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  1 صفحه  

 00ویرایش: 

 

 ریخته گری پیوسته فوالد ، اصول پایه

 

 پیش زمینه : 

اسلب  م و یاریخته گری پیوسته فوالد فرایندی است که طی آن فوالد مذاب به صورت محصول تکمیل نشده بلیت ، بلو

خته گری رائه ریاکارخانه نورد به صورت محصول تکمیل شده تولید می گردد. پیش از ی شود که در مرحله بعددر م منجمد

ری ن پس ، ریخته گتا به شکل اینگات در آید. از آمی شد درقالبهای ثابت ریخته  ، فوالد 1950پیوسته در سالهای دهه 

ارد ، در رخی موبل یک نشان دهنده پیوسته جهت دستیابی به محصول با کیفیت ، تولید وبهره وری بهتر تکامل یافت. شک

 رابطه با پیکره ماشینهای ریخته گری پیوسته است.
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  2 صفحه  

 00ویرایش: 

 

 

 مثالهایی از دستگاه های ریخته گری پیوسته -1شکل 

 

ل روی یرد. پاتیگرار می از کوره الکتریکی یا با پایه اکسیژن در پاتیل ریخته می شود و به روی ماشین ریخته گری قفوالد  

والد مایع از ف 2کل برج گردانی که پاتیل را تا موقعیت ریخته گری روی تاندیش می چرخاند قرار می گیرد. با توجه به ش

ب شروع می انجماد در قال 3قالب مسی آب خنک هدایت می شود  سمت به  2اندیش تبه سمت  1پاتیل جریان می یابد 

با  6ف می شود صا خط،  مرحلهدر این  ، 5 خطوهمچنین در مسیر هدایت کننده  4یابد. ناحیه اول ادامه می و  در شود

 .12اغ جهت نورد تکمیلی تخلیه می شودبرای انبارش میانی یا شارژ د  8ی خوردم مشعل برش
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  3 صفحه  

 00ویرایش: 

 

 

 پیکره ماشین ریخته گری بلوم / بیم توخالی – 2شکل 

ی خط )به راهنما -5) خنک سازی ثانویه( 1منطقه   -4قالب  -3تاندیش / تاندیش کار  -2برج گردان پاتیل  -1

احد برش با و -8غلطک جداکننده دامی بار  -7)کشاننده و صاف کننده(  SWواحد  -6انضمام خنک سازی ثانویه( 

 صوالتسیستم تخلیه مح -12سیستم نشانه زنی محصوالت  -11میز نقاله  -10پارکینگ دامی بار  -9تورچ 

 

تگاه ساشین با دمکلی دستگاه ریخته گری اسلب است . توجه داشته باشید که غلطکها در این نمای نمایش دهنده  3شکل  

ر ادامه می یابد تا شکل قابل مقایسه است . غلطکها در مسی 2تولید بلوم تو خالی ) با فضای خالی در مقطع آن ( مانند شکل 

 نهایی محصول در هنگام انجماد کامل ایجادگردد.
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  4 صفحه  

 00ویرایش: 

 

 

 نمای ماشین ریخته گری اسلب -3شکل 

 ( . 4ند ) شکل با توجه به مصرف نهایی محصول ، اشکال مختلفی ریخته گری می شو

 

 (mmمقاطع ریخته گری پیوسته )اندازه ها به  -4شکل
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  5 صفحه  

 00ویرایش: 

 

 

ل ه طور قابگری ب در سالهای اخیر ، فرایندهای ذوب ، ریخته گری و نورد به هم مرتبط شده اند به طوری که شکل ریخته

 مالحظه ای مطابق بامحصول نهایی است.

