
ال انزکریخته گری تخت
مصطفی شکرچی زاده

ارئیس ریخته گری مداوم ناحیه پیوسته سب

مجتمع فوالد مبارکه
92بهمن 

1

نهمین میزگرد صنعت



فهرست مطالب

تاریخچه ریخته گری تختال نازک•

معرفی تجهیزات ماشین ریخته گری تختال نازک•

MBDSمعرفی سیستم جلوگیری از پارگی تختال •

و اثرات آنSoft Reductionآشنایی با •

مزایا و محدودیتهای روش ریخته گری تختال نازک•

2



تاریخچه ریخته گری مداوم
:از زمان پیدایش روش ریخته گری مداوم تا کنون تغییرات زیادی از جمله 

ولیدافزایش کمیت و کیفیت ت-افزایش سرعت ریخته گری -کاهش ارتفاع ماشین ریخته گری •

حذف یا کاهش هزینه های واسطه-حذف کوره پیشگرم •

ته باعث رشد و توسعه این روش در صنعت شده است که مراحل تکامل آن را می توان بصورت ذیل دس

:بندی نمود

پیدایش روش ریخته گری مداوم و توسعه آن جهت قلزات: از قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم •

غیرآهنی

استفاده از )ورود روش ریخته گری مداوم به صنعت فوالد و رشد وتوسعه آن : 1970تا 1950•

(اسیالتور و افزایش سرعت ریخته گری

مذاب کنترل سطح ذوب،کنترل دبی)استفاده از اتوماسیون در صنعت ریخته گری : 1980تا 1970•

(وکنترل شدت خنک کنندگی

تجهیزات مدرن و خودکار و استفاده از)دوران رشد و شکوفایی ریخته گری مداوم : 1990تا 1980•

یک به و پیدایش روش ریخته گری نزد(متالوژی ثانویه و توجه به صرفه جویی در هزینه ها و انرژی

شکل نهایی 

2005رشد و توسعه روشهای ریخته گری تختال نازک و انتخاب شرایط بهینه از : به بعد 1990•
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تاریخچه ریخته گری تختال نازک

انجام آزمایشات روش ریخته گری تختال نازک در1985•
در آلمانSMSواحد پایلوت 

ریخته گری تختال CSPراه اندازی اولین ماشین 1989•
درکارخانه ( (Compact Strip Productionنازک 

Nucorآمریکا

ر انجام آزمایشات مشابه ولی با تجهیزات متفاوت د1985•

واحد پایلوت دانیلی در ایتالیا

در Thin Slab Casterراه اندازی اولین ماشین 1995•
Algomaکانادا

عقد قرارداد و شروع عملیات اجرایی احداث 1996•
2002کارخانه سبا و راه اندازی آن در سال 
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5

شرکت دانیلیTSCتصویر شماتیک از واحد تولید ورق 

سباتصویر شماتیک از واحد تولید ورق
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SMSشرکت( عمودی)CSPتصویر شماتیک از ماشین 

SMSشرکت  CSPتصویر شماتیک از واحد تولید ورق 



سباگری مشخصات ماشین ریخته 

قوسی-عمودی : نوع ماشین •

قیفی شکل H2: قالب •

800-1560:عرض قالب •

خروجی قالبmm62: ضخامت •

SR:mm45-50ضخامت بعد از •

m/min6-3.5: سرعت ریخته گری •

مجهز به کنترل موقعیت8: تعداد سگمنت •

mm5000: شعاع ماشین •

Airmistآب و هوا : خنک کنندگی تختال •
0-400هیدرولیکي با فرکانس : سیستم نوسان •

سیکل در دقیقه
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(Ladle Turret) برج پاتیل چرخان

اولین تجهیز ماشین ریخته گری 

:که وظیفه های ذیل را بعهده دارد

نگه داشتن پاتیل مذاب -1

درطول زمان ریخته گری 

تعویض پاتیل در کوتاهترین -2

زمان در طی سکوئنس 

از ایننن تجهیننز ظرفیننت دو پاتیننل پننر و یننا یننک پننر و یننک خننالی را دارا بننوده و بننا  بهننره گیننری

rotary coupling درجه را دارد360جهت تغذیه سیاالت مورد نیاز امکان چرخش.
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(Tundish Car) تاندیشکار

ای این تجهیزبا دارا بودن سیستم ه•
وظیفه ،xyzمحرکه در سه محور

:های ذیل را بعهده دارد

ین استقرار و جابجایی تاندیش ب1.
مشعلهای پیشگرم و قالب 

درقالب(SEN)تنظیم نازل تاندیش 2.

