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راهنمای انتشار مقاله در ماهنامه فوالد
ماهنامه فوالد برای گسترش دانش
متالورژی با هدف انتشار پژوهشهای
اساتید ،محققان و مهندسان کشور،
گسترش و ارتقای پژوهش صنعتی و
کاربردی نمودن دستاوردهای علم و
صنعت آماده است تا حاصل تحقیقات
و بررسیهای عزیزان را به صورت
مقالههای علمی و فنی در زمینه فوالد
منتشر نماید این ماهنامه مقاالت
اجتماعی و فرهنگی را در راستای
شکوفایی صنعت پذیراست.
مقالهها میتوانند در برگیرنده
موضوعهای زیر باشند:
در بخش علمی ،فنی موضوعهای
زیر مثال زدنی است:
ل دادن فلزات ،ریختهگری،
شک 
اتصال فلزات ،متالورژی پودر ،عملیات
حرارتی ،مهندسی سطح و مواد فلزات
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اجتماعی

و آلیاژها و استخراج و تهیه آهن
پژوهش ،توسعه و نوآوری در علم و
صنعت متالورژی تولید پایدار و محیط
زیست ،بازار جهانی فوالد و...
در بخش اجتماعی نیز موضوعهای
زیر راهنمای مناسبی در تألیف مقاالت
است:
مدیریت به ویژه مدیریت صنعتی،
استاندارد ،اقتصاد فوالد ،جامعهشناسی
صنعتی ،استرسهای شغلی ،جامعه
شناسی کار و شغل ،سازمان تجارت
جهانی ،جهانیسازی ،تجارت
الکترونیک و ...
به منظور تسریع در داوری و
ارزیابی مقاله های ارسالی از همکاران،
مهندسین و اساتید محترم تقاضا
مینماید با توجه به راهنمای تهیه
مقاله ،ما را در گسترش کمی و کیفی

ماهنامه فوالد یاری رسانند.
ویژگیهای مقالههای موردپذیرش
به ترتیب اولویت
 -1مقاالت کاربردی و تحقیقی
و پژوهشی :در کلیه گرایشهای
مهندسی مواد و متالورژی؛
 -2تدوینی و مروری :به مفهوم
جمع بندی نظریه های گوناگون در
مورد یک موضوع خاص با استفاده از
مراجع و منابع مختلف.
 -3ترجمه مقالههای ارزشمند
نشریات و کتب خارجی.
توجه :مقاله های ارسالی نباید قبال
در نشریات داخلی و خارجی چاپ
شده باشد.
اجزای ضروری مقاله
 -1چکیده مقاله حداکثر در 5
سطر و حتی المقدور به زبان التین

نيز باشد؛
 -2مقدمه؛
 -3نتیجهگیری؛
 -4واژههای کلیدی فارسی و
انگلیسی؛
 -5نمودارها باید به زبان فارسی و
شماره و شرح نمودار زیر آن نوشته
شده باشد؛
 -6تمام معادلهها با حروف و عالیم
مناسب باشد .شماره هر معادله در
سمت راست آن داخل پرانتز نوشته
شود؛
 -7همه مراجع اعم از فارسی و
انگلیسی به ترتیب حروف الفبایی
نویسندگان نوشته شوند .در فهرست
مراجع ذکر نام مولفان ،عنوان مقاله،
نام نشریه ،جلد ،سال انتشار و صفحه
شروع و پایان ضروری است .در مورد

مقالههای کوتاه ذکر منابع اصلی تهیه
مقاله و نویسنده کافی است؛
 -8تصاویر و عکسها :اصل تصاویر
و عکسها با کیفیت مطلوب باید
ضمیمه مقاله باشد؛
 -9در مورد ترجمه ها ،ارسال اصل
مقاله یا کپی مقاله ضروری است؛
 -10مقاالت تایپ شده در برنامه
 word 2007-2003باشد.
سایر نکات ضروری
مقاالت خود را میتوانید از راههای
زیر ارسال نمایید:
 -1از طریق ایمیل:
folad@esfahansteel.com
 -2از طریق ارسال پستی به نشانی
روابط عمومی ذوبآهن اصفهان دفتر
ماهنامه فوالد
* نشانی کامل پستی ،شماره تلفن

تماس نویسنده و ذکر مدرک تحصیلی
ضروری است؛
* همراه با مقاله خود یک قطعه
عکس ،تصویر کارت ملی و تصویر
مدرک تحصیلی را از طریق ایمیل
ارسال فرمایید.
* چکیده مقاله حداکثر در  5سطر
و حتی المقدور به زبان التین ارسال
شود .
* شماره حساب بانکی خود را
جهت دریافت حق مقاالت پس از
چاپ قید نمایید؛
* مسئولیت درستی و صحت
مطالب ،ارقام و نمودارها بر عهده
نویسندگان مقاله است؛
* جهت اطالعات بیشتر می توانید
با شماره تلفن 0315257-4936
تماس حاصل فرمایید .

اجتماعی
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بازار ريل ايران
نویسنده :اردشیر حسینی منجزی

مقدمه

توسعه شبكه حمل ونقل ريلي بدون ترديد در زيرساخت و توسعه
متوازن و پايدار نقشي اساسي داشته و سهم تعيين كننده آن درتوسعه
ناخالص ملي و نقش پيش نياز آن در توسعه بخشهاي اقتصادي،
تجارت ،صنعت ،كشاورزي و ديگر زيربخشهاي اقتصادي /اجتماعي
و اشتغالزايي قابل انكار نيست .حمل و نقل ريلي به لحاظ كاهش قابل
مالحظه در مصرف انرژي ،ايمني فوق العاده باال ،تلطيف محيط زيست
به لحاظ مصرف سوخت فسيلي كمتر و كاهش هزينههاي كنترلي و
نظارتي ،تاثير قابل توجهي دركاهش قيمت تمام شده نسبت به حمل
ونقل جاده اي بويژه در مسافتهاي طوالني دارد.
ريل اصليترين جزء روسازي راه آهن مي باشد كه در تماس مستقيم با چرخ وسايل نقليه ريلي قرار
داشته و تحت بارهاي متعددي در جهات قائم ،طولي و جانبي قرار گرفته و داراي پروسه خاص و پيچيده
نوردي ميباشد .براساس مدارك موجود ،نخستين خطوط ريلي به معنايي كه امروزه ميشناسيم در معادن
ذغالسنگ كشورهاي آلمان و انگليس احداث گرديده است و نخستين ريلچدني در سال  1767توسط
 Reynoldsساخته شد .در حال حاضر ۹3درصد جابجاییها در كشور عزيزمان ايران از طریق جادهها انجام
میشود و این در حالی است که  ۸۰میلیون تن کاال در سطح راههای ارتباطی کشورمان در تردد هستند و
متاسفانه سهم ریل در جابجایی این مقدار کاال بیشتر از  7درصد نیست.
كشورهاي توليدكننده ريل در
جهان
 -1اتريش (وست آلپاين)
 -2تركيه (كاردمير)
 -3آمريكا
 -4آلمان()KUK
 -5ژاپن(کوفو )THK
 -6چين (شين يانگ ،پنگانگ،
باوتو)
 -7هند (سيل)
 -8ايتاليا (لوچيني ،آفرپي)
 -9انگليس (بريتيش استيل)
 -10فرانسه
 -11روسيه
 -12اكراين
 -13اسپانيا
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 -14روماني
 -15لهستان
 -16ايران (ذوبآهن اصفهان /
بزرگترين توليد كننده ريلخاورميانه
ديده ميشو د كشورهاي چين،
تركيه ،اوكراين ،روسيه ،امارات ،هند
و  ...از جمله كشورهاي صـادركننده
ريـل به كشـور جمهوري اسـالمي
ايـران درشش ماهه اول سال1395
بودهاند.
(هرچند اين واردات بيرويه،
نتوانست قطار توليـد داخلي را از
ب آهن
مسيـر خود خارج كند و ذو 
اصفهان با توليـد ريل ملي قافيـهدار
بزرگترين توليدكننده ريل خاورميانه
ميباشد).

به لحاظ ماهيت نيـروهاي وارده
برخطوط راه آهن اعم از:
 نيروهاي استاتيكي() Static loading
 نيروهاي شبه استاتيكي( ) Quasi-Static loading
 نيروهاي حرارتي( ) Temperature loading
 نيروهاي ديناميكي( ) Dynamic loading
در سطح جهاني پروفيـلهايي با
وزنهاي مختلف طراحي و ساختـه
شده اند.
انواع ريل
 )1ريلهاي حمل و نقل
( ) Transport Rails

علمی  -تخصصی

5

Scientific-Cultural-Social Magazine
Esfahan Steel Company

 ،اجتماعــی ،فرهنگــی
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

كشورهاي صادركننده ريل به ايران درشش ماهه اول سال1395

میزان حجم صادرات کشورهای صادرکننده ریل به ایران در شش ماهه اول 95

 )2ريلهاي حمل ونقل تراموا
( ) Tram Transport Rails
 )3ريلهاي باعرض باال
( ) Rails For crossover
 )4ريلهاي سبك
( ) Light Rails
 )5ريلهاي جرثقيل
() Cranes Rails
استاندارد ريل
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در سطح جهاني از استانداردهاي
Americian
مختلفي چون،
European
Standard
Standard ، British Standard
Standard
،Russian
استـانداردهاي چيني و ...بستـه به
نوع مصارف استفاده ميگردد .ريل
توليدي شركت ذوبآهن اصفهان
ب ه عنوان بزرگترين توليد كننده

ريل درخاورميانه ،مطابق با فيش
 UIC860و براساس استاندارد EN
 13674-1با گريد )A900( R260
ميباشد.
يكي از متداولترين روشها جهت
طبقه بندي ريـلها  ،استفاده از وزن
واحـد طول آنها بهعنـوان مبناي
طبقه بنـدي است  .هر چه وزن واحد
طول ريـل بيشتـر باشد ،مشخصات
هندسي آن مثل سطح مقطع ،ممان
اينرسي و لنگر مقاوم ،باالتر است.
اتحاديه بينالمللي راهآهنها ()UIC
اصليتريـن مرجعي است كه كشـور
ايران در خطوط ريلي خود از مقاطع
پيشنـهادي آن استفـاده ميكنـد.
(جدول)1
مشخصات مكانيكي ريلها
مشخصات مكانيكي ريل برحسب
جنس فوالد ريل متفاوت است.
ريلها معموالً از سه نوع فوالد با
درجه سختي  900 ، 700و 1100

