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Don't miss out even details ...

شـرکت آرازترانـس تبریـز در سـال 1387 بـا هـدف تولیـد، تأمیـن و ارائۀ خدمـات مهندسـی در زمینۀ 
ترانسـفورماتور و تجهیـزات قـدرت شـروع بـه کار نمود. سیاسـت ایـن شـرکت از ابتدای تأسـیس، تلفیق 
دانـش فنـی و تجربـۀ عملـی در راسـتای ارتقـای کیفیت محصـوالت و خدمات ارائه شـده بـه کارخانجات 
و صنایـع مختلـف بـوده اسـت. در آغـاز، تولیدات و خدمات این شـرکت در زمینۀ سـاخت، انجـام تعمیرات 
و نگهـداری انـواع ترانسـفورماتورهای توزیـع، فوق توزیـع و ویـژه بـود و بـا بهره گیـری از تـوان علمـی 
متخصصیـن طراحـی در کنـار تجربـۀ عملـی بـاالی تیـم اجـرا و نیـز اسـتفاده از مـواد اولیـۀ بـا کیفیـت 
بازرگانـی  بـه همـراه سـابقۀ  ترانسـفورماتور  آزمایشـگاهی جامـع تسـت  و همچنیـن تجهیـزات 
چندیـن سـاله بـا شـرکت های معتبـر اروپایـی ایـن مجموعه را قادر سـاخته اسـت کـه بتواند 
پاسـخگوی نیـاز تمـام مشـتریان در صنایـع مختلـف باشـد. پـس از گذشـت دو سـال از 
آغـاز بـه کار شـرکت و نیازسـنجی و اشـراف کامـل بر وضعیـت صنایع ذوب در سـطح 
کشـور، شـرکت آرازترانـس تبریـز با سـاخت و تهیۀ دسـتگاه ها و تجهیزات پیشـرفته 
و دقیـق و همچنیـن بـا دسترسـی به مـواد خام بـا کیفیـت و رعایت کامـل موازین 
اسـتانداردهای تولیـد، اقـدام بـه تولیـد تخصصـی قطعـات کوره هـای القایـی نمود 
به گونـه ای کـه ایـن مجموعـه در حـال حاضر بزرگتریـن و تخصصی ترین شـرکت 
تولیـد قطعـات کوره هـای القایـی در سـطح کشـور بـوده و آمـادۀ پاسـخگویی بـه 

نیازهـای متنـوع تمامی مشـتریان اسـت.
خدمـات شـرکت آرازترانـس در ایـن زمینـه شـامل تولیـد قطعـات اصلـی کوره های 
القایـی، نظیــر کویـل، یـوک )شـانت(، کابل هـای آب گرد، رآکتـور )چـوکـ  لینک( و 
کلیـد تغییـر بوته با طراحی های متنــوع و بر حسـب نیــاز مشـتری، تأمیـن تجهیزات و 
قطعـات مـورد اسـتفاده در تابـــلوهای قـدرت و فرمان سیسـتم الکتریکی کـوره، تهیۀ مواد 
عایقـی مـورد اسـتفاده در بخــش های مختلف کوره، انجـام تعمیرات مورد نیـاز و همچنین ارائۀ 

خدمـات مشـاوره ای بـرای بهبود وضعیت کوره، نوسـازی و بهسـازی آن اسـت.
در سـال های اخیـر و بـا گسـترش دامنـۀ فعالیت هـای بازرگانـی، شـرکت آرازترانـس اقدام بـه تأمین مواد 
کامپوزیتـی، عایـق و نسـوزهای خـاص نمـوده اسـت. ایـن مـواد شـامل طیـف وسـیعی از قطعـات مورد 
اسـتفاده در صنایـع مختلـف بـوده و هریـک دارای ویژگی هـای فیزیکـی و شـیمیایی خاص خود هسـتند. 
ایـن شـرکت بـا بهره گیـری از متخصصیـن مجـرب خـود، قـادر بـه ارائـۀ خدمـات مشـاورۀ تخصصـی 
در زمینـۀ انتخـاب محصـول بهینـه بـرای هـر کاربـرد خـاص و همچنیـن تأمیـن اکثـر مـواد کامپوزیتی، 
فایبـرگالس، عایق هـای سـلولوزی، کامپوزیت هـای ویـژه و محصـوالت مختلـف تولیـد شـده از میـکا 

می باشـد. 

دربارۀ ما

حتی ریزترین ها را از دست ندهید ...
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کویل کورۀ القایی



کویل کورۀ القایی1

کویل کورۀ القایی را می توان به عنوان بخش مرکزی کوره در نظر گرفت. نقش اصلی کویل، ایجاد میدان مغناطیســی الزم برای به وجود آمدن جریان های 
گردابی2 و به تبع آن تلفات فوکو3 و در نتیجۀ آن، گرم شــدن و ذوب قراضه و یا ســنگ معدن فرآوری شــده است. با توجه به حساسیت و نقش این قطعه، 
مشخصات الکتریکی و مکانیکی کویل تأثیر به سزایی بر چگونگی عملکرد و راندمان کوره خواهند داشت. از این رو با توجه به تنوع در جنس و کیفیت قطعات 
به کار رفته در ساخت کویل، شرکت آرازترانس ِرنج وسیعی از انواع کویل های کوره های  القایی را مطابق طراحی خود و یا نقشۀ ارسالی از سوی خریداران در 

اختیار مشتریان قرار می دهد و در نتیجه، مشتری قادر به انتخاب طرح، مواد مورد استفاده و نوع عایق بندی بر طبق خواستۀ خود خواهد بود.
در زیر نمای شماتیکی از طرح های متداول کویل های مورد استفاده در کارخانجات ذوب القایی که توسط شرکت آرازترانس ساخته می شوند، ارائه شده است:

کویل هلیکال4 

کویل هــای هلیکال که به صــورت مارپیچــی پیچیده می شــوند، متداول ترین 
کویل های مورد استفاده هســتند. عمدۀ مشکالت این دسته از کویل ها به هنگام 
ســاخت و بهره برداری، وجود فواصل میانی بین دو بخش اکتیو5 کویل، مشــکل 
تنظیم دقیق ارتفاع کویل و نهایتًا عدم توازن میدان مغناطیســی تولیدی توســط 
کویل است. از این رو استفاده از این نوع کویل ها خصوصًا در توان های باال، چندان 
توصیه نمی شــود. اکثر کویل های تولیدی شرکت های چینی و برخی کارخانجات 

سازندۀ ُترک از این نوع هستند.

کویل دونخ1

کویل هــای دونخ که ویژگی عمدۀ آن ها ادغام دو بخش اکتیو کویل در یکدیگر اســت، 
معمــواًلً در بخش میانی ـ به جز بخش های فوقانی و تحتانــی ـ به صورت هلیکال و در 
بخش های فوقانی و تحتانی به صورت آفســت دار پیچیده می شوند. این دسته از کویل ها 
مزایایی از قبیل بازده عملکردی باال و امکان گردش آب به صورت مناسب تر را دارا هستند. 
اکثــر کویل های تولیدی شــرکت های ABP و Otto-Junker  آلمان و EGES ترکیه از 

این نوع می باشند.

   طراحی

اولین قدم در ساخت کویل، طراحی دقیق آن به لحاظ الکتریکی و فیزیکی توسط 
نرم افزارها و شبیه ســازهای کامپیوتری است. این امر نه تنها در کویل های مورد 
طراحی بلکه در کویل هایی که بر اســاس نقشــۀ ارسالی از سوی خریدار ساخته 
می شوند نیز صادق اســت و نهایتًا مطابق نتیجۀ شبیه سازی های صورت گرفته، 
نقشه های ساخت و مونتاژ و لیست مواد مورد نیاز به لحاظ جنس و تعداد در اختیار 

سایر بخش های تولید قرار می گیرند.

کویل مستطیلی2

کویل های مستطیلی که عمدتًاً در کوره های کانالی و گاه در کوره های پیشگرم استفاده می  شوند 
معمواًلً در ابعاد و سایزهای کوچکتری نسبت به سایر انواع یادشدۀ کویل ساخته می شوند. این 
کویل ها هم به صورت هلیکال و هم به صورت آفست دار ساخته و مورد استفاده قرار می گیرند.

کویل آفست دار6

کویل های آفســت دار که با ایدۀ ایجاد زانو در هر چرخش 180 درجه ای حلقه ها ســاخته 
می شوند، تقریبًا فارغ از تمامی مشکالت برشمرده برای کویل های هلیکال می باشند. زیرا با 
توجه به شرایط فیزیکی کویل، هیچ فاصلۀ هوایی بین دو قسمت اکتیو کویل به وجود نیامده 
و بخش فوقانی و تحتانی کویل به صورت مسطح و موازی ساخته می شود و این کار مشکل 
تنظیم ارتفاع دقیق کویل را هم برای سازنده و هم برای بهره بردار مرتفع می نماید. از این رو 
به سبب توازی کامل بین حلقه های کویل، هارمونی بیشتری در میدان مغناطیسی تولیدی 
توسط کویل در بخش های مختلف داخل بوته وجود خواهد داشت. بیشتر کویل های ساخت 
شــرکت های هندی نظیر الکتروترم و مگاترم و نیز برخی از کویل های ساخت شرکت های 
آمریکایی نظیر Ajax از این نوع هستند. با توجه به توصیفات ارائه شده، در کوره های توان 

باال و ُتناژ باال، استفاده از کویل های آفست دار توصیه می شود.

1. Induction Furnace Coil
2. Eddy Current 
3. Foucault Losses

1. Dual Turns Coil
2. Rectangular Coil

4. Helical Coil
5. Active Part
6. Offset Coil
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اکتیوپارتکولینگ پارت

 

𝑎𝑎 � 5��� 1
𝜇𝜇� ∙ 𝜎𝜎 ∙ 𝜎𝜎   �𝑚𝑚�;  𝑎𝑎 𝑎 𝑎𝑎𝑎   

𝜇𝜇��𝑐𝑐𝑐𝑐� � 1 � 𝜎𝜎�𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐� 𝑎 58 𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑚𝑚  

 →  𝑎𝑎 𝑎 𝛿𝛿 ∙  �1 𝜎𝜎�  �𝑚𝑚𝑚𝑚� 

f (Hz) δ (mm) a (mm)

50 9.33 18.66

250 4.67 9.34

350 3.53 7.06

700 2.50 5.00

1000 2.09 4.18

   اکتیوپارت

بخش اکتیو کویل که وظیفه آن ایجاد میدان مغناطیسی الزم برای انجام فرآیند 
ذوب است؛ از مقاطع توخالی مسی تشکیل می شود. در خصوص این مقاطع توجه 

به سه نکته بسیار حائز اهمیت است:

   کولینگ پارت

وظیفۀ اصلی کولینگ پارِت کویل، خنک کردن بخش های فوقانی و تحتانی بوته است. کولینگ پارت 
معمواًل از نورد مقاطع بدون درِز گرد و یا چهارگوش فوالد زنگ نزن در دو گرید 304 یا 316 و در 

پاره ای از مواقع مشابه اکتیوپارت کویل از پروفیل یا لوله های مسی ساخته می شود. 

