
 

 ICWNDT@12از1صفحه

 

Investigation and analysis of weld failure in the China hat equipment 

of the steel direct reduction furnace 

 

Parisa Arbabzadeh1* Behzad Soltani2, Iman hajiannia3 

1Metallurgy expert, MME Co.; Arbabzadeh.parisa@gmail.com 
2 Branch Manager MME Co. Professor of Inorganic Chemistry at Azarbaijan University 

3 Phd, Department of Materials and Metallurgical Engineering, Technical and Vocational University  

 (TVU), Tehran, Iran, and MSE Co.; imanhajiannia@gmail.com 

 
 

Abstract: 

In this case study, the aim was to do a failure analysis of the welds in the China hat equipment. The 

China hat is installed in direct reduction furnaces working with PERED technology. It causes 

disturbances in the gas flow and, as a result, increases the rate of mass transfer in the PERED furnace. 

China hat is made of AISI 310s steel. 310s steel is a wear and corrosion resistance steel suitable for 

uses in high temperatures and it is welded by ER-309L filler metal. In order to analysis this failure to 

prevent them from happening again, a microstructural investigation and analysis of related diagrams 

were done. The results showed that according to the working conditions of the China hat and the 

sensitivity of 310s steel to cracking, using high quality sheets that ensures the correct percentage of 

elements is necessary. if possible, adding a small amount of La or Ti and a considerable amount of 

Mn (more than normally contained). also according to the Scheffler diagram ER-309L electrodes do 

not tolerate these working conditions, and there is a possibility of failure due to the penetration of 

carbon and brittle elements into the interface. For these welds ER-310 electrodes are more Suitable 

alloys.  
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 چکیده

کاله چینی  .در این تحقیق موردی هدف شناسایی و رسیدن به نتایجی راجع به نوع شکست و دالیل شکست تجهیز کاله چینی بود

وجب ایجاد اغتشاش در جریان حضور این تجهیز، مشود. نصب می PEREDتجهیزی است که درون کوره احیا مستقیم با تکنولوژی 

فوالدی  310sساخته شده است. فوالد  AISI 310sگردد. کاله چینی از فوالد و در نتیجه موجب افزایش سرعت انتقال جرم می گاز

شود. در این تحقیق، جوش داده می ER-309Lمناسب برای کاربرد در دماهای باال و سایش و خوردگی بود که توسط فلز پرکننده 

های مرتبط انجام گرفت تا از پیش آمدن چنین مشکالت در آینده صنعت جلوگیری زساختاری و همچنین تحلیل دیاگرامهای ریبررسی

های رسد که استفاده از ورقبه ترک، به نظر می 310sا توجه به شرایط کاری تجهیز کاله چینی و حساسیت فوالد نتایج نشان داد، بشود. 

از اهمیت باالیی برخورد   Mnو  Ti ،Laدر صورت امکان اضافه کردن عناصر آلیاژی اال اطمینان از درصد عناصر درست و با کیفیت ب

بهتر است که . تحمل این شرایط کاری را نداردتوجه به دیاگرام شیفلر  با ER-309Lود های همچنین با توجه به اینکه الکتر باشد.می

 انجام شوند. ER-310توسط الکترود  هااین جوش

 

 .ER-309L، فلز پرکننده PERED احیا مستقیمکوره ، فوالد زنگ نزن، جوشکاری، شکست: کلمات کلیدي
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همقدم

شود. کاله چینی نقش توزیع ، تجهیزی درون کوره به نام کاله چینی نصب میPEREDدر واحدهای احیا مستقیم به روش 

محصول درون کوره را به چهار جریان گاز و جلوگیری از کلوخه شدن آهن اسفنجی داغ درون کوره را دارد. این تجهیز جریان 

دهد. حضور این تجهیز، موجب ایجاد اغتشاش در جریان گاز های کوره جهت میکند و آن را به سمت دیوارهقسمت تقسیم می

گردد. کاله چینی قسمت خنک کننده کوره را از قسمت باالیی آن شود و در نتیجه موجب افزایش سرعت انتقال جرم میمی

شود. های کربوره سازی، گاز طبیعی تزریق میزیر این تجهیز هم جهت خنک کاری آن و هم جهت انجام واکنشاز  کند.جدا می

وری درست و باال کوره احیا دارد و به همین دلیل به مشکل برخوردن آن ممکن است مشکالت این تجهیز نقش مهمی در بهره

 جدی برای تولید ایجاد کند. 

