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سر مقاله
شــماره  71مجلــه پیــام فــوالد هــم اکنــون در اختیــار شــما
خواننــدگان عزیــز قــرار دارد .ابتــدا بــا توجــه بــه اهمیــت
صرفهجویــی در مصــرف آب مقالــهای در ارتبــاط بــا
خامــوش کــردن کک بــه روش خشــک ارائــه شــده اســت.
در مقالـهی دیگــر عوامــل مؤثــر بــر مصــرف گاز در کــوره
دوار گندلــه ســازی مــورد مطالعــه قــرار گرفته اســت .ســپس
تاريخچــه اختــراع پودرهــاي ريختهگــري بــراي شــمش و
ماشــينهاي ريختــه گــري پيوســته بــه منظــور ارائــه برخــي
از مؤلفههــا بــراي درک ویژگیهــای شــیمیایی و فیزیکــی
ايــن مــواد آورده شــده اســت .در ادامــه از آنجائیکــه حضور
آلومینیــوم در فوالدهــای الکتریکــی موجــب افزایــش
مقاومــت الکتریکــی و در فوالدهــای کروم-مولیبــدن
موجــب کاهــش ســختیپذیری خواهــد شــد ،از اینــرو بــه
بررســی حــذف آلومینیــوم موجــود در فروسیلیســیم بــه
روش تصفیــه ســربارهای در حالــت مــذاب پرداختــه شــده
اســت .در نهایــت ،مقالــهای بــا بهرهگیــری از نــرم افــزار
شــبیه ســازی ریختگــری بــه بررســی حــذف عیــوب حفرات
ریــز انقباضــی در قطعــه میــل لنــگ از جنــس چــدن داکتیــل
میپردازد.
در دیگــر بخشهــای ایــن مجلــه مطالــب مختلفــی از جملــه
اخبــار مرتبــط بــا صنایــع فــوالد و برگــزاری همایشهــا و
ســمینارهای داخلــی و بینالمللــی آورده شــده اســت.
امیــدوارم حداقــل بخشــی از مطالــب ایــن شــماره کــه
حاصــل تــاش همــکاران در دانشــگاه و صنعــت اســت
مورد توجه شما خوانندگان عزیز قرار گیرد.
با تشکر
دکتر حسین ادریس
مدیر مسئول و سر دبیر فصلنامه پیام فوالد

خاموش کردن کک به روش خشک
( ) Coke Dry Quenching

تهیه و تنظیم  :مهندس محمد حسن جوالزاده
مشاور عالی شرکت کک طبس

مقاالت

 -1مقدمه

کک بعنــوان مــواد احیــأ ســنگ آهــن و ذوب کننــده در

در مقایســه بــا روش  CWQکــه آالیندههــا بــه طــور مســتقیم

میگیــرد.کک در باطریهــای کک ســازی در اثــر گــرم

کمتــر اســت .در شــکل  1رونــد نمــای فراینــد خامــوش کــردن

کــوره بلنــد جهــت تولیــد چــدن مــذاب مــورد اســتفاده قــرار
کــردن بلنــد ذغــال بصــورت غیــر مســتقیم و بــدون حضــور هــوا
بدســت میآیــد .بعــد از خــروج کک از ســلول کک ســازی بــا
درجــه حــرارت  1100˚Cدرج ـه بایــد بالفاصلــه خاموش(ســرد)

شــود .فراینــد خامــوش کــردن بصــورت تــر و خشــک انجــام
میپذیــرد .فراینــد خامــوش کــردن کک بــه روش خشــک

کــه بــه اختصــار  CDQنامیــده میشــود ،اولیــن بــار توســط
کشــور اوکرایــن ابــداع گردیــده و ســپس توســط یــک شــرکت

ژاپنــی بهینــه شــده اســت .در ایــن فراینــدکک داغ تخلیــه شــده
از باطــری کک ،از دمــای حــدودا ً  1100˚Cدر یــک محفظــه

و بــا کنتــرل کمتــر وارد محیــط زیســت میشــوند بــه مراتــب
مرطــوب کک مشــاهده میگــردد .در فراینــد خامــوش کــردن
کک بــه روش مرطــوب بــازای هرتــن کک تولیــدی  0.5الــی

 1مترمکعــب آب مصــرف میشــود .روش خامــوش کــردن بــر
روی کیفیــت کک تولیــدی تأثیــر بســزایی دارد .کک خامــوش
شــده بــه روش خشــک ،میــزان مصــرف کک را در کــوره بلنــد

بــه میــزان  2الــی  % 2.5کاهــش میدهــد.

 -2شــرح مختصــری برفراینــد خنــک کــردن
کک بــه روش خشــک

سربســته بــا اســتفاده از جریــان گاز خنثــی تــا دمــای 250-200 ˚C

واحــد خامــوش کــردن کک بــه روش خشــک ( )CDQبــر

تــر ( )CWQکک داغ بــا اســتفاده از پاشــش آب در زیــر بــرج

ایــن گازهــا در یــک مســیر بســته بیــن محفظــه پرشــده بــا کک

خنــک میشــود .ولــی در فراینــد خامــوش کــردن کک بــه روش

اســاس خنــک کــردن کک داغ بــا گازهــای خنثــی و گــردش

خامــوش کننــده ســرد میشــود .در ایــن روش آب بــا جــذب
انــرژی کک بــه صــورت بخــار در آمــده و مســتقیماً وارد اتمســفر

تمــاس مســتقیم گاز خنثــی بــا کک داغ انجــام میگیــرد.

توســط گاز خنثــی بــرای تولیــد بخــار آب و انــرژی الکتریکــی

نظــر فنــی ،فراینــد خنــک کــردن کک بــه ســه قســمت تقســیم

میشــود ،در حالــی کــه در روش  CDQگرمــای جــذب شــده
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .بــا ایــن روش  50درصــد گرمــای
داده شــده بــه زغــال بــرای تبدیــل بــه کک ،از آن پــس گرفتــه

4

و از اینــرو انتشــار عوامــل آالینــده محیــط زیســت در ایــن روش

میشــود .بــه دلیــل اینکــه فراینــد کک شــدن در روش  CDQدر

محفظــه کک تکمیــل میشــود و همچنیــن ســرد کــردن کک
بــه صــورت کنتــرل شــده میباشــد ،کیفیــت کک در مقایســه

بــا روش  CWQکــه در آن کک بــه صــورت ناگهانــی ســرد
میشــود بهتــر اســت .روش  CDQیــک روش بســته میباشــد
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داغ و مبــدل حرارتــی کار میکنــد .تبــادل حرارتــی از طریــق

حــرارت دریافــت شــده بــه مبــدل حرارتــی منتقــل میگــردد .از

میشــود :تحویــل کک بــه محفظــه ،خنــک (خاموش)کــردن

کک و تخلیــه کک خنــک شــده از محفظــه.

کک داغ از ســلول ککســازی بــه ظــرف قابــل جابجــا شــدن

کــه روی ماشــین حمــل کک نصــب میشــود ،تحویــل داده

میشــود .ظرفیــت ظــرف بــرای دریافــت کل کک موجــود در

یــک ســلول محاســبه شــده اســت .حمــل ظــرف پــر از کک داغ
بــه  CDQتوســط لوکوموتیــو انجــام میشــود.

شکل  .1روند نمای فرایند خاموش کردن مرطوب کک

ظــرف از طریــق باالبــر بــه بــاال حمــل میشــود و بوســیله یک

گیــره مخصــوص بــه محفظــه خنــک کــردن منتقــل میشــود.
گیــره مذکــور دارای یــک پوشــش بــرای جلوگیــری از تشعشــع

جدول .1 .پارامترهای باالبرهای مورد استفاده و جرثقیل
شرکت فوالد کوممینگ

اســت .پارامترهــای باالبرهــای مــورد اســتفاده و همچنیــن نمایــی
از جرثقیــل شــرکتهای فــوالد مانشــان و کوممینــگ چیــن در

شــکل  2و جــدول  1نشــان داده شــده اســت.

تخلیــه کک داغ از ظــرف بــه محفظــه ســرد کــردن ،از

دریچههــای پائیــن ظــرف انجــام میشــود .دریچههــای مذکــور
پــس از قرارگیــری ظــرف روی محفظــه خنــک کــردن بطــور

خــودکار بــاز میشــوند.

فراینــد خنــک کــردن کک در محفظــه بصــورت زیــر انجــام

میشــود:

5

شکل .2پارامترهای باالبرهای مورد استفاده و همچنین نمایی از جرثقیل شرکت فوالد مانشان
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گاز حامــل حــرارت بــا دمــای  180-150˚Cکــه در مســیر بســته

شــده بــه صــورت ثابــت باشــد ،دمــای گاز ســیرکوله شــونده

یــک دمنــده بــه ســمت کانالهــای توزیــع گاز دمنــده کــه در

خواهــد داشــت کــه در ایــن صــورت کارکــرد بویلــر را در بــار

بیــن محفظــه و مبــدل حرارتــی حرکــت میکنــد  ،توســط
زیــر محفظــه خنــک کــردن کک قــرار گرفتــه اســت ،دمیــده
میشــود .گاز دمیــده شــده بطــور یکنواخــت در میــان تــوده کک
کــه در قســمت پایینــی ناحیــه خنــک کــردن قــرار دارد ،توزیــع

میگــردد .گاز حامــل حــرارت در اثرعبــور از میــان ناحیــه خنــک
کــردن ،گــرم میشــود و از طریــق کانالهــای خــروج گاز کــه

حامــل حــرارت قبــل از مبــدل حرارتــی تغییــرات بســیار کمــی

ثابــت وتولیــد بخــار بــا پارامترهــای ثابــت ،تضمیــن میکنــد.
 -3تجهیزات مورد نیاز واحد CDQ

اصلــی تریــن تجهیــزات یــک واحــد ( CDQشــکل )3

مشــتمل بــر مــوارد زیــر اســت:

در اطــراف محفظــه در بــاالی ناحیــه خنــک کــردن قــرار دارنــد،

وارد کانــال حلقــوی پایینــی جمــع کننــده گاز میشــود .پــس از
آن گاز حامــل حــرارت از طریــق کانــال حلقــوی پایینــی وارد

کانــال حلقــوی باالئــی و ســپس وارد مبــدل حرارتــی میشــود.
قبــل از ورود بــه مبــدل حرارتــی ،ذرات درشــت کک در یــک

بونکــر غبارگیــر از گاز جــدا میگردنــد .گاز ســرد و خــارج
شــده از مبــدل حرارتــی وارد ســیکلونهای تــه نشــین کننــده غبــار

 -1واگن کک داغ و تجهیزات بارگیری  -4سیستم گردش گاز خاموش کننده
-2محفظه سرد کننده

 -5تجهیزات بازیابی حرارت

 -3دستگاه تخلیه کک

 -6سیستم تصفیه گاز

در حــال حاضــر قریــب بــه  200واحــد  CDQدر جهــان

نصــب گردیــده اســت کــه در شــکل  4برخــی از آن هــا کــه

میشــود و در آنجــا عــاری از غبــار میشــود و ســپس توســط
فــن بــه ســمت دمنــده  ،هدایــت میشــود .

ترکیب گاز حامل حرارت به صورت زیر است:

در شــرایطی که اکســیژن موجود در گاز بیشــتر از  3درصد

نباشــد ،میــزان مصــرف نیتــروژن بیــن  500تــا  600نرمــال متــر
مکعــب در ســاعت خواهــد بــود .تخلیــه کننــده ،کک را از

داخــل محفظــه تخلیــه میکنــد .ایــن وســیله از دو طــرف عمــل
میکنــد و دریچههــای دروازهای را بــه نوبــت بــاز میکنــد.

تخلیــه کننــده بصــورت خــودکار عمــل میکنــد و میتوانــد
بــرای ظرفیــت مــورد نیــاز محفظــه تنظیــم شــود .مســیر تخلیــه
نســبت بــه هــوا نفــوذ ناپذیــر اســت  .محفظــه خنــک کننــده
کک از نظــر تکنولوژیکــی بــه دو قســمت تقســیم میشــود:

6

خــود محفظــه خنــک کننــده و محفظــه جمــع آوری کک
داغ .از لحــاظ ســاختمانی ،ایــن دو محفظــه بوســیله کانالهــای

خــروج گاز کــه در اطــراف محفظــه قــرار گرفتهانــد ،از
یکدیگــر جــدا میشــود .در صورتیکــه محفظــه خنــک کــردن

در حالــت نرمــال کار کنــد و بارگیــری و تخلیــه کک ســرد
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شــکل  .3شــمای کلــی یــک واحــد  CDQو واگــن حمــل
کک داغ

پراستحکام پیشرفته
فوالدهای
کردنبه رشد
تقاضای رو
مدرنسازی داراییهای جاری برای تأمین
خشک
برایروش
کک به
خاموش

توســط شــرکت  NSENGژاپــن ســاخته شــده اســت ،مشــاهده

تــن درســاعت در حــال بهــره بــرداری میباشــد .دادههــای بهــره

جهــان نیــز در شــکل  5از نظــر میگــذرد .بزرگتریــن واحــد

در جــدول  2بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت .مــدت زمــان مانــد

میشــوند .ظرفیتهــای تولیــد واحدهــای CDQموجــود در

 CDQجهــان در شــرکت Shougangچیــن بــه ظرفیــت 260

بــرداری یــک واحــد  CDQبــا ظرفیــت  56تــن کک در ســاعت

کک در اتاقــک خامــوش کــن  2الــی  2.5ســاعت میباشــد.

شکل .4واحدهای  CDQساخت شرکت NSENGژاپن

7

شکل  .5ظرفیت های تولید واحدهای  CDQموجود در جهان
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جــدول .2دادههــای بهــره بــرداری یــک واحــد  CDQبــا
ظرفیــت  56تــن کک در ســاعت

 -4مقایسه کلی روش های  CWQو

CDQ

همانگونــه کــه ذکــر شــد بــا اســتفاده از تکنولــوژیCDQ

کیفیــت کک نســبت بــه روش  CWQبهبــود مییابــد  .تغییــرات
خــواص کک حاصــل از روش  CDQنســبت بــه کک خامــوش
شــده در روش  CWQدر جــدول  3دیــده میشــود  .کاهــش
رطوبــت کک ســبب خواهــد گردیــد کــه مصــرف کک در
کــوره بلنــد کاهــش و راندمــان کــوره بلنــد افزایــش یابــد.
بــه عــاوه ســبب بهبــود وضعیــت دمــای کــوره بلنــد خواهــد
گردیــد .بــه ازای هــر یــک درصــد کاهــش رطوبــت ،مصــرف
کک در کــوره بلنــد  %1کــم میشــود  .در شــکل  6تــوازن
انــرژی در یــک واحــد  CDQارائــه شــده اســت.

جدول  .3مقایسه پارمترهای فنی در دو روش تر و خشک

8

شکل  .6توازن انرژی در یک واحد CDQ
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خاموش کردن کک به روش خشک

افزایــش  ( M40اســتحکام مکانیکــی کک ) و کاهــش

توســط شــرکت اکراینــی طــی ســالهای دهــه  70بدســت

بلنــد و افزایــش راندمــان تولیــد آن خواهــد گردیــد .بــه عــاوه

هــا بــه حداقــل میرســد .واحدهــای مــدرن  CDQمجهــز بــه

نیــز بهبــود میبخشــد  .همچنیــن چنانچــه میــزان افزایــشM40

هیدرولیــک پایــدار تجهیــزات تخلیــه کک هســتند .همچنیــن از

 ( M10ســایش کک ) ســبب تقلیــل مصــرف کک در کــوره

آمدهانــد .در آخریــن طرحهــای  CDQمیــزان انتشــار آالینــده

بــه دلیــل ایجــاد یکنواختــی در عبــور گاز شــرایط کار کــوره را

سیســتمهای غبارگیــر ،سیســتم گــردش گاز اضافــی و رژیــم

در حــدی باشــد کــه درصــد آن بــه بــاالی  %90برســد امــکان

یــک طــرح جدیــد سیســتم شــارژ بــا اتصــاالت آب بنــدی شــده

تزریــق پــودر زغــال در کــوره بلنــد فراهــم میشــود  .هــر
یــک درصــد افزایــش  M40و کاهــش M10بــه ترتیــب %6
و  2/8درصــد کاهــش مصــرف کک را در کــوره بلنــد بدنبــال
خواهــد داشــت .کاهــش میــزان واکنــش پذیــری( )CRIیــاد

شــده باعــث بهبــود مصــرف کک در کــوره بلنــد میگــردد.
بطــور معمــول عملیــات خامــوش کــردن کک بــه روش

خشــک شــاخص اســتحکام گــرم ( )CSRکک را بــه انــدازه
 % 3افزایــش میدهــد.

بیــن مخــروط شــارژ کننــده و دریچــه محفظــه خنــک کــردن
بــرای متوقــف کــردن گازهــا در ایــن نقطــه در طــی شــارژ و نیــز

سیســتم جدیــد مکــش گازهــای بوجــود آمــده در طــی تخلیــه
کک از واگــن کک بــه محفظــه خامــوش کــن در ایــن واحدهــا

اســتفاده میشــود  .اطالعــات موجــود در گــزارش شــرکت
اکراینــی ،در مــورد میــزان آالیندههــا در حالــت خامــوش

کــردن کک بــه روش خشــک نســبت بــه خامــوش کــردن تــر

در جــدول  4ارائــه گردیــده اســت.

 -5پارمترهای زیست محیطی

عــاوه بــر بهبــود خــواص کک ،در سیســتم خنــک کــردن

خشــک ،مقــدار انتشــار آالیندههائــی چــون غبــار کک،
مونواکســید کربــن ،آمونیــاک ،فنــل ،هیــدروژن ســولفید و

غیــره بســیار کــم و در حــد بــی ضــرر اســت .در مقایســه بــا

در جــدول  5مقایســه پارامترهــای خامــوش کــردن کک بــه

روش خشــک و مرطــوب از نظــر میگــذرد:

جــدول  .5مقایســه خامــوش کــردن کک به روش خشــک
و مرطوب

روش  CWQو اســتفاده از آب آمونیاکــی  ،هیــدروژن ســولفید
منتشــر شــده  10برابــر کمتــر ،آمونیــاک  4/2و فنــل  12برابــر

کمتــر میباشــد .حتــی در صــورت اســتفاده از آب صنعتــی

بــرای خامــوش کــردن تــر ،میــزان آالیندههــا در روش
خشــک  12/5برابــر ،آمونیــاک  1/5برابــر و فنــل  1/7برابــر

کمتــر خواهــد بــود .خاطــر نشــان میشــود کــه ارقــام مذکــور

در طــی تحقیقــات انجــام شــده در تاسیســات طراحــی شــده
جدول  .4مقایسه نوع ومیزان آالینده ها در دو روش تر و خشک
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 -6نتیجهگیری
♦ مزایای خاموش کردن کک به روش خشک :

♦ صرفــه جویــی انــرژی بــه میــزان  1/2-0/8گیــگا ژول بــر

تــن کک

♦ در مقایســه بــا یــک نیــروگاه  18مگاواتــی مــازوت ســوز،

یــک واحــد  CDQباظزفیــت  100تــن کک در ســاعت ،معــادل

بــرق را تولیــد کــرده و باعــث کاهــش انتشــار گاز  CO2بــه
میــزان  18تــن در ســاعت میگــردد.

♦ تولیــد بخــار بــا فشــار بــاال کــه مناســب بــرای تولیــد بــرق

♦ بازیابی حرارتی کک داغ% 80:
♦ تولیــد بخــار بــه میــزان  0/5تــن بــه ازاء هــر تــن کک

♦ درصــد رطوبــت پاییــن کــه باعــث کاهــش مصــرف انــرژی

ســانتیگراد

میباشــد

♦ بهبود و یکنواختی کک تولیدی

در کــوره بلنــد میشــود و میــزان مصــزف کک در کــوره بلنــد

بــه میــزان  2الــی  % 2.5کاهــش پیــدا میکنــد.

بــا فشــار  4مــگا پاســکال و بــا درجــه حــرارت  450درجــه
♦

بهبــود کیفیــت و اســتحکام ســرد کک بــا افزایــش M40

بیــن  3-8 %و کاهــش M10بیــن 0/3-0/8 %و افزایش شــاخص

♦ صرفــه جویــی آب تــا حــد 0.6مترمکعــب بــازای هرتــن

اســتحکام گــرم  CSRبــه میــزان %3
♦ مصــرف کک خامــوش شــده بــه روش خشــک در

تقریبــی 130 :کیلوگــرم برتــن کک

میگــردد.

کک تولیــدی

♦ کاهــش انتشــار آالینــده هــا از جملــه گاز  CO2بــه طــور

کــوره بلنــد ،منجــر بــه تزریــق بیشــتر ســوختهای کمکــی

◄ میزان چرخه آب در صنایع فوالد برزیل 95/5 ،درصد بوده است.

◄ میـزان مصـرف آب در ککسازیهای چین بطور متوسط زیر
 1/5مترمکعب بر تن کک است.
10
(مرجع فوالد )96
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بررسی عوامل مؤثر بر مصرف گاز
در کوره دوار گندلهسازی،
مطالعه موردی:
گندلهسازی اردکان
علیرضا اکبریان

1

شرکت پامیدکو ،مجتمع گندلهسازی اردکان

چکیده
مصــرف گاز در صنعــت گندلهســازی بــه دالیــل مختلــف

مهــم اســت و بایســتی تحــت کنتــرل باشــد .صرفنظــر از

هزینــه مصــرف گاز و تأثیــر کیفــی بــر فرآینــد پخــت ،از

دیــدگاه مدیریــت انــرژی بایســتی مصــرف گاز بهینــه باشــد
تــا حداقــل تأثیــرات مخــرب بــر محیطزیســت وارد شــود.

در ایــن مقالــه بــا اســتفاده از تکنیکهــای ریاضــی مصــرف
گاز مدلســازی شــده و عوامــل مؤثــر بــر آن مــورد تحلیــل

قرارگرفتــه اســت .طبــق ایــن بررســیها بیشــترین عامــل
مؤثــر بــر مصــرف گاز کــوره دمــای گاز خروجــی از

دودکش ناحیه  3کولینگ است.