 ساعت تکمیل می شود.  2نورد پایانی در زمانی حدود  زنجیره فرایند تولید کامل از فلز مایع تا 

 

 مطالعات تولید و امکان سنجی : 

یین که تع این اولین مرحله در طراحی یک ماشین ریخته گری پیوسته است. ابتدا مشخص نمودن مصرف نهایی محصول 

عد ر مرحله بدی باشد ستوانه ای ( ما کننده کیفیت ، نوع و شکل محصول ریختگی ) بلیت ، بلوم ، اسلب، بلوم توخالی و یا

. سپس ی گردددر دسترس بودن فوالد مایع و ساعتهای کارکرد پیش بینی شده معطوف متوجه به تناژ مطلوب سالیانه ،

ب ق واحد ذومی شود : تعداد خطوط و سرعت ریخته گری که فلز مایع از طری  طراحی ماشین متوجه برای این موارد 

 می شود. متناسب با آن تامین 

 از جمله طول ،توجه به گرید و کیفیت مواردی است که تعیین کننده پارامترهای مختلف طراحی ماشین ریخته گری است 

ی رومغناطیسی الکتآن ، ارتفاع عمودی ، منحنی یا صاف بودن قالب، خنک سازی ثانویه توسط آب و یا آب و هوا ، جهت ده

 وغیره... 

 گری : ه نگرشی بر ریخت

محل  که در (ب بندی آی شروع یک پروسه ریخته گری  انتهای قالب توسط یک میله فوالدی منحنی بسته می شود ) برا 

 ( 6آیتم2نگه داشته شده است ) شکل  SWخود به صورت هیدرولیک توسط اجزاء واحد 
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  6 صفحه  

 00ویرایش: 

 

 ینسبصورت  ست بهه شده ااین میله از خروج فوالدمایع به بیرون از قالب جلوگیری می کند. فوالدی که درون قالب ریخت

ه، نک سازی اولیخمی کند. در این ناحیه      فوالدی با پوسته جامد و مغز مایع  خطانجماد یافته است که ایجاد یک 

استارت  SW ی( رسید، یونیتها mm 20-10اینچ ) 8/0تا  4/0حدود  هنگامیکه ضخامت پوسته فوالدی به میزان کافی و

ی ب ادامه مدر قال بار در طول قالب ادامه می یابد، ریختن فوالدمایع یدام اه سمت خارج بنیمه منجمد ب خطمی شوند و 

دی که یت فوالید و کیفبا سرعت برابر جبران کند. سرعت کشش بستگی به سطح مقطع ، گریابد تا فوالد کشیده شده را 

ت و جهت ساع 1-5/1ه گری معموال اینچ در دقیقه باشد. زمان ریخت 300-12و می تواند بین دارد تولید می شود 

نده دایت کنهوارد بخش غلطکهای  خط، جلوگیری از افت دمای بیش از اندازه پاتیل می باشد. به محض خروج از قالب

فیت ی و کیواتاقک خنک سازی ثانویه می شود و تا انجماد گسترش یابد. این بخش تعیین کننده صحت شکل ریخته گر

 زمد شد و امحض آنکه خط کامال منج ( به3یازمند غلطکهای صاف کننده نیز هست. ) شکل محصول است. مقاطع بزرگ ن

از  پس از عبورسبار جدا می شود ، خارج می گردد و در محل خود پارک می گردد ،  یعبور کرد  دام SW میان غلطکهای 

شین راحی مابر حسب نوع محصول برش می خورد: اسلب ، بلوم ، بلیت ، گرد یا بلوم توخالی که به ط خطصاف کننده 

 بستگی دارد.

اینچ دارد.  23در  چاین 15اینچ مربع تاحدود  7اینچ مربع هستند. مقاطع بلوم تقریبا  7بیلیتها دارای اندازه مقاطع تا  

اینچ هستند. بیم  100اینچ و عرضی بیش از  16-2اسلب در ضخامت  اینچ قطر دارند. مقاطع 20-5مقاطع گرد در حدود

که نورد می شوند. نسبت عرض به ضخامت ، Iهای تو خالی به شکل شبیه استخوان هستند ودرمراحل بعدی به شکل بیم 

ری  به عنوان نسبت ظاهری شناخته می شود ، جهت تقسیم بندی بین بلوم و اسلب به کار برده می شود. نسبت ظاه

2.5:  و بزرگتر تعیین کننده محصول ریختگی به عنوان اسلب است. 1

 به صورت خالصه فرایند ریخته گری به بخشهای زیر تقسیم می شود :  

 د مایع با سرعت ثابت در قالب تغذیه شود. الیک تاندیش به روی قالب قرار می گیرد تا فو 
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  7 صفحه  

 00ویرایش: 

 

  ت تولیددرآن از تاندیش تغذیه شده است ، جه فوالدیک بخش خنک سازی اولیه یا یک قالب مسی آبگرد که 

ازی یه خنک سبتواند به سمت ناح شکل گرفته و خطکه به اندازه ای استحکام دارد که  ، پوسته  بیرونی جامد

 ثانویه عبور کند. 

