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   چکیده
هاي متعددي درحال گرياینک ریختهتن فوالد در کشور، هممیلیون 55با تولید ساالنه  1404فوالد افقبرنامه درراستاي تحقق 

اندازي هستند. بخش قابل توجهی از سهم کیفیت محصوالت فوالدي، متاثر از کیفیت برداري و یا در مرحله نصب و راهبهره
باشد. اگرچه میزان کیفیت مورد نیاز، بستگی گري میریختهفوالدسازي و کارگاهرفته در بخشخروجی ناشی از تجهیزات به کار

ایجاد کیفیت، مستلزم و البته  گرم در نورد نیز برآن تاثیرگذار استپیشهايبه کاربرد محصول داشته و همچنین وجود کوره
-الکترومغناطیسی در کارگاههايگیري همزنکارمذاب، به ویژه بههايصرف هزینه متناظر آن خواهد بود. استفاده از همزن

مصرفی درمقایسه با میزان تلفات و مصارف در الکتریسیتهاینک انرژيگري، دربردارنده بهبود کیفیت بوده اما اگرچه همریخته
یدکی امین قطعاتبرداري و توجود بهرهباشد، بااینداده شده به آن مقرون به صرفه میهمان کارگاه و با توجه به یارانه تخصیص

کشور خالی از آب مورد نیاز در شرایط کنونی حجم تاسیساتی وگذاري و نگهداري از امکاناتسرمایههايو همچنین هزینه
-گريهاي متناظر آن، در ریختهدایم بنابه مشکالت تکنیکی و هزینهمغناطیسهايحاضر، کاربرد همزننگرانی نیست. در حال

مربوطه به  متخصصانغیرآهنی بوده است. در این نوشتار، سعی برآن بوده است تا توجه تولید فلزات غیرمداوم و یا درهاي
دایم جلب شده تا با توجه به اهمیت مشکالت ذکرشده در مغناطیسهايالکترومغناطیسی با همزنهايموضوع جایگزینی همزن

فوالد آمادگی فنی  هاي مداومگرين این روش در ریختههاي الکترومغناطیسی، همواره نسبت به احتمال کاربردي شدهمزن
  هاي تحقیقاتی مورد نیاز تبیین گردد.هاي اطالعاتی در این زمینه، زمینهالزم وجود داشته باشد و همچنین با ذکر کاستی

  دوار، قانون لورنتزدایم، میدان مغناطیسالکترومغناطیسی، همزنگري، همزنریختهگري مداوم، شاخهریختهکلمات کلیدي: 

  

   مقدمه -1
شود، فرآیندي است که فلز مذاب را به طور گري شاخه نیز نامیده میمداوم که ریختهگريریخته       

البته  پرهزینه و یمداوم، روشگرينماید. ریختهپیوسته به یک بیلت/شمش یا تختال تقریبا نهایی منجمد می
نماید تا براي که حجم وسیعی از فلز را به اشکالی ساده منجمد می ،است وريبهره از دیدگاه انرژي داراي

- نهایی آماده گردد. درحقیقت، درمقایسه با دیگر فرآیندهايهايو نورد شدن در قفسه بعديفرآیندهاي 
گذاري اولیه بیشتر و اما هزینه عملیاتی کمتر همراه مداوم همراه با سرمایهگريگري، عموما ریختهریخته

                                                
  کارشناس ارشد برق و اتوماسیون و ابزاردقیق، مدیریت مهندسی کارخانه، ذوب آهن اصفهان -1
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گري موفق به انجام ریخته هنري بسمربه وجود آمد، هنگامی که  19گري در اواسط قرنریخته فرآیند است.