در SENحرکت عمودی نازل 3.
جهت (shifting)طول سکوئنس

کاهش خوردگی نسوز

لودسل های سیستم توزین ومانی•
(  یلنگهدارنده شرود زیر پات)پالتور 

از دیگر تجهیزاتی هستند که 
.تاندیشکار به آن مجهز میباشد
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Tundishتاندیش 
ین پاتیل تاندیش یا پاتیل میانی ظرفی است ب

:و قالب که وظایف ذیل را به عهده دارد

خه توزیع مذاب موجود در پاتیل بین شا•

در ماشینهاي )های ماشین ریخته گری

(چند شاخه

ک در ثابت نگهداشتن فشار فرو استاتی•

طول فرایند ریخته گری

پیوستگی ریخته گری وقطع نشدن•

جریان مذاب بداخل قالب در زمانهای 
تعویض پاتیل

جذب ناخاصي هاي ذوب•
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استوپر

میله ای از جنس مواد دیرگداز جهت •

کنترل دبی مذاب خروجی از تاندیش

( SEN)نازل غوطه ور

Submerged Entry Nozzle

از جنس مواد دیرگداز جهت انتقال •
مذاب از تاندیش به قالب
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SENوظایف و ویژگی های نازل 

ب هدایت فوالد مذاب تاندیش به زیر سطح آزاد ذوب در قال•

اکسید شدن و)جهت جلوگیری از تماس ذوب با اتمسفر
(جذب نیتروژن

ذاب ایجاد الگوی مناسب سیالن و توزیع یکنواخت و آرام م•

قالبدر 

ب با صخامت کم قالبسشکل هندسی متنا•

جهت ZrO2از جنس (پودر قالب)ناحیه در تماس با سرباره •

مقاومت در برابر خوردگی
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SENتصاویر 
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Mould( کریستالیزاتور)قالب 

ونی وظیفه این تجهیز شروع انجماد وتشکیل پوسته بیر•

نندگی تختال با استفاده از چهار صفحه مسی آبگرد وخنک ک

. غیرمستقیم مذاب میباشد 

ارد و موقعیت قالب در بین تاندیش و اولین سگمنت قرار د•

.نصب میگردد( اسیالتور)بر روی میز نوسان 

یدگی ضخامت کم و لزوم قرارگیری نازل در قالب باعث پیچ•

ده شکل صفحات مسی قالب و همچنین نازل غوطه ور گردی
.است
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های قسمت قیفی شکل قالب در ماشین

دانیلی با شیب مالیمی کاهش وتا 

سگمنت صفر ادامه دارد ولی در 

ی ماشینهای دماگ تا اواسط قالب قیف

شکل و خروجی آن بدون انحنا 

.    میباشد

ه سطح ذوب در قالب توسط یک چشم

ترل رادیو اکتیو و گیرنده مربوطه کن

و با توجه به سرعت ریخته گری 

سته توسط این سیستم فرمان باز و ب
.  شدن به استوپرارسال میگردد

15



دو بر روی فریم اصلی قالب
صفحات سیستم محرکه

شیب باریک  جهت تغییر

و یا تغییر عرض صفحات

ریخته گری تعبیه حین

گردیده که هر طرف شامل 
و گیریبکسدو سروو موتور

. دمستقل و جک پیچی میباش
Casting Floor

Oscillating Table

Gear Boxes 

and Motors

Spindles

Screw Jacks

Mould Frame

Narrow Face

ریگسیستم تغییر عرض قالب حین ریخته 
On-Line Mould Width & Tapper Control
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ترموکوپل های قالب

راحل در پشت صفحات مسی تعدادی ترموکوپل نصب شده که م•

سرد شدن مذاب را از طریق رسم گراف حرارتی نمایش داده و 
مورد استفاده  Break Outبرای جلوگیری از پارگی تختال 