مگاپاسكال ساخته ميشوند .مدول
ارتجاعي و وزن مخصوص هر سه نوع
فوالد معادل  210000مگاپاسكال و
 7/85تن بر متر مكعب است  ،ليكن
مقاومت كششي نهايي برحسب
سختي فوالد به شرح زير تعيين
ميشود :
 مقاومت كششي نهايي فوالدبا سختي  ، 700بين  680و 830
مگاپاسكال ( فوالد معمولي )
 مقاومت كششـي نهايـي فـوالدبا سختـي ،900بيـن 880تا 1030
مگاپاسكال ( فوالد سخت )
 مقاومت كششـي نهايي فـوالدبا سختي ،1100باالتـر از 1080
مگاپاسكال (فوالد فوقالعاده سخت)
خواص مكانيكي ريلهايمصرفي شامل تنش تسليم ،تنش
كششي نهايي و درصد ازدياد طول
پس از ايجاد ترك بايد مطابق با
جدول 2باشد.
تركيبات شيميايي فوالد ريل
فوالدهاي مصرفي در انواع ريلها
بايد از نظر شيميايي داراي تركيبات
خاصي باشند .رعايت اين تركيبات
و مقادير مجاز آن طبق جدول زير
براي ريلهاي مورد استفاده الزامي
است.
ريلهاي توليدي در شركتذوبآهن اصفهان از نوع
( 46E2(U33و ( 54E1(UIC54و
( 60E1(UIC60مطابق استاندارد
وفيش
DIN 13674-1 EN

ي هاي مختلف
پروفيل هاي با وزن هاو طراح 

جدول :1مشخصات وزني برخي از مقاطع ريل مورد استفاده در ايران

 UIC860عرضه مي گردد.
 طول ريلهاي توليدي درشركت ذوب آهن اصفهان  18الي
 36متري مي باشد.
ضوابط انتخاب نوع فوالد ريل
استفاده از ريلهاي با سختي
 900مگاپاسكال در تمامي خطوط
ي اسالمي ايران
راهآهن جمهور 
مجاز است .براي انتخاب سختي

بين  900و  1100مگاپاسكال براي
ي بايست با در نظر گرفتن
ريل ،م 
تناژ عبوري ساليانه ،سختي چرخها،
نيروهاي وارده و ...انتخاب سختي
مناسبي براي ريل صورت ميگيرد.
خ هاي موجود
با توجه به سختي چر 
ي اسالمي ايران،
در راهآهن جمهور 
انتخاب سختي كمتر از 900
مگاپاسكال براي ريل مجاز نميباشد.

علمی  -تخصصی
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تنش كششي نهايي و درصد ازدياد طول مجاز فوالدهاي مختلف ريل

ريلهاي توليدي درشركت ذوب آهن اصفهان

خواص مكانيكي فوالد ريل

درصد وزني عناصر شميايي انواع ريلها

جدول :1مشخصات وزني برخي از مقاطع ريل مورد استفاده در ايران

( )1عرض كالهك ريل به فاصله
 14ميليمتر از سطح فوقاني آن
اندازه گيري شود .
( )2ضخامت جان در نقطهاي كه
كمترين است ،اندازه گيري مي شود.
سخن پاياني؛ «چشم اندازريل»
ظرفیت تولید بخشهای مختلف
سازمان توسعه و نوسازی معادن،
مطابـق با بـرنامه چهارم باید بیش
از دو برابر رشد نماید که در صورت
تحقق این میـزان رشد ،پیش بینی
ی شود تنـاژ حمل ریلی مـواد به
م
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حدود  30میلیون تن در پایان برنامه
چهارم برسد .عدم افزایش تولیـد
فوالد مطابـق برنامه چهارم توسعه
و تاخيـر در بهـر ه برداری از برخی
واحـدهاي فوالدي ،عـدم توسعه
خطوط ریلی کشور با توجه به کمبود
ظرفیـت حمل ریـلی طی سالهای
گذشتـه و همگام نبـودن افـزایش
ظرفیـت آن به نسبت دیـگر صنایع
بهخصوص صنعت فوالد ،ضمن اينكه
پاسخگـوی نیـاز کشـور نمیباشـد،
همچنين در صورت عدم برنام ه ریزی

الزم و عدم اجرای سریع طرحهای
ریلی مطابق با سند چشمانداز ،بار
حمل مـواد اولیـه فوالد سـازان به
جادههای کشور منتقل گرديده و به
لحاظ موقعیـت کانـونهای تامیـن
مواد اولیـه ،آسیبهای فـراوانی را
متوجه کشور خواهد نمود.
ميزان مصرف ريل در خطوط
ريلي
به طـور كلي ،مصرف ريـل در هر
سال ،برپايه ميزان بازسازي خطوط
ي باشـد.
و احداث خطوط جديـد م 

رواداريهاي مجاز مربوط به ابعاد هندسي ريل

ل هاي مورد استفاده
ل ترين ري 
متداو 
در خطوط راه آهـن پروفيـلهاي
 UIC54و  UIC60ميباشند.
با توجه به اينكه هر متر ريل
 ، UIC60حدود  60كيلوگرم وزن
دارد؛ را ه آهن براي هر كيلومتر
ريلگذاري ،نياز به حدود  120تن
ريل دارد .ريل مورد نيازكشوردرطي
ساليان اخير ،عمدتاً از كشورهاي
روسيـه ،چيـن ،هنـد ،تركيه،
ت هاي آلماني
اكراين ،ايتاليا و شرك 
و اتريشي وارد شده است.

در حال حاضـر ميـزان خطوط
اصلي ريلي در كشور حدود 12000
كيلومتـر است كه با توجه به سند
چشمانداز  20ساله كشـور بايد تا
سال  1404به  25000كيلومتر
افزايـش يابد .براي احداث 13000
كيلومتـر خطوط جديد ريلي طي
 9سال آينـده ،بايد ساالنه به طور
ميـانگيـن  1445كيلومتـر خطوط
ريلي احداث گـردد .افزون بر اين،
را ه آهـن بايد طبـق برنامـه ساالنه
 300كيلومتر بازسازي خطوط ريلي

انجام دهد .اين بدين معنا است كه
ميانگين نياز ساالنه به ريل براي
رسيدن به اهداف چشم انداز حدود
ي باشد .كه نياز به
 207000تن م 
رشدي معادل با  8/5درصد درسال
دارد.
برآورد واقع گرايانه ريل
نـگاهـي بـه آمـار واردات در
سالهاي گذشته و نيز روند توسعه
خطوط ريـلي طي سـالهاي اخيـر،
ي دهد كه ميـزان احـداث
نشـان م 
خطوط جديد ريلي به طور ميانگين
حـدود  250كيلومتر در سال و
ميزان بازسازي خطوط حدود 150
كيلومتر در سال (در مجموع 400
كيلومتر در سال) بوده است .براي
دستيـابي بـه اهـداف چشـ م انـداز
20سالـه سرعت بازسازي و احـداث
بايد نزديك به  4/4برابر شود ،كه
عملكرد گذشته ،آنرا دور از دسترس
مينماياند.
واژ ه ها :
UIC:

اتحاديه بينالمللي راهآهنها با
عضويت بيش از  100كشور است كه
براي هماهنگي و بهبود مشخصات
فني تشكيل شده و مدارك و مراجع
علمي ،فني و اجرايي زيادي را تهيه
و بصورت استاندارد ارائه نموده است.
AREMA
(American
Railway Engineering and
Maintenance-of –way Association):

انجمن مهندسي راه آهن آمريكا

علمی  -تخصصی
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ارزیابی وضعیت كك جهان
در سال 2016
تهيه و تنظيم :مهندس محمد حسن جوالزاده

مقدمه
کک مواد اصلی احیأ و ذوب کننده سنگ آهن در کوره بلند ها بحساب می آید .میزان تولید چدن
مذاب جهان در سال  1159.3 ، 2016میلیون تن بوده است .میزان تولید کک دنیا نیز  649.128میلیون
تن گزارش شده است .بر روی کیفیت کک کیفیت اجزای ذغال ،آماده سازی بلند ذغال ،عملیات
خاموش کردن و پارامترهای فرایند کک سازی مهمترین عوامل تأثیر گذار هستند .بزرگترین تولید
کننده کک جهان با  449.11میلیون تن کشور چین بوده است .سهم نواحی اتحادیه اروپا و شمال آمریکا
و کشور های مشترک المنافع در تولید کک جهان 14.2 ، 38.745و  43.226میلیون تن بر آورد شده
است .سهم قاره آسیا و آمریکای التین در تولید کک ،به ترتیب 530و 13.1میلون تن گزارش شده است.
کشور های خاور میانه  -شمال آفریقا و جنوب آفریقا به ترتیب  5.58و  1.824میلیون تن کک تولید
کردند .میزان تولید کک بزرگترین شرکت فوالد جهان آرسلور میتال در سال قبل  25.4میلیون تن به
ثبت رسیده است .در بین کشورهای اسالمی کشور ترکیه با تولید  4.48میلیون تن کک در رأس قرار
دارد .سهم شرکت های گروه ادمیر و کاردمیر در تولید کک ترکیه به ترتیب  3.32و  1.06میلیون تن
اعالم شده است .در سال  2016نسبت تولید کک به چدن مذاب در جهان و کشور چین به ترتیب 55.6
و  64در صد برآورد شده است.
توليـد کـک د ر کشـورهای
مختلف جهان
در سال  2016در جهان بالغ بر
 649میلیون تن کک تولید شده
است .سهم کشور چین در این
تولید  69.2بوده است .در شکل 1-
روند تولید کک کشورچین  ،دنیا و
جهان بدون چین مشاهده می گردد.
حد اکثرتولید کک جهان در سال
 2013به میزان  685میلیون تن
بدست آمده است .حد اکثرتولید
کک کشور چین نیز در سال 2014
به میزان  477میلیون تن حاصل
شده است .جدول  1-نیز بیانگر
روند تولید کک جهان و کشور چین
است .کشور های ژاپن و روسیه به
ترتیب با تولید  31.156و 28.628
میلیون تن کک در رده های دوم و
سوم جهان ایستاده اند .میزان تولید
کک قاره آسیا بدون چین 80.9
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میلیون تن محاسبه شده است .در
جدول  2-تولید کنندگان کک قاره
آسیا از نظر می گذرد .تولید کک
در کشور ویتنام  %100به روش
بازیافت حرارت انجام می گیرد.
 % 15کک کشور چین با فرایند با
بازیافت حرارتی حاصل می شود .در
جدول –  3روند تولید کک کشور
ژاپن نشان داده شده است .در سا
گذشته کشور هند  21.65میلیون
تن کک تولید کرده و رده چهارم
جهان قرار گرفته است .در اتحادیه
اروپا بیشترین کک را کشور لهستان
به میزان  9.4میلیون تن تولید کرده
است .کشور های آلمان وفرانسه نیز
به ترتیب با تولید  9.387و 3.2
میلیون تن کک در رده های دوم و
سوم اروپا قرار گرفتند .در جدول 4-
کشورهای تولید کننده کک اتحادیه
اروپا دیده می شود .در این ناحیه

