشترین ضریب شکست را در بین شیشههاي

سیلیس و سرب اکسید (به شکل مخلوط پودري) و آلومینا به

سیلیکاتی دارند .ضریب شکست باالي این نوع شیشه ،باعث

شکل یک قطعهي کلوخه شده در کنار هم درون بوته قرار دارند.

میشود عملآوري شیشه با شفافیت باال حتی در ضخامتهاي

در مجموعهي سیلیس -سرب اکسید -آلومینا ،از نظر سینتیکی

پایینتر نسبت به شیشههاي معمولی ،خیلی سخت باشد .براي

سرعت واکنش مابین اجزاي مخلوط پودري سیلیس و سرب

افزایش یکنواختی ترکیب و بهبود شفافیت شیشه ،در صنعت

اکسید خیلی بیشتر از اجزاي آلومینا -سرب اکسید است.

شیشهسازي با نصب همزن در نواحی مختلف ،میزان یکنواختی

اوالً ترکیب واسطه با مقدار مولی یکسان  SiO1–PbOداراي

مذاب را افزایش میدهند ] .[5 ،4 ،7لذا ،کوره باید توانایی

دمـاي ذوب زیـر  299˚Cاسـت ،در حالـی کـه تـرکیب واسطهي

همزدن مذاب را داشته باشد .کورهي دوار توانایی انجام این

 Al1O9-PbOداراي دماي ذوب حدود  2599˚Cاست و چون

کارها را دارا است .معیارهایی که در طراحی کورهي دوار براي

محصول واکنش یک مادهي جامد است سرعت انجام واکنش به

ذوب شیشه سربی به آن توجه میشود ،عبارتاند از آجر

شدت پایین میآید .ثانیاً آلومینا به شکل یک قطعهي کلوخه شده

دیرگداز جدارهي داخلی کوره که در معرض خوردگی ناشی از

و متراکم است .لذا مساحت در معرض آن با سرب اکسید خیلی

مذاب قرار دارد ،دماي ذوب و زمان نگهداري ،مدت همزدن

پایینتر است .انجام واکنش مستلزم نفوذ از مرز بین دانهها است.

مذاب ،مشکالت احتمالی در صورت حل شدن و کندگی

لذا به محض انجام واکنش بین آلومینا و سرب اکسید ،تمامی

آجرهاي دیرگداز و وارد شدن آنها به درون مذاب به صورت

سرب اکسید با سیلیس واکنش داده و مذاب شیشهي سربی با

ذرات ریز ذوب نشده ،شکستن و ترک خوردن آجرهاي

دماي ذوب پایین به وجود میآید.

دیرگداز به دلیل ضربهي حرارتی در صورت قطع شدن برق ،گاز

با توجه به اینکه ترکیب شیشهي سربی حدود  59%وزنی

شهري و افت ناگهانی دماي کوره [.]21 ،22 ،29 ،3 ،2

سرب اکسید و  99%وزنی سیلیس است ،اگر ترکیب فوق در

اصلیترین پارامترها در انتخاب دیرگداز کوره ،عدم ایجاد

دماي ذوب مخلوط ( )2199˚Cنگهداري شود ،مطابق نمودار

آلودگی در درون مذاب شیشهي سربی به صورت ذرات ذوب

فازي مقدار آلومیناي ترکیب میتواند باالتر رود .چون در مدت

نشده و عدم ایجاد رنگ هستند .در ترکیب فریت ،مقدار زیادي

یک الی دو ساعت عمل ذوب کامل و مذاب سریعاً خنک

سیلیس وجود دارد .دیرگدازهایی که در صنعت براي جدارهي

میشود ،عمالً از نظر سینتیکی فرصت کافی براي حل شدن مقدار
29

فرایند تهیهي شیشهي سربی با استفاده از کورهي . . .

