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 خالصه: 

این مقاله یک روش استفاده از توابع زیان کیفیت و روش بهینه سازی چند معیاره برای تعیین مقادیر پارامترهای فرآیند 

جهت تعیین کیفیت محصوالت دریک سیستم ریخته گری پیوسته را پیشنها می کند. کیفیت یک محصول ریخته 

حالت  71،  فرآیند در طول ریخته گری بستگی دارد. از اطالعات موجود در مقاالت و صنعت گری پیوسته به وضعیت

بحرانی کیفیت شناخته شده که باید برای جلوگیری از تشکیل عیوب در طول ریخته گری رعایت شود. انتخاب هریک 

گانه  71اینکه تمام حالت های  از این وضعیت های  فرآیند به یک یا چند پارامتر و مقادیر آن ها وابسته است ، تا

کیفیت بصورت همزمان رعایت شود. روند بهینه سازی پیشنهاد شده در این مطالعه شامل نمایاندن رابطه بین پاسخ و 



 

 

متغیرهای فرآیند در قالب یک تابع هدف و پیداکردن بهترین مجموعه از متغیرهای فرآیند است . تابع هدف بعنوان 

ه است که یک رابطه عملکردی بین پارامترهای ورودی یا پارامترهای فرآیند و معیارهای یک تابع زیان فرموله شد

کیفیت را ایجاد می کند.مقادیر بهینه پارامترهای فرآیند که با مینیمم کردن تابع زیان  بدست آمده از شبیه سازی با 

 ک یک مثال مخصوص ارائه شده است. الگوریتم بهینه سازی آنیلینگ بدست آمده که جزئیات آن در این مقاله با کم

 کلمات کلیدی: ریخته گری پیوسته ، بهینه سازی فرآیند مدل کیفی محصوالت ، تابع زیان ، شبیه سازی آنیلینگ. 

  مقدمه: -7

اساس عملکرد سیستم ریخته گری پیوسته تبدیل فوالد مایع با ترکیب داده شده به جامد در داخل خط با شکل و 

از طریق یک سلسله عملیات مانند عملیات قالب ، منطقه خنک سازی اسپری ، عملیت صاف کردن و  سایز مورد نظر 

غیره می باشد. برای ریخته گری موفق الزم است که رفتار فرآیند تحت حالت های مختلف برای این عملکردها درک 

تحقیقات پژوهشگران در گذشته انجام  شود. درک این نیاز و تعدادی از مدل های توسعه یافته و اصول ارزیابی بوسیله

شده است. این مدل ها از لحاظ توسعه پارامترهای مختلف فرآیند ریخته گری کمک بزرگی به ما می کنند. در تالش 

یک سیستم یک پارچه شامل مدل های فرآیند را توسعه دادند.  Subash Babuو  Kulkarniهای قبلی  

سیستم یکپارچه دیگر شامل متامدل ها را توسعه دادند. این سیستم یک  Subash Babuو   Kulkarniمتعاقبا

سودمندی خودرا از طریق دقت به همان اندازه که در سیستم های قبل بود را در یک زمان مشابه بطور خیلی موثر بر 

دیریت اساس نیاز به توزیع با معادالت کمتر نشان داده است. مشخص شده است که این دو سیستم قادر به پوشش م

تولید سیستم های ریخته گری پیوسته اند. آزمایش های مختلفی بوسیله استفاده از این سیستم ها در حاالتی که 

محصول و بهبود کیفیت محصوالت بوده است انجام  –محرک و انگیزه برای توسعه یک سیستم ، ارزیابی کیفیت فرآیند 

از سیستم ریخته پیوسته دارای کیفیت مطلوب است.سیستم  شده که دلیل آن اطمینان از این است که محصول خروجی

توسعه یافته استفاده می کند از مفهوم وضعیت های بحرانی فرآیند و رنج های پارامتر مجاز فرآیند ، توابع زیان کیفیت 

 ، و شبیه سازی آنیلینگ که جزئیات هر یک در این مقاله شرح داده می شود. 

  خالصه ای از کارهای قبلی: -2

ز منابع موجود کامال آشکار است که بسیاری از تالش ها منجربه درک و پیش بینی رفتار فرآیند ریخته گری پیوسته ا

مخصوصا رفتار فوالد در دماهای باال در طول ریخته گری شده است. از آنجا که رفتار ماده ریخته گری پارامترهای 

 2قاالت در این زمینه در زیر ارائه شده است. جدای از این فرآیند را تعیین می کند یک بررسی کوتاه از برخی از م

برای بررسی پارامترهای مختلف در یک سیستم  Subash Babuو  Kulkarniسیستم یکپارچه توسعه یافته بوسیله   

 ریخته گری مداوم نیز بصورت کوتاه مورد بحث قرار می گیرد. 

 بررسی کارهایی انجام شده توسط محققان قبلی:  -2-7

نجا که پارامترهای فرآیند و شیمی فوالد نقش مهمی در بوجود آمدن  عیوب فوالد را بطور مجزا بازی می کنند از آ

بسیاری از تنش ها می تواند چگونگی رفتار فوالد های مختلف در دماهای باال تحت شرایط مختلف را تعیین کند.در 

 ع را بررسی  می کنند. ادامه زیر قسمت ها برخی از تحقیقات منتشر شده با این موضو



 

 

 پیش بینی دمای انجماد:  -2-7-7

بمنظور پیش بینی رشد پوسته و رفتار انجماد دانستن دمای انجماد فوالد در ترکیب داده شده مهم است.دمای انجماد 

ن وابسته تحت تاثیر ثابت انجماد و انتقال حرارت از سرتاسر پوسته جامد شده است . دمای انجماد نه تنها به مقدار کرب

است بلکه به مقدار عناصر دیگر موجود در فوالد نیز بستگی دارد. کار مهمی در مدل سازی دمای انجماد فوالد بعنوان 

 ، Howe ، Nishidaتابعی از ترکیب شیمیایی با تعیین اثر هریک از عناصر بر دمای انجماد انجام شده است. آثار

Brimacombe ،  Takeuchi توجه است.حتی دانسته های مخصوص صنعتی مانند برگه های  در این زمینه مورد

 اطالعات ریخته گری پیوسته نیز در دسترس است. 

با این حال بدست آوردن یک معادله واحد که قابل اجرا برای تمام ترکیبات فوالد باشد مشکل است. مقایسه بین 

انجام شد و بهترین معادله پیشنهاد  Howeمعادالت مختلف برای پیش بینی دمای ذوب و انجماد فوالد بوسیله  

 گردید. 

 پیش بینی دمای داکتیلیته صفر و دمای غیرقابل نفوذ مایع:  -2-7-2

همه ترک ها بجز ترک های عرضی مشاهده شده در فوالد های ریخته گری پیوسته در امتداد بین دندریتی در ناحیه 

میری به جدایش میکروسکوپی عناصر محلول در بین دندریت خمیری آغاز شده و گسترش میابند. داکتیلیته منطقه خ

های جامد شده وابسته است. جدایش عناصر حل شده بصورت محلی دمای انجماد مایع بین دندریتی را کاهش می 

 (ZDT)دهد که منجربه کاهش تقریبا ناچیز داکتیلیته در این منطقه می گردد. این دما که دمای انعطاف پذیری صفر 

می شود دمایی است در هر نقطه در منطقه خمیری که فوالد دارای داکتیلیته صفر است. استفاده از یک تنش نامیده 

کششی در ناحیه خمیری می تواند دندریت ها را از هم جدا کرده و منجربه ترک خوردگی شود.ترک های بوجود آمده 

ها به اندازه کافی متراکم هستند تا ازهر نوع تغذیه در این منطقه نمی توانند توسط فوالد مایع پر شوند چراکه دندریت 

فوالد مذاب به ترک ممانعت کنند. دما در منطقه خمیری که در آن از تغذیه کردن فوالد مذاب  جلوگیری می شود 

و همکاران پیشنهاد کرده اند که منطقه دمای شکنندگی بین  Kimنامیده می شود . (LIT)دمای غیرقابل نفوذ مایع  

است.فوالد های با اختالف زیاد بین  ZDTو  LITقرار گرفته است که بترتیب مطابق با  00. 9تا 0. 9از جامد از کسری 

LIT  وZDT  استعداد باالتری از ترک گرم دارد و در نتیجه تمایل بیشتری به سمت عیوبی مانند ترک های داخلی در

را سنجید تا شانس تشکیل ترک در طول    LITو   ZDTطول ریخته گری پیوسته دارد بنابراین الزم است که اول  

 ریخته گری پیش بینی شود. 

