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 مقدمه: 

باال و با توجه به کیفیت بیلت نیمه شدم در ابتدای گیرش (سوسماری شدن) و از هم پاشیدگی مرکزی ممکن است با اعمال فشار 2

نوعی از این عیب نشان داده شده است. این پدیده ممکن است در پاس های اولیه نورد اتفاق بیافتد. گرید  1اتفاق بیافتد. در شکل 

، این مشکل در  فوالد نیز مانند فوالدهای میلگرد ، مفتول و انواع دیگر این پدیده را تحت تاثیر قرار می دهد. در خارج از این مقاله

شکلی از یک میلگرد که در مرحله دهم از نورد میلگرد باز شده  1نورد تخت آلومینیوم نیز شناخته شده است. بطور مثال در شکل 

) نشان داده شده است. مشاهده می شود که نصف شدن می 130mm(استفاده شده از بیلت مربعی  tata steelست از کارخانه 

 ریسک باال که دارای یک عیب است اتفاق بیافتد. تواند از یک نقطه با 

  

  

 130mmبا بلوک بیلت مربع  Tata steelنیم شدن میلگرد از ابتدای مرحله دهم از یک محصول نورد  2: باال :  1شکل 

 وسط: میلگرد های دیگر در مرحله دهم 

  11د از استند نیم شدن ابتدایی در پایان نورد بع 2پایین: میلگردهای نورد شده با عیب 



 

 

 Endبا هم در یک زمان یا جداگانه رخ دهد.عیوب موجود در بلوک می تواند    End splittingممکن است که ترکیدن از مرکز و 

splitting   نیم شدن بلوک به دلیل  2شکلی از این نقص (چپ) و  2را بهمراه داشته باشد. در شکلEnd splitting    در طول

 اده شده است. نورد میلگرد نشان د

  

  

 نیم شدن ناشی از ترک مرکزی  2: ترکیدن از مرکز در طول نورد میلگرد . راست :  2شکل 

در این مقاله علل کیفی این مشکل مورد بحث قرار گرفته و با توجه به کیفیت بیلت در حال نورد و همچنین شرایط نورد بحث شده 

 است. 

م شمش را تحت تاثیر قرار میدهندو عوامل موثر دیگر به شرایط نورد مربوط است. در این برخی از جنبه های ذاتی ، شکل پذیری گر

 بحث تمرکز برروی فاکتورهای کیفیت شمش قرار گرفته است. 

 هستند که عبارتند از کیفیت برش عرضی و حضور ترک های درشت داخلی .  End splittingعامل کیفی در اغلب اوقات سبب  2

) 3گزارش داده است. وقوع یک ترک مرکزی درشت (شکل   End splittingعامل در بروز  2یک واحد صنعتی نیز از تجمیع این 

  End splittingبه شکل نقاط برجسته مشخص می شود. این امر توسط شبیه سازی عیب بوسیله دستگاه برش اکسیژن انجام شد و 

انجام شد که دقیق ترین کار بوده است و    End splittingیقاتی در انگلستان در مورد ).یک کار تحق5در اثر آن تائید گردید(شکل

تمرکز آن بر روی فوالدهای ماشینکاری دارای سرب و بدون سرب بوده است. این تحقیق شامل یک ارزیابی تجربی دقیق از عوامل 

 موثر بر شکل نهایی است. 

میلیمتر تست  222میلیمتر با طول  6-8نجام شده است که در آن میلگرد های قطر کار تجربی برپایه تستهای یک کارخانه نورد ا

پاس تعیین شد.  15در عرض   splittingبوسیله تعداد پاس های انجام شده یک بلوک بدون    End splittingمی شوند. تمایل به 



 

 

شد و تست گردید. همچنین برشکاری با آلیاژهای فلزی به منظور بررسی تاثیر شکل انتهایی ، برش با گیوتین و برش با اکسیژن انجام 

 و سمانتیت و ماشینکاری برش به اشکال مختلف انجام گرفت. 

  

  

 برش عرضی بیلت با ترک مرکزی درشت.  3شکل 

می دهد متمایل بودند با گیوتین بریده شده بودند. نتایج مطالعات متالوگرافی نیز نشان  End splittingخطوط برشی که کمتر به 

درجه نسبت به محور نورد ساخته بودند که  15که در منطقه فعلی برش ، سولفیدها در خط طولی قرار نگرفته بودند. آنها یک زاویه 

 شروع و گسترش ترک در پایان میلگرد را مهار کرده اند. 

