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  زدايي گاز لنس ستورالعمل استفاده ازد

 

  مقدمه

 شارژ كوره شيميايي،واكنش هاي يا محصوالت احتراق و حتي برخي وجود هوا  فلز مذاب در حين ذوب شدن به واسطه گري،در اكثر فرايندهاي ريخته 
مذاب باعث كاهش كيفيت ذوب و ايجاد ضايعات در قطعات  درونآخال ها و يا گاز حبس شده  وجود اين نمايد،تواند ناخالصي و يا گاز در خود حبس مي

 .بيلت) _شمش _قطعه( توليدي مي گردد

اين عمل باعث ايجاد فلوتاسيون و  مي باشد ازت)آرگون يا ( خنثي  دمش گاز هاي حذف اين ناخالصي ها و گازهاي مضر استفاده از يكي از موثرترين راه
 حذف وها و يا جذب حباب هاي گاز باعث  آخالدر كف كوره و يا بوته هاي ريخته گري بوده و با سبك سازي  تالطم ناشي از تشكيل حباب هاي ريز

 گردد.ميمذاب مصرفي  رسيدن به دانسيته مطلوب و افزايش كيفيت

به داخل ذوب وارد نمايند حباب هاي خارج  لوله رانموده و  اگر يك لوله يا شيئي شبيه آن را به مخزن گاز خنثي وصلتصور عمومي  بر اين است كه 
تواند باعث سبك سازي پاها و خروج گاز شود. اما متاسفانه اين تصور نادرست بوده و حباب هاي درشت ايجاد شده توسط يك لوله فقط ميلوله شده از 

منتهي مي گردد و لذا بهترين روش براي آغاز زدايي و گاز زدايي استفاده از سيستم چرخشي بوده و پس از و حذف ناكافي آخال و گاز  به تالطم شديد
 لنس داراي توپي متخلخل راندمان و تاثير مناسب در حذف آخال و گاز دارد. آن دمش گاز توسط
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لنس گاززدايي با توپي متخلخل
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  روش انجام فرآيند

پيش  تا  قرار دهيمدقيقه تا حداكثر يك ساعت  ٣٠به مدت حداقل  براي انجام عمليات گاز زدايي الزم است ابتدا لنس را در منطقه گرم و يا باالي كوره
شديد و غير توسط رگوالتور تنظيم شود به نحوي كه پاشش  گاز خنثيتناژ كوره يا پاتيل الزم است فشار گاز كپسول  سپس بر اساس مقدار.گرم شود

سانتيمتر مي توان فشار  ٨٠كيلو گرم آلومينيوم در داخل يك پاتيل با عمق  ٥٠٠براي  به عنوان مثال ،فلز مذاب به هيچ وجه مشاهده نگردد قطراتايمن 
تا  يك عدد شير دستي تعبيه شود لنسروي اتصاالت  بر .و براي وزن هاي كمتر مي توان فشار را كاهش داد تنظيم نمود بار ٢گاز رگوالتور را حدود 

تا مواد مذاب  درصد باز باشد ٣٠بايد تا حدود  شير گازلنس به داخل مذاب فرو برده مي شود  در زماني كه ،امكان پذير باشد تنظيم مقدار دبي گاز عبوري
از به آرامي باز شود تا به حداكثر دبي مورد نياز شير گ سانتي متري از كف پاتيل يا بوته رسيد ١٠نفوذ نكند وقتي لنس به عمق حدود  لنسبه داخل 

 .دست پيدا كنيم
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 پس از اتمام.باشدمي  الزمدقيقه زمان  ٢٠تا  ١٥ آلومينيومكيلوگرم  ٦٠٠با ظرفيت  به عنوان مثال براي بوتهگذشته زمان الزم براي گاز زدايي   پس از
فشار زياد گاز  مي شود،به طور كامل از مذاب خارج  لنستا زماني كه  زمان گاززدايي در لحظه خروج لنس از داخل مذاب به تدريج بايد شير بسته شود

نفوذ مذاب پيش از خروج لنس از داخل مذاب قطع شود امكان  و همچنين بايد در نظر بگيريد كه اگر عبور گاز نشوداطراف به باعث پراكنده شدن مذاب 
عمليات گاز زدايي انجام شود تا به طور كامل فالكس كه حاوي مواد شيميايي  پيش اززني  فالكسعمل  توصيه مي شود. وجود دارد لنسمسدود شدن  و

كليه ضوابط و قوانين ايمني  رعايت تكميل نمايد. گاززدايي لنسرا به همراه عمليات تصفيه مذاب  سطحبتواند از عمق تا  گداز آور و سرباره گير است
مي  .و همينطور شيلد محافظ صورت مي باشد لباس كار مناسبو گاززدايي الزامي بوده و اپراتورها ملزم به استفاده از دستكش  لنسفردي در استفاده از 

اجرا نمود تا بدين وسيله ايمني پرسنل افزايش يافته و  همزمان و خودكار دمش گاز را به طور  ورود لنس و , توان با استفاده از يك سيستم پنوماتيكي
  انجام شود. فرايند گاززدايي به طور كامل و يكنواخت
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