تولید کک به روش بایافت مواد
شیمیایی صورت می گیرد .دربین
کشورهای مشتزک المنفع بیسترین
کک را روسیه به میزان 28.628
میلیون تن تولید کرده است .در
جدول  5 -میزان تولید کک این
نواحی به نمایش درآمده است.
میزان تولید مصرف کک شرکت
فوالد آرسلور میتال به ترتیب 25.4
و  29میلیون تن بوده است .در این
شرکت همراه با کک  8.9میلیون تن
پودر ذغال نیز به کوره بلندها تزریق
شده است .ظرفیت تولید شرکت
آرسلور میتال کک  32.8میلیون
تن اعالم شده است .میزان مصرف
کک شرکت یاد شده  29میلیون
تن برآورد شده است .میزان تولید
کک شرکت آرسلور میتال لهستان
در سال گذشته بالغ بر 4.63
میلیون تن بوده است .شایان ذکر

علمی  -تخصصی
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جدول : 5 -تولید کنندگان کک ناحیه
کشورهای مشترک المنافع در سال 2016
شکل : 1-روند تولید کک جهان و سهم کشور چین

جدول : 2-تولید کنندگان کک قاره آسیا
در سال 2016

جدول :1-روند توليد كك جهان و كشور چين در  17سال أخير

است شرکت آرسلور میتال لهستان
بزرگترین تولید کننده کک اروپا به
حساب می آید .میزان مصرف کک
در شرکت آرسلور میتال برزیل 429
هزار تن بوده است .میزان تولید کک
میزان تولید کک شرکت آرسلور
میتال  Gentبلژیک نیز  1.2میلیون
تن بوده است .یکی از شاخص های
مهم اقتصادی میزان مصرف کک
بازای هر تن چدن مذاب تولیدی
است .این نرخ برای کوره بلندهای
آلمان در سال گذشته 327.6
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کیلوگرم کک خشک بر تن چدن
مذاب برآورد شده است .شایان ذکر
است سوخت های کمکی پودر ذغال
و مازوت استفاده شده در کوره بلند
های آلمان در سال قبل به ترتیب
 171و  1.5کیلوگرم بر تن چدن
مذاب بوده است .ضمناً میزان کک
مصرفی در تولید زینتر نیز 42.4
کیلو گرم برتن چدن مذاب گزارش
شده است .در سال  2016در کوره
بلندهای کشور آلمان  4.66میلیون
تن پودر ذغال جایگزین کک شده

است .در جدول –  6روند مصرف
کک و سوخت های کمکی در کوره
بلند های کشور آلمان دیده میشود.
در کوره بلندهای شرکت تاتا استیل
هند ،میزان مصرف کک و تزریق
پودر ذغال در سال قبل به ترتیب
 360و  181کیلوگرم بر تن چدن
مذاب گزارش شده است.
در کوره بلندهای کشور ژاپن نیز
میزان مصرف کک و تزریق پودر
ذغال به ترتیب  340و  174کیلو
گرم برتن چدن مذاب یوده است.
میزان مصرف کک در کوره بلندهای
 Sailهند  473کیلوگرم بر تن چدن
مذاب برآورد شده است.
در ناحیه شمال آمریکا ایاالت
متحده با  10.738میلیون تن
پیشتازاست .در کشور آمریکا در
سال گذشته  3.954میلیون تن
کک به روش بازیافت حرارتی

جدول : 3-روند تولید کک کشور ژاپن

جدول : 4-تولید کنندگان کک اتحادیه اروپا در سال 2016

تولید شده است .و از طرف دیگر
در دو سال گذشته در آمریکا 2.5
میلیون تن ظزفیت کک سازی
(بازیافت شیمایی) تعطیل شده
است .کشورهای کانادا و مکزیک
به ترتیب با تولید  2.081و 1.381

میلیون تن در رده های بعدی قرار
دارند .در سال گذشته کل تولید کک
این ناحیه  14.2میلیو ن تن بوده
است .در آمریکای التین میزان تولید
کک در سال قبل  13.066میلیون
تن گزارش شده است .کشور برزیل

با تولید  9.525میلیون تن کک در
رده اول قرار گرفته است .شایان
ذکر است در کشور برزیل1.741 ،
میلیون تن کک توسط شرکت
سان کک به روش بازیافت حرارتی
تولید شده است .در جدول  7-تولید
کنندگان کک ناحیه آمریکای التین
در سال  2016نمایان شده است.
شرکت سان کک در سال گذشته در
آمریکا جمعاً  5.695میلون تن کک
به روش بازیافت حرات تولید کرده
است .مشخصات باطريهای كك
سازي شركت سان کک آمریکا به
روش بازيافت حرارت در جدول 8 -
ارائه شده است .ظرفیت تولید اسمی
و موثرباطری های کک سازی آمریکا
به ترتیب  14و  11.9میلیئون تن
است .در شکل  2-توزیع ظرفیت
تولید اسمی و موثرباطری های
ککسازی کشور آمریکا مشاهده می
گردد .در منطقه خاور میانه و شمال
آفریقا ترکیه با تولید  4.38میلیون
تن کک در رده اول ایستاده است.
میزان تولید کک جمهوری اسالمی
ایران  1.1میلیون تن برآورد شده

علمی  -تخصصی
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جدول  : 6 -روند مصرف کک و سوخت های کمکی در کوره بلند های کشور آلمان

جدول : 7-تولید کنندگان کک ناحیه
آمریکای التین در سال 2016

جدول : 8-مشخصات باطري های كك سازي شركت سان کک آمریکا به روش بازيافت حرارت

است .سهم ذوب آهن اصفهان در
تولید کک ایران نزدیک به 981
هزار تن برآورد شده است .سهم
کشور مصر در این منطقه 100
هزار تن بوده است .کل تولید این
ناحیه  5.58میلیون تن بوده است.
در جنوب آفریقا کشور های آفریقای
جنوبی و زیمباوه به ترتیب 1.754
و  0.07میلیون تن کک تولید کرده
اند .میزان تولید کک کشور استرالیا
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در سال  2.448 ، 2016میلیون تن
ثبت شده است .جدول  9 -نشانگر
میزان تولید کک در نواحی مختلف
دنیا ،در سال  2016است.
صادرات و واردات كك دنيا
حجم صادرات کک جهان در
سال گذشته  25میلیون تن به ثبت
رسیده است .در جدول  10-سیر
صادرات کک دنیا از نظز می گذرد.
سهم کشور چین در این صادرات

 10.12میلیون تن به ارزش 1.43
میلیارد دالر بوده است .در شکل -
 3روند صادرات کک چین در ماه
های مختلف سال  2015و 2016
دیده می شود .سهم صادرات کک
استان  Shanxiچین  7.65میلیون
تن بوده است .درجدول  11 -روند
صادرات کک کشور چین از نظر
می گذرد .میانگین قیمت صادرات
کک کشور چین  141.36دالر بر

شکل  : 2-توزیع ظرفیت تولید اسمی و موثرباطری های کک سازی کشور آمریکا

تن گزارش شده است 442.میلیون
تن کک در داخل کشور چین به
مصرف رسیده است .میزان واردات
کک هند و ژاپن از چین به ترتیب،
 2.71و 2.22میلیون تن بوده است.
میزان واردات کک آفریقای جنوبی
از کشور چین  2.15میلیون تن ثبت
شده است .از طرفی میزان واردات
کک ویتنام و کره جنوبی از چین نیز
به ترتیب 431 ،و  299هزار تن بوده
است .در شکل  4 -میانگین قیمت
صادرات کک چین در ماه های
مختلف سال  2015و  2016دیده
می شود .در ماه دسامبر  2016میزان
صادرات کک کشور چین  900هزار
تن به ارزش  184.99میلیون دالر
بوده است .میانگین قیمت صادرات
کک کشور جمهوری چک و لهستان
 151یورو بر تن بوده است .میزان
صادرات کک لهستان در سال قبل
 5.9میلیون تن گزارش شده است.
میزان واردات کک کشور آلمان در
سال قبل  1.76میلیون تن به ثبت
رسیده است .بیشترین واردات کک

آلمان از کشور لهستان به میزان
 1.3میلیون ثبت شده است .میزان
واردات و صادرات کک کشور اکراین
در سال  2016به ترتیب  0.257و
 1.26میلیون تن گزارش شده است.
میزان صاردات و واردات کک کشور
آمریکا به ترتیب  907و  208هزار
تن بوده است.
نتيجه گيري
* در سال 2016در دنيا 649.1
میلیون تن کک توليد شده است
كه  25ميليون تن آن به نقاط ديگر
جهان صادر شده است( %3.9کل
تولید جهان) .سهم کشور چین در
این صادرات کک  10.12ميليون
تن به ارزش  1.43میلیارد دالر بوده
است .کشور لهستان با صادرات 5.9
میلیون تن کک در رده دوم صادر
کنندگان کک جهان ایستاده است.
* کشور چین بزرگترین
تولیدکننده ،مصرف کننده و صادر
کننده کک جهان است .بیش از
 %69کک جهان در کشورچین تولید
شده است.

