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Abstract:
The optimal quality of continuous casting is always one of the main concerns in the steel
industry. Copper mold is one of the main components of the continuous casting of steel. The
physical, chemical and mechanical phenomena that occur in the near-meniscus region play
an important role in the surface quality of the ingot. In this paper, several effective parameters
including the effect of lubrication on the mold surface, the formation of the meniscus and the
formation of a specific type of galvanic cell on the quality of the ingot have been investigated.
According to the theory of molten ionic structure and analysis of metallurgical slag, it can be
said that the molten slag phase of the mold powder is an ionic liquid (copper/iron), so that in
the powder produced by stollberg, the force is driven to 1.9 volt. Based on the cooling
parameters of the copper mold, a three dimensional calculation model was created and a three
dimensional temperature, stress and thermal strain distribution was simulated numerically
using the finite element method (FEM) and the maximum deformation of the copper mold
was about -0.04 mm, The highest internal temperature of the copper tube is 2200°C and the
maximum thermal stress of 390MPa. Based on the results, the largest difference in
temperature from top to bottom of the mold is not more than 10 degrees, and the maximum
thermal deformation of the copper mold appears at a position 30 mm below the meniscus, but
not strong enough to cause cracking. In addition, the effect of powder with different alkalinity
on the characteristics of the oscillating marks on the surface of the ingot was considered.
Based on microscopic images of oscillation symptoms, it can be said that the use of Scorialit
powder makes the swinging signs shorter and with a lower depth than using the Accutherm
powder.
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چکیده:
کیفیت مطلوب شمش تولیدی به روش ریختهگری پیوسته همواره یکی از دغدغههای اساسی در صنعت فوالد است.
قالب مسی یکی از اصلیترین اجزای ریختهگری پیوسته فوالد است که پدیدههای فیزیکی ،شیمیایی و مکانیکی که در
منطقه نزدیک منیسک آن رخ میدهند نقش مهمی در کیفیت سطحی شمش دارند .در این مقاله چند متغیر موثر شامل
اثر روانکاری سطح قالب ،ایجاد منیسک و تشکیل نوع خاصی از سل گالوانیک مورد بر کیفیت شمش مورد بررسی قرار
گرفتهاند .با توجه به نظریه ساختار یونی مذاب و تحلیلهای صورت گرفته بر سرباره متالورژیکی ،میتوان گفت که فاز
سرباره مذاب پودر قالب ،یک مایع یونی(فصل مشترک مس /آهن) است به طوری که در پودر تولید شده توسط شرکت
 STOLLBERGنیرو محرکه تا  1/3ولتی ایجاد می شود .بر اساس متغیرهای خنک کنندگی قالب مسی ،مدل محاسبه
سه بعدی ایجاد شد و توزیع سه بعدی درجه حرارت ،تنش و کرنش حرارتی به صورت عددی با استفاده از روش المان
محدود ( )FEMشبیهسازی شده و حداکثر تغییر شکل قالب مسی حدود  ، -8/84 mmباالترین دمای داخلی تیوب
مسی  228°Cو حداکثر تنش حرارتی  338MPaبدست آمد .بر اساس نتایج بزرگترین اختالف دما از باال به پایین قالب
بیشتر از  18درجه نبوده و حداکثر تغییر شکل حرارتی قالب مسی در موقعیت  38میلیمتر پایینتر از منیسک ظاهر
میشود ،اما به اندازه کافی قوی نیست که باعث ایجاد ترک شود .عالوه بر این ،تأثیر پودر با قلیائیتهای مختلف بر
خصوصیات عالمتهای ناشی از نوسان قالب بر روی سطح شمش در نظر گرفته شد .بر اساس تصاویر میکروسکوپی از
نشانههای نوسان میتوان گفت که استفاده از پودر ریختهگری اسکریولیت سبب میشود که نشانههای نوسان ،کوتاهتر و
با عمق کمتر نسبت به استفاده از پودر ریختهگری آکوترم است.