کلمــات کلیــدی :گندلهســازی ،مصــرف گاز ،مدیریــت
انرژی ،مدلسازی ،دادهکاوی ،شبکه عصبی.

مقدمه

بهصــورت کلــی دیدهشــده اســت و بــرای کنتــرل مصــرف
بایســتی عوامــل مؤثــر شناســایی شــوند .در فرآینــد گندلهســازی

مگنتیــت تبدیــل بــه هماتیــت و مقادیــر زیــادی گرمــا میشــود؛

بنابرایــن میــزان مگنتیــت کنســانتره مصرفــی کــه بهصــورت
درصــد اکســید آهــن 2اندازهگیــری میشــود تأثیــر زیــادی بــر
میــزان مصــرف گاز در کــوره .طبــق تئــوری هرچقــدر درصــد

مگنتیــت در کنســانتره بیشــتر باشــد ،مصــرف گاز کاهــش

مییابــد؛ امــا بهجــز میــزان مگنتیــت کنســانتره کــه بهصــورت
تئــوری قابــل پیشبینــی اســت ،یکســری عوامــل شــیمیایی و

فیزیکــی دیگــر نیــز وجــود دارد کــه تکتــک آنهــا بــر میــزان
مصــرف گاز تأثیــر دارد .در دنیــا تحقیقــات زیــادی بــرای

شناســایی عوامــل و تعییــن میــزان تأثیــر آن بهصــورت کمــی
صــورت گرفتــه اســت .مدلســازی ریاضــی فرآینــد تولیــد

گندلــه راهــکاری اســت کــه بهصــورت تئــوری بــه بررســی

نقــش پارامترهــای مختلــف میپــردازد .مینــگ یانــگ و
همکارانــش بــا اســتفاده از تکنیکهــای دادهکاوی بــه اســتخراج
پارامترهــای مؤثــر بــر پروفایــل حرارتــی گندلــه در مرحلــه

مصــرف بهینــه عــاوه بــر اینكــه از هــدر رفتــن ذخایــر بــا

خنــک کاری پرداختهانــد[ .]1در تحقیــق دیگــری کــه در

محیطزیســت را ســالمتر میکنــد .در زنجیــره تولیــد فــوالد

پویــا جهــت شبیهســازی پخــت در کل فرآینــد گندلهســازی بــه

ارزش انــرژی پیشــگیری میکنــد ،آلودگــی را نیــز كمتــر و

مصــرف انــرژی بســیار زیــاد اســت .در صنایــع گندلهســازی دو
محــل مصــرف انــرژی وجــود دارد .موتورهــای الکتریکــی و

ســوخت فســیلی جهــت کــوره .در ایــران بــه دلیــل فراوانــی گاز

طبیعــی تمامــی صنایــع گندلهســازی از گاز بــرای تولیــد
حــرارت در کــوره اســتفاده میکننــد .طبــق اســتاندارد ملــی

 9653مصــرف انــرژی حرارتــی بــه ازای هــر تــن گندلــه بایســتی
کمتــر از  0/83گیــگا ژول باشــد .در ایــن اســتاندارد مصــرف

صنایــع فــوالد بــی اچ پــی 3انجــام شــده از یــک مــدل ریاضــی
روش کــوره دوار اســتفاده شــده اس ـت[ .]2تحقیــق دیگــری در

شــرکت ســنگ آهــن کانــادا بــر روی فرآینــد گندلهســازی بــه
روش بســتر مســتقیم انجــام شــد و در آن بــا بهینهســازی فرآینــد

بــه کمــک مدلســازی ریاضــی مصــرف ســوخت و کیفیــت
1

A.r.akbarian@gmail.com
FeO
3
B.H.P
2
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گندلــه بهبــود یافــت[ .]3در تحقیــق حاضــر جهــت شناســایی

از ســال  2013الــی  2017اســتفاده شــده اســت .ازآنجاییکــه

تحقیقــات مذکــور از تحقیقــات دیگــر نیــز اســتفاده شــده

کــوره دوار اســت (شــکل  ،)1پارامترهــای ورودی بــه مــدل بــا

پارامترهــای مؤثــر و ورود همــه آنهــا بــه مــدل عــاوه از

اســت[ .]7[ ،]6[ ،]5[ ،]4در تحقیقهــای مذکــور برخــی
پارامترهــا ثابــت و برخــی بــه تکنولــوژی گندلهســازی وابســته

هســتند .بــرای تعییــن درســت پارامترهــای ورودی بــه

مدلســازی بایســتی تکنولــوژی مــورد مطالعــه را بهخوبــی

شــناخت .شــکل  1شــماتیکی از فرآینــد گندلهســازی بــه روش
کوره دوار را نشان میدهد.

تکنولــوژی تولیــد کارخانــه گندلهســازی اردکان بــه روش
بررســی تحقیقــات گذشــته و انطبــاق بــا فرآینــد تولیــد
استخراجشــده اســت .پارامترهــای ورودی بــه مــدل در ایــن

تحقیــق عبارتانــد از میــزان مصــرف گاز در ســاعت ،میــزان

تولیــد در ســاعت ،دمــای گاز طبیعــی ،دمــای هــوای خروجــی
از ناحیــه  3کولینــگ ،میــزان بــار (آمپــر) فن اصلــی خنککننده

کولینــگ ،درصــد اکســید آهــن کنســانتره ،درصــد عیــار آهــن
کنســانتره ،درصــد رطوبــت مــواد ،درصــد ریزدانــه (گندلههــای

روش تحقیق

بهمنظــور انجــام ایــن تحقیــق از دادههــای پایــگاه داده

آزمایشــگاه و اتوماســیون تولیــد کارخانــه گندلهســازی اردکان

کوچکتــر از  9میلیمتــر) در محصــول و میــزان ســطح
مخصــوص (بلیــن) کنســانتره .در ایــن تحقیــق از  506رکــورد

داده اســتفاده شــده کــه هــر رکــورد از دادههــا مربــوط بــه یــک

شکل  .1شماتیک فرآیند تولید گندله به روش کوره دوار
جدول  .1اطالعات آماری متغیرهای ورودی به مدل

12

متغیر

واحد

میانگین

حداقل

حداکثر

مصرف گاز

M3/h

4716

7325

10400

میزان تولید

t/h

294.4

543.5

609.6

میزان بار فن خنککننده کولینگ

Amp

143.7

179.3

201.2

دمای گاز طبیعی

˚C

4.7

22.37

39.5

دمای گاز خروجی از ناحیه سوم کولینگ

˚C

68.3

158.9

262.7

میزان گندلههای ریزدانه (کوچکتر از  9میلیمتر)ا

%

1

9

17

میزان آهن کنسانتره

%

66.36

67.47

68.54

میزان رطوبت مواد

%

8.08

9.1

10.2

میزان اکسید آهن کنسانتره

%

14.5

19.9

24.36

بلین کنسانتره

Cm2/g

1597

1929

2232
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روز از تولیــد اســت .جــدول  1اطالعــات آمــاری ایــن دادههــا

پارامتــر ترســیم و در شــکلهای  2الــی  10نشــان دادهشــده

متغیــر هــدف انتخابشــده و بقیــه متغیرهــا بهعنــوان متغیــر

محیــط رهــا میشــود بیشــتر باشــد ،اتــاف فرآینــد بیشــتر و

را نشــان میدهــد .از میــان دادههــا میــزان مصــرف گاز بهعنــوان
ورودی بــه مــدل وارد میشــوند .تمامــی متغیرهــا از نــوع متغیــر
عددی پیوسته هستند.

بــرای مدلســازی از شــبکه عصبــی پیشخــور تــک الیــه
1

اســتفاده میشــود کــه بهوســیله الگوریتــم پــس انتشــار خطــا

2

آمــوزش میبینــد .در شــبکه عصبــی پیشخــور محاســبات از
ورودیهــا بــه ســمت خروجــی مــدل انجــام میشــود و چرخــه
بازگشــتی وجــود نــدارد .در طــي آمــوزش شــبکه بــه کمــک
الگوريتــم يادگيــري پــس انتشــار خطــا ،همــواره مقــدار

محاسبهشــده خروجــی بــا مقــدار واقعــی مقایســه و مقاديــر

خطــاي محاســبهشــده بــه اليههــاي قبــل انتشــار مییابــد.
مقادیــر اوزان در شــبکه بــا توجــه بــه ایــن خطــا بهگونــهای
اصالح میشود تا حداقل خطا حاصل گردد.

نتایج و بحث

اســت .هرچقــدر دمــای گازی کــه از ناحیــه ســوم کولینــگ بــه
مصــرف ســوخت افزایــش مییابــد .بــا افزایــش میــزان تولیــد

نیــز مصــرف ســوخت افزایــش مییابــد .درصــد اکســید آهــن

بیانگــر درصــد مگنتیــت کنســانتره هســت کــه نمــودار آن
نشــان میدهــد بــا افزایــش مگنتیــت کنســانتره مصــرف

ســوخت کاهــش مییابــد .نمــودار دمــای خــط لولــه گاز
مصرفــی نشــانگر دمــای محیــط هســت کــه نشــان میدهــد در

فصــول گــرم ســال مصــرف ســوخت کاهــش مییابــد.
هرچقــدر میــزان بلیــن (نرمــی) کنســانتره افزایــش یابــد،
مصــرف ســوخت کــوره کاهــش مییابــد .افزایــش عیــار

آهــن کنســانتره (کاهــش ناخالصیهــا) نیــز منجــر بــه کاهــش
مصــرف ســوخت میشــود .افزایــش رطوبــت گندلــه خــام

ورودی بــه فرآینــد پخــت باعــث افزایــش مصــرف ســوخت
میشــود .بــا افزایــش درصــد گندلههــای کوچکتــر از 9

میلیمتــر در فرآینــد تولیــد ،مصــرف ســوخت افزایــش

پیــش از بحــث و تحلیــل نتایــج بایســتی دقــت مــدل

مییابــد .میــزان آمپــر فــن کولینــگ کــه هــم وظیفــه خنــک

اســتفاده از شــاخص مجــذور همبســتگی  88درصــد

نشــان میدهــد کــه افزایــش اولیــه دبــی هــوای کولینــگ بــه

تابــع هــدف ،نمــودار تحلیــل حساســیت بــه تفکیــک هــر

افزایش بیشتر تأثیری ندارد.

ارزیابــی شــود .دقــت مــدل در پیشبینــی مصــرف گاز بــا

کاری گندلــه و هــم تأمیــن اکســیژن احتــراق در کــوره را دارد

محاسبهشــده اســت .بــرای تعییــن میــزان تأثیــر هــر پارامتــر بــر

کاهــش مصــرف ســوخت کــوره کمــک میکنــد امــا بــا

13

شکل  .2نمودارحساسیت مصرف گاز نسبت به بلین کنسانتره

1

Feed Forward
Back Propagation

2
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شکل  .3نمودار حساسیت مصرف گاز نسبت به رطوبت مواد

شکل  .4نمودار حساسیت مصرف گاز نسبت به درصد اکسید آهن کنسانتره

14

شکل  .5نمودار حساسیت مصرف گاز نسبت به درصد آهن کنسانتره
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شکل  .6نمودار حساسیت مصرف گاز نسبت به درصد گندله ریزدانه

شکل  .7نمودار حساسیت مصرف گاز نسبت به درصد آهن کنسانتره
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شکل  .8نمودار حساسیت مصرف گاز نسبت به دمای خروجی از ناحیه سوم کولینگ
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شکل  .9نمودار حساسیت مصرف گاز نسبت به میزان بار فن خنککننده

شکل  .10نمودار حساسیت مصرف گاز نسبت به دمای گاز طبیعی

نتیجهگیری
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خواص و كنترل مواد روانساز
براي ريخته گري شمش و
1
ريخته گري پيوسته

ترجمه  :مهندس محمدحسين نشاطي

خالصه

ويژگيهــاي شــيميايي و فيزيکــي فعلــي پودرهــاي

ريختهگــري شــمش (اينــگات) و ريختهگــري پيوســته را
ميتــوان بــه صــورت قاطعــيبــا بيــان تاريخچــه ابــداع ايــن
مــواد ارزيابــي كــرد .در اصــل موضــوع ،ماهيــت پيشــتاز
اوليــن توســعههاي پــودر ريختهگــري ،بــا نشــان دادن دانــش

فنــي تجربــي تكنولــوژي پودرهــاي ريختهگــري ،براســاس

روش آزمــون و خطــا توصيــف خواهــد شــد .در ابتــدا تأکيــد
خواهــد شــد کــه تكنولــوژي پودرهــاي ريختهگــري پيوســته
مســتقيماً از تحقيقــات و توســعههاي انجــام شــده بــراي

بكارگيــري آنهــا در ريختهگــري شــمش مشــتق شــدهاند.

آخريــن توســعهها از نظــر مــدل کســب و کار نــوآوري
ارزش مورد تجزيه و تحليل خواهند گرفت.

كلمــات كليــدي :پودرهــاي ريختــه گــري ،ابــداع

جهشــي ،ريختــه گــري شــمش ،ريختــه گــري پيوســته،
نوآوري ارزش

 -1مقدمه :چشم انداز تاريخي

18

در طــول قــرن بيســتم رويدادهــاي تاريخــي و اقتصــادي
مهمــي در رونــد توليــد فــوالد در سراســر جهــان اتفــاق
افتادهانــد ،شــکل 1را ببينيــد .اوايــل پــس از دوران جنــگ
جهانــي دوم ،اوليــن چالــش مهــم حاضــر در حيطــه در حــال
رشــد فوالدســازي توليــد انبــوه بــود .توليــد فــوالد افزايــش 7
برابــري را از ســال 1940در طــي مدتــي كــه عموم ـاً " 30ســال
بــا شــکوه" ناميــده ميشــود ثبــت كــرد .البتــه ،ايــن دســتاورد
عمدتــاً ريشــه در پيشــرفت تكنولوژيهــاي فوالدســازي و
ريختهگــري،از قبيــل متالــورژي ثانويــه و ريختهگــري پيوســته
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دارد .امــا ،رســيدن بــه کيفيــت بهتر،کــه مشــخصه حياتــي بــازار،
بيشــتر و بيشــتر خواهــان آن بــود ،بواســطه آنچــه كــه بــه راحتــي
ي واقعــي لحــاظ
ميتــوان آنــرا بــه عنــوان يــک ابــداع جهشــ 
كــرد امــكان پذيــر شــده اســت .از ســال 1910فــوالد بــه شــکل
شــمش (اينــگات) بــا مقــداري پيــچ و خمهــا از لحــاظ عمليــات
و کيفيــت نهايــي محصــوالت نيمــه تمــام ريختــه گــري ميشــد،
شکل  2را ببينيد.

بهبودهــاي قابــل توجهــي ،تنهــا در دهــه  1960انجــام شــد.
بــا شــروع اســتفاده از نــوع جديــدي از محصــوالت بــه نــام
پودرهــاي ريختــه گــري ،يعنــي پودرهائــي كــه در ريختــه
گــري فــوالد ميتواننــد بــراي انجــام برخــي ازوظايــف جديــد
همچــون محافظــت فــوالد از اکســيد شــدن ،تأميــن عايــق
حرارتــي بــراي ســطح فــوالد مــذاب ،جــذب آخالهــاي
غيرفلزي ،برقراري نوعي از روانکاري مصرف شوند.

 -2پیدایش

هــر چنــد مشــکل اســت گفتــه شــود کــه ابــداع پودرهــاي

ريختهگــري ناشــي از خــوش اقبالــي يــا همدلــي براســاس

درک عمليــات و اصــول ريختهگــري شــمش فــوالد بــود،
مطمئنــاً ايــن كار در ســال 1957بــا تمــاس ادگار بولنــس، 3
مديــر کارخانــه فــوالد شــركت کوکریــل، 4کــه بــه زمــان

بازنشســتگي خــود نزديــک ميشــد ،و يــك مهنــدس جــوان
 -1این متن ترجمه مقاله زیر است:
PROPERTIES AND CONTROL OF FLUXES FOR
INGOT CASTING AND CONTINUOUS CASTING,
lametallurgia italiana - maggio.A
2
avalue innovation business model
3
aEdgar Bolens
4
aCockerill Seraing Steelworks

شکل .1توليد جهاني فوالد در سراسر قرن 20

آیتــل بــا حمايــت شــرکت اورلیچــز ، 2کــه کســب و کار

آن توليــد مــواد مصرفــي بــراي فوالدســازي بــود ،وشــبکههاي

تجــاري شــرکت کارل ، 3شــروع بــه اشــاعه مصــرف ايــن
محصول جديد ميكند.

باالخــره او شــرکت خــود بنــام متالورژیــکا 4را در ســال

 1965تأســيس كــرد .ســه ســال بعد،آیتــل يــک شــيميدان
جوان،هینــز، 5از کارخانــه فوالدبوچومــر 6را اســتخدام كــرد کــه
يکي از ارزشمندترين همکارانش شد.

آیتــل در اواخــر دهــه  70ســالگي دکتــراي خــود از دانشــگاه

آخــن را ،بــا موضــوع پايــان نام ـهاي دربــاره توســعه و ســاخت

پــودر ريختهگــري كســب كــرد .ايــن پايــان نامــه كــه هنــوز هــم
ســند مهمــي اســت و از آلمانــي ترجمــه نشــده ،گــزارش

دســتاوردهاي درخشــان كل زندگــي صــرف شــده بــراي ديدگاه
نوآورانه تكنولوژي پودرهاي ريخته گري فوالد ميباشد.

شکل .2قالبهاي شمش،حدود سال1910

 -3پودر ريخته گري شمش

بولنــس اطالعــات خــود در مــورد نتايــج حاصــل از برخــي

محصــوالت اوليــه فقــط مخلــوط مکانيکــي ازچنــد جــزء،
بــر اســاس مــواد اوليــه نامرغــوب از قبيــل خاکســترهاي
آتشفشــاني ، 7خاکســتر ســودا وکک آســياب شــده بودنــد .بــا

ســاخته شــده ازتركيبــات بســيار نامرغــوب انجــام شــده بودنــد بــه

1

آلماني به نام هنس جی آیتل ، 1شروع شد.

از آزمايشــهائي كــه در ريختــه گــري شــمش فــوالد بــا پودرهــاي

اطــاع آیتــل رســاند .ايــن متالورژيســت جــوان بــا ذهــن بســيار

بــاز ،بــا شــور و شــوق از ايــن ايــده جديــد اســتقبال ميكنــد ،در

طــي  40ســال تعــداد بســيار زيــادي از محصــوالت جديــد را
براي پودرهاي مدرن تجاري ريختهگري توسعه ميدهد.

aHans

J. Eitel
2
aOerlichs
3
aCarl Spaeter
4
aMetallurgica
5
aHeinz W. Schmidt
6
aBochumer Verein
7
afly ashes

تابستان  / 97شماره 71

19

وجــود ترکيبــات ســاده خودايــن مــواد مجموعــه کاملــي از
ويژگيهــاي مهم،كــه کنتــرل آنهــا از طريــق موازنــه مناســب
هــر جــزء انجــام ميشــد را ارائــه ميدادنــد .در حالــي کــه
پخــش شــدن آنهــا در ســطح فــوالد مــذاب توســط ويژگــي
ذاتــي خاکســتر آتشفشــاني تاميــن ميشــود ،افــزودن مقــدار
مشــخصي از خاکســتر ســودا امــكان تنظيــم دمــاي ذوب را

تكنولــوژي پــودر ريختهگــري تجربــي اســت .شــکوفايي قابــل
توجــه دانــش علمــي در ايــن زمينــه اخيــراً ،بــه صــورت
مقايســهاي همــراه بــا حــوزه علمــي فرموالســيون شــيميائي
محقق شده است.

فراهــم ميكنــد ،شــکل  3را ببينيــد .عــاوه بــر ايــن افــزودن

 -4بررســي خــواص تکنولوژيکــي پــودر
ريختهگري شمش

حدپــودر در طــي ريختــه گــري شــده ،ســرعت ذوب شــدن آن

گــري درگذشــته بيــان شــد .راه رفتــن تصادفــي اوليــه در يــک

کک متالورژيكــي آســياب شــده مانــع از مصــرف بيــش از
را کنترل ميكند.

ظهورتکنولــوژي پــودر ريختهگــري عمدتــاً بــر اســاس

روش آزمــون و خطــا بــوده اســت .هنــوز هــم پايــه دانــش فنــي

در پاراگــراف قبلــي ،ماهيــت پيشــتاز توســعه پــودر ريختــه

فضــاي فــازي شــبه دو بعــدي  -محتــواي خاکســتر آتشفشــاني و
محتــواي خاکســتر ســودا دو پارامتــري بودنــد كــه همانطورکــه

درشــکل  3نشــان داده شــده مــي بايســتي تغييــر كننــد -امــكان
کاوش خــواص تكنولوژيكــي محصــوالت جديــد درارتبــاط بــا
ويژگيهــاي فيزيکــي و شــيميايي آنهــا را فراهــم كــرد .ســپس

ايــن امــکان مشــاهده ايجــاد شــدكه ترکيبــات متفــاوت
مينرالوژيكــي و شــيميايي بــه صــورت گســتردهاي بــر پخــش

شــدن ،قابليــت عايــق كنندگــي اليــه پــودر ،خــواص ذوب
شــدن همچــون دمــاي ذوب و ســرعت ذوب شــدن تأثيــر
ميگذارنــد ،باالخــره بــه کيفيــت بهتــر شــمش ريختــه گــري

شــکل .3فضــاي فــازي شــبه دو بعــدي .خاکسترآتشفشــاني
و خاکســتر ســوداي دو پارامتــري هســتندكه بــراي تغييــر

ويژگيهــاي پــودر ميبايســتي تغييــر داده شــوند

منتج ميشوند ،شکل  4را ببينيد.

پيشــرفتهاي مربــوط بــه کيفيــت نهايــي شــمش فــوالد ،از

جملــه تميــزي داخلــي ،ســطح بهتــر شــمش و افزايــش ســودآور

20

شکل .4طرح شماتيک از مراحل عملکرد پودر قالب
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خواص وكنترل مواد روانساز براي ريخته گري شمش و ريخته گري پيوسته

شکل .5نمودار فازي تعادلي سيستم دوتائي  Na2O-SiO2فلش تركيب كمترين دماي يوتکتيک را نشان ميدهد

بهــره دهــي فرآينــد بــا کاهــش حفــره انقباضــي مركــزي

ريختهگــري فراهــم ميکنــد ،بــه كاهــش حفــره انقباضــي

ريخته گري شمش بودهاند.