جدول  : 9 -میزان تولید کک در نواحی
مختلف جهان در سال 2016

جدول  : 10 -سیر صادرات کک دنیا

* فرایند تولید کک به روش
بازیافت حرارتی بطور روزافزون در
حال رشد است .هم اکنون %15
کک تولیدی چین %29 ،کک
آمریکا و % 100کک ویتنام به روش
بازیافت حرارت تولید می شود.
در سال  2016شرکت سان کک
درآمریکا و برزیل به ترتیب 3.954
و  1.741میلیون تن کک را به روش
بازیافت حرارت تولید و به فروش
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شکل  : 3 -روند صادرات کک چین در ماه های مختلف سال های  2015و 2016

جدول :11 -روند صادرات کک کشور چین

شکل :4-میانگین قیمت صادرات کک چین در ماههای مختلف سالهای  2015و 2016
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رسانده است.
* کک الزمه مواد احیأ کننده
تولید چدن مذاب در کوره بلند است.
ميزان مصرف آن بستگی به کیفیت
کک  ،مواد آهندار و تجهیزات بکار
رفته دارد .تزریق سوخت های کمکی
بخصوص تزریق پودر ذغال ،میزان
مصرف کک گران قیمت را در کوره
بلند پائین می آورد .در سال گذشته،
میانگین میزان تزریق پودر ذغال در
کوره بلندهای آلمان  171کیلوگرم
بر تن چدن مذاب بوده است.
* در سال  2016میانگین قیمت
صادرات کک چین و لهستان -
جمهوری چک به ترتیب 141.36
دالر بر تن و 151یورو برتن بوده
است.
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در سال اقتصاد مقاومتی تولید ،اشتغال

گوگرد به محصوالت جانبی ذوب آهن اصفهان اضافه شد
گردآوری :منصور مدحی
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پس از توقف باطری های شماره
یک و دو و نیاز شدید کارخانه به کک،
راه اندازی پروژه کک سازی توازن در
الویت اول کارخانه ذوبآهن اصفهان
قرار گرفت .لذا با تشکیل جلسات با
حضور مدیرعامل ،معاونین ،مدیران
ارشد و مدیران اجرائی و ستادی
ذوبآهن روند اجرای پروژه تسریع
گردید .ابتدا مقرر شد باطری
شماره سه به همراه واحد دو زغال
و بخشی از واحد های پاالیشگاه
دو گاز کک و انرژی و بیوشیمی
راه اندازی و سپس مابقی واحد ها
تکمیل و در مدار تولید قرار گیرد.
لذا این مهم انجام و در اسفند ماه
 1391بهره برداری از باطری شماره
سه آغاز گردید .در آن زمان فقط
زیر واحدهای سردکنندههای اولیه،
الکتروفیلترها ،مکنده ها ،دکانترها
و مخازن تصفیه آب آمونیاکی در
پاالیشگاه شماره دو گاز کک راه
اندازی شده بود و ترکیبات قطران و
نفتالین از گاز کک حذف می گردید
و هنوز ناخالصی های ترش کننده
گاز کک یعنی ترکیبات آمونیاک و
سولفید ئیدروژن در گاز کک موجود
بود ،بنابراین امکان مصرف کامل گاز

کک به دلیل ترش بودن آن امکان
پذیر نبود و حجم زیادی از آن در
مشعل باطری سه سوزانده می شد.
لذا نظر به ارزش حرارتی و
اقتصادی گاز کک و همچنین مسائل
زیست محیطی ناشی از سوزاندن
آن در مشعل و خورندگی گاز کک
ترش ،از همان ابتدای سال 1392
راه اندازی زیر واحد های باقیمانده
طرح توازن در دستور کار قرار گرفت.
عملیات تامین و نصب تجهیزات
شروع و راه اندازی تجهیزات بصورت
تکی و تجمعی یکی پس از دیگری
صورت پذیرفت .اما به دلیل اینکه
در این پاالیشگاه از فرآیند جدید
کالوس ( )Clausجهت تصفیه
گاز کک بهره گرفته شده و فرآیند
کامال تحت کنترل نرم افزار بوده و
پیمانکار چینی نیز تسلط کافی به
این فرآیند نداشت ،پروسه راه اندازی
آن به درازا کشید .ابتدا چندین
نوبت با حضور سوپروایزهای چینی
اقدام به راهاندازی این واحد شد
اما عملیات راهاندازی به دلیل ابهام
نرم افزار کنترلی و برخی مسائل
تجهیزاتی با شکست مواجه شد.
لذا تصمیم گرفته شد ابتدا مسائل

تجهیزاتی حل و پس از استخراج
منطق برنامه به کمک مهندسی
معکوس از نرم افزار چینی نسبت به
راه اندازی واحد اقدام گردد .اما چون
این عملیات زمان بر بود با ابتکار
بهره بردار و با تغییر در فرآیند جذب
 NH3و ( H2Sزیر واحد )4005
گاز کک به کمک آب نرم بصورت
موقت از آمونیاک و جزئی از سولفید
ئیدروژن عاری گردید و به تبع آن
امکان راه اندازی زیر واحد های
جذب و تقطیر بنزول نیز میسر شد
و توانستیم گاز کک را بصورت قابل
قبول از ناخاصی آمونیاک ،بنزول
خام ،نفتالین و جزئی از سولفید
ئیدروژن عاری کنیم و لذا امکان
مصرف آن در قسمتهای بیشتری
از کارخانه میسر گردید.
پس از حل مسائل تجهیزاتی و
استخراج منطق برنامه که با تالش
پرسنل محترم مدیریت اتوماسیون
و ارتباطات صورت پذیرفت واحد
کالوس آماده راه اندازی شد .لذا
پس از تشکیل جلسات فشرده در
آذرماه  1395عملیات هیت آپ
کوره کالوس شروع و در تاریخ
 95/10/15با تولید و ارسال گاز
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اسیدی به کوره کالوس و راکتورهای
مربوطه گوگرد تولید ،دانه بندی و
به محصوالت جانبی کارخانه اضافه
شد .تا کنون حدود 700تن گوگرد
تولید ،دانه بندی ،انبار و بخشی از
آن نیز فروخته شده است.
با راه اندازی واحد کالوس و تصفیه
کامل گاز کک امکان مصرف آن در
کلیه بخش های کارخانه میسر شد
بنابراین به مقدار قابل توجهی از
مصرف گاز طبیعی کاسته و صرفه
جوئی قابل مالحظه ای حاصل شد.
( نمودارهای ذیل را مالحظه کنید) .
توصیف مختصری از فرآیند
واحد کالوس
گاز کک خام حاوی مقادیری
آمونیاک ( )NH3و سولفید ئیدروژن
( )H2Sمی باشد به همین خاطر
ترش بوده و به دالیل خورندگی و
پیامد های زیست محیطی بدون
پاالیش قابل مصرف نیست .در
پاالیشگاه شماره دو گاز کک از زیر
واحد های جذب  NH3و ( H2Sبا
نام  ،)4005احیاء محلول ()4010
و کالوس ( )4015جهت حذف این
ترکیبات بهره گرفته می شود .ابتدا
در زیر واحد  4005آب آمونیاکی
غلیظ تولید و گاز سولفید ئیدروژن
در آن جذب می گردد .سپس آب
غنی از آمونیاک و سولفید ئیدروژن
به زیر واحد  4010ارسال و به کمک
بخار ترکیبات آمونیاک و سولفید
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ئیدروژن از آب جدا و گازی با نام
گاز اسیدی تولید می گردد .این
گاز بسیار سمی بوده و الزم از
تصفیه گردد .این وظیفه به عهده
زیرواحد کالوس ( کالوس اصالح
شده  ) Modified Clausاست .در
زیر واحد کالوس از کوره با کاتالیزور

پایه نیکل در دمای باال ()ºC 1200

و راکتورهای با کاتالیزور آلومینا
در دمای پائین ( )ºC 200جهت
شکست آمونیاک و همچنین تبدیل
سولفید ئیدروژن به گوگرد عنصری
استفاده می شود .در شکل ذیل این
فرآیند به تصویر کشیده شده است.

واکنشهای واحد کالوس به
شرح ذیل است:
پس از تولید گوگرد مذاب در زیر
واحد کالوس و جمع آوری آن در
حوضچه و تانک گوگرد ،گوگرد به
کمک پمپ به زیر واحد دانه بندی (
 ) 4020ارسال و با بهره گیری از نوار
فلزی در تماس غیر مستقیم با آب
صنعتی جامد و بصورت گوگرد پرک
(  ) Flakeدر کیسه های ، 30 ، 25
 50و  1000کیلوگرمی بسته بندی
میشود .در ذیل تصاویری از گوگرد
تولیدی و بسته بندی آن نشان داده
شده است.
الزم به ذکر است در واحد کالوس
آناالیز  H2S/SO2نقش حیاتی در
کنترل فرآیند ،حفاظت تجهیزات
از نظر خوردگی و همچنین افزایش
درصد تبدیل  H2Sبه  S2, S8را دارد.
این تجهیز از ابتدای راه اندازی واحد
کالوس در مدار تولید قرار نگرفته
و الزم است هر چه سریعترمسائل
باقیمانده آن حل و در در مدار تولید
قرار گیرد.
تشکر و قدردانی
در پایان الزم است از تالش های
کلیه معاونت ها و مدیریت های
محترم کارخانه که در جهت تکمیل
و راه اندازی این واحد همکاری
نمودند و مخصوصا مدیریت محترم
اتوماسیون و ارتباطات که در جهت
استخراج منطق برنامه تالش نمودند،
تشکر و قدر دانی شود.
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مروری بر آزمونهای کیفی ریل
محمد علی معظم
دانشجوی دکتری ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه کاشان
کنترل کیفیت مهندسی نت ذوب آهن اصفهان
محمد هنرپیشه
استادیار ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه کاشان

