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کوره زیمنس مارتین :
طرح اصلي اين كورها توسط دانشمنداني از قبيل اميل و پي ير مارتين فرانسوي در سالهاي 0481تا 0481
ارائه شد .اين دانشمندان وقتي با فرضيه زيمنس در سال  0418مبني بر استفاده از گرماي گازهاي خروجي
براي گرم كردن سوخت و هوا اشنا شدند توانستند در كارهاي خود به موفقيتهايي چشم گيري دست يابند .
كه از ان به بعد اين كورها به نام كوره زيمنس مارتين شهرت يافت.
طرز کار کوره :
حرارت الزم براي ذوب شارژ در كوره زيمنس مارتين توسط گاز ويا سوختهاي جامد نظير ذغال سنگ ويا
مايع تامين ميشود  .سوخت در دو محفظه احتراق كه در دوطرف كوره زيمنس مارتين قرار دارند محترق
شده و از طريق مشعل هايي به كوره زيمنس مارتين وارد مي گردد  .دو مشعل قرار گرفته در دو طرف كوره
زيمنس مارتين با يکديگر عمل نکرده بلکه يکي براي حدود  01تا 01دقيقه كار كرده وسپس با متوقف شدن
ان ديگري براي همين مدت كار مي نمايد واين عمل به تناوب تکرار مي گردد.
براي رسيدن به درجات حرارتي باال در كوره زيمنس مارتين هواي الزم براي احتراق قبال توسط عبور از
رژنراتور گرم ميشوند  .اين قسمت از كوره زيمنس مارتين متشکل از محفظه هايي است شبيه النه زنبور كه
توسط اجرهاي دير گداز پوشش داده شده وحرارت حاصل گازهاي خروجي از كوره زيمنس مارتين گرماي
الزم در اين گونه محفظه ها را توليد نموده واجرهاي دير گداز را گداخته مي نمايد.
بدين ترتيب مي توان درجه حرارت مذاب را تا  41اال  011درجه  ،باالي نقطه ذوب افزايش داد.
اجرهای نسوز مورد استفاده در کوره زیمنس مارتین :
انواع مختلفي از سنگهاي نسوز براي اجر چيني كوره زيمنس مارتين مورد استفاده قرار مي گيرند  .اجرهاي
نسوز را مي توان با توجه به خواص شيميايي انها تقسيم بندي كرد :
نسوزهاي اسيدي يعني آجرهايي كه صرفا خواص اسيدي دارند مانند آ جرهاي سيليسي  ،كوارتزيت و غيره.
نسوزهاي بازي مانند سنگهاي منيزيتي  ،آجرهاي منيزيتي  ،كرميتي با مقدار زياد دولميت و غيره
نسوزهاي خنثي مانند آجرهاي شاموتي  ،آجرهاي كرميتي و گرد شاموت
كوره زيمنس مارتين را نيز با توجه به نوع نسوز مورد استفاده تقسيم بندي ونام گزاري مي كنند  .بر اين
اساس كوره زيمنس مارتين به دو نوع كوره زيمنس مارتين اسيدي و بازي تقسيم بندي ميشوند .فرايند
كوره زيمنس مارتين اسيدي تنها براي توليد فوالدها با كيفيت بسيار باال مناسب است ،بنابراين هزينه ي
توليدي فوالد در كوره زيمنس مارتين باالتر از كوره زيمنس مارتين بازي است .
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علت افزايش هزينه ها نسبت به كوره زيمنس مارتين بازي اين است كه مواد اوليه بايد فسفر وگوگرد بسيار
كمتري داشته باشند  ،چون در كوره زيمنس مارتين اسيدي نمي توان عمليات فسفر زدايي و گوگرد زدايي
را انجام داد  .اين در حالي است كه در كوره زيمنس مارتين با جداره ي با زي مي توان به راحتي عمليات
فسفر زدايي وگوگرد زدايي را انجام داد .شارژ مورد استفاده در كوره زيمنس مارتين اسيدي مي بايست از
چدن خام با درجه مرغوبيت بسيار باال كه 11101تا  10.1درصد فسفر و  10.1تا  101.1درصد گوگرد
دارنداستفاده مي شود.