 -7مقدمه
با کامل شدن فرآیند آلیاژسازی و تصفیه ،فوالد مذاب به
ماشین ریختهگری پیوسته حمل شده و از پاتیل به داخل
تاندیش ریخته میشود .سپس تاندیش مذاب را به تعداد
قالب مسی آبگرد تقسیم کرده و پس از ریختگری ،سبب
شکلگیری پوسته فوالدی نازک و انجماد اولیه در قالب
میشود ] .[1نحوه و ترکیب شارژ کوره قوس ،ترکیب
شیمیایی قراضه و آهن اســفنجی ،نحوه گاززدایی و
ســربارهگیری در کوره پاتیلی ،چگونگــی انجام فرآیند
متالورژی ثانویه ،نــوع و نحوه افزودن مواد کمکی به مذاب،

نوع و ترکیب نســوز کــوره و پاتیل ،زمان دمش و ترکیــب
گاز آرگون ،زمان ماند ذوب ،نحوه ســربارهگیری در ماشین
قالبگیری و خیلی عوامل دیگر که قبل از ریختهگری انجام
میشــوند ،در بروز و نــوع عیبهای شمش تاثیر گذارند .اما
در این مقاله بیشــتر به عیوب مربوط به فرآیند ریختهگری
و ایجاد شده در تیوب مسی قالب پرداخته شده است ،قالب
بخش اصلی از ریختهگری پیوسته است.
اثر انتقال حرارت قالب به طور مستقیم بر فرایند تولید
ریختهگری پیوسته و کیفیت داخلی شمشها تاثیر دارد .در
فرایند خنککنندگی ،قالب نه تنها گرما را از فوالد مذاب
منتقل میکند ،بلکه از فشار فرواستاتیکی فوالد مذاب و
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اصطکاک و غیره نیز پشتیبانی میکند .صفحه مسی قالب
(تحت عنوان قالب مسی) تحت شرایط نامطلوب شامل درجه
حرارت باال ،اصطکاک بین شمش و قالب ،تنشهای مکانیکی
و حرارتی و فشار آب خنککننده کار میکند .برای ساخت
قالبی که به درستی کار کند ،ساختار قالب و مواد قالب مسی
باید مناسب باشد .به عنوان مثال ،برای اینکه فوالد مذاب به
طور موثری خنک شود ،قالب مسی باید با سطح تختال کامال
تماس داشته باشد و بین آنها نباید فاصله ایجاد شود .چنین
شرایطی نیاز به قالبی با خواص مناسب دارد و طراحی آن
باید به درستی انجام شود .همچنین در طراحی شیب قالب
باید میزان و درصد تغییر شکل قالب مسی را در نظر گرفت.
فشار آب خنککننده بسیار زیاد است ،بنابراین تغییرشکل
حرارتی قالب مسی نباید بیش از اندازه کافی زیاد باشد که
منجر به نشت آب شود .قالب مسی باید مقاومت باالیی در
برابر سایش داشته باشد ] .[2سطح داخلی قالب توسط
حرارت شمش گرم میشود و سطح بیرونی توسط آب ،خنک
میشود .طراحی باید طوری باشد که اختالف دما باعث تنش
و تغییرشکل حرارتی نشود ] .[3هنگامی که ساختار قالب
مانند اندازه ،شیب قالب در حال طراحی هستند ،تغییر شکل
و تنش حرارتی باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.
وانگ ] [4یک مدل ریاضی توسط المان محدود برای
شبیهسازی تنش االستوپالستیک حرارتی در فرآیند
ریختهگری مداوم به منظور بهینهسازی و طراحی قالب
ریختهگری مداوم را بررسی کرده است .هیوسپی ] [5از
کرنش صفحهای با کرنش محوری یکنواخت برای شبیهسازی
رفتار مکانیکی شمشال و تختال استفاده کرده است .توماس
و دانتزیگ [ ]6از مدل شبیهسازی عددی کالیبره شده برای
تجزیه و تحلیل روند ریختهگری مداوم استفاده کرده و رابطه
پیشبینی ایدهآل سطح نازک را ارائه کرده اند .دینگ []1
شرایط انجماد و حفرات انقباضی در تختال ریختهگری مداوم
را مورد مطالعه قرار داده و استراتژی تیپر بهینهسازی شده
قالب در تولید عملی تختال پیشنهاد و اثبات شده است .یانگ
و همکاران [ ]0تعدادی از مطالعات انجام شده در مورد انتقال
حرارت سه بعدی بر روی قالب مسی ریختهگری پیوسته
تختال را انجام دادهاند .فنگ و همکاران [ ]3میدان حرارتی
را بر روی قالب مسی ریختهگری پیوسته به روش المان
محدود ) (FEMشبیهسازی کردهاند .لیو و زو [ ]18تحقیقاتی
در مورد تجزیه و تحلیل رفتار االستو -پالستیکی حرارتی
قالب ریختهگری پیوسته انجام دادند .وانگ و همکاران []11
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شیب قالب را در ریختهگری با سرعت باالی شمشال فوالد را
بهینهسازی کرد .النگ و پنگ [ ]12تغییرشکل حرارتی قالب
مسی را با استفاده از روش  FEMتحلیل کردند.
در این مقاله ،با استفاده از روش اتصال انتقال حرارت قالب با
تنش/کرنش و تغییر شکل ،میدان دما ،تنش/کرنش و تغییر
شکل حرارتی قالب مسی در طی فرآیند ریختهگری پیوسته
با استفاده از روش  FEMبا موفقیت مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت.
 -2روش تحقیق
 -7-2مدل المان محدود