ZDT  وLIT  تجربی از طریق شبیه سازی عددی فرآیند انجماد توسطKim  و همکاران مشخص شده است. همچنین
 Suzuki  ، و همکارانWeinberg ، Hannerz ، Nakagawa  ، و همکارانRindler  و همکاران وKobayashi 

  Suzukiنیز انجام داده اند. محدوده های دمای شکست به هر دو صورت تجربی یا با خنک سازی از حالت مایع توسط  

و همکاران از یک نرخ خنک سازی نزدیک به ریخته گری پیوسته واقعی یا بوسیله   Suzukiو همکاران بررسی شد .

 . Hannerz،Weinbergالعات  گرمایش مجدد نمونه از دمای اتاق تا دمای آزمایش مانند مط

از شبیه سازی عددی و پیش بینی   Kobayashiو همکاران ، و  Rindlerو همکاران ، Nakagawaاستفاده کردند. 

و همکاران.    Suzukiاستفاده کردند. در ناحیه بین دندریتی با استفاده از معادالت جدایشجدایش عناصر حل شده 



 

 

استفاده شده و یک معادله ساده پیشنهاد  ZDTانجماد تعادلی بعنوان پایه برای محاسبه در مطالعات آن ها از دمای 

شده است. با این حال تغییرات کوچک در مقدار گوگرد و فسفر ممکن است در استفاده از روش سوزوکی و همکاران 

ق که تاثیر عناصر حل و همکاران در مطالعات خود یک معادله دقی Nagataمنعکس شود. در میان تالش های دیگر 

 را بررسی میکند توسعه دادند.  ZDTشده روی 

پیش بینی کرنش حرارتی: مقدار کربن از نقطه نظر ترک بسیار مهم و بحرانی است. یکی از دالیل افزایش  -2-7-3

ود در طول انجماد است.این انقباض در جبهه انجماد باعث کرنش کششی می ش γبه  δانقباض فوالد تحت استحاله 

که کرنش حرارتی نامیده می شود.همراه با کرنش کششی که ممکن است به دلیل خمش و باد کردن و غیره افزایش 

یابد ، کرنش حرارتی ممکن است منجربه ایجاد تنش های اضافی بیش از تنش بحرانی برای ایجاد ترک گردد در نتیجه 

 روریست. بسیار الزام پیش بینی این انقباض یا کرنش حرارتی بسیار ض

Kim  و همکاران تاثیر ترکیب شیمیایی را روی تمایل به ترک فوالد ها بررسی کردند. آنها گزارش دادند که چون انجماد

با انقباض همراه است و بوسیله ترکیب شیمیایی تغییر می کند لذا افزایش فشار به دلیل انقباض یک تابع از ترکیب 

کرنش حین  γبه  δهای گرید پریتکتیک با توجه به حالت جامد و استحاله  شیمیایی فوالد می باشد. در حالت فوالد

انجماد تا مقدار حداکثر افزایش می یابد. همچنین نشان داده شد که این کرنش در رنج دمایی شکنندگی می تواند بر 

 شود محاسبه گردد. اساس یک تابع از اختالف دانسیته بین فازهایی که در طول سرد کردن و استحاله فازی تشکیل می 

پیش بینی تنش بحرانی: برای اطمینان از اینکه ترک داخلی رخ ندهد تنش در نوک جبهه انجمماد باید  -2-7-4

پایینتر از مقدار تنش بحرانی نگه داشته شود. بنابر این الزمست که بمنظور پیش بینی وقوع ترک خوردگی داخلی این 

و همکاران در مورد تمایل به  Wonو همکاران و  Hieblerتحلیلی توسط   مقدار تنش بحرانی شناخته شود. تجزیه و

و همکاران برخی از مقاالت در این   Hieblerمعیار کرنش بحرانی و تنش بحرانی انجام گرفت. 2ترک فوالد بر پایه 

مقادیرپیک تنش بر اساس زمینه را مرور کردند. در مطالعات آنها آزمایشات در محل پوسته جامد شده فوالد انجام شد و 

را روی تمایل به ترک فوالد ها  Mn/Sیک تابع از ترکیب شیمیایی فوالد بدست آمد که تاثیرگوگرد ،فسفر، و نسبت 

که مقدار حداکثر تنش مجاز برای جلوگیری ) cσ(و همکاران یک روش بر اساس تنش بحرانی  Wonنشان می دهد .

 . از ترک خوردگی است پیشنهاد کردند

 ماکزیمم سرعت ریخته گری بعنوان تابعی از مینیمم ضخامت پوسته در خروجی قالب:  -2-7-4

بهترین سرعت ریخته گری که می تواند بوسیله حداقل ضخامت مجاز پوسته  به کار برده شود که در خروجی قالب 

د شده در سرتاسر تنش وار σTکه در آن  σT < σmaxمحدود شده است. حداقل ضخامت پوسته همان است که درآن 

تنش بحرانی برای ترک در منطقه دمایی شکست در جبهه انجماد است. از آنجا که خواص مکانیکی  σmaxپوسته و 

فوالد در دمای ریخته گری پیوسته تابع پارامترهای متعددی شامل دما ، نرخ کرنش ، و ترکیب شیمیایی است ، تنش 

 محاسبه شود  . در پوسته باید بر اساس یک تابع از این خواص

Sorimachi  وBrimacombe  یک مدل برای پیش بینی تنش بر اساس یک تابع از کرنش و دما برای صفحات

ثابت گرفته اند و دلیل  3𝑠−10−1فوالد کربنی و کم آلیاژ در نزدیکی دمای انجماد مطرح کردند. آنها نرخ کرنش را در 

 طول ریخته گری مداوم مشاهده شده است. آن اینست که این یک نرخ کرنشی است که اغلب در 



 

 

 سیستم یکپارچه برای بررسی پارامترهای ریخته گری پیوسته:  -2-2

شاید همه این تالش ها بطور مستقل و انفرادی کمک قابل توجهی به درک جنبه های مختلف یک سیستم ریخته 

یفیت و بهره وری بستگی به این دارد که گری پیوسته نمود اما با این حال عملکرد یک سیستم ریخته گری از نظر ک

چگونه اجزا و مراحل مختلف آن سیستم کنترل و یکپارچه شده باشد. بنابراین برای پاسخ گویی به این نیاز یک مدل 

قسمت عمده یعنی قسمت خواص مواد ، قسمت تعیین تنش نمونه و تعیین سرعت  3یکپارچه که تشکیل شده از 

توسعه داده شده و مورد تائید قرار گرفت. برای این   Subash Babuو  Kulkarni ریخته گری ماکزیمم بوسیله

سیستم تعداد کمی مدل در دسترس است ولی در مقاالت منتشر شده که در ادامه آمده از اضافه کردن مدل های 

ه است. این سیستم سیستم با زیراجزای آن نشان داد 7توسعه یافته بوسیله نویسندگان ، استفاده شده است. در جدول 

با عملکرد مناسب و اعتبار منطقی خود در مقاطع پیش بینی پذیری یافته شده است.چارچوب سیستم با کمک این 

مدل ها ، تعیین پارامترهای فرآیندی که تولید ریخته گری را به حداکثر و عیوب عملکرد ریخته گری را به حداقل می 

 رساند تسهیل خواهد نمود. 