کلــي در ارتبــاط بــا چگالــي حجمــي ظاهــري 1محصــوالت ،در
ايــن مــورد مجــددا ً در ارتبــاط بــا ويژگيهــاي ذاتــي خاکســتر

(پايــپ) ،عوامــل اقتصــادي اســتفاده گســترده ازپودرهــاي
همچنيــن ايــن امــكان وجــود دارد كــه درک کــرد کــه

انــدازه شــمشهاي مختلــف و گريدهــاي مختلــف فــوالد بــه

طورشــگفت انگيــزي ممکــن اســت بــه محصــوالت مختلفــي،
يعنــي ،پودرهائــي بــا ويژگيهــاي فيزيکــي و شــيميايي متفــاوت

نيــاز داشــته باشــند .اگرچــه علــت اصلــي در ارتبــاط بــا
غيريكنواختــي مــواد اوليــه اصلــي از لحــاظ ســرعت ذوب يــا
کربــن محتــوي ميباشــد ،از ابتــدا واضــح بــود کــه تنظيــم

برخــي از محصــوالت بــه دليــل ويژگــي هــاي فرآينــد ضرورت
دارد.

پخش شدن و عايق كنندگي

مركــزي (پايــپ) کمــک ميكند.خــواص حرارتــي بــه طــور

آتشفشــاني ميباشــند .بــه طــور مشــابه بــا پخــش كــردن
چگالــي حجمــي ظاهــري ،يعنــي ،خــواص عايــق كنندگــي
آزمايــش ميشــود ودر نهايــت بــا مــواد افزودنــي ويــژهاي در
تكنولــوژي مــدرن ســاخت پــودر ريختهگــري اصــاح
ميشود.

ذوب شدن

کنتــرل خــواص ذوب شــدن اوليــن کار واقعــي در ايــن

زمينــه بــوده اســت .در واقــع ،تغييــر نســبت بيــن اجــزاء ،و در
نهايــت افــزودن مقــداري كك آســياب شــده بــدون دانــش

در ارتبــاط بــا پخــش شــدن ،قبــ ً
ا بيــان شــد كــه ايــن

دقيــق در ارتبــاط بــا تركيــب شــيميائي نيــاز بــه انجــام
آزمايشهاي شديدا ً زمان بر و مقداري خوش اقبالي دارد.

پودرهــاي ريختــه گــري ،ايــن ويژگــي توســط آزمايــش پخــش

ويژگيهــا و بــراي بررســي انحرافــات بــا توجــه بــه تركيبــات

خاصيــت پــودر ريختــه گــري شــمش ناشــي ازمشــخصه ذاتــي
خاکســتر آتشفشــاني ميباشــد .در تكنولــوژي مــدرن توليــد

شــدن كــه بــه صــورت سفارشــي طراحــي شــده کنتــرل
ميشــود و در نهايــت بــا مــواد افزودنــي خــاص اصــاح
ميشــود .پخــش شــدن خــوب پــودر ريختهگــري بــه پوشــش
موثــر ســطح آزاد فــوالد مــذاب منتــج ميشــود ،از اکسيدشــدن
مجــدد آن بــه علــت تمــاس فــوالد بــا هواجلوگيــري ميكنــد.
عــاوه بــر ايــن ،توزيــع همگــن پــودر در سراســر ســطح آزاد
فــوالد مــذاب تــوام بــا خــواص حرارتــي مناســب عايــق
كنندگــي مؤثــري را بــراي فــوالد درسرشــمش حتــي درپايــان

آزمايشهــاي ســاده آزمايشــگاهي بــراي کنتــرل ايــن

شــيميائي مختلــف طراحــي شــدند .در واقع،ايــن كار هماننــد
اقــدام بــه اعمــال تغييــرات حــول يكــي از مهمتريــن عوامــل

موثــر بــر ذوب شــدن روانســاز 2بــود كــه كمتريــن دمــاي

يوتكتيكــي مــي باشــد كــه سيســتم مــي توانــد ارائــه دهــد،

bulk density

1

aapparent
aflux

2
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شکل 5را ببينيد.

بيــرون زدن مــذاب از شــاخه بــه تعــداد زيــاد وفرورفتگــي،

بــا وجــود ايــن واقعيــت کــه توضيــح مکانيــزم فرآينــد ذوب

اســتفاده از روغــن بــه عنــوان عامــل روانــكار تنهــا گزينــه بــود.

يــك موضــوع تحقيقاتــي اســت ،تغييــر محتــواي خاکســتر

جماهيــر شــوروي ســابق حتــي پــس از پيدايــش پــودر مــدرن

شــدن ريختــه گــري پــودر بــراي برخــي از جنبههــا هنــوز هــم

در واقــع ،روغــن بــراي ســالهاي ســال در کشــور اتحــاد

سودا يک رويکرد ترموديناميکي دشوار باقي ميماند.
احتمــاالً برخــي از تجزيــه و تحليلهــاي شکســت مــي

بــا هــدف پيــدا کــرد نعامــل روانــكار بهتر،اوليــن آزمايــش

ريختهگــري منتــج شــده باشــد ،حاکــي از اينکــه خاکســترهاي

شــمش توســط متخصصيــن کارخانــه فــوالد انجــام شــد .بــه

بايســتي بــه اوليــن بينــش در مــورد ســرعت ذوب شــدن پــودر
آتشفشــاني بــا محتــواي کربــن کمتــر تمايــل بــه ذوب شــدن
ســريعتر دارنــد .در تــاش بــراي تســلط بــر ايــن موضــوع مقادير

مختلفــي ازكك آســياب شــده بــه منظــور دســتيابي بــه نحــوه
كنتــرل ايــن ويژگيهــا افــزوده شــد.دانش فعلــي در مــورد آنچــه

كــه اثــر پوشــش دادن ذرات کربــن آزاد ناميــده ميشــود بــر
اســاس يــک رويکــرد تجربــي مشــابه باكمــك مقــداري درك
مکانيزمي است.

 -5ريخته گري پيوسته :كاربرد جديد

ريخته گري پيوسته مورد استفاده قرار ميگرفت.

در  Dillingenبــا نمونــهاي از پــودر معمــول ريختــه گــري

زودي متوجــه شــدند کــه رويكــرد سيســتماتيكتر و فنيتــري
بــه دليــل پيچيدگــي ايــن مشــکل مــورد نيــاز اســت .بنابرايــن،
عرضــه کننــده ايــن محصــول مســتقيماً در ايــن توســعه چالشــي
دخيــل شــد .از طرفــي ،جالــب اســت تأكيــد شــود کــه تمــاس

ميــان آن مهندســين و کارکنــان آیتــل تحقيقــات در ايــن
اقيانوس ناشناخته را برانگيخت.

از اوليــن آزمايشهــا روشــن بــود کــه تــراوش ســرباره
مايــع ناشــي از ذوب شــدن پودرکامــ ً
ا ناهمــوار بــود و بــراي
1

ظهــور تکنولــوژي جديــد ريختهگــري پيوســته زمينــه

كاربــردي جديــدي بــراي ايــن محصــوالت جديــد گشــود .در
واقــع ،گســترش اســتفاده از ايــن پودرهــاي ريختــه گــري آســان

وفــوري نبــود؛ موفقيــت تنهــا بــه دليــل ترکيــب تعــدادي از
عوامل کليدي بدست آمد.

از زمــان اختراعــات ثبــت شــده بــراي ماشــينهاي

ريختــه گــري پيوســته و کاربردهــاي آنهــا ،قــدم اصلــي در
پيشــروي ايــن تكنولــوژي راه انــدازي اوليــن کارخانــه

ريختــه گــري پيوســته تختــال جهــان در ســال  1961توســط

شــركت  ،Dillinger Hutte GTSدر  Dillingenآلمــان
بــود .مهــم اســت توجــه شــود کــه ايــن رويدادهمزمــان

باگســترش اوليــه اســتفاده از پــودر ريختهگــري شــمش بــود،
پاراگراف  2را ببينيد.

بــراي جلوگيــري از چســبيدن پوســته در حــال انجمــاد

فــوالد بــه قالــب ،مــي بايســتي از كشــيده شــدن روان کننــده بــه

فاصلــه بيــن قالب/شــاخه توســط نوســان قالــب اســتفاده شــود.
بــه طــور ســنتي روغنهــاي گياهــي عمدتــاً تشــکيل شــده

22

ازاســيد لينولئيــک يــا اســيد اولئيــک مــورد اســتفاده قــرار
ميگرفتنــد .بعــدا ً روغنهــاي معدنــي و مصنوعــي بــكار
گرفته شدند.

بــا وجــود برخــي ازاشــکاالت ماننــد توزيــع ناپايــدار و

همچنيــن عيــوب جــذب هيــدروژن و کربــن در فــوالد ،فراوانــي
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شــکل .6فضــاي فــازي شــبه دو بعــدي .پــودر ريختــه گــري
شــمش و ســرباره متالورژيكــي بــر اســاس CaO-CaF2

دوپارامتــري بودنــد كــه بــراي اصــاح ويژگيهــاي پــودر

مــي بايســتي تغييــر كننــد

اطمينــان ازروانــكاري خــوب حداقــل در مقايســه باروغــن

روانكار متداول ناکافي بود.

بــا شــروع ازمعلومــات زمينــه در مــورد تركيــب شــيميائي

ســرباره متالورژيكــي ،بــه ويــژه در ارتبــاط باســياليت ســرباره،

آنهــا بــراي تغييــر ســياليت مخلــوط ســرباره پــودر ريختــه گــري
نمونــه اوليــه بــا مقاديــر مختلــف ســرباره متالورژيكــي حــاوي
 CaOو CaF2تــاش كردنــد .بنابرايــن ،بهبــود قابــل توجــه در
ارتباط با تراوش سرباره ،مشاهده شد ،شکل 6را ببينيد.

يــک بــار ديگــر ،ماهيــت رويكــرد تجربــي بــراي کشــف
ainfilteration

1

خواص وكنترل مواد روانساز براي ريخته گري شمش و ريخته گري پيوسته

حيطــه ناشــناخته پودرهــاي ريختــه گــري بــراي ماشــينهاي
ريخته گري پيوسته يادآوري ميشود.

تحــت تأثیــر پديدههــاي مشــاهده شــده ،ايــن پيشــتازان

اقدامــات پيشــتازانه قابــل توجهــي را بــراي تکنولــوژي مــدرن

پــودر ريختــه گــري پيوســته انجــام دادنــد ســپس ايــن مــواد را
به درستي روانساز قالب 1ناميدند.

از نظــر شــيميايي مخلــوط کــردن پــودر اصلــي ريختــه

گــري شــمش بــا ســرباره متالورژيكــي بــر پايــه CaO-CaF2

منتــج بــه انتقــال از فــاز مواليــت بــه يــك منطقــه شــبه

ووالســتونيت در نمــودار فــازي ســه تايــي SiO2-CaO- Al2O3

شــد .سيســتم بيشــتر و بيشــتر پيچيــده ميشــد زيــرا عناصــر

شــيميايي نقشــي را ايفــا ميكردنــد ،كــه در تعييــن خــواص
فيزيکــي و شــيميايي ســرباره مــذاب هنــوز هــم کامـ ً
ا شــناخته
شــده نبــود .بــه طــور خــاص ،حضــور ســديم ،کلســيم و بــه
ويــژه فلــور ،بــر تعــدادي ازكاتيونهــاي بــا مختصــات چهــار

وجهــي ،T ،موثــر بودنــد و اکســيژن پلنــزن،NBO ، 2

تغييردهنــده فراوانــي واحــد ســاختاري مــذاب از  Q0تــا ،Q3بــه
کاهــش نســبتاً قابــل توجــه ويســكوزيته ســرباره منتــج
ميشود ،شکل 7را ببينيد.

 -6از شــمش تاماشــينهاي ريختــه گــري
پيوسته

در شــکل 8طــرح مشــابه ارائــه شــده در پاراگــراف  4نشــان

داده شــده اســت .همانطورکــه ميتــوان اســتنباط كــرد،گام
"تــراوش ســرباره بــه فاصلــه بيــن قالب/شــاخه" نشــان دهنــده

خــواص تكنولوژيكــي کاوش شــده در طــي چالــش جايگزينــي
شــکل .7واحــد ســاختاري نمونــه وار شيشــه ســيليکاتي و
مــذاب

روغــن بــا پــودر ريختــه گــري ،يعنــي تــراوش ســرباره،

ميباشــد ،در حالــي کــه گام هايديگرويژگــي هائــي را نشــان
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شکل .8ارائه شماتيک مراحل عملکرد پودر قالب

amold

flux
bridging oxygen

1
2

anon
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مــي دهنــد كــه قبــا در هنــگام توســعه پــودر ريختــه گــري
بــراي شــمش هــا بررســي شــده انــد .ايــن مــوارد نشــان ميدهنــد

کــه تكنولــوژي پودرهــاي ريختــه گــري پيوســته مســتقيماً
ازتوســعه اوليــه پودرهــاي ريختــه گــري شــمش نشــات

ميگيرد.

تمــام ويژگيهــاي مــورد بحــث بــراي پودرهــاي ريختــه
گــري شــمش واقع ـاً درمحصــوالت جديــد مــورد اســتفاده در

ماشــين آالت ريختــه گــري پيوســته اقتبــاس شــدند و از تمــام
دانــش فنــي بــراي توســعه ويژگيهــاي نوآورانــه ايــن

محصــوالت جديــد اســتفاده شــد .البتــه از جانبــداري از يــك
طــرف نميتــوان صرفنظــر كــرد :پودرهــاي مــدرن ريختــه
گــري در واقــع ويژگيهــاي بســيار منحصــر بــه فــرد عمدتـاً بنــا
به دلیل برخي داليل تاريخي دارند.

تمــام تالشهــاي رســيدن بــه كيفيــت خــوب بــراي پــودر
ريختــه گــري شــمش تقريب ـاً بــه همــان صــورت بــراي پــودر

ريختــه گــري پيوســته نيــز انجــام شــد .امــا ،ذوب شــدن پــودرو
تشــكيل حوضچــه مــذاب حاصلــه نقــش بــه مراتــب مهمتــري
رادر تجهيــزات ريختــه گــري پيوســته بــازي ميكنــد ،چــون

ايــن فرآيندهــا بــه شــدت بــا قابليــت دسترســي بــه ســرباره
مذاب براي تراوش-روانکاري ارتباط دارند.

مقــداري تنظيــم بــراي بهبــود بيشــتر مــورد نيــاز بــود .پــس

از آن ،ادامــه كار بــه روش تصادفــي در فضــاي فــازي شــبه

دوتائــي مشــابه مــورد بحــث در پاراگــراف  4انجــام شــد.
محتــواي پــودر ريختــه گــري شــمش و محتــواي ســرباره

متالورژيكــي بــر پايــه CaO -CaF2دو پارامتــري بودنــد كــه بــه
صــورت نشــان داده شــده در شــكل 6مــي بايســتي تغييــر كننــد
و خواص تکنولوژيکي محصوالت جديد را تعيين نمايند.

تراوش سرباره

تــراوش ســرباره تشــکيل شــده از پــودر ريختــه گــري ذوب

شــده مهمتريــن ويژگــي تكنولوژيكــي ايــن محصــوالت و

مهمتريــن عامــل کنتــرل كننــده روانــکاري رشــته شــكل گرفتــه در
يــک قالــب ريختــه گــري پيوســته اســت .همانطورکــه دربــاال
گفتــه شــد ،تــراوش توســط حرکــت نســبي قالــب و رشــته تقويــت

24

ميشــود ،بــه خصــوص هنگامــي کــه قالــب ســريعتراز رشــته بــه
سمت پائين حرکت ميكند.

تــا آنجــا کــه بــه ويژگيهــاي شــيميايي پــودر ريختــه گــري

بر پديدههاي تراوش-روانکاري ميباشند.

ايــن عوامــل در حــال حاضــر بــا اســتفاده ازويســكومتري

چرخشــي دمــا بــاال( DSC ،گرماســنجي تفرقــي روبشــي) پايــش
1

ميشــوند :منابــع مهــم بــه طــور پيوســته بــه منظــور بهبــود اثــر

بخشي اين روشهاي آناليتيكي مورد بررسي قرار ميگيرند.

ساير خواص

از بيــن گام هــاي نشــان داده شــده در شــکل ،8تشــکيل

اليــه جامــد -مايــع و کنتــرل انتقــال حــرارت موضوعــات بســيار

جديــد تخصصــي پودرهــاي ريختــه گــري پيشــرفته ميباشــند.

از ايــن رو ،بــه روانــکاري بــه عنــوان مهمترين پيشــرفت شــناخته

شــده از مصــرف پودرهــاي جديــد ريختــه گــري پيوســته
نگريسته ميشود.

از آنجــا کــه مبانــي روانســازهاي قالــب وظايــف بــراي

تأميــن روانــكاري مــورد نيــاز توســط سيســتم تريبولوژيکــي
پوســته شــاخه در حــال انجمــاد در قالــب و بــراي تأميــن اليــه

فــاز جامــد ســهيم در كنتــرل خــروج حــرارت بيــن شــاخه و
ديــواره قالــب را مشــخص كردهانــد ،محققــان تالشهــاي

بســيار زيــادي را بــراي تحقيقــات در ايــن زمينــه انجــام داده و
هنوز هم در حال انجام آن هستند.

 -7نوآوري ارزش

بواســطه رشــد عمــودي بــازار فــوالد در طــول دو دهــه ،از
ســال  1960تــا اوليــن بحــران انــرژي بــزرگ ،بــازار پــودر
ريختــه گــري از رونــد صعــودي يكســاني تبعيــت كــرد،
گسترش قابل مالحظه اي را نشان داد.
بــا يــادآوري تصويــر ارائــه شــده در پاراگــراف  5كــه
گســترش اســتفاده از ايــن محصــوالت جديــد را بــه عنــوان
يــک نــوع اقيانــوس كــه بايســتي كاوش شــود توصيــف كــرد،
امــکان اثبــات اينكــه بــازار پودرهــاي ريختــه گــري بــه وضــوح
بــراي ســالهاي زيــادي يــک "اقيانــوس آبي"بــوده اســت ،بــا
اشــاره بــه مــدل کســب و کار مــورد بحــث توســط W.Chan
 Kimو R.Mauborgneوجــود دارد .ايــن بيــان عمدتــاً بــه
موجــب واقعيــت ماهيــت كاوشــگرانه ايــن نــوآوري و رشــد
سريع بازاردرست است.
امــا ،محصــوالت بــا توجــه بــه مهندســي معكــوس و
دشــواري ثبــت اختــراع نســبتاً ضعيــف بودنــد .بنابرايــن،
تمرکزاســتراتژيک بــراي رقابــت در ايــن بــازار نامحتمــل بــراي

مربــوط ميشــود ،بــر اســاس دانــش فعلــي واضــح اســت کــه
ويســکوزيته ســرباره مــذاب و دمــاي انجمــاد عوامــل عمــده مؤثــر

تابستان  / 97شماره 71

Scanning Calorimetry

aDifferential

1

خواص وكنترل مواد روانساز براي ريخته گري شمش و ريخته گري پيوسته

انتقــال بــه وضعيــت "اقيانــوس قرمــز" دنبــال كــردن جهــش
كوانتمــي در ارزش ،يعنــي ،بــه اصطــاح پيــروي از منطــق
نــوآوري ارزش بــود .از لحــاظ ارائــه محصــول و خدمــات،
نــوآوري ارزش عبــارت اســت ازجســتجوي کل راه حلهــا

بايدجنبههــاي عملکــردي محصــول كــه چرخــه تجربــه خريــدار
را در بــر ميگيرنــد ،كــه احتمــاالً در موردكاالهــاي  B2Bبســيار
ضــروري ميباشــند را توصيــف كننــد .در کار حاضــر ،برخــي از
مولفههــاي مربــوط بــه پــودر ريختهگــري بســيار مهــم در نظــر

دســتاوردهاي عمــده زيــر از تكنولــوژي پــودر ريختــه گــري را

از منحنــي ارزش پيشــنهاد شــده بــاال واضــح اســت کــه

براي مشتريان فراتر از پاسخ متداول بازار.

ميتــوان بــه عنــوان مراحــل فرآينــد نــوآوري ارزش خــاص توضيــح
داد.

پودر مصنوعي

پودرهــاي ريختــه گــري اوليــه بــر پايه خاکســتر آتشفشــاني
گرفتــار برخــي از ناپايداريهــاي کيفيــت ناشــي از تغييــرات
آناليــز شــيميايي يــك دســته توليــدي تــا دســته توليــدي ديگــر
خاکســتر آتشفشــاني بودند.كنتــرل آنهــا بــه دليــل تجهيــزات
آناليزشــيميايي ابتدائــي مشــکل بــود .راه حــل بــا اســتفاده از
مــواد اوليــه مختلــف بــا تركيــب شــيميائي منطقـاً ثابــت از قبيــل
ماســه کوارتــزي آســياب شــده ،ســيمان پرتلنــد ،اکســيد
کلســيم ،بوکســيت  ...و غيــره ،كــه خــواص شــناخته شــده
محصــول اصلــي را تکثيرميكردنــد پيــدا شــد .ســپس ،يــک
خانــواده محصــول جديــد ،بنــام پودرهــاي ريختــه گــري
مصنوعــي ،بــه صــورت تجــاري در آمــد كــه مزيــت كيفيــت و
عملكرد بسيار پايدارتري را ارائه كرد.
حــال ،بــه طــرح منطــق نــوآوري ارزش در پشــت راه
اندازي پودر ريخته گري مصنوعي مي پردازيم.
يــك منحنــي ارزش بــردار عملكــرد مولفههــاي محصــول در
مقيــاس بــاال -پاييــن كــه امــكان مقايســه فــوري بــا محصــوالت
جايگزيــن را ميدهــد ترســيم ميشــود .ايــن مولفههــا

گرفته شده اند .نتايج در شکل  9نشان داده شده است.