. در شرایط واقعی شکست تجهیزاتی که در شرایط سخت دهدکوره واحد احیا را نشان می تصویری از کاله چینی 1شکل 

 PEREDهای احیا مستقیم احتمال باالیی دارد. کاله چینی نیز از این احتمال مثتنی نیست. در کارخانه کنندصنعتی کار می

 رنگ به چینی کاله دهد کهرا نشان می کوره در تجهیز جایگاه 2 شکل. این تجهیز دچار شکست در ناحیه جوش شده است

شکست و دالیل  در این تحقیق موردی هدف شناسایی و رسیدن به نتایجی راجع به نوع .است آمده نمایش به تصویر در قرمز

در های مرتبط انجام گرفت تا زساختاری و همچنین تحلیل دیاگرامهای ریباشد که توسط بررسیاین تجهیز میجوش شکست 

 پیش آمدن مشکالت مشابه جلوگیری شود. آینده ز
 

 
 . تصویری از کاله چینی نصب شده در کوره واحد احیا.1شکل 



 

 ICWNDT@12از4صفحه

 

 
 کاله چینی به رنگ قرمز در تصویر.. جایگاه تجهیز در کوره: 2شکل 

 

 روش تحقیق 

 شرایط کاري و جنس تجهیز

 هاییخرابی بنابراین. باشدمی زیادی استاتیکی بار و حرارتی بار ای،لرزه بار تحت دارد و قرار زاییتنش شرایط در چینی کاله

باید در نظر گرفت که با توجه  .است تجهیز محتمل شکل تغییر و جوش درزهای در ترک و خوردگی خزش، اثر در پارگی مانند

 .به شرایط کاری، این تجهیز عالوه بر طراحی بهینه باید اجرای دقیقی نیز داشته باشد

های سایشی مداوم از سمت بار محصول، یعنی گندله گراد است و تجهیز تحت شرایطدرجه سانتی 500تا  450بین  دمای کاری

این تجهیز  باشد.بار می 7/2با فشار گاز   2CO ،S2H ،O2H ،4CH. اتمسفر گازهای درون کوره شامل گیرداحیا شده قرار می

فوالدی مناسب برای کاربرد در دماهای باال  310sساخته شده است. فوالد  AISI 310sیا  A167-310s ASTMاز فوالد 

شوند. و سایش و خوردگی است. کاله چینی از یک قیف باالیی و قیف پائینی تشکیل شده است که بهم جوش داده می

ی این تجهیز نقشه 3شکل شوند. های اسفنجی را دارند نیز در ناحیه باال جوش داده میها که نقش منحرف کردن آهندفلکتور

 اند.انجام شده SMAWبه روش  E309Lهای انجام شده با الکترود . تمام جوشدهدرا نشان می
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 . نقشه کاله چینی کاله چینی نصب شده در کوره واحد احیا.3شکل 

 

 نتایج و بحث

آهن هستند که مقاومت بسیار خوبی در برابر ای از آلیاژهای پایه فوالد ضد زنگ یا فوالدهای مقاوم در برابر خوردگی خانواده

ها در شرایط دمای باال هستند، زیرا خواص مکانیکی خوب و عملکرد خوردگی دارند. فوالدهای آستنیتی یکی از بهترین انتخاب

شود که حاوی کربن کم و برای کارهای ساخت عمدتاً به این دلیل انتخاب می 310sکنند. خوردگی را با هم ترکیب می

گراد در برابر اکسیداسیون در سرویس مداوم درجه سانتی 1150پذیری خوبی است. این فوالد تا دمای پذیری و شکلجوش

 1040های متناوب تا دماهای کند، مشروط بر اینکه گازهای گوگرد وجود نداشته باشند. همچنین برای سرویسمقاومت می

[. 2در برابر سولفیداسیون و کربوریزه شدن نیز مقاوم است ] 310s، فوالد شود. عالوه بر ایندرجه سانتی گراد استفاده می