.قرار میگیرد

ترموکوپل 90علیرغم پیچیدگی طرح صفحات با توجه به تعداد •

عدد در صفحات باریک 7نصبی در صفحات عریض و 

و افزایش قیمت و همچنین زمانهای ( عدد194مجموعا )

مونتاژ ، دمونتاژ و سرویس ، این سیستم از مزایای زیادی

.برخوردار میباشد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد
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نمایی از پشت صفحات عریض قالب

Channels for Primary Cooling

Holes for Thermocouples Holes for Plate Clamping

Funnel
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Multi 

Taper

نمای جانبی صفحات باریک قالب
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سیستم آنتي بریکوت

Mould Breakout Detection System(MBDS)

با تعریف کردن یک رنگ مشخص براي هر دما، دماهاي •
ویر اندازه گیري شده توسط ترموکوپل هاي قالب به یک تص
لف با تبدبل میگردد که با این روش تغییرات دما در نقاط مخت

.سرعت بیشتري قابل تشخیص میباشد

دگي ، با مطالعه تغییرات دما در شرایط مختلف از قبیل چسبی•
ک پارگي شمش ،عدم روانکاري مناسب انقباض شدید و یا تر
رایط طولي شدید ، یک آلگوریتم  طراحي و بوسیله آن وقوع ش

.فوق تشخیص داده میشود

کوپل اساس کار این سیستم مقایسه دماي هر توموکوپل با ترمو•
.  هاي مجاور و اندازه گیري شیب تغییرات دما میباشد
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مزایای سیستم آنتی بریکوت

MBDS

کنترل رفتار پودر روانکار در قالب1.

لوگیری تشخیص چسبیدگی و یا پارگی تختال در قالب و ج2.

.B.Oاز 

تشخیص ترک طولی تختال و انجام اقدامات اصالحی 3.

کنترل الگوی سیالن مذاب در قالب4.
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تصویر ترموگراف قالب
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فوت رول 

قالب رولیکهای نصب شده زیر طرفین عریض فریم اصلی•

روج از اولین قسمتی میباشد که تختال بالفاصله پس از خ

.صفحات مسی با آن تماس دارد

حات شکل این رولیکها دقیقا مشابه پروفایل خروجی صف•

بوده و جهت جلوگیری از خم شدن آنها در اثر فشار 

.فرواستاتیک هر کدام چهار تکه میباشند

.در این ناحیه تختال مستقیما توسط آب خنک میگردد•
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سگمنت ها

تختال پس از شکل گیری و انجماد پوسته در قالب وارد •
مجموعه سگمنتها وظیفه هدایت ، خنک . سگمنتها میگردد

.دکنندگی و کاهش ضخامت تختال با مغز مذاب را بعهده دارن

سمت هر سگمنت از دو قسمت ثابت و متحرک تشکیل شده که ق•
اشد و ثابت به اسکلت اصلی ماشین متصل و بدون حرکت میب

ت قسمت متحرک توسط سیلندرهای هیدرولیک به قسمت ثاب
.متصل میباشد

وده و سیلندرهای هیدرولیک مجهز به سیستم کنترل موقعیت ب•
طرف را بطور اتوماتیک و با دقت باال فاصله بین رولیکهای دو

امین تنظیم و همچنین نیروی مورد نیاز کاهش ضخامت را نیز ت
.                                                                                                                             مینماید
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(سبا)سگمنت صفر

جفت رولیک به قطر 12داراي •
150mm میباشد که بدلیل فشار

از فرواستاتیک باال و نیروي مورد نی
کاهش ضخامت تختال در این منطقه 
جهت جلوگیري از خم شدن رول ها 

ده تکه استفاده گردی3،از رولیک هاي 
. است

دو قسمت ثابت و متحرک در قسمت •
بصورت لوالیي و در ( ورودي)باال 

توسط دو ( خروجي)قسمت پایین 
.اشدسیلندر هیدرولیکي بهم متصل میب

ردیف اول داراي انحنا 5رولیک هاي •
بوده و بتدریج باعث حذف انحناي 

.تختال خروجي از قالب میگردد
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مقطع سگمنت صفر

