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Abstract:
Many studies have been performed to improve the quality and cleanliness of steel ingots
produced by continuous casting process. One of the important defects is entrapping of mold
lubricant powder in the ingot. In the paper, the mathematical modeling methods and
computational fluid dynamic (CFD) were used to investigate the powder fluid behavior
during continuous casting of steel. For this purpose, the factors of powder entrapping and the
behavior of the powder in the melt were investigated and some solutions were proposed to
prevent these defects. Therefore, the boundary and initial conditions were studied in
developed model and the effect of each one were investigated. The results showed that it can
be possible to prevent the powder entrapping in the steel ingot by decreasing the casting speed
from 0.9 to 0.76 m/min, increasing the nozzle dip depth from 130 to 140 mm, decreasing the
nuzzle diameter from 42 to 36mm, decreasing the powder particles size from 500 to 63
micrometers and by pouring of clean steel melt without the large inclusions.
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چکیده:
به دلیل استفاده روزافزون از محصوالت فوالدی ،بررسیهایی فراوانی برای باال بردن مشخصههای کیفی شمش تولیدی
به روش ریختهگری پیوسته ،انجامشده است .در این میان یکی از عیوبی که به وجود میآید ،حبس پودر روانکار قالب
درون شمش تولیدی است .برای کاهش هزینههای تولید و افزایش کیفیت محصول ،امروزه استفاده از مدلسازی ریاضی
بهعنوان ابزاری قدرتمند در دست متخصصان برای تحقیق بر روی بهبود فرایند تولید فوالد با کیفیت ،قرار گرفته است.
در این پژوهش مدلسازی و شبیهسازی رفتار پودر درون قالب و بررسی نوع حبس پودر درون شمش با استفاده از
مدلهای وابسته به دینامیک سیاالت محاسباتی صورت پذیرفته است .ابتدا به بررسی دالیل حبس و نوع رفتار پودر درون
مذاب پرداخته شده و سپس راهکارهایی برای جلوگیری از به وجود آمدن این عیب ارائه شده است .لذا شرایط مرزی و
اولیه در مدل مذکور بررسی و تأثیر هر کدام بر روی عیوب احتمالی مورد ارزیابی قرار گرفته است .نتایج این تحقیق
نشان میدهد که با کمکردن سرعت ریختهگری از  2/3به  2/17متر بردقیقه ،افزایش عمق غوطهوری نازل از  132به
 142میلیمتر ،کاهش قطر نازل از  42به  37میلیمتر ،کاهش اندازه ذرات پودر از  022به  73میکرومتر و تمیز بودن
مذاب ورودی از آخالهای درشت ،میتوان از حبس پودر روانکار درون شمش تولیدی جلوگیری نمود.

 -2مقدمه
در دهههای اخیر کنترل کیفیت ریختهگری پیوسته و فناوری
فوالدسازی به صورت چشمگیری بهبود یافته است .کنترل
کیفی مانند کنترل ناخالصیها در کوره و تاندیش ،کنترل
حبس پودر درون قالب و کنترل ترکهای طولی در حین
سرد کردن در فرایند ریختهگری پیوسته صورت میگیرد [-1
 .]4پودرهای قالب بیش از  42سال است که در عملیات
ریختهگری مداوم استفاده میشوند و جایگزین روغنهایی
شدهاند که بهمنظور روانکاری رشتهی فوالد به کار میروند.
پودر قالب بهمنظور جلوگیری از اصطکاک بین مذاب و دیواره
قالب و همچنین باال رفتن سرعت ریختهگری و بهبود کیفیت
سطح خارجی شمش استفاده میشود[ .]1-0یکی از
مشکالت پودر قالب ،تجمع پودر قالب در سطح شمش