مدل های فرآیند برای بدست آوردن دانش در مورد جزئیات فرآیند ریخته گری پیوسته بسیار مفید است این سیتم از 

با این حال تشخیص داده شد که اگر این معادالت بتواند گروه بندی موثری برای بهبود بدون از دست دادن دقت زیاد  

نا که اگر یک تعداد کنترل پذیر از مدل ها بتواند باشد پس یک دستاورد تقریبا مشابه نتایج بدست آمده است به این مع

از مدل فرآیند مورد استفاده در سیستم حاضر استنتاج شود ممکن است برای تحلیل گران بسیار راحت تر باشد. تقویت 

مزیت های بالقوه چنین رویکردی یک سیستم یکپارچه برای بررسی پارامترهای فرآیند ریخته گری مداوم است که 

،  (LIT)و دمای غیرقابل نفوذ مایع  (ZDT)اده شده است، استفاده از متامدل ها برای دمای داکتیلیته صفر توسعه د

کرنش حرارتی ، تنش در پوسته خط بر اساس یک تابع از پارامترهای ریخته گری ، گرمایش مجدد بعداز منطقه اسپری 

ع از ضخامت پوسته در خروجی قالب ، گرید فوالد ، طول متالورژیکی ، و ماکزیمم سرعت ریخته گری براساس یک تاب

 و طول قالب می باشد. 

گزارش شده اند و ثابت شده است که پشتیبانی قابل توجهی در مدیریت دو  2این سیستم از متامدل ها در مرجع 

یت که ارتباط موضوع کیفیت و تولید در فرآیند ریخته گری پیوسته دارند.این سیستم توسعه یافته بعدا به مدیریت کیف

 اصلی آن با مقاله حاضر است کمک میکند. 

  

   



 

 

  یک سیستم برای مدیریت کیفیت: -3

در سیستم قبلی که قبال بوسیله نویسندگان توسعه داده شده بود ، کمک قابل قابل توجهی به درک فرآیند ریخته 

های مختلف فرآیند در یک فرآیند سیستم یک پایه موثر برای شبیه سازی سناریو  2گری پیوسته گردید. این 

ریخته گری پیوسته را پایه ریزی کرد. معادالت استفاده شده در این سیستم ها برای تشخیص شرایط بحرانی که 

نیاز به تعیین شدن دارند تا اطمینان از کیفیت مطلوب بدست آید قابل تعمیم نیز هستند و از شرایط مذکور 

هدف تولید و محصول با کیفیت خروجی محصوالت افزایش یافته و همچنین  پشتیبانی می کنند. برای رسیدن به

 مجموعه به شرح زیر است:  2یک سیستم بر این اساس بسط داده شده است. این سیستم متشکل از 

  زیرمجموعه شبیه سازی فرآیند -7

  زیرمجموعه مدیریت کیفیت محصوالت -2

 ا ارائه می شود:  ویژگی های برجسته هریک از زیر سیستم ها اینج

 زیرمجموعه شبیه سازی فرآیند:   -3-7

 قسمت در این زیرسیستم وجود دارد:  2

  قسمتی برای سازماندهی وضعیت های بحرانی فرآیند -7

  قسمتی برای ارزیابی کیفیت محصوالت -2

 قسمتی برای سازماندهی وضعیت های بحرانی فرآیند:  -3-7-7

یک فرآیند میانی است الزامات کیفیت باید بنابر نیازهای مرحله بعدی فرآیند و الزامات از آنجا که ریخته گری پیوسته 

گروه دسته بندی  4محصول نهایی مشخص شود. علل منجربه نقص کیفیت در ریخته گری پیوسته را می توان در 

رهای فرآیند و ترکیب نمود. بر اساس عملکرد معیوب ریخته گری ، وضعیت نامناسب ماشین، تنظیمات نادرست پارامت

درصد از عیوب ناشی از نقص  71شیمیایی فوالد. از مقاالت در دسترس و اطالعات صنعتی مشاهده شده است که 

 71درصد به دلیل مقادیر ناصحیح پارامترها و  33درصد به دلیل وضعیت نامناسب ماشین  20عملکرد ریخته گری ، 

سب است. یک تعداد از ویژگی های مربوط به وضعیت و پارامترهای درصد از عیوب به دلیل ترکیب شیمیایی نامنا

آورده شده  2مربوط به شرایط وجود دارند که برای جلوگیری از تشکیل عیوب باید درنظر گرفته شوند که در جدول 

های  اند. با این حال نظر به اینکه طیف شرایط انتخاب شده در حوزه وضعیت های کیفیت است لذا این مقالع وضعیت

حالت اصلی مشخص شد که  71،  2مربوط به جریان فلز را شامل نمی شود.با استفاده از اطالعات موجود در جدول 

 71اگر عملی گردد احتمال اینکه کیفیت مورد تیاز برای محصول نهایی حداکثر شود ، بیشترین مقدار است. این 

 آورده شده است.  3وضعیت در جدول 

   



 

 

 

شرایط بحرانی شناسایی شده است زیرا حتی اگر یکی از آنها تامین نشود احتمال تشکیل عیب و  این شرایط بعنوان

نقص باالتر خواهد بود .این شرایط می تواند براساس مقادیر توصیه شده که احتمال تشکیل عیب را مینیمم می کنند 

 : در نظر گرفته شوند .جزئیات برجسته این شرایط در زیر توضیح داده شده اند

: تعیین ویسکوزیته بهینه بر اساس یک تابع از سرعت ریخته گری: ویسکوزیته پودر یک نقش مهمی در 7وضعیت 

روانسازی و حرارت استخراج شده از قالب بازی می کند بنابراین انتخاب پودر قالب با خواص گرانروی مناسب بسیار 

) را مطالعه Vc) و رابطه آن با سرعت ریخته گری (ηر (تاثیر ویسکوزیته پود Millsو همکاران و  Nakanoمهم است . 

قرار می گیرد. بنابراین  3تا  7کردند. آنها مشاهده کردند زمانیکه حاصلضرب ویسکوزیته و سرعت ریخته گری بین 

 حالتی که در طی انتخاب ویسکوزیته برای پودر قالب باید تامین شود می تواند اظهار شود:  

 1 ≤ ηVc ≤ 3  

 است.  m/min) بر اساس Vcو  ( poise (P)بر اساس  ηکه 

: تعیین نسبت بهینه از دمای انجماد و ویسکوزیته پودر: انتقال حرارت در قالب تا حد زیادی بوسیله فیلم 2وضعیت

پودر کنترل می شود .در حالتی که گریدهای حساس به ترک فوالد ریخته گری می شود الزمست که مقدار گرما با 

تری استخراج شود. از طرف دیگر در ریخته گری فوالدهایی که متمایل به پارگی خط چسبندگی هستند نیاز نرخ پایین



 

 

 Shridharاست که گرما با نرخ باالتری خارج شود. این الزام با اتخاذ دمای انجماد مناسب پودر قالب تامین می شود .

) را برای انتخاب یک خاصیت پودر Tsolجماد پودر () و دمای انηوهمکاران در مطالعه خود ارتباط بین ویسکوزیته(

معادله بیان  2برای گریدهای حساس به ترک و حساس به چسبندگی فوالد بررسی کردند. این اطالعات می توانند با 

معیار محدود کننده برای انتخاب پودر قالب مطرح می شوند که برای گریدهای فوالدهای حساس به  2شوند که با 

 به چسبندگی عبارتست از:  ترک و حساس

  
 است.  ºCبر اساس  Tsolو  P) بر اساس  ηوقتی که (

ذکر گردید الزامیست که ارتباط بین  2: تعیین پارامترهای بهینه برای مصرف پودر قالب: همانطور که در حالت 3حالت 

سنجیده شود. در یک مطالعه ویسکوزیته و دمای انجماد پودر برای انتخاب یک پودر مناسب در یک حالت مناسب 

و همکاران مشاهده کردند ، زمانی که رابطه بین ویسکوزیته و دمای انجماد پودر با سرعت  Shridharو  Millsدیگر  

می  kg/m23.3منجربه مصرف ثابت پودر از  ηVc = 2) ترکیب شود و ثابت بماند مانند حالت Vcریخته گری (

بعنوان نتیجه رضایتبخش می تواند  kg/m2 3..0-3..0 ه آل مصرف پودر در رنجنشان داد که مقدار اید  Millsگردد.