   ساپورت

ســاپورت های کویل که نقش اصلی آن ها ثابت نگهداشتن فاصلۀ بین حلقه ها و تثبیت قطرکویل 
در طول زمان است، از مواد عایق کامپوزیتی ساخته می شوند. سوراخ کاری ساپورت های کویل های 
ســاخت این شرکت با اســتخراج فواصل ســوراخ ها به صورت دقیق و با بهره گیری از نقشه های 
کامپیوتری تهیه شده در مرحلۀ طراحی، توسط دســتگاه CNC انجام می گیرد. مقاومت الکتریکی 
باال برای تضمین ایزوالســیون الکتریکی بین حلقه ها، اســتحکام کششی و خمشی باال به منظور 
تحمل نیروها و ضربات ناشی از میدان های الکترومغناطیسی، جذب رطوبت بسیار پایین برای ثبات 
خواص مکانیکی و الکتریکی در طول زمان و تحمل دمایی در محدودۀ مناسب از ویژگی های یک 
ساپورت ایده آل است. جدول صفحۀ بعد، مقایسۀ بین گریدهای مورد استفاده در جنس ساپورت ها 

را نشان می دهد:

جنس مقاطع

جنس مس مورد استفاده در مقاطع به کار رفته در بخش اکتیوپارت کویل بایستی 
حداکثر خلوص1 ممکن )حداقل 99/90%( و رســانایی الکتریکی2 )حداقل معادل 
58 میکروزیمنس بر متر( را داشــته و به لحاظ عناصر موجود در بخش ناخالص 
حاوی کمترین میزان عناصر مزاحم از قبیل فســفر، اکسیژن و آهن باشد. وجود 
درصد باالی هریک از عناصر یادشده در بخش ناخالص مس به ترتیب سبب افت 
شــدید میزان رسانایی، خطر انفجار و گرم شدن اضافی کویل خواهد شد. جدا از 
ترکیب و ویژگی های شــیمیایی مس به کاررفته در مقاطع اکتیوپارت کویل این 
مقاطع حتمًا بایســتی پس از اتمام مراحل شکل دهی، در شرایط ویژۀ خال تحت 
عملیات حرارتی به طور کامل تنش گیری شــده و آنیل3 شوند، در غیر این صورت 
حین پروســۀ تولید کویل به هنگام نورد مقاطــع و یا در اثر تنش های مکانیکی 
به وجــود آمده حین بهره برداری از کویل، ترک های مویی در ســطح آنها ایجاد 
شــده و رفته رفته با بازشــدن این ترک ها شاهد نشتی های عمیق و طویل و گاه 
پوسیدگی سطوح مقاطع و به اصطالح پدیدۀ موریانه شدن خواهیم بود. لذا با توجه 
به توصیفات مطرح شده در این خصوص، شرکت آرازترانس برای برآورده کردن 
کلیۀ شروط الزم در خصوص انتخاب جنس مقاطع به کاررفته در بخش اکتیوپارت 
4 و گاه 

 ETP-ASTM C11000 کویل های خود، عموماً از مس تصفیه شــده گرید
در سفارشات ویژه از گرید OFC-ASTM C10100 5 استفاده می نماید.

شکل مقاطع

از بین موارد موثر در کیفیت مقاطع به کاررفته در ســاخت کویل، شــکل و سطح مقطِع آن بیشترین تأثیر را در بهره وری و طول عمر اکتیوپارت کویل دارد. شایان ذکر 
است که عالوه بر میزان مساحت سطح مقطع هادی های اکتیوپارت که بایستی به میزان کافی برای عبور دادن جریان الکتریکی از کویل باشد، شکل هندسی مقطع 
نیز بســیار حائز اهمیت اســت که معمواًل به این مسأله توجه کمتری می شود. شکل هندسی مقاطع باید به گونه ای باشد که فضای کافی برای عبور جریان الکتریکی 
کویل با رعایت دو موضوع اواًل میزان عمق نفوذ میدان مغناطیسی6 در داخل مقاطع ـ که کاماًل تابع فرکانس است ـ و ثانیًا کیفیت کولینگ و جریان عبور آب از داخل 
هادی ها را برآورده نماید؛ عمومًا در مقاطعی که بخش آب رو گوشــه های تیز و 90 درجه دارد، گرفتگی و تشــکیل رســوب و به تبع آن خوردگی بیشتری در آن نواحی 
مورد انتظار اســت و این موضوع در مواقعی که کیفیت آب کویل در حد نامناســب باشد، بیش از پیش خود را نشان خواهد داد. لذا توصیه می شود برای اجتناب از این 

مورد در ساخت بخش اکتیو کویل از مقاطعی استفاده شود که بخش آب روی آن گوشه های حتی االمکان خمیده داشته باشد. 

در خصوص پدیدۀ نفوذ میدان مغناطیسی در هادی های کویل، اشاره به این نکته کافی است که از بین کلیۀ وجوِه سطح مقطع هادی های کویل، ضخامت آن وجه از 
سطح مقطع که جانب به فضای داخل کوره است، بیشترین تأثیر را در بازده کویل نسبت به سایر وجوه داشته و هرچه میزان این ضخامت بیشتر باشد عملکرد کویل 
به لحاظ اتالف انرژی و اســتفاده از حداکثر پتانســیل آن برای عبور جریان الکتریکی، بهتر خواهد بود. حداقل این ضخامت برای مقاطع مختلف دو برابر میزان عمق 
نفوذ میدان مغناطیســی در هادی های کویل در نظر گرفته می شــود که این مقدار کاماًل به فرکانس جریان برق عبوری از کویل بستگی دارد. جدول زیر حداقل مقدار 

ضخامت وجه جانب به داخل کورۀ سطح مقطع هادی های کویل در فرکانس های مختلف را نشان می دهد.

Molten Metal

سوز
م ن

جر

a

δ

1. Purity
2. Electrical Conductivity 
3. Annealing

4. Electrolytic Tough Pitch Copper 
5. Oxygen Free Copper
6. Magnetic Field Penetration Depth

موارد استفاده شکل مقطع

اکتیوپارت اکثر کوره های چینی، 
هندی و ُترک چهارگوش با آب روی چهارگوش

اکتیوپارت کوره های ساخت شرکت 
Ajax-TOCCO  آمریکا چهارگوش با آب روی گرد

اکتیوپارت کوره های فرکانس 
 متوسط شرکت های

Otto-Junker و ABP آلمان
چهارگوش با آب روی بیضوی

اکتیوپارت کوره های فرکانس 
 شبکۀ شرکت های

Otto-Junker و ABP آلمان
مقطع D شکل با آب روی گرد

اکتیوپارت برخی ازکوره های چینی 
و کولینگ پارت برخی از کوره های 

آلمانی
گرد با آب روی گرد )لوله(

طرح ابداعی شرکت آرازترانس 
برای ساخت اکتیوپارت کوره های 

فرکانس متوسط
چهارگوش نامتقارن با آب روی 

چهارگوِش گوشه گرد
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نوع
کامپوزیت

گرید
 NEMA

زمینه1 رزین
)پرکننده2(

ولتاژ شکست3
A/D-48.50

استحکام 
الکتریکی4

ناگهانی/تدریجی

استحکام 
کششی5

CW/LW

استحکام 
خمشی6

CW/LW

دمای کاری7
مکانیکی/ 
الکتریکی

کالس
شعله وری8

حداکثر
جذب

 رطوبت9

KV KV/mm Mpas Mpas °C UL94 %

فایبرگالس

G-10

الیاف
شیشه

بافته شده

 اپوکسی
نرمال

45 / 40 27.5 / 17.7 245 / 275 345 / 415

140 / 130
H-B

0.25

G-11
 اپوکسی دما

باال 180 / 170

FR-4
 اپوکسی ضد

حریق 140 / 130

V-1

FR-5
 اپوکسی دما
 باال و ضد

حریق
180 / 170

GPO-3  الیاف شیشه
تصادفی

پلی استر 40 / 15 11.8 55 / 55 125 / 125 140 / 120 V-0 0.60

فیبر استخوانی CE/LE الیاف کتانی فنولیک 23 / 2.5 19.6 / 11.8 62 / 48.5 96.5 / 115 125 / 115 H-B 2.20

   نگهدارنده ها
نگهدارنده ها که نقش آن ها اتصال ساپورت به بدنۀ کویل است، شامل پیچ های استیل گرید 
304 یا 316 بدون واســطه یا با واســطۀ مسی و یا پیچ های برنجی هستند که توسط واشر 
تخت و فنری و مهره مهار می شــوند. ترجیح شرکت آرازترانس در ساخت کویل های خود 
استفاده از پیچ های استیل ـ که مستقیماً به سطح پروفیل های مسی جوش کاری می شوند ـ 

به همراه مهرۀ برنجی، واشر تخت و واشر فنری استیل می باشد.

   عایق بندی
عایق بندی کویل های ســاخت شرکت آرازترانس همواره با در نظرگرفتن تمامی جزئیات و 
ایزوالســیون چندین و چند الیۀ تمامی نقاط کویــل از یکدیگر صورت می گیرد. ازآنجاکه 
عایق بندی کویل نقش به ســزایی در عدم خرابی کویل و توقف های پی درپی ذوب دارد، از 
این رو طی مراحل ســاخت کویل توجه به این موضوع از سوی کارشناسان فنی این شرکت 
در راس امور قرار دارد. لذا آرازترانس بســته به نیاز مشتری از سه متد پیشنهادی برای این 

کار استفاده می نماید:

متد 1 

شرکت Inductotherm آمریکا برای عایق کاری کویل های ساخت شرکت خود 
اقــدام به ابداع عایق ویژه ای نموده و نام Inducto-Flex2M را برای آن به عنوان 
برند محصول برگزیده است. مهمترین ویژگی این عایق مخصوص که به صورت 
رنگ پودری الکترواســتاتیک با پایۀ اپوکسی می باشد، قابلیت عدم ترک خوردگی 
و کنده شــدن از ســطح کویل به هنگام مواجهه با انبساط ها و انقباض های شدید 
هادی هــای کویل حین کار اســت. تحمل باالی حرارت، قــدرت عایقی باال و 
خاصیت چســبندگی یکنواخت به ســطح کویل حین پاشــش با دستگاه ویژه از 
دیگر خصوصیات این عایق خاص اســت. اســتفاده از ایــن عایق به صورت تنها 
و بدون اســتفاده از ســایر مواد کمکی برای عایق بندی کویل کفایت نموده و در 
صورت بهره برداری از کویل در شــرایط اســتاندارد نیازی به استفاده از سایر مواد 
عایق ازقبیل عایق های مایع و نوارهای عایقی در کنار Inducto-Flex2M نیست. 