ای یا صنایع های هستهترین مواد برای استفاده در اجزای کلیدی نیروگاهیکی از امیدوارکننده 310sفوالد زنگ نزن آستنیتی 

خزش در دمای باال و مقاومت در برابر  اش مانند مقاومت عالی در برابرهای جامع برجستهشیمیایی است که دلیل آن ویژگی

به راحتی در معرض خرابی زودرس    310sباشد. با این حال، به دلیل ناهمگنی ریزساختار ذاتی، اتصاالت جوشیخوردگی می

 [. 3] گیرندهای طوالنی قرار میدر طول سرویس خزشی در دماهای باال برای دوره

آستنیتی است که برای استفاده در کاربردهای مقاومت در برابر خوردگی  نزنفوالد زنگ ک ی (UNS S30900)  309 آلیاژ

در برابر اکسیداسیون مقاومت  درجه سانتیگراد 1038در دمای باال توسعه یافته است. این آلیاژ در شرایط غیر حلقوی تا دمای 

ل به دلی 309 فوالد .دهدکاهش می گراددرجه سانتی 1010کند. چرخه حرارتی مکرر مقاومت اکسیداسیون را تا حدود می

گراد استفاده شود. این آلیاژ درجه سانتی 1000تواند در اتمسفرهای حاوی گوگرد تا دمای داشتن کروم باال و نیکل کم، می

ر برابر جذب کربن از خود نشان زیرا فقط مقاومت متوسطی د ،شودتوصیه نمی یی با کربن باالبرای استفاده در اتمسفرها
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توان در کاربردهای کمی اکسید کننده، نیتریدینگ، سیمان کاری و چرخه حرارتی مورد استفاده را می 309فوالد دهد. می

در  شود،گرم می گراددرجه سانتی 950تا  650هنگامی که آلیاژ بین  .قرار داد، البته حداکثر دمای سرویس باید کاهش یابد

 چقرمگی از ایدرجه ،گرادسانتی درجه 1150 تا 1100ت بازپخت محلول در دمای گیرد. عملیامعرض بارش فاز سیگما قرار می

 [.5د ]کنمی بازیابی را

شوند، در حالی که از طرف پذیری خوب شناخته میر کلی به عنوان فوالدهایی با جوشنزن آستنیتی به طو فوالدهای زنگ

-انجمادی و ترک افت انعطاف های گرم مانند ترکآستنیتی بسیار مستعد ترک دیگر فلزات جوش فوالدهای زنگ نزن کامالً

توان با استفاده از الکترودهایی که حاوی مقدار کمی فریت دلتا در دمای هستند. از حساسیت به ترک گرم عمدتاً می 1پذیری

م به فاز سیگمای شکننده را افزایش اتاق هستند جلوگیری کرد. با این حال، فریت ممکن است در دماهای باال تبدیل مداو

ترین این نظریه در میان است. رایج های جوش ارائه شدهی اثر مفید فریت دلتا در کاهش ترکهای مختلفی دربارهدهد. تئوری

 نسبت به آستنیت دارد و در نتیجه جداسازی Sو  Pهایی مانند ها این است که فریت دلتا حاللیت بیشتری برای ناخالصیآن

گردد. در نتیجه مواد حاوی یابد و منجر به کاهش تعداد ترکیبات با نقطه ذوب پایین میهای انجماد کاهش میدر مرز دانه

  تر هستند.فریت دلتا در برابر ترک مقاوم

 های شکنندگی انجماد برای فوالدهای زنگ نزن آستنیتی مختلف با آزمون، منحنی2در تحقیقات انجام شده توسط متسودا

Varestraint-Trans 3اند. در این تحقیق معیار مورد بررسی قرار گرفتهCST  نرخ کرنش بحرانی برای افت دما( که(

دهد دهد برای فوالدهای زنگ نزن آستنیتی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میحساسیت به ترک را نشان می

ممکن است تأثیر بسیار مضری بر  Sو هم  Pهم  310sها است. در فوالد ترین فوالد در میان آنحساس AISI 310Sکه 

ها نشان داده توان مقاوت در برابر ترک را بهبود داد. در آزمایشمی P+Sحساسیت ترک جوش داشته باشند. با کاهش مقدار 