  که  خط وریکهیک بخش خنک سازی ثانویه به همراه قسمت هدایت کننده که در زیر قالب قرار گرفته است. به ط

د یزان انجمامود تا ترکیب آب و هوا اسپری می ش یامغز آن تقریبا به صورت مایع است از آن عبور می کند و با آب 

 آن بیشتر شود. 

  .به غیر از ماشینهای ریخته گری عمودی صاف، یک بخش از بین برنده انحنا و صاف کننده 

 ظر براینمنجمد شده به قطعات مورد  خطبرش ت هیک واحد برشکاری ) مشعل برش یا قطع کن مکانیکی ( به ج 

 جابجایی و فرایندهای بعدی .

 جابجایی فوالد مایع :

ابد. سپس انتقال ی ه تاندیشاز پاتیل ب دهد. ابتدا فوالد باید مرحله درانتقال فوالد مایع از پاتیل تا قالبها رخ می 2 

 وزنه ای بایزات رزطریق تجهفوالد از تاندیش به قالب اجریان ش به قالب انتقال می یابد . تثبیت یفوالد ازتاند

 طراحی های مختلف صورت می گیرد : 

ر تاندیش د والداسالیدگیتها ، میله ی استوپر ، یا نازلهای قابل تنظیم که در مرحله بعد توسط تنظیم سطح ف 

 کنترل می گردد.

 نگارشی بر تاندیش : 

ها در پایین آن هم معموال استفاده می شود ، نازل Tثلث  و یا شکل شکل تاندیش اغلب مستطیلی است اما شکل م 

 د.یز دارمایع را به سمت قالبها توزیع کنند. تاندیش  کاربردهای کلیدی دیگری ن قرار دارند تا فوالد

 جدا سازی ناخالصیهای اکسیدی را افزایش می دهد.  -

 اتیل فراهم می کند. جریان پیوسته فوالد مایع به سمت قالب را در حین تعویض پ  -
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  8 صفحه  

 00ویرایش: 

 

ی گردد مورت ثابت صد به ایجاد ارتفاعی ثابت از فلز را باالی نازلها تا قالبها می نماید که باعث حفظ جریان فوال -

 )در یک سیستم ریخته گری باز ( و سرعت ریخته گری به واسطه آن ثابت می ماند. 

 یک الگوی جریان پایدارتر را به قالبها فراهم می کند.  -

 :قالب 

قه سرد منط برای ورود ه دارای هسته مایع می باشدوظیفه اصلی قالب تشکیل پوسته جامد با استحکام کافی ک 

نواخت دمای یک و  توزیعضخامت کردن ثانویه است. اصلی ترین موارد پارامترهای تولید عبارتند از : شکل گرفتن ، 

طحی سیفیت پایینی از آخالهای غیر فلزی و ک وب داخلی و مقداراست همچنین عاری بودن محصول از عی پوسته

 مناسب به انضمام سطحی با کمترین حفره از موارد اصلی پارامترهای تولید است.