قبل از مدلسازی ،بعضی از مفروضات بدون ایجاد خطای
بزرگ در محاسبه انجام میشود.
 -1تاثیر تالطم فوالد مذاب بر روی قالب مسی در نزدیکی
منیسک را قابل چشم پوشی است.
 -2اثر نوسان بر قالب مسی نادیده گرفته شده است.
 -3فاصله بین قالب مسی و صفحه پشتی آن بسیار کم
است .لذا تأثیر سایر اتصاالت و تجهیزات اضافی بر
روی مس قابل چشم پوشی است.
 -4قالب مسی دارای خواص ایزوتروپیک در نظر گرفته
شده است.
از آنجا که توزیع و گردش آب در درز آب (بین قالب و صفحه
پشتی) متقارن است ،نیمی از ناحیه مقطع عرضی بین دو
پیچ به عنوان مبنای محاسبات در نظر گرفته میشود .مش
مورد استفاده در شبیهسازی  ،FEMدر شکل ( )1نشان داده
شده است ].[16-13

شکل  -7مش قالب مسی.

 -2-2ناحیه منیسک در یک قالب

اصطالح "منطقه منیسک" به قسمت هاللی مذاب در گوشه
باالی قالب ریختهگری مداوم (شکل  )2نامیده میشود.
متغیرهای هندسی منیسک (شعاع و ارتفاع آن) عمدتاً بر روند
ایجاد یک الیه جامد در سطح شمش و در عین حال یکسان
بودن کیفیت در سطوح تاثیر میگذارد ].[28-11
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 -9-2متغیرهای قالب مسی

متغیرهای ساختاری قالب مسی در جدول ( )1نشان داده
شده است .ترکیب قالب از آلیاژ کروم  -زیرکونیم  -مس است
که سهم جرمی سه عنصر عبارتند از:
Cu: 98%

Zr: 0.05-0.3%

Cr: 0.5-1.5%

جدول  -7متغیرهای ساختاری قالب مسی

شکل  -2منیسک محدب از فوالد مذاب در نزدیکی دیوار قالب

از تعادل تنش سطحی  Pσو فشار فرواستاتیک  PCSفوالد در
سطح منیسک میتوان شعاع منیسک  Rmرا تعیین کرد
[:]21