تولیدی بوده که باعث ایجاد عیبهای متفاوتی در شمش
میشود .در حال حاضر ،علت اصلی نقص سطوح نوارهای نورد
سرد ،پودر قالب حبس شده است [.]11-0
کاربرد وسیع فوالدها به صورتهای مختلف قطعات کار شده
و کیفیت خواص مورد نیاز از آنها موجب گسترش تحقیقات
در زمینه تاثیر یا حذف آخالها در این آلیاژها شده
است[ .]12برای کاهش هزینههای تولید و افزایش کیفیت
محصول ،مهندسین و متخصصین به دنبال یافتن راهحلی
جهت بررسی مشکالت در فرایند ریختهگری پیوسته برآمدند.
به علت شرایط کاری پیچیده و خطرات کار با فوالد مذاب،
امروزه استفاده از فنون شبیهسازی عددی بهعنوان ابزاری
قدرتمند در دست متخصصان برای بررسی جهت رفع این
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مشکالت قرار گرفته است تا بتوانند به فوالدی تمیز که دارای
مقدار کمی آخال باشد ،دست یابند.
برای مدلسازی و شبیهسازی رفتار پودر قالب و بررسی نوع
حبس پودر قالب درون مذاب از مدلهای توسعه یافته وابسته
به دینامیک سیاالت محاسباتی )CFD( 1میتوان استفاده
کرد .با ظهور ابرکامپیوترها و نرمافزارهای مدلسازی جریان
سیال ،دینامیک سیاالت محاسباتی ابزار مؤثری برای
تشخیص تفاوتها در طراحیهای ریختهگری مداوم
است[.]13
در ریختهگری پیوسته فوالد ،برای کاهش اغتشاشات جریان
قبل از ورود به قالب میتوان از تاندیش بهعنوان محفظه
واسط بین پاتیل و قالب ،استفاده نمود .اساساً میزان تمیزی
فوالد مذاب ورودی به قالب ،متأثر از نوع الگوی جریان و نحوه
عملکرد تاندیش در شناورسازی و حذف ناخالصیهای
غیرفلزی است؛ بنابراین ایجاد الگوی جریان مناسب و افزایش
زمان ماندگاری آخال در تاندیش ،سبب بهبود فرایند
جداسازی آخال و ایجاد فوالدی تمیز میشود[.]14
برای کاهش بهتر ناخالصیهای غیرفلزی کنترل اختالط
دارای اهمیت باالیی است .کنترل اختالط در تاندیش و
کاهش مقدار اختالط عمدت ًا تابع نوع الگوی جریان سیال در
تاندیش است .در این رابطه نوع طراحی و شکل هندسی
تاندیش از موارد مؤثر بر رفتار جریان مذاب در تاندیش است.
برای دستیابی به یک تاندیش با ایجاد کمترین مقدار اختالط
و امکان بیشترین حذف ناخالصی ،طراحیهای مختلفی در
نظر گرفته میشود[.]10
واتانابه 2و همکاران با استفاده از مدلسازی آبی و مدلسازی
واقعی تأثیر ویسکوزیته و تنش بینفازی در مورد حبس پودر
قالب درون قالب ریختهگری پیوسته را مورد بررسی قرارداد
و به این نتیجه رسیدند که اثر ویسکوزیته بیشتر از تنش
بینفازی در جذب پودر قالب تأثیرگذار است [ .]1کاسای 3و
ایگوچی 4نحوه تشکیل گردابهای کارمن 0و تأثیر آنها در
حبس پودر روانکار را در ریختهگری پیوسته مورد مطالعه قرار
دادهاند که نتایج حاصله را به این صورت ارائه کردند که با
افزایش سرعت ریختهگری گردابها افزایش پیدا کرده و بعد
از نازل تشکیل میشوند[ .]2مشخصات فنی دیگری در

در تحقیق حاضر از یک مجموعه معادالت برای شبیهسازی
جریان دو فازی سیال-جامد در حالت دو بعدی تراکم ناپذیر
ویسکوز با استفاده از تکنیک حجم سیال ( 1 )VOFاستفاده
است .در این مدل ،برای حل مساله دوفازی سیال-جامد که
سطح مشترک دو فاز بزرگتر از ابعاد مش است هر دو فاز به
صورت مخلوط در نظر گرفته شده است و از معادالت ناویر–