پودرهــاي ريختــه گــري مصنوعــي محصــوالت ارزش نــوآوري
قابــل توجــه يپيــدا كردهانــد ،بخاطــر دو مولفــه کــه توجــه
مصــرف كننــده نهايــي بــر آنهــا متمرکــز بــوده اســت :پايــداري
بهتر و بهبود کيفيت محصول نيمه تمام ريخته گري شده.

پودر گرانول

بطــور مشــابه،امکان تجزيــه و تحليلــگام بهبــود ديگــري در

تكنولــوژي پــودر ريختــه گــري كــه کنتــرل خــواص
مورفولوژيکي محصوالت است وجود دارد.

شکل .10تصاوير  SEMاز پودر ريخته گري گرانول
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شکل .9منحني ارزش پودرهاي ريخته گري
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شکل .11منحني ارزش پودرهاي ريخته گري

ايــن موفقيــت نســبتاً جديــد ناشــي ازكاربــرد فرآينــد

شــناخته شــده خشــک کــردن ســريع كــه خشــك كــردن

اختصــاص داده شــده بهتريــن ويژگيهــا بــراي ايجــاد يــک

پاششــي ناميــده ميشــود شــامل خشــک کــردن قطراتــي از

"اقيانوس آبي" جديد را ارائه داد.

هــواي گــرم دريــک بــرج خشــک کــن طراحــي شــده خــاص
ميباشــد .مــواد کــروي نمونــه وار بــه دســت آمــده از طريــق
اين فرآيند در شکل  10نشان داده شده است.

نتيجه گيري

دوغــاب بــر پايــه آب اســپري شــده توســط جريــان مخالــف

ايــن خانــواده محصــول جديــد بــر حســب عرضــه كننــده

آنهــا نامگذاريهــاي متفاوتــي دارنــد از قبيــل پــودر ريختــه
گــري گرانــول شــده ،كــروي ،اتميــزه .منحنــي ارزش پودرهاي

ريختــه گــري گرانــول شــده بــراي مقايســه در شــکل  11نشــان
داده شده است.

بديهــي اســت كــه در ايــن مــورد پودرهــاي ريختــه گــري

گرانــول شــده مــوادي هســتندكه بــه نــوآوري ارزش قابــل

توجهــي از تمــام مولفههــاي محصــول دســت يافتهانــد ،از

مــدت نگهــداري در انبــار محصــوالت گرفتــه تــا کيفيــت
نهايــي محصــوالت نيمــه تمــام ريختــه گــري شــده .بــه طــور

26

بــه قالــب ريختــه گــري پيوســته بــا ماشــين آالت ويــژه

خاص،کنتــرل آلودگــي محيــط کار بــه دليــل کاهــش شــديد
پســماندهاي ريــز و امــکان تغذيــه پــودر بــه صــورت خــودکار
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تاريخچــه اختــراع پودرهــاي ريختــه گــري بــراي شــمش

وماشــينهاي ريختــه گــري پيوســته بــه منظورارائــه برخــي
ازمولفــه هــا بــراي درک ويژگــي فعلــي ايــن مــواد مــورد توجــه

قــرار گرفتــه اســت .ماهيــت پيشتازگذشــته توســعه پودرهــاي

ريختــه گــري كــه مســتند شــده اســت ،نشــان ميدهــد کــه پايــه
دانــش فنــي تكنولــوژي پــودر ريختــه گــري تجربــي ،يعنــي ،بــر

اســاس روش آزمــون و خطــا ميباشــد .نشــان داده شــده اســت

کــه دســتاوردهاي اوليــه تكنولــوژي پودرهــاي ريختــه گــري در
ارتبــاط بــا جنبههــاي مبانــي شــيمي و فيزيــک ايــن مــواد

ميباشــد.آنگاه روشــن شــده اســت كــه تكنولــوژي پــودر

ريختــه گــري پيوســته مســتقيماً از توســعه پــودر بــراي ريختــه
گــري شــمش مشــتق شــده اســت .توســعههاي اخيــر از لحــاظ

مدل کسب و کار نوآوري ارزش تجزيه و تحليل شدهاند.

حذف آلومینیوم موجود در
فروسیلیسیم به روش تصفیه
سرباره ای در حالت مذاب

مجید شهالیی ، 1علی نصیری

واحد تحقیق و توسعه شرکت صنایع فروآلیاژ ایران

چکیده

فروسیلیســیم توســط مجموعــهای از واکنشهــای
کربوترمیــک در کــوره قــوس الکتریکــی تولیــد میشــود.
محصــول تولیــد شــده فروسیلیســیم  75درصــد Fe75Si

اســت کــه شــامل عناصــر ناخالصــی اســت .مهمتریــن آنهــا
آلومینیوم و کلســیم هســتند .حضور آلومینیــوم در فوالدهای
الکتریکــی موجــب افزایــش مقاومــت الکتریکــی ،و در
فــوالد کــروم -مولیبــدن موجــب کاهــش ســختیپذیری
خواهــد شــد .از ایـنرو اســتفاده از فروسیلیســیم خلــوص باال
ســبب رفــع ایــن مشــکالت در فوالدهــا خواهــد شــد .اســاس
فرآینــد تصفیــه فروسیلیســیم ،بــر مبنــای واکنشهــای
اکسیداســیون آلومینیــوم و کلســیم و احیــای ســیلیس در
سیســتم ســه تایــی  CaO − SiO 2 − Al 2O 3در حالــت مــذاب
اســت .از نظــر ســینتیکی ،واکنشهــا بایــد در جهــت حــذف
آلومینیــوم و کلســیم ،و احیــای ســیلیس پیشــروی کننــد .در
اثــر پیشــروی واکنشهــا Al2O3 ،وارد فــاز ســرباره شــده
و از مــذاب جداســازی میشــود .انتخــاب دمــا و زمــان
عملیــات تصفیــه بــرای انجــام واکنشهــا اهمیــت زیــادی
دارد .بنابرایــن بــرای حفــظ تعــادل دمایــی مــذاب در طــول
زمــان تصفیــه ،اکســیژن بــا دبــی مشــخص بــه مــذاب تزریــق
میشــود .همچنیــن بــرای وارد نمــودن  CaOو  SiO2بــه
مــذاب فروسیلیســیم ،بــه ترتیــب از آهــک و ســنگ کوارتــز
اســتفاده میشــود .نتایــج نشــان داد کــه فرآینــد تصفیــه
مــذاب ،موجــب حــذف آلومینیــوم و کلســیم بــه ترتیــب بــه
میــزان  %87و  %90میشــود.

کلمــات کلیــدی :فروسیلیســیم ،تصفیــه ،ناخالصــی،

فوالدهــای الکتریکــی ،خــواص مکانیکــی ،ســرباره.

مقدمه

بــا توجــه بــه نیــاز صنعــت فوالدســازی کشــور بــه اســتفاده

از مــواد اولیــه و آمیژانهایــی بــا کمتریــن درصــد ناخالصــی،

پــروژه خالــص ســازی مــذاب فروسیلیســیم در شــرکت صنایــع

فروآلیــاژ ایــران انجــام گرفــت .از آنجایــی کــه تولیــد ایــن
محصــول بــرای کشــورهای پیشــرو ماننــد نــروژ ارزش افــزوده

زیــادی ایجــاد میکنــد ،لــذا در مــورد چگونگــی فرآینــد
تصفیــه اطالعــات چندانــی در دســترس نمیباشــد و در منابــع

موجــود تنهــا بــه کلــی گویــی بســنده کردهانــد .بنابرایــن
عمــده نتایــج حاصــل از ایــن طــرح از طریــق دانــش فنــی

داخلــی و معــادالت ترمودینامیکــی بــه دســت آمــده اســت.
در ایــن بخــش تأثیــر آلومینیــوم روی خــواص الکتریکــی و

مکانیکــی فوالدهــای مختلــف بیــان میشــود .بــه طــور کلــی
در هنــگام ریختهگــری فــوالد ،آلومینیــوم بــا اکســیژن واکنــش
داده و تولیــد آخالهــای اکســید آلومینیــوم  Al2O3میکنــد.

ایــن آخالهــا در نازلهــای خروجــی تاندیــش مــذاب

رســوب کــرده و موجــب مســدود شــدن آنهــا میشــوند.
در ســال  2013آقــای رودریگــو فلیکــس و همــکاران ،تلفــات

مغناطیســی فوالدهــای الکتریکــی را بــا اضافــه کــردن مقادیــر

مختلــف سیلیســیم و آلومینیــوم مــورد بررســی قــرار دادنــد.
آنهــا نتیجــه گرفتنــد کــه افزایــش مقــدار آلومینیــوم در فــوالد

الکتریکــی مــورد اســتفاده در الکتروموتورهــا ،موجــب افزایــش

مقاومــت الکتریکــی میشــود .در صورتــی کــه افزایــش
درصــد سیلیســیم در فــوالد الکتریکــی ســبب کاهــش تلفــات

مغناطیســی خواهــد شــد .بنابرایــن هــر چــه مقــدار آلومینیــوم
1
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موجــود در فروسیلیســیم کمتــر باشــد ،تلفــات مغناطیســی

پــس از تخلیــه کامــل مــذاب در پاتیــل تصفیــه ،دمــای مــذاب

همــکاران نشــان دادنــد کــه افزایــش آلومینیــوم تــا  0/3درصــد

از رســیدن بــه دمــای  1550درجــه ســانتیگراد ،بــرای ایجــاد

کاهــش مییابــد[ .]1در ســال  2016آقــای کلینــر مارکــوس و

باعــث کاهــش تلفــات مغناطیســی میشــود .در حالــی کــه

مقادیــر آلومینیــوم بــاالی  0/3درصــد در فــوالد الکتریکــی،
ســبب افزایــش مقاومــت الکتریکــی فــوالد شــده و تراوایــی
مغناطیســی را کاهــش میدهــد[ .]2در ســال  2014آقــای زیــن

ژانــگ و همــکاران ،تأثیــر آلومینیــوم بــر خــواص مکانیکــی و

خوردگــی حفــرهای فــوالد زنــگ نــزن فریتــی  429را بررســی
کردنــد .نتایــج نشــان داد کــه افزایــش مقــدار آلومینیــوم

ســبب ایجــاد آخــال  Al2O3شــده و ایــن امــر ســبب کاهــش
مقاومــت خوردگــی حفــرهای فــوالد خواهــد شــد[ .]3وجــود

مقادیــر آلومینیــوم حتــی کمتــر از  0/01درصــد ،در فوالدهــای
کــروم – مولیبــدن باعــث افــت شــدید ســختی پذیــری فــوالد
میشــود[ .]4در ســال  2011آقــای جیــن اثــر افزایــش مقــدار

آلومینیــوم روی خــواص مکانیکــی فــوالد پــر منگنــز  TWIP1را

بررســی کــرد .نتایــج نشــان داد کــه بــا افزایــش آلومینیــوم تــا 2

درصــد وزنــی ،نــرخ کرنــش ســختی کاهــش پیــدا میکنــد[.]5
عــاوه بــر مــواردی کــه در مــورد حــذف آلومینیــوم در فــوالد

بیــان شــد ،انجــام عملیــات تصفیــه فروسیلیســیم موجــب حــذف
ناخالصیهایــی ماننــد کلســیم ،فســفر ،گوگــرد و کربــن نیــز

میشــود .کــه ایــن عناصــر نیــز تاثیــرات مخربــی روی خــواص

مکانیکــی و مقاومــت خوردگــی فوالدهــای مختلــف دارنــد.
بنابرایــن ،اســتفاده از فروسیلیســیم تصفیــه شــده میتوانــد تــا

حــد زیــادی موجــب بــاال رفتــن کیفیــت فــوالد شــود.

توســط ترموکوپــل اندازهگیــری شــده و بعــد از اطمینــان

سیســتم ســه تایی  CaO − SiO 2 − Al 2O 3آهک و کوارتز (ُ)SiO2

بــه مقادیــر مشــخص بــه مــذاب افــزوده شــده ،کــه افــزودن ایــن

مــواد موجــب تشــکیل ســرباره روی ســطح مــذاب میشــود.

زمــان انجــام عملیــات تصفیــه  30دقیقــه اســت .انتخــاب
ایــن زمــان بــر اســاس زمــان الزم بــرای تکمیــل واکنشهــا
صــورت گرفتــه اســت .بــه عبــارت دیگــر در مــدت زمــان 30

دقیقــه واکنشهــای گرمــازای اکســایش آلومینیــوم و کلســیم
در مــذاب رخ میدهنــد ،و پــس از آن دمــای مــذاب حتــی
بــا ورود اکســیژن نیــز کاهــش مییابــد و بــه  1450درجــه

ســانتیگراد میرســد .در شــکل  1نمــودار تغییــرات دمــا

بــر حســب زمــان تصفیــه نشــان داده شــده اســت[ .]6انجــام

عملیــات تصفیــه موجــب تولیــد ســرباره میشــود .ایــن ســرباره
ترکیبــات اکســیدی هســتند کــه در فصــل مشــترک مــذاب –

جامــد طبــق واکنشهــای زیــر تشــکیل میشــوند .مطابــق بــا
واکنــش  ،1اکســیژن موجــب اکســایش آلومینیــوم و سیلیســیم

میشــود .بــرای جلوگیــری از تلفــات جرمــی سیلیســیم مــذاب
و ورود آن بــه ســرباره ،ســنگ کوارتــز بــا دانــه بنــدی 1-5

میلیمترکــه حــاوی  SiO2 % 99/5اســت ،بــه مــذاب اضافــه
میشــود.

x
1
Me + O 2 =Me x O y
y
y

مواد و روش تحقیق
بــرای انجــام عملیــات تصفیــه مــذاب الزم اســت کــه

اکســیژن و هــوای فشــرده از کــف پاتیــل وارد مــذاب شــود.

بــه ایــن منظــور یــک پــورس پــاگ اســتوانهای بــا طــول

 30وقطــر 18ســانتیمتر طراحــی و ســاخته و در کــف پاتیــل
نصــب شــد .لولــه ورودی پــورس پــاگ بــه مخــازن اکســیژن

و هــوای فشــرده وصــل شــدند .ســپس در حالــی کــه شــیر

28

ورودی اکســیژن بــاز اســت ،مــذاب خروجــی از کــوره توســط
یــک پاتیــل در داخــل پاتیــل تصفیــه ریختهگــری میشــود.

شکل  .1نمودار تغییرات دما بر حسب زمان تصفیه[]6

ورود اکســیژن بــه مــذاب تاثیــر زیــادی روی تعــادل حرارتــی

و ســینتیک واکنشهــای تصفیــه دارد .عــاوه بــر آن موجــب
اکســایش عناصــر ناخواســته ماننــد فســفر و کلســیم میشــود.
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Plasticity Steel

1

aTwinning-Induced

Plug

2

aPorous

حذف آلومینیوم موجود در فروسیلیسیم به روش تصفیه سرباره ای در حالت مذاب

جدول  .1درصد سیلیسیم  ،آلومینیوم و کلسیم قبل و بعد از عملیات تصفیه مذاب

قبل ازتصفیه

بعد از تصفیه

قبل ازتصفیه

بعدازتصفیه

قبل از تصفیه

بعد از تصفیه

Si %

Si %

Al %

Al %

Ca %

Ca %

1

74/85

74/04

1/94

0/09

0/4

0/03

2

75/57

74/90

1/40

0/17

0/5

0/05

3

75/05

75

2/20

0/3

0/2

0/02

4

73/85

72/85

1

0/08

0/35

0/05

5

76/67

76/03

1/57

0/2

0/7

0/05

شماره تصفیه

بــرای ایجــاد تالطــم و همگــن ســازی مــذاب و توزیــع

یکنواخــت عناصــر ،از هــوای فشــرده اســتفاده میشــود .بــه ایــن

ترتیــب آلومینیــوم بــه صــورت  Al2O3وارد فــاز ســرباره شــده

و از مــذاب جــدا میگــردد .ســپس مــذاب تصفیــه شــده در
پاتیــل دیگــری تخلیــه شــده و بــه ماشــین ریختهگــری منتقــل
میشــود.

نتایج و بحث

میــزان کاهــش درصــد آلومینیــوم نشــان داده شــده اســت .نتایــج

نشــان داد کــه تصفیــه فروسیلیســیم در حالــت مــذاب ،مقــدار
آلومینیــوم را تــا  %87کاهــش میدهــد.

مطابــق بــا نمــودار الینگهــام ، 1واکنــش  2بــرای حــذف

فلــزات دیگــری کــه اکســید پایدارتــر از اکســید سیلیســیم
دارنــد نیــز کاربــرد دارد .در ابتــدای عملیــات تصفیــه ،روی
ســطح مــذاب ســرباره تشــکیل مــی شــود .فرآینــد حــذف

آلومینیــوم تــا جایــی ادامــه پیــدا میکنــد کــه غلظــت اکســید

در جــدول  1نتایــج حاصــل از  5بــار عملیــات تصفیــه و

آلومینیــوم موجــود در ســرباره ،بــا آلومینیــوم موجــود در مــذاب

29
شکل  .2دیاگرام سه تایی  CaO − SiO 2 − Al 2O 3در دمای1550 C°

1

aEllingham Diagram
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γ AlFeSi
γ AlSi

γ AlFeSi

بــه تعــادل ترمودینامیکــی برســند .شــکل  2نشــان دهنــده

ترتیــب = 8×10-4

اســت .مطابــق بــا ایــن دیاگــرام واکنشهــای زیــر کــه منجــر

همچنیــن مقــدار کــه نســبت ضریــب تعــادل اســت ،توســط

دیاگــرام ســه تایــی CaO − SiO 2 − Al 2O 3

در دمــای 1550°C

بــه ایجــاد ترکیبــات ســربارهای میشــوند اتفــاق میافتنــد.

و= 2.1×10-3

هســتند.

آقــای شــرمن محاســبه شــده و برابــر بــا  1/32اســت[ .]7بنابراین:

γ AlFeSi
=2.1×10−3 / 8 ×10−4 =2.6
Si
γ Al
بــا قــرار دادن مقــدار حاصــل از رابطــه  7در رابطــه  ،6مقــدار

آلومینیــوم بعــد از عملیــات تصفیــه بــه دســت میآیــد:

ترکیــب شــیمیایی ســرباره مــذاب خروجــی از کــوره حاوی

 3درصــد  Al2O3اســت .در حالیکــه بعــد از عملیــات تصفیــه،

=]1.32 [ 0.02
× 2.6 0.068

ایــن مقــدار بــا مقادیــر بــه دســت آمــده پــس از تصفیــه

مقــدار  Al2O3بــه  18درصــد میرســد .بــا توجــه بــه شــکل ،2

تطابــق دارد.

مــذاب تشــکیل میشــود .ترکیــب شــیمیایی ایــن ســرباره بــا

نتیجه گیری

در مراحــل اولیــه تصفیــه یــک الیــه ســرباره روی ســطح

=
[%Al
]Si

حــرف  Aدر شــکل مشــخص اســت .بــا کاهــش دمــای ســطح
مطابــق تحقیقــات و آزمایشــات عملیاتــی صورت گرفته در
فوقانــی ســرباره ،ترکیــب شــیمیایی در ناحیــه  Bقــرار میگیــرد.
واحــد تحقیــق وتوســعه شــرکت صنایــع فروآلیــاژ ایــران ،مقــدار
آلومینیــم مــذاب را تــا  %87درصــد میتــوان کاهــش داد .باتوجــه
در ایــن انتقــال از  Aتــا  Bویســکوزیته ســرباره زیــاد میشــود.
بــه اینکــه مقــدار سیلیســیم نهایــی در فوالدهــای الکتریکــی
بــا افزایــش ویســکوزیته ســرباره و کاهــش مقادیــر کلســیم و
جهــت دار  3/1درصــد اســت ،اســتفاده از فروسیلیســیم تجــاری
آلومینیــوم موجــود در مــذاب ،بازدهــی فرآینــد کاهــش پیــدا
بــه علــت بــاال بــودن میــزان آلومینیــوم ،مشــکل ســاز بــوده و
میکنــد .بــه عبــارت دیگــر ،پیشــروی واکنشهــای تولیــد
الزامــاً بایســتی از فروسیلیســیم تصفیــه شــده اســتفاده گــردد.
ســرباره ،بــه ضریــب اکتیویتــه آلومینیــوم موجــود در مــذاب
همچنیــن در فوالدهــای کــروم –مولیبــدن ،وجــود  0/01درصــد
و ســرباره بســتگی دارد .مطابــق بــا واکنــش  ،5آلومینیــوم بــا
آلومینیــوم ،ســختی پذیــری را کاهــش میدهــد .بــا توجــه بــه
اکســید سیلیســیم واکنــش میدهــد کــه محصــول واکنــش
اینکــه ایــن محصــول در کشــور تولیــد نمیگــردد و وارداتــی
سیلیســیم فلــزی و اکســید آلومینیــوم اســت.
میباشــد ،باعــث ایجــاد ارزش افــزوده بــرای تولیــد کننــده
داخلــی و دسترســی آســانتر کارخانجــات فوالدســازی خواهــد
3
3
1
SiO 2 + Al = Si + Al 2O 3 ∆G =− 107.307 Kj
4
4
2
شــد .بدلیــل پیچیدگــی واکنشهــای ترمودینامیکــی بیــن
ســرباره و مــذاب فروسیلیســیم ،جهــت کســب نتایــج بهتــر و
بــرای محاســبه مقــدار آلومینیــوم باقیمانــده در فروسیلیســیم
پایدارتــر در ایــن فرآینــد نیــاز بــه تخصــص و مهــارت بــوده
تصفیــه شــده ،از رابطــه  6اســتفاده میشــود.
و کنتــرل دقیــق پارامترهــای اساســی ماننــد دبــی اکســیژن ،دانــه
بنــدی و مقــدار ســنگ کوارتــز ،کربنــات کلســیم یــا آهــک و
k γ FeSi
γ FeSi
=زمــان تصفیــه ضــروری میباشــد.
1.32 [ Al ]Fesi AlSi
Al ]Fesi 2 AlSi
= [ [%Al ]Si
γ Al

30

γ Al

k1

FeSi
نســبت  γ Alنشــان دهنــده فاکتــور تصحیــح بــرای

γ AlSi

تشکر و قدردانی

بدیــن وســیله از مدیریــت محتــرم شــرکت صنایــع فروآلیــاژ

تغییــرات ضریــب اکتیویتــه آلومینیــوم از فروسیلیســیم ،Fe75Si

ایــران ،آقایــان مهنــدس منصوریــان و مهنــدس شاهحســینی

سیلیســیم خالــص و فروسیلیســیم ،ضرایــب اکتیویتــه بــه

شــدن ایــن پــروژه تشــکر و قدردانــی مینماییــم.