شود. مداوم،  همواره ناشی از عمل همزدن مواد مذاب ایجاد میگريجریان فشرده مذاب در ریخته فلز گردید.
برکیفیت داخلی و سطحی گري شده، این راه حل منجر به ساختار میکروسکپی و یکنواختی محصول ریخته

 صنعتی، طراحی همزن و شرایط عملیاتی تاثیرشدیدي بر کیفیت گذارد. براساس شواهدمحصول تاثیر می
براساس شرح  1مطابق با شکلدانه همزدن به منظور پایشهاي مختلف، تکنیکبراین اساسدارند.  متالوژي

    [1].است در ادامه آورده شده
  روش همزدن مکانیکی - 1- 1 

، استفاده می کند هاي چندگانه و با یک اتصال به شافت دوارهمزنکه از مته، پروانه یا  این روش مزیت
فرآیند سیال و باالخص کنترلتعیین ویسکوزیته دردوران در طی همزدن است که گشتاور و سرعتشدن ثبت

  [1] شود.استفاده می
                                                  روش همزدن به توسط ارتعاش - 2- 1

از اعمال ارتعاشات صوتی یا فراصوتی ایجاد شده به توسط ادوات مکانیکی مرتعش، با تماس بین 
پذیرد. از عموما از نوع سرامیک صورت میو  فلزمذاب و پروب ترانسدیوسر از طریق واسطه مقاوم به حرارت

مال حل شدن ماده واسطه به مرور زمان در فلز مذاب و درنهایت معایب این روش، حجم کم انجام کار و احت
   [1] آلودگی مذاب است.

  روش همزدن به توسط تزریق گاز - 3- 1
به درون مذاب، علیرغم عدم اعمال حرکت مکانیکی مستقیم به مذاب،  و معموال گاز آرگن گازتزریق

-نصب شده در سر یا انتهاي بوته دمیده می هايرا فراهم می نماید. گاز از طریق نازل مذابموجبات حرکت 
شود. قوي ایجاد مییحل، کنترل سریع و دقیق سرعت جریان وجود ندارد اما تحرکشود. در این راه

 درهاي داخل مذاب و گري به علت واکنش لولهریخته ه شدنحجمبزرگی از مواد قابل هم زدن است، اما آلود
. همچنین موجب وجود دارد ،برکیفیت شمشقابل توجه  تاثیربا جامد هاي گاز درون مواد تله افتادن حباب

  [1] سرد شدن مذاب و افزایش نرخ اکسایش خواهد شد.

  
  [1]هاي همزدن غیرمغناطیسی مذابانواع روش - 1شکل 



 

 
  روش همزدن مغناطیسی - 4- 1 
اند، در واقع  وجود ها مجهز نشده همزن این گونه هاي غیرکیفی هستند که بهگريامروزه تنها ریخته 
جدول  مطابق با. استفاده از آنها عالوه بر ایجاد مزایاي خیلی خاص متالورژي باید دانست یک ضرورت را آن

 محوري وهمناحیه ، منجر به بهبود کیفیت سطح/زیرسطح، یکنواختی بهتر ضخامت پوسته، افزایش1 شماره
ها باید به توسعه روش هاي به کارگیري اینمشوقانجامد. از دیگر کاهش میزان جدایش/تخلخل مرکزي می

           افزایش گري ووري ریختهخاص پرکیفیت، بیشینه شدن بهرهفوالديتنوع محصول تا گریدهاي
Prime billet/bloom rate [2]%اشاره نمود.100تا میزان  

  
  [2]ها و مزایا و کاستی EMSهاي بین انواع روشمقایسه  -1جدول ........