1

5

Computational fluid dynamics
Watanabe
3
Kasai
4
Iguchi
2

ریختهگری پیوسته مانند سرعت ذوبریزی ،اندازه نازل،
مقدار دمش گاز آرگون بر روی حبس پودر روانکار درون ذوب
فوالد تأثیر دارند .نوع تأثیر این پارامترها را لو 7با انجام
شبیهسازی فیزیکی (استفاده از آب و روغن) مورد بررسی
قرار داد و نتایج به این صورت ارائه شد که برای جلوگیری از
حبس پودر باید سرعت ریختهگری کم ،عمق غوطهوری نازل
زیاد ،میزان جریان گاز آرگون کم و زاویه خروجی نازل
افزایش پیدا کند [ .]17ایگوچی نیز طی یک شبیهسازی تأثیر
تنش برشی را بر روی حبس پودر بررسی کرد ،این تحقیق
طبق نظریه بیثباتی کلوین -هلمهولتز مورد مطالعه قرار
گرفت[.]11
در مطالعه حاضر ،شبیهسازی عددی جریان مذاب و رفتار
پودر روانکار درون قالب ریختهگری پیوسته برای جلوگیری
از حبس پودر درون شمش صورت پذیرفته است .به این
منظور تأثیر اندازه ذرات پودر ،تأثیر آخالهای ورودی از
تاندیش و سایر پارامترهای ریختهگری پیوسته با شبیهسازی
عددی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت شرایط بهینه
پیشنهاد شده است.
-1روش تحقیق
 -2-1مشخصات و هندسه مدل فیزیکی

شکل هندسی و مشخصات ابعادی قالب و نازل مورد بررسی
در این تحقیق در شکلهای ( )1و ( )2نشان داده شده است.
عمق غوطهوری نازل در شبیهسازی انجامشده  132میلیمتر
است .عمق غوطهوری یعنی به چه اندازه نازل داخل قالب و
مذاب غوطهور میشود .عمق غوطهوری بسته به نوع و اندازه
شمش متغیر است.
 -1-1معادالت حاکم بر جریان دو فازی مذاب و جامد

Von Karman vortex
Lu
7
Volume of Fluid
7
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شکل  -2شکل هندسی و مشخصات ابعادی نازل باریز (واحد به میلیمتر)

شکل  -1شکل هندسی و مشخصات ابعادی قالب ریختهگری پیوسته  182192152میلیمتر با شیب  2/5درجه و از آلیاژ مس-نقره

استوکس متشکل از یک معادله پیوستگی جرم و معادله
پیوستگی مومنتوم استفاده شده است .همچنین برای بررسی
فصل مشترک دو فاز معادله انتشار کسرحجمی بکار گرفته
شده است[.]10
معادله پیوستگی جرم به شکل زیر بیان میشود[:]13
()1
معادله پیوستگی

(𝜌𝑢𝑗 ) = 0
مومنتوم در جهت :)i=x,y,z( i

𝜕
𝑗𝑥𝜕

𝜌+

𝜕
𝑡𝜕

()2
𝑖𝑔𝜌 }] +

[(𝜇 +
𝑗𝑢𝜕
𝑖𝑥𝜕

+

𝑖𝑢𝜕

𝜕
𝑖𝑥𝜕

+

𝑝𝜕
𝑖𝑥𝜕

𝜕

= ) 𝑗𝑢 𝑗𝑢𝜌(

𝑗𝑥𝜕

(𝜌𝑢𝑖 ) +

𝜕
𝑡𝜕

{ ) 𝑖𝜇

𝑗𝑥𝜕

𝑖𝑔 مؤلفه جاذبه زمین در جهت  μ ،iلزجت مولکولی سیالt ،

زمان و  xiمختصه مکانی است.
معادله انتشار برای بررسی فصل مشترک سیال-جامد در
ادامه آمده است:
()3

)=0

𝑗𝛼𝜕
𝑖𝑥𝜕

+

𝑖𝛼𝜕

( + (𝑢𝑗 𝑢𝑗 ).