ا بمس  ی از جنسرکه شامل ورودی آب خنک و آست هقالب اساسا از یک ساختار جعبه ایی باز و بسته شوند 

یکل پوشش یا ن با کرم . آب قالب حرارت را از پوسته جامد انتقال می دهد سطح مس با خلوص باال ساخته می شود

می گری  ریخته به هنگامباعث عدم جدا شدن مس  سخت تر  ینیکل با فراهم کردن سطح ده می شود. کرم یادا

 .که دلیل ترکهای سطحی روی محصول است شود 

 –ضی ای ریابه صورت کامل انجام می گیرد. نوعی از مدله هم انتقال حرارتی از قالب هم به صورت بحرانی و

بود طراحی بهبه  و گردد درککامپیوتری مورد استفاده قرار می گیرد تا مطالب بیشتری از جابه جایی حرارتی قالب 

ه ب حرارتی  قاومتمموارد کمک نماید. اساسا انتقال گرما تحت تاثیر مجموعه و انجام وظایف محوله ) وظایف قالب (

 شرح زیر است :

 انتقال گرما از میان پوسته جامد -

 انتقال گرما از سطح پوسته فوالد به سمت سطح بیرونی قالب مسی  -

 انتقال گرما از قالب مسی   -
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 00ویرایش: 

 

 انتقال گرما از سطح داخل قالب مسی با آب خنک کننده قالب .    -

 نوسان قالب :

د شدن فوال و اجتناب  از پارگی پوسته و نابودبرای کاهش اصطکاک و چسبندگی پوسته جامد نوسان قالب  

ای تعمیر را بر مذاب ) پارگی خط ( الزم است. همچنین نوسان می تواند خرابی تجهیزات و زمان توقف دستگاه

وغنها و لب با رقالب هنگام استفاده از روغن کاری قا و نظافت مشخص نماید. اصطکاک بین پوسته جامد شده و

م ی ، یا اهرنیروی محرکه موتوریا کی لینوسان از روشهای هیدرو یابد. برای ایجادپودر فالکس کاهش می 

 کردن می توان استفاده کرد و نوسان را ادامه داد.

 چرخه های نوسان قالب در فرکانس، ضربه و شکل آن متفاوت است.

 چرخه رکت ،حدر پایین رسیدن به این چرخه عبارت است از به کار گرفتن نوار منفی که یک الگوی حرکت است.  

از طریق  ام رابه قالب اجازه می دهد سریعتر از سرعت عقب نشینی و بازگشت مقطع حرکت کند و می تواند استحک

 فشرده سازی تنشهای توسعه یافته در پوسته و آب بندی سطوح پر از ترک وحفره افزایش دهد. 

 : خنک سازی ثانویه

ی تشکیل شده که وظیفه آنها  خنک ساز(  Zone)سری مناطق یک نوعا سیستم خنک سازی ثانویه  از  

 قسمتهای مختلف خط طبق برنامه ریزی ماشین می باشد. 

 است. از آب یا مخلوط آب و هوا تشکیل شده شده اسپریماده  
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 00ویرایش: 

 

 

 خنک سازی ثانویه -5شکل 

 سه فرم پایه ای انتقال گرما در این ناحیه اتفاق می افتد :  

 ف می شود : تعریر انتقال گرما  در ناحیه باالی محفظه خنک کننده ثانویه به وسیله معادله زی عمدهبش : فرم تا

 

Kثابت تعریف شده استفان  :- (بولتزمان است W/m /K2 5.67 x10-8 ) 

 E رنگ ا بدر یک رادیاتور  است. ) مقدار توانایی انتشار بدنه نسبت به حداکثر انتشار 0.8: ثابت انتشار که  معموال

  مشکی(

Aمساحت سطح تابشی : 

Ts  وTaدمای سطح فوالد و دمای محیط  : 
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  11 صفحه  

 00ویرایش: 

 

 هدایت گرمایی : 

مچنانکه هود و وقتی که محصول از میان غلطکها عبور می کند گرما نیز همچنان از پوسته به بیرون هدایت می ش

 فرمین ود. اشتقل می بیرون منته نیز گرما از پوسته به از میان ضخامت غلطکها می گذرد در اثر برخورد پیوس

 :توضیح داده می شود  زیرگرما به وسیله رابطه  انتقال

 

Kهدایت حرارتی پوسته برای هدایت گرمای جریان یا فته از میان پوسته :   Aع ، : منطقه عبور مقطX∆:   ضخامت

ان داده شده این نش 6 نمودار نانکه درچدمای سطح داخلی و بیرونی بر حسب نمودار یا هم oTو   iT  .پوسته فوالد