حال با توجه به امکان دسترســی شــرکت آرازترانس به این مادۀ عایقی، امکان عایق بندی کویل های ساخت این شرکت با استفاده از Inducto-Flex2M البته پس از 
سندبالست کامل کویل ـ قبل از پاشش عایق پودری به منظور از بین بردن الیه های اکسید سطحی ـ وجود داشته و عایق کاری کویل با استفاده از این ماده به عنوان 

متد شماره 1 عایق کاری این شرکت معرفی می شود.

متد 2 

در متد شــمارۀ 2 در کنار عایــق کاری اولیۀ کویل با 
اســتفاده از Inducto-Flex2M ازیک باند ایزوالسیون 
دوالیه1 و یک الیۀ وارنیش مایع ویژۀ اپوکســی برای 
باالبردن حاشــیه امنیت بهره برداری از کویل استفاده 
می شود؛ استفاده از این متد تنها زمانی پیشنهاد می گردد 
که بهره برداری از کویل در شرایط کاری غیراستاندارد 
و و پرخطر صورت گیرد وگرنه در صورت بهره برداری 
از کویل در شــرایط کاری مناسب و نرمال استفاده از 

Inducto-Flex2M به تنهایی کفایت می کند.

متد 3 

 در ایــن متــد کــه عایــق کاری بــدون اســتفاده از
Inducto-Flex2M اســت، پس از سندبالســت کامل 

کویل، ســطح آن با اســتفاده از ســه الیۀ رنگ ویژۀ 
اپوکسی کوتینگ شده، سپس دو الیۀ باند ایزوالسیون 
بر روی آن پیچیده می شود و در نهایت بر روی باند نیز 
یک الیۀ وارنیش مایع ویژۀ اپوکســی پاشیده می شود. 
این شــیوه عمومًا بــرای عایــق کاری در کویل های 
تعمیــری و یا در مواقعی که احتمال بروز نشــتی های 

فوق ریز وجود دارد، استفاده می گردد.

الیۀ کوتینگ  
Inducto-Flex2M

الیۀ کوتینگ  
Inducto-Flex2M

سه الیۀ
رنگ اپوکسی

سطح سندبالست شدۀ
پروفیل

سطح سندبالست شدۀ
پروفیل

سطح سندبالست شدۀ
پروفیل

نوار عایق

نوار عایق

وارنیش ویژۀ
پایۀ اپوکسی

نوار فایبرگالس2

نوار سیلیکون رابر3

نوار میکا4

نوار نومکس6

نوار کاپتون5

وارنیش ویژۀ
پایۀ اپوکسی

پروفیل مسی

پروفیل مسی

پروفیل مسی

1. Reinforcement
2. Matrix (Resin)
3. Breakdown Voltage
4. Electrical Strength
5. Tensile Strength

6. Flexural Strength
7. Operation Temperature
8. Flammability Class
9. Maximum Water Absorption

%50 )Overlap( 1. با اُورلپ
2. Fiberglass Tape
3. Silicon Rubber Tape
4. Mica Tape
5. Kapton Tape (Polyimide Film)
6. Nomex Tape
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Silicon rubber
Nomex

Fiberglass Mica

Kapton

ری
 کا

ای
 دم

 در
کی

تری
الک

ام 
حک

است

حداکثر دمای قابل تحمل

ایــن نمودار مقایســۀ دو خاصیت مهم 
»حداکثــر دمــای قابــل تحمــل« و 
در دمای کاری«  الکتریکی  »استحکام 
انواع باندهای عایق مورد اســتفادۀ این 

شرکت را نشان می دهد.
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یوک کوره القایی1

یوک )شانت2(های کوره های القایی وظیفۀ تجمیع و هدایت میدان مغناطیسی تولیدی توسط کویل را بر عهده دارند. طرح و کیفیت یوک های کوره های القایی نقش 
به سزایی در عملکرد کوره، تلفات انرژی و نهایتًا بازده کوره ایفا می کند. همچنین ساختار هندسی یوک در یکنواختی پراکندگی شار مغناطیسی در داخل کوره، تالطم 
ناشی از میدان و نهایتًا کیفیت ذوب موثر است؛ شرکت آرازترانس با بهره گیری از دانش فنی باال و کادر مجرب، اقدام به ساخت و تولید انواع یوک های القایی متناسب 
با نقشۀ ارسالی از سوی خریداران و یا ساخت یوک هایی براساس طراحی خود مطابق شرایط بهره برداری مشتریان می نماید. عوامل موثر در کیفیت و عملکرد یوک های 

کوره های القایی را می توان طبق موارد آورده شده در ادامۀ مطلب طبقه بندی نمود:

   طرح مونتاژ یوک 

ـ پیچی و تمام پیچی هستند. در زیر به توضیح و ذکر معایب و مزایای هر  یوک های موجود در کوره های القایی فعلی عمدتًا دریکی از ســه طرح تمام جوشــی، جوشــی 
یک از این طرح ها می پردازیم.

طرح تمام جوشی

در این طرح نحوۀ اتصال هســته به بدنه و سیســتم کولینگ یوک صرفا با استفاده 
از عملیات جوشــکاری صورت گرفته و در هیچ یک از قســمت های آن از اتصاالت 
رزوه ای استفاده نشده است. این طرح مونتاژ عمدتًا توسط برخی شرکت های چینی 

و ُترک مورد استفاده قرار می گیرد.

بزرگترین مشکل یوک های ساخته شــده در این طرح، بازشدگی سطح تحتانی یوک )سطح رو به کویل( است. 
از آنجا که جوشــکاری ورق های هســته از ســطح فوقانی )ســطح رو به بدنۀ کوره( صورت می گیرد، نیروی 
کششــی جوش پس از عملیات جوشکاری سبب فاصله گرفتن ورق های هستۀ یوک در سطح تحتانی شده و به 
اصطالح عامیانه بخش پایین یوک باز می شود. این بازشدگی و فاصله گرفتن ورق های هسته در یوک در هنگام 
بهره برداری از آن سبب ایجاد خاصیت مغناطیسی و آهن ربایی ورق های هسته شده و مکان تجمع انواع براده ها 
و غبارات معلق در فضای اطراف یوک می شود که این ذرات تجمع یافته در آن ناحیه به مرور زمان موجب اتصال 
الکتریکی یا به اصطالح آرک زدگی بین یوک و کویل می گردند. ایجاد ســر و صدای ناشــی از لرزش ورق های 

هستۀ یوک نیز از دیگر مشکالت ناشی از بازشدگی سطح تحتانی یوک است.

از جمله ایرادهای اساســی وارد به این طرح از یوک های کوره های القایی، اتصال الکتریکی ایجادشده بین 
ورق های هستۀ یوک به سبب جوشــکاری آن ها به یکدیگر است. طبیعتًا اتصال الکتریکی به وجود آمده در 
ناحیۀ جوش ورق های هســتۀ یوک می تواند تلفات گردابی )فوکو( ایجاد شده در داخل یوک را دست کم در 
نواحی جوشکاری شــده باال برد که این مورد به نوبۀ خود منجر بــه افزایش تلفات یوک و کاهش راندمان 

بهره وری آن می گردد.

از دیگر مشکالت استفاده از یوک های تمام جوشی، عدم قابلیت دمونتاژ کردن یوک در صورت خرابی یوک 
است. به طور دقیق تر در صورت خرابی بخشی از هسته، یوک آسیب دیده به طور کامل غیرقابل استفاده شده 
و امکان دمونتاژ آن و جایگزینی ورق های نو با بخش آسیب دیده وجود نخواهد داشت؛ که این مسأله موجب 

تحمیل هزینه های تعمیراتی گزاف بر بهره برداران کوره های القایی می شود.

1. Induction Furnace Yoke
2. Shunt

جدا از معایب ذکر شــده برای این دســته از یوک های کوره های القایی به لحاظ بهره برداری و عملکرد یوک، مزیت خاصی را نمی توان 
برای این طرح به غیر از سادگی تولید و بهای ساخت اولیۀ نسبتًا پایین، در نظر گرفت. لذا استفاده از یوک های ساخته شده در این طرح 

چندان مورد توصیه نیست.

طرح پیچی ـ جوشی

در این طرح اتصال هسته به بدنه و سیستم کولینگ یوک، به صورت ترکیبی با استفاده 
از عملیات جوشکاری و استفاده از اتصاالت رزوه ای صورت می گیرد. محبوبیت استفاده 
از این طرح در میان تولیدکنندگان کوره های القایی سطح متوسط و باال بسیار زیاد بوده 
و شــرکت هندی مگاترم، شرکت اتویونکر آلمان به همراه برخی از تولیدکننگان چینی و 

ُترک از این شیوه برای مونتاژ یوک های خود استفاده می کنند.

طرح تمام پیچی

در این طرح نحوۀ اتصال هسته به بدنه و سیستم کولینگ یوک تمامًا با استفاده از اتصاالت 
رزوه ای انجام گرفته اســت و در هیچ یک از بخش های آن اتصاالت جوشی دست کم بین 
هســته و دیوارۀ یوک وجود ندارد. در حال حاضر به دلیل دشواری های زیادی که در مراحل 
ساخت این دســته از یوک ها عمدتًا به سبب پروسۀ طوالنی و هزینه بر پانچ ورق های هسته 
و تأمین اتصاالت عایق شــده یوک وجود دارد، رغبت چندانی در میان تولیدکنندگان نسبت 
به ســاخت این دسته از یوک ها وجود نداشــته و تنها شرکتی که اقدام به ساخت یوک های 

کوره های القایی در طرح تمامًا پیچی می کند، شرکت آرازترانس تبریز است.