𝑗𝑥𝜕

𝛼𝜕
𝑡𝜕
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در معادله ( α ،)3کسرحجمی بوده و برای محاسبه خواص
آن از روابط زیر استفاده است:
()4

𝑠𝜇) 𝑗𝜇𝑖,𝑗 = 𝛼𝑖,𝑗 𝜇𝑙 + (1 − 𝛼𝑖,

()0

𝑠𝜌) 𝑗𝜌𝑖,𝑗 = 𝛼𝑖,𝑗 𝜌𝑙 + (1 − 𝛼𝑖,

وقتی جریان متالطم باشد ،اثر آن در کمیت جدیدی به نام
لزجت آشفته  μtبیان میشود .این کمیت مانند لزجت
مولکولی جزء خواص جریان است نه خواص سیال ،بنابراین
برای جریانهای مختلف ،متفاوت است .برای تعیین μt
مدلهای مختلفی وجود دارد که با توجه به دقت مورد نظر و
امکانات محاسباتی مورد استفاده قرار میگیرند .یکی از
پرکاربردترین این مدلها مدل  k-εاست .در این مدل دو
کمیت انرژی جنبشی آشفته k ،و شدت اتالف انرژی آشفته،
 ،εبه کار میروند .لزجت آشفته به صورت معادله زیر بهk-ε
مرتبط است[:]13
𝜌𝑘 2

()7

𝜀

𝜇𝐶 = 𝑡𝜇

مقادیر  kو  εطبق روابط زیر در نقاط مختلف جریان تغییر
میکنند:
()1

]+𝐺−

𝑘𝜕

)

𝑡𝜇

𝑗𝑥𝜕 𝑘𝜎

[(𝜇 +

𝜕
𝑗𝑥𝜕

= )𝑘 𝑗𝑢𝜌(

𝜕
𝑗𝑥𝜕

(𝜌𝑘) +

-9-1الگوریتم حل مسئله

برای تحلیل یک جریان متالطم دو فازی معادالت ( )1تا ()3
با روش حجم محدود (FVM) 1گسسته شده است .به منظور
کوپل کردن معادالت سرعت و فشار از الگوریتم سیمپل،2
برای گسستهسازی معادالت مومنتوم و آشفتگی از روش
مرتبه دوم پیشرو 3و برای تخمین دقیق فصل مشترک
سیال-جامد از روش بازسازی هندسی 4استفاده شده است.
معادالت دیفرانسیل گسسته شده با استفاده از الگوریتم
TDMA0حل شده و از نرمافزار  Ansys Fluentبرای
شبیهسازی استفاده شده است.
-1-1خواص و شرایط اولیه مذاب و پودر روانکار

در جدولهای ( )1و ( ،)2آنالیز و خواص فیزیکی مذاب به
همراه شرایط اولیه که در مدل استفاده شده آورده شده است.
در مدل حاضر ،سرعت در سطوح جامد برابر با سرعت
ریختهگری و همچنین سرعت درون نازل و قالب به صورت
یکنواخت در نظر گرفته شده است .پارامترهای فیزیکی در
محدوده دمای ورودی تا خروجی ثابت فرض میشود .جدول
( )3نیز ترکیب شیمیایی و خواص اولیه پودر روانکار را نشان
میدهد.

𝜕

جدول  -2محدوده ترکیب شیمیایی فوالد مذاب مورد استفاده در

𝑡𝜕

ریختهگری پیوسته (درصد وزنی)

𝜀𝜌

Ni

()0
)𝜀𝜌 − 𝐶𝜀2

]+

𝜀𝜕

)

𝑡𝜇

𝑗𝑥𝜕 𝜀𝜎
𝜀
𝐺 (𝐶𝜀1
𝐾

[(𝜇 +

𝜕
𝑗𝑥𝜕

= )𝜀 𝑗𝑢𝜌(

𝜕
𝑗𝑥𝜕

(𝜌𝜀) +

06

0.1

0.23

حداقل

0.9

03

0.28

حداکثر

Nb

Ti

Mo

Cu

Cr

عنصر

0.05
max

0.01
max

0.2

0.9

حداقل

1.2

حداکثر

P

S

𝜕
𝑡𝜕

0.025
0.025
max

0.3
max
0.04

که  Gنشان دهنده تولید انرژی جنبشی آشفته است:
()3

Mn

Si

C

عنصر

)

𝑗𝑢𝜕
𝑖𝑥𝜕

+

𝑖𝑢𝜕 𝑗𝑢𝜕
(
𝑗𝑥𝜕 𝑖𝑥𝜕

Al
0.015

𝑡𝜇 = 𝐺

ثابتهای این مدل به صورت مقادیر زیر است[:]13

0.035

0.3

0.4
max

جدول  -1خواص فیزیکی و شرایط اولیه مذاب مورد استفاده در
مدلسازی

Cμ=0.09, Cε1=1.43, Cε2=1.92, σK=1, σε=1.3

1

Finite Volume Method
Semi implicit Method for pressure linked equations
3
Second order upwind
2