()1
CS

که در آن  σCSکشش سطحی فوالد مذاب ( )N.m-1و
چگالی فوالد مذاب ) (kg.m-3است.
به دلیل توان باالی خنککنندگی قالب و محیط اطراف آن،
انجماد پوسته شمش شروع میشود ،تا زمانی که کل سطح
منیسک شکل گیرد .تحت تاثیر فشار فرواستاتیک فوالد
مذاب ،پوسته تشکیل شده در امتداد قالب صاف است.
تشکیل پوشش در سطح باالیی مذاب در قالب توسط سرباره
سطحی مذاب که به دلیل ذوب شدن پودر ریختهگری
تشکیل میشوند ،باعث تغییر خواص سطحی فوالد مذاب
میشوند .در چنین مواردی ،شعاع آن با رابطه ( )2تعریف
میشود:

()2
که  σ CS -ZZتنش بین فاز در مرز بین فوالد مذاب و فاز مایع
پودر ریختهگری ZZ ،(N.m-1) ،چگالی فاز مذاب پودر
ریختهگری (kg.m-3 ) ،و  gشتاب گرانش )m.s-2) ،است .با
تجزیه و تحلیل رابطههای شماره ( )1و ( )2میتوان با
استفاده از فاز مذاب پودر ریختهگری ،متغیرهای منیسک را
تحت تأثیر قرار داد .شعاع کوچکتر منیسک نیز به معنای
ارتفاع پایین و کم شدن احتمال عیوب سطحی مانند چروک،
حفرات ،سوراخ ،ترک و شکستگی است.

عنوان متغیر

واحدها

مقادیر

ضخامت تیوپ مسی

mm

48

فاصه پیچها

mm

نوع پیچ

-

168
M30

فاصله روزنه آب

mm

28

عرض روزنه آب

mm

5

عمق روزنه آب

mm

28

این آلیاژ نه تنها دارای سختی و مقاومت باال است ،بلکه دارای
هدایت حرارتی خوب ،پوشش و مقاومت در برابر خوردگی
مطلوبی است .دمای نرمشدن  588درجه سانتیگراد و ضریب
انبساط خطی آن  1/1 ×18-5بر درجه است ] .[22هدایت
حرارتی ضریب تابع درجه حرارت است که میتواند به عنوان
رابطه ( )3توصیف شود.
()3
در اینجا واحد درجه حرارت ( )Tدرجه سانتیگراد است.
ضریب هدایت حرارتی و واحد آن  W/m.degreeاست.
حرارت ویژه ) 304J/(kg·degreeاست E .مدول یانگ و GPa
 115است .نسبت پواسون  8/34است.
k

 -4-2نوسان قالب

نوسان قالب از چسبیدن پوسته شمش به دیوارههای مسی
قالب به خصوص در قسمت فوقانی آن ،به اصطالح منطقه
منیسک جلوگیری میکند .در اصل نوسان قالب ،باال و پایین
آمدن منظم قالب با دامنه و فرکانس از پیش تعریف شده
است .نوسان قالب مستقل از حرکت شمش بوده و هر سیکل
نوسان قالب دارای سرعتی مشخص و وابسته به سرعت
ریختهگری است .حرکت رو به پایین قالب با سرعت باالتر از
سرعت کشیدن شمش در قالب (سرعت ریختهگری پیوسته)
منجر به بهبود کیفیت سطحی شمشهای در حال انجماد
میشود :پوسته تحت تاثیر تنش فشاری کم و تحت فشارهای
کششی از دیواره قالب جدا میشود .با استفاده از پودر
ریختهگری (به عنوان ماده روانکار) و نازل غوطهور ،تغذیه
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فوالد مذاب به قالب ،نقش ویژهای در نوسان قالب توسط
زمان پیشرفت (زمان نوار منفی)  TNایفا میکنند (شکل :)3

()4
که در آن  Amدامنه نوسان  fkry ،mmفرکانس ضربه/دقیقه،
 Vodlسرعت ریختهگری  m/minاست.