  مکانیزم اولیه  دامنه بهبود  گرید و   EMSنوع 
EMS قالب  
موقعیت  (در

  سطح انحنا)

  همه گریدها
  همه مقاطع

  پاك شدن سطح/زیرسطح)1
  یکنواختی سطح/زیرسطح) 2

 ي سطحهاسوراخریز ها و ، مکآخالزدودن مکانیکی 
  طریق:از 
  امواج پاك کننده در سطح انحنا -
  انجمادشستن پیشانی  -
  هاتفکیک فوالد از آخال -

  ) جدایش3    
  ) مک4
  ) تَرك ستونی5
  ) پاالیش دانه/ساختار6

  ترکیب فوالد گرم و سرد -
  توسعه رفع فوق گداز جدید -
  عریض/ تمیز محورهم توسعه منطقه -
  هاکاهش حداقل ناهمگونی -
  رفع ساختار طوالنی دندریت -
 germsو  nucleiهاي افزایش تعداد کریستال -

)اختالل مکرر در 7    
  یکنواختی ضخامت پوسته

  هاگرمایی بین وجوه میانه و گوشهکاهش ناهمواري -
  هاي بزرگ از پوسته انجماد اولیهحرکت دادن آخال -

EMS  شاخه(زیر
، قبل از قالب

  ناحیه خمیري)
  

عدم بهبود کیفیت  -  
  )1،2،7هاي سطحی(آیتم

بهبود محدود کیفیت  -
  )6تا 3هاي داخلی(آیتم

شود مگر براي مقاطع سنگین و با توصیه نمی -
  قالب EMSترکیبی از واحدهاي 

EMS  +قالب
EMS  شاخه(بین

ناحیه قالب و 
  خمیري)

سنگین  مقاطع -
مثل:     

mm²300*300  
  همه گریدها -

تقویت همه بهبودهاي  -
  )6تا 3هاي فوق(آیتم

تمرکز خاص روي آخال  -
  جدایشمرکزي و 

  ترکیب اضافی فوالد گرم و سرد -
جلوگیري از تشکیل مجدد دندریت در حوضچه  -

  مایع طویل

EMS  +قالب
EMS  نهایی(در

  ناحیه خمیري)

  کربن باال -
آلیاژ زیاد با  -

فواصل عریض 
  مایعات/جامدات

تقویت همه بهبودهاي  -
  )6تا 3هاي فوق(آیتم

تمرکز خاص روي جدایش  -
  مرکزي

هاي کم جدایش و جدایش فی دامنهترکیب اضا -
  قوي با ناحیه خمیري

جلوگیري از انتشار جدایش در ناحیه خمیري،  -
  Vهاي جدایش تخریب کانال



 

 
روش  هاي بیلت/شمش عبارتند از:گريآمیز در ریختهروش غالب و پرکاربرد موفقیت دوبه طور خالصه، 

M-EMS روش  و متوسطکربن و کربنکمدر گریدهايM+FEMS پرکربن و پرآلیاژ. همچنین از در گریدهاي
  شود.در برخی شرایط کاربردي خاص(مقاطع بزرگ) استفاده می M-EMSتنها با تلفیق روش  S-EMSروش 

مغناطیسی تمیز ها براثر همزدنگري در کنارهانحناي مذاب در سطح قالب ریخته 2شکل شماره  مطابق با
انجماد شسته شوند. همچنین پیشانیگازي در میانه مذاب تفکیک میهايبابغیرفلزي و حهايشود. آخالمی
محور پس از هاي همگیري کریستالمغناطیسی هستند. شکلشود، که البته این موارد اثرات سطحی همزنمی

  [3]مغناطیسی است. قالب از اثرات داخلی همزن

  
  [3]هاي جاري ذوب درون قالب تصویري ساده از واکنش - 2شکل 

  
  هاي مغناطیسیهمزن اصول عملکرد -4-1- 1

 قرار دارد و بنابراین غیرمغناطیس است، قادر به حرکت تحت Curieاز آنجاکه فوالد مایع باالتر از دماي  
آسنکرون  ACالکترومغناطیس همانند یک موتور، از نیرويEMSمغناطیسی نیست. در روش تاثیرمیدان

  [2]شود.استفاده می 3همانند شکل 

 عمود بر محور تولید، حرکت دورانیدوار در یک صفحهمغناطیسیمیدانتحت تاثیر حرکت آسنکرون
   مغناطیسی به توسط یک سیلندرالقایی در حول مسیر مذاب ایجادگیرد. این میدانفوالد مذاب شکل می