پارامتر

مقدار

دمای ورودی

℃1002

Geo-Reconstruct
Tri-Diagonal Matrix Algorithm

4
0

281

پژوهشنامه ریختهگری ،پاییز  ،2931جلد  ،1شماره  ،9صفحات 231-282

شرایط مرزی فاز مذاب و فاز جامد (پودر) به صورت زیر
محاسبه میشوند:

دمای خروجی

℃1322

سرعت ورودی

𝑛𝑖𝑚2/3 𝑚/

گرانروی در دمای
℃ 1002

𝑠 2/2224𝑃𝑎.

چگالی

7322𝑘𝑔/𝑚3

()12

پارامتر
𝑆𝑖𝑂2

%𝑤𝑡 21/0-20/0

𝐴𝑙2 𝑂3

%𝑤𝑡 11/0-12/0

𝑂𝑔𝑀 𝐶𝑎𝑂 +

%𝑤𝑡 20-23

𝑂 𝐾2 𝑂 + +𝑁𝑎2

بقیه مقدار

گرانروی در دمای
℃ 1002

𝑑𝑃𝑎. 𝑠 2/3

چگالی

2/0-2/7
𝑘𝑔/𝑑𝑚3

اندازه

μm022-73

𝑠𝜕

در معادله ( 𝑃𝑚 )12و 𝑝𝑃 فشار داخلی به ترتیب در فاز مذاب
و فاز جامد میباشد 𝜎 ،کشش سطحی بین دوفاز 𝜏𝑚 ،و 𝑝𝜏
تانسور تنش ویسکوز به ترتیب در فاز مذاب و فاز جامد𝜂𝑛 ،
بردار واحد نرمال سطح مشترک فاز مذاب و جامد و 𝑠𝜂 بردار
تماسی واحد نرمال سطح مشترک فاز مذاب و جامد است.
پارامترهای آشفته نیز توسط روابط ( )13و ( )14محاسبه
شدهاند:

جدول  -9ترکیب شیمیایی و خواص پودر روانکار

مقدار

𝑠𝜂 .

𝜎𝜕

(𝑃𝑚 − 𝑃𝑝 + 𝜎𝜅). 𝜂𝑛 = (𝜏𝑚 − 𝜏𝑝 ) +

()13

()14

2
𝑛𝑖𝑉

𝐾𝑖𝑛 = 0.03

1.5
𝑛𝑖𝐾

𝑐𝐿0.07

= 𝑛𝑖𝜀

در روابط فوق 𝑛𝑖𝑉 سرعت ورودی مذاب و 𝑐𝐿 قطر نازل است.
 -1-1شبکهبندی میدان محاسباتی

 -5-1شرایط مرزی

شرایط مرزی برای جریان سیال روی دیواره قالب و نازل با
استفاده از روابط ذیل بدست آمده است .همچنین سرعت
تماسی روی دیوارههای جامد صفر در نظر گرفته شده است:
()12

= 𝑝𝜀 ,

𝑣∗2
𝜇𝐶√

= 𝑝𝐾 , 𝜏𝑤 = 𝜌𝑣∗2 ,

𝑤𝜏
𝑡𝜇

=

𝑣∂
𝑥∂

𝑣∗3
∆𝜅

در معادله ( 𝜅 )12ثابت  ∆ ،Von Karmanفاصله از دیواره
و ∗𝑣 سرعت اصطکاکی است که توسط رابطه ( )11محاسبه
میشود:
()11