مواد شارژ کوره زیمنس مارتین :
 )0آهک  :اهك هم در كوره زيمنس مارتين اسيدي وهم در كوره زيمنس مارتين بازي به عنوان گداز
اور مورد استفاده ميشود .تركيبات مضر ان عبارتند  :سيليس و گوگرد .سيليس مقدار آهك پخته را
تقليل مي دهد ودر نتيجه مقدار سرباره را افزايش مي يابد.
گوگرد عنصر نا مطلوبي در فوالدها است بنابراين نبايد سنگهاي اهکي كه بيشتر از  11.1 – 14.1درصد
گوگرد دارند  ،داخل كوره زيمنس مارتين ريخت .سنگهاي اهك ماده ي مناسبي براي جوشش مذاب
محسوب مي شوند زيرا در اثر حرارت تجزيه شده وگاز دي اكسيد كربن از انها متصاعد ميشود  .اين غليان
اهك شرايط انتقال گرما را در داخل كوره زيمنس مارتين بهتر كرده ونيز به عمل تصويه  ،توسط اكسيژن
دي اكسيد كربن كمك مي كند.
 )2کلسیم فلورید (فلوئورین) :
اين گداز اور داراي  01تا  01درصد CaF 0و  3تا  0درصد سيليس است.از اين گدازاور براي سيال كردن
سرباره هاي خيلي غليظ استفاده ميکنند  .اين گداز اور خاصيت گوگرد زدايي دارد .
تجربيات نشان داده كه اين گداز اور اثر تخريبي روي جداره ي سيليسي دارد.
 )3بوکسیت ها  :به طور وسيع در كوره زيمنس مارتين بازي براي كنترل سياليت سرباره مورد
استفاده قرار مي گيرد  .اثر سيال كنندگي ان به افزايش غلظت آلو مينا در سرباره بستگي دارد ولي
شدت اثر انها به مراتب كمتر از فلدسپار است.
 )8آجرهای شکسته ی شاموتی  :اين ماده به سرباره ي كوره زيمنس مارتين اسيدي اضافه ميشود
تا سياليت سرباره را افزايش دهد.
 )1سنگ اهن  :اين ماده براي سوزاندن ناخالصي ها وبراي كمك به انحالل اهك به كوره زيمنس
مارتين اضافه مي شود  .در ضمن سيليس نبا يد از يك حد مجازي در سنگ هاي اهن فراتر رود
چراكه منجر به افزايش مصرف اهك مي شود.
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 )8قراضه فوالد  :قراضه هايي كه به بار كوره زيمنس مارتين اضافه مي شوند نبايد به ماسه  ،گوگرد ،
سرب  ،روي  ،قلع و غيره الوده باشند.
قراضه هايي كه با قلع نازک و روي  ،رو كشي شده است  ،از پست ترين نوع قراضه است .روي همراه قراضه
به هنگام ذوب به صورت بخار اكسيد روي متصاعد شده و بر جداره كوره زيمنس مارتين  ،رژنراتورها  ،لوله
هاي  ،مشعل  ،ديگ هاي بخار نشسته و انها را خراب مي كند.
وقتي سرب وارد كوره زيمنس مارتين بشود به علت پايين بودن نقطه ذوب فورا ذوب شده و به علت
سنگيني به قسمت تحتاني مذاب جاري و در انجا به داخل سوراخ هاي باريك آجرها نفوذ كرده و موجبات
خرابي سينه كوره زيمنس مارتين را فراهم مي اورد .گدشته از ان كه سرب ممکن است سبب شکسته گي
سينه كوره زيمنس مارتين و جاري شدن مذاب بشود .قراضه سبك وزن  ،تراشه هاي سبك فوالدي و
سرقيچيهاي ورق را در بر مي گيرد.