به نحوي نصب شده اند که شار منتجه، حاصل جمع  قطب مخالفدو ها درپیچشود. هر یک از جفت سیم می
  باشد: 1هاي رابطه شماره فرمول فرض کنیم که جریان هر فاز به صورت است. آنها

  
  [2]هاي الکترومغناطیسی و تصویر واقعینحوه عملکرد همزن - 3شکل 



 

   =        ,         =      (  − 2 3),           =      (  − 4 3)⁄⁄    )1(  
 W=2πf که با شتاب زاویه اي شودمی ها ایجاددرون شکاف قطب Bدر این صورت یک میدان مغناطیسی 

  در ماده تولید شده که ناشی از سرعت  Iلورنتز، جریان القایی از اینرو طبق قانون چرخد.حول محور القایی می
  هدایت الکتریکی فوالد در δاز مرکز چرخش است. اگر  rدر هر نقطه با موقعیت  Bمیدان  (V)حرکت خطی

=   خواهد بود. 2جریان القایی طبق رابطه  آن دما باشد در اینصورت δ. B  ⃗ . V  ⃗ = δ. B  ⃗ . W. r = δ. B. 2πf. r⃗          )2(  
 
⃗   :عبارتست از 3طبق رابطه و در نتیجه نیروي محرك مذاب       = B  ⃗ . I = δ. B². 2πf. r⃗        [3] )3(  

تختال استفاده هايگريخطی در ریختههايبیلت و شمش و از همزنهايگريدوار در ریختههاياز همزن
هاي در موقعیت 4 شکل شمارههمانند  هاي بیلت/شمشگريهاي دوار در ریختهمحل نصب همزن شود.می

-M-EMS ،Sقالب، در امتداد شاخه، و مرحله نهایی انجماد و یا ترکیبی از آنها است که به ترتیب به آنها 

EMS ،F-EMS  50/60و ... اطالق می شود. فرکانس جریان براي همزن شاخه و نهاییHz  و براي قالب کمتر
   [2] است. 10Hzاز 

 ها چگونه است؟ها و شمشقابل مشاهده در بیلت اما تاثیر هر یک از انواع مختلف همزن برروي عیوب
ها مکررا مشاهده ها و شمشدربردارنده لیستی از عیوب داخلی و سطحی است که در بیلت 1 جدول شماره

آن ذکر شده است. این مقایسه فوالدسازان را در  EMSشود. در این جدول همچنین روش مقابله نوعیمی
   این نماید.نمودن کیفیت محصوالت خود یاري میجهت بیشینه EMSهاي روشانتخاب ترکیب مناسب 

  گذاري شده اند: ها نام EMSها با توجه به محل نصب  روش
Mold-EMSگردد. طراحی : باعث بهبود کیفیت سطح/زیرسطح و درون شاخه میM-EMS  یا گرد و یا  

  کند. در بسیاري از دوار ایجاد میشود و میدان مغناطیسی مربعی است و به صورت داخلی یا خارجی نصب می
 M-EMSهمزنی در انحناي قالب از از سرعت پذیرانعطافصنعتی، به منظور دستیابی به کنترل کاربردهاي
پیچ دبی در انحنا است در حالی که سیمپیچ باالیی جهت کنترلپیچه استفاده شده است، سیمنوع دو سیم

 پیچه به توسعه نوع دو سیم M-EMSقالب است. چنین طرحی از پایینی تشکیل دهنده همزن فلز اصلی در 
  [3]گردد.گري مداوم فلزات میتحت شرایط مختلف ریخته EMSهاي گیري از تکنیکهاي بهرهفرصت

  
 [2]هاي الکترومغناطیسیهاي مختلف نصب همزنترکیب - 4شکل 



 

 
Strand-EMSصورت افقی در امتداد عرض تولید کند که فوالد مایع را به : نیروي همزنی ایجاد می