اگرچه مشــکل بازشدگی سطح تحتانی یوک به نســبت طرح تمام جوشی تا حد زیادی 
در این طرح مرتفع گردیده اســت ولیکن مشکل عدم قابلیت دمونتاژ کردن یوک و باال 
بودن تلفات حرارتی آن به دلیل جوشکاری و ایجاد اتصال الکتریکی بین ورق ها کماکان 

به قوت خود باقی است.

تفاوت این دسته از یوک های کوره های القایی نسبت به طرح پیچی ـ جوشی، استفاده بیشتر از بولت ها 
و اتصاالت رزوه ای با فواصل کمتر نســبت به هم به جای اتصال جوشی است و در عمل تمامی معایب 
موجود در طرح های تمامًا جوشــی و جوشی ـ پیچی به نوعی مرتفع گردیده و هیچ مشکلی در خصوص 

موارد یاد شده در بخش های قبلی وجود ندارد.

   هستۀ یوک 

هســتۀ یوک که عماًل اصلی ترین بخش یوک کورۀ  القایی اســت از اتصال ورق های مغناطیسی هسته )ورق های مورد اســتفاده در هستۀ ترانسفورماتورها( تشکیل 
می شود. کیفیت و ضخامت ورق های مورد استفاده، تأثیر به سزایی در کیفیت گذردهی مغناطیسی و تجمیع شار، میزان اتالف انرژی و در نتیجه، بازده کوره دارد. عمدۀ 
عوامل موثر بر موارد یادشده را می توان در ضخامت، میزان سیلیسیوم، نحوۀ پراکندگی دانه های سیلیسیوم در طول ورق و نقطۀ اشباع مغناطیسی1 این ورق ها خالصه 
کرد که نتیجتًا منجر به کاهش میزان تلفات آنها در واحد وزن، عمر مفید و حداکثر توانایی هســته برای عبور شارمغناطیســی می گردد. به لحاظ نوع، عمدۀ ورق های 
مورد استفاده در ساخت یوک های کورۀ  القایی به دو دسته جهت داده شده )CRGO(2 و غیرجهت داده شده )CRNGO(3 تقسیم بندی می شوند. به لحاظ ساختاری، تفاوت 
این دو دســته از ورق ها در جهت دار بودن و یا غیرجهت دار بودن دانه های سیلیســیوم دار هسته اســت. در نوع جهت داده شده که میزان سیلیسیوم آن عمومًا بیشتر از 

1. اشاره به حداقل مقدار گارانتی شده چگالی شدت میدان مغناطیسی که در آن هسته به اشباع می رود، این مقدار برای هسته های CRGO در شدت میدان مغناطیسی (A/m) 800 و برای هسته های 
نوع CRNGO در شدت میدان مغناطیسی (A/m) 2500 عنوان می شود.

2. Cold Rolled Grain Oriented (ورق سرد نورد شدۀ جهت داده شده)
3. Cold Rolled Non-Grain Oriented (ورق سرد نورد شدۀ جهت داده نشده)
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نوع غیرجهت داده شــده است، میزان تلفات هســته در واحد کیلوگرم کمتر و سطح اشباع مغناطیسی آن بیشتر می باشــد. به عبارت ساده تر، هسته های جهت داده شده 
به هنگام بهره برداری تلفات انرژی کمتری در واحد کیلوگرم داشته و در شدت میدان های مغناطیسی باال قابلیت گذردهی بیشتری دارند. در صورتی که اگر هسته های 
غیرجهت داده شــده در شدت میدان های مغناطیسی باال )عمومًا بیشــتر از 1/2 تسال( مورد بهره برداری قرار گیرند به حالت اشباع رفته و قادر به گذردهی مازاد شدت 
میدان مغناطیســی نخواهند بود؛ گذشــته از آن، در حالت کار در ناحیۀ غیر اشباع نیز تلفات هسته های غیرجهت داده شده در واحد کیلوگرم بیشتر از انواع جهت داده شده 
اســت. لذا در کوره های توان باال که جریان الکتریکی عبوری از کویل آن ها باال بوده و شــدت میدان مغناطیسی در اطراف کویل در حوالی نقطۀ اشباع است، استفاده 

از هسته های جهت داده شده توصیه می شود ولیکن استفاده از این دسته از هسته ها در ساختار یوک سایرکوره های القایی ضرورت چندانی ندارد.
جدول زیر مقایسۀ بین گرید ورق های مورد استفاده در هستۀ یوک های مغناطیسی این شرکت را نشان می دهد.

نوع گرید ضخامت
(mm)

(W/Kg) تلفات در فرکانس 50 هرتز نقطۀ اشباع 
مغناطیسی

(T)B=1 T B=1.5 T B=1.7 T

CRGO

M3 0.23

-

0.73-0.80 1.10-1.27

1.75-1.78
M4 0.27 0.80-0.89 1.20-1.40
M5 0.30 0.85-0.97 1.25-1.50
M6 0.35 1.00-1.11 1.40-1.65

CRNGO

M-250-35HA
0.35

1.00 2.50

-

1.49M-270-35HA 1.10 2.70
M-300-35HA 1.20 3.00

M-350

0.50

1.50 3.50 1.50
M-400 1.70 4.00 1.51
M-470 2.00 4.70 1.52
M-530 2.30 5.30 1.54
M-600 2.60 6.00 1.55

معایب بهره برداری تصـویـر طـولـی تصویر مقطع  طرح مونتاژ 
یوک

طرح کولینگ 
مورد استفاده 

ـــی 	  ـــانایی حرارت ـــودن رس ـــن ب پایی
ــتیل( ــه )اسـ ــواد به کاررفتـ مـ

دیواره هـــای 	  گرفتـــن  فاصلـــه 
و  یـــوک  هســـته  از  کولینـــگ 
ـــته  ـــی هس ـــادل حرارت ـــف تب تضعی

و دیـــوارۀ خنـــک کاری

تداخـــل آب ورودی و خروجـــی از 	 
دیـــواره و نتیجتـــا پاییـــن آمـــدن 

کیفیـــت خنـــک کاری

تمام جوشی
 تمام استیل
شبکه ای

)بدون سوراخ(

دیواره هـــای 	  گرفتـــن  فاصلـــه 
و  یـــوک  هســـته  از  کولینـــگ 
ـــته  ـــی هس ـــادل حرارت ـــف تب تضعی

و دیـــواره خنـــک کاری

وجــود فاصـلـــه هــوایــی بـیـن 	 
پروفیل هـای آب رو و پلیـت مسـی 
تضعیـف  و  جوشـکاری  خـط  در 

تبـادل حرارتـی بیـن آن دو

تمام جوشی

پلیت و پروفیل 
مسی با صفحۀ 

نگهدارندۀ 
استیل

)بدون سوراخ(

ـــی 	  ـــانایی حرارت ـــودن رس ـــن ب پایی
ــتیل( ــه )اسـ ــواد به کاررفتـ مـ

وجــود فاصـلـــه هــوایــی بـیـن 	 
پروفیل هـای آب رو و پلیت اسـتیل 
تضعیـف  و  جوشـکاری  خـط  در 

تبـادل حرارتـی بیـن آن دو

جوشی ـ پیچی
پلیت و پروفیل 

استیل
)سوراخ دار(

وجــود فاصـلـــه هــوایــی بـیـن 	 
پروفیل هـای آب رو و پلیـت مسـی 
تضعیـف  و  جوشـکاری  خـط  در 

تبـادل حرارتـی بیـن آن دو

جوشی ـ پیچی

پلیت و پروفیل 
مسی با صفحه 

نگهدارنده 
استیل

)سوراخ دار(

وجــود فاصـلـــه هــوایــی بـیـن 	 
پروفیل هـای آب رو و پلیـت مسـی 
تضعیـف  و  جوشـکاری  خـط  در 

تبـادل حرارتـی بیـن آن دو

تمام پیچی

پلیت و پروفیل 
مسی با صفحه 

نگهدارنده 
استیل

)سوراخ دار(

حرارتـی 	  رسـانایی  بـودن  پاییـن 
)اسـتیل( به کاررفتـه  مـواد 

وجـــود فاصــلــۀ هــوایــی بـیـن 	 
پروفیل هـای آب رو و پلیت اسـتیل 
تضعیـف  و  جوشـکاری  خـط  در 

تبـادل حرارتـی بیـن آن دو

تمام پیچی
پلیت و پروفیل 

استیل
)سوراخ دار(

___________ تمام پیچی

کاور 
آلومینیومی 

شیلد 
مغناطیسی و 
پروفیل مسی

   سیستم خنک کاری )کولینگ( یوک

هدف اصلی از خنک کاری )کولینگ( یوک کورۀ القایی، دفع حرارت ناشی از گرم شدن ورق های هستۀ یوک بر اثر عبور میدان مغناطیسی به هنگام بهره برداری از یوک 
است. در انواع یوک های فعلی مورد استفاده از طرح های متنوعی برای خنک کاری یوک استفاده می شود. شایان ذکر است که شیوۀ مورد استفاده در خنک کاری یوک 
ارتباط تنگاتنگی با طرح مونتاژ یوک دارد. در زیر به شیوه های متنوعی که در سیستم کولینگ یوک استفاده می شود با ذکر معایب و مزایای هر یک اشاره شده است:
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نرمال ساید
Normal Side

پاورساید
Power Side

با توجه به مطالب آورده شده در جدول فوق، استفاده از هریک از طرح های مرسوم برای کولینگ یوک های کوره های القایی معایب خاص خود را داراست، لذا در طرح 
پیشــنهادی شــرکت آرازترانس که در ردیف آخر جدول آمده است، ســعی بر رفع تمامی معایب موجود در طرح های دیگر شده و عالوه بر افزایش کیفیت خنک کاری 

یوک، با قراردادن دیوارۀ آلومینیومی یک شیلد مغناطیسی برای جلوگیری از نشت و اتالف میدان مغناطیسی جذب شده توسط یوک ایجاد شده است.