𝑦𝑣𝜅
∗𝑣 𝑛𝑋𝜌
)
𝜇0

𝐸(𝑛𝑙

= ∗𝑣

برای حل عددی معادالت حاکم در شرایطی که در قسمت
قبلی ذکر شد ،با استفاده از هندسه فیزیکی ،میدان
محاسباتی دو بعدی تشکیل و شبکهبندی شد .شکل ()3
میدان محاسباتی شبکهبندی شده شامل نازل و قالب را نشان
میدهد .به منظور بررسی استقالل حل مساله از تعداد
شبکهها ،تغییرات سرعت جریان مذاب در محل ورودی به
قالب به صورت تابعی از تعداد شبکه محاسبه گردید تا جائی
که با ریز شدن ابعاد شبکه تغییر محسوسی مشاهده نشد .در
نتیجه تعداد شبکه بهینه در این حالت  217122عدد بدست
آمد.
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شکل  -9میدان محاسباتی شبکهبندی شده شامل نازل و قالب

 -9نتایج و بحث
 -2-9اعتبارسنجی مدل

اعتبارسنجی شبیهسازی انجامشده به دو صورت انجام
میشود:
 -1اعتبار سنجی بر اساس دادههای آزمایشگاهی کارخانه
فوالد آلیاژی ایران
 -2اعتبار سنجی با استفاده از مطالعات پیشین.
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براساس مشاهدات آزمایشگاهی ،نتایج شبیهسازی این
پژوهش نشان داد که بیشترین حبس پودر در دیواره قالب با
اندازه ضلع  232میلیمتر است .در آنالیز انجامشده در
کارخانه فوالد آلیاژی ایران از آخالهای داخل شمش این
نتیجه مشاهده شد که آخالهای ورودی از تاندیش به قالب،
باعث افزایش حبس پودر درون شمش میشود .بعد از
شبیهسازی حرکت آخالها از تاندیش به قالب ،دیده شد که
آخالها به پودر چسبیده و باعث افزایش حبس پودر
میشوند .شکل ( )4این موضوع را آشکار میکند که در دیواره
باالیی قالب نزدیک به نازل ،حبس پودر اتفاق افتاده و نتایج
شبیهسازی و تصویر میکروسکوپی انطباق قابل قبولی را نشان
میدهد.
طبق تحقیقات کاسای و ایگوچی [ ،]3گردابها در اطراف
نازل به صورت غیریکنواخت و پراکنده تشکیل شده که باعث
حبس پودر میشود .بعد از شبیهسازیهای انجامشده با
شرایط اولیه دیده شد که گردابها به صورت موازی اطراف
نازل تشکیل نمیشود (شکل  .)0در تحقیقی دیگر ،لو []17
در یک شبیهسازی فیزیکی نشان داد که علت اصلی حبس
پودر ،تالطم است ،پس برای کاهش حبس پودر باید تالطم
کاهش یابد .او دریافت که با تغییر عمق غوطهوری ،سرعت
ذوبریزی و چند عامل دیگر ،تالطم تغییر میکند .در
شبیهسازی انجامشده با افزایش عمق غوطهوری و کم کردن

(ب)

(الف)

شکل ( -1الف) :نتایج شبیهسازی دوفازی و محل حبس پودر( ،ب) :تصویر میکروسکوپ الکترونی از حبس پودر و آخال
در دیواره باالیی قالب نزدیک به نازل
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حبس پودر در مناطقی است که گرداب به وجود آمده اتفاق
میافتد.
-1-9تأثیر اندازه دانه پودر روانکار بر میزان حبس پودر

شکل  -5میدان جریان مذاب در خالل ریختهگری پیوسته با شرایط
ذکر شده در جدول 1

سرعت ذوب ،تالطم داخل قالب کم شده و نسبت به آن
حبس پودر نیز کنترل شده است .در شبیهسازی فیزیکی که
توسط حاجیپور و همکارانش[ ]22انجام گرفت ،مشاهده شد
که پودرهایی با اندازه بزرگتر ،از پودرهای ریز ،بیشتر حبس
می شوند .در تحقیق حاضر نیز که نتایج آن در ادامه خواهد
آمد ،این موضوع آشکار شد ،ولی با این تفاوت که پودرهای
درشت بیشتر در مرکز و پودرهای ریز در سطح شمش حبس
میشوند.
شبیهسازی با شرایط اولیه انجام گرفت .شکل ( ،)0کانتور
سرعت را در خالل ریختهگری پیوسته درون نازل و قالب را
نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود ،گردابها در
اطراف نازل به صورت موازی به وجود نیامدهاند ،کاسای و
ایگوچی هم در تحقیقات خود اشاره کردند که حبس پودر و
گردابها بهطور همزمان در دو طرف قالب رخ نمیدهد[.]2
همانطور که در تصاویر فوق مشاهده میشود ،برای کمکردن
حبس پودر باید ابتدا دو مشکل اساسی را برطرف کرد .یکی
از این مشکالت انحراف مذاب به یک جهت بعد از وارد شدن
درون قالب ریختهگری پیوسته و مشکل بعدی کم کردن و
موازی کردن گردابها در اطراف نازل است .با مقایسه
شکلهای ( )4و ( )0مشاهده میشود که بیشترین میزان