واري را در فلز مایع تولید کرده و میدان مغناطیسی متحرکی گري ایجاد نموده و الگوي فلوي پروانهریخته
پایین، تضمین کننده نیروي همزن در امتداد شاخه است. طراحی قطعه همزن، نماید. فرکانسایجاد می

   ، Strand-EMSشود. نوع استفاده می M-EMSبا ترکیبی از  تعیین کننده اثر عرضی همزن است که معموال
ها نصب شود که در اینحالت به حمایتی یا درون آنهايتواندخطی یا دورانی باشد و در پشت رولیکمی

  خطیهایی با قطر بزرگتر نیاز است و عمل همزنی نیز از اثربخشی کمتري برخوردار است. نصب همزنرولیک
تر است. حرارتی و پارگی احتمالی ذوب محافظت شده و بنابراین متداولقبال تشعشع تر است و درساده

   [3] شود.همزن شاخه به طرز موثري به حذف فوق گداز منجر می
Final-EMS عالقه وافري نسبت به استفاده از :EMS  براي همزدن در فاصله دوري از زیر قالب در ناحیه
 S-EMSیا  M-EMSها در ترکیبی با  F-EMSمداوم وجود دارد. معموال از گريریختهانجماد یک شاخه

، به ویژه هنگامی F-EMSمرکزي منجر شود. استفاده از هاي جدایشاستفاده شده تا به کاهش و حذف قله
  شوند موثر هستند.  گري میپرآلیاژ یا پرکربن ریختهفوالديکه گریدهاي

محوري همگري ناشی از افزایش نرخ ساختار منطقهماد محصول ریخته، ساختار انجF-EMSبا استفاده از 
گري در انتهاي فرآیند یابد. چروکیدگی و جدایش مرکزي کاهش یافته و کیفیت محصول ریختهبهبود می

   [3] دوار است.مغناطیسشود. این همزن تولیدکننده میدانانجمادش تقویت می
        یک نمونه پیکربندي 5 در شکل شماره: الکترومغناطیسیهايهمزن دیاگرام برقی/کنترلی نوعی

  داده شده است. این تجهیزات شامل: S-EMSخطی مورد نیاز جهت عملکرد روش  تک
  بردار تامین شده و یا وجود دارد) یک تابلوي ولتاژ متوسط(که معموال به توسط بهره -
  یک ترانسفورمر قدرت براي تطبیق ولتاژ  -
-کنترل شده به توسط مدوالسیون IGBTنبع تغذیه مشتمل بر دیود یکسوساز و اینورتر یک واحد م -
 [2] (PWM)پالس عرض

  
  S-EMS [2]دیاگرام برقی/کنترلی یک همزن نوعی  - 5شکل 



 

 
 [3]گري واقعی مشخصات تکنولوژیک ریخته - 2جدول 

  توضیح مشخصات آیتم
  5گري شماره ریخته 6  گريریختهتعداد شاخه

  mm²١۵٠  مقاطع محصول و سرعت
mm²٢٠٠ 

 m/min5/3(حداکثر)  
 m/min1/2 (حداکثر) 

    جریان باز  گريمد ریخته
    کم کربن و کربن متوسط  هاي فوالدگرید

  CuAg 0.1  Cr plated 0.10-0.12  جنس قالب

  mm²١۵٠  ضخامت قالب
٢٠٠

SQ150 mm²  

SQ200 mm²  طول قالب  mm 1000   
   زیر انحنا mm 120باالي همزن   موقعیت همزن

  
تغذیه الکتریکی  مشخصاتاصفهان است. آهنعملیاتی در ذوبگريدربردارنده مشخصات یک ریخته 2جدول 

شخصات مرعایت کیفیت وباشد. الزم به ذکر است که می 3و آب و تاسیسات مورد نیاز براساس جدول شماره 
  [3] . تاثیر مستقیمی بر طول عمر تجهیزات دارد EMSهاي آب جهت کارکرد صحیح همزن