بــه سیلیســیم خالــص  Siاســت .بــرای آلومینیــوم موجــود در
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بخاطــر فراهــم آوردن شــرایط و امکانــات الزم بــرای عملیاتــی

حذف آلومینیوم موجود در فروسیلیسیم به روش تصفیه سرباره ای در حالت مذاب

مراجع
Rodrigo Felix, Marco Antonio, " Optimization of

uminium on the microstructure on low level nitrogen

the magnetic losses of electrical steels through addition

steel ", Submitted in accordance with the requirements

of Al and Si using a hot dipping process" , Journal of

for the degree of Doctor of Philosophy, The University

Mterials Research & Technology, 2013, 2(3) , pp. 276-

of Leeds, 2011.1

s

[1]

281.1
s

[2]

s

Kleiner Marques, Lívia Carneiro, " Eﬀect of Al-

[5]

J.-E. Jin, Y.-K. Lee, "Effects of Al on microstruc-

ture and tensile properties of C-bearing

uminium Addition on the Magnetic Properties of a

high Mn TWIP steel" , Acta Mterialia 60, 2012,

Semi-Processed Electrical Steel" , Mterials Research,

pp.1680-1688.1

2016, 19(5), 1162-1166.1
s

[3]

s

Xin Zhang, Lijun Fan, Yulai Xu, " Effect of alu-

minum on microstructure, mechanical

properties and

[6]

Halvor Holta, Tinfos Jernverk, " Tinject Refining

During 15 Years" , Infacon 7 , 1995.1
s

[7]

Schurmarul, E. Funders. "Dampfdruck des Cal-

pitting corrosion resistance of ultra-pure 429 ferritic

ciums uber CalciumSilicium- un Calciull1- Alull1ini-

stainless steels" , Materials and Design, 2014.1

um-Schmclzcn sowic" tiber Calcium-Aluminium-Silici-

[4]

um Legicrungen. Arch. Ei, enhiiltenwe, 46. pp. 473-476.

s

Yahya Palizdar , " Understanding the effect of al-

1

◄ بیشترین مقدار تولید فوالد به روش کنورتور اکسیژنی در چین به
. میلیون تن صورت میپذیرد766 میزان

31

 میلیون تن سرباره فوالدسازی به206 ◄ همراه با فوالد مذاب بیش از
.دست میآید که بیشتر آن در صنایع دیگر مورد استفاده قرار میگیرد

)96 (مرجع فوالد

71  شماره/ 97 تابستان

بررسی تأثیر پلیسه مبردی
بر حذف عیوب انقباضی قطعه میل لنگ
از جنس چدن داکتیل مورد استفاده در صنعت خودرو
با استفاده از شبیهسازی و نتایج تجربی
سلمان پیرستانی ، 1منصور فدایی، 2
کیومرث پاک نیا ، 3محسن ابراهیمی
مجتمع پایاذوب کاوه ()PKC

4

چکیده
در ایــن مقالــه برطــرف کــردن عیــب حفــرات ریــز انقباضــی
در قطعــه میــل لنــگ از جنــس چــدن داکتیــل بــا اســتفاده
از پلیســه مبــردی مــورد اســتفاده در صنایــع خودروســازی
بررســی شــده اســت .قطعــه مذکــور بــا اســتفاده از خــط
تولیــد اتوماتیــک ریختگــری  Tokyu-AMF Шماســهای در

چدنهــای داکتیــل دســته گســتردهای از آلیاژهــای آهنــی

بــا پایــه آهــن ،کربــن و سیلیســیم و مقادیــر کمــی از دیگــر

عناصــر آلیــاژی همچــون منگنــز ،مــس و منیزیــم میباشــند.

ســاختار آنهــا بطــور معمــول گرافیــت کــروی بــا زمینــه
پرلیتــی ،فریتــی و یــا پرلیتی-فریتــی اســت .چــدن داکتیــل بــه

دلیــل داشــتن خــواص مشــابه بــا برخــی از فوالدهــا و همچنیــن

شــرکت ریختهگــری مجتمــع پایــاذوب کاوه تولیــد

صرفــه اقتصــادی و خــواص مکانیکــی و فیزیکــی مناســب

انقباضــی (مــک اســفنجی) تشــکیل شــد .بــه منظــور حــذف

و امــروزه جایــگاه ویــژهای در صنعــت خودروســازی دارد.

شــد .در قطعــات تولیــدی در برخــی مــوارد حفــرات ریــز

بــرای تولیــد قطعــات خــودرو از طریــق ریختگــری میباشــد

ایــن عیــوب ،ابتــدا بــا اســتفاده از نــرم افــزار شــبیه ســازی

از آنجائیکــه ســاختار اغلــب چدنهــای داکتیــل تولیــد شــده

ریختگــری  PROCAST 2016تأثیــر حضــور و یــا عــدم
حضــور پلیســه مبــردی بــر انجمــاد قطعــه بررســی و پــس
از نتایــج حاصــل شــده از تأثیــر پلیســه مبــردی ،ایــن روش
در تولیــد قطعــه مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .نتایــج نشــان
داد کــه بــا اســتفاده از پلیســه مبــردی ســرعت انجمــاد قطعــه
افزایــش یافتــه و قطعــات بــدون حفــرات انقباضــی تولیــد
گردیدنــد .نتایــج آزمونهــای مخــرب (شــامل بــرش قطعــه
در قســمت ضخیــم) و غیرمخــرب (روش التراســونیک
 )UT :حــذف ایــن عیــوب را پــس از اســتفاده از پلیســه

32

مقدمه

مبــردی تصدیــق کردنــد.
کلمــات کلیــدی :چــدن داکتیــل ،حفــرات انقباضــی،
شــبیه ســازی ،پلیســه مبــردی.
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بــرای قطعــات خــودرو همچــون میــل لنــگ ،کپــه یاتاقــان،

دســته موتــور ،ســگ دســت ،منیفولــد دود و غیــره ،تمامــاً
پرلیتــی و یــا پرلیتی-فریتــی میباشــد ،تهیــه و فــرآوری مــذاب
مناســب از یــک ســو و حصــول اطمینــان از تولیــد قطعــه بــدون

عیــب و بــا کیفیــت مناســب از ســویی دیگــر ،بســیار اهمیــت

دارد [.]1-2

 1کارشناســی ارشــد مهندســی مــواد -شناســایی و انتخــاب مــواد
مهندســی -سرپرســت واحــد مهندســی کیفیــت مجتمــع پایــاذوب
کاوه
Email: s.pirestany@gmail.com
 2کارشناســی ارشــد مهندســی مکانیــک -کارشــناس واحــد مهندســی
کیفیــت مجتمع پایــاذوب کاوه
 3کارشناس واحد تضمین کیفیت مجتمع پایاذوب کاوه
 4کارشــناس مهندســی جــوش – کارشــناس واحــد کنتــرل کیفــی
مجتمــع پایــاذوب کاوه

جدول  .1آنالیز شیمیایی مذاب قطعه میل لنگ با استفاده از کوانتومتر

Cu

Mn

s

Mg

Si

C

0.44

0.42

0.017

0.047

2.05

3.70

یکــی از مهمتریــن عیــوب ریختگــری چــدن داکتیــل
حفــرات انقباضــی اســت کــه باعــث ایجــاد تمرکــز تنــش در
اطــراف عیــب شــده و در حیــن اعمــال نیروهــای دینامیکــی،
تــرک از همانجــا جوانــه زده و رشــد کــرده و در نهایــت
منجــر بــه شکســت قطعــه شــود .عیــب حفــرات انقباضــی بــه دو
2
دســته حفــرات بــزرگ انقباضــی 1و حفــرات ریــز انقباضــی
تقســیم میشــوند .حفــرات بــزرگ انقباضــی ناشــی از طراحــی
نامناســب تغذیه-سیســتم راهگاهــی و دمــای ذوب ریــزی
نامناســب و حفــرات ریــز انقباضــی ناشــی از آنالیــز شــیمیایی
نامناســب مــذاب ،جوانــه زایــی نامناســب ،نحــوه انجمــاد قطعــه
و اســتحکام قالــب میباشــد [4و.]3
در برخــی قطعــات بــا شــکل ظاهــری پیچیــده ،اســتفاده از

مبردهــا بــرای بهبــود انجمــاد قطعــه بــرای تولیــد قطعــه ســالم

حتــی بــا کنتــرل دیگــر مــوارد تأثیرگــذار بــر تشــکیل حفــرات
انقباضــی ،امــری ضــروری میباشــد .اســتفاده از روش پلیســه
مبــردی (بالههــای خنــک کننــده) 3بــا توجــه بــه ســهولت
اســتفاده از آن جایــگاه ویــژهای دارد .چــرا کــه باعــث افزایــش

ســرعت انجمــاد در ناحیــه گــرم قطعــه شــده و بــا کنتــرل شــیب
دمایــی و حرکــت جبهــه انجمــاد ،از تشــکیل حفــرات انقباضــی
جلوگیــری میکنــد .البتــه اســتفاده از آن دارای محدودیتهایــی

نظیــر افزایــش هزینههــای تمیــزکاری قطعــه ،عــدم امــکان
اســتفاده آن در نقــاط غیــر از خــط جدایــش و  ...میباشــد
[.]5-7

امــروزه اســتفاده از نــرم افزارهــای شــبیه ســازی در

ریختگــری جایــگاه ویــژهای پیــدا کــرده و ســبب کاهــش
ضایعــات تولیــد ،افزایــش راندمــان ،کاهــش خطــا در ســاخت
مــدل ،کاهــش آزمایشهــای تجربــی و کاهــش هزینههــا

دارد .در ایــن میــان نــرم افــزار جهانــی PROCAST 2016.1

جایــگاه ویــژهای در شــرکتهای ریختگــری دارد .از

روش تحقیق

ترکیــب شــیمیایی چــدن داکتیــل بــا روش کوانتومتــری در

جــدول  1نشــان داده شــده اســت .ذوبریــزی مــذاب داکتیــل
تهیــه شــده بــه روش روریــزی (مشــابه بــا روش ســاندویچی)

در محــدوده دمایــی 1420-1380 ºCانجــام شــد .بررســیهای
عیــب حفــرات انقباضــی در قســمت ضخیــم قطعــه بــا اســتفاده
از بــرش قطعــه و بازرســی چشــمی و همچنیــن روش غیرمخــرب
التراســونیک ( ) UT ۴مــدل انجام شــد .مشــاهدات ریزســاختاری

قطعــه بــا اســتفاده از میکروســکوپ نــوری و حکاکــی نمونــه بــا

محلــول نایتــال  2%انجــام شــد .از آزمــون ماکــرو ســختی برینــل
بــرای تعییــن ســختی قطعــه و همچنیــن روش میکروســختی
ویکــرز بــرای اندازهگیــری ســختی در قســمت پلیســه مبــردی
اســتفاده گردیــد .بــرای شــبیه ســازی پــر شــدن قالــب ،انجمــاد

قطعــه و پیــش بینــی عیــوب انقباضــی از نــرم افــزار شــبیه ســازی

 RROCAST 2016.1اســتفاده گردیــد .پلیســه مبــردی بــا

ضخامــت حــدود  1/5 mmبــر روی مــدل در قســمت ضخیــم

قطعــه (یاتاقانهــای ثابــت و متحــرک) نصــب گردیــده و
مجــددا ً ریختگــری بــا شــرایط ثابــت قبــل انجــام گردیــد.

نتایج و بحث

در آزمایــش تولیــد قطعــات بــدون پلیســه مبــردی ،در

برخــی قطعــات وجــود حفــرات بســیار کوچــک در آزمایــش
 UTمشــخص گردیــد کــه پــس از بــرش قطعــه در محــل و

عمــق مــورد نظــر ،بــا توجــه بــه حضــور دندریتهــا داخــل
حفــره بــا ابعــاد حــدود  2mm × 2 mmبــا اســتفاده از عدســی
چشــمی ،عیــب حاصلــه مــک انقباضــی اســفنجی (حفــره ریــز
انقباضــی) تشــخیص داده شــد .بــا توجــه بــه موقعیــت تشــکیل

قابلیتهــای ایــن نــرم افــزار میتــوان بــه شبیهســازی جریــان
حرکــت مــذاب داخــل قالــب ،انجمــاد قطعــه ،پیشبینــی

تشــکیل عیــوب انقباضــی ،نیامــد و ماســه شــویی و  ...در

ریختگــری بــه روش ماســهتر نــام بــرد.

1

aMacro

shrinkage
shrinkage
3
aCooling fin
4
Ultrasonic: UT
2

aMicro

A
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شکل  .1ریزساختار میل لنگ بدون استفاده از پلیسه در سطح بیرونی در منطقه گرم قطعه (بزرگنمایی )100X

شکل  . 2نتایج شبیه سازی قطعه بدون حضور پلیسه مبردی ،الف) زمان انجماد منطقه گرم قطعه حدود  940ثانیه است ،ب) درصد پیش بینی
انقباض توسط نرم افزار شبیه سازی

عیــب کــه در منطقــه گــرم بیــن کانترویــت و یاتاقــان ثابــت قــرار

کــه بیانگــر شــکل مناســب گرافیتهــای کــروی بــا درصــد

و تغذیــه گــذاری نقــش اساســی در رفــع ایــن عیــب نــدارد،

 Image Jمشــخص گردیــد کــه تعــداد گرافیتهــای کــروی در

دارد ،و بــا توجــه بــه اینکــه تغییــر طراحــی سیســتم راهگاهــی

مــوارد تأثیرگــذار بــر روی تشــکیل حفــرات ریــز انقباضــی
شــامل افزایــش اســتحکام قالــب ،جوانــه زایــی (نــوع و مقــدار
جوانــهزا) ،آنالیــز شــیمیایی مــذاب بــا اســتفاده از نمــودار
موســوم بــه شــاخ گاوی بــرای تعییــن محــدوده مناســب عناصــر

 Cو  Siو اســتفاده از مبــرد (پلیســه مبــردی) مــورد توجــه قــرار
گرفــت کــه در پژوهــش حاضــر نتایــج تأثیــر اســتفاده از پلیســه

34

مبــردی در شــرایط یکســان بــا حالــت عــدم اســتفاده از آن
مــورد بررســی قــرار میگیــرد [.]8

کــروی شــدن بیشــتر از  %85بــوده و بــا اســتفاده از نــرم افــزار

واحــد ســطح (نــدول کانــت) در نزدیکــی ســطح بیرونــی قطعــه

کــه در تمــاس بــا ماســهتر اســت ،برابــر  125 n/mm2بــوده و
ســایز ذرات گرافیــت مطابــق بــا اســتاندارد ASTM A247

برابــر  5-3میباشــد .همچنیــن ســختی قطعــه در محــدوده

 HB 250اندازهگیــری شــد .بــا اســتفاده از نــرم افــزار شــبیه

ســازی  PROCAST 2016.1فراینــد پــر شــدن قالــب ،تحلیــل
انجمــادی و پیــش بینــی درصــد کل عیــوب انقباضــی بررســی

گردیــد کــه بــا توجــه بــه نتایــج حاصلــه ،میــزان درصــد کل

ریزســاختار میکروســکوپی قطعــه دارای مــک اســفنجی بــا

انقبــاض توســط نــرم افــزار حــدود  4درصــد تخمیــن زده شــده

عیــب مــک انقباضــی در تصویــر  1نشــان داده شــده اســت

بــا توجــه بــه اینکــه ضخامــت پلیســه مبــردی بــرای عملکــرد

اســتفاده از میکروســکوپ نــوری در نزدیکــی محــل تشــکیل
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اســت (تصویــر  2الــف و ب).

بررسی تأثیر پلیسه مبردی بر حذف عیوب انقباضی...

شــکل  .3نتایــج حاصــل از شــبیه ســازی :الــف)  8/81ثانیــه پــس از شــروع ذوب ریــزی ،ب) در لحظــه نهایــی پــر شــدن قالــب،
ج)  90ثانیــه پــس از اتمــام پــر شــدن قالــب و انجمــاد کامــل پلیســه مبــردی و د) میــزان انقبــاض پیــش بینــی شــده پــس از

پایــان انجماد

مناســب بایســتی در حــدود  1/5الــی  1/10مــدول مؤثــر قطعــه

و متحــرک میــل لنــگ در حالــت اســتفاده از پلیســه مبــردی

باشــد و بــا توجــه بــه اینکــه مــدول موثــر قطعــه میــل لنــگ

نســبت بــه حالــت عــدم اســتفاده از آن میشــود .درصــد کل

هســت ،برابــر  14 mmاســت ،و همچنیــن ســهولت تمیــزکاری

نمایــش داده میشــود(تصویر -3د).

مــورد بررســی کــه محــل ایجــاد عیــب مــک اســفنجی نیــز

عیــوب انقباضــی در نــرم افــزار شــبیه ســازی معــادل  1درصــد
پــس از نتایــج حاصــل شــده از شــبیه ســازی ،مجــددا ً

و پلیســه زنــی قطعــه ،ضخامــت پلیســه مبــردی بــرای نصــب
روی مــدل  1/5ammدر نظــر گرفتــه شــد[ ]9و مجــددا ً فراینــد

فراینــد ریختگــری بــا حفــظ دیگــر شــرایط و عوامــل انجــام

نتایــج حاصــل شــده بیانگــر بهبــود فراینــد انجمــاد قطعــه در

مخــرب  UTانجــام گردیــد کــه هیــچ گونــه پیکــی نمایــش داده

شــبیه ســازی بــا حضــور ایــن پلیسـههای مبــردی انجــام گردیــد.

حضــور ایــن پلیســهها میباشــد .مطابــق بــا تصویــر –3الــف
وب مشــاهده میگــردد کــه حتــی در مــدت زمــان محــدود ذوب

گردیــد و قطعــات بــا دقــت بررســی شــدند .ابتــدا آزمــون غیــر

نشــد .بــا ایــن حــال بــرای حصــول اطمینــان بیشــتر ،قطعــات
در ضخیمتریــن بخــش قطعــه بریــده شــده و آزمــون تســت

ریــزی هــر قالــب (حــدود  13-11ثانیــه) ،انتهــای پلیســه مبــردی
کامــ ً
ا منجمــد شــده اســت کــه نشــان میدهــد میتوانــد

بــه میــزان  1 mmدر هــر مرحلــه ادامــه یافــت و پــس از هــر

حیــن انجمــاد شــناخته شــود .مطابــق بــا تصویــر -3ج ،کل

چشــمی مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد کــه هیچگونــه مــک

بعنــوان یــک عامــل قــوی در افزایــش انتقــال حــرارت قطعــه
پلیســه مبــردی نصــب شــده در گرمتریــن بخــش قطعــه در مدت

زمــان حــدود  90ثانیــه پــس از اتمــام پــر شــدن قالــب منجمــد
میشــود و باعــث کاهــش مــدت زمــان انجمــاد یاتاقــان ثابــت

تــراش و تخریــب از ســطح تــا عمــق قطعــه صــورت باربــرداری
بــار انجــام عملیــات تــراش ،نمونههــا بــا دقــت توســط عدســی
انقباضــی مشــاهده نگردیــد و چندیــن مرتبــه بــا تولیــد مجــدد

قطعــه ایــن عملیــات ادامــه یافــت ،امــا حفــره انقباضــی یافــت

نشــد کــه بیانگــر تأثیــر خــوب پلیســه مبــردی در حــذف عیــوب
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شــکل  .4ریزســاختار میــل لنــگ بــا اســتفاده از پلیســه
مبــردی در ســطح بیرونــی در منطقــه گــرم قطعــه

(بزرگنمایــی )100X

حفــرات ریــز انقباضــی قطعــه میــل لنــگ میباشــد.
ریزســاختار میکروســکوپی میــل لنــگ تولیــدی بــا اســتفاده
از پلیســه توســط میکروســکوپ نــوری مــورد بررســی قــرار
گرفــت و مشــخص گردیــد تعــداد گرافیتهــای کــروی (نــدول
کانــت) افزایــش یافتــه و بــه حــدود  200-175 n/mm2رســیده

36

اســت .همچنیــن ســایز گرافیــت  6-4میباشــد کــه نســبت بــه
حالــت قبــل کاهــش داشــته اســت (تصویــر  .)4وجــود ایــن
گرافیتهــای کوچــک بــا توجــه بــه نحــوه انجمــاد چــدن
داکتیــل ،بیانگــر ایــن مطلــب اســت کــه بــه دلیــل افزایــش
ســرعت ســرد شــدن ،برخــی گرافیتهــا بــه دلیــل فرصــت
کمتــر بــرای گرافیتزایــی ،در مراحــل آخــر انجمــاد قطعــه
رســوب میکننــد و بنابرایــن از نظــر ســایز گرافیــت کوچکتــر
بــوده و تعــداد آنهــا بیشــتر اســت .اســتفاده از انبســاط گرافیــت
یکــی از بهتریــن راهحلهــا بــرای حــذف عیــوب حفــرات ریــز
انقباضــی قطعــات از جنــس چــدن داکتیــل میباشــد و تشــکیل
گرافیــت در مراحــل اولیــه انجمــاد ،نمیتوانــد انقبــاض حاصــل
از انجمــاد را کــم کنــد و قطعــه بــه تشــکیل حفــرات انقباضــی
مســتعد میشــود .ضمــن آنکــه تشــکیل گرافیــت در مراحــل
اولیــه انجمــاد بــرای قطعــات بــا مــدول بــاال و کربــن معــادل
بــاال میتوانــد منجــر بــه ظهــور عیــب گرافیــت شــناور 1شــود
کــه تأثیــر منفــی بــر کیفیــت ســطحی قطعــه پــس از تــراش و
همچنیــن کاهــش خــواص مکانیکــی قطعــه دارد [3و.]8

تصویــر  .5ریزســاختار میکروســکوپی  :الــف) پلیســه مبــردی قبــل از اچ ،ب) انتهــای پلیســه مبــردی بعــد از اچ و ج) ابتــدای
پلیســه مبــردی بعــد از اچ

Graphite Flotation

a
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بررسی تأثیر پلیسه مبردی بر حذف عیوب انقباضی...