انجام شد و می تواند بعنوان یک معیار برای تعیین خواص  Millsبدست آید. بنابراین در معادله پژوهشی که بوسیله 

 است . Kg/m² 0..3-0..3) مقدار Qپودر در بهینه سازی مصرف پودر مطرح شود که برای( 

 این این وضعیت می تواند بر اساس رابطه زیر حفظ شود: بنابر

45.0 ≤Vc - 0.044η - 0.00107Tsol 2461.0 - 

: تعیین پارامتر های بهینه برای مصرف پودر قالب: از آنجا که مصرف پودر نیز وابسته به 4حالت 15.0≥  952.1

طوری انتخاب شوند که منجربه بهینه سازی پارامترهای نوسان قالب است ، الزمست که مقادیر پارامترهای نوسان 

بر مصرف پودر مطالعه کرد و یک معادله تاثیر پارامترهای نوسان را  Wolfشود .  Kg/m²3..0-3..0 )Q(مصرف پودر 

برای مصرف پودر براساس تابعی از فرکانس نوسان ، سرعت ریخته گری و ویسکوزیته پودر ارائه نمود اما این معادله 

و همکاران با  Wonطول کورس و مقدار کربن فوالد نبود. این مانع بوسیله مطالعات انجام شده بوسیله شامل تاثیر 

مطرح کردن معادالتی برای گریدهای حساس به ترک و حساس به چسبندگی فوالد و همچنین در نظرگرفتن تاثیر 

معیار برای تعیین نوسان قالب و  می تواند بعنوان یک Wonطول کورس بر طرف گردید. معادالت منتج از مطالعات 

بکار رود. بنابراین ، شرایط فوق می تواند   Kg/m²3..0-3..0 )Qخواص پودر قالب برای بهینه سازی مصرف پودر( 

 که در زیر آمده است:  6و  0تعیین شود که بعنوان معادالت 

 Q = 0.742s 0.3 60 f  [η(Vc)2]-0.5 + 0.17 for 0.08 < %C < 0.16 

 Q = 0.702s 0.3 60 f  [η(Vc)2]-0.5 + 0.22 for 

0.16 < %C < 0.08  :در معادالت فوقQ  بر اساسS ، Kg/m²  طول :Stroke . بر اساس میلی مترF فرکانس :

 سرعت ریخته گری بر اساس متر بر دقیقه می باشد.   Vcویسکوزیته بر اساس پویس  ηو  CPMبر اساس  



 

 

مجاز اثرات نوسان: یکی از فاکتور های مهم در بررسی کیفیت سطحی گام اثرات : بررسی تعیین حداکثر گام 0حالت

 نوسان است .

Takeuchi and Brimacombe  مشاهده کردند که با افزایش گام اثرات نوسان ، عمق اثرات نوسان نیز افزایش

چنان باشد که عمق  و همکاران مشاهده شد که محدود کردن گام اثرات باید Nakatoمیابد.همچنین از مطالعات 

و همکاران دریافت می شود که این مقدار گام در  Nakatoمیکرومتر نشود. از مطالعات  444اثرات نوسان بیش از 

، مطرح شود، حالت محدود کننده را   Vc/fمیلی متر متمایل است. از آنجا که گام می تواند بوسیله نسبت  22تقریبا 

 می توان به شرح زیر اظهار کرد: 

mm22<Vc/f  وقتی کهVc  سرعت ریخته گری وf  .فرکانس است 

 Suzuki: تعیین حداکثر عمق مجاز اثرات نوسان: تاثیر عمق اثرات نوسان برروی تمایل به ترک خوردن توسط 6حات 

و همکاران مطالعه شد. آنها مشاهده کردند که عمق اثرات نوسان یک تاثیر بزرگی روی تمایل به ترک خوردگی عرضی 

میکرومتر  444الد در طول ریخته گری دارد.آن ها همچنی  مشاهده کردند که برای عمق اثرات نوسان بیشتر از فو

تمایل به ترک خوردگی سریعا افزایش می یابد. آن ها مشاهده کردند که رابطه بین عمق اثرات نوسان ، کورس و 

 فرکانس می تواند بوسیله رابطه زیر بدست آید: 

  
فرکانس کورس بر اساس  Fطول کورس بر اساس سانتی متر و  .Sاثرات نوسان بر اساس میکرومتر  در اینجا عمق

 . Mark depth < 400 mچرخه بر ثانیه است.بنابراین حالتی مناسب است که 

: تعیین نسبت بهینه سرعت قالب به سرعت ریخته گری: تشکیل پوسته در جبهه انجماد یک پدیده بسیار مهم 7حالت

مراحل اولیه تشکیل پوسته را بررسی کرد و مشاهده نمود که استحکام پوسته جامد شده فوالد بسیار کم  Korاست.

است و این امر از آن جهت مفید است که جریان متوسط پودر قالب بصورت مذاب همیشه در جهت پوسته فوالد در 

سطح پوسته منجر می شود. این امر حرکت در طول کل چرخه نوسان وجود دارد بنابراین به کاهش تنش برشی در 

) تضمین شود. در یک Vc) بیشتر نسبت به سرعت ریخته گری( Vmمی تواند بوسیله نگه داشتن سرعت قالب( 

توصیه کرده است که برای حصول اطمینان خروج خط و جریان پودر قالب مایع بین قالب  Engoyanپژوهش دیگر 

 حالت را می توان با بیان رابطه زیر حفظ کرد:  2باشد. هر  2.2بزرگتر از  Vcبه   Vmو سطح خط نسبت 

 Vm/Vc>1.2 

منجربه اصطکاک باال بین خط و قالب شده که  Vm/Vcاشاره می کند که مقدار بیش از حد  Engoyanهمچنین 

انسازی کافی ناخواسته است بنابراین حد باالیی این نسبت باید با اطمینان از اینکه پارامترهای نوسان قالب منجربه رو

 در امتداد طول قالب می شوند تعیین شود. 

: تعیین پارامترهای بهینه مصرف پودر قالب: یک پارامتر مهم دیگر که در زمان تصمیم گیری خواص پودر در 8حالت

نظر گرفته شده است نرخ ذوب شدن پودر است. نرخ ذوب شدن پودر باید بر اساس این مهم که درصد حمام مذاب 

فوالد برای ممانعت از آلودگی بوسیله اجزای ذوب نشده سرباره و اجتناب از چسبیدگی پوسته کافی است ، روی سطح 



 

 

به دقت تعیین شود. این الزام برای تغذیه پیوسته و نسبت سطح به حجم  بیشتر مقطع خط بحرانی تر می شود. 

Wolfدر باید با نرخ تخلیه حمام پودر مذاب در مطالعه خود روی روانسازی قالب پیشنهاد کرد که نرخ ذوب شدن پو

منطبق باشد. مشاهده شده است که تخلیه حمام مذاب یک ازتباط با مصرف پودر ، دانسیته فالکس مایع ، سرعت 

 ریخته گری و نسبت حجم به مقطع خط دارد.معادله گزارش شده بوسیله ولف برای این ارتباط در زیر داده شده است: 

 
در نظر گرفته شده برای انتخاب مقدار بهینه نرخ استخراج حمام و دانسیته فالکس مایع بصورت  به بیان دیگر شرایط
 زیرعنوان می شود: 

  
: دانسیته فالکس ρ : مصرف پودر براساس کیلوگرم بر متر مربع . Qنرخ تخلیه حمام بر اساس متر بر دقیقه . Rpوقتی 

 : سرعت Vcمایع .