شایان ذکراســت که به لحاظ تراکم میدان مغناطیسی در فضای 
اطراف کویل، این ناحیه به دو بخش پاورســاید1 و نرمال ســاید2 
تقسیم می شود. ناحیۀ پاورساید بخشــی از فضای اطراف کویل 
کورۀ  القایی اســت که به سبب حضور کابل های آب گرد ورودی و 
خروجی کویل، تراکم میدان مغناطیســی در آن ناحیه باال است. 
ناحیۀ نرمال ساید نیز مابقی فضای اطراف کویل کورۀ  القایی است 
که به غیر از بخش پاورســاید بوده و تراکم میدان مغناطیسی در 
آن ناحیه کمتر اســت. لذا به سبب تراکم بیشتر میدان مغناطیسی 
در ناحیه پاورساید و احتمال گرم شدن بیشتر هستۀ یوک ها در این 
ناحیه به نسبت ســایر یوک ها )واقع در بخش نرمال ساید( توصیه 
می شــود از یوک هایی با سیســتم کولینــگ کارآمدتر در بخش 

پاورساید استفاده گردد.

دیوارۀ اکسترودشده از آلیاژ ویژۀ آلومینیومی شــیارهای هیت ســینک برای خنک کاری بیشتر 
پروفیل های آب روی مسی توسط جریان هوا

ســوراخ های ایجادشده توسط دستگاه سوراخ کاری 
CNC برای عبور بولت های نگهدارندۀ یوک

پروفیل مســی به عنوان بخش آب رو که به صورت 
پرسی در دیوارۀ آلومینیومی جازنی شده است

1. Power Side
2. Normal Side

متریال مورد 
استفاده تصویر شماتیک

حداکثر دمای 
قابل تحمل

)درجه(

انعطاف 
پذیری

جذب 
رطوبت

ضخامت کل 
در قطر

)میلیمتر(

احتمال کربونیزه شدن در 
دماهای باالتر از حد مجاز

احتمال خوردگی در 
طول زمان 

لولۀ میکا 500 ندارد باال 3 باال باال

شیلنگ سیلیکونی 280 بسیار باال صفر 3 صفر بسیار کم

ترکیب نوار کاپتون 
و فایبرگالس1 400 متوسط بسیار کم 0/85 بسیار کم ندارد

   تکیه گاه یوک

به طورخاص، تکیه گاه یوک به بخش نشــیمن گاه یوک بر سطح کویل اطالق می شــود. عمدۀ نقش این تکیه گاه در تثبیت مکان کویل و حفظ ثبات آن حین پروسۀ 
کارکرد اســت. یکی از عمده نکات حائز اهمیت در خصوص تکیه گاه یوک، پوشــاندن فضاهای خالی بین یوک و کویل برای جلوگیری از تجمیع انواع براده و غبارات 
معلق است. همان طور که پیشتر نیز گفته شد، آلودگی های موجود سبب بروز اتصال الکتریکی بین کویل و یوک در مرور زمان می گردد. برای دستیابی به هر دو هدف 
تثبیت کویل و پوشــاندن فضاهای خالی بین کویل و یوک، دو متد عمده پیشــنهاد می شود: اولـ  ایجاد نشیمن گاه خمیده در تکیه گاه یوک به هنگام مونتاژ نهایی آن 
و دوم  ـ اســتفاده از اتصاالت عایقی کناری در یوک های پشــت صاف برای ایجاد نقاط تماس بیشــتر. در بین دو روش پیشنهادی، روش دوم که طرح ابداعی شرکت 
آرازترانس می باشد بیشتر مورد توصیه است، زیرا در صورت استفاده از متد اول خروج بخارات حاصل از زینتر کردن کویل در حین پروسه زینتر با مشکل مواجه شده و 
گاه بخارات محبوس در پشت یوک پس از تبدیل شدن به قطرات آب در آن ناحیه باقی می مانند. شایان ذکراست بر خالف تصورات رایج نادرست، در صورت استفاده 
از یوک هایی با تکیه گاه تخت و وجود فاصلۀ هوایی بین یوک و کویل در برخی نقاط تکیه گاه منجر به اتالف توان الکتریکی کوره نشــده و مقایســۀ این امر با فاصلۀ 

هوایی بین روتور و استاتور در ماشین های گردان، یک قیاس مع الفارق می باشد.
عالوه بر شکل تکیه گاه در خط اصلی اتصال به کویل، شکل ظاهری گوشه های یوک در تکیه گاه یوک نیز حائز اهمیت است. در صورتی که گوشه های تکیه گاه یوک 
به صورت گرد بوده و بدون هم پوشانی با دیواره های یوک باشند، میدان های مغناطیسی سرگردان اطراف کویل را جذب نموده و بازده عملکرد یوک را باالتر می برند.

   سیستم تثبیت کنندۀ یوک

سیســتم تثبیت کنندۀ یوک شــامل اتصاالت بین هسته و دیواره های یوک است. در یوک های جوشی، عمومًا این اتصال با استفاده از جوشکاری آرگون ورق ها از یک 
سطح و نهایتًا جوش آن ها با استفاده از پلیت هایی از جنس فوالد غیرمغناطیسی به عنوان نگهدارنده به بدنه صورت می گیرد. 

در یوک های نوع پیچیـ  جوشــی و یا تمام پیچی سیســتم تثبیت کنندۀ یوک شــامل بولت های نگهدارنده عمومًاً از جنس فوالد غیرمغناطیســی است، اگرچه برخی 
تولیدکنندگان برای پایین آوردن بهای تمام شــدۀ ســاخت یوک، گاه از بولت ها و پلیت های نگهدارنده از جنس فوالدهای عادی )مغناطیسی( استفاده می کنند، ولیکن 
به ســبب احتمال گرم شدن اتصاالت در میدان مغناطیسی یوک، شــرکت آرازترانس همواره از بولت ها و پلیت هایی از جنس فوالد غیرمغناطیسی )عمومًا فوالد زنگ 

نزن گرید 304 یا 316( استفاده می نماید.
مهمترین و اساسی ترین نکته ای که در به کارگیری بولت های مذکور بایستی بدان توجه ویژه داشت، نحوۀ عایق بندی و ایزوله کردن این بولت ها از هسته و بدنۀ یوک 
به لحاظ الکتریکی است. در صورت استفاده از سیستم عایق بندی ناکارآمد و در نتیجه از بین رفتن عایق بولت ها و اتصال آن ها به هسته یا بدنه جریان های الکتریکی 
القاشده در داخل بولت ها و سایر قسمت های یوک به واسطۀ ایجاد مسیر بستۀ به وجود آمده، تلفات و حرارت بسیارقابل توجهی را ایجاد می کنند، که این امر عالوه بر 
اتالف انرژی در کوره، گاه حتی موجب سرخ شدن و ذوب بخشی از هسته و بولت های یوک می گردد. لذا برای مقابله با این امر و جلوگیری از وقوع مشکالت بعدی، 

این شرکت سه متد عمده را در نحوۀ عایق بندی بولت های یوک های خود به کار می گیرد. جدول زیر جزئیات هر یک از متدهای مذکور را نشان می دهد:

1. سه الیه: کاپتون )اورلپ 75%( + فایبرگالس )اورلپ 50%( + کاپتون )اورلپ %75(
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تکیه گاه تمامًا صاف

تکیه گاه خمیده با 
گوشه های گرد

تکیه گاه صاف با 
گوشه های گرد

تکیه گاه تمامًا خمیده

در کنار مباحث مطرح شده در خصوص تکیه گاه یوک، در طرح پیشنهادی شرکت آرازترانس امکان مونتاژ و نصب پَد عایق1 )ایزوالسیون( بر روی یوک وجود 
دارد. مقصود از پَد ایزوالســیون مجموعۀ الیه های عایقی اســت که به صورت مجزا )در طرح های متداول فعلی( بین یوک و کویل قرار می گیرند. در صورت 
استفاده از طرح پیشنهادی این شرکت اواًل تعداد نقاط اتصال یوک به کویل خصوصًا در یوک های با تکیه گاه تمامًا صاف بیشتر شده، ثانیًا امکان خروج بخارات 

آب حاصل از زینتر2 از ناحیۀ پشت یوک در حین انجام پروسۀ زینتر میسر می گردد. تصویر زیر گویای جزئیات و سایر مزایای استفاده از این طرح است.

با توصیفات صورت گرفته انواع تکیه گاه های ممکن برای یوک های کوره های القایی، مطابق یکی از چهار طرح زیر خواهد بود:

پلیت میــکا که به عنوان ایزوالتور 
اصلــی ورق های یــوک از کویل 

استفاده می شود

مقطــع چهارگــوش فایبرگالس 
متناســب با اندازۀ عرض یوک و 
قطر کویل که امکان تماس یوک 
را از ســه نقطه بــه کویل فراهم 
ساخته و فضای الزم برای خروج 
بخار آب حاصل از زینتر را مقدور 

می نماید.

نوار ســیلیکون رابر که بــرای دمپ کردن 
انبســاط کویــل به هنگام گرم شــدن آن 
مورد اســتفاده قرار می گیرد. این امر موجب 
انبســاطی کویل باعث  تا فشــار  می گردد 

آسیب رساندن به کویل و یوک نگردد.

ورق 3NMN کــه بــه هنــگام خــروج بخار آب 
حاصل از زینتر یوک مانع جذب آن توســط پلیت 
میکا می گــردد و این کار عالوه بــر جلوگیری از 
تضعیف قدرت عایق پلیت میکا، از ورق ورق شدن 
و استهالک آن در مرور زمان جلوگیری می نماید.

مقطع Lشکل سیلیکون رابرکه به منظور آب بندی 
کامل و ایزوله ســازی اساسی یوک در حد فاصل 
پلیت میکا از تسمۀ فایبرگالس استفاده می شود. 
استفاده از این عایق سبب می شود امکان تماس 
خاک مرطــوب کوره با ورق های هســتۀ یوک 
به طور کلی از بین رفته و احتمال آرک زدگی بین 

کویل و یوک به صفر برسد.

1. Insulation Pad
2. Sinter Process

(Nomex-Mylar-Nomex) 3. ورق سه الیه : نومکس ـ مایالر ـ نومکس

طرح ها و مدل های متداول در ساخت پیشانی های یوک به شرح زیر است:

پیشانی های نوع فشارنده	 

پیشانی های نوع کشنده ـ فشارنده	 

پیشانی یوک

پیشــانی یوک که در اصل واســط بین بدنۀ یوک و بولت1های تثبیت کنندۀ اســتراکچر کوره است، مطابق شرایط فیزیکی بوته ســاخته و یا در مدل های پیشنهادی 
شرکت آرازترانس بر روی یوک نصب می شود. در زیر برخی از مدل های متداول پیشانی های یوک که به طور پیش فرض توسط این شرکت در ساخت یوک ها استفاده 
می شــوند، آمده  اســت. این مدل ها به لحاظ کاربرد در دو نوع فشارنده2 و کشنده  ـ  فشارنده3 طبقه بندی می شوند، پیشانی های فشارنده صرفًا برای اعمال فشار بر یوک 
برای اتصال یوک به کویل اســتفاده می شوند درحالی که پیشانی های کشــنده  ـ  فشارنده عالوه بر اتصال یوک به کویل برای جداسازی یوک از کویل در مواقع مورد 

نیاز نیز کاربرد دارند.