آجرهاي دیرگداز آلومینایی داراي دماي گداز باالي

(الف)

 2599˚Cو مقاومت در برابر خوردگی شیمیایی باال هستند و از
نظر تحمل ضربهي حرارتی نیز به مراتب بهتر از آجرهاي ذوب و
ریختهگري (زیرکونیا -آلومینا -سیلیس) یا سیلیسی عمل
میکنند .دیرگداز آلومینایی در داخل کشور و با هزینهي پایین
قابل تهیه است .کورههایی که با آجرهاي سیلیس ساخته میشوند
همانند آنچه که در مورد نسوزهاي زاک گفته شد ،یکبار
روشن و پس از چندین ماه وقتی که کوره فرسوده شد خاموش
میشوند .در صورتی که در مورد آجرهاي آلومینایی اینگونه
نبوده ،در موقع نیاز کوره روشن و در مواقعی که نیازي به استفاده
از آن نیست کوره خاموش میشود .براي جلوگیري از آسیبهاي

احتمالی ناشی از ضربهي حرارتی در موقع روشن و خاموش
کردن کوره ،الزم است آهنگ تغییر دماي کوره به گونهاي باشد

(ب)

که در مدت یک هفته از دماي محیط به دماي مورد نیاز
( )2999˚Cو در زمان خاموش شدن نیز در همان مدت از دماي
کار به دماي محیط برسد [.]23 ،22 ،25 ،24 ،27 ،26 ،29

محدودهي ترکیبی مذاب شیشه سربی

 .2روش کار
مواد اولیهي مصرفی با ترکیب شیمیایی گزارش شده در جدول 2
Wt pct sio2

از قبیل سیلیس و سرنج صنعتی با خلوص باال و مواد فرعی از قبیل
 TiO1 ،ZrO1 ،K1O ،Na1Oو  As1O9با خلوص شیمیایی باال از
شرکت آلدریچ تهیه شدند .ذوب مواد خام شیشهي سربی در
مدت یک ساعت در دماي  2999˚Cبه انجام رسید .پس از ذوب،
دماي مذاب تا  2299˚Cپایین آورده شد و در این دما به مدت 6
ساعت نگه داشته شد .مذاب سپس به درون محفظهي آب تخلیه

Wt pct PbO

شد .فریت حاصل ،در آسیاب گلولهاي در محیط آب و با

شکل  .9الف) نمودار فازي دوتایی  Al1O9-PbO-SiO1و ب) بزرگ شدهي

گلولههاي آلومینایی ،به اندازهي  57میکرون آسیاب شد.

گوشهي پایین -راست نمودار الف ].[29

محصول آسیاب پس از خشک شدن ،درون بوته ریخته شده
مجدداً پنج بار عمل ذوب و همزنی مذاب ،فریتسازي و آسیاب

باالي آلومینا در درون مذاب شیشهي سربی داده نمیشود .در

تکرار شد .نسبت گلوله ،پودر شیشه و آب در محفظهي آسیاب

آزمایشگاه ،عمل ذوب شیشهي سربی با استفاده از بوتههاي

گلولهاي به ترتیب  99درصد حجمی گلوله 97 ،درصد حجمی

آلومینایی انجام شد و در مدت ذوب ،آلومینا مقاومت در برابر

مواد و  97درصد حجمی آب تعیین شد تا ناخالصی از طریق

خوردگی شیمیایی خوبی از خود نشان داد .در صورت وجود

سایش ناچیز باشد [ .]19به دلیل اهمیت کنترل ورود ناخالصی به

خوردگی آلومینا و وارد شدن آن به ترکیب شیشه ،آلومینیم نه

شیشهي سربی و ثابت نگهداشتن مقدار سرب ترکیب شیشه در

تنها ایجاد مشکل نمینمود بلکه در کنار سیلیسیم به عنوان

مراحل مختلف فرایند تولید ،ترکیب شیمیایی آن پس از کامل

شیشهساز و در جهت استحکام بخشیدن به شیشه عمل مینمود.

شدن ذوب با استفاده از دستگاه )SEM-EDS (Philips, XL30

تعیین و در جدول  1گزارش شد.
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جدول  .9ترکیب شیمیایی نمونههاي مختلف شیشهي سربی
PbO