  Kg 1100 [3]و با آب  Kg 900هاي الکترومغناطیسی  با قالب مشخصات برق و آب مورد نیاز بخش همزن - 3جدول 
  توصیه شده محدوده موارد آب و تاسیسات

pH  6.5<pH<8.5 8  

 (Ohms cm²/cm)مقاومت
 (Ohms cm²/cm)هدایت

1000<R<67000 
15<C<1000 

2000 
500 

  Maxi 20 ppm  Maxi 10 ppm  میزان ذرات معلق جامد
  Max 10 ppm  Max 5 ppm  مقدار آهن کل

  Micron 50برابر با   Micron 50برابر با   ابعاد فیلتراسیون دایم
     m³/h 24  نرمال آبنرخ دبی

    c°40  حداکثر دماي آب ورودي
    bar 3  حداکثر فشار آب ورودي 

    mbar 300  آب(تفاوت فشار آب ورودي و خروجی)افت فشار 
    c°5  افزایش دماي آب سرد کننده

   محدوده هرتز 6مشخصات الکتریکی در فرکانس 
    KVA 388  توان کل
    KW 132  توان اکتیو

  mm² 185*2*3             KV 3  کابل از نوع مقاوم در برابر حرارت

 



 

 
   مواد و روش تحقیق -2

، به بررسی کارهاي تحقیقاتی انجام شده به توسط محققان در صنعت، درخصوص استفاده بخشدر این 
با توجه به شرایط  است.شده پرداخته Permanent Magnetic Stirrer همان و یا دایممغناطیسهمزناز 

 مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. PMS روشمدت مدیدي است که ، EMS روش جاري نیاز پیش
انرژي بین مقایسه مصرف اند. در یک تحقیق عملیاتی،ساخته شده NdFeBها عموما از ماده این همزن 
اطمینان از مخلوط مداوم سازي انجام شده است. در این فرآیند تولید، حصولروش در فرآیندآلمینیومدو این 

ی از اهمیت خاصی برخوردار دما و ترکیب و بهبودگاززدایاطمینان از یکنواختیفلزمذاب به منظور حصول
 ACالکترومغناطیسی دایم از لحاظ هزینه و عملیاتی بودن نسبت به همزنمغناطیساست. در حالی که همزن

همانند شکل نوعی  فرآیندهاي انجماد بادرمقایسه هاي ذوب اي از آنها در کورهبرتري دارد، به طور گسترده
همزن کوره ذوب  این اي بین مصرف انرژي درمقایسه 4 در جدول شماره استفاده شده است. 6شماره 

ارایه شده است. صرف نظر از اینکه کاربرد متفاوت از فرآیند انجماد  ACو روش  PMSآلمینیوم با روش 
 [4]است، اما مکانیزم همزن همان است.

  
 [4]شماتیک نوعی کارکرد همزن مغناطیس دایم  -6شکل 

  
هاي و همچنین گزارش PMSت گرفته آزمایشگاهی درخصوص روش در مقایسه با تعدد مطالعات صور

دایم دوار در هايدر صنایع، مقاالت اندکی درخصوص استفاده از مغناطیس EMSمکرر درخصوص کاربردهاي 
یک  Hagiwaraو  Kawami، آقایان 1982ها گزارش شده است. در سال گريبر همچون ریختهانرژيصنایع

 دایمدواري را توسعه دادند که به توسط دوران مکانیکی مغناطیسمغناطیسیبا میدانقالبی دروننوع همزن
دوار موجب بهبود کیفی سطح و درون به وجود آمده بود. مشاهدات، حاکی از آن بود که میدان مغناطیسی

در کربن و به همان خوبی ها، آخال و جدایشگري پیوسته شده بود و در کاهش سوراخهاي ریختهبیلت
دایم مرحله نهایی مغناطیسسال بعد، یک همزن 35افزایش ناحیه کریستال هم محور موثر بوده است. تقریبا 

فوالدي پرکربن توسعه داده شده بود به نتایج دلگرم هايمداوم بیلتگريکه جهت ریخته (FPMS)انجماد
     [4] کننده مشابهی دست یافت. 