ریزســاختار پلیســه مبــردی قبــل از اچ بیانگــر گرافیتهــای

داخلــی) ،در ســطح بیرونــی قطعــه کــه در تمــاس بــا پلیســه

کــروی بــا ســایز  8-7و نــدول کانــت بیشــتر از 300 n/mm2

اســت ،باعــث تشــکیل کاربیــد حتــی بصــورت جزئــی نشــده و

بیانگــر تشــکیل مخلوطــی از چــدن داکتیــل و چــدن ســفید

قطعــات داکتیــل ســبب کاهــش ســایز ذرات گرافیــت و بهبــود

میباشــد (-5الــف) .ریزســاختار بعــد از اچ در انتهــای پلیســه

شــامل ســاختار لدبوریتــی (کاربیدهــای ســمانتیت و پرلیــت)
بــا جهــت گیــری اتفاقــی و ســختی ایــن بخــش پلیســه مبــردی

در حــدود  400 HVمیباشــد(-5ب) .ســاختار ابتــدای پلیســه
(محــل اتصــال پلیســه بــا قطعــه) نیــز قبــل از اچ مشــابه انتهــای
پلیســه اســت امــا بعــد از اچ تفــاوت زیــادی داشــته و شــامل

ســاختار لدبوریتــی بــا جهتگیــری ترجیحــی در جهــت طــول

پلیســه (جهــت شــیب دمایــی) بــوده و ســختی ایــن بخــش
پلیســه حــدود  350 HVاســت(-5ج) .تصویــر ریزســاختار
پلیســه در محــل تمــاس بــا قطعــه ،بــر شــیب حرارتــی زیــاد

ایجــاد شــده در فصــل مشــترک قطعــه و پلیســه تأکیــد داشــته
و همیــن امــر ســبب جهتگیــری خــاص ســاختار لدبوریتــی

میباشــد[.]1-2

تغییــری در نــوع ریزســاختار قطعــه ایجــاد نمیکنــد و در مــورد

خــواص مکانیکــی نیــز میگــردد.
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اخبار داخلی

اخبار

♦ جلســه هیــات مدیــره انجمــن آهــن و
فوالد ایران

جلســه هیــأت مدیــره انجمــن آهــن و فــوالد ایــران بــا حضــور
اکثریــت اعضــاء ،در مــورخ  97/03/30در دفتــر مدیریــت

انجمــن برگــزار شــد .در ايــن جلســه ضمــن قرائــت صورتجلســه

قبلــي ،ابتــدا آقــای دکتــر نجفــی زاده ،رئیــس هیــأت
مدیــره انجمــن آهــن و فــوالد ایــران ،گزارشــی از عملکــرد ایــن
انجمــن در فاصلــه زمانــی دو جلســه هیــأت مدیــره ارائــه

نمودنــد .ســپس صورتهــای مالــی ســال  96بــه اتفــاق آراء
مــورد تصویــب قــرار گرفــت ،همچنیــن بودجــه پیشــنهادی
سال  97نیز ارائه و مورد تأیید قرار گرفت.

♦ مجمــع عمومــی عــادی انجمــن آهــن و
فوالد ایران

مجمــع عمومــي عــادي ســاليانه انجمــن آهــن و فــوالد ايــران بــر

اســاس دعــوت قبلــی در روز چهارشــنبه مــورخ  97/04/13رأس
ســاعت  17در محــل آمفــي تئاتــر انجمــن بــا اكثريــت اعضــاء
برگزار شد.

در ایــن جلســه آقــای دکتــر ســبحانی (مدیــر عامــل

شــرکت فــوالد مبارکــه) پیشــنهاداتی در مــورد ضــرورت توجــه
همــه دســت انــدرکاران بــه شــرکت فنــاوری و پژوهــش ســهند
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آهــن و فــوالد خاورمیانــه و نحــوه فعالیــت آن در آینــده ارائــه
نمودنــد .ایشــان ابــراز امیــدواری کردنــد کــه ایــن شــرکت
میتوانــد در آینــده بــا ارائــه دانــش فنــی مربــوط بــه بهبــود

فرآیندهــای تولیــد فوالدهــای بــا کیفیــت و پیشــرفته ،باعــث
تحول گستردهای در این صنعت گردد.
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در ايــن مجمــع پــس از تالوتــي از كالم ا ...مجيــد و پخــش
ســرود ملــي ،اعضــاي هيــأت رئيســه انتخــاب شــدند ،ســپس بــر
طبــق دســتور جلســه در ابتــدا گزارشــی توســط آقــای دکتــر
نجفــی زاده در مــورد فعالیتهــای انجمــن و عملکــرد آن در

فاصلــه زمانــی بیــن دو مجمــع بــه اســتحضار حاضریــن رســید.

شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی ایــران ،شــرکت معدنــی و

ســپس گزارشــی از خزانــه دار ،بــازرس و حســابرس قانونــي

صنعتــی گل گهــر ،شــرکت ســرمایه گــذاری و توســعه گل

ارائــه شــد .در پایــان جلســه مجمــع نیــز صورتهــای مالــی و

گهــر ،مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان ،شــرکت ســنگ آهــن

ترازنامه سال  96به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

گهــر زمیــن ،شــرکت توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر مــی
باشــند .در ضمــن پوســتر و بروشــور ایــن ســمپوزیوم در سراســر
کشور توزیع و اطالع رسانی گردید.

♦

جلســه هیــات مدیــره شــرکت فنــاوری و

پژوهش سهند آهن و فوالد خاورمیانه

ایــن جلســه در مــورخ  97/02/26در ســاختمان انجمــن آهــن و
فــوالد ایــران بــا حضــور اکثریــت اعضــای هیــأت مدیــره برگزار
گردیــد .در ایــن جلســه آقــای دکتــر نجفــی زاده (رئیــس هیــات

♦

برگــزاری ســمپوزیوم فــوالد  97در جزیــره

کیش
بیســت و یکمیــن ســمپوزیوم فــوالد  97بــا شــعار" اثــرات

رشــد نامتــوازن صنعــت فــوالد بــر پایــداری آن"

قــرار اســت در تاریخهــای  30بهمــن و  1اســفند مــاه ســال
جــاری در مرکــز همایشهــای بیــن المللــی کیــش واقــع در
جزیــره کیــش توســط انجمــن آهــن و فــوالد ایــران و بــا
حمایــت مالــی  10شــرکت فــوالدی و معدنــی بــه مــدت دو روز
برگــزار گــردد .در ایــن خصــوص طــی جلســاتی ،قــراردادی
بــا شــرکت توســعه و تجــارت کیــش جهــت در اختیار گذاشــتن

مدیــره شــرکت) و آقــای دکتــر شــفیعی (مدیــر عامــل شــرکت)
گزارشــی مربــوط بــه جلســات متعــددي کــه بــه منظــور
واگــذاری زمیــن جهــت تأســیس شــرکت بــا رئیــس دانشــگاه
صنعتي اصفهان صورت گرفت ،ارائه دادند.

همچنیــن مقــرر شــد کلیــه اعضــای هیــأت مدیــره از طریــق

کانالهــای ارتباطــی خــود مذاکراتــی را بــرای فــروش ســهام

بی نام شرکت به شرکتهای خارجی انجام دهند.

در ایــن جلســه ترازنامــه و صورتهــای مالــی ســال  96ارائــه

شــد کــه پــس از بررســی توســط کلیــه اعضــای هیــأت مدیــره و
بازرس شرکت تأیید و به امضاء حاضرین جلسه رسید.

فضاهــای الزم بــا امکانــات مــورد نیــاز بــرای برگــزاری ایــن
همایــش و همچنیــن نمایشــگاه بیــن المللــی ســمپوزیوم فــوالد
 97منعقــد شــد .برگــزاری ســاالنه ایــن همایــش همزمــان بــا
نمایشــگاه بیــن المللــی فــوالد ایــن فضــا را بــرای شــرکت
کننــدگان فراهــم مــیآورد کــه بــا آخریــن دســتاوردهای
تکنولــوژی و تحقیقــات علمــی در زمینــه آهــن و فــوالد آشــنا
شــوند .بعــاوه ایــن فضــا مــكان مناســبي جهــت طرح مشــكالت
و چالشهــاي فــرآروي صنعــت فــوالد و تبــادل نظــر حضــوري
بيــن کارشناســان و مدیــران را فراهــم میکنــد .حامیــان مالــی
ســمپوزیوم فــوالد امســال شــرکتهایی از جملــه  :شــرکت
فــوالد مبارکــه اصفهــان ،شــرکت فــوالد خوزســتان ،شــرکت
ســهامی ذوب آهــن اصفهــان ،شــرکت فــوالد آلیــاژی ایــران،

♦ جلســه مجمــع عمومــی شــرکت فنــاوری و
پژوهش سهند آهن و فوالد خاورمیانه
جلســه مجمــع عمومــی عــادی شــرکت بــا حضــور تمامــی
ســهامداران در مــورخ  97/04/06در محــل آمفــی تئاتــر انجمــن

تابستان  / 97شماره 71

39

آهــن و فــوالد ایــران تشــکیل شــد .در ایــن جلســه پــس از
قرائــت قــران کریــم و پخــش ســرود ملــی ،در ابتــدا آقــای دکتــر
شــفیعی (مدیــر عامــل شــرکت) گزارشــی از اقدامــات انجــام
شــده را ارائــه نمودنــد ،ســپس بــازرس قانونــی شــرکت
گــزارش خــود را در خصــوص صورتهــای مالــی و تــراز
ســال  96اعــام کردنــد کــه بــه اتفــاق آراء مــورد تصویــب
قرار گرفت.

از تصمیمــات دیگــر ایــن مجمــع میتــوان بــه تکمیــل
ســرمایه قبلــی ســهامداران و همچنیــن فــروش ســهام بــه
دیگــر شــرکتهای فــوالدی و معدنــی اشــاره کــرد .در ایــن
راســتا ســهامداران میتواننــد تــا ســقف  %50ســهام فعلــی،
ســهام خریــداری کننــد و تــاش خــود را بــرای جــذب
شــرکتهای خارجــی بــکار گیرنــد .آقــای مهنــدس
فریــدون واعــظ زاده بعنــوان بــازرس اصلــی و آقــای دکتــر
محمــد ناظمــی بعنــوان بــازرس علــی البــدل شــرکت بــرای
سال  97انتخاب شدند.

♦

تشــکیل جلســه امــکان ســنجی تولیــد

فرومنگنز در کوره های بلند

جلســهای تحــت عنــوان امــکان ســنجی تولیــد فرومنگنــز در
کورههــای بلنــد ذوب آهــن اصفهــان در تاریــخ  97 /04/05بــا
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حضــور آقــای مهنــدس جــوالزاده (عضــو هیــأت مدیــره

انجمــن آهــن و فــوالد ایــران) در ذوب آهــن اصفهــان تشــکیل

گردیــد  .شــرکت ذوب آهــن اصفهــان طــی نامـهای مراتــب تقدیــر
و تشــکر جهــت حضــور در ایــن جلســه را بــه ایــن انجمــن اعــام

نمود.

تابستان  / 97شماره 71

♦ دهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی متالــورژی،
فوالد ،ریخته گری ،ماشین آالت و صنایع وابسته

ایــن نمایشــگاه از تاریــخ  16الــی  19مــرداد  97در مــکان
نمایشــگاه بیــن المللــی اصفهــان برگــزار گردیــد .انجمــن آهــن
و فــوالد ایــران ضمــن حضــور در ایــن نمایشــگاه ،از آن
حمایت معنوی کرده است.

اخبار داخلی

برگــزاری کارگاه آموزشــی بــا عنــوان
♦
آنالیــز و ارزیابــی تجــارت محصــوالت فــوالدی
جهــان در ســال  2016توســط انجمــن آهــن و
فوالد ایران
در راســتای اهــداف انجمــن آهــن و فــوالد ایــران ،کارگاه
آموزشــی بــا عنــوان "آنالیــز و ارزیابــی تجــارت محصــوالت
فــوالدی جهــان در ســال  "2016در تاریــخ  97/05/03در محــل
آمفــی تئاتــر انجمــن آهــن و فــوالد ایــران برگــزار گردیــد .ایــن
کارگاه بــا هــدف شــناخت تجــارت صنعــت فــوالد جهــان و
افزایــش رقابــت و نفــوذ بــه عرصــه تجــارت فــوالد جهــان بــا
حضــور واحدهــای خریــد و فــروش و توســعه بــازار ،پژوهــش
و اســتراتژی شــرکتهای فــوالدی توســط آقــای مهنــدس
جوالزاده ارائه گردید.

آقای مهندس منصور یزدی زاده

بدینوسیله انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عامل شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان تبریک عرض نموده ،توفیق
روزافزون حضرتعالی را از درگاه ایزد منان خواستارم.

دکتر عباس نجفی زاده
رئیس هیئت مدیر انجمن آهن و فوالد ایران

آقاي مهندس حسن یونسیان

بدینوسیله انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عامل شرکت ملی فوالد ایران تبریک عرض نموده ،توفیق روزافزون
حضرتعالی را از درگاه ایزد منان خواستارم.

دکتر عباس نجفی زاده
رئیس هیئت مدیر انجمن آهن و فوالد ایران

آقاي مهندس علیرضا چایچی یزدی

بدینوسیله انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عامل شرکت فوالد آلیاژی ایران تبریک عرض نموده ،توفیق روزافزون
حضرتعالی را از درگاه ایزد منان خواستارم.

دکتر عباس نجفی زاده
رئیس هیئت مدیر انجمن آهن و فوالد ایران
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اخبار اعضای حقوقی
انجمن آهن و فوالد ایران

شرکت فوالد مبارکه اصفهان

دســتیابی بــه رکوردهــای تولیــد در شــرکت

فوالد هرمزگان

بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــی فــوالد مبارکــه اصفهــان ،در

الزم برای ایجاد شرایط تولید این گرید انجام شد.

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

واحــد احیــا مســتقیم رکــورد تولیــد آهــن اســفنجی در مــدول A

بــه  ۸۰هــزار و  ۸۲۹تــن و در مجمــوع دو مــدول بــه ۱۵۸هــزار و
 ۲۴۱تــن رســید .رکــورد قبلــی مــدول  Aمربــوط بــه اردیبهشــت
مــاه ســال قبــل و بــه میــزان  ۷۶هــزار و  ۲۱۵تــن و تولیــد مجموع
دو مــدول  ۱۵۱هــزار و  ۶۳۸تــن اعــام شــده بــود .دســتیابی بــه
رکــورد تولیــد تختــال در خــرداد مــاه یکــی دیگــر از گامهــای
مؤثــر ایــن شــرکت بــرای بهبــود مســتمر و رســیدن بــه ظرفیــت
اســمی فــوالد هرمــزگان بــود کــه بــا تولیــد ۱۳۵هــزار و  ۶۹۹تــن
فــوالد خــام بــه دســت آمــد .رکــورد قبلــی تولیــد تختــال در
فــوالد هرمــزگان مربــوط بــه فروردیــن مــاه ســال جــاری و بــه
میزان  ۱۳۵هزار و  ۱۵۰تن بوده است.

تولید تختال با ضخامت  ۲۵۰میلیمتر

بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــی فــوالد مبارکــه اصفهــان ،ایــن
شــرکت بــرای اولیــن بــار موفــق بــه تولیــد تختــال بــا
ضخامــت ۲۵۰میلیمتــر بــا گریــد (  API 5LX60(MSشــد .

42

تولیــد ایــن محصــول بــا گریــد داخلــی  ۵۹۴۶گاز تــرش
مخصــوص لولههــای انتقــال گاز در دســتور کار قــرار گرفــت.
در همیــن راســتا پــس ازتهیه کارت ســاخت در واحــد متالورژی
و روشهــای تولیــد و تأییــد آن در ناحیــه فوالدســازی اقدامــات
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تدبیــر بخــش آگلومراســیون در مقابلــه بــا

بحران کم آبی

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ســهامی ذوب آهــن
اصفهــان ،در راســتای مقابلــه بــا بحــران کمبــود آب و انجــام
صرفــه جویــی مصــرف آب ســرد صنعتــی در بخــش
آگلومراســیون اقدامــات مختلفــی اجــرا گردیــد تــا میــزان
مصــرف آب ســرد صنعتــی در بخــش آگلومراســیون بــه
حداقــل رســانده شــود .یکــی از مهمتریــن اقدامــات انجــام
شــده بــه همیــن منظــور جهــت ســردکردن تجهیــزات
خردکــن آگلومــرات آگلوماشــین چهــار ،مصــرف آب ســرد
صنعتــی در آن قطــع و بــه جــای آن انشــعابی از پمــپ خانــه
آب ســیکل گردشــی بخــش جایگزیــن گردیــد .همچنیــن بــا
همــکاری مدیریتهــای امــور فنــی وبرنامــه ریــزی تولیــد و
آبرســانی کمبــود آب ســیکل گردشــی بخــش آگلومراســیون
از طریــق اضافــه کــردن آب بــا تانکرهــای حمــل آب از
چاههــای پســاب موجــود در ســطح کارخانــه تأمیــن شــده و
تاحــد بســیار زیــادی وابســتگی آب ســیکل گردشــی بخــش
آگلومراسیون به تزریق آب سرد صنعتی منتفی شده است.

شرکت فوالد خوزستان

غبــار بیشــتر ،عملکــرد ایــن تجهیــز مهــم زیســت محیطــی را 34

درصــد ارتقــا بخشــد .ایــن بهبــود چشــمگیر بــدون ســرمایه
گــذاری خــاص و تنهــا بــا بهبــود عملکــرد تجهیــزات و ارتقــای

رشــد  3درصــدی تولیــد شــمش فــوالد
خوزستان تا پایان بهار 97

برنامــه هــای کاری و بهــره وری سیســتم حاصــل شــده و نتیجــه

بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد خوزســتان،

قسمت در بخش فوالدسازی بوده است.

فــوالد خوزســتان طــی ســه مــاه نخســت ســال  97بــا ســه درصــد

یــک تــاش جمعــی شــبانه روزی توســط کارکنــان ایــن

رشــد ،تولیــد خــود را در فصــل بهــار بــه یــک میلیــون تــن

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

نزدیکتــر کــرد .بیشــترین رشــد تولیــد در ایــن مــدت مربــوط بــه
گندلــه ســنگ آهــن در کارخانــه شــماره یــک و بریکتســازی

بــا  15درصــد و ماشــین ریختــه گــری شــمش اســلب بــا 14

درصــد رشــد بــوده اســت .ایــن شــرکت طــی ســه مــاه بهــار

دســتیابی بــه رشــد  30و  76درصــدی در 3
ماهه نخست سال 97

امســال توانســت بــه تولیــد  976هــزار و  434تــن شــمش فــوالد

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد

معــادل  3درصــد را نشــان میدهــد .در همیــن مــدت  6درصــد

درصــدی تولیــد شــمش طــا در  3ماهــه اول ســال جــاری

شــمش بیلــت نیــز حاصــل تــاش فوالدگــران خوزســتان در

آمــد .ایــن مجتمــع توانســت تــا پایــان خــردادمــاه ســال جــاری

دســت یابــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال پیــش رشــدی

معدنــی ایــران ،بــه گفتــه مدیــر مجتمــع طــای موتــه ،رشــد 30

رشــد تولیــد گندلــه ســنگ آهــن و  5درصــد رشــد تولیــد

نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل در ایــن شــرکت بــه دســت

بخشهای مواد اولیه و فوالدسازی بوده است.

 130هــزار گــرم شــمش طــا تولیــد کنــد و ایــن در حالیســت

ارتقــاء مهندســی جمــعآوری غبــار در
فوالدسازی

شــمش طــا شــد .همچنیــن بــه نقــل از مدیــر مجتمــع طرحهــای

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد خوزســتان ،ایــن

تولیــد شــمش آنتیمــوان در  3ماهــه اول ســال جــاری نســبت بــه

محیــط زیســت طــی ســه ســال  93تــا  ،96بــا تغییــرات بســیار

تــا پایــان خــردادمــاه ســال جــاری  1340کیلوگــرم شــمش

فوالدســازی شــرکت ،موفــق شــد بــا جمــع آوری  17هزارتــن

درصدی تولید نسبت به برنامه پیش بینی شده میباشد.

کــه در مــدت مشــابه ســال  96موفــق بــه تولیــد  100هــزار گــرم

اکتشــافی و معدنــی سیســتان و بلوچســتان ،رشــد  76درصــدی

شــرکت در یــک تــاش مؤثــر در بهبــود عملکــرد صنعــت در

مــدت مشــابه ســال قبــل بــه دســت آمــد .ایــن مجتمــع توانســت

مهــم و تاثیرگــذار خــود در سیســتم جمــع آوری غبــار

آنتیمــوان تولیــد کنــد کــه ایــن آمــار حاکــی از رشــد 43

آقاي دکتر ابطحی

بدینوسیله انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت ریاست شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تبریک عرض نموده ،توفیق
روزافزون حضرتعالی را از درگاه ایزد منان خواستارم.

دکتر عباس نجفی زاده
رئیس هیئت مدیر انجمن آهن و فوالد ایران

آقاي دکتر رضا نظام االسالمی

بدینوسیله انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عامل شرکت صنعت فوالد آلیاژی اصفهان تبریک عرض نموده ،توفیق
روزافزون حضرتعالی را از درگاه ایزد منان خواستارم.