SiO1

ZrO1

TiO1

Na1O

K1O

As1O9

درصد وزنی

52/9

15/9

-

-

9 /7

2 /9

9 /9

درصد مولی

((69/2

((75/6

-

-

((2/9

((2/9

()9/1

درصد وزنی

59/9

16/4

1/6

2/1

9 /7

2 /9

9 /9

درصد مولی

()69/1

((71/2

()1/7

()2/1

((2/9

((2/6

()9/2

نمونه
S99

S9

جدول  .2ترکیب شیمیایی نمونههاي مختلف شیشهي سربی تولید شده
PbO

SiO1

ZrO1

TiO1

Na1O

K1O

As1O9

Al1O9

درصد وزنی

42/7

15/7

-

-

9 /7

2 /9

9 /9

1 /1

درصد مولی

()92/5

((75/5

-

-

((2/9

((2/9

()9/1

()1/5

درصد وزنی

42/7

16/9

1/6

2/9

9 /4

2 /9

9 /9

1 /1

درصد مولی

()93/9

((72/2

()1/7

()2/4

((2/1

((2/6

()9/1

()1/2

نمونه
S99

S9

با توجه به دادههاي تجربی و اطالعات به دست آمده از

مخلوطکن با ورق فوالدي ضد سایش و با پوشش داخلی از

مطالعات ،بدنهي کورهي دوار با ظرفیت ذوب یک تن شیشهي

جنس الستیک به ضخامت  9میلیمتر براي مخلوطسازي مرحلهاي

سربی ،از ورقهي فوالدي  ST37با ضخامت  2میلیمتر ،با

مواد اولیهي مصرفی شیشهي سربی به وزن  79کیلوگرم با سرعت

غلطکهاي زیر کورهي از جنس چدن خاکستري به تعداد  6عدد

دوران  27الی  19دور بر دقیقه ،توسط شرکت طراحی و ساخت

و موتور الکتریکی به قدرت  9اسب بخار و  219دور بر دقیقه با

اورانوس کاسپین ساخته شد .بدنهي فوالدي آسیاب گلولهاي از

گیربکس حلزونی (یک به سی) و با شفت به قطر  79میلیمتر،

ورقهي فوالدي  ST37به ضخامت ده میلیمتر با پوشش داخلی

توسط شرکت آسه ساخته شد .آجرهاي آلومینایی با چگالی 9/7

فایبر گالس به ضخامت  1میلیمتر و موتور الکتریکی 11

گرم بر سانتیمتر مکعب ،مالت مابین آجرها و جرم ریختنی

کیلووات توسط شرکت ایران مهند در بیرون از سازمان ساخته و

آلومینایی براي دو سر مخروطی از شرکت فرآوردههاي نسوز

در محل کارگاه ،آجرچینی شد .جدارهي درونی توسط آجرهاي

ایران تهیه شد .عملیات آجر چینی درون کوره ،ریختن جرم

آلومینایی تخت انحنادار ساخته شده توسط شرکت سرامیکهاي

آلومینایی در دو سر مخروطی ،نصب هود و دودکش و آجر

صنعتی اردکان آجرچینی شد و از گلولههاي آلومینایی با اندازههاي

چینی منطقهي آتشخوار هود با استفاده از آجرهاي شاموتی،

متغیر ساخته شده توسط شرکت فوق براي آسیاب پودر شیشه

نصب سکوي باالي کوره و سینتر جرمهاي ریختنی دو سر

استفاده شد .سکوي باالي آسیاب گلولهاي با نظارت متخصصین

مخروطی ،عملیات لولهکشی گاز و نصب مشعل و سیستمهاي

گروه سرامیک طراحی و ساخته شد.
براي اندازهگیري دماي کوره و کنترل دستی مقدار جریان

مدار الکتریکی و کنترلی و راهاندازي نهایی کوره توسط شرکت

()2

سپیدان بازرگان پاسارگاد انجام شد .احداث سازهي بتن ،نصب

گاز به مشعل ،از پیرومتر نوري کولکس با محدودهي دمایی

ریل در محدودهي زیر کوره ،ساخت محفظهي فوالدي براي

 279تا  ،2299˚Cبه صورت تفنگی و لیزري و قابل اتصال به

تخلیهي مذاب شیشه که درون آن محفظه سوراخدار نصب شده

کامپیوتر استفاده شد .از ترازوي رقمی ساخت شرکت کرن ،مدل

بود و ساخت محفظهي فوالدي به منظور انتقال مواد اولیه به باالي

 ،440-47Nبا دقت ده گرم براي توزین مواد اولیه با وزن باال و

کوره و شارژ آن به درون کوره توسط متخصصین گروه

براي توزین وزنهاي کمتر از ترازوي متلر با دقت یک دهم گرم

سرامیک به انجام رسید.