پیش گفتار
ذوب آهن اصفهان اولین تولید کننده فوالد در ایران است و از زمان تاسیس تاکنون پروژه های توسعه
متعددی در این کارخانه عظیم به بهره برداری رسیده اند .پروژه تولید ریل یکی از مهمترین پروژه های
توسعه ذوب آهن اصفهان است که در سال  1396به بهره برداری رسید .این محصول استراتژیک در
کارگاه نورد  650ذوب آهن اصفهان تولید می شود .تولید ریل مستلزم دانش و تجهیزات متعددی است
و از نظر تکنولوژی تولید در مقایسه با میلگرد و تیرآهن در سطح بسیار باالتری قرار دارد .با توجه به
اهمیت مسائل ایمنی ،سخت گیری های شدیدی در تولید ریل وجود دارد و جمع عوامل ذکر شده باعث
شده است تا تولید کنندگن ریل در دنیا محدود باشند.
یکی از راهکار های تولید اقتصادی ،تولید دانش محور است .با توجه به بیش از نیم قرن تجربه در زمینه
تولید فوالد در ذوب آهن اصفهان و نظر به اینکه این تجربه های گرانبها در طی سالهای بهره برداری
از ذوب آهن به پرسنل جدید منتقل شده است ،پتانسیل قابل توجهی در نیروی انسانی این مجتمع
بوجود آورده است .در راستای افزایش بهره وری ،استفاده از دانش و تجربه پرسنل و خلق فرصت های
جدید با استفاده از ایده های نیروی انسانی متخصص ،مدیریت پژوهش ،فن آوری و بومی سازی ذوب
آهن اصفهان اقدام به برگزاری جشنواره علمی پژوهشی نمود که اولین جشنواره در اسفند  1395برگزار
گردید .مقاله حاضرنیز بخشی از مطالعات انجام شده در مورد طرح « انجام و تحلیل تست های کیفی
ریل های تولید شده در ذوب آهن اصفهان» است که در اولین جشنواره علمی پژوهشی ذوب آهن
اصفهان به عنوان یکی از طرح های برتر انتخاب گردید .در راستای عملیاتی شدن طرح نیز با توجه به
هماهنگی های صورت گرفته با مدیریت های مرتبط مقرر شده است در اولین اقدام کالسهای آموزشی به
منظور ارائه مفاهیم ،روش های انجام کار و روش های تحلیل فرآیند برگزار شود.
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چکیده
تولید ریل نیازمند دانش های مختلفی در زمینه های متالورژی ،مکانیک و ابزار دقیق است.
تکنولوژیهای تولید شمش ،نورد و صافکاری از مهمترین موارد خط تولید هستند .دانش و تکنولوژی
در فرآیند تولید ریل باید به نحوی مورد استفاده قرار گیرد که محصول نهایی بتواند نتایج قابل قبولی
در آزمون های کیفی و حدود پذیرش کسب کند .بنابراین فرآیند کنترل کیفیت ریل نیز به عنوان یک
فرآیند اصلی در زمینه تولید باید مدنظر قرار گیرد و انجام بهینه این فرآیند مستلزم وجود دانش فراگیر
در مورد فرآیند های مختلف تولید است .آزمونهای کیفی که به عنوان معیارهای ارزیابی کیفیت ریل
مورد تاکید استاندارد هستند به نحوی طراحی شده اند که کلیه مراحل تولید را کنترل نمایند .این نکته
به این معنا است که فرآیند های مختلف تولید در نتیجه آزمونهای کیفی دارای نقش هستند و ارزیابی
این آزمونها نیازمند داشتن اطالعات کافی در زمینه تکنولوژی های مختلف به کار رفته در حین تولید
است .در این مقاله سعی شده تا آزمون های کیفی مکانیکی شامل خستگی ،سرعت رشدترک ،چقرمگی
شکست ،تنش پسماند و رابطه خواص مکانیکی و آنالیز شیمایی مورد مطالعه قرار گیرد .موارد پایه علمی
هر آزمون و معیارهای پذیرش مورد نظر استاندارد تولید ریل مطالعه شده و برخی نکات در انجام و
تفسیر آزمون ها ارائه شده است.
کلیدواژگان :ریل ،خستگی ،سرعت رشدترک ،چقرمگی شکست ،تنش پسماند

Review on the Qualifying Tests of the Rail
Mohammad Ali Moazam1*, Mohammad Honarpisheh2
1,2- Department of Mechanical Engineering, University of Kashan, Kashan, Iran.
*MA.Moazam@grad.kashanu.ac.ir
Abstract
Rail manufacturing requires different knowledge in metallurgical, mechanical and electrical
science. Bloom manufacturing technology, rolling technology and straightening technology are
the most important aspects of manufacturing line. Science and technology should be used in
rail manufacturing some who results in good agreement between qualifying tests consequences
and acceptance criteria. Therefore quality control process shall be considered as manufacturing
important processes. Optimization of this process needs to comprehensive knowledge about
different manufacturing processes. Qualifying tests which rail’s manufacturing standard emphasis on them are designed to cover the all manufacturing processes. All manufacturing processes have effect in the result of qualifying tests and evaluation of these tests requires efficient
knowledge in different technologies which are used in manufacturing duration. The necessity
of mechanical qualifying tests such as fatigue, fatigue growth rate, fracture toughness, residual
stresses and relation between mechanical properties and chemical analysis, are studied in this
paper. Fundamental of each test and standard acceptance criteria are studied and some points
about each test are presented.
Keywords: Rail, Fatigue, Fatigue growth rate, Fracture toughness, Residual stresses
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جدول  -1استحکام تسلیم و درصد ازدیاد
طول نسبی کالسهای مختلف ریل []7

 -1مقدمه
با گسترش خطوط راه آهن و
افزایش سرعت قطارها توجه بیشتری
به تعیین خواص ریل های فوالدی
معطوف شده است [ .]1از آنجایی که
شکست ناگهانی ریل ایمنی حمل و
نقل را به صورت مستقیم به مخاطره
می اندازد مدیران سیستم های ریلی
خواستار توجه بیشتر و بیشتر به
کیفیت ریل های تولیدی شده اند.
شکست خستگی مهمترین عیب در
ریل های فوالدی شناخته شده است.
علی رغم مواردی که در طراحی و
ماده ریل در نظر گرفته می شود و
همچنین بازرسی های غیر مخرب،
گسترش ترک خستگی و شکست
ناشی از آن دلیل اصلی بروز حوادث
در دهه گذشته بوده است [2و .]3با
در نظر گرفتن افزایش حجم ترافیک

ریلی ،سرعت و نیروی محوری باالتر،
طراحی یک تلرانس برای پارامترهای
کیفی ریل الزامی است .بر این اساس
تحلیل حوادث و شکست های ریل
دارای اهمیت فراوان است.
ریل عالوه بر بارهای نوسانی،
تحت بار های مکانیکی دیگر و
همچنین شرایط سخت جوی قرار
دارد .مهمترین تنش های اعمالی به
ریل عبارت هستند از فشار ناشی از
تماس چرخ و ریل  ،تنش های برشی
و خمشی ناشی از وزن ،تنش های
حرارتی و تنش های پسماند ناشی
از فرآیند تولید و تنش های پسماند
ناشی از جوشکاری ریل ها [.]2
هر چند بیان شد که شکست های
ناشی از خستگی به عنوان مهمترین
عامل آسیب در ریل ها است ولی
شکستهای ناشی از عوامل دیگری

نیز مشاهد شده است .به عنوان
مثال تکنولوژی نا مناسب جوشکاری
ریلها باعث شده تا ریز ساختار
فریتی در کلونی های پرلیت تشکیل
شود و منشا ایجاد ترک گردند [.]4
علی رغم توجه به مسائل ایمنی
ریل ،همواره شاهد حوادث دلخراشی
در این زمینه هستیم .به عنوان مثال
در اکتبر سال  2000در اثر حادثه
شکست ریل و خارج شدن ریل از
مسیر در شهر  Hotfieldچهار نفر
کشته و بیش از  70نفر زخمی شده
اند [ .]5حوادث ریلی بسیاری در اثر
کیفیت پایین ریل ها رخ داده است و
در اینجا به آن ها پرداخته نمی شود
و جهت اطالع از آن ها می توان به
مرجع [ ]6مراجعه نمود.
آزمون های کیفی ریل بر اساس
استاندارد تولید ریل به  7آزمون
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شكل  - 1ترک خستگی و شکست در ریل []8

تقسیم می شوند که عبارتند از:
 چقرمگی شکست سرعت رشد ترک خستگی آزمون خستگی تنش های پسماند در پاشنه ریل سختی آزمون کشش و ازدیاد طول نسبی سولفور پرینت (جدایش گوگرد)موضوع این مقاله پنج آزمون
کشش ،خستگی ،سرعت رشدترک،
تنشهای پسماند و چقرمگی شکست
است .در ادامه در مورد ضرورت هر
یک از موارد ذکر شده توضیحاتی
ارائه میشود .الزم به ذکر است
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آزمون های تعیین کیفیت ریل به
دو دسته آزمون های کیفی و آزمون
های جاری تولید تقسیم میشوند.
آزمون های جاری عبارتند از آنالیز
شیمایی ،آنالیز ابعادی ،سختی،
صافی و یکنواختی راستای ریل و...
که موضوع این مقاله نمیباشند.
 -2آزمون های کیفی ریل
 -1-2آزمون کشش
آزمون کشش به دو منظور انجام
میگیرد .خواص مکانیکی مانند
تنش تسلیم و ازدیاد طول نسبی
که از آزمون کشش به دست می آید
باید با موارد ذکر شده در جدول ()1