  

  



 

 

  

  

 . End splitting: چپ: برش غیرقابل قبول با تمایل زیاد به End splitting: طبقه بندی بیلت از نقطه نظر تمایل به  1شکل 

 . راست:  splittingمشاهده می شود. وسط: برش متوسط با یک مقدار تمایل به  3بطور کلی حضور یک ترک مرکزی در شکل 

  End splittingکیفیت برش مناسب با تمایل خیلی کم به 

  

  

  

که در طول نورد با ترکهای  End splitting: بیلت هایی با ترک مصنوعی ،بریده شده با شعله اکسیژن (چپ) و میلگرد با  5شکل 

 مصنوعی بدست آمده. 



 

 

درجه و با انتهای گرد سکوئنس نورد را بدون باز شدن به پایان  15با توجه به شکل برش های انجام شده ، میلگرد های با زاویه 

درجه انجام شده اند ، انتهای شمش در پاس آخر باز شده  22هنگامی که برش شمش ها با گیوتین با برش تحت زاویه  رسانیده اندو

 است. 

این حقیقت توضیح داده شده است که مقاومت در برابر اولین تغییر شکل مقعر یک تمرکز تنش ایجاد میکند که ار شروع و اشاعه 

 ترک جلوگیری می نماید. 

اگرچه یک برنامه عملی ندارند (معرفی میکنند یک سطح ناصاف برش با کسیژن را که عملیات را پیچیده تر می کند) اما  این آزمونها

دارد. همچنین تائید می کنند که همراستایی سولفیدها  End splittingثابت میکنند که شکل و نوع برش تاثیر بسیار مهمی بر 

است که اغلب گزارش شده است که ترک مرکزی یک پارامتر در کیفیت برش و یک عامی نقش مهمی را بازی میکنند و بهمین دلیل 

 است.  End splittingبزرگ در 

این عیب یک عیب انجمادی است که ناشی از تنش های مکانیکی و حرارتی است که بیش از استحکام مواد به آن وارد می شودو 

 ) 3خط ریخته گری است که در مرکز بیلت پخش می شود (شکل مشابه حالت تنش وارده در شعاع بیرونی و یا داخلی

ترک های انجمادی معموال در موقعیت های بین دندریتی قرار می گیرند و معموال با سولفید های منگنز پر می شوند . درصد دیگر 

را  7اشند . شکل متناسب  هستند ترک های مورب می ب split endترک های درشت که در طول انجماد تشکیل می شوند با 

 همراه باشند.   rombohidityببینید. این ترک های مورب ممکن است با بوجود آمدن 

  

  

  



 

 

  

  

: تست نورد آزمایشی با برش آزاد میلگرد فوالدی. انتهای میلگرد ها بطور مستقیم گرد شده اند یا با ماشینکاری به اشکال 6شکل 

 هندسی مختلف در آمده اند. 



 

 

  

  

  

  

 ناشی از ترک مورب در بیلت تولید شده.   End splitting: 7شکل 

End splitting  معموال در سطح افقی فاصله بین غلطک ها اتفاق می افتد . نظریه ای وجود دارد مبنی بر اینکه در پاسهایی که

splitting چپ.)  8فاصله غلطک ( شکل  شروع می شود باید تا حدودی یک ارتباط مستقیم وجود داشته باشد بین ترک سطحی و 

 به عیوب درشت در بیلت وابسته نیست.  End splittingذکر این نکته مهم است که در تعدادی از حالت ها 

 فوالدهای ماشینکاری حاوی سرب را نشان می دهد  splitبرش عرضی از 2،  8شکل 

 سمت چپی از جاییکه ترک شروع شده است بریده شده و دیگری سمت راست است که از قبل از آن گرفته شده و هیج عیبی ندارد. 

  

  

  



 

 

  

  

  

. ترک بصورات متقارن و موازی End splittingمیلیمتر نشان داده شده با  72: میلگرد فوالد ماشینکاری سرب دار با قطر 8شکل

. راست: برش عرضی از شروع ترک نهان . پولیش و اچ splittingصفحه نورد تشکیل شده اشت. چپ: برش عرضی در منطقه شروع 

 . ساختار ماکرو و اثرات باقی مانده از انجماد مشاهده می شود که شامل الیه تبریدی است.  oberhofferبا معرف 

را تشکیل دهد وجود ندارد. نقاط آبی گوشه های اصلی بیلت را  splittingست یک عیب بزرگی که بتواند همانطور که مشخص ا

 مشخص می کنند که توسط تغییر جهت ستونی داده ها مشخص می شود. 