ردیف اول رولیک ها عمودي و 4•
قوسي شکل 12تا 5رولیکهاي ردیف 

تا mm42000میباشد که با شعاع 
5000mmه بتدریج باعث ایجاد قوسي ب

.در تختال میگرددmm5000شعاع 

ه سیلندر هاي هیدرولیکي با مجهز بودن ب•
سیستم کنترل موقعیت وظیفه کاهش 

ضخامت تختال در حالت مغز مذاب را 
.بعهده دارد 

یم از رولیکها و یاتاقانها بصورت غیرمستق•
.داخل توسط آب خنک میگردد

افشانک اسپري آب و هواي نصب 144•
شده روي این سگمنت وظیفه خنک کاري

.تختال را بعهده دارد

ریس روانکاري بیرینگها بوسیله تزریق گ•
.توسط سیستم هاي مرکزي انجام میشود
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(سبا)1-6سگمنت 

جفت 5داراي 1-6سگمنت هاي •

mm150رولیک دوتکه به قطر 

.میباشدmm5000و داراي قوس 

قسمت ثابت و متحرک این  •

سیلندر 4سگمنتها توسط 

ترل هیدرولیک مجهز به سیستم کن

.موقعیت بهم متصل شده است

از وظیفه این سیلندرها جلوگیري•

فرو باد کردگي تختال در اثر فشار

و انجام (Bulging)استاتیکي 

 Softعملیات کاهش ضخامت 
Reduction میباشد.
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1-6مقطع سگمنت 

سیستم هاي خنک کاري رولها و•

یاتاقانها و روانکاري با گریس

.مشابه سگمنت صفر میباشد

مجهز به افشانکهاي اسپري آب و•

هوا جهت خنک کاري تختال با 

اندکي تفاوت در چیدمان و تیپ

ر نازل ها نسبت به سگمنت صف

.میباشد
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7سگمنت 

جفت رولیک 5دارای 7سگمنت •
و mm180هرزگرد دو تکه به قطر 

داراي دو پینچ رول کشاننده به قطر
mm200میباشد.

ردن وظیفه اصلي این سگمنت صاف ک•
ختال تختال و اعمال نیروي کشانندگي ت

به کمک پینچ )توسط پینچ رولها 
.میباشد( رولهاي پوسته زدا

4سیلندر هیدرولیک بوده که8دارای •
4عدد جهت قسمت متحرک سگمنت و 
عدد جهت حرکت رولیکهای باالیی 
ی پینچ رولها و اعمال نیروی کشانندگ

.بکار می رود
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7مقطع سگمنت 

هت این سگمنت فاقد افشانک ج•

م خنک کردن تختال بوده و الز

ز است عمل انجماد تختال قبل ا

ده رسیدن به این منطقه کامل ش
.باشد

د که پینچ رولها یک تکه میباش•

وتکه با استفاده از بیرینگهای د
(split bearing ) در وسط از

خم شدن آن جلوگیری شده 

.است
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Rotary Descaler پوسته زدا

و قبل 7این تجهیز بعد از سگمنت •
از قیچي قرار گرفته و عالوه بر

جدا کردن پوسته هاي اکسیدي از 
سطح تختال بوسیله آب وظیفه 
.اردکشانندگي تختال را نیز بعهده د

پوسته زدا داراي دو پینچ رول •
در طرفین mm350کشاننده بقطر 

.نازل چرخان در وسط میباشد8و 

حرکت چرخشي نازلهاي آب •
قرارگرفته روي چهارهدر چرخان 

توسط موتور هیدرولیکي انجام 
.میشود
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تصویر شماتیک ازباالي پوسته زدا
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Pendulum Shearقیچي پاندولي

قیچي پاندولي جهت برش •
ل سرتختال، برش تختال به طو

مورد نیاز و خرد کردن تختال 
توقفات )در شرایط اضطراري 

مورد استفاده (کوتاه مدت نورد
.قرار میگیرد

نیروي برش توسط موتور •
نگ الکتریکي و با حرکت میل ل

که تیغه ها روي آن نصب شده 
.تامین میگردد

ندر حرکت پاندولي توسط دو سیل•
دول هیدرولیکي که در طرفین پان

.قرار دارد انجام میشود
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Dummy Barدامي بار 
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جداکننده دامي بار

جهت جداکردن زنجیر دامي •

بار از سر تختال در شروع 

.ددریخته گري استفاده میگر

ین موقعیت قرارگیري آن در ب•

پوسته زدا و قیچي پاندولي

.میباشد
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Soft Reduction
شکل دهي نرم تختال امروزه در دنیا به عنوان یکي از روشهاي •