منطبق باشد .عالوه بر این کارخانه
تولید کننده ریل باید بتواند رابطهای
بین خواص مکانیکی ریل و آنالیز
شیمایی آن ارائه نماید .این رابطه
باید به صورت مداوم مورد بررسی
قرار گیرد و در صورتی که رابطه
ذکر شده پایدار باشد نشان دهنده
یکنواختی در فرآیند تولید خواهد
بود .در صورتی که غیر یکنواختی
در فرآیند تولید مشاهده شود آزمون
های کیفی ریل باید به طور کامل
برای تولید انجام گیرد و در صورتی که
شرایط پایدار باشد انجام آزمونهای
کیفی ریل (خستگی ،سرعت رشد
ترک ،چقرمگی شکست و تنش
های پسماند در پاشنه ریل) هر پنج
سال یکبار انجام خواهد شد .به هر
حال ارائه چنین رابطه ای پیچیدگی
های خود را دارد و هرگونه تغییر در
خواص مکانیکی و شیمایی شمش ها
در آن تاثیر گذار است .عالوه بر آن
شرایط نورد و صافکاری نیز تاثیرات
قابل مالحظهای بر این خواص دارند.
لذا بررسیهای متعددی برای ارائه
چنین رابطه ای باید مدنظر قرارگیرد.
 2-2خستگی
مفهوم خستگی بیان کننده تغییر
شکل های پالستیک نوسانی است
و در این حالت خسارت های ناشی
از خستگی می تواند در تنش های
پایین تر از تنش تسلیم ماده ظاهر
شود .فرآیند شروع ترک خستگی

عمر خستگی را برای نمونه ای که از
تاج ریل تهیه شود  10 6 ×5سیکل در
نظر گرفته است [ .]7آزمون خستگی
ریل بر اساس استاندارد ISO 1099
[ ]9انجام می گیرد.

جدول  -2حدپذیرش فاکتور چقرمگی شکست براساس استاندارد تولید ریل []7

معموال از نقاطی شروع میشود که
در آنجا ناپیوستگی وجود داشته باشد
و یا تجمع کرنشهای پالستیک
ناشی از باند های لغزش بوجود آید.
در بیشتر موارد ترکهای خستگی
در نقاطی که تمرکز تنش وجود دارد
مانند شیارهای نوک تیز ،آخالهای
غیر فلزی و عیوب شبیه ترک (عیوب
خطی) بوجود آمده اند .ترک ابتدا
جوانه می زند و تا اندازه بحرانی به
آرامی رشد می کند و سپس سرعت
رشد آن به شدت زیاد می شود تا
شکست نهایی رخ دهد .چنین

شرایطی در زمان بهرهبرداری از
بسیاری از قطعات میتواند بوجود
آید .به عنوان مثال ریل شرایط
الزم برای بروز ترک خستگی را دارا
میباشد و همانگونه که در شکل ()1
نشان داده شده است پس از رسیدن
ترک به اندازه بحرانی سرعت رشد
ترک زیاد شده و قطعه کامال جدا
می شود.
براین اساس استاندارد های تولید
ریل به بحث خستگی در ریل
پرداخته اند و معیار پذیرشی را برای
این موضوع تعریف کرده اند .حداقل

 3-2چقرمگی شکست
همانگونه که در قسمت های
قبلی نیز توضیح داده شد ریل تحت
تنش های مختلفی قرار دارد و هر
کدام از آن ها می توانند با مکانیزم
های مختلف منجر به ایجاد ترک
شوند .چقرمگی شکست به معنای
مقاومت ماده در مقابل رشد ترک
است .به عنوان مثال پس از آنکه
ترک خستگی در ریل بوجود آمد
میزان چقرمگی شکست ریل است
که طول بحرانی ترک را مشخص
می کند .به طور کلی تحت تنش
مساوی ،ماده ای که دارای چقرمگی
شکست باالتری باشد طول ترک
بحرانی بزرگتری نسبت به ماده ای
با چقرمگی شکست پایین تر خواهد
داشت .چقرمگی شکست تابع دما
میباشد با این مفهوم که هرچه دما
پایین تر باشد چقرمگی شکست نیز
کم می شود.
ریل ماده ای نسبتا ترد است و
دمای انتقال نرمی به تردی برخی
از گریدهای آن نیز باال تر از دمای
محیط است [ ]10و چقرمگی شکست
از
نسبتا پایینی دارد
اینرو استانداردهای تولید ریل برای
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جدول  3حدپذیرش آزمون سرعت رشد ترک خستگی ریل []7

شكل  -4اندازه گیری تنش های پسماند به روش مقطع زنی

شكل  - 2تجهیزات مورد استفاده در
اندازه گیری چقرمگی شکست به روش
خمش سه نقطه ای

این موضوع نیز حد پذیرش تعیین
نموده اند که در جدول شماره ()2
ارائه شده است .آزمونهای تعیین
چقرمگی شکست در حالتهای
مختلفی میتوانند انجام شوند ولی
در همه حالتها افزایش طول ترک
نسبت به نیروی استاتیک مدنظر قرار
میگیرد [ .]11استاندارد ASTM
 ]11[ E399اطالعات مفیدی در
مورد آزمون چقرمگی شکست ارائه
میکند و از مهمترین استانداردها
در این زمینه است .شکل( )2نشان
دهنده انجام آزمون چقرمگی شکست
به روش خمش سه نقطهای است.
 4-2سرعت رشد ترک خستگی
مکانیک شکست االستیک خطی،
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شكل  - 3چگونگی سرعت رشد ترک خستگی

فرآیند تحلیلی مرتبط با مقدار و
چگونگی انتشار تنش در اطراف
ترک است که تحلیلها را بر اساس
تنشهای وارد بر جسم انجام
میدهد .فرآیند ،برپایه تحلیل معادله
تنش و شرایط االستیک منطقه نوک
ترک استوار است .این تحلیل ها به
صورت رابطه ای بین سرعت رشد
ترک و ضریب تمرکز تنش نشان
داده میشود .در حقیقت این روابط
بیان کننده این مطلب است که در

ماده ای با ترک اولیه چه میزان طول
میکشد تا ترک به طول بحرانی
برسد و شکست نهایی رخ دهد .در
انجام این آزمون نکات زیادی باید
مد نظر قرار گیرد .به عنوان مثال با
اعمال یک تنش ثابت میزان ضریب
شدت االستیک با رشد ترک تغییر
میکند این در حالی است که
معیارهای پذیرش ،سرعت رشد ترک
در ضریب شدت االستیک ثابت را
خواستار هستند .سرعت رشد ترک

فلزات با معادله  Parrisمشخص می
شود و با توجه به اینکه این آزمون
رسیدن به طول ترک بحرانی را در
شرایط بارهای نوسانی مورد توجه
قرار می دهد استانداردهای تولید
ریل این موضوع را به عنوان یکی از
آزمون های کیفی ریل مطرح نموده
اند و برای آن حد پذیرش تعیین
کرده اند .شکل ( )3نشان دهنده
چگونگی سرعت رشد ترک خستگی
است .یکی از استاندارد های مهم
در مورد انجام آزمون سرعت رشد
ترک خستگی استاندارد ISO12108
[]12است .
 5-2تنش های پسماند در
پاشنه ریل
تنش های پسماند تنشهایی
هستند که بدون حضور نیروهای

خارجی در جسم وجود دارند .این
تنش خود متعادل هستند و این به
این معنا است که تنش های پسماند
در راستای ضخامت دارای مقادیر
متفاوتی هستند و حاصل جمع
آنها برابر صفر خواهد شد .تنش
های پسماند در کلیه آزمونهای
مکانیکی مطرح شده دارای نقش
هستند .تنشهای پسماند کششی
مانند یک تنش متوسط باعث کاهش
عمر خستگی و پایین آمدن میزان
چقرمگی شکست می شوند و سرعت
رشد ترک را افزایش میدهند.
تنشهای پسماند با تنشهای اعمالی
خارجی جمع میشوند بنابراین با
توجه به عالمتشان میتوانند مفید
یا مضر باشند .نشان داده شده است
که تنشهای پسماند در پاشنه ریل
کششی هستند [ ]17-13همچنین

ریل مانند تیری است که تحت تنش
خمشی قرار میگیرد .بر این اساس
تنشهای ناشی از خمش در پاشنه
ریل از نوع کششی خواهد بود که با
تنشهای پسماند کششی ناشی از
فرآیند تولید جمع بسته میشوند و
در صورتی که میزان این تنشها از
حد مشخصی بیشتر شود میتواند
منجر به شکست شود .از اینرو
استاندارد های تولید ریل به موضوع
تنش های پسماند پرداخته اند و حد
پذیرش تنش های پسماند کششی
در پاشنه ریل  MPa 250تعیین
شده است [ .]7شکل ( )4نشان
دهنده چگونگی انجام آزمون اندازه
گیری تنش های پسماند به روش
مقطع زنی است.
روش های مختلفی جهت تعیین
تنش های پسماند وجود دارد که به
طور کلی به سه دسته مخرب ،نیمه
مخرب و غیر مخرب تقسیم میشوند.
روش مخرب مانند روش مقطع زنی،
روش کانتور و ...روش نیمه مخرب
مانند روش سوراخکاری مرکزی،
روش شیار دایره ای ،روش غیر مخرب
مانند اشعه ایکس ،التراسونیک و. ...
نشان داده شده است که روش های
مخرب دقیق ترین نتایج را در مورد
چگونگی توزیع تنش های پسماند
در راستای ضخامت حاصل می
کنند .در مقابل این روش ها منجر
به تخریب قطعه می شوند .در کل
هر کدام از روشهای اندازه گیری
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تنشهای پسماند دارای معایب و
مزایای مشخصی هستند .استاندارد
تولید ریل روش مخرب مقطع زنی را
برای اندازه گیری تنش های پسماند
در پاشنه ریل معرفی نموده است.
اگر قسمتی از ماده ای که دارای
تنش است از آن جدا شود با توجه به
مفهوم خود متعادل بودن تنشهای
پسماند ،آرایش تنش های پسماند
در قطعه باقی مانده تغییر خواهد
کرد .با توجه به لزوم برقراری تعادل
استاتیکی در جسم ،آرایش جدید
تنشهای پسماند همراه با مقداری
کرنش خواهد بود .از این خاصیت
مهم در اندازهگیری تنشهای
پسماند به روش های مخرب بهره
برده می شود .در روش مقطع زنی
با ایجاد برش مکانیکی در جسم در
حقیقت قسمتی از ماده را به صورت
براده جدا میکنیم .در این حالت
تنشهای پسماند در سطح برش،
آزاد میشودند و منجر به ایجاد
آرایش جدید تنشهای پسماند در
باقی مانده قطعه می گردد که همراه
با مقداری کرنش پالستیک خواهد
بود .مقدار این کرنش پالستیک
در حدود کرنش االستیک ماده
است .بنابراین در صورتی که بتوان
کرنش بوجود آمده در حین انجام
فرآیند را اندازه گیری کرد می توان
تنشهای پسماند را به دست آورد.
برای اندازهگیری کرنشهای ذکر
شده روشهای مختلفی ارائه شده
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است ولی استفاده از کرنش سنجهای
الکتریکی آسان ترین روش است.
 -3نتیجه گیری
ریل یک محصول فوالدی با
تکنولوژی تولید نسبتا پیچیده است و
با توجه به اینکه کیفیت آن به صورت
مستقیم با ایمنی در ارتباط است
سختگیریهای قابل مالحظهای در
مورد کیفیت آن وجود دارد .به همین
دلیل تولید کنندگان ریل در سطح
جهان محدود هستند .شاخصه های
کیفی متعدی در ارتباط با کیفیت
ریل مطرح است و در استاندارد های
تولید ریل تنها به آن ها اشاره شده
و حدپذیرش هر شاخص مشخص
شده است .موارد مربوط به تکنولوژی
تولید در استاندارد ذکر نشده است و
قابلیتهای فنی و تکنولوژی شرکت
تولید کننده است که با اتکا بر آن
بتواند محصولی با کیفیت و بر اساس
استاندارد تولید کند .به هر حال