برای بررسی تأثیر اندازه دانه پودر قالب ،سه اندازه 120 ،022
و  73میکرومتر را شبیهسازی شد .نتایج حاصله از تصاویر
شکل ( )7نشان میدهد که حبس پودر  022میکرومتری
بیشتر در مرکز شمش اتفاق افتاده است و هر چقدر اندازه
پودر کمتر میشود حبس پودر از مرکز بهطرف دیوارهها
انتقال پیدا میکند .همانطور که مشاهده میشود ،پودر با
اندازه کوچکتر بیشتر از پودرهای درشتتر حبس شده است
و پودرهای درشتتر به صورت تجمعی حبس شده است.
نتایج شبیهسازی انجامشده را میشود چنین تحلیل کرد که
حرکت پودرهای درشتتر به خاطر وزن باالتر نسبت به
پودرهای ریزتر ،هنگام حبس شدن درون مذاب حرکت
کندی درون مذاب دارد و با کم شدن دما و باال رفتن
ویسکوزیته ،پودر روانکار در مرکز شمش حبس میشود و
باعث به وجود آمدن عیب درون شمش میشود.
 -9-9مسیر حرکت آخالهای ورودی از تاندیش به قالب

با بررسی بیشتر بر روی پودرهای حبس شده درون شمش و
با گرفتن آنالیز  EDSروی پودر حبس شده درون شمش
طبق شکل ( ،)1وجود عناصری مانند گوگرد و منگنز درون
پودرهای حبس شده این نظریه را تقویت میکند که یکی
دیگر از عوامل حبس پودر ،آخالهایی است که درون تاندیش
و از طریق نازل و مذاب ورودی به درون قالب وارد میشود.
با توجه به ترکیب شیمیایی پودر روانکار (جدول  )3مالحظه
میشود که هیچگونه اثری از گوگرد و منگنز درون پودر
روانکار دیده نمیشود در نتیجه منشا وجود این عناصر از
آخالی است که از درون تاندیش به قالب وارد شده است.
مطابق شکل ( ،)1مشاهده میشود که به مقدار 1/1
درصدوزنی گوگرد و  12/31درصدوزنی منگنز در ترکیب
شیمیایی آخال درون شمش وجود دارد که علت آن ورود
آخالها از تاندیش به قالب بوده و این آخالها با چسبیدن و
ترکیب شدن با پودر روانکار باعث حبس آنها میشود.
شکل ( ،)0مسیر حرکت آخالها از تاندیش به قالب را نشان
میدهد .همانطور که مشاهده میشود آخالها با جریان
مذاب حرکت کرده و بعد از ورود به درون قالب با توجه به
گردابهای به وجود آمده به باالی قالب رفته و به پودر روانکار
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نیمه مذاب چسبیده و آن را درون مذاب میکشاند و منجر
به گیر افتادن آخالها و پودر روانکار درون شمش میشود.
نقاط  Aو  Bمحلهای توقف آخالها را نشان میدهد .بدیهی
است که با پایین آمدن آخالها و نزدیک شدن به دیوارهها
دمای مذاب کاهش پیدا میکند و ویسکوزیته مذاب باال

(الف)

283

میرود و آخالها از حرکت باز میایستند و باعث بروز عیب
درون شمش میگردند .این نکته را میتوان بیان کرد که
اندازه آخالهای ورودی از تاندیش نیز تأثیر زیادی در محل
توقف آنها دارد .شکل ( )3تصویر میکروسکوپ الکترونی
آخال مجبوس شده در نزدیک دیواره قالب را نشان میدهد.