 در برگیرنده اتفاق می افتد.  غلطک هایشکل جریان گرما از بین 

 

 . و غلطک میان پوسته فوالدی از) جهت گیری انتقال حرارت ( پروفیل انجماد  -6شکل 
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  12 صفحه  

 00ویرایش: 

 

 

 همرفتی : 

 وا یا الیهب و هآاین مکانیزم هدایت گرما به وسیله حرکت سریع آب اسپری شونده یا قطرات ریز یا مخلوط اسپری 

 ی از قانونبط ریاضآب تبخیر می شود  اتفاق می افتد. این مکانیزم هدایت با رواکه بخار نافذ نزدیک سطح فوالد 

 شرح داده می شود.  نیوتن خنک کنندگی

 

 H : ه و اسپری شد گرما که برای انتخاب میزان پوشش آب ، نوع نازل آب پخش کن ، فشار آب انتقالثابت ضریب

 می شود. ازه گیریمورد استفاده قرار می گیرد و به صورت تجربی اندباشد هوا  وفشار هوا اگر به صورت غبار آب 

 ST  :دمای سطح فوالد 

WT  : دمای اسپری آب 

 A  مقطعسطح : مساحت  : 

 

 انتقال گرمای محفظه خنک کننده ثانویه از دستور العمل زیر پیروی می کند :            

  احیه نزیادتر کردن کنترل نرخ انجماد و برای بعضی ریخته گرها رسیدن به انجماد کامل در این.  

  قانونمندی دمای خط با تعدیل  شدت اسپری آب 

  . نوع ماشین شامل خنک کننده 



 ریخته گری پیوسته فوالد ، اصول پایه شماره مدرک : 

 

 

 

  13 صفحه  

 00ویرایش: 

 

 

 

 رشد پوسته : 

 پیش بینی کنیم . می توانیم رشد پوسته را از قانون فیک به طور قابل اطمینانی 

 K  : ریخته گری و سرعت ماشین بدست آمده.  گریدثابت تجربی که از 

V : سرعت ریخته گری 

L )فاصله ریخته گری از انحنای قالب فوالدی ) جایی که انجماد شروع می شود: 

 D : ضخامت پوسته 

  : *نکته 

 L/V زمان=

) منطقه ای که  آنجا که محصول به طور کامل منجمد شده Lاین معادله می تواند برای محاسبه فاصله ریخته گری 

 :استفاده شود ( مایعی باقی نمی ماند ه هیچ  هست

 

 

 

 کنترل خط : 



 ریخته گری پیوسته فوالد ، اصول پایه شماره مدرک : 

 

 

 

  14 صفحه  

 00ویرایش: 

 

دارنده  ها نگهیک سری از غلطک ، یک قسمت جدایی ناپذیر از منطقه سرد کردن ثانویه است. منطقه هدایت کننده

یز ن اییه می کنند. البته به غلطکهای حاش هدایت که در عرض خط به صورت مخالف هم چیده شده اند خط را 

 قتی که هنوزها و ممکن است نیاز شود. تنظیم و تمرکز خط در این منطقه با استفاده از راهنمای خط و نگهدارنده

 به مخاطره ناب ازماد به طورکامل انجام نگرفته ( انجام می گیرد.  برای اجتدارد ) انج پوسته منجمد شده وجود

خم  وطکها باید مراقب بود تا تنشهای مشترک مربوط به تنظیم قرار گیری غل یانداختن کیفیت محصول تولید

ا با غلطکه ایرهدگردد. به این ترتیب طرز قرار گیری غلطکها به انضمام فواصل آنها و قطر  Min مقدار نشدن خط

  گردد.  Minکشیدگی فصل مشترک جامد مایعو  سطوح بر آمده غلطکها بین احتیاط انتخاب می شود تاکشیدگی 

که  ته ایتداوم خط نیازمند این است که خط شکل خود را حفظ کند، از آنجا که خط تشکیل شده است از پوس

اشین می مرتفاع فشار عمودی است که وابسته به ادرون آن مایع وجود دارد ، دارای نیروی فرواستاتیکی از طرف 

 باشد. 