  فرآیند نورد:

 تجزیه و تحلیل می گردد.  End splittingدر این قسمت داکتیلیته گرم بعنوان یک عامل 

 م: شکل پذیری گر

و ترک مرکزی ناشی از عدم مقاومت کافی مواد در مقابل نیروی وارد شده از  End splittingبطورکلی پذیرفته شده است که وقوع 

نورد است. به این معنا که اگر ترک داخلی کمتری وجود داشته باشد، مقاومت متریال در برابر تنش وارده بیشتر است و همچنین 

 را در پی دارد.  End splittingتر در تنش کمتر در نورد ریسک کم

ظرفیت مقاومت به تنش ممکن است که تعریف داکتیلیته نرم را تحت پوشش قرار دهد و بعنوان خمش گرم ، تنش و فشار اندازه 

ست نمودارهای داکتیلیته گرم برای گریدهای مختلف فوالد نشان داده شده استکه بر پایه ت 8گیری می شود. بطور مثال در شکل 

پیچش طراحی شده است.تحت پیچش داکتیلیته یک معیار برای تمایل نمونه به شکست است. انجام این آزمایش با سرعت تغییر 

شکل نمونه تعریف شده است و با توجه به بخش های خط نورد به صورت های مختلف طراحی می شود (مرحله خشن کاری،میانی 



 

 

کم کربن در عرض یک رنج دمایی گسترده ، داکتیلیته خیلی باالیی را نشان می دهند و  فوالدهای 9و یا پایانی نورد). برطبق شکل 

این به خاطر اینست که در این فوالدها تحت شرایط نرمال نقص مربوط به شکل پذیری وجود ندارد. فوالدهای کربن باال دارای 

زیر) معموال به سختی  9ماشینکاری کربن پایین (شکل ماکزیمم داکتیلیته کمتری هستند و رنج دمایی کوچکتری دارند. فوالدهای 

 آزمایش می شوند.   دور تا مرحله شکست در دمای باال 7. 1باالتر از حدکارگرم هستند و معموال با 

  

  

  



 

 

  

  

داکتیلیته گرم که بوسیله چند آزمایش پیچش تا پارگی و شکست رسم شده است. درطول تست پیچش ، : منحنی های 9شکل 

 مقدار گوگرد: دماهای مختلف برای اندازه گیری سرعت تغییر شکل اعمال شده است. باال فوالد کربنی. پایین فوالد ماشینکاری 

فوالد های ماشینکاری وجود دارد که نقش گوگرد را در شکل پذیری اختالف زیادی در داکتیلیته گرم استاندارد فوالد کم کربن و 

داغ مشخص می کند. گوگرد حل شده در مذاب فوالد و سولفید های منگنز قبل از انجماد رسوب نمی کنند و این به این دلیل است 

بدست می آید  MnSرای رسوب ب  Sو  Mnتولید شده در فوالد مذاب زیاد است. بنابراین غلظت باالیی که از  MnSکه حاللیت 

 حل شده است رسوب میکند:    MnSفقط در مایع دندریت ها که غنی از 

 log [%Mn] [%S] = - 8194/T + 4.96     

اگر مقدار منگنز کافی نباشد ، اکسی سولفید ها و سولفید آهن ممکن است رسوب کنند.آنها به دلیل نقطه ذوب پایین باعث پارگی 

برای جلوگیری از تشکیل اکسی سولفیدها برای سولفورهای زیاد کوچکتر می شود( دلیل کاهش کسر  Mn/Sت گرم می شوند. نسب

 یزرگ شدن مقدار سولفور است) 



 

 

  

  

 . Mn/Sروی   S: تاثیر مقدار12شکل

 پذیری گرم بکاهد. حتی در صورت عدم بوجود آمدن اکسی سولفیدها و یا سولفید های آهن ، سولفید منگنز نیز می تواند از شکل  

دسته  1،2،3شکل بوجود آمده بوسیله سولفیدهای منگنز در طول انجماد تحت تاثیر اکتیویته اکسیژن مذاب است. سولفیدها در انواع 

سولفید تشکیل می شود که سولفیدهای کروی نامیده می شوند. آنها  1)اگر مقدار اکسیژن باال باشد، نوع 11بندی می شوند. (شکل

زرگی دارند و معموال در فضای داخلی دندریت ها جایگزین می شوند.( در برخی حاالت اکسید منگنز نیز بهمراه دارند) این ابعاد ب

 سولفیدها برای باال بردن قابلیت ماشینکاری مطلوب هستند ( فوالدهای ماشینکاری.) 