1. Bolts
2. Pull Type
3. Pull-Push Type
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کابل های آب گرد کوره های
القایی، قوس الکتریکی و هولدر

ترمینال آب
سرکابل

بست های اتصال
هادی های انتقال توان

آبراهه

شیلنگ

کابل های آب گرد1

وظیفۀ کابل های آب گرد، انتقال توان الکتریکی از منابع تغذیه به بوتۀ کوره است. این توان از طریق هادی های داخل کابل جاری شده و حرارت ایجادشده در نتیجۀ 
عبور جریان الکتریکی بسیار باال، توسط جریان آب عبوری از داخل کانال کابل دفع می گردد. کاربرد کابل های آب گرد در صنعت، رنج وسیعی از موارد را شامل می شود 
که بسته به جریان عبوری از آنها و موارد مصرف با مواد اولیه و طراحی های گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند. شرکت آرازترانس با استفاده از دانش تجربی و فنی 

خود و با دسترسی به مواد اولیۀ باکیفیت مورد استفاده در ساخت این کابل ها، اقدام به طراحی، ساخت و تعمیر انواع مختلف کابل های آب گرد می نماید.

کابل های آب گرد تولیدی این شرکت بسته به توان عبوری از آن ها در سه دسته طبقه بندی می شوند:

تصویر شماتیک محل مورد استفاده نوع

 تجهیزات و ربات های جوشکاری
کوره های پیش گرم الکتریکی 

کابل های توان پایین
)کابل های ِسکونِدر2(

)IF( کوره های ذوب القایی
)LF( کوره های پاتیلی

کابل های توان متوسط

)LF( کوره های پاتیلی
)EAF( کوره های ذوب قوس الکتریکی

کابل های توان باال

1. Water Cooled Cable (W.C.C)
2. Secondary Cables
3. Induction Furnace
4. Ladle Furnace
5. Electric Arc Furnace

3

4

5
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  هادی های انتقال توان

هادی های مورد استفاده درکابل های آب گرد متشکل از رشته سیم های 
تابیده شدۀ مسی عمدتًا به صورت لخت و گاه به صورت قلع اندود )بیشتر 
در کابل های سکوندر( می باشند. مس مورد استفاده در این رشته سیم ها 
با گرید ETP مطابق استاندارد ASTM C11000 به صورت کاماًل نرم 
)آنیل شده( اســت. کابل های آب گرد به لحاظ آرایش هادی های داخل 
کابل به دو دســتۀ متصل و منفصل تقســیم می شــوند. در نوع متصل 
بخش هادی های کابل متشکل از تعداد زیادی از رشته های نازک )با تعداد 
تک رشــته های کم( هســتند، ولی در نوع منفصل بخش هادی های کابل از 
تعداد کمتری رشته سیم تشکیل شده است که نسبت به رشته های کابل های نوع 
متصل، قطورتر )با تعداد تک رشته های بیشتر( هستند و زاویۀ پیچش تک رشته ها در 

هر طبقه، قرینۀ طبقات مجاور است.
ضخامت سیم های تک رشتۀ  مورد استفاده در هادی های کابل های آب گرد نسبت به کابل های 
روکش دار عادی برای جلوگیری از پارگی آن ها بیشــتر بوده و بسته به نوع استفاده و توان عبوری از 

آن ها متغیر است و معمواًل ازقطر 0/25 تا 0/75 میلیمتر را شامل می شود.

   سرکابل

ســرکابل های مورد اســتفاده در کابل های آب گرد، بسته به طراحی صورت گرفته از سوی کارشناسان فنی این شرکت و یا مطابق نقشه های ارسالی از سوی مشتریان 
تهیه می شــوند. سرکابل ها معمواًل به صورت یکپارچه با انجام عملیات ماشــین کاری بر روی مواد مسی وگاه به صورت چندتکه با جوشکاری قطعات ماشین کاری شده 
ســاخته می شــوند. همچنین در ساخت سرکابل های مورد استفاده در کوره های قوس الکتریکی، عمومًا از روش ریخته گری اولیۀ مس مذاب در قالب متناسب و سپس 
انجام عملیات فورج اســتفاده می شــود. گرید مس مورد استفاده در سرکابل ها نیز از نوع ETP مطابق استاندارد ASTM C11000 به صورت نرم )آنیل شده( است. پس 
از آماده ســازی نهایی سرکابل، عمومًا برای جلوگیری از تغییر شــکل بر اثر فشار و اکسیدشدن، سرکابل ها قلع اندود می شوند. شکل زیر برخی از سرکابل های متداول 

مورد استفاده در کابل های آب گرد را نشان می دهد. 

   آبراهه

آبراهه ها به منظور ایجاد کانالی برای عبور آب از داخل کابل آب گرد به کار گرفته می شوند تا در اثر گره خوردگی هادی های داخل کابل، جریان آب عبوری دچار گرفتگی 
نشود. آبراهه ها معمواًل در کابل های توان متوسط و باال استفاده شده و به کارگیری آن ها در کابل های توان پایین )کابل های سکوندر( مرسوم نیست. آبراهه های مورد 

بحث در دو نوع مورد استفاده قرار می گیرند:
• نوع فنری: به شکل فنر از جنس فوالد زنگ نزن غیرمغناطیسی گرید 304 یا مس می باشد.

• نوع یکپارچه: در مقطع گرد )لوله( یا چند ضلعی و از جنس پالستیک اکسترودشده مقاوم به خوردگی می باشد.

   شیلنگ

شــیلنگ های مورد اســتفاده در کابل های آب گرد از جنس کائوچو )الستیک( بدون کربن، عایق و مقاوم در برابر خوردگی هستند که توسط الیاف سنتزی بافته شده در 
یک و یا دو الیه برای جلوگیری از پارگی، تقویت شده اند. همچنین سطح بیرونی شیلنگ های مورد استفاده با پوشاندن الیه ای از جنس نسوز و ضد پاشش محافظت 
می شــود. حداکثر فشارکاری قابل قبول برای شیلنگ های کابل های آب گرد در شرایط اســتفاده مداوم از آن ها 20-10 بار و حداکثر فشار قابل تحمل توسط آن ها تا 

مرز شکافتگی در حدود 50-40 بار است.

   بست های اتصال

بســت های مورد استفاده در آب بندی شــیلنگ های کابل های آب گرد، برای جلوگیری از تأثیرپذیری از 
میدان مغناطیسی اطراف کوره از جنس فوالد زنگ نزن غیرمغناطیسی است که برای اطمینان از عدم 

بازشدگی آن ها در طول زمان، به صورت یکبار مصرف و بدون دندانه مورد استفاده قرار می گیرند. 

الیۀ محافظ ضد آتش5 بیرونی برای 
حفاظت شیلنگ از ذرات گرفته از جنس 

NBR6 الیاف شیشه یا

الیه تقویت کننده4 برای جلوگیری از 
پارگی شیلنگ از جنس الیاف شیشه، 

کتانی و یا الیاف سنتزی

الیۀ درونی و میانی1 پالستیک 
اکسترودشده بدون کربن ضد سایش، 
ضد آب و عایق کامل الکتریسیته از 

جنس EPDM2, XLPE3 و ...

1. Inner & Middle layer
2. Ethylene Propylene Diene Monomer (M-Glass)
3. Cross- Linked Polyethylene

4. Reinforcement Layer
5. Fire-Proof Protective Layer
6. Nitrile Butadiene Rubber
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رآکتور )چوک(



   رآکتور )چوک(1

رآکتور یا چوک سلفی است که به طور سری یا موازی در هر دو نوع DC و AC در مدارات الکتریکی با اهداف گوناگون از جمله فیلتر کردن، تأمین منابع جریان ثابت، 
مقابله با تغییرات ناگهانی جریان و ... مورد استفاده قرار می گیرد. در صنایع ذوب، رآکتورها در هر دو نوع AC و DC در مدار قدرت کوره ها نصب می شوند.

 ACرآکتور   

رآکتورهای AC لزومًا در مدارات قدرت کوره های القایی اســتفاده نمی شوند و بهره گیری از 
آن ها منوط به شرایط طراحی اولیۀ سیستم الکتریکی کوره است. در مواردی که رآکتورهای 
AC در ســاختار کوره های القایی استفاده می شوند، به صورت تک فاز بوده و معمواًل موازی 
با بانک خازن کوره نصب می شــوند و عمل تخلیۀ انرژی خازن را در مواقع مورد نیاز انجام 

داده و مدار تشدید کوره را تکمیل می سازند.

 DC رآکتور   

2 در واقع عامل ارتباط بین دو تابلوی یکسوســاز و اینورتر اســت و وظیفۀ آن ایجاد یک منبع جریان DC در ورودی اینورتر کوره اســت. 
 DC رآکتور، چوک و یا لینِک

رآکتورهای DC در اندوکتانس3 و توان مشخص طراحی، ساخت و در سیستم کوره نصب می شوند. در این میان شرکت آرازترانس برای پوشش نیاز مشتریان خود در 
این خصوص عالوه بر ســاخت رآکتورهای جدید بر طبق نقشــۀ درخواستی آن ها، مدل های پیشنهادی خود را نیز که نتیجۀ ترکیب و بهینه سازی ساختارهای مختلف 

است، توصیه می نماید.

رآکتور بیرون هسته کاستن5 

1. Reactor (Choke)
2. DC Link
3. Inductance
4. Helical Or Lagen )الِگن ـ استوانه ای ـ الیه ای(
5. Kasten )طبقه ای( رآکتور درون هسته هلیکال4 

اصلی ترین پارامتر لینک های DC، مقدار اندوکتانس آن ها است. برای سازگاری 
هرچه بیشــتر آن ها با ســایر تجهیزات کوره، توصیه می شود چوک های مورد 
نظـــر در چنـدین تپ ساخته شده و به هنگام بهــره برداری در تپ متناسب با 
سایر پارامتـرهای کوره مورد استفاده قرار گیرند؛ و در صورت تغییر پارامتـرهای 

کوره، تِپ مورد بهـره برداری تغییر نماید.