در مورد آزمونهای کیفی ریل سه
موضوع باید مدنظر قرار گیرد که
عبارتنداز :چگونگی انجام آزمونها،
تفسیر آزمونها و در نهایت بهینه
سازی فرآیند تولید براساس نتایج
آزمونهای کیفی .انجام آزمونهای
کیفی ذکر شده در این مقاله نیازمند
دانش و تجربه کافی است .در مورد
آزمون تنش پسماند شرایط پیچیده
تر است زیرا استانداردی در زمینه
اندازهگیری تنشهای پسماند به
روش مقطع زنی تدوین نشده
است و متغییر های مختلفی در
این آزمون نقش دارند لذا دانش و
تجربه خاصی در این مورد مورد نیاز
است .متغییرهای مختلفی درنتایج
آزمونهای کیفی تاثیر گذار هستند
که در زمان تفسیر نتایج باید به
آنها توجه داشت .به عنوان مثال
تنشهای پسماند در آزمونهای
خستگی ،سرعت رشد ترک و
چقرمگی شکست تاثیرگذار هستند و

شرایط تولید مانند مرحله صافکاری
در چگونگی توزیع تنشهای پسماند
دارای نقش است .بنابراین ضروری
است که دانشی فراگیر در مورد
فرآیند تولید در کارخانه تولید کننده
وجود داشته باشد.
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آزمايش موفقي بر روي قفسه اصالح شده در نورد پيوسته بيلت شامل غلتكهاي افقي و عمودي انجام
شده است .تغيير شکل بيشتري در يک پاس تکي ميله اي همراه با خواص مکانيکي برتر نسبت به موارد
توليد شده در خط نورد متداول با استفاده از قفسه هاي متناوب افقي و عمودي حاصل شده است و به
يك قفسه اصالح شده چهار غلتكي امكان جايگزين كردن سه قفسه سنتي را مي دهد.

تكنولوژي جديد نورد
براي توليد ميلگرد آجدار با استحكام باال
ترجمه :محمدحسين نشاطي
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مطالعات مفصل بر روي روش تغيير
شکل بيلت ها براي ارائه بهبود قابل
توجه (حتي ده برابر) براي رسيدن
به تغيير شکل زياد در يك قفسه
انجام شده است .اين مطالعات ،به
ويژه ،بر روي قفسههاي نورد پيوسته
بيلت با چيدمان متناوب غلتكهاي
افقي و عمودي صورت گرفته است.
قفسه هاي چهار غلتكي كه شكل
مربع را ايجاد مي كنند به خصوص
براي موادي كه نورد آنها دشوار
است مفيد است .نتايج تحقيقات
قبلي در مورد فرآيند نورد در قفسه
هاي چهار غلتكي با اعمال فشار بر
روي هر چهار وجه بيلت با اندازه
سطح مقطع كوچك معلوم است،
اما مطالعه نورد در اين قفسه ها با
استفاده از بيلتهايي با اندازه سطح
مقطع بزرگ قبال گزارش نشده است.
براي بررسي امکانسنجي استفاده
از اين قفسه چهار غلتكي در نورد
پيوسته بيلت ( ،)CBMپارامترهاي
تغيير شکل و نيروي مورد نياز براي
نورد بيلت با سطح مقطع مربع بزرگ
براي رسيدن به اعمال فشار از همه
جوانب توسط نويسنده مورد بررسي
قرار گرفته است[.]1
تالشهاي آزمايشي
با هدف بررسي امکان سنجي فني

شکل :1ارتباط بين بيلت مربع اوليه ريخته گري شده پس از نورد همزمان چهار وجه براي
توليد بيلت نوردي با سطح مقطع مربع.

نورد در قفسه چهار غلتكي تحت
شرايط توليد واقعي ،بيلت هايي با
سطح مقطع متقارن 100 ×100
میلی متر با استفاده از نورد آزمايشي
اينگاتي در تك قفسه  CBMتوليد
شدند .براي نورد بيلت به عنوان يک
سطح مقطع مربع چهار غلتك به
صورت جفتي جهت دهي شدند ،دو
تا عمودي و دو تا افقي و محور همه
آنها در همان صفحه عمودي قفسه
قرار گرفته است به طوري که بيلت
به طور همزمان در هر چهار وجه

تحت فشار قرار مي گيرد (شکل.)1
در نتيجه بيلت محدوده بين چهار
غلتك را در يك بار پر مي كند به
جاي انجام آن در چند بار به روش
سنتي كه در آن غلتكهاي افقي قبل
از غلتكهاي عمودي در قفسه بعدي
قرار گرفته اند .مورد دوم منتج به يک
سيستم فشار «لوزي -مربع» ميشود
و با نورد متناوب افقي و عمودي
بزرگترين كاهش سطح مقطع بر
روي وجوه مقطع رخ مي دهد .در
قفسه چهار غلتكي اصالح شده بيلت
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شکل :2سطح مقطع( )aو تصوير ( )bپس از نورد به مربع  80در قفسه چهار غلتكي
(فوالد )BstSps

قفسه را با سطح مقطع مربع ترك
مي كند (شکل.)2
با در نظر گرفتن انرژي مورد نياز
براي نورد با استفاده از چهار غلتك
به طور همزمان آزمايشهايي با
استفاده از قفسه عمودي شماره 9
(قفسه ماقبل آخر گروه قفسه هاي
نورد نهايي) شركت  WSSCيعني
قفسه  500/700/850 CBMکه به
قويترين محرك مجهز بود انجام شد.
براي انجام نورد در كاليبر آزمايشي
يك کاست چهار غلتكي براي
جايگرين كردن کاست دو غلتكي
موجود طراحي و ساخته شد .کاست
چهار غلتكي شامل يک چرخ دنده
کاهنده استوانه  -مخروطي ،امکان
انتقال چرخش از دو شفت عمودي
به هر چهار غلتك کاري را مي
داد .حركت غلتكها از موتور اصلي
از طريق جعبه دنده چند منظوره
کاهنده منتقل مي شد .مفصل
چرخنده اي كه به صورت مخصوصي
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ساخته شده بود امكان تنظيم ارتفاع
اسپيندل ها براي نصب در کاست را
مي داد .قطر اسمي غلتك هاي کاري
 420ميلي متر بود.
اين نورد آزمايشي دو هدف داشت:
بررسي امکان دستيابي به آن در
شرايط واقعي صنعتي ،ضريب بااليي
از کاهش سطح مقطع (بزرگتر از
 )2.0در هنگام نورد در سرعتهاي
مختلف كاليبرها با تمام غلتك هائي
كه با سرعت يكسان سنكرونيزه
حركت مي كنند .با توجه به کيفيت
سطحي ،دقت ابعادي و خواص
مکانيکي الزامات طراحي براي قفسه
چهار غلتك مورد بررسي قرار گرفت.
بيلت هايي از فوالد  ،BSt5psفوالد
نيمه آرام شده با ترکيب اسميC%:
0.28-0.37 ، 0.50-0.80 %Mn،%Si 0.05-0.17، %P < 0.04، %S

 ،< 0.05در دماي اوليه -C1300°
 1100و در سرعت  3.5 s/mنورد
شدند .بيلت هاي با سطح مقطع

مربع به صورتي وارد خط نورد شدند
كه هر يک از چهار غلتك بر يكي از
وجوه سطح مقطع عمل كند .بيلتها
با اندازه اوليه  100*100 mmبا يك
بار نورد در يك كاليبر تكي به شکل
صحيح هندسي با سطح مقطع مربع
( mm 1.5±80يعني طبق استاندارد
 )GOST 4693-77رسيدند .مقطع
توليد شده شبيه به مقطع توليدي
توسط نورد معمولي بود ،اما با
نوسانات کوچک در شعاع گوشههاي
مقطع تا ( 20 mmشکل .)2مالحظه
گرديد كه سطح بيلت نورد شده
مشابه سطح بيلت نورد شده معمولي
است و با الزامات استاندارد GOST
 535-79منطبق است .مقدار متوسط
ضريب کاهش سطح مقطع  1.58بود
که با كاهش سطح مقطع کلي به
دست آمده در دو قفسه ،يکي افقي و
يکي عمودي از گروه قفسههاي نورد
نهايي (قفسههاي شماره  6و  7و يا 8
و  )9برابر است.
فرآيند نورد در کاست چهار غلتكي
با عدم وجود پديده ديناميك و
نوسانات نيروي غلتك و پارامترهاي
سرعت ،به ويژه ،در مورد لحظه نورد
(جريان موتور) مشخص مي شود
همچون مراحل انتقالي ورود به
گيرش غلتك و كاهش سطح مقطع
دادن در خط نورد که ويژگي عادي
نورد معمولي در  CBMمي باشند.
براي هدف دوم ،بيلت ها از
جنس از فوالد  BSt3kpبا ترکيب

