مشخصات عمومی کوره های حمام نمک:
از جمله خصوصیات کوره های حمام نمک انتقال حرارت سریع به قطعه و نیز جلزوریری از ییییزر یرکیز
شیمیایی قطعه با در نظر ررفتن انتخاب نمک مناس میباشد .این فرایند ،فرایندی سزریع بزا حزرارت داد
یکنواخت و بازده باال است .حمامهای نمک در محدوده وسیعی از عملیایهای حراریی از جمله ،سخت کزرد
عمومی ،کربوره کرد مایع ،نیتروره کرد مایع ،کربونیتروره ،آستمپرینگ ،ماریمپرینگ و یمپر کرد به کار
میروند .این عملیات برای فل ات آهنی و غیر آهنی متداول میباشد .قطعات در این کوره ها به وسیله انتقزال
حرارت رسانایی ررم شده و منبع ررما نمک مذاب میباشد .ارر چزه سزطع قطعزه در یمزا

بزا نمزک قزرار

میگیرد ولیکن مرک قطعه نی یقربیا با هما سرعت سطح ررم میشود و حمام نمک دمای کز قطعزه را بزا
سرعت یکسا اف ایش میدهد .روشهای دیگر انتقال حرارت یعنی یابش و همرفت نمی یواننزد حزرارت را بزه
طور یکنواخت و سریع به یمام قسمتهای قطعه منتق کنند ولی در حمزام نمزک میتزوا ررمزا را سزریع و
یکنواخت به قطعه منتق کرد .به عنوا مثال یک میله با قطر  52میلیمتزر میتوانزد در  4دقیقزه در حمزام
نمک به دمای حمام برسد ،در حالی که  52یا  02دقیقه زما برای رسید به دمای مشابه در روش یابشی و
همرفتی نیاز است .در این روش حدود  30یا  39درصد انزریی بطزور مسزتقیر صزرا حزرارت داد قطعزه
میشود .در کوره های ایمسفری  02درصد انریی صرا حرارت داد میشود و  42درصد از حرارت به وسیله
دود و غبار هدر میرود .از جمله مشخصات دیگر این کوره ها حفاظت سطحی قطعه و جلوریری از پزیشش و
یاب خورد آ میباشد .به دلی اینکه حمامهای نمک نباید حاوی اکسزین و دی اکسزیدکربن و بخزار آب
باشند .قطعات غوطه ور شده از یشکی الیه های اکسید سطح محافظت میشوند .حزذا اکسزین احتمزالی
موجود در حمام با وارد کرد زغال چوب و سوختن آ در حمام انجام میگیرد دکربوره شد سطح قطعزات
فوالدی نی که ناشی از وجود اکسین و دی اکسیدکربن است .در حمامهای نمک صورت نمیگیزرد .بررسزی
خاصیت کربن دهی و یا کربن ریری حمام با وارد کرد ورقه های فوالدی نزاز

صزورت میگیزرد .چنانشزه

پس از خارج کرد  ،ورقه فوالدی غوطه ور شده نرم یر شده باشد حمام با خاصیت کزربن زدایزی دارد و ارزر
خر کرد آ سخت یر باشد حمام کربوره کننده است .حمام نمک یکی از روشهای یوصیه شده برای کاهش
اثرات مضر حرارت داد غیر یکنواخت که میتواند باعث ییییر اندازه و شک قطعه رردد .در حمامهای نمزک
به دلی ررم شد یکنواخت قسمتهای مختلف قطعه این اثرات از بین میرود .محدوده ییییر دمزا در حمزام
نمک  0درجه سانتیگراد و با یوجه به نوع طراحی میباشد .الیه جامد ایجاد شده در اطراا قطعه ،قطعزه را از
ررم شد سریع اولیه و اثرات شوکهای حراریی محافظت می نماید در ادامه با ذوب شد این الیه دما کامال
یکنواخت خواهد شد .در انتخاب یک نمک برای شرایط کاری خاص باید به نکات زیر دقت داشت:
 نمک بایستی محدوده دمایی کاری مناس با یوجه به دمای مورد نیاز داشته باشد.
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 نمک نقطه ذوب مناسبی داشته باشد یا مانع از طوالنی شد زما ذوب و ررمزای الزم بزرای ذوب
رردد.
 نمک به کار رفته باید با سایر نمکهای و سوختهایی که در سیک عملیات حراریی مورد نظر به کزار
میروند سازرار باشد.
 نمک مورد نظر باید قابلیت جایگ ینی و ییییر را داشته باشد.
 نمک باید به آسانی شسته شود یا بتوا الیه ایجاد شده برروی سطح قطعه را بعد از عملیات حراریی
به راحتی با شستشو از بین برد.
در حمامهای نمک مقداری از آهن جذب حمام میشود و به علت یما

با هوا به اکسید آهن یبدی میشود و

میتواند باعث کربن زدایی سطح قطعه رردد .بنابراین با اضافه کرد چند قطعه آجر سیلیسی به حمام مذاب
میتوا آهن موجود را به صورت سرباره حذا کرد .در کربن دهی به روش مایع در حمامهای سیانوری نمک
شام  02یا  02درصد سیانور سدیر و پتاسیر ،حداکثر  42درصد کربنات سدیر و مقادیر متفاویی از کلریزد
سدیر ،پتاسیر و یا باریر در محدوده  322-022درجه سانتیگراد میباشد .در حمامهای سزیانوری معمزوال از
سیانور سدیر استفاده میشود و از سایر نمکها برای ینظیر غلظت کربن و کنترل دما استفاده میشزود .مقزدار
کربن و نیتروی جذب شده به درصد سیانور و دمای حمزام بسزتگی دارد .هزر چزه ضزخامت سزخت شزد
بیشتری نیاز باشد دمای باالیری انتخاب میشود .به دلی سمی بود بخارات ،باید با هواکش قوی بخزارات از
محیط خارج شوند و مواد زاید باقی مانده قب از ورود به پس آبها یج یه شوند .با یوجه به این مشزکالت در
مورادی حمامهای بدو سیانید به کار میروند به صوریی که کربن به شک پزودر یوسزط همز
میگردد و در محدوده دمایی  322-ċ322فقط کربن وارد سطح میشود.
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وارد مزذاب