قه. مساحت سطح بر اساس مترمربع و حجم بر اساس مترمکعب است.مقدار بهینه نرخ ریخته گری بر اساس متر بر دقی

 است.  Kg/m² 0..3-0..3استخراج حمام و دانسیته فالکس مذاب بررسی شده بوسیله مصرف بهینه فالکس قالب  

نوسان و پودر  یک معادله دقیقی پیشنهاد کرد که پارامترهای Wolf: در یک مطالعه دقیق روانکاری در قالب 9حالت

) و روانکاری پایدار و ثابت در قالب بکار می رود. Qقالب را مطرح می کند که برای بهینه سازی مصرف پودر قالب( 

معادله ،رابطه سرعت خط و قالب ، نیروی برشی در  سطح خط ، سیالیات پودر قالب ،( مکث کردن بطور منظم در 

لب بر اساس پارامترها را برای مصرف پودر بررسی می کند. بنابراین حرکت از یک ماشین) زمان مکث کردن خط در قا

 در این حالت همچنین پارامترهای نوسان باید طوری باشد که مصرف بهینه پودر بدست آید:  

  
دمای انجماد پودر  Tsolدمای سطح رشته بر اساس سانتی گراد ،  Tsurبر اساس کیلوگرم بر متر مربع   Qوقتی که 

Lm الب بر اساس متر .طول قVc  ، سرعت ریخته گری بر اساس متر بر دقیقهS ، طول کورس بر اساس مترf  فرکانس

 . 4.222ثابت  Kویسکوزیته بر اساس پاسکال ثانیه و   بر اساس چرخه بر دقیقه

ند باید : تعیین حداکثر تنش مجاز وارده بر پوسته خط در خروجی قالب: هنگامیکه پوسته قالب را ترک می ک24حالت

به اندازه کافی قوی باشد که در مقابل فشارفرواستاتیک فوالد مذاب در هسته مقاومت کند. اگر تنش ها به دلیل باد 

) افزایش پیدا کنند و کرنش های حرارتی از یک مقدار بحرانی تجاوز کنند آنگاه ممکن است ترک bulgingکردن( 

شکیل ترک داخلی می شود .برای جلوگیری از بروز این عیب ، خط در نوک جبهه انجماد اتفاق بیافتد که منجر به ت

نباید از قالب  با یک ضخامت پوسته کوچکتر از مینیمم خارج شود بنابراین مجموع تنش ها از تنش بحرانی برای ترک 



 

 

وسته کمتر است. تنش مجموع در پوسته فوالد یک تابع از پارمترهای متعددی است. متامدل بدست آمده برای تنش پ

 برای تعیین تنش کل در پوسته در معادله متامدلی که در زیر آمده استفاده شده است: 

σT = 7.781 + 0.00372 (wide face dimension) +0.00186 (mold length) + 0.00175 (roll 

pitch)    
+0.0109 (caster radius) -0.044 (shell thickness at mold exit) +0.671 (thermal strain) -

0.00285  

(surface temperature at mold exit) -0.00381 (liquid impenetrable 

temperature)  معیاری که می تواند برای جلوگیری از ورود تنش بیش از حد به پوسته می تواند بیان شود بر
 اساس :  

σT < 

4.92σc  وقتی کهσT ال ،تنش کل در پوسته بر اساس مگاپاسکσc  تنش بحرانی برای ترک بر اساس مگاپاسکال و

ضریب ایمنی را برای انتخاب پارامترهای ریخته گری  4.92یک تابع از ترکیب شیمیایی فوالد است. فاکتور ضرب 

 بدست می دهد. 

 : بررسی ماکزیمم دمای مجاز برای صفحات سرد وگرم: در طول ریخته گری پیوسته ممکن است به22و22حالت های 

دلیل تنش های حرارتی تولید شده، قالب از شکل طبیعی خود خارج شده و تغییر شکل دهد. این تنش ها به دلیل 

انبساط حرارتی دیواره قالب در مناطق خاص بویژه در نزدیکی هالله انجماد افزایش می یابند. این مناطق به دمای باالتر 

لیل آن بیشترین جریان حرارت در این مناطق می باشد. نسبت به مناطق دیگر در طول ریخته گری می رسد که د

و همکاران در مطالعه  Hawboltتغییر شکل (اعوجاج) قالب ممکن است منجربه پارگی در طول ریخته گری شود.

خود در مورد رفتار مکانیکی قالب ها مشاهده کردند که چون بیشتر مواد قالب اعوجاج بال و نرخ سایش زیادی در 

) باید Thot( درجه سانتیگراد از خود نشان می دهند ، به دلیل استحکام و سختی کم ، دمای سطح داغ 044باالتر از 

در مطالعات خود در حوزه   Brimacombeو  Samarasekeraدرجه سانتی گراد نگه داشته شود. 044ترجیحا زیر 

مطلوبست که دمای سطح سرد( های حرارتی قالب مشاهده کردند که سمت کانال خنک قالب یعنی در وجه سرد 

coldT درجه سانتی گراد نگه داشته شود که دلیل آن ممانعت از جوشش نقطه ای از طریق انتقال حرارت  224) زیر

 است. وضعیت ها مطابق با پارامترهای خنک سازی در قالب متناسب گردید لذا می توان اظهار داشت: 

 Thot < 044 ◦C  
 Tcold < 224 ◦C 

  

  



 

 

qر : شا

حرارتی در 

وجه سرد بر 

. اساس.  

Tcold 
دمای سطح 

سرد بر 

W/m .  Vwهدایت حراتی قالب  Kmold: دمای آب خنک کننده بر اساس سانتی گراد .Twاساس سانتی گراد .

C◦  . سرعت آّّّب خنک کننده بر اساس متر بر ثانیهDH قطرهیدرولیکی بر اساس متر. همچنین هیچ نتیجه ای :

درجه سانتی گراد لذا مشاهده شده است که استحکام قالب در  244سطح داغ با دمای کمتر از  وجود ندارد برای

درجه سانتی گراد کمتر تحت تاثیر است. از سوی دیگر سرعت آب خنک کننده باالتری ممکن  244دمای کمتر از 

 است مورد نیاز باشد. 

قالب نقش مهمی را در استخراج گرما و همچنی پشتیبانی : بررسی مینیمم مجاز طول موثر فعال: از آنجا که 20حالت 

خط ایفا می کند مطلب اینست که قالب عمر طوالنی داشته باشد. با این حال قالب های بلندتر ممکن است منجربه 

افزایش اصطکاک در سطح مشترک بین پوسته و قالب و روانسازی نامناسب در تمام طول قالب شوند بنابراین طول 

ب باید انتخاب شود. الزم است که از یک معیار محدود کننده از مینیمم طول موثر قالب در تصمیم گیری موثر قال

مقدار طول موثر قالب استفاده شود. این معیار الزمست چراکه خط نیاز دارد به صرف زمان کافی درقالب تا اینکه یک 

ن قالب باید به اندازه کافی بلند باشد تا مقدار ضخامت مناسب پوسته قبل از خروج خط از قالب بدست آید. بنابرای

  گرمای مناسب برای رشد پوسته را استخراج کند.

Rudoi  وBaptizmanskii  یک معیار برپایه اطالعات صنعتی برای مینیمم کردن طول قالب بیان کردند که می

 توان اظهار داشت:  

 
   اساس متر است.  طول قالب بر اساس متر و ابعاد وجه پهن بر Lmوقتی که 

: بررسی حداکثر تنش مجاز وارد بر پوسته خط در خروجی اسپری: معیار تنش در خروجی اسپری مشابه 24حالت

تنش در خروجی قالب است. با این حال از آنجا که سهم هر پارامتر نسبت به حالت تنش در خروجی قالب مختلف 

ش پوسته در خروجی اسپری معادله متا مدل زیر داده شده خواهد بود  معادله مجزای متامدل مشتق شده برای تن

 است: 

σT = 8.45 + 0.0077 (wide face dimension)+0.000392 (spray zone length) + 0.00317 

(roll pitch)+0.0267 (caster  radius)-0.0418(shell thickness at spray exit)+0.556 (thermal 

strain)-0.00389 (surface temperature in sprays) 



 

 

92 (liquid impenetrable 

temperature)003.0-  معیاری که می تواند استفاده شود برای جلوگیری از تنش بیش از حد در پوسته می تواند

 اظهار شود بر اساس: 

σT < 

4.92σc  وقتیσT ، تنش کلی در پوسته بر اساس مگاپاسکالσc رک بر اساس مگاپاسکال و یک تنش بحرانی برای ت

یک ضریب اطمینان برای انتخاب پارامترهای ریخته گری  4.92تابع از ترکیب شیمیایی فوالد است. فاکتور ضریب 

 است. بنابراین ماکزیمم سرعت مجاز و طول قالب در معیار باال ااتفاق خواهد افتاد. 