اگر مقدار قراضه سبك وزن در بار كوره زيمنس مارتين زيادتر شود در اين صورت زمان باردهي افزايش يافته
و در نتيجه بهره وري كوره زيمنس مارتين كاهش مي يابد .اما اين عيب را مي توان با پرس كردن قراضه در
ماشين هاي پرس بر طرف كرده و شرايط باردهي را بهتر كرد.
تراشه هايي كه در كوره زيمنس مارتين مورد استفاده قرار مي گيرند بايد تازه بوده و اكسيد نشده باشند (در
غير اين صورت حمام مذاب بيش از حد لزوم اكسيد شده و گازهاي فراواني در ان تجمع پيدا مي كنند)
قراضه ها را بايد به دقت درجه بندي كرد .بدين علت قراضه هاي گوگرد دار را بايد به دقت از ساير قراضه ها
جدا كرد زيرا در ساختن فوالدهاي عالي اين نوع قراضه ها بسيار نا مناسب هستند .
چدن خام  :قسمت مهمي از بار كوره زيمنس مارتين را چدن خام تشکيل ميدهد  .در كارخانه هاي فوالد
سازي كه فاقد كوره بلند هستند .چدن خام به صورت شمشهاي جامد در كوره شارژ مي شوند و در هر
صورت از لحاظ اقتصادي برخي اوقات به صالح است كه شمشهاي منجمد را قبل از ريختن به درون كوره
زيمنس مارتين در يك كوره كوپل ذوب كنند.
نقش برخی از عناصر موجود در چدن خام در فرایند فوالد سازی کوره زیمنس مارتین :
طبيعت و بازده كوره زيمنس مارتين شديدا به مقدار فسفر چدن خام بستگي دارد .در فرايند كوره زيمنس
مارتين اسيدي  ،كه در ان امکان تصويه فسفر وجود ندارد  ،مقدار درصد فسفر در چدن خام بايد حداقل نگه
داشته شود.
تنها زماني كه 01تا 31درصد كل شارژ را چدن خام تشکيل مي دهد مي توان به روش اسيدي فوالدي با
 101.1تا  10.1درصد فسفر تهيه كرد.
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در فرايند كوره زيمنس مارتين بازي مي توان چدن خام را با مقدار دلخواه فسفر را به فوالد تبديل كرد
چدن خام مناسب كوره زيمنس مارتين تا  10.1فسفر دارد اگر مقدار فسفر چدن خام باالتر از  1.0درصد
باشد در اين صورت سرباره توليدي به عنوان كود شيميايي مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
گوگرد عنصري بسيار مضري براي فوالد سازي محسوب مي شود چون برطرف كردن قسمتي از ان حتي در
كوره زيمنس مارتين بازي نيز بسيار مشکل است.
تصویه مذاب توسط کوره زیمنس مارتین :
كار كوره زيمنس مارتين تصويه مذاب به فوالد است  .تركيب شارژ فلزي مي تواند بين 011درصد چدن خام
تا  011درصد قراضه تغيير كند .در كوره ي زيمنس مارتين براي سوزاندن عناصر مضر اكسيژن به كوره
زيمنس مارتين دميده مي شود در نتيجه يك اتمسفر اكسيد كننده در باالي مذاب به وجود مي ايد  .پس از
دمش اكسيژن ناخالصي هاي شارژ به همراه مقداري اهن  ،اكسيد مي شوند كه در سرباره تجمع مي يابند .
فسفر زدایی  :فسفر يکي از عناصر مضر در فوالد محسوب مي شود  .همان طور كه در قسمت فوق توضيح
داده شد براي تصويه ناخالصي ها از اكسيژن استفاده ميشود پس از دمش اكسيژن فسفر به صورت تركيب
 O0P1وارد سر باره مي گردد  .تركيب  1O0Pدر دماهاي باال نا پايدار است كه در صورت باال بودن زمان
ذوب فسفر وارد مذاب مي شود.