استفاده شد.
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 .3نتايج و بحث

(الف)

چگالی بوتهها  9/21گرم بر سانتیمتر مکعب ،معادل  34درصد
چگالی نظري آلومینا به دست آمد .جدولهاي  2و  ،1نتایج
تجزیهي عنصري ترکیب اولیهي شیشه و ترکیب نهایی نمونههاي
 S99و  S9پس از چندین مرحله ذوب را نشان میدهد .نتایج نشان
داد که ترکیب شیشه ثابت مانده و پس از چندین مرحله فریت و
آسیاب شدن ،مقدار آلومینیم موجود در ترکیب نهایتاً به یک
مقدار ثابت حدود  1درصد رسید .نقش عنصر آلومینیم در شبکهي

(ب)

شیشهي سربی که داراي ساختار گسستهاي است شبیه عنصر
سیلیسیم است ،بیشتر از دو درصد نیز مشکلی در کیفیت شیشه
از نظر جذب پرتو گاما و شفافیت ایجاد نمیکند.
شکل  1ریزنگار الکترونی ( )SEMسطح مقطع شکست
بوتهي آلومینایی را براي هر دو حالت قبل و بعد از قرارگیري در
مجاورت مذاب شیشهي سربی را نشان میدهد .همانطور که
مشخص است بوته داراي تراکم باالیی است.
شکل  9نتایج تجزیهي  EDSو همچنین جدول  9نتایج

شکل  .2ریزنگار الکترونی بوتهي آلومینایی؛ الف) در قبل از قرارگیري در

تجزیهي  EDSکاتیونی نواحی مختلف بوتهي آلومینایی را نشان

مجاورت مذاب شیشه ،ب) بعد از قرارگیري.

میدهد .شکل  6تصویري از بوتهي آلومینایی را نشان میدهد که

(الف)

در حد فاصل سطح مذاب خوردگی دارد .براساس بررسی
دیاگرام فازي سهتایی آلومینا -سرب اکسید -سیلیس و بررسیهاي

تجربی و تجزیههاي میکروسکوپ الکترونی ،مشخص است که
بوتهي آلومینایی درون مذاب شیشهي سربی خورده میشود ولی
سرعت آن پایین است .به همین علت باید دقت نمود که با کاهش
زمان نگهداري در دماي باال ،مقدار آلومینایی که از این طریق
وارد مذاب شیشهي سربی میشود بیشتر از  9درصد وزنی نباشد.
البته پیشبینی میشود که به دلیل چگالی باالي دیرگداز

(ب)

آلومینایی و استفاده از ذرات آلومیناي ذوب شدهي درشت دانه
در ساخت دیرگداز که باعث کاهش مقدار مرز دانهاي میشود،
مقدار خوردگی آجرهاي فوق کم باشد .با توجه به جمیع موارد
از قبیل مقیاس و حجم پایین تولید و محدودیتهاي فنی و مسایل
اقتصادي استفاده از این نوع آجر به صرفه بود.

شکل  .3نتیجهي تجزیهي EDS؛ الف) سطح بوتهي آلومینایی و ب) ناحیهاي
از بوتهي آلومینایی که مذاب به درون آن نفوذ کرده است.
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جدول  .3نتایج تجزیهي  EDSکاتیونی نواحی مختلف بوتهي آلومینایی که
شیشه به درون آن نفوذ کرده است
ترکیب کاتیونی نواحی مختلف بوتهي آلومینا
آلومینا
عنصر

درصد
وزنی

فصل مشترک
At%

درصد
وزنی

At%

الیهاي که شیشه نفوذ
کرده
درصد
وزنی

At%

Al

299

299

63/57

21/44

4/56

19/92

Si

-

-

6/43

5/63

21/62

69/26

Pb

-

-

67/74

3/24

29/24

94/92

سیلیس
ناحیهي با غلظت سرب کمتر

شکل  .8طرحوارهي مذاب شیشه با مقدار سرب باال که ذرهي سیلیس ذوب
نشده را مورد هدف قرار داده و یک الیهي شیشهاي غنی از سیلیس بین مذاب
و ذرهي سیلیسی تشکیل میشود را نشان میدهد.