ز اسپری زون: بمنظور اجتناب از تنش بوجود آمده : ماکزیمم مقدار مجاز گرمایش مجدد پوسته خط بعد ا22حالت

درجه  244یک مقدار حداکثر  Agarwalبه دلیل باد کردن ، گرمایش مجدد بعد از اسپری زون باید مینیمم باشد .

درجه سانتی گراد منجربه شانس باالی تشکیل ترک های  244سانتی گراد را پیشنهاد کرد. گرمایش مجدد بیشتر از 

د. این شانس حتی برای گریدهایی با مقادیر کم تنش بحرانی برای تشکیل ترک بیشتر است. همچنین داخلی می گرد

درجه سانتی گراد) ممکن است که از اسپری زون های  44به منظور دستیابی به گرمایش مجدد پایین (کمتر از 

درجه سانتی گراد به ندرت  64 بسیار طوالنی استفاده استفاده شود. این یک الزام نیست چراکه گرمایش مجدد زیر

 منجربه برز مشکل می گردد. بنابراین الزم است 

اسپری زون برای مقدار بهینه بازگرمایش طراحی شود. مقدار بازگرمایش محاسبه شده با استفاده از متامدل توسعه 

 یافته در مطالعات گذشته عبارتست از:  

 Reheat = 445.8 - 2.8 (spray exit shell thickness)+0.52 (solidus temperature of steel)-

0.98 (spray exitemperature)  : مقدار محدود کننده

 بازگرمایش که می تواند استفاده شود بر اساس یک حالت اظهار شده

reheat < 84 

◦C های ذکر شده یک محدودیت فیزیکی  : بررسی ماکزیمم مقدار مجاز طول متالورژیکی: به غیر از محدودیت26حالت

نیز وجود دارد که در ریخته گری باید برآورد شود. فاصله زی جبهه انجماد تا آنجا که شمش کامال منجمد می شود 

طول متالورژیکی نامیده می شود.این طول نباید از طول ماشین ماشین بیشتر باشد بنابراین عملیات برشکاری بعد از 

متالورژیکی استفاده می د. معادله متامدل بدست آمده از مدل فرآیند برای پیش بینی طول این نقطه شروع می شو

شود. محدودیت اینست که این مقدار پیش بینی شده نباید بزرگتر از طول مشخص شده برای ماشین باشد. متامدل 

 برای پیش بینی طول متالورژیکی در زیرارائه شده است: 

Metallurgical length= 2.247 + 0.00124Vc (remaining shell after spray zone)ˆ2+spray 

zone length + mold length  طول متالورژیکی بر حسب متر سرعت ریخته گری برحسب متر بر دقیقه باقی

 مانده پوسته بر حسب میلی متر طول زون و قالب بر حسب متر . معیار می تواند اظهار شود بر اساس:  

metallurgical length ≤ 

machine length  مینیمم سرعت آب خنک کننده قالب بر اساس تابعی از فشارآب: از نقطه نظر کنترل 27حالت :

دمای صفحات گرم و سرد سرعت آب خنک کننده نقش مهمی را بعنوان یکی از پارامترهای مهمی که حرارت خارج 



 

 

رفتار مکانیکی و حرارتی قالب های ریخته گری پیوسته  شده را از میان قالب کنترل می کند ایفا می کند.در مطالعات 

) بر اساس یک Vwانجام شد، مینیمم سرعت آب خنک کننده  (  Brimacombeو  Samarasekeraکه توسط  

) برای گریدهای فوالدهای حساس به انقباض و چسبندگی روی حالت Pwتابع از دمای آب خنک کننده و فشار (

برآورده شود نادیده گرفته شود.در مطالعه   V/sتواند تا آنجا که الزامات فشار و سرعت جوشش تاثیر کمی دارد و می

حاضر اطالعات نمودار متناسب با معادالت برای گریدهای فوالد حساس به ترک و چسبندگی بوده است.این معادالت 

. می توان گفت شرایط زیر می تواند بنابرحاالت مناسب در زمان تصمیم گیری برای سرعت و فشارآب استفاده شود

 برای گریدهای حساس به انقباض و ترک به ترتیب زیر برقرار است: 

  
Pw   فشار آب خنک کننده بر اساس کیلوپاسکال وVw  سرعت آب خنک کننده بر اساس متر بر ثانیه است. 

 : مقیاسی برای ارزیابی کیفیت محصول:   0.2.2

ا کیفیت مورد نظر می تواند بوسیله حفظ پارامترهای فرآیند بدست آید در فرآیند ریخته گری پیوسته ، محصوالت ب

بطوریکه تمام شرایط بحرانی بدست آمده تامین شود. این مسئله مربوط به مقوله بهینه سازی چند معیاره است که در 

د می باشد. بطور آن اغلب مشکالتی که در هریک چندین معیار برای تامین شدن و تنظیم هر پارامتر فرآیند وجود دار

کلی بیشتر تکنیک هایی که بکاربرده می شوند برای پاسخ تنها مناسب نیستند چراکه آن ها ارتباطات داخلی را که 

ممکن است در میان پاسخ ها وجود داشته باشند را به حساب نمی آورند. حالت بهینه برای یک پاسخ ممکن است برای 

قع ممکن است حتی بدست آوردن آن هم غیرممکن باشد. اگر یک حالت پاسخ های دیگر بهینه نباشد و برخی موا

بحرانی در نظر نشود آنگاه ریسک اینکه محصول تولید شده کیفیت مناسبی نداشته باشد وجود دارد و در زمانی که 

 یکی از شروط بحرانی در نظر گرفته نشود آنگاه خطر مربوطه باالتر است. 

مطلوب ترین شرایط با اطمینان از اینکه محصوالت خروجی دارای الزامات کیفیتی برای حل این مشکل و رسیدن به 

هستند یک رویکرد شامل تابع زیان و شبیه سازی فرآیند بهینه سازی آنیلینگ توسعه یافته در نظر گرفته شده است. 

 جزئیات این رویکرد در زیر توضیح داده شده است. 

بمنظور جلوگیری از تشکیل عیوب و افزایش به دلیل مقادیر نامناسب ، زیرسیستم مدیریت کیفیت محصوالت:  0.2

پارامترهای فرآیند با مقادیر مناسب پارامترها انتخاب شده اند .به دلیل اینکه عیوب محصول توسط شرایط فرآیند که 

امترها به اندازه کافی بوسیله مقادیری که برای هر پارامتر فرآیند تعیین شده است ، مدیریت می شود ،در صورتی که پار

کنترل نشده باشند ممکن است تغییرات، با نوسان های زیاد صورت پذیرد.  در صورت وجود انحراف در مقادیر پارامترها 

از مقادیر ایده آل آن ها نیاز است تا به یک شاخص برای معلوم کردن کیفیت آنچه که مورد نظر سیستم است دست 

ه یک رابطه تابعی بین متغیرهای ورودی و مقادیر انحراف از وضعیت آن ها را مشخص یافت. برای این کار یک شاخص ک

می کند انتخاب شده است بطوری که آن شاخص باید مقدار انحراف از معیار کیفیت ایده آل را اندازه گیری می کند. 

ودن یک شرط از مفهوم تابع وضعیت بحرانی و اندازه گیری میزان نامطلوب ب 27برای تعیین کمیت درجه انطباق تمام 

زیان استفاده شده است. بنابراین نتایج انحراف از مقدار ایده آل در تابع زیان همان است که در برخی از شکل ها 



 

 

متناسب با انحراف می باشد. تابع زیان طوری انتخاب شده است که اگر یک وضعیت بحرانی بوسیله مقادیر پارامترهای 

فرآیند) تامین نشود ، یک امتیاز به آن اختصاص داده خواهد شد. نامطلوبی کل ، مجموع شبیه سازی شده ( سناریو 

تمام مقادیر شاخص های منحصر بفرداست. بنابراین شاخص نامطلوبی کل نشان دهنده یک اندازه گیری از کیفیت 

 محصول در زمانی است که شرایط مورد انتظار راضی کننده نباشد. 