دکتر عباس نجفی زاده
رئیس هیئت مدیر انجمن آهن و فوالد ایران
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اخبار بین المللی

♦ ســاخت فــوالد مارتنزیتــی کــم آلیــاژ بــا
کربــن بــاال با اســتحکام تســلیم  2/6گیگاپاســکال
و شکلپذیری خوب

محققیــن دانشــگاه ســی جانــگ طــی پژوهشــی

محققیــن دانشــگاه ژیــان جیاتونــگ چیــن ،موفــق بــه تولیــد

 Al-Cu-Si-Sn-Biنمودهانــد .در ایــن پژوهــش،

یــک فــوالد کــم آلیــاژ مارتنزیتــی بــا کربــن بــاال ( )%0/66بــا

دانههــای بســیار ریــز شــدند .در ســاخت ایــن فــوالد از فراینــد
ترکیبــی تمپفورمینــگ (تمپرینــگ و تغییرشــکل فــوالد کوئنــچ
شــده) اســتفاده شــده اســت کــه ســپس دوبــاره بــه فــوالد

حــرارت داده شــده و پــس از آن ،عملیــات کوئنــچ در آب
صــورت گرفتــه و دوبــاره عملیــات تمپرینــگ در دمــای پاییــن
صــورت میگیــرد .پــس از انجــام ایــن فراینــد ،انــدازه
دانههــای اولیــه آســتینت بــه  2/4میکرومتــر کاهــش یافتــه و
اســتحکام تســلیم آن بــه  2/6گیگاپاســکال میرســد ،کــه  %7نیــز

تغییــر شــکل نشــان داده اســت .ایــن میــزان اســتحکام تســلیم،

♦ مواد فلزی خودترمیم شونده

اقــدام بــه ســاخت آلیــاژ خود-ترمیــم شــوندۀ پایــه

آلیاژهــای (( )Al81Cu13Si6)100−x(Sn57Bi43)xبــرای
ســاخت کامپوزیتهــای یوتکتیــک و مطالعــه

ریزســاختار و خــواص خود-ترمیــم شــوندگی ،مــورد
بررســی قــرار گرفتهانــد .خــواص خود-ترمیــم

شــوندگی در ایــن کامپوزیتهــا ،از طریــق قابلیــت پــر

کــردن تــرک مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .برپایــه

نتایــج ایــن تحقیــق ،یــک روش نویــن بــرای ســاخت

مــواد فلــزی بــا قابلیــت خود-ترمیــم شــوندگی از طریــق
پــر شــدن ترکهــا ،ارائــه میشــود کــه میتوانــد در
پژوهشهای آتی مورد استفاده قرار گیرد.

باالتریــن ســطح در مقایســه بــا فوالدهــای کــم آلیــاژ بــا

♦ گزارش انجمن جهانی فوالد

کربــن بــاال دارای تراکــم بــاالی نابجاییهــا ،کاربیدهــای

ایــران طــی  6ماهــه نخســت  2018میــادی 25.8 ،درصــد

اســتحکام بــاال بــه شــمار مــیرود .میکروســاختار مارتنزیــت

کــروی حــل نشــده و فازهــای  Fe3Cو  Fe5C2نانومتــری اســت
کــه در داخــل فــاز مارتنزیــت و پــس از تمپرینــگ ،رســوب
یافتهانــد .مکانیزمهــای افزایــش اســتحکام فــوالد مارتنزیتــی بــا
دانههــای بســیار ریــز ،عمدتـاً اســتحکامدهی از طریــق نابجایــی

و پیرســختی و ریزدانــه شــدن ،اســت .اســتحکام تســلیم و

داکتیلیتــه ایــن فــوالد در مقایســه بــا فوالدهــای ماریجینــگ فعلــی

44

1

ماننــد  ،C350بســیار بهتــر اســت ،در حالــی کــه عناصــر آلیــاژی
در آن بــه کار نرفتــه اســت و هزینــه مــواد ایــن فــوالد کــم آلیــاژ

نیــز ،یک-پنجاهــم فــوالد  C350اســت .تمــام ایــن مزیتهــا،
موجــب میشــود کــه ایــن فــوالد نویــن کــم آلیــاژ بــا هزینــه

بسیار پایین ،کاربردهای گستردهای در صنعت داشته باشد.
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انجمــن جهانــی فــوالد گــزارش داد :میــزان تولیــد فــوالد خــام
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افزایــش یافــت  .بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان توســعه و

رســیده اســت .بخشــی از دلیــل ایــن افزایــش تولیــد ناشــی از

گــزارش انجمــن جهانــی فــوالد ،بنــا بــه جدیدتریــن گــزارش

بــرای بــاال بــردن بهــرهوری و همچنیــن افزایــش ســهم فــوالد

نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایــران ،بنــا بــه جدیدتریــن
انجمــن جهانــی فــوالد ،میــزان تولیــد فــوالد ایــران از مــاه ژانویــه
تــا ژوئــن  2018میــادی 12 ،میلیــون و  516هــزار تــن اعــام

اســتفاده کارخانههــای فوالدســازی از ســنگ آهــن مرغــوب
قراضه در خوراک آنها از حدود  ۱۰به  ۳۰درصد است.

شــده اســت .ایــن رقــم در مــدت مشــابه ســال  2017میــادی9 ،

♦ تولید جهانی مس در مسیر صعودی

 2018میــادی 2 ،میلیــون و  80هــزار تــن فــوالد خــام تولیــد

و صنایــع معدنــی ایــران ،براســاس جدیدتریــن گــزارش گــروه

میلیــون و  947هــزار تــن بــود .همچنیــن ،ایــران در مــاه ژوئــن
کــرد کــه در مقایســه بــا رقــم مــدت مشــابه ســال گذشــته

میــادی (یــک میلیــون و  785هــزار تــن) 16/5 ،درصــد
افزایــش یافــت .طــی  6ماهــه اخیــر 64 ،کشــور جهــان 881

میلیــون و  455هــزار تــن فــوالد خــام تولیــد کردنــد کــه نســبت
بــه میــزان تولیــد مــدت مشــابه ســال  2017میــادی (842

میلیــون و  360هــزار تــن) 4/6 ،درصــد رشــد نشــان مــی دهــد.
بــزرگ تریــن تولیــد کننــدگان فــوالد شــامل چیــن (451

میلیــون و  157هــزار تــن) ،ژاپــن ( 52میلیــون و  980هــزار تــن)،
هنــد ( 52میلیــون و  831هــزار تــن )آمریــکا ( 41میلیــون و 849

هــزار تــن) ،روســیه ( 36میلیــون و  66هــزار تــن) و کــره جنوبــی
( 36میلیون و  66هزار تن) بودند.

♦ رشد تولید فوالد چین

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان توســعه و نوســازی معــادن

مطالعــات بیــن المللــی مــس ( ،)ICSGتولیدکننــدگان معــادن
مــس جهــان از ابتــدای ژانویــه تــا پایــان آوریــل  ،2018بیــش از

 6میلیــون و  587هــزار تــن مــاده معدنــی تولیــد کردنــد .ایــن

رقــم در مــدت مشــابه ســال  2017میــادی 6 ،میلیــون و 206

هــزار تــن بــود .از ایــن میــزان 3 ،میلیــون و  566هــزار و  80تــن
مربــوط بــه قــاره آمریــکا ،یــک میلیــون و  372هــزار و  700تــن

آســیا 687 ،هــزار و  400تــن آفریقــا 605 ،هــزار و  100تــن
اروپــا و  355هــزار تــن مربــوط بــه اقیانوســیه بــوده اســت.

تولیدکننــدگان جهانــی مــس طــی  4ماهــه نخســت ســال جــاری

میــادی 7 ،میلیــون و  757هــزار تــن مــس تصفیــه شــده تولیــد

کردنــد .ایــن رقــم در مــدت مشــابه ســال  2017میــادی7 ،
میلیــون و  642هــزار تــن بــود کــه نشــان دهنــده افزایــش 1/5
درصــدی اســت .در همیــن مــدت ،ظرفیــت معــادن مــس جهــان

آمــاری کــه از ســوی اداره ملــی آمــار چیــن منتشــر شــد ،نشــان

بــه  8میلیــون و  113هــزار تــن رســید کــه نســبت بــه مــدت

تولیدکننــده فــوالد دنیاســت ،در نیمــه نخســت ســال جــاری

حاکــی از رشــد  2درصــدی اســت .قیمــت جهانــی مــس بنــا بــه

داد تولیــد فــوالد خــام ایــن کشــور کــه بزرگتریــن

میــادی از رشــد  ۷درصــد رشــد داشــته اســت .افزایــش

قیمتهــا در بــازار داخلــی و بهبــود تقاضــا موجــب شــد تولیــد
افزایــش یابــد .تولیــد فــوالد چیــن در هفــت مــاه نخســت امســال

 6/3درصــد رشــد کــرد و بــه  532/9میلیــون تــن رســید.

فوالدســازان چینــی بــا فراتــر بــردن فعالیــت کورههــای
فوالدســازی از حــد معمــول ،محدودیتهــای تولیــدی کــه از
ســوی دولــت تحمیــل شــده بــود را جبــران کردهانــد .حاشــیه
ســود بــا افزایــش قیمتهــا بــاال رفتــه و وعــده سیاســتگذاران
بــرای افزایــش ســرمایهگذاریهای زیرســاختی ،دورنمــای
تقاضــا را روشــن کــرده اســت .چیــن کــه بزرگتریــن تولیدکننده
فــوالد جهــان اســت اصالحاتــی را در دو ســال گذشــته بــه اجــرا
گذاشــته اســت کــه تحــت آن ،کارخانههــای فرســوده و
غیرقانونــی تعطیــل شــدهاند .همچنیــن تولیــد مناطــق آلــوده در
فصــل زمســتان بــه شــدت محــدود شــده اســت .بــا وجــود ایــن
آمــار رســمی نشــان میدهــد کــه تولیــد بــه رکــورد باالیــی

مشــابه ســال  2017میــادی ( 7میلیــون و  950هــزار تــن)،

ایــن گــزارش ،قیمــت جهانــی مــس طــی ماههــای اخیــر بــا

کاهــش مواجــه شــده ،بــه طــوری کــه قیمــت ایــن فلــز از حدود

 6880دالر بــر تــن در مــاه آوریــل بــه حــدود  6240دالر در تــن
طی روزهای اخیر رسیده است.

♦ نیمی از معادن بزرگ مس در شیلی و پرو

کشــورهای شــیلی و پــرو نیمــی از  20معــدن بــزرگ مــس
جهــان را در اختیــار دارنــد .بــه گــزارش روابــط عمومــی
ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی
ایران(ایمیــدرو) ،بــه نقــل از وب ســایت ، the balanceبیســت
معــدن بــزرگ جهــان حــدود  40درصــد از مــس جهــان را
تولیــد میکننــد کــه نیمــی از ایــن معــادن در شــیلی و پــرو
قــرار دارنــد .معــدن اســکوندیدا در شــیلی کــه یــک میلیــون
و 27هزارتــن ظرفیــت ســالیانه تولیــد مــس دارد ،بزرگتریــن
معدن مس جهان است.
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معرفی کتاب:
در ایــن کتــاب بــرای اولیــن بــار بــه پوشــش همــه جنبههــای تکنولــوژی تغییــر شــکل پالســتیکی شــدید ( ،)SPDکــه روشــی اســت بــرای

اصــاح ســاختار دانــه در مــواد فلــزی ،پرداختــه شــده اســت .در ایــن کتــاب پایههــای اولیــه ایــن روش و همچنیــن تجهیــزات مــورد

اســتفاده در آن از جملــه ماشــین آالت و ابزارشــرح داده شــده اســت .ایــن کتــاب محبوبتریــن فرآینــد  SPDیعنــی فشــار در کانــال
مســاوی زاویــه دار  ECAP ،و نســخه پیشــرفته آن I-ECAP ،را پوشــش میدهــد .در فصــل جداگان ـهای بــه ابــزار مــورد اســتفاده در
 ECAP / I-ECAPپرداختــه شــده اســت .یکــی دیگــر از فرآیندهــای رایــج  ،SPDپیچــش تحــت فشــار زیــاد ( )HPTاســت کــه نتایــج
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خوبــی در اصــاح ســاختار دان ـهای ارائــه میدهــد امــا بــا مشــکالت فنــی مواجــه اســت .یکــی دیگــر از فرایندهــای  SPDکــه کمتــر
در مــورد آن صحبــت شــده ،فرآینــد فشــار و اکســتروژن متوالــی ( )CECاســت کــه بــه طــور کامــل در ایــن کتــاب بــه آن پرداختــه
میشــود .در نهایــت ،یــک فرآینــد اصلــی در  SPDیعنــی نــورد تجمعــی یــا اتصــال نــوردی انباشــتی( ،)ARBکــه قــادر بــه اصــاح
ســاختار دانــه در ورق اســت ،مــورد بحــث قــرار میگیــرد .ایــن کتــاب بــرای دانشــجویان و محققــان و متخصصانــی اســت کــه در زمینــه

پاالیــش ســاختار دانههــای فلــزات توســط  SPDفعالیــت دارنــد.
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برگزاری دوره های آموزشی
انجمن آهن و فوالد ایران
اطالعات

كميتــه آمــوزش انجمــن آهــن و فــوالد ايــران بــه منظــور شــناخت هرچــه بيشــتر نيازهــا و اســتعدادهاي واحدهــاي صنعتــي و گســترش

امــر آمــوزش آمادگــي خــود را در برپايــي دوره هــاي آموزشــي -كاربــردي در زمينــه هــاي مختلــف آهــن و فــوالد اعــام مــي دارد.

لــذا از كليــه مســئوالن و صاحبــان صنايــع كــه عالقمنــد بــه برگــزاري دوره هــاي آموزشــي كــه تاكنــون از طــرف انجمــن ارائــه شــده و

يــا دوره هــاي آموزشــي خــاص ديگــري كــه مــورد نيــاز آن مؤسســه اســت تقاضــا مــي گــردد از طريــق تكميــل فــرم زيــر ايــن انجمــن
را مطلــع فرماينــد .بديهــي اســت دوره هــاي پيشــنهادي از طــرف متقاضيــان قابــل بررســي و اجراســت.ضمنا در صــورت نیــاز دورهــا در

محــل شــرکت درخواســت کننــده قابــل برگــزاری اســت.

فرم درخواست برگزاری دوره های آموزشی توسط انجمن آهن و فوالد ایران
بدینوسیله اینجانب......................................................................درخواست برگزاری

زمینه .......................................................................را دارم.

دوره آموزشی یا

سمینار در

نام و نام خانوادگی  ...............................................:سمت ......................................... :نام مؤسسه ......................................... :

آدرس مؤسسه ...................................................................................................................................................................... :

...................................................................................تلفن  ........................................... :نمابر ........................................... :
امضاء و تاریخ

ردیف
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نام استاد

مدت

عنوان دوره

1

تكنولوژي توليد فوالدهاي كيفي

مهندس جوالزاده

 2روزه

2

فرایند تولید چدن در کوره بلند

مهندس جوالزاده

 3روزه

3

روش های باال بردن بهره وری و صرفه جویی انرژی در کوره بلند

مهندس جوالزاده

 3روزه

4

فرایند تولید کک به روش بازیافت مواد شیمیایی

مهندس جوالزاده

 3روزه

5

فرایند تولید فوالد به روش کنورتر اکسیژنی

مهندس جوالزاده

 3روزه

6

شاخصهاي پايداري در صنايع فوالد

مهندس جوالزاده

 1روز

7

مدیریت انرژي در صنايع فوالد

مهندس جوالزاده

 3روزه

8

اكولوژي صنعتي و مالحظات زيست محيطي در صنايع فوالد

دکتر میرغفاری

 1روزه

9

متالورژی فرآيند ریخته گری مداوم

دکتر علیزاده

 3روزه

10

فرآيند انجماد در ريختهگري مداوم

دکتر علیزاده

 3روزه

11

ایمنی و بهداشت (بسته به استفاده مواد شیمیایی)

دکتر رضائیان

 1روزه
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فرم درخواست عضویت حقیقی و حقوقی در

انجمن آهن و فوالد ایران
توجه :لطفا در قسمتهای تیره چیزی ننویسید و نام و نام خانوادگی و محل کار خودرا به التین در محل مربوط بنویسید.
نوع عضویت

تاریخ شروع عضویت
تعداد سال عضویت

کد عضویت

تاریخ اتمام عضویت
توضیحات

مدارك الزم براي عضويت:

 - 1برگ درخواست عضويت تكميل شده.

56

امضاء :
تاریخ :

 -2فتوكپي آخرين مدرك تحصيلي (براي دانشجويان ارائه كپي كارت دانشجويي كافي است +).دو قطعه عكس .2×3

 -3فيــش بانكــي بــه مبلــغ (بــراي مؤسســات حقوقــي وابســته  8/400/000ريــال ،بــراي اعضاءحقيقــي  960/000ريــال ،بــراي دانشــجويان

 360/000ريــال) بــه حســاب شــماره  0202831627002بانــك ملــي ايــران شــعبه دانشــگاه صنعتــي اصفهــان (كــد شــعبه  )3187بنــام انجمــن
آهــن و فــوالد ايــران.

 -4ارسال فيش واريزي ( از طريق فکس ،031-33932125 :پست و يا تحويل حضوري).
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فراخوان مقاله برای مجله بین المللی

انجمن آهن و فوالد ایران
انجمــن آهــن و فــوالد ايــران بــا هــدف تخصصــي تــر شــدن مجــات علمــي و تحقيقاتــي در زمينــه
صنعــت آهــن و فــوالد كشــور و بــه منظــور اطــاع رســاني و تقويــت هرچــه بيشــتر پيوندهــاي
متخصصيــن ،انديشــمندان ،دانشــگاهيان و پژوهشــگران ملــي و بيــن المللــي با كســب مجــوز از وزارت
علــوم ،تحقيقــات و فنــاوري ،مجلــه علمــي -پژوهشــي بيــن المللــي را بــا عنــوان:ئ
)International Journal of Iron & Steel Society of Iran (Int. J. of ISSI

منتشر مي نمايد .ا
بدينوســيله از كليــه صاحبنظــران ،اعضــاء هيــأت علمــي دانشــگاهها و مراكــز پژوهشــي و دانشــجويان
تحصيــات تكميلــي دانشــگاه هــا و مؤسســات پژوهشــي دعــوت مــي گــردد جهــت هرچــه پربــار شــدن
ايــن مجلــه مقــاالت خــود را بــه زبــان انگليســي بــر اســاس راهنمــاي موجــود بــه آدرس زيــر ارســال
نماینــد.ر
ضمن ًا مقاالت بايستي تحت يكي از عناوين زير تهيه گردند .ا
 -1آهن ســازي  -2فوالدســازي  -3ريخته گري و انجماد  -4اصـــول ،تئـــوري ،مكانيـــزمها و كينـــتيك فـرآينـــدهاي دمـــاي بـــاال

 -5آناليزهــاي فيزيكــي و شــيميائي فــوالد  -6فرآيندهــاي شــكل دهــي و عمليــات ترمومكانيكــي فوالدهــا  -7جوشــكاري و اتصــال

فوالدهــا  -8عمليــات ســطحي و خوردگــي فوالدهــا

 -9تغييــر حالتهــا و ســاختارهاي ميكروســكوپي فــوالد  -10خــواص

مكانيكــي فــوالد  -11خــواص فيزيكــي فــوالد  -12مــواد و فرآيندهــاي جديــد در صنعــت فوالدســازي  -13صرفــه جويــي

مصــرف انــرژی در صنعــت فــوالد  -14اقتصــاد فــوالد  -15مهندســي محيــط زيســت صنايــع فــوالد و ارتباطــات اجتماعــي -16

نسوزهای مصرفی در صنایع فوالد

آدرس دبيرخـانه مجلـه :اصفهان ،دانشـگاه صنعتي اصفهان ،شهرك علمي تحقيـقاتي اصفهان ،خيابان  ،12پالک A 306

كدپستي84156-83228 :
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دبيرخانه مجله بين المللي انجمن آهن و فوالد ايران

تلفن ، 031 -33932121-24 :دورنويس031- 33932125 :

E-mail: journal@issiran.com
website: journal.issiran.com
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راهنمای نویسندگان مقاله
مجله علمی -پژوهشی بین المللی آهن و فوالد ایران
متن اصلی مقاله

متــن مقالــه بایــد در قالــب یــک نســخه فایــل مایکروســافت ورد

در حداقــل هفــت صفحــه کامــل و حداکثــر بیســت صفحــه
نوشــته شــود .الزم بــه ذکــر اســت نســخه ارســالی شــامل متــن
اصلــی مقالــه بــدون ذکــر نــام نویســندگان باشــد و کلیــه جداول

و اشــکال نیــز در مــکان مناســب در متــن آورده شــده باشــد.

بــا توجــه بــه احتمــال وجــود تفــاوت میــان نســخه نرمافــزار
آفیــس مــورد اســتفاده داوران گرامــی بــا نویســندگان محتــرم،
بهمنظــور جلوگیــری از هرگونــه بههمریختگــی مقالــه و
تضییــع حقــوق نویســندگان ،الزم اســت تایــپ مقالــه در

آفیــس  2010بــه بــاال صــورت گیــرد .شــایان ذکــر اســت کــه
رعایــت ایــن اســتاندارد ســبب تســریع فرآینــد ویراســتاری و
صفحهآرایــی نیــز خواهــد شــد.

نام نویسندگان

نــام کلیــه نویســندگان مقالــه بطــور کامــل در بخــش Author

در ایــن بخــش کلمــات کلیــدی بیــن ســه تــا شــش کلمــه بایــد

باشــند و درســت زیــر چکیــده مقالــه جــای میگیرنــد.

 .1مقدمه

در ایــن بخــش ،ابتــدا بایــد کلیــات موضــوع مــورد بحــث بیــان

شــود و ســپس خالصــهای از تاریخچــه موضــوع و مطالعــات
انجامشــده همــراه بــا ویژگیهــای آنهــا (بــه نحــوی کــه

اهمیــت انجــام کار بــرای خواننــده روشــن شــود) ،توضیــح داده

شــود .در ادامــه ،نــوآوری و مشــارکت پژوهــش انجامشــده در
مرزهــای دانــش و فنــاوری بــرای رفــع مشــکالت و کاســتیها،

گشــودن گرههــا و یــا حرکــت بــه ســمت یافتههــای نویــن ،در

یــک یــا دو پاراگــراف توضیــح داده شــود.