شکل  -4شماتیک عالئم نوسان بر روی سطوح شمش

فاصله بین نشانههای نوسان در سطوح شمش ریختهگری به
وسیله رابطه ( )6تعریف میشود:

()6
شکل  -9نمودار نوسان قالب

در بیشترین مقدار از زمان پیشرفت قالب (زمان منفی)،
نازکترین الیه شکلگرفته از سرباره بین سطح شمش و
دیواره مسی تشکیل میشود .مقادیر زمان پیشرفت استفاده
شده در عمل در فاصله زمانی بین  8/80تا  8/15ثانیه است.
مصرف پودر ریختهگری و عمق نشانههای نوسان در سطح
شمش بستگی به زمان نوار مثبت  Pدارد که توسط رابطه
( )5تعریف میشود:

()5
پایینتر از زمان نوار مثبت ،مصرف کمتری از پودر ریختهگری
و عمق پایینتر نشانههای نوسان را میدهد .متغیرهای نوسان
قالب یکی از عواملی است که بر ویژگیهای نشانههای نوسان
در سطح شمش بستگی دارد.
 -5-2نشانههای نوسان در سطوح شمشهای ریختهگری
پیوسته

نوسان قالب در دستگاههای ریختهگری پیوسته باعث تشکیل
نشانههای نوسان در سطوح ریختهگری میشود .عالئم نوسان
در سطوح موازی با یکدیگر و عمود بر جهت کشش شمش از
قالب هستند (شکل .)4

عالئم نوسان میتوانند باعث بروز عیب در سطح شمش در
فرآیند ریختهگری پیوسته شوند [ .]23مکانیزم ایجاد عالمت
نوسان ،بسیار پیچیده و حاصل اثر همزمان بسیاری از
پدیدههای فیزیکی و مکانیکی است که در منیسک تغییر
میکنند (شکل  :)5مانند نوسانات فشار فوالد مذاب ،ذوب
شدن پودر ریختهگری ،تغییرات در تنش بینفازی فلز-
سرباره ،اتالف حرارتی ،تغییرشکل در پوسته تشکیل شده در
حین نوسان .با این وجود ،دیدگاه معمول وجود دارد که متغیر
فرایند ریختهگری اصلی که بر ایجاد عالئم تأثیر میگذارد،
زمان نوار منفی است؛ افزایش آن باعث افزایش عمق عالئم
نوسان روی سطح شمش میشود .کاهش ویسکوزیته پودر
ریختهگری (افزایش سطح قلیایی آن) موجب بهبود روانکاری
بین سطح شمش و دیوار قالب ریختهگری میشود و در
نهایت منجر به کاهش میزان عالئم نوسان در سطح شمش
میشود [.]23
با افزایش ویسکوزیته ،فاز سرباره تشکیل شده از پودر قالب،
میتوان دریافت ،هنگامی که جریان به شکاف بین شمش در
حال انجماد و دیواره قالب وارد میشود ،شرایط مشکلتر
میشود .با این حال ،زمانی که ویسکوزیته خیلی باال است،
پس الیه سرباره نازک و ناهموار است .ویسکوزیته مطلوب
سرباره پودر ریختهگری با نوع فوالد ریختگی ،سرعت
ریختهگری و نوسان مرتبط است.
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شکل  -5مکانیزم ساده ایجاد عالئم نوسان در سطوح شمش

 - 6-2بررسی تاثیر پودر ریختهگری بر عالئم نوسان در
سطوح شمش

پس از بررسی که بر روی قالب فرآیند ریختهگری پیوسته
فوالد  31MN4با ترکیب شیمیایی زیر انجام شد:
P = 0.02 ،Si = 0.30 ، Mn = 0.90 ،C = 0.29
( S = 0.012 ، Cu = 0.30بر حسب درصد وزنی)
از ماشین ریختهگری پیوسته با سه خط ریختهگری با
ویژگیهای زیر استفاده شده است:
 Amدامنه نوسان  18میلیمتر fkry ،فرکانس 288
ضربه/دقیقه Vodl ،سرعت ریختهگری  ،1/31 m/minزمان
منفی قالب  8/12 ÷ 8/83ثانیه.
این فوالد به شمشهای  165 ×148میلیمتر مقطع عرضی
ریخته شده است .در طی فرآیند ریختهگری در دو قالب و
همزمان دو پودر ریختهگری با دو ترکیب شیمیایی متفاوت
استفاده شده است (مطابق جدول .)2
نتایج به صورت تصاویر ارائه شده از مقطع عالئم نوسان و نیز
ابعاد آنها (به ویژه عمق عالئم) در شکلهای ( )6و ( )1نشان
داده شده است .بر اساس تصاویر میکروسکوپی نشان داده
شده از نشانههای نوسان میتوان گفت که استفاده از پودر
ریختهگری اسکریولیت در فرآیند ریختهگری فوالد در قالب
سبب میشود که نشانههای نوسان کوتاهتر و با عمق کمتر
نسبت به استفاده از پودر ریختهگری آکوترم (زمانی که عالئم
نوسان طوالنیتر و عمق بیشتری هستند) است .این واقعیت
را میتوان به تفاوت در میزان قلیائیت پودر ریختهگری
استفاده شده ،مرتبط با ویسکوزیته پودر و محتوای SiO2
توضیح داد.