رآکتور درون هسته تروئیدال 1 

رآکتور درون هسته کاستن

1. Toroidal )حلقوی(



 کلید تغییـر بوتۀ
الـقـایـی کـورۀ 

   کلید تغییر بوته

کلیــد تغییر بوته یا همان کلید چنج1 ابزاری اســت که برای تغییر بوتــۀ متصل به فیدر کوره 
استفاده می شود. این کلیدها به لحاظ تعداد ورودی و خروجی به انواع مختلف تقسیم می شوند 
کــه برای معرفــی آن ها به تعداد فیدرهای کــوره و نیز بوته های آن اشــاره می گردد. به طور 
معمول تعداد فیدر کوره های القایی 1 و یا 2 و تعداد بوته های متصل به فیدرها 2 و یا 3 است. 

متداول ترین نوع مورد استفاده از کلیدهای تغییر بوته شامل یک ورود و دو خروج است.

 کلیدهــای تغییــر بوتــه بــه لحــاظ مکانیزم عملکرد به ســه دســته تقســیم می شــوند:
دستی، الکتریکی و پنوماتیکی

• دســتی)Manual(: در این دســته از کلیدها، تغییر دادن بوتۀ مورد ذوب با استفاده از اهرم 
متصل به کلید و به صورت دستی صورت می گیرد.

• الکتریکــی )Electrical(: درایــن کلیدها، تغییــر بوتۀ مورد ذوب با اســتفاده از نیروی 
الکتروموتور انجام می گیرد.

• پنوماتیکــی )Pneumatic(: کلیدهای تغییر بوتــۀ پنوماتیکی عمل تغییر بوته از فیدر را با 
اســتفاده از جک های پنوماتیکی و با ارسال فرمان از بخش کنترل انجام می دهند. این دسته 

از کلیدها متداول ترین نوع مورد استفاده در صنایع فوالد می باشند.

شماتیک کلیدهای تغییر بوتۀ تک ورودی و دو خروجی پنوماتیکی ساخته شدۀ شرکت آرازترانس به صورت زیر است:

1. Changeover Switch
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  پَد عایق

پَد عایق یا پَد ایزوالســیون1 به مجموعۀ الیه های عایقی که بین کویل و یوک های کورۀ القایی برای ایزوالســیون آن ها از یکدیگر استفاده می شود، اطالق می گردد. 
شرکت آرازترانس، پَدهای عایق را در مدل های مختلف با ویژگی ها و کاربردهای خاص در اختیار مشتریان قرار می دهد.

تصاویر زیر ترکیبات و الیه های پَدهای عایق ارائه شده از سوی این شرکت را نشان می دهند.

پلیت اتصال4 کلینگریت

طرح ابداعی شرکت آرازترانس برای پَدهای عایق 
که در فصل مربوط به »یوک کورۀ القایی« بدان 

اشاره شده است

ورق میکای سخت2

نومکس
ورق فایبرگالس

ورق تفلون
ورق میکای سخت

نومکس3
ورق میکای سخت

تیوپ سیلیکون رابر تقویت شده با شیت های باریک فایبرگالس6
 ورق تفلون

ورق میکای سخت

1. Insulation Pad 
2. Rigid Muscovite/Phlogopite Mica sheet
3. Rigid Muscovite/Phlogopite Mica sheet + NMN sheet (NMN : Nomex + Mylar + Nomex)
4. Jointing sheet : Aramid fiber with nitrile rubber binder (Klingersil , Gambit , Champion , ... brands)
5. G10/11 Fiber glass sheet + PTFE sheet +  Rigid Muscovite/Phlogopite Mica sheet + NMN sheet 
6. Silicon rubber tubes with fiberglass slices + PTFE sheet + Rigid Muscovite/Phlogopite Mica sheet 
7. Spacer

  اسپیسر7

اســتفاده از مواد عایقی در تمامی بخش های برق دار کورۀ القایی برای ایزوالســیون امری حائز اهمیت و اجتناب ناپذیر است. کوچک ترین ضعف عایقی در بخش های 
برق دار می تواند منجر به بروز خطا و در نتیجه وقفه در فرآیند ذوب گیری از کوره شود. از موارد بسیار مهم و ضروری استفاده از ایزوالتورها، به کارگیری اسپیسر بین 
حلقه های کویل اســت. حضور این اسپیســرها عالوه بر تقویت قدرت عایقی فضای بین حلقه های کویل، سبب استحکام بیشتر جرم دیوارۀ کویل می گردد. اسپیسرها 
به لحاظ جنس در دو نوع میکا و فایبرگالس و از لحاظ شکل در دو نوع هاللی و مکعبی طبقه بندی می شوند که اسپیسرهای هاللی به صورت پیوسته و اسپیسرهای 

مکعبی به صورت مقطعی مورد استفاده قرار می گیرند. 

• اسپیسرهای میکا قابلیت تحمل حرارتی بیشتری نسبت به انواع فایبرگالس را دارند و متقاباًل هزینۀ تأمین و فرآوری آن ها بیشتر است. 
• اسپیسرهای هاللی در مقایسه با انواع مکعبی استحکام بیشتری به لحاظ مکانیکی و الکتریکی دارند.

• اسپیسرهای هاللی پیوسته از ماشین کاری و روی هم قراردادن آن ها به صورت النه زنبوری با یک اورلپ مشخص )هم پوشانی50-0 درصد( تشکیل می شوند. هرچه 
میزان اورلپ در آن ها بیشــتر باشــد از استحکام و قابلیت اطمینان بیشــتری برخوردار خواهند بود و در عوض خروج رطوبت از جرم نسوز داخل کویل به هنگام زینتر 

کردن کوره، دشوارتر خواهد شد.

 مـواد عـایق مـورد استفاده
الـقـایــی کـوره هـای  در 
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  بلوک های نسوز

بلوک های نســوز که به عنوان ایزوالتور بین کویل و اســتراکچر از سمت باال و پایین کوره 
نصب می شــوند )رینگ باال1 و رینگ پایین2 بدان ها اطالق می شــود( معمواًل از ریخته گری 
آلومینای 50 درصد فیبردار در شــکل و ابعاد مورد نظر ســاخته می شــوند؛ که برای تقویت و 
جلوگیری از شــکنندگی آن از مواد فلزی غیرمغناطیسی به عنوان تقویت کنندۀ بتن به هنگام 
ریخته گری اســتفاده می شود. بلوک های نسوز به دو شکل یک پارچه و چندتکه مورد استفاده 
قرار می گیرند. مزیت عمدۀ اســتفاده از بلوک های چندتکه، امکان فراهم آوردن فضای خالی 
در بین تکه بلوک ها برای جلوگیری از ترک خوردن آن ها به هنگام انبساط در اثر حرارت کوره 

است.

در صورت اســتفاده از اسپیسر ردیف 2 می توان سیستم حفاظتی نشــت ذوب متناسب با این متد را استفاده کرد، 
برای این منظور کافی ســت پس از انجام اصالحات الزم در ساختار کوره دستگاه اندازه گیری مقاومت مخصوص 
این روش را که توسط این شرکت ساخت و عرضه می گردد تهیه نمود و مقاومت لحظه ای بین الیۀ میانی اسپسر 
)توری فوالد غیر مغناطیســی( و ارت )که پیشتر ذوب توسط آنتن به ارت متصل شده است( اندازه گیری و مانیتور 
نمود. در این حالت در صورت نفوذ تدریجی ذوب به خاک کوره و نزدیک شــدن آن به الیه اسپیسر میانی، مقدار 
مقاومت اندازه گیری شده، رفته رفته کمتر شده و در صورت نزول آن از یک مقدار مشخص که پیشتر برای دستگاه 
محافظ تعریف شده است، سیستم نصب شده هشدارداده و حتی در مواقع اضطراری فرمان قطع برق کوره را صادر 

می کند. این روش یکی از روش های کارآمد و کم هزینه برای نصب سیستم هشدار نشت ذوب کوره است.

  اسپیسر داخل جرم نسوز کوره 

اسپیسر داخل خاک نسوز کوره های القایی برای جداسازی جرم دیوارۀ کویل )گروت کویل( از خاک نسوز کوره استفاده می شود. وظیفۀ اصلی این اسپیسرها جلوگیری 
از انتقال حرارت باالی مذاب و نشــتی ذوب به محوطۀ اطراف کویل اســت. به عالوه اینکه از نوع ویژه ای از این اسپیسرها به عنوان یکی از عناصر موجود در ساختار 
سیستم های هشدار استفاده می شود. اسپیسرها معمواًل به صورت رول از جنس پایۀ میکای انعطاف پذیر در گریدهای مختلف ساخت و مورد بهره برداری قرار می گیرند. 

جدول صفحۀ بعد انواع گریدهای رول های اسپیسر که از سوی شرکت آرازترانس قابل تأمین و تهیه هستند را نشان می دهد.