 

 

نه ها تشکیل می شود. بهمین دلیل سولفید بین به صورت یک شبکه در مرز دا 2با یک مقدار متوسط اکسیژن محلول سولفید نوع 

 دانه ای نامیده می شود. 

درصورتی تشکیل می شود که اکسیژن محلول پایین تر باشد مانن فوالد های کشته شده با آلومینیوم. درصد سولفیدهای  3سولفید نوع 

رابطه دارد. با این وجود سولفیدها برای  End spilitting( که بصورت خطوط هم تراز در محصوالت نورد تشکیل می شوند) با  2نوع 

 انجماد استاندارد فوالدهای کشته شده با منگنز و سیلیسم که در راه و ساختمان به کار می روند یک مشکل هستند. 

  

به دلیل را ببینید.  11بطور واضح توضیح داده و در تحقیق آزمایشی نورد ذکر گردید. شکل  End splittingتاثیر سولفور روی 

 گوگرد باالتر تعدادپاسهای تاشکست نمونه کمتر است. 

 کنترل دما: 

منحنی های داکتیلیته گرم کار الزم در یک محدوده دمایی مشخص برای هذ نوع فوالد بخصوص بذای فوالدهایی که شکل پذیری 

ند. فقط میلگرد هایی که در دماهای کمی دارند را نشان میدهد. نتایج حاصل از آزمون در واحد نورد آزمایشی نیز مشخص هست

باالتری نورد شده بودند دارای بازشدن انتها نبودند. درکنار ذکر عوامل فوق و دستیابی به یک دمای بازگرمایش مناسب براساس نوع 

ال یک فوالد در حال نورد باید مشخص شود و مهم است که از دست دادن درجه حرارت در یک پاس بیش از حد نباشد. بعنوان مث

 قسمت از خنک سازی غلطک جابجا نصب شده باشد. اخیرا این حالت در یک کارخانه امریکای التین دیده شده است که باعث 

 End splitting میشود. 

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

دار و بدون در طرح نورد آزمایشی بر میلگردها سرب  End splitting: تاثیر مقدار گوگرد برمیانگین مقدارپاس هی بدون  12شکل 

 سرب. 

خصوصیت برجسته دیگر شامل دمای نهایی است. در برخی از حاالت یک شعله کمکی برای گرم کردن انتهایی یا القاگر 

 الکترومغناطیس در مراحل میانی نورد قرار داده می شود. 

 طراحی پاس ها: 

سطح مقطع بیشتر است. قطر بیشتر غلطک باعث  در کاهش های بیشتر splittingدر تست نورد آزمایشی انجام شده ، تمایل به  

 اصطکاک بین بلوک نورد شده و غلطک می شود. 



 

 

  است وقتی که : طراحی پاس ها  splittingطراحی پاس نورد کمتر مستعد پذیرش 

 BOX-BOX 

مربع به گرد 

 بیضی به دایره 

 را افزایش می دهد.  End splittingبیضی به مربع 

 های یکنواخت عرضی و تنشهای فشاری و کششی بدست آمده اند.  این تنایج بر اساس تنش

  

  

  End splittingتاثیر دمای سطح میلگرد بر تمایل به ترک خوردن و  13شکل 



 

 

و ترک مرکزی در نورد تخت می  End splittingرویکرد دیگر در تجزیه و تحلیل این مشکل مدلسازی ریاضی و تجزیه و تحلیل 

یک طرح ترسیم شده نشان داده شده که محدوده عملکرد ایمن در طراحی پارامترهای مربوط به پاس های نورد باشد. بعنوان مثال 

  مشخص شده است.

اتفاق می  End splittingتمایل به وضعیت هایی که ممکن است ترک مرکزی اتفاق بیفتد ممکن است بیشتر از حاالتی باشد که 

 افتد. 

 و ترک بیشتر است.  End splittingسطح مقطع کوچکتر است تمایل  وقتی که قطر غلطک بیشتر و کاهش

 End splittingمنطقه ریسک  15دیگر موارد مدلسازی با اصول مشابه نتایج تصادفی مشابهی بدست آوردند. بعنوان مثال در شکل 

(چپ) و ضریب اصطکاک بر اساس تابعی از کاهش ضخامت نسبت به ضخامت اولیه و شعاع غلطک برای قطر های مختلف غلطک 

 مختلف بین غلطک و بلوک میلگرد ( راست) نشان داده شده است. 