جدول  -2ترکیب شیمیایی و ویژگیهای پودرهای ریختهگری انتخاب
شده
پودر آکوترم
()ST-SP/521-GL-1

پودر اسکوریالیت
()SPH-C 411-81/E

ترکیب شیمیایی پودر
()%

% 23-32

% 25-21

SiO2

-

% 23-25

CaO+MgO

%11-28

-

CaO

% 1-2

-

MgO

% 4-6

% 18-11/5

Al2O3

-

% 4-5,5

Na2O+K2O

% 1/5

%2,5-4

Fe2O3

% 0-18

-

Na2O

1

-

K2O

8/3

% 10-28

Li2O

% 21-24

% 4-6

Ctotal

% 5-6

% 4,5-6

F

% 8/55-8/65

% 8,02-8,34

میزان قلیائیت
CaO/SiO2

شکل  -6تصویر میکروسکوپی عالئم نوسان در سطح شمش ریختگی با
استفاده از پودر ریختهگری Scorialit SPH-C 411-81/E
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 -1-2بررسی نیرو محرکه الکتریکی در سل گالوانیک
مس /فاز مذاب پودر ریختهگری /آهن سلول گالوانیزه در
شرایط صنعتی

شکل  -1تصویر میکروسکوپی عالئم نوسان بر روی سطح شمش با
استفاده از پودر ریختهگری Accutherm ST-SP / 521-GL-1

جدول  -9ویژگیهای پودر ریختهگری آکورتم تولید شده توسط
شرکت )ACCUTHETM ST-SP / 500-18 NV( STOLLBERG
ترکیب شیمیایی (درصد)
34/2

SiO2

20/2

CaO

4/1

MgO

4/2

Al2O3

8/1

Fe2O3

4/1

Na2O

10/8

CFree

4/5

F

در فرآیند ریختهگری پیوسته فوالد کمکربن از پودر
ریختهگری ( )Accutherm ST-SP/500-18NWتولید
شرکت ( Stollbergجدول  )3به عنوان پوشش استفاده شده
است .اندازهگیری نیرو محرکه الکتریکی مطابق با تصویر
شماتیک ارائه شده در شکل ( )0آمده است .نتایج اندازهگیری
نیرو محرکه الکتریکی به شرح زیر است:
 مرحله اولیه ریختهگری ،8/0 V
 مرحلهای میانی ریختهگری  1/3 Vو
 مرحله نهایی ریختهگری .1/3 V
این تحقیق به منظور نشان دادن وجود نیرو محرکه الکتریکی
در قالب انجام شده است .نتایج به دست آمده از اندازهگیری
این نیرو در مس/فاز مذاب پودر ریختهگری/آهن در شرایط
صنعتی تقریباً مشابه نتایج اندازهگیریها در شرایط
آزمایشگاهی است .اول از همه ،با توجه به دمای بسیار باالی
الکترولیت (فاز تشکیل دهنده سرباره مذاب از پودر
ریختهگری) در سل گالوانیک مورد مطالعه در شرایط
صنعتی ،در مقایسه با دمای الکترولیت سل آزمایشگاهی،
انتظار میرود که مقادیر نیرو محرکه الکتریکی سل گالوانیک
تشکیل شده در قالب بیشتر باشد.