 بررسی و تعیین ناطلوبی یک سناریو فرآیند:  توابع زیان برای 0.2.2

 استفاده شده است:  28ارائه شده است و توسط معادله  (GQL) در اینجا یک تابع کلی زیان برای کیفیت  

 
  

می باشد .  وزن نسبی مربوطه wjپاسخ یا ویژگی های کیفیت هستند و   Yj(x), j = 1, 2, 3, . . ., m در معادله  

می  x1, x2, x3, x4, . . . xkنشان دهنده خط سیر (بردار) عوامل یا متغیرهای کنترل فرآیند  xدر اینجا 

استفاده کردند. بر خالف پاسخ های درجه دوم مدل  GQLو همکاران در مطالعه خود از فرم  Amesباشد.همچنین 

مکن است بهترین شرایط ممکن است یک تعداد از جواب های حداقل موضعی را داشته باشد که م GQLها ، تابع 

عملیاتی نباشد و فقط کمترین زیان را می دهد اما همچنان معیار های کیفیت را تامین می کند. بعنوان مثال مینیمم 

است و می تواند بر اساس تابع زیر تعریف  NTBبصورت جزئی بهتر از نوع تابع زیان  GQLمقدار منفرد تابع زیان 

 شود: 

  
عملکرد  Tخواص کیفیت اندازه گیری شده .   yدر هدف نیست . yزیان به دلیل اینکه خواص  L)yکه در رابطه فوق( 

 ضریب زیان  Kهدف .

با این حال در عمل ممکن است حالتی در وضعیت ها بوجود آید که در آن مقادیر بزرگتر مشخصات کیفیت بهتر است 

مشخصات کیفیت کوچکتر بهتر است روبرو   است. از سوی دیگر ممکن است با حالت هایی که مقادیر LTBو آن 

 LTBاست. در چنین حالت هایی فرم های مختلف تابع زیان استفاده می شود تا مشخص شود که  STBشویم و آن 

 . STBبهتر است یا 

 یا مقدار کوچکتر بهتر:  STBبرای 

 یا مقادیر بزرگتر بهتر:  LTBبرای  

  
) Kهستند بنابراین برای تبدیل آن ها به یک مقیاس مشابه ، ضریب زیان(  در این مقاله پاسخ ها بصورت های مختلف

خواهد شد. بنابر  2اتخاذ شده است بطوریکه درمحدوده مجاز ماکزیمم یا مینیمم هر حالت کیفیت ، مقدار زیان منفرد 

 بصورت عمومی می توان زیان را بر اساس روابط زیر محاسبه نمود:  NTBاین برای نوع 



 

 

 ن اگر حالت متوازن باشد آنگاه:  همچنی 

 ، تابع زیان به شکل زیر در خواهد آمد:  LTBبرای حالت  

 تابع زیان به این شکل خواهد بود:  STBو برای حالت  

  
حداقل مقدار  yminحداکثر مقدار قابل قبول ویژگی ها و  ymaxمقدار هدف ،  Tمقدار پاسخ است ، yiدر روابط فوق 

 ویژگی هاست .قابل قبول 

 مجموع نامطلوبی ، جمع تمام مقادیر شاخص های انفرادی است و می تواند نوشته شود بر اساس :  

  
است. بنابراین  2صفر بوده و مقدار ماکزیمم قابل قبول برای هر حالت  LT(y)بنابراین مقدار مطلوب برای تابع زیان کل 

مقادیر پارامترها خواهد بود. به منظور مینیمم کردن تلفات کل و هدف فرآیند بهینه سازی پیدا کردن یک ترکیب از 

 بدست آوردن شرایط انفرادی منطبق در سرعت ریخته گری ، تابع هدف می تواند بر این اساس نوشته شود: 

,1 ( ≤minimize LT(y) =  Li(y), such that 

Li(y for i = 1, 2, 3, . . . , m حالت بحرانی  27موردی که برای  27برای همه  اکنون نیاز است که که این مفهوم

 بحث شده ، بررسی کنیم. 

  



 

 

: تابع زیان برای شرایط بحرانی کیفیت: برای استنتاج شاخص نامطلوبی برای هر شاخص کیفیت یا شاخص 0.2.2

یب ثابت زیان به انطباق ، توابع زیان درجه دوم استفاده شد که مقدار بزرگتر تابع زیان ، نامطلوبی بزرگتری است. ضر

 2گونه ای اتخاذ شده است که برای محدوده مجاز ماکزیمم یا مینیمم از هر وضعیت کیفیت ، مقدار انفرادی زیان 

خواهد شد. معیارهای کیفیت و روابط توابع زیان وابسته به ارتباطات حاضر در جدول فوق است .شاخص نامطلوبی کل 

مورد معیارهای کیفیت بدست می آید. مقادیر بهینه پارامترهای فرآیند ،  27بوسیله جمع کردن تمام مقادیر انفرادی 

مطابق مینیمم مقدار برای مجموع تابع زیان است. در حال حاضر موضوع رسیدن به این مقدار در دست است. برای 

 این هدف روش شبیه سازی آنیلینگ استفاده شده است که جزئیات آن به شرح زیر است: 

) تکنیک بهینه سازی SAازی آنیلینگ برای پارامترهای بهینه سازی: روش شبیه سازی آنیلینگ( : شبیه س0.2.0

است که برای بدست آوردن یک راه حل مطمئن که شناسایی پارامترهای نزدیک به مقادیر هدف مربوطه و با کمترین 

) که توسط ایگلز ارائه شده SAیم( اختالف در سرعت ریخته گری داده شده را امکانپذیر می کند به کار می رود.مفاه

 است در مطالعه حاضر استفاده شده است. 

آنیلینگ فیزیکی به فرآیند سرد کردن یک ماده از حالت مذاب با یک نرخ آهسته و صرف کردن یک زمان طوالنی در 

ینیمم حالت انرژی دمای نزدیک به دمای انجماد اشاره دارد. اگر سرد کردن به آهستگی انجام نشود جامد حاصله به م

 نخواهد رسید اما در یک حالت کم ثبات و ساختار بهینه محلی منجمد خواهد شد. 

در یک مقایسه در حالت های مختلف ماده ، راه حل های عملی در مشکالت بهینه سازی ترکیبی و انرژی سیستم با 

می شود،  تعیین درجه حرارت اولیه که  ) استفادهSAمقدار تابعی که مینیمم شده است ارتباط دارند. زمانی که از( 

دمایی است که درآن دما کاهش یافته و تعداد تکرارها در هردما و معیارمورد استفاده برای توقف نقش مهمی را بازی 

 می کنند. 

: طرز عملکرد شبیه سازی آنیلینگ: در هر تکرار ، راه حل جاری ، یک جابجایی یا انحراف تصادفی کوچک را 0.2.0.2

باشد آنگاه تغییر نتایج  δ < 4در انرژی محاسبه شده سیستم می شود. اگر     δ ست می دهد و منجربه تغییر  بد

 δ > 4مورد قبول واقع می شود و اگر نتایج راه حل جدید در یک انرژی کمتر باشد راه حل پذیرفته شده است. اگر  

دما می باشد. اگر تعداد  Tقبول واقع می شود که در آن  مورد exp(-δ/T) باشد آنگاه تغییرات نتایج با یک احتمال  

زیادی از تکرارها در یک دما انجام شود سیستم تعادل حرارتی را بدست می آورد. این مشکل در چندین مرحله با 

 ) در چندین مرحله حل شده است که در زیر شرح داده شده: SA(استفاده از 

طلوبی ها براساس یک مجموع از تمام مقادیر منفرد تابع زیان شناسایی شده : شناسایی تابع هدف: مجموع نام2مرحله 

 است مانند :  

  
مقادیر منفرد تابع زیان هستند. بنابراین مقدار ایده آل برای تابع  Li(y)مقدار زیان کل و  LT(y)که در رابطه فوق 

است  2در نظر گرفته می شود. مقدار زیان صفر است.ثابت زیان در محدوده مقادیر بحرانی حالت ها  LT(y)زیان کل 

است.بنابراین هدف از فرآیند بهینه سازی مینیمم کردن زیان مجموع  2و بنابراین ماکزیمم مقدار مجاز برای هر حالت 



 

 