(ب)

(ج)

شکل  -1محل حبس پودر درون مذاب در خالل ریختهگری پیوسته با اندازه پودر :الف ،522-ب 215 -و ج 19 -میکرومتر.

شکل  -1آنالیز  EDSاز پودر روان کار حبس شده درون شمش
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مقایسه این شکل با میدان جریان شکل ( )0واضح است که
گردابها به صورت چشمگیری کم شده و به صورت موازی
در دو طرف نازل به وجود میآید که همین گردابهای به
وجود آمده باعث هدایت پودر قالب میشود .شکل (،)11
کانتور کسرحجمی پودر درون قالب را در این شرایط نشان

شکل  -8مسیر حرکت آخال از تاندیش به قالب درون مذاب

شکل  -22مدل شبیهسازی شدهای تک فاز با شرایط بهینه شده

شکل  -3تصویر میکروسکوپ الکترونی آخال محبوس شده در نزدیک
دیواره قالب

 -1-9شبیهسازی انجامشده با شرایط بهینهشده

برای رفع مشکالت ذکر شده ،متغیرهایی مانند عمق
غوطهوری ،قطر نازل و سرعت ورودی مورد بررسی قرار گرفت
و شبیهسازیهایی انجام شد تا بهینهترین متغیرها اعمال
شود .شرایط بهینه زمانی به دست میآید که مذاب به صورت
مستقیم درون قالب جریان یافته و منحرف نشود .شکل
( ،)12میدان جریان سیال را در این شرایط نشان میدهد .با

شکل  -22میزان کسر حجمی پودر قالب درون مذاب در شرایط بهینه

ازلگینی و همکاران  /شبیهسازی عددی جریان مذاب و رفتار پودر روانکار در قالب ریختهگری پیوسته ...
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میدهد که به طور یک شکل 1توزیع شده و در این شرایط

قدردانی

پراکندگی و احتمال جریان آن به سااایر نواحی قالب به طور
چ شمگیری کاهش یافته ا ست و لذا از ایجاد تالطم و حبس
پودر درون شمش جلوگیری می شود .با توجه به شکلهای
( )12و ( )11این نتیجه حاصاال شااد که با کم کردن قطر
نازل از  42به  37میلیمتر ،افزایش عمق غوطهوری از 132
به  142میلیمتر و کاهش سرعت مذاب از  2/3به 2/17متر
بر دقی قه شااارایط از ل حاال تالطم مذاب و حبس پودر به
حالت بهینه نزدیک میشود.

از شرکت فوالد آلیاژی ایران ،به جهت در اختیار گذاشتن
نتایج آزمایشگاهی برای استفاده در این تحقیق ،قدردانی
میشود.

 -1نتیجهگیری
با توجه به موارد گفتهشده و بررسیهای انجامشده نتایج زیر
به دست آمد:
 -1میزان حبس پودر رابطه مستقیم با میزان به وجود آمدن
گردابها دارد.
 -2افزایش سرعت ریختهگری با کاهش عمق غوطهوری
نازل سبب میشود که حبس پودر بهسادگی اتفاق
بیفتد.
 -3با افزایش سرعت ریختهگری ،تالطم درون قالب افزایش
پیدا میکند و درنتیجه گردابهای زیادی به وجود
میآید.
 -4با افزایش اندازه ذرات پودر ،پودر زیادی در مرکز شمش
حبس میشود و برعکس.
 -0استفاده از پودر با دانهبندی ریزتر در کاهش حبس پودر
میتواند تأثیرگذار باشد.
 -7هر چه مذاب ورودی درون قالب تمیزتر و عاری از آخال
باشد ،حبس پودر کمتری ایجاد میشود.
 -1با کاهش سرعت ورودی مذاب از  2/3متر بر دقیقه به
 2/17متر بر دقیقه ،میزان تالطم و به وجود آمدن گرداب
بهشدت کاهش پیدا میکند.
 -0با افزایش عمق غوطهوری از  132میلیمتر به 142
میلیمتر ،آشفتگی مذاب کاهش پیدا میکند.
 -3با کاهش قطر نازل از  42میلیمتر به  37میلیمتر مذاب
ورودی بدون انحراف وارد قالب میشود و در نتیجه
گردابهای کمتری مشاهده میشود.
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