سایر خواص
8/02

میزان قلیائیت CaO/SiO2

1248°C

نقطه ذوب

 -9انتقال حرارت و شرایط مرزی مکانیکی
برای تجزیه و تحلیل دما ،تنش و تغییر شکل قالب مسی،
ابتدا شرایط مرزی مربوطه باید تعیین شود.
 -7-9سطح داخلی قالب مسی

در سطح داخلی قالب مسی که با شمش ارتباط دارد ،شار
گرمایی میتواند با استفاده از رابطه ( )1محاسبه شود
[.]24،28
()1

شکل  -2تصویر شماتیک اندازهگیریهای نیرو محرکه الکتریکی در
سل گالوانیک مس /فاز مذاب پودر ریختهگری /آهن سلول گالوانیزه در
شرایط صنعتی

 qشار گرمایی KW/m2 ،است t .مدت زمانی که شمش در
قالب بر حسب دقیقه میماند و از رابطه  t = L/vبدست
میآید ( Lفاصله از موقعیت محاسبه تا منیسک و واحد آن
 mاست و سرعت ریختهگری در این مطالعه V ،برابر  8/3متر
در دقیقه است).
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 -2-9سطح روزنه آب

 -4نتایج و بحث

در سطوح درزها که با آب خنککننده در تماس هستند ،شار
گرمایی با استفاده از رابطه ( )0محاسبه میشود.

 -7-4بررسی دما ،تنش و تغییر شکل قالب مسی در ناحیه

()0
 qشار گرما Tcopper ، W / m2 ،درجه حرارت سطح روزنه آب
است که با آب خنککننده تماس دارد Twater .درجه حرارت
آب خنک کننده است h .ضریب انتقال حرارت بین قالب
مسی و آب خنک کننده ) W/(m2·degreeاست و میتوان
آن را با استفاده از رابطه ( )3محاسبه کرد [.]25

منیسک

توزیع درجه حرارت ،تنش حرارتی و تغییر شکل قالب
مسی در ناحیه منیسک در شکلهای ( )3تا ( )11نشان
داده شده است .در وسط قالب مسی ،در امتداد جهت
ضخامت ،توزیع درجه حرارت ،تنش حرارتی و تغییر
شکل در شکلهای ( )12تا ( )14نشان داده شده است.
از این شکلها میتوان برداشت کرد که:

()3
 Dقطر معادل روزنه آب و واحد آن متر است v .سرعت جریان
آب خنک کننده و برابر با  18/5 m/sاست ρ .چگالی آب
خنککننده و  kg/m3است μ .ویسکوزیته آب خنککننده،
) ، kg/(m·sاست λ .ضریب هدایت حرارتی آب خنککننده
) W/(m·degreeاست C .گرمای ویژه آب خنک کننده
) J/(kg·degreeاست.

شکل  -3توزیع دما در قالب مسی.

شکل  -72توزیع تغییر شکل قالب مسی.

 -9-9سطح تماس قالب مسی با بستر

در سطح تماس قالب مسی با بستر ،شار گرمایی را میتوان
با استفاده از رابطه ( )18محاسبه کرد.

شکل  -77توزیع تنش حرارتی قالب مسی.

()18
 Tbackدرجه حرارت سطح قالب مسی که با سطح بستر در
ارتباط است T0 .درجه حرارت بستر بر حسب درجه استha .
ضریب انتقال حرارت بین قالب مسی و سطح بستر است که
برابر با ) 18888 W/(m2·degreeو دمای اولیه بستر
 T0 = 20درجه سانتیگراد است.
 -4-9شرایط مرزی مکانیکی

بستر قالب به عنوان یک جسم سفت و سخت محسوب
میشود و جابجایی آن در هر جهت برابر با صفر است .مس
قالب به عنوان یک االستومر در نظر گرفته شده و در موقعیت
هر پیچ ،جابجایی قالب مس صفر است.

شکل  -72توزیع دما در وسط قالب مسی.

شکل  -79توزیع تغییر شکل در وسط قالب مسی.