گوگرد زدایی درکوره زیمنس مارتین :
گوگرد از جمله عناصر مضري است كه خواص مکانيکي  ،مقاومت به خوردگي وقابليت جوشکاري را كاهش
مي دهد .منگنز از جمله عناصري است كه خاصيت گوگرد زدايي دارد كه از اين عنصر جهت تقليل اثرات
مضر گوگرد استفاده مي شود.
اکسیژن زدائی در کوره زیمنس مارتین :
با توجه به اين كه براي تصويه مذاب از اكسيژن استفاده مي شود حجم بااليي از اكسيژن در داخل مذاب
حل مي شود وهمين موضوع عمليات اكسيژن زدايي الزم و ضروري مي گرداند .روش هاي مختلفي جهت
اكسيژن زدايي مذاب موجد است كه در اين بين عمليات اكسيژن زدايي رسوبي بيشترين كاربرد را دارد در
اين روش از عناصري كه قدرت اكسيژن زدايي بااليي دارند استفاده مي شود كه عبارتند از :
Si-Al-Zr-Ca
فوالد سازی در کوره های زیمنس مارتین :
پيشرفت سريع ميزان توليد اهن و فوالد مساله توليد انواع مختلف فوالدها را كه امکان توليد انها در كنورتور
هاي بسمر و توماس وجود ندارد به همراه دارد .مقادير زياد قراضه انباشته شده در كارخانه ها و استفاده
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صحيح از انها و كاربرد اهن مذاب غير متناسب در كنورتورها نيازمند حل اين مشکالت است .اين نظر كه
فوالد نرم كم كربن را با فرو بردن ان در داخل چدن خام به فوالد تبديل مي كنند و سپس چدن خام و
قراضه در يك كوره استوانه دوار تصويه شده و به فوالد تبديل ميشود در سال 0200توسط شخصي به نام
امور پيشنهاد شد .
پيشرفت سريع ميزان توليد اهن و فوالد مساله توليد انواع مختلف فوالدها را كه امکان توليد انها در كنورتور
هاي بسمر و توماس وجود ندارد به همراه دارد .مقادير زياد قراضه انباشته شده در كارخانه ها و استفاده
صحيح از انها و كاربرد اهن مذاب غير متناسب در كنورتورها نيازمند حل اين مشکالت است .اين نظر كه
فوالد نرم كم كربن را با فرو بردن ان در داخل چدن خام به فوالد تبديل مي كنند و سپس چدن خام و
قراضه در يك كوره استوانه دوار تصويه شده و به فوالد تبديل ميشود در سال 0200توسط شخصي به نام
امور پيشنهاد شد .و مبناي تحقيقات دانشمندان اميل و پي ير مارتين فرانسوي در سالهاي 0481تا0481
قرار گرفت اين دانشمندان وقتي با فرضيه زمينس در سال  0418مبني بر استفاده از گرماي گازهاي
خروجي براي گرم كردن سوخت و هوا اشنا شدند مي توانستند در كارهاي خود به موفقيتهايي دست يابند
در كوره زمينس شکل  22رژنراتودها از اجرهاي نسوز به اشکال مختلف به صورت النه زنبوري پر شده و
گاز هاي خروجي متصاعد شده ا ز محفظه فعل و انفعال از داخل ان عبور مي كنند  .گازهاي خرروجي به
هنگام عبور از داخل رژنراتورها مقادير زيادي از گرماي خود را به اجرهاي نسوز پس مي دهند و در نتيجه
دماي رژنراتور باال مي رود پس از  01تا  00دقيقه شير مخصوص گازها بر گردانده شده و گازهاي گرم به
داخل دو رژنراتور ديگر كه در جهت مخالف دو روژنراتور اول در طرف ديگر كوره قرار گرفته اند راه پيدا مي
كند همزمان با اين عمل سوخت و هوا وارد جفت اول روژنا تور شده و پس از گرم شدن به محفظه فعل
وانفال براي گرم كردن كوره هدايت مي شود با اين ترتيب افزايش دماي محفظه فعل وئانفعال تا ان حد
ممکن مي شود تا بتوان قراضه و چدن خام را ذوب كرد و درجه حرارت كوره را حتي  41تا  011درجه
باالي نتقطه ذوب اهن باال برد  .در دو طرف محفظه فعل و انفعل اين نوع كوره هاي بازياب دو سوراخ به
طور قرينه وجود دارد  .هر دو جفت از اين سوراخها امکان دخول هوا و گاز و نيز خروج گازهاي خروجي را
از محفظه فعل انفعال ممکن مسازند اولين كوره زيمنس مارتين در روسيه به گنجايش  011تن در كارخانه
سورنو در فوريه سال  0421شروع به كار كرد .