رسند یا حتی کامل ل میها به حداقتر کاهش یابد، ترکدرصد یا کم 01/0به حدود  P+Sشده است که هنگامی که مقدار 

 شوند.حذف می

با پاالیش معمولی دشوار است. بنابراین، به منظور تولید  310Sبه ویژه از  Pشود که حذف به طور کلی در نظر گرفته می

. کردهای ذوبی خاص استفاده فوالدهای زنگ نزن آستنیتی با مقدار فسفر بسیار کم، باید از مواد اولیه با خلوص باال یا از روش

بر  یدیمف ریاز حد معمول موجود( تأث شی)ب Mnزیاد کردن مقدار و  Ti ای La یمقدار کمتحقیقات نشان داده است که 

 [. 1]دارد یمقاومت در برابر ترک انجماد

شود جوش و ناحیه همینطور که مشاهده می .دهندن قیف باالیی و پائینی را نشان میهای بیشکست جوش ،الف و ب 4شکل 

 5شکل ی دفلتور در تصاویر های ناحیهباز شدن جوششکسته شده است. منطقه متاثر از حرارت در قسمت جوش  اطراف دو

 مشخص هستند. 

 
                                                           
1 Ductility-dip cracking 
2 Fukuhisa Matsuda 
3 Critical Strain Rate for Temperature Drop 
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الف: شکست جوش در بار اول. ب:  اند.های بین قیف باالیی و پائینی در تصاویر زیر نشان داده شدهشکست جوش. 4شکل

 شکست جوش برای بار دوم پس از تعمیر جوش.

 
 اسپایدر بیم.ی شکست جوش در ناحیه. 5شکل 

 الف

 ب
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 دفلکتورها.ی شکست جوش در ناحیه. 6شکل 

باید توجه از اهیمت باالیی برخوردار است و ساختار فلز جوش برای اتصاالت غیرمشابه پیرامون اولین پاس جوش یا پاس ریشه 

 4DMWکه اثرات رقیق سازی در این پاس، بیشترین مقدار را دارد. در بسیاری از موارد  به این دلیلعمدتاً ای به آن شود. ویژه

. باشدآستنیت پایدار با میزان کمی فریت در اولین پاس جوش می ر انتخاب فلز پرکننده، دستیابی بهیک هدف بسیار مناسب د

ای محتمل خواهد بود و فلز جوش به طور قابل مالحظهترک خوردن انجمادی جوش بسیار غیردست آید، اگر این ریزساختار به 

 [. 6]پذیر خواهد شد انعطاف

ده مورد استفا ابه در فوالدهای زنگ نزننمودار شیفلر برای پیش بینی ریز ساختار فلز جوش و ناحیه انتقال طی اتصاالت غیرمش

باشد؛ به این های فلزی غیر مشابه مفید می. نمودار شیفلر در فراهم آوردن یک تقریب ریزساختاری برای جوشگیردمی قرار

و پیش بینی ریزساختار و فوالدهای کم آلیاژ را در نمودار رسم کرد  فوالدهای زنگ نزن، فوالدهای کربنیتوان میکه  علت

جوش دو فلز  . بر این اساس، در این تحقیق برای پیش بینی ریز ساختار فلز[4] شودتواند انجام برای همه این آلیاژها می

  ر، از نمودار شیفلر بهره برده شده است.ها با یکدیگآنپرکننده و مقایسه 
Cr+1.5Si+Mo+0.5Nb= Creq 

Ni + 0.5Mn + 30C= Nieq 

فلز با  310sنمودار شیفلر فوالد  6شکل در  دهد.م معادل و نیکل معادل را نشان میمقادیر محاسبه شده برای کر 1جدول 

نیز روی نمودار به  ER-310، الکترود ER-309Lدر مقایسه با الکترود . جوش داده شده است ER-309Lپرکننده نوع 

 باشد. می ER-310و  310sی جوش بین نمایش در آمده است. خط نقطه چین نشان دهنده

 
                                                           
4 Dissimilar Metal Welding 
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.نیکل معادل برای فلزات پایه و فلزات پرکننده مقادیر محاسبه شده کروم و .1جدول   