6 5

4

3

2

1

نشانه مورد جنس متداول

1 رینگ باال آلومینای 50 درصد

2 کویل کوره مقاطع ویژۀ مسی

3 جرم دیواری کویل )گروت3 یا بتن کویل( آلومینای 95 درصد

4 رینگ پایین آلومینای 50 درصد

5 الیه اسپیسر میانی4 رول ترکیبات پایۀ میکا

6 خاک نسوز کوره5 جرم سیلیس یا اسپینل

1. Top ring
2. Bottom ring
3. Grout coil
4. Spacer layer
5. Refractory Lining

R
مانیتورینگ 

آنالین مقاومت

شکل شماتیک توضیح

ابعاد مشخصات فنی

الیه ها طول رولردیف
)m(

عرض رول
)mm(

ضخامت
)mm(

ضریب 
انتفال 

حرارت1 
)W/m/°C(

حداکثر 
دمای قابل 

تحمل
)°C(

استحکام  
الکتریکی2
)KV/mm(

- Max
2.4 1000 0.1-0.6 0.20 1000 >18 میکای فلوگوپیت منعطف 1

 این مورد در کوره های
 مجهز به سیستم نشت ذوب
 مخصوص مورد استفاده قرار

می گیرد

Max
2.4 1000 0.9±0.1 0.25 1000 >23

میکای فلوگوپیت منعطف
توری فوالد غیر مغناطیسی
میکای فلوگوپیت منعطف 2

- Max
300

500 
 یا

1000
0.14-0.49 0.35 Mus=1000

Ph=1200
Mus>25
Ph>23

میکای فلوگوپیت/ماسکوویت منعطف 
الیاف شیشه 3

- Max
300

500 
 یا

1000
0.14-0.49 0.35

Mus=1000
Ph=1200

Mus>25
Ph>23

میکای فلوگوپیت/ماسکوویت منعطف 
الیاف شیشه

میکای فلوگوپیت/ماسکوویت منعطف
4

- Max
100 1000 0.40 0.35 1200 >23

فایبرگالس بافته نشده
میکای فلوگوپیت منعطف

الیاف شیشه
5

- Max
100 1000 0.5و0.4 0.35 1200 >23

فایبرگالس بافته نشده
میکای فلوگوپیت منعطف

الیاف شیشه
فایبرگالس بافته نشده

6

-
20

12.5
25

500 
 یا

1000
2.3-3.3 0.10 1100

Mus>25
Ph>23

الیاف شیشه
 میکای فلوگوپیت/ماسکوویت

منعطف
کلسیم سیلیکات

7

-
20

12.5
25

500 
 یا

1000
2.3-3.5 0.10 1100 Mus>25

Ph>23

 میکای فلوگوپیت/ماسکوویت
منعطف

الیاف شیشه
کلسیم سیلیکات

8

-

10
15
20
25

500 
 یا

1000
1-10 0.60 1100 - کلسیم سیلیکات 9

 این مورد برای جلوگیری از
 نفوذ روی موجود در مذاب به
سمت کویل استفاده می شود

طبق سفارش 2.4 0.10 1100 >23

الیاف شیشه
میکای فلوگوپیت ریز دانه منعطف

کلسیم سیلیکات
آلیاژ آلومینیوم

10

- 20 1000 0.65±0.05 0.10 900 >23 میکای فلوگوپیت ریز دانه منعطف
فایبرگالس بافته شده 11

1. در دمای 400 درجۀ سانتیگراد
2. مطابق استاندارد IEC 60243 در دمای 20 درجۀ سانتیگراد



عالوه بر تجهیزات و قطعات کوره های القایی، شرکت آرازترانس اقدام به ساخت و 
تولید برخی از تجهیــزات کوره های قوس الکتریکی نیز می نماید. این تجهیزات 

که عمدتًا شامل قطعات مسی به کاررفته در ساختار کوره های قوس الکتریکی 
می باشند، ابتدا با دانش فنی و اطالعات پایه توسط شبیه سازها و نرم افزارهای 
کامپیوتری طراحی شده و سپس با تهیه مواد اولیه مرغوب و باکیفیت توسط 
کادر مجرب و آموزش دیده شرکت ساخت می گردند. حساسیت بسیار باالی 
قطعات و تجهیزات به کاررفته در ساختار کوره های قوس الکتریکی، ایجاب 
می کند تا در هر مرحله از پروســۀ تولید محصول نسبت به کیفیت پیشرفت 
پروسۀ ســاخت و جزئیات مربوطه دقت کافی لحاظ گردد، درغیراین صورت 

ضرر و زیان ناشی از توقف کوره می تواند تبعات بسیار سنگینی برای بهره بردار 
داشته باشد.

در زیر به برخی از قطعات و تجهیزات تولیدی این شرکت که در کوره های قوس 
الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرند اشاره شده است:

   کفشک الکترود

کفشک الکترود که وظیفه و کاربرد اصلی آن انتقال جریان الکتریکی کوره به الکترود است، از جنس مس با تعبیه کانال های آب رو خنک کننده در آن ساخته می شود. 
این قطعات عمدتًاً در دو مدل ریخته گری شده و فورج شده تهیه و تولید می شوند. 

در مدل ریخته گری شــدۀ کفشــک های الکترود، پس از تهیۀ قالب مسی متناســب با طراحی قطعه، عملیات ریخته گری مس به صورت دقیق صورت گرفته و سپس 
عملیات ماشــین کاری برای دســتیابی به ابعاد و اندازه های دقیق قطعه مطابق نقشه های طراحی بر روی آن صورت می گیرد. با توجه به اینکه کیفیت ریخته گری این 
قطعات به لحاظ وجود ناخالصی و حفره در ســاختار آن ها بســیار حائز اهمیت است، حتمًا بایستی عالوه بر هیدروتست1 که برای تشخیص وجود نشتی در آن صورت 
می گیرد تســت  رادیوگرافی2 نیز برای کنترل کیفیت و شناســایی نقاط ضعیف و حفره های هوا در آن انجام گیرد، در غیر اینصورت حتی در صورت عدم مشاهده نشتی 
طی فرآیند هیدروتســت ممکن اســت در آینده شاهد بروز نشتی های ریز و موریانه ای در حین کار باشیم. میزان رسانایی الکتریکی کفشک های الکترود تولید شده به 

روش ریخته گیری در حدود 85% استاندارد رسانایی الکتریکی مس الکتریکال )IACS(3 می باشد.

کفشــک های الکترود مدل فورج شــده، پس از ســاخت قالب مخصوص فورج یا مســتقیما با فورج کردن بلوک مســی و یا فورج کردن قطعه نیمه آماده ریخته گری 
 شــده که اندازه های نزدیک به ابعاد نهایی دارد ســاخته می شوند. این دسته از الکترودها در مقایســه با الکترودهای تمام ریخته گری شده از رسانایی الکتریکی باالتر

IACS (101% IACS)و یکپارچگی بیشــتری برخوردار بوده و تقریبا عاری از هرگونه ناخالصی و حفره می باشند. لذا از قابلیت اطمینان بیشتری نسبت به انواع ریخته گری 
شده برخوردار هستند و البته به تبع آن هزینه های تولید و فروش باالتری دارند.

شــرکت آرازترانس با برخورداری از امکانات باال به لحاظ دسترســی به مواد اولیه مرغوب، امکان ساخت قالب های کارآمد و تجهیزات ماشین کاری پیشرفته، اقدام به 
ســاخت و تولید انواع کفشک های الکترود مســی در هر دو نوع ریخته گری شده و فورج شده مطابق با نقشه های سفارشی مشتریان و یا طراحی های خود بر طبق نیاز 

خریداران می نماید.

1. Hydrostatic Test
2. Radiographic Test
3. International Annealed Copper Standard
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تجهیزات کوره های
قوس الکتریکی



   پانل خنک کننده1

وظیفۀ اصلی پانل های خنک کننده، خنک کاری اســتراکچرکوره اســت. این پانل ها بســته به فضــای مورد خنک کاری در بدنۀ کــورۀ قوس الکتریکی به عنوان پانل 
خنک کاری سقف، بدنه و کف شناخته می شوند. همچنین نوع دیگری از پانل های خنک کننده نیز برای خنک کاری غبار خروجی حاصل از فرآیند ذوب استفاده می شود 

که به آن ها »پانل خنک کنندۀ غبار« اطالق شده و عمدتًا به شکل زانویی ساخته می شوند. 

   پانل خنک کنندۀ سقف کوره

این قســمت که در بخش فوقانی کوره در مجاورت با ورودی الکترود های کوره است، از 
لوله و اتصاالت فوالدی گرید S235JR )اســتاندارد ASTM  A106( ساخته می شود. این 
ترکیب ویژه از فوالد که شــامل حداقل 1/2% منگنز و 0/35% سیلیســیوم است، قابلیت 
تحمل حرارت تا 475 درجۀ ســانتگیراد را دارد. اتصاالت و لوله های پانل پس از عملیات 

فرم دهی مطابق نقشۀ ساخت، تحت عملیات جوشکاری ویژه قرار می گیرند.

   پانل خنک کنندۀ کف کوره

2 کوره نصب می گردد، از لوله و اتصاالت 
 EBT پانل خنک کنندۀ کف کــوره که در بخش

3 ساخته می شود. لوله های به کاررفته در این ناحیه از نوع بدون 
 DHP و یا ETP مسی گرید

درز و اکسترودشــده هســتند که در برخی موارد به صورت پره دار تولید می شوند تا عالوه 
بر جریان گردشــی آب سطح تماس بیشتری با هوای اطراف داشته و در نتیجه با کیفیت 
بیشــتری خنک کاری شــوند. این اتصاالت پس از انجام عملیات فرم دهی تحت فرآیند 

جوشکاری گاز آرگون و یا لحیم کاری نقره قرار می گیرند.

   پانل خنک کنندۀ دیواره

پانل های خنک کننــدۀ دیوارۀ کوره به صورت ترکیبی از لوله و اتصاالت آلیاژِی فوالدی و 
مسی که در دو بخش قبلی بدان ها اشاره شد ساخته می شوند، به طوری که در بخش تحتانی 
آن ها که تا ســطح مواد مذاب اســت )در حدود 8 ردیف( از مس و بخش فوقانی از فوالد 
استفاده می گردد. همچنین در بخش فوقانی پانل های خنک کنندۀ دیواره، برای تجمیع مواد 
ســربارۀ پراکنده شــده در حین ذوب و محافظت از پانل، تکه های کوچکی از همان جنس 
فوالد جوشــکاری می شــوند. اتصاالت و لوله های به کاررفته در ساختار خنک کننده های 
دیواره پس از انجام عملیات فرم دهی به صورت ســلول های واحد جوشکاری شده و سپس 

برای تکمیل مدار کولینگ بر روی دیوارۀ بدنه کوره مونتاژ می گردند. 

   پانل خنک کنندۀ غبار

پانل های خنک کنندۀ غبار همان طور که از نامشان پیداست برای خنک کاری غبار خروجی 
از کوره در مسیر غبار نصب می شوند، به طوری که حداقل 30% از این مسیر بایستی مجهز 
به سیســتم خنک کنندۀ غبار باشد تا بتواند دمای غبار خروجی را تا حد الزم کاهش دهد. 
این پانل ها که به صورت مسیر لوله ای مستقیم ویا زانویی )90 و 45 درجه( می باشند از نوع 

فوالدی بوده و مجهز به فلنج اتصال به بخش فوقانی کوره و یکدیگر هستند.

تمامی پانل های خنک کنندۀ ســاخت این شــرکت پس از تولید با وجود انجام هیدروتست اولیه برای تشخیص نشتی های احتمالی، برای حصول اطمینان بیشتر، تحت 
تســت مانیتورنگ رادیواکتیو قرار می گیرند و در نقاطی که انجام این تســت میســر نیست با انجام آزمون ذرات مغناطیســی از عدم وجود نشت در نقاط مختلف پانل 

اطمینان حاصل می شود.   1. Cooling Panel
2. Eccentric Bottom Top System
3. Deoxided High Phosphorous Copper
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"God is in the details"
Ludwig Mies van der Rohe

»خداوند در جزئیات است«
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