شيميائيC 0.14-0.22 ، 0.30-%:
< 0.60 %Mn، %Si < 0.07، %P

 ،0.04، %S < 0.05اول تا مقطع
 80 mmو سپس در خط نورد مقاطع
سبك» »250كارخانه  WSSCبراي
توليد ميلگرد آجدار نورد شدند.
مقدار متوسط ضريب کاهش سطح
مقطع بيلت برابر با  1.77در قفسه
چهار غلتكي به دست آمد .اين ميزان
تقريبا برابر است با کاهش سطح
مقطع در سه قفسه نورد متوالي از
گروه قفسههاي نورد نهايي ،به عنوان
مثال ،در قفسههاي  C، Dو شماره
 7مربوط به  CBMكارخانه .WSSC
نتايج و بحث
کاست چهار غلتكي باعث نفوذ
عميق تغيير شکل در سطح مقطع
مي شود ،تغيير شکل قابل مالحظهاي
را در اليه هاي فلز (به خصوص
اليههاي مرکزي) ايجاد ميكند،
بنابراين نفوذ تغيير شکل پالستيکي
در تمام سطح مقطع حاصل مي شود.
اين كار کيفيت را با اصالح ساختار
بهبود مي بخشد و در نهايت به تغيير
شکل كل بيشتر ميرسد .اين فلز به
فاصله جانبي بين غلتكها که آنها با
هم زاويه قائمه مي سازند (شکل)1
به صورتي که پيش بيني شده بود
جريان نمييابد ،و همچنين آنچه را
كه ناخنك ناميده مي شود تشکيل
نمي دهد.
بازدهي بيشتر تغيير شکل با عدم
وجود گسترش در سطح مقطع

فلز و افزايش ضريب کاهش سطح
مقطع به دست مي آيد .سطح مقطع
بيلتهاي نورد شده نيز شکل درستي
با لبه هاي گرد (شکل )2براي کمک
به حصول اطمينان از گيرش پايدار
در هنگام ورود به قفسه هاي نورد در
پايين دست داشتند.
ميزان قابل توجه تغيير شکلي كه
با استفاده از اين فشار همه جانبه با
افزايش دماي فلز به دست آمده در
مرکز بيلت مشاهده شد .بار بر بروي
قفسه همچون فرسايش غلتكهاي
کاري کاهش يافت ،اما تركهاي
حرارتي در سطح غلتك ها ديده شد.
براي اثبات کيفيت بيلتهاي نورد
شده با استفاده از کاست چهار غلتكي
بررسي متالوگرافيكي سطح مقطع ها
انجام شد.
ريزساختار بيلت داراي ظاهر
متراکم و ريزدانه بود و هيچ نقص
متالورژيكي يافت نشد .جدايش در
مرکز ناشي از انجماد نهايي به وضوح
در منطقه باريك محور مرکزي جاي
گرفته بود و منطقهاي را با قطر كمتر
از  20ميلي متر در بر مي گرفت .اين

موضوع توسط مشخصه متقارن فشار
بر روي اين فلز در سه جهت در طي
فرآيند تغيير شکل توضيح داده شد.
بررسي متالوگرافيكي سطح
مقطعهاي پوليش شده و اچ شده
نشان داد كه ساختار اين فلز داراي
تراکم باال و همگن است با آخالهاي
ريز سولفيدي است .ريزساختار
يکنواخت ،ريزدانه و متشکل از
مخلوط فريت و پرليت با غلبه فريت
بود .اندازه دانه ها در نزديکي سطح
و در گوشه ها و در لبه هاي بيلت
برابر با شاخص  8-7 ASTMاست.
دانهها همگن و تقريبا هممحور
بودند .در مجموع ،نتايج بررسيهاي
متالوگرافيكي حاكي از فلزي با
کيفيت خوب و ريزساختاري فراتر
از کيفيت محصوالت نوردي متعارف
بود.
آزمايشها بر روي خواص مکانيکي و
تجزيه و تحليل آماري ،نشان دادهاند
که بدون توجه به محل نمونه (گوشه،
سطح و منطقه مرکزي) تمام نتايج به
دست آمده بيش از الزامات استاندارد
 GOST 380-71بودند و براي فوالد
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 BSt5spدر جدول 1و براي فوالد
 BSt3kpدر جدول 2ارائه شده اند.
مقادير باالتر خواص مکانيکي
در هنگام نورد بيلت ها به همان
صورت تحويلي از خط نورد مقاطع
سبك ( 250بدون عمليات حرارتي)
به ميلگرد آجدار به دست آمد
(جدول.)3
عالوه بر اين ،افزايش يكنواختي
خواص مکانيکي در سطح مقطع و
در طول بيلت نورد شده مالحظه
شد :ضرايب تغييرات و توابع توزيع
آنها كم ،و در محدوده باريک -12.8
 ٪2.6بودند.
با نورد با استفاده از اين روش
فشار همه جانبه به ميله و سپس
عمليات حرارتي آن مي توان انتظار
بهبود بازهم بيشتر خواص را داشت
چون ريزساختار به طور فزاينده اي
اصالح مي شود و از اين رو خواص
مکانيکي افزايش مي يابد .اين نوع
نورد ميتواند به نحوي بهبود ايجاد
كند كه مقادير آنها به خواص به
دست آمده براي فوالدهاي کم آلياژ
و آلياژي نزديک شوند.
بازسازي كارخانه
در بازسازي ( CBMبه ويژه در
وضعيت تراکم باالي تجهيزات در
خط توليد) استفاده از اين تکنولوژي
ميتواند ظرفيت بسيار بيشتري را در
مقايسه با روش مرسوم قفسه هاي
متناوب افقي و عمودي مجزا فراهم
کند .کاست چهار غلتكي را مي توان
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در بازسازي خط نورد بلوم و خط
عمليات حرارتي گنجاند .با اضافه
کردن اين قفسه چهار غلتكي در
 CBMتعداد قفسه ها (اكنون -14
 )8مي تواند به دو قفسه کاهش يابد
و بنابراين مي توان طول خط نورد
را کوتاه ،هزينههاي سرمايه گذاري و
تعمير و نگهداري را کاهش داد.
اين سيستم همچنين مصرف برق
را کاهش مي دهد و دقت ابعادي و
خواص مکانيکي محصوالت نورد شده
را بهبود مي بخشد .و نيز بهره وري
 CBMرا با فراهم آوردن امکان نورد
بيلت با سطح مقطع بزرگتر (مشروط
به بازسازي بخش نورد مقاطع سبك)
افزايش ميدهد .با انتقال به طور

همزمان به نورد بيلت نهايي بزرگتر
( 100*mm100و بيشتر) به جاي
 80*mm80مي توان توليد را باال
برد ظرفيت ذخيره براي بهره وري
در خط نورد بلوم -بيلت تامين كرد.
گنجاندن قفسه چهار غلتكي
در  CBMبازسازي شده به دنبال
بازسازي كارخانه نورد مقاطع سبك
ضروري است .اين اقدام افزايش بهره
وري به ميزان حداقل ( ٪7-8برآورد
اوليه) را ممكن مي سازد .عالوه بر
اين ،نصب و راه اندازي يک قفسه
نورد چهار غلتكي در خط نورد
مقاطع سبك ،جايگزين سه قفسه
نورد معمولي مي شود ،که با عمليات
حرارتي پس از قفسه نهايي ،ميتواند
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به ميزان قابل توجهي خواص
مکانيکي محصوالت نورد شده را
افزايش دهد و دقت بهتر در تلرانس
اندازه را تضمين کند.
بيلت ريخته گري پيوسته
هنگام طراحي تجهيزات براي نورد
بيلت ريخته گري پيوسته با اين
روش فشار همه جانبه ،توجه بايد به
اطمينان از امكان اعمال موثر ميزان
باالي تغيير شکل سه بعدي (يعني
در سطح مقطع و با ازدياد طول)
معطوف شود.
متاسفانه اين روش هنوز کاربرد

گسترده اي ،به ويژه در کارخانه هاي
بسيار کارآمد توليد بيلت پيدا نكرده
است .دليلش آن است که سازندگان
كارخانه تاكنون طرحهايي را توسعه
ندادهاند که بتوانند بر مشکالت
ساخت يك قفسه با غلتكهاي متعدد
که بايد در يک فضاي بسيار محدود
انجام شود غلبه كنند.
به عنوان مثال ،قراردادن چهار
غلتك که همه آنها در يک صفحه
عمودي واقع شوند ،همراه با تكيه
گاه هاي ياتاقان ها براي هر غلتك
و مکانيزم محرك آنها كه همه در

محدوده يک کاست باشند به صورتي
كه با بدنه قفسه نورد موجود تناسب
داشته باشند مشکل است.
مالحظه شده است که کارآمدترين
طراحي بايستي بر اساس قفسهاي
باشد ،كه قادر به خوراندن يک
کاست باشد ،و به حداقل زمان براي
نصب و راه اندازي در محل كار آن،
براي مثال نوع کاست مورد استفاده
براي آزمايشها نياز داشته باشد.
اين سيستم روشي را براي تنظيم
فاصله غلتك ،در طي يک محدوده
کوچک ،در طول آزمايش قبل از
نصب و راه اندازي ارائه مي دهد.
در هر صورت تنظيم در هنگام نورد
براي جبران فرسايش ضروري است.
طرح پيشنهادي قفسه چهار غلتكي
تجاري که الزامات فني و عملياتي
براي تحقق بخشيدن به ملزومات
قفسه را ارائه ميکند در شکل 3
نشان داده شده است.
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