 .2روش تحقیق

مطالــب اصلــی بیانشــده در ایــن بخــش بایــد شــامل تعریــف
طــرح مســئله ،مفاهیــم مــورد نیــاز ،روشهــای الگوســازی

ذکــر شــود .همچنیــن نویســندگان بایــد فــرد عهــدهدار مکاتبات

نظــری یــا تجربــی و راه حلهــای ارائهشــده باشــد .در

نــام نویســندگان مشــخص کننــد.

بهکاررفتــه در مقالــه ،بایــد در متــن مقالــه بــه آنهــا ارجــاع داده

را بــا قــرار دادن عالمــت ســتاره (٭) در بــاالی اســم او در لیســت

مشخصات نویسندگان

صــورت اســتفاده از شــکلها ،جدولهــا و رابطههــای ریاضــی
شــود.

مشــخصات نویســندگان شــامل مرتبــه علمــی ،نــام دانشــکده،

 .3نتایج و بحث

شــماره تلفن/دورنــگار اســت.

بهدســتآمده خواهــد بــود .بنابرایــن بایــد بــه روشــنی نشــان

نــام دانشــگاه ،نــام شــهر ،نــام کشــور ،پســت الکترونیــک و

مهمتریــن بخــش یــک مقالــه علمــی پژوهشــی ،ارائــه روان نتایــج

هــر مقالــه بــه بخشهــای مختلفــی تقســیم میشــود کــه

داده شــود کــه الگــوی توســعهیافته ،نتایــج درســتی را بــه لحــاظ

عنوان

تــا در ارتبــاط بــا رفتــار تمامــی نتایــج در شــکلها و جدولهــای

عبارتنــد از:

کمــی و کیفــی ارائــه داده اســت .همچنیــن در ادامــه الزم اســت

عنــوان مقالــه بایــد حداکثــر شــامل  15کلمــه باشــد و تمامــی

مختلــف بطــور کامــل بحــث شــود تــا خواننــده نســبت به درســتی

ویژگیهــای تحقیــق انجامشــده را نیــز مشــخص کنــد .در

عنــوان مقالــه بایــد از ذکــر کلمــات اختصــاری اجتنــاب شــود.

چکیده

58

کلمات کلیدی

چکیــده بایــد بصــورت مختصــر موضــوع اصلــی ،هــدف و
یافتههــای اصلــی مقالــه را در حداقــل  150و حداکثــر 250
کلمــه ارائــه دهــد .ضمنــاً نمادهــا بطــور کامــل توضیــح داده

شــود و از بــه کار بــردن اختصــار کلمــات و قــرار دادن مراجــع
در آن جــدا ً خــودداری شــود.
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کار انجامشــده ،اطمینــان کافــی حاصــل نمایــد.

 .4نتیجهگیری

در ایــن بخــش ،بایــد نــکات مهــم بطــور خالصــه مــرور

شــوند ،بــه نحــوی کــه خواننــده بــه نتایــج اصلــی کار براحتــی

آگاه شــود .در ایــن بخــش میتــوان بــه کاربردهــای تحقیــق
انجامشــده اشــاره کــرد و نــکات مبهــم و قابــل بررســی جدیــد

را مطــرح نمــود و یــا گســترش موضــوع بحــث را بــه زمینههــای

دیگــر پیشــنهاد داد.

الزم بــه ذکــر اســت کــه بایــد بــه تمامــی مراجــع در متــن مقالــه

مراجع

مراجــع میتوانــد شــامل کتابهــا ،مقــاالت مجــات علمــی،
اختراعهــای ثبتشــده ،مقــاالت کنفرانسهــا ،پایاننامههــا،
گزارشهــای فنــی ،کارگاههــای آموزشــی ،وبســایتهای

معتبــر و دیگــر منابــع قابــل اســتناد بــوده و از ارجــاع بــه
گزارشهــای منتشرنشــده ،مقــاالت پذیرفتهنشــده و دیگــر

منابــع غیرقابــل اســتناد بایــد خــودداری نمــود.

لیســت مراجــع بایــد بــه ترتیــب اســتفاده در متــن مقالــه تهیــه و در
انتهــای مقالــه آورده شــود(مانند [ .)]1بنابرایــن ،در صورت اســتفاده
از مراجــع فارســی ،بایــد مشــخّ صات آنهــا بــه انگلیســی برگردانــده

شــود و عبــارت ( )in Persianدر انتهــای آن قــرار گیــرد.

مراجــع بــر چنــد دســتهاند کــه هــر کــدام بایــد مطابــق
دســتورالعمل زیــر تنظیــم شــوند:

آنهــا در لیســت مراجــع و در داخــل نیــم پرانتــز و باالنویــس در

آخــر جملــه اســتفاده شــود.

بــرای ارجــاع بــه دو مرجــع و یــا چنــد مرجــع بــا شــمارههای
غیرمتوالــی بایــد از کامــا و بــرای ارجــاع بــه چنــد مرجــع بــا

شــمارههای متوالــی بایــد از خطتیــره اســتفاده نمــود.

شکلها

طرحوارههــا ،نمودارهــا و شــکلهای بکاررفتــه همگــی بایــد

بــا عنــوان « »Figنامگــذاری شــوند و بــه صــورت وسـطچین در
مقالــه قــرار بگیرنــد .شــکلهای موجــود در مقــاالت ارســالی
بایــد دارای کیفیتــی مناســب باشــند .بعــد از مرحلــه داوری
و پذیــرش مقالــه نیــز الزم اســت تــا شــکلها بــا وضوحــی

حداقــل برابــر بــا  300پیکســل در اینــچ و در قالــب  JPEGیــا

 -مجالت:

اول نــام نویســندگان و ســپس فامیــل آنهــا قــرار میگیــرد.
بعــد از نــام نویســندگان عالمــت دو نقطــه قــرار میگیــرد .بعــد
از آن نــام مجلــه کــه حتمـاً بایــد از مخفــف مجــات در مراجــع

اســتفاده شــود .پــس از آن شــماره جلــد مجلــه ،ســال انتشــار

و شــماره صفحــه اول مقالــه بــه شــکل زیــر قــرار میگیــرد.
بطــور مثــال:

[1] H. Luo, H. Dong, M. Huang: Mater. Des., 83(2015), 42.1

H

مجــات گفتــه شــد ،بــه ترتیــب  :مخفــف مجموعــه مقــاالت،

نــام ویرایشــگر(اگر دارد) ،نــام منتشــر کننــده ،مــکان انتشــار،

ســال انتشــار و شــماره صفحــه آن قــرار میگیــرد .بطــور مثــال:
.

ارســال شــوند .در نامگــذاری محورهــای نمودار بایــد عنوان

محــور همــراه بــا ذکــر واحــد در داخــل کروشــه در ادامــه

آن آورده شــود .خواهشــمند اســت قلــم تمامــی شــکلها

 Times New Romanباشــد.

نوشــتههای داخــل جــدول بایــد بــه صــورت وســطچین نوشــته
شــود و در صــورت اســتفاده از پاورقــی در جدولهــا ،بایــد محــل

بعــد از ذکــر نــام نویســندگان بــه ســبک قبلــی کــه در قســمت

[1] H.J. Jun, O. Yakubovsky, N. Fonstein: 1st Int. Conf.

 TIFFو همچنیــن فایــل اکســل نمودارهــا بــه صــورت جداگانــه

جدولها

 -مجموعه مقاالت کنفرانسها

.

ارجــاع داده شــده و بــرای ارجــاع بــه مراجــع نیــز تنهــا از شــماره

H

on High Manganese Steels, Seoul, Korea, (2011), 215.1

قرارگیــری آنهــا در زیــر همــان جــدول باشــد .الزم بــه ذکــر

اســت کــه جدولهــا نبایــد بــه صــورت عکــس ارائــه شــوند.

رابطههای ریاضی

ابــزار مثتایــپ ( )Math Typeبــرای نوشــتن رابطههــای

ریاضــی از کارایــی بســیار باالیــی برخــوردار اســت و تمامــی
رابطههــای بکارفتــه در مقالــه بایــد بــا اســتفاده از ایــن ابــزار
نوشــته شــوند .بهدلیــل بههمریختگــی برخــی معــادالت

تولیدشــده بهوســیله ابــزار معادلــه آفیــس و ایجــاد اختــال

 -کتاب

بعــد از ذکــر نــام نویســندگان بــه ســبک قبلــی کــه در قســمت
مجــات گفتــه شــد ،عنــوان کتــاب ،شــماره جلــد ،نــام
ویرایشــگر ،نــام منشــرکننده ،مــکان انتشــار ،ســال انتشــار و

شــماره صفحــه آن قــرار میگیــرد .بطــور مثــال:

[1] W. C. Leslie: The Physical Metallurgy of Steels,

I

McGraw-Hill, New York, (2002), 621.1

در فرآینــد داوری ،تنهــا ابــزار مجــاز بــرای نــگارش روابــط،
متتایــپ میباشــد.
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سیستم واحدها

سیســتم واحــد قابــل قبــول ،سیســتم بینالمللــی (متریــک)
اســت و در مواقــع ضــروری ،میتــوان معــادل آن در سیســتم

واحــد دیگــر در داخــل پرانتــز بــکار بــرد.
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GUIDE FOR PREPARATION OF MANUSCRIPT
International Journal of Iron & Steel Society of Iran (IJISSI)
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Technology (IUT). Original contributions are invited from
worldwide ISSI members and non-members.
1. Submission of manuscript: This instruction gives you
guidelines for preparing papers for IJISSI. Manuscripts
should not be submitted if they have already been
published or accepted for publication elsewhere. The
full text of the paper including text, references, list of
captions, tables, and figures should be submitted online
and you will be guided stepwise through the creation
and uploading of your files. The system automatically
converts source files to a single PDF file of the article,
which is used in the peer-review process. Please note
that even though manuscript source files are converted
to PDF files at submission for the review process, these
source files are needed for further processing after
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of the Editor’s decision and requests for revision, takes
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i) Research paper (maximum of ten printed pages):
An original article that presents a significant extension
of knowledge or understanding and is written in such
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work must be retained as the main, affiliation address.
Superscript Arabic numerals are used for such footnotes.
Abstract: An abstract must state briefly and clearly
the main object, scope and findings of the work within
250 words. Be sure to define all symbols used in the
abstract, and do not cite references in this section.
Keywords: Between three and six keywords should be
provided below the Abstract to assist with indexing of the
article. These should not duplicate key words from the title.
Subdivision-numbered sections: Divide your article
into clearly defined and numbered sections. Subsections
should be numbered 1.1 (then 1.1.1, 1.1.2, ...), 1.2, etc. (the
abstract is not included in section numbering). Use this numbering also for internal cross-referencing: do not just refer
to “the text”. Any subsection may be given a brief heading.
Each heading should appear on its own separate line.
Introduction: This section should include sufficient
background information to set the work in context. The aims
of the manuscript should be clearly stated. The introduction
should not contain either findings or conclusions.
Materials and methods: This should be concise
but provide sufficient detail to allow the work to be
repeated by others.
Tables: Tables should be numbered consecutively
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in accordance with their appearance in the text and
referred as, for example, ‘Table 1’. Tables must not
appear in the text but should be prepared on separate
sheets. They must have captions and simple column
headings. Place footnotes to tables below the table body
and indicate them with superscript lowercase letters. Avoid
vertical rules. Be sparing in the use of tables and ensure
that the data presented in tables do not duplicate results
described elsewhere in the article. Captions should be
10 pt, and centered. Tables should be self-contained and
complement, but not duplicate, information contained in the text.
Figures: All graphs, charts, drawings, diagrams, and
photographs are to be referred to as Figures and should
be numbered consecutively in the order that they are cited
in the text. Figures should be cited in a single sequence
throughout the text as ‘Fig. 1’, ‘Fig. 2’, …. Figures must
be photographically reproducible. Figure captions must
be collected on a separate sheet. Figures are normally
reduced in a single column of 84 mm width. All lettering
should be legible when reduced to this size.
i) Photographs should be supplied as glossy prints
and pasted firmly on a hard sheet. When several
photographs are to make up one presentation, they
should be arranged without leaving margins in between
and separately identified as (a), (b), (c)... Magnification
must be indicated by means of an inscribed scale.
ii) Line drawings must be drafted with black ink on
white drawing paper. High-quality glossy prints are
acceptable.
iii) Color printing can be arranged, if the reviewers
judge it necessary for proper presentation. Authors or
their institutions must bear the costs.
iv) Axis labels should be of the form: Stress (MPa),
Velocity (m s-1).
v) Each figure must be supplied in digital form as a
separate, clearly named file. Acceptable
file formats are TIFF and JPEG. Images should be
saved at a resolution of at least 600 dpi at final size
(dpi=dots or pixels per inch; 600 dpi=240 dots per centimeter). Do not save at the default resolution (72 dpi).
Crop any unwanted white space from around the figure
before sizing.
Equations: Equations are numbered consecutively,
with equation numbers in parentheses flush right. First
use the equation editor to create the equation. Be sure
that the symbols in your equation are defined before
the equation appears, or immediately following. Refer
to “Eq. (1),” not “(1)”. If what is represented is really
more than one equation, the abbreviation “Eqs.” can be
used.
Results and discussions: Results should be presented
in a logical sequence in the text, tables and figures;
repetitive presentation of the same data in different
forms should be avoided. The results
should contain material appropriate to the discussion.
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راهنمای اشتراک در
فصلنامه پیام فوالد

در صورت تمايل به اشتراك فصلنامه پيام فوالد لطف ًا نكات زير را رعايت فرمائيد.
 -1فرم اشتراك را كامل و خوانا پر كرده و كدپستي و شماره تلفن را حتماً قيد فرمائيد.

 -2مبلــغ اشــتراك را مــي توانيــد از كليــه شــعب بانــك ملــي ايــران در سراســر كشــور بــه حســاب كوتــاه مــدت ســيبا بــه شــماره

 0202831627002بنــام انجمــن آهــن و فــوالد ايــران در بانــك ملــي شــعبه دانشــگاه صنعتــي اصفهــان (كــد  )3187حوالــه نمائيــد
و اصــل فيــش بانكــي را همــراه بــا فــرم تكميــل شــده اشــتراك بــه نشــاني:

اصفهــان ،دانشــگاه صنعتــي اصفهــان ،شــهرک علمــی تحقیقاتــی اصفهــان ،خیابــان  ،12واحد،A306كدپســتي84156-83228 :

ارســال فرماييــد.

 -3كپي فيش بانكي را تا زمان دريافت نخستين شماره اشتراك نزد خود نگه داريد.

 400000ريال مي باشد.
 -4مبلغ اشتراك براي يك سال با هزينه پست و بسته بندي275000
 -5در صورت نياز به اطالعات بيشتر با تلفن هاي  )031( 33932121 -24تماس حاصل فرمائيد.
فرم اشتراک
بپيوست فيش بانكي به شماره  ………....………..به مبلغ  …………….......................................ريال

بابت حق اشتراك يك ساله فصلنامه پيام فوالد ارسال ميگردد.

خواهشمند است مجله را براي مدت يك سال از شماره  …………………..به نشاني زير بفرستيد.
قب ً
مشترك نبودهام
شماره اشتراك قبل
ال مشترك بودهام
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شغل  …...........................................................................تحصيالت ......................................................

سن ….............................نشاني :استان  …................................شهرستان ........................................

خيابان ....................................................................................................................…........................
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براي اعضاء انجمن اين نشريه بصورت رايگان ارسال ميگردد.
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فرم قرارداد درج آگهی
در فصلنامه پیام فوالد

اینجانب خانم /آقای ..............................نماینده شرکت  .......................................به آدرس ..................................... ................

.......................................................................................................

شماره تلفن ...................................با اطالع کامل از ضوابط ذیل و شرایط عمومی طرح آگهی نسبت به عقد قرارداد اقدام می

نمایم.

• بازه زمانی چاپ آگهی یک فصل

آگهی ......................می باشد.

چهار فصل ( %10تخفیف)

هشت فصل( %15تخفیف)

و محل چاپ

• هزینه هر فصل آگهی  ................ريال و طراحی 1.000.000ريال(درصورت تمایل) به مبلغ کل ......................ريال تعیین می گردد.
محل چاپ آگهی
پشت جلد

صفحات داخلی جلد
صفحه استاپ
پنج صفحه اول و آخر
سایر صفحات

طرح آگهی به فرمت  TIFFیا  PDFبه صورت  CMYKو با وضوح  300 dpiدر ابعاد 21* 29/7سانتی متر(به صورت عمودی) میباشد.
* همچنین شرکت محترم موظف است پس از چاپ آگهی هزینه مربوطه را نقدا /چکی (تاریخ وصول کام ً
ال توافقی)پرداخت نماید و

همچنین در صورت اعالم انصراف پس از عقد قرارداد  %50هزینه ی چاپ آگهی را تا پایان قرارداد محاسبه و پرداخت نماید.

* در صورت انصراف از همراهی با ما پیش از آغاز فصل جدید  ،با واحد تبلیغات هماهنگ شوید در غیر این صورت آگهی شما به

صورت خودکار چاپ می گردد.

* متقاضيان درج آگهي در فصلنامه پيام فوالد ،الزم است پس از انتخاب محل درج آگهي (طبق جدول فوق) مبلغ مربوطه را به حساب

شماره  0202831627002بانك ملي ايران شعبه دانشگاه صنعتي اصفهان (كد شعبه) به نام انجمن آهن و فوالد ايران واريز و فيش مربوطه
را به پيوست فرم تكميل شده ذيل به شماره تلفن  031 -33932125فاكس نمايند.

امضاء
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دستورالعمل تهیه مقاله

در فصلنامه پیام فوالد
فصـــلنامه پيـــام فـــوالد بــا هــدف انتـــشار يـافتـــه هــاي عـــلمي

پـــژوهشي و آمـــوزشي -كاربــردي در جهــت ارتقــاء ســطح

دانــش فــوالد و صنـــايع وابـــسته در ايـــن زمينــه مــي بـــاشد.
لـــذا بـــراي تحـــقق ايــن هــدف انجـــمن آهـــن و فـــوالد ايـــران

آمادگــي خـــود را جـــهت انتشــار دستـــاوردهاي تحقيقـــاتي

محـــققان گـــرامي بصـــورت مقـاله هاي علـــمي و فني در زميـنه
هــاي مختـــلف صنايــع فــوالد اعــام مينمايــد.

راهنماي تهيه مقاله
الــف) مقــاالت ارســالي بايســتي در زمينــه هــاي مختلــف صنايــع

آهــن و فــوالد باشــند.

ب) مقــاالت ارســالي نبايســتي قبـ ً
ا در هيــچ نشــريه يــا مجلــه اي
درج شــده باشــد.

ج) مقــاالت مــي تواننــد در يكــي از بخــش هــاي زيــر تهيــه

شــوند.

 -1تحقيقي -پژوهشي
 -2مروري
 -3ترجمه

 -4فني (مطالعات موردي)1

لطفاً مقاالت خود را بـــصورت كـامـــل حـــداكثر در  10صفـحه

 A4و طبـــق دستـورالعـمل زيـر تـــهيه و به هـمراه سي دي مقـالـه
بــه دفتــر نشــريه ارســال فرماييــد.

-1عنوان مقاله :مختصر و بيانگر محتواي مقاله باشد.

-2مشــخصات نويســنده (مترجــم) بــه ترتيبــي كــه مايلنــد در

نشــريه چــاپ گــردد.
-3چكيده

-4مقدمــه ،مــواد و روش آزمايــش هــا ،نتايــج و بحــث،

64

نتيجــه گيــري و مراجــع

-5جــداول و نمودارهــا بــا ســطربندي و ســتون بنــدي مناســب

ترســيم شــده و در مــورد جــداول شــماره و شــرح آن در بــاال و

در مــورد اشــكال در زيــر آن درج گــردد .واحدهــاي سيســتم
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بين المللي ( )SIبراي آحاد در نظرگرفته شود.

-6تصاويــر و عكــس هــا :اصــل تصاويــر و عكــس هــا بايــد

بــه ضميمــه مقالــه ارســال شــود .در مــورد مقــاالت ترجمــه

شــده ارســال اصــل مقالــه همــراه بــا تصاويــر و عكــس هــاي
آن ضــروري اســت.

-7واژه هــا و پــي نوشــت هــا :بــاالي واژه هــاي متــن مقالــه

شــماره گــذاري شــده و اصــل التيــن واژه بــا همــان شــماره

در واژه نامــه اي كــه در انتهــاي مقالــه تنظيــم مــي گــردد درج

شــود.

-8منابـــع و مراجـــع :در متــن مقالــه شــماره مراجـــع در داخــل

كـــروشه [ ] آورده شــود و بــا همــان ترتيــب شــماره گــذاري
شــده مرتــب گرديــده و در انتهــاي مقالــه آورده شــوند.مراجع
فارســي از ســمت راســت و مراجــع التيــن از ســمت چــپ

نوشــته شــوند.

در فهرســت مراجــع درج نــام مؤلفــان يــا مترجمــان -عنــوان

مقالــه -نــام نشــريه -شــماره جلــد -صفحــه و ســال انتشــار

ضــروري اســت.

ساير نكات مهم

▪ تايپ مقاالت صرفاً با نرم افزار  Microsoft Wordانجام شود.
▪ از تايپ شماره صفحه خودداري شود.

▪ مطالــب تنهــا بــر يــك روي كاغــذ  210*297( A4ميلــي

متــر) چــاپ شــود.

▪ چاپ مقاله توسط چاپگر ليزري انجام شود.

▪ فصلنامه پيام فوالد در حك و اصالح مطالب آزاد است.

▪ مســئوليت درســتي و صحــت مطالــب -ارقــام -نمودارهــا

و عكــس هــا بــر عهــده نويســندگان /مترجمــان مقالــه اســت.
▪ فصلنامه پيام فوالد از بازگرداندن مقاله معذور است.

 -1مطالعــات مــوردي مــي توانــد شــامل چكيــده ،نتايــج ،بحــث،
جمــع بنــدي و در صــورت نيــاز مراجــع باشــد .رعايــت ســاير مــوارد
ذكــر شــده فــوق در مــورد مطالعــات مــوردي الزامــي اســت.