.کاهش هزینه در تولید تختال به شمار مي آید

این عمل زماني انجام میگیرد که تختال شامل یک پوسته جامد در•
.سطح و یک حوضچه مذاب درون این پوسته جامد شده باشد

جام این عملیات توسط یک یا چند سگمنت انجام مي گردد که نحوه ان•
تعیین و فاصله  LCRآن توسط سیستم کنترل دینامیکي حوضچه مذاب 

اتیک بین رولیک ها در سگمنتهاي مختلف بطور مجزا و بصورت اتوم
.تغییر میکند

براساس گرید فوالد ، سرعت Liquid Core Reductionسیستم •
ال را ریخته گري ودماي مذاب میزان رشد پوسته و پروفایل دمایي تخت

.را تعیین میکندSRمحاسبه و نقطه پایان 

خارج ازمحدوده مجاز میتواند باعث اعمال نیروي فشاري SRانجام •
مازاد و شکل گیري ترک ها در تختال و همچنین آسیب سگمنتها 

.  گردد
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(SR)مزایاي کاهش ضخامت نرم

ذاب شکل دهي باعث ایجاد یک حرکت انتقالي میشود که مخلوط شدن م•
:ددر حال انجماد را بدنبال دارد و بهمین دلیل شامل مزایاي ذیل مي باش

Segergasionکاهش جدایش •

ه هاي با حرکت انتقالي ،فوالد مذاب مرکز با دماي باالتر در تماس با شاخ
گردد دندریتي قرار گرفته و باعث شکسته و ذوب شدن و کاهش آنها می
.و با مخلوط شدن باعث رقیق شدن عناصر جدایشي مرکز میشود

یکنواختي ساختار•

ن دانه عملیات مکانیکي در مراحل پایاني کاهش ضخامت باعث شکسته شد
ها هاي ستوني و در نتیجه تسریع جوانه زني و ریز تر شدن دانه

.  میگردد
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مزایاي تولید ورق به روش ریخته گري تختال نازک

کمترگذاريسرمایههزینه-1

200درمقابلسالدرتنمیلیون6-3تولیدباواحدهايبرايتنازايبهدالر1000
TSCدرتنازايبهدالر

ظرفیتبهتوجهباارزانتر%65-30میزانبهتولیدهزینه-2

نههزیکاهشوکمترانسانينیرويبهنیاز،جابجایيوتختالانبارشبهنیازعدم
تعمیراتونگهداري

انر ژ يدرمصرفجوئيصرفه-3

نوردنیازموردانر ژيکاهشوتختالپیشگرمبهنیازعدم

بهمذابلتبدیفرایندزمان،بازارشرایطوتغییراتبهپاسخسرعتوپذیريانعطاف-4
ودوجریخته گريحیندرقالبعرضتغییرامکانو(دقیقه30ازکمتر)کوتاهورق
(کمحجمبافوالدتولید)دارد

فشردگيبهتوجهبافرایندترراحتکنترل-5

کارخانهاحداثجهتنیازموردفضايکاهش-6

Softوباالانجمادسرعتبهتوجهباتریکنواختوترظزیفساختارایجاد-7 Red.
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تولید ورق به روش ریخته گري تختال نازکمحدودیت های 

%0.15تا % 0.07عدم امکان ریخته گری فوالد با کربن •

(محدوده پری تکتیک)
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جمع بندي
از تولید ورق در آمریکا به روش تختال % 19925در سال •

تا 25به حدود 2000نازک تولید مي شد که این عدد در سال 
.افزایش یافت% 35

دنیا در حال حاضر با استقبال شدید کارخانجات تولید ورق در•
عدد 120تعداد ماشین هاي ریخته گري تختال نازک به حدود 

رسیده و این تعداد در حال افزایش میباشد

50-70نسبت به 70-90به بعد ضخامت قالب 2005از سال •
.ترجیح داده شده است

جهت بهره مندی از مزایای این روش ونداشتن محدودیت   •
نازک ریخته گری گریدها ی مختلف معموال خطوط پیوسته تختال

.احداث میگرددConventionalدر کنار خطوط 
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تشکر و قدرداني

41