  مقادیر محاسبه شده کرم و نیکل معادل نوع ماده

 Creq/ Nieq نیکل معادل کرم معادل 

310s 52/27  05/22  39/1  

ER-309L 50/24  40/15  59/1  

ER-310 80/26  80/24  08/1  

 

 

 

 .ER309L . نمودار شیفلر برای پیش بینی ساختار فلزجوش با فلزپرکننده6شکل 

خط رابط بین ترکیب فلز پرکننده و خط رابط فلز پایه نیز قابل استفاده برای پیش بینی ریزساختار ناحیه انتقال در مرز ذوب 

این ریزساختارها در یک  یکند. همهو آستنیت+ فریت را قطع می های آستنیبیناحیه 309Lمی باشد. خط رابط برای نوع 

مقدار فریت  309Lد. برای فلز جوش نباشاماًل مخلوط شده، قابل انتظار میفلز پایه و فلز جوش ک HAZناحیه باریک بین 

ایزوفریت حدود پنج درصد فریت درصد رقت فلزات پایه در پاس اول، خط  30پیش بینی شده با استفاده از نمودار، با احتساب 

  شود.ساختار دوفازی آستنیت + فریت می کند. که منجر به یکرا قطع می

310s 

ER-309 L 

ER-310 
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درصد وزنی گوگرد و فسفر  (eqNi /eqCrکروم معادل به نیکل معادل ) که رابطه بین نسبت موفق شدند[ 6] کوجانتا و 5سوتاال

ها را در رابطه با فوالدهای زنگ نزن آستنیتی به شکل یک منحنی نمایش موجود در فوالد و حساسیت فوالد نسبت به ترک

پی و های میکروسکوتوان از بروز رشد ترکدهند. با کنترل مقدار فریت موجود در ساختار فوالد زنگ نزن آستنیتی، می

توجه به دیاگرام شیفلر و همچنین نوع انجماد  با ER-309Lهای همچنین با توجه به اینکه الکترود. ساختاری جلوگیری کرد

و عناصر آلیاژی تحمل این شرایط کاری را نداشته و احتمال شکست به دلیل نفوذ کربن و عناصر ترد شونده به فصل مشترک 

از نیکل جایگزین شوند و یا  هایمناسب همچون پایه آلیاژهایبا توانند های غیر مشابه میاین جوش ،وجود خواهد داشت

شود این جوش کامالً آستنیتی طور که مشاهده میهمان ،ER-310جوش با الکترود های پر آلیاژ استفاده کرد. در الکترود

تر برای ر و مناسبتشود و احتمال تشکیل فریت وجود ندارد به همین دلیل استفاده از این الکترود همجنس منطقیسرد می

 باشد. این شرایط کاری می

 گیري نتیجه

به توجه به دیاگرام شیفلر و همچنین نوع انجماد و عناصر  ER-309Lهای همچنین با توجه به اینکه الکترود .1

صل آلیاژی تحمل این شرایط کاری را نداشته و احتمال شکست به دلیل نفوذ کربن و عناصر ترد شونده به ف

  انجام شوند. ER-310ها توسط الکترودهای خواهد داشت، بهتر است که این جوشمشترک وجود 

تحمل شرایط سایشی و دمای  های متعدد این جوش و ریزساختار تولیدی، این الکترود تواناییبا توجه به شکست .2

نیروها و ضربه های حاصل از مواد دانست که قطعا  تحملتوان به آن به عنوان عدم توانایی دردارد که مینباال را 

به میزان  اژهای پایدارکننده استحکام و دما همچون کروم مولیبدن و نیکل کهبا توجه به این موضوع که از آلی

 انتظار شکست در دمای باال وجود داشت.کافی استفاده نشده بود 

رسد که استفاده از به ترک، به نظر می 310s با توجه به شرایط کاری تجهیز کاله چینی و حساسیت فوالد .3

و  Ti ،Laهای با کیفیت باال اطمینان از درصد عناصر درست، در صورت امکان اضافه کردن عناصر آلیاژی ورق

Mn نیکل جایگزین شوند که  هایمناسب همچون پایه آلیاژهایبا  توانجهت جوشکاری میگردد. پیشنهاد می

 مقاومت به حرارات و سایش بهتری را داشته باشد که خود پژوهشی مجزا خواهد بود.

 

 

 

 
                                                           
5 Suutala  
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