ست اما  وچک اکارتفاع نسبتا  نیروی بزرگترین محدوده ارتباط ، بلندترین قسمت در ماشین است. در این قسمت 

 است. ا پوسته نازکترین و ضعیف ترین حالت خود را دار

طر دایره ( ، قه و قطع مذاب فوالد ) پارگی خطبرای جبران این ضعف اصلی و اجتناب از شکستن پوسته جامد شد 

 مالکا ت چهار  جهغلطکهای کوچک با فواصل مساوی بسیار سفت و محکم انتخاب می شوند. فقط زیر قالب همه 

 . گردندپشتیبانی می شوند ولی در نواحی پایین تر فقط جهات عریض تر پشتیبانی 

 

 

 خمش و کشش : 



 ریخته گری پیوسته فوالد ، اصول پایه شماره مدرک : 

 

 

 

  15 صفحه  

 00ویرایش: 

 

 دون خمشب واز افقی بانیروهای صاف کننده خط از حالت عمودی به سطح تردرمجموع محدودکردن و راهنمایی 

حت شعاع داخلی تو  تحت کشش پوسته جامد شعاع بیرونی نشده  صافمهم است . هنگامی که محصول هنوز 

 فشار است. 

ش در شاگر ک و خواص مکانیکی گرید فوالد ریختگی مشخص می کند. انحناشعاع میزان نتیجه این تغییر شکل را 

 ثر است.یت موامتداد شعاع بیرونی بیش از حد باشد ترکها می توانند به وجود بیایند ومطمئنا این امردرکیف

ه عاع باین کششها به وسیله ترکیب کردن فرایند خمشی چند نقطه ای مینیم می گردند. بدین صورت که ش 

 بزرگتر می شود.  طورمرتب به تدریج در حرکت محصول به سمت جلو در یک سطح صاف افقی

 

 مقطع منحنی یک دستگاه ریخته گری بیم توخالی قبل از صاف کردن -7شکل 

 

 



 ریخته گری پیوسته فوالد ، اصول پایه شماره مدرک : 

 

 

 

  16 صفحه  

 00ویرایش: 

 

 

 ( برای از بین بردن انحنای خطSWصاف کن ) –ده اننواحد کش -8شکل 

فارش سدازه جا می شود تا محصول طبق اناز غلطکها به سمت ماشین برش جاب بعد از صاف کردن ، خط روی بستر

گیرد.  مکی انجاش یا برش مکانیربهوا رچمی تواند از هر دو راه با تو ه می شود. برش دادنرش دادبداده شده  

ند اد مانمقطع ریختگی یا هر دو محصوالت داغ برای نورد نهایی یا انجم (ید)گرسپس برحسب شکل یا درجه 

 رم کن برایگباره د یک کوره دورم، محصول وار. قبل از نوردگمحصول نیمه تمام در انبار میانی قرار خواهد گرفت

 ی خواهد شد. ه باالترین خواص متالوژیکی و تلورانس ابعادتنظیم وضعیت حرارتی برای دستیابی ب

 

 

 

 

 



 ریخته گری پیوسته فوالد ، اصول پایه شماره مدرک : 

 

 

 

  17 صفحه  

 00ویرایش: 

 

 

 خالصه : 

یر شکل ن تغیریخته گری پیوسته از یک مجموعه فرایند در میان فرایندهای پیوسته پیچیده نتیجه می شود ای 

نش روابط ت،د الوف خواص متالوژیکی ،انتقال حرارت ،یکاتفاق می افتد از بین داشته قوانین علمی از طراحی مکانی

ازی رچه سای اخیر فرایندها از طریق یکپای  و با کیفیت ، در سالهلوکشش برای ساختن محصول  با شکل عا

وماتیک امال اتو برنامه ریزی محصوالت برای تامین یک سیستم ک یکنترل کامپیوتر، الکترو مکانیکی  یرهاسنسو

 بهینه سازی شده اند.، طراحی شده برای هزاره جدید 

 

 