شکل  -74توزیع تنش حرارتی در وسط قالب مس.
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 -1باالترین دما در سطح داخلی قالب مسی  210/0درجه
بوده و این دما بسیار کمتر از دمای مذاب است ،با
این حال ،درجه حرارت باال سختی قالب مسی را
کاهش میدهد .بنابراین قالب مسی در معرض
فرسودگی و آسیب قرار دارد.
 -2گرادیان درجه حرارت در نزدیکی سطح داخلی به
نسبت بزرگ است .بنابراین تنش حرارتی در نزدیکی
سطح داخلی بیشتر از سایر نقاط است.
 -3با توجه به توانایی اثر سرمایش آب خنک کننده،
تغییرات سریع درجه حرارت ،باعث کاهش تنش در
نزدیکی کف روزنه آب میشود.
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شکل  -75توزیع دمای سطوح داخلی.

 -2-4منحنیهای دما ،تنش و تغییر شکل

در امتداد جهت ریختهگری ،توزیع درجه حرارت ،تغییر شکل
حرارتی و تنش حرارتی در موقعیت وسط سطح داخلی قالب
در شکلهای ( )15تا ( )11نشان داده شده است (بر حسب
مش در شکل ( )1نشان داده شده است).
در شکل ( )15مشاهده میشود که درجه حرارت قالب مسی
با توجه به شار گرما ،تغییر میکند که در رابطه ( )2بیان
شده است ..باالترین دما در ناحیه منیسک است و در امتداد
جهت ریختهگری ،دمای سطح داخلی به شدت کاهش
مییابد .اما در موقعیت  48میلیمتری از خروجی قالب ،کمی
به سمت قبل بازگشت میکند .به این دلیل است که هیچ
روزنه آبی در نزدیکی پایین قالب مسی وجود ندارد .انتقال
حرارت ضعیف باعث افزایش دما میشود.
در شکل ( )16دیده میشود که بزرگترین تغییرشکل در
حدود  8/81میلیمتر است که در نزدیکی منیسک ظاهر
میشود .تغییر شکل با کاهش دمای سطح داخلی قالب مس
کاهش مییابد.
از شکل ( )11مشاهده میشود که تنش حرارتی به سرعت
در امتداد جهت ریختهگری کاهش مییابد .بزرگترین تنش
حرارتی در منیسک ظاهر میشود و مقدار آن حدود 368
مگاپاسکال است و در خروجی قالب ،تنش حرارتی پایینتر
است .از آنجا که درجه حرارت باال سختی مس را در نزدیکی
منیسک کاهش میدهد ،تنش حرارتی بزرگتر با نوسان
قالب ،تالطم سطح فوالد مذاب و همچنین تاثیر سایش پودر،
سطح مس را در نزدیکی منیسک افزایش میدهد و فرسایش
و سایش را تشدید میکند.

شکل  -76توزیع تغییر شکل.

شکل  -71توزیع تنش حرارتی.
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به اندازه کافی بزرگ نیست که موجب مشکالت نشتی
 تنش حرارتی بر روی سطوح.آب خنک کننده شود
. بزرگتر از سطح روزنه آب است،داخلی قالب مسی
 اما به،تمرکز تنش کمی در پایین روزنه آب وجود دارد
.اندازه کافی قوی نیست که باعث ایجاد ترک شود
 نقش مهمی در شکلگیری، منطقه منیسک در قالب-4
 پدیدههای.کیفیت سطحی شمشهای ریختگی دارد
 شیمیایی و مکانیکی که در این منطقه اتفاق،فیزیکی
 همراه با نوسانات به طور قابل توجهی بر شکل،میافتند
.و عمق نشانهها یا عالئم نوسان تاثیر میگذارند
 انتخاب مناسب خواص فیزیکی و شیمیایی پودرهای-5
ریختهگری مورد استفاده بر روند روانکاری دیوارهای
قالب تاثیر میگذارد و در نهایت بر کیفیت ساخت
.شمشهای ریختهگری شده تاثیر میگذارد
 مشاهده شده است که میزان قلیایی بودن پودر-6
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فاز/ وجود یک سل گالوانیک حاصل از فصل مشترک مس-1
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