  گیري از قوسی و با بهرهگريدر ریخته mm²240*180 پرکربن و با مقطع 82Aها از نوع فوالد این بیلت
  گري وصل شده است. ثانویه در ریختهکنندهاند. این همزن به انتهاي خنکتولید شدهFPMS روش



 

 
  [4]و روش برقی  هاي دایممغناطیسبین  مصرف انرژي در کوره ذوب آلمینیوممقایسه  - 4جدول 

  تناژ کوره(تن)توان مصرفی  (KW)توان مصرفی همزن برقی
  10کمتر از  10تا  4  160
 20تا  10بین  12  200
  30تا  20بین   15  315
  40تا  30بین   25  400
  60تا  40بین   28  560
  تن 60  30  650

  
شود. با تغییر فشار روغن از طریق یک سیستم هیدرولیک انجام می 7همانند شکل حرکت دورانی همزن

دوار جهت داشتن بهترین تاثیرات بر اشکاالت مذاب استخراج مغناطیسیمیزان بهینه فرکانس میدان ورودي،
مذاب درحدود و فوق گداز فوالد lit/kg9/0سرد ثانویه، شدت آبm/min 9/0گرياست. سرعت ریختهگردیده

c°25 [5] است.بوده 

همچون کاهش فوق  PMSکه برخی تاثیرات روش  دهش، ثابت  J.Zeng آمده به توسطبه عمل تحقیقات
با ترکیب شیمیایی  تایرفوالدسیمگري بعضی از محصوالت فوالدي همانند بیلتجدایش کربن که در ریخته

الکترومغناطیسی  هايهمزنتواند جایگزینمی ،گرفتههاي متفاوت صورتدر سطح مقطع 5شده در جدولداده
کربن در طی  مرکزيجدایشعدد تیلور این روش منجر به بهبود فوق شود و حتی به علت بزرگتر بودن

مغناطیسی تنها درنظرگرفتن هايمیدان شده که در بررسی اثرگردد. در این تحقیق، مشخصانجماد نهایی می
 ßو  wو سرعت دروران مغناطیس  σاثر هدایت الکتریکی فلز  که در آن تنها 4با رابطه    القا شدهنیروي

=    مغناطیسی است، کافی نیست.میدانشدت   σß wr           )4(  
  مذاب در طی فرآیند انجماد نیز تاثیر به سزایی برشدت فلوي PMSشارمغناطیسی و فرکانس همزنشدت

Ta  است.  Rو عدد رینالدز Haهادي متاثر از عدد هارتمن مذابچرخنده با فلزدارند، تعامل این میدان =   ß    ρ             )5(   
، عالوه بر متاثر شدن از پارامترهاي 5در نظر گرفته شده که طبق رابطه  Taدر نتیجه معیاري به نام عددتیلور 

  [6] ماده است.سینماتیک vو همچنین ویسکوزیته  ρ، متاثر از پارامترهاي چگالی 4ذکرشده در رابطه 

  
  [5]همزن مغناطیس دایم دورانی با استفاده از نیروي هیدرولیک  - 7شکل 



 

 
  [6] جدایش کربنبرروي کاهش فوق PMSترکیب شیمیایی فوالد سیم تایر استفاده شده در آزمایش تاثیرات  - 5جدول 
S  P  Mn  Si  C Composition  

0.007  0.014  0.55  0.20  0.82 Mass fraction % 

  

   نتایج و بحث  -3

 است.بوده ACبرابر کمتر از روش  10حداقل  PMSروش آلمینیوم مورد تحقیق با کوره انرژي درمصرف
دارد  ACانرژي نسبت به روش جوییاي در صرفهمزایاي قابل مالحظه PMSکند که روش این نتایج تایید می