گودي ایجاد شده در بوتهي
آلومینایی در حد فاصل سطح

شکل  4چهار وجهیهاي سیلیسی را نشان میدهد که وقتی
غلظت آنها در درون مذاب غنی از سرب اکسید کم است ،به
صورت انفرادي پراکندهاند .وقتی که غلظت سیلیس مذاب
افزایش پیدا میکند ،به همان نسبت تعداد چهار وجهیهاي
سیلیسـی در تـرکیب آن افزایش پیدا میکند ،به طوري که مقـدار
آنها در نزدیکی ذرات سیلیسی بیشتر و در نواحی دور از آن
شکل  .4خوردگی بوتهي آلومینایی از ناحیهي سطح مذاب شیشهي سربی.

کمتر میشود .با افزایش غلظت چهار وجهیهاي سیلیسی در
درون مذاب ،در مرحلهي بعد ،مطابق شکل  5دو تا از این چهار

اجزاي اصلی ترکیب شیشهي سربی ،سرب اکسید و سیلیس

وجهیها از طریق یکی از رئوسشان به همدیگر وصل میشوند.

است .دماي ذوب سرب اکسید حدود  599˚Cو از آنِ سیلیس

با افزایش روند حل شدن سیلیس در درون مذاب ،همانطور که

 2599˚Cاست .سلولهاي اولیهي هر کدام از اکسیدهاي فوق

شکل  2نشان میدهد ،چهار وجهیهاي سیلیسی ،زنجیرههاي

داراي ساختار متفاوتی هستند .حضور سیلیس و سرب اکسید در

سهتایی ،چهارتایی و چندتایی تشکیل میدهند .در مراحل پایانی

کنار هم بنا به دالیل ترمودینامیکی و کاهش انرژي آزاد (نزول

عملیات ذوب ،در برخی نواحی ممکن است چهار وجهیهاي

نقطهي انجماد در اثر حضور ناخالصی ،رابطهي کالزیوس-

سیلیسی سه رأسشان را با همدیگر به اشتراک بگذارند .البته با

کالپیرون) ،باعث میشود که دماي ذوب مخلوط از دماي ذوب

توجه به درصد مولی ترکیب (سرب اکسید  69%مولی و سیلیس

سرب اکسید خالص کمتر شود (شکل  .]12[ )2سرب اکسید

کمی بیشتر از  79%مولی) ،احتمال انجام این عمل کم است.

موجود در نواحی مختلف به همراه مقدار جزیی سیلیس ذوب

سرب اکسید مثل اکسیدهاي قلیایی و قلیایی خاکی شبکهي

شده و اولین مذاب شیشه تشکیل میشود .به مرور زمان ذرات

پیوستهي سیلیسی را شکسته و به عنوان دگرگونساز شبکه در

سیلیسی بیشتري در مذاب حل شده و به این ترتیب غلظت آن

ساختار شیشهي سربی ،عمل میکند.

در مذاب افزایش مییابد .شکل  7به نوعی نمایانگر این مطلب
است به طوري که مذاب غنی از سرب با حل کردن سیلیس در
مجاورت سطح آن ،مذابی با غلظت باالتري از سیلیس را تشکیل
میدهد.
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سیلیس از گرانروي خیلی باال و چگالی پایین برخوردار است.
تفاوت در شارندگی و چگالی باعث میشود که مخلوط این
مذابها به راحتی با همدیگر محلول یکنواخت تشکیل ندهند و
در نواحی مختلف مذاب حضور نایکنواختی از چهار وجهیهاي
سیلیسی را که هیچکدام از رئوسشان را به اشتراک نگذاشته و
زنجیرههاي چندتایی تشکیل ندادهاند شاهد باشیم (شکل .)3
ایجاد این نوع نایکنواختی در ترکیب در اکثر مذابهاي
سرامیکی که مخلوطی از شیشههاي با ترکیب مختلف هستند،
شکل  .1ساختار اولیهي چهار وجهی سیلیس؛ اکسیژن در گوشه و اتم

طبیعی است .به همین علت در صنعت شیشه همواره در مرحلهاي

سیلیسیم در مرکز آن قرار دارد.