خواهد بود که در زمان رضایتبخش بودن ، تمام شرایط انطباق منفرد هر پارامتر ، در سرعت ریخته گری داده شده 

 ن مشکل می تواند بیان شود بر اساس:  است.بنابرای

  
 : انتخاب فضای راه حل مناسب: 2مرحله 

فضای راه حل یا دامنه پارامتر برای هر پارامتر فرآیند طوری انتخاب شده است که مقادیرآن محتمل و قابل اجراست و 

توجه به اطالعات موجود در مقاالت و در داخل محدوده قابل قبول از نظر عملی است. این کار با انتخاب محدوده و با 

 اطالعات صنعتی انجام شد. محدوده پارامترها در جدول زیر آورده شده است: 

  
 : بدست آوردن راه حل: 0مرحله 

ارائه شده است که در زمان به کار بردن الگوریتم شبیه سازی شده آنیلینگ  2محدوده مقادیر پارامترها که در جدول 

بهترین راه حل در مسائل چند متغیره استفاده شده است. شبه کد ها برای الگوریتم مذکور با توجه برای بدست آوردن 

 به مسئله مثال در مراحل زیر توضیح داده شده است: 

  استفاده کنید.  f(y) = Li(y)از تابع زیان کل   .2 

  متر بر دقیقه بود 2ارت یک سرعت اولیه باالی ریخته گری انتخاب کنید. در این مورد سرعت است .2 

  تنظیم کنید T=1000دمای اولیه را  .0 

  انتخاب کنید 4.92نرخ خنک سازی را  .4 

به  nرا تنظیم کنید که نشان دهنده تعداد تکرار در هر دما است. در مسئله حاضر ماکزیمم مقدار nمقدار   .2 

  تعریف شده است. 24444مقدار 

  برای مقادیر پارامترهای فرآیند. Sمقادیر پارامتر را انتخاب کنید یعنی یک فضای راه حل یعنی محدوده  .6

  را با تولید مقادیر برای پارامترهای با احتمال وقوع یکنواخت انتخاب کنید. iیک حالت تصادفی اولیه یا راه حل  .7



 

 

  است iایجاد کنید که یک همسایه از  jبهمین ترتیب یک حالت جدید  .8

  را محاسبه کنید jوiلت های مقدار کل زیان برای حا .9

  δ = f(j) - f(i.)یعنی  jوiدر مقادیر زیان کل برای حالت های  δمحاسبه اختالف   .24

را بعنوان یک راه حل جدید تنظیم  jتامین شود  Li(y≥ ) 1یعنی  jحالت بوسیله حالت  27و تمام  δ < 4اگر  .22

  i=jکنید و قرار دهید 

حالت  27و تمام  exp (-δ/T)تولید کنید. اگر این عدد کوچکتر از  2و  4تصادفی بین یک عدد  δ < 4اگر  .22

  i=jرا بعنوان یک راه حل جدید انتخاب کرده و قرار دهید  jتامین شود سپس 

  در دمای باالتر nرا تکرار کنید. ادامه تا حداکثر مجاز دفعات تکرار  22تا  8مراحل  .20

  بروید 8و به مرحله   T=0.95*Tز ضریب فاکتور کاهش یعنی کاهش دما با استفاده ا .24

برای پایان دار کردن یک چرخه از الگوریتم استفاده کنید. راه حل بدست آمده در این مرحله  T<1از معیار توقف  .22

  راه حل نهایی است.

بدست آید بدین معنی است که  26حالت را برآورده کند) نتواند در مرحله  27اگر یک راه حل ( یکی که تمام  .26

را به  0متر بر دقیقه کاهش داده و مرحله  4.2سرعت ریخته گری بسیار باالست. سرعت ریخته گری را به اندازه 

  سمت جلو تکرار کنید.

متر بر دقیقه) با توجه به  2که در باال توضیح داده شد بوسیله شروع ریخته گری با سرعت خیلی باال(   SAروش 

میلی متر استفاده شده است. ماکزیمم سرعت ریخته گری که می تواند بدست آمده  269*269ی مقطع عرض

ارائه  6متر بر دقیقه است راه حل بدست آمده با استفاده از الگوریتم شبیه سازی آنیلینگ در جدول  2.2باشد 

 شده است. 

  



 

 

گونه چگونه راه حل ها را تولید می کند است. به منظور فهم اینکه الگوریتم چ 9.49مقدار مربوط به کل زیان 

مشاهده شد. تعداد انباشتگی مربوط به مشاهدات  24024402444مقادیر تابع هدف در دماهای مختلف از جمله 

 راه حل را در مراحل مختلف تکرارها تولید می کند.  SAشرح می دهد که چگونه  2در پایین آمده است. شکل 

  

  
هدف از روش بهینه سازی فرآیند به این ترتیب خواهد بود که وقتی تمام شرایط منفرد در  همانطور که قبال ذکر شد

سرعت ریخته گری داده شده برآورده شود کل زیان به حداقل برسد. مقادیر انفرادی و کل زیان بدست آمده برای تمام 

یل های جالب ارائه می دهد که داده شده است.نتایج بدست آمده دامنه ای برای تحل 7وضعیت های کیفی در جدول 

 در مرحله بعدی نتایج ارائه می شود. 

 



 

 

  : تجزیه و تحلیل نتایج:0.2.0.2

استفاده از این روش توابع زیان و شبیه سازی آنیلینگ را ترکیب کرده که یک راه حل خوب را برای مشکل موجود 

داد که اگر تمام پارامترهای فرآیند در مقادیر آمده است نشان  7بدست می دهد.مقادیر توابع بدست آمده که در جدول 

حالت بحرانی وابسته به توابع زیان برآورده خواهند شد. فقط اگر تمام  27مدیریت شوند ،تمام  6داده شده در جدول 

دا پارامتر فرآیند به ایده آل ترین مقدار محدود شوند ، آنگاه هر یک از این توابع زیان ممکن است بهترین مقدار مب 22

را  2را اتخاذ کنند. از طرف دیگر اگر شرایط مرتبط برآورده شود ، هریک از این توابع زیان ممکن است یک مقداری از 

حالت تامین  27را اتخاذ می کند مشهود است که تمام  2اتخاذ کنند. از آنجاکه تابع زیان غیرمنفرد یک مقداری از 

 4.8مقدار زیان از  26و  20حالت یعنی وضعیت های  2ود که برای می توان مشاهده نم 7می شود. بعالوه از جدول 

است. این نشان می دهد که راه حل بدست امده نسبتا  4.4مورد مقدار زیان حتی کمتر از  7بیشتر است و در حدود 

و مینیمم  2را در نظر می گیرند در حالیکه ماکزیمم مقدار ممکن  4.4خوب است زیرا اکثریت توابع ریان مقادیر زیر 

 صفر است. 

 : نتیجه گیری: 4

این مقاله به مشکل بدست آوردن مقدار مناسب برای پارامترهای فرآیند می پردازد بطوریکه محصول شانس تقریبا 

ناچیزی برای داشتن عیب دارد. روش پیشنهادی در این مقاله نشان دهنده رابطه بین شرایط ایجاد عیب و پارامترهای 

پارامتر فرآیند است.مشکل بر  22گانه مربوط به شرایط بحرانی کیفیت با  27از رابطه بین معادالت  فرآیند با استفاده

اساس بهینه سازی چند معیاره فرمول بندی شده است که در آن از مفهوم تابع زیان کیفیت استفاده می شود. تکینیک 

د مربوط به کمترین مقدار از تابع هدف به کار بهینه سازی شبیه سازی آنیلینگ برای تعیین مقدار پارامترهای فرآین

 گرفته می شود .

نتایج بدست آمده با استفاده از یک حالت مشخص نشان داد که نه تنها امکان شناسایی مجموعه ای از مقادیر پارامترها 

منفرد نسبتا  حالت شرایط بحرانی را تامین می کند وجود دارد بلکه مشاهده شد که اکثریت مقادیر زیان 27که تمام 

کم است. روش توضیح داده شده در این مقاله نشان می دهد که پتانسیل قابل توجهی برای مدیریت کیفیت در سیستم 

 های ریخته گری پیوسته وجود دارد  .  

  