  [4] .است هاحرکت سیستم مغناطیس مصرف انرژي جهتکه آنهم ناشی از 
جهت کاربردهاي  ها راآن باید بدانیم که PMS سازي روشبه منظور پیاده  دایمهايمغناطیسجهت انتخاب 

   :سازندمی نوعچهارمختلف بر
  فریت  -
- AlNiCo (آلمینیوم، نیکل، کبالت)  
- NdFeB)وم، آهن، برم)دیوئن  
- SmCo .(سلنیوم، کبالت)  

     و خصوصیات متفاوت هستند. هاهاي ساخته شده از هر یک از این مواد داراي قابلیتمغناطیس
مغناطیسی را تولید بهترین میدان NdFeBمغناطیس  د،شومشاهده می 6شماره گونه که در جدول همان

همچنین از استحکام  دهد.مغناطیسی مخالف از خود نشان میهايقابل قبولی درقبال میداننموده و مقاومت
مکانیکی مناسب و ضریب حرارتی خوبی برخوردار است، اما حوزه عملکرد دمایی آن پایین و در انواع مختلف 

   [7] .باشدمیآن نیز نسبتا باال  هزینهالبته  و است c° 230نهایتا تا 

عملکرد مناسب  NdFeBبا استفاده از  نیز، گريریختههاي کارگاههاي عملیاتی پیاده شده در هم اینک نمونه
   [4]  اند.% گردیده20و موجبات کاهش میزان مصرف انرژي تا  اندو پایداري را از خود نشان داده

  
  [7] هاي دایممغناطیس انواع مقایسه خواص -6جدول 

  از کم به زیاد  کم نسبتا  کم  زیاد  زیاد نسبتا
SmCo  NdFeB  ALNiCo  Ferrite هزینه ها  
NdFeB  SmCo  ALNiCo  Ferrite انرژي(W*Hmax) 

ALNiCo  SmCo  Ferrite  NdFeB  دماي کاري  
Ferrite  ALNiCo  SmCo  NdFeB  مقاومت درقبال خوردگی  
SmCo  NdFeB  Ferrite  ALNiCo  مقاومت در قبال میدان مخالف  

ALNiCo  NdFeB  SmCo  Ferrite  استحکام مکانیکی  
Ferrite  NdFeB  SmCo  ALNiCo  ضریب دمایی  

  



 

 
   گیرينتیجه -4
  آمده نتایج زیر قابل استخراج است: تحقیقات به عمل مروربررسی موارد ذکرشده و  از

سازي بستر الزم جهت استقرار تاسیساتی جهت پیادهانرژي و پیش نیازهايهاي مصرفبا توجه به هزینه - 1
تولید، حرکت به سمت از سویی و تاثیرات مثبت میدانهاي مغناطیسی بر کیفیت EMSهاي روش

 قابل تامل است. PMSاستفاده از روش 
گردان هايیا با استفاده از استوانهو  به کار گرفته شده به صورت آزمایشگاهی PMSتا کنون اکثرا روش  - 2

 مغناطیسی و آن هم تنها در برخی از  فلزات به صورت عملیاتی استفاده شده است.
گري در ریختهF-EMS انجام شده است و درواقع جایگزي در ناحیه نهایی  PMSکارگاهی هايتست - 3

 بوده و در دیگر نواحی تاکنون تحقیقی صورت نپذیرفته است.
به جاي  Taهاي متفاوت بهتر است که از عددتیلور در ارزیابی نتایج تحقیقات و مقایسه تاثیر میدان - 4

 استفاده شود.   نیروي القایی 
مغناطیس دایم ارایه شده، جزییات فنی نحوه چرخش هیدرولیکی کارگاهی انجامدر معدود تحقیقات - 5

داخلی، نیاز به استخراج نمودن این روش و یا انجام تحقیقاتعملیاتینشده است. از اینرو در راستاي
  باشد.فنی این روش میموارد 
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