از فرایند ذوب ،مذاب به طور کامل همزده میشود تا نایکنواختی
ترکیب به حداقل برسد .عواملی که در ایجاد نایکنواختی ترکیب

در انواع مختلف مذابها تأثیر دارند معموالً مشترک هستند ولی
براي مثال اختالف در چگالی و گرانروي مذابهاي شیشهي
سربی باعث تشدید این رفتار میشود.
نیروي گرانش وارد بر مذابهایی که داراي مقادیر مختلفی
از سرب هستند ،متفاوت است .چگالی مذابهاي مختلف شیشهي

سربی با مقدار سرب یا سیلیس متفاوت ،با هم دیگر متفاوت است
به طوري که مذاب با چگالی باالتر در زیر و مذاب با چگالی
پایینتر بر عکس در رو قرار میگیرد .در صورتی که مذابهاي
شکل  .7اتصال دو چهار وجهی سیلیسی از طریق اتم اکسیژن گوشهي

مختلف به خوبی با همدیگر مخلوط نشده باشند ،این پدیده

چهاروجهی.

میتواند به عمل جدایش مذابهاي با ترکیب مختلف از هم
کمک کند .با همزدن مخلوط مذابهاي مختلف ،حجم

مذابهاي با شارندگی باال با حل کردن مذابهاي با شارندگی
پایین در خود ،افزایش پیدا میکند .به طوري که به مرور زمان
مطابق شکل  ،29اتمهاي سرب که داراي آزادي حرکت بیشتري

هستند و غلظتشان در مذابهاي با شارندگی باال بیشتر است،
به منظور کاهش اختالف غلظت و کم کردن انرژي آزاد سیستم
به درون مذاب با شارندگی کم نفوذ میکنند .برعکس اتمهاي
سیلیسیم که غلظت آنها در مذاب با شارندگی کم بیشتر است
در جهت کاهش غلظت و انرژي آزاد سیستم به درون مذاب با
شکل  .5اتصال تعداد زیادي از چهار وجهیهاي سیلیسی که در مذابهاي

شارندگی باال حرکت میکنند .بدینترتیب مذاب با شارندگی

غنی از سیلیس اتفاق میافتد.

باال ،مذابهاي با شارندگی کم را در خود حل کرده و یک
محلول یکنواخت از شیشهي سربی حاصل میشود که در تمامی
نقاط آن غلظت سرب ،سیلیس و هر جزء ترکیبی دیگر یکسان

در بین مواد سرامیکی ،مذاب غنی از سرب داراي گرانروي

خواهد بود.

خیلی پایین و چگالی باال است ،در حالی که مذاب غنی از
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شکستن یا حل شدن آن در درون مذاب مشاهده نشد .کوره در
مواقع نیاز روشن و در موقعی که نیاز نبود خاموش میشد.
عملیات ذوب و همزنی درون کوره در دماي  2199˚Cو بعداً
 2299˚Cبه مدت  9ساعت ،فریتسازي از طریق تخلیهي مذاب

مذاب با مقدار

به درون آب و آسیاب پودر شیشهي سربی به مدت  7ساعت

سرب متوسط

براي هر مقدار یک تنی انجام میگرفت .نتایج آزمایش شیمیایی
شیشه در پایان مرحله نشان داد که مقدار آلومینا به مقدار  1درصد
وزنی افزایش یافته است و هیچگونه تغییر رنگ شیشه ،وجود
ذرات ذوب نشده یا حباب در درون شیشه مشاهده نشد.

مذاب با مقدار
سرب نسبتاً کم

پينوشت:

شکل  .1حجم ناحیهي کوچکی از مخلوط مذابهاي با غناي مختلف سرب

2. Colex

در درون محفظهي ذوب.

شکل  .91طرحوارهاي از مذابهاي با مقادیر مختلف سرب و سیلیسیم که به
منظور کاهش انرژي آزاد سیستم در جهت کاهش گرادیان غلظت ،درون دو
مذاب نفوذ میکنند تا غلظت هر دو در مذابها یکسان شود.

 .4نتیجهگیری
پس از انجام آزمایشهاي خوردگی بر روي بوتههاي آلومینایی و
مشخص شدن مقاومت مناسب آن در برابر خوردگی ،آجرهاي
آلومینایی انتخاب شدند .آجرهاي آلومینایی براساس شکل کوره
با ابعاد مشخص از داخل کشور خریداري و نصب شدند.
همانطور که پیشبینی میشد در استفاده از این نوع آجرها به
عنوان آستري درون کوره هیچگونه مشکلی از بابت خرد شدن،
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