  

   



 

 

  

  

شعاع غلطک،  R0ضخامت میلگرد در ورود و خروج مرحله ، hfو  h0و ترک مرکزی  End splittingمنطقه ریسک برای  11شکل 

ε  ، کاهش نسبیk   مقدار متوسط قدرت عملکردξf وξb  ورود و خروج. استرس نسبی در 



 

 

  

  

  

 Endچپ: محدوده بین منطقه ایمن و ناایمن برای شعاع مختلف غلطک استفاده شده از معیار های هیدرواستاتیک برای  15شکل 

splitting  و فوالدSAE1090 65. راست: شرایط برای اصطکاک مختلف. قطرmm  

را افزایش می دهد. این رفتار ها  End splittingتمایل به در این حالت مشاهده شد که قطر کمتر غلطک و کاهش بیشتر مقطع 

ظاهرا با نتایج بدست آمده از تست  نورد پالستیک انجام شده با یک شکاف در پایان متناقض است. این مورد با قطرهای مختلف 

 گتر باز شدن بیشتر در پی دارد . غلطک انجام شد و پس از نورد ابعاد باز شدن اندازه گیری گردید. نتیجه این بود که قطر غلطک بزر



 

 

  

  

  

بصورت یک تابع از قطرهای مختلف ابتدایی و انتهایی میلگرد برای قطر غلطک های مختلف در شبیه  End splitting:  16شکل 

 میلیمتر عمق در انتها.  12سازی پالستیک با یک شکاف 

  

نشان می دهد ریسک نورد صاف برای کاهش قطرهای کمتر باالتر موضوع مشابه در کاهش اتفاق می افتد در حالی که نتایج مدل 

 است ،  تست آزمایشی برخالف آنرا نشان داد. 

  

  



 

 

 % کاهش و انحراف انتهایی در پایان نورد. 35: پر شدن بیش از حد سیلندر نورد در یک پاس با 17شکل 

 مشکالت راهنماها: 

ب مشکالت راهنماها اتفاق میافتد. برای مثال وقتی از یک پاس مربع وارد فضای به سب End splittingدر برخی کارخانجات نورد ، 

بیضی می شویم و انتها وارد یک موقعیت صاف نمی شود اما در قطر به دلیل وجود برخی مشکالت در راهنماها تنش ها باالتر است 

 ممکن است افزایش یابد.  End splittingو بعد از چند پاس 

 نتیجه گیری: 

End splitting  .زمانی رخ می دهد که موادی که مورد نورد قرار می گیرند مقاومت کافی را در برابر تنش های تغییرشکل ندارند 

این ممکن است به دالیل مختلفی رخ دهد : ترک های درشت در انتهای بیلت مانند ترک های گوشه ای و مرکزی ، انتهای ضعیف 

 بصورت قرینه بین غلطکها منطبق می شوند.  بخصوص زمانی که صفحه ها در یک قسمت

دکتیلیته گرم فوالد از یک طرف به ویژگی های ذاتی آن بستگی دارد و از طرف دیگر به دمایی که تنش به آن اعمال می شود و 

 سرعت آن. چراکه مهم است که فوالد با رنج داکتیلیته ببیشتر با چه سرعتی تغییر شکل داده باشد. 

 والدهای با داکتیلیته ذاتی پایین مانن فوالد های حاوی مقادیر گوگرد باال بحرانی تر است. این امر برای ف

نیز به روشنی واضح است: داشتن کنترل برای گوگردهای پایین تر از خصوصیات مطلوب است. با این وجود ارزشمند  MnSنقش 

مکانیکی و حرارتی بیش از اندازه وارد نگردد نسبت های است که یادآوری شود اگر شرایط ریخته گری مناسب بوده و تنش های 

 نیاز نیست.  Mn/Sخیلی باالی 

میلگردهای نهایی سریعتر دما از دست می دهند. فاکتور دیگر خنک سازی غلطک است که باید دارای جهت درستی باشد ، بیش از 

 در طول زمان فرآیند حفظ شود.  اندازه نبوده و حالت آن

های مدلسازی و تجربی بحث وجود دارد ، البته یک انطباق در این واقعیت وجود دارد که اصطکاک بیشتر بین میلگرد در بقیه فاکتور

را افزایش می دهند اما فاکتور هایی مانند قطر غلطک و کاهش سطح مقطع اینطور نیست .برطبق   End splittingو غلطک 

هنگامی  splittingمربع به دایره و بیضی به دایره مطلوبند. برای جلوگیری از   پاسهای box- boxپارامترهای اصلی نورد ، چیدمان ، 

 افزایش میابد.  splittingکه بیضی به مربع تبدیل می شود 