 اکسیژن زدائی :
به هنگام ساختن فوالدهاي ارام براي كاهش ناخالصيهاي غير فلزي فوالد از اكسيژن زدائي اوليه زيادي
استفاده مي شود  .درز ماني مناسب بين اين مرحله و اكسيژن زدائي نهايي الزم است تا اين امکان فراهم ايد
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كه محصوالت حاصل از اكسين زدائي به طرف سرباره شناور بشوند همچنين از اتالف فرو الياژها كه
بعدااضافه مي شوند جلوگيري به عمل ايد.
انواع اکسیژن زدا :
 Mn-Si-Al-Ti-V-ZR-Br-Caو اكسيژن زداهاي مركب (كمپلکس)
قراضه فوالد :
قراضه هايي كه به بار كوره زيمنس مارتين اضافه مي شوند نبايد به ماسه سيمان گوگرد سرب روي قلع
و غيره الوده باشند  .قراضه هايي كه با قلع نازک و روي كشي شده است از پست ترين نوع قراضه است .
روي همراه قراضه به هنگام ذوب به صورت بخار اكسيد روي متصاعد شده و بر جداره كوره رژنراتورها
لوله هاي مشعل ديك هاي بخار نشسته و انها را خراب مي كند .
قلع باعث به وجود امدن ترک سرخ در فوالدها مي شود اكسايش قلع و برداشت ان به وسيله سرباره تنها
با مشکالت فراوان امکان پذير است .وقتي سرب وارد كوره بشود به علت پايين بودن نقطه ذوب فورا
ذوب شده و به علت سنگيني به قسمت تحتاني مذاب جاري و در انجا به داخل سوراخ هاي باريك
باريك نفوذ كرده و موجبات خرابي سينه كوره را فراهم مي اورد .گدشته از ان كه سرب ممکن است
سبب شکسته گي سينه كوره و جاري شدن مذاب بشود  .قراضه سبك وزن و تراشه هاي سبك فوالدي
و سرقيچيهاي ورق را در بر مي گيرد .
اگر مقدار قراضه سبك وزن در بار كوره زيادتر شود در اين صورت زمان باردهي افزايش يافته و در نتيجه
بهره وري كوره كاهش مي يابد  .اما اين عيب را مي توان با پرس كردن قراضهدر ماشين هاي پرس بر
طرف كرده و شرايط باردهي را بهتر كرد .
تراشه هايي كه در كوره ها مورد استفاده قرار مي گيرند بايد تازه بوده و اكسيد نشده باشند (در غير اين
صورت حمام مذاب بيش از حد لزوم اكسيد شده و گازهاي فراواني در ان تجمع پيدا مي كنند )اگر
تراشه هايي به صورت بريکت بسته بندي شوند و بازده باردهي دا باال خاهند برد .قراضه هاي سنگين
وزن را قبل از ريختن به داخل كوره به وسيله اره يا چکشهاي برقي به تکه هاي كوچکي تقسيم
مي كنند  .قراضه ها را بايد به دقت درجه بندي كرد .بدين علت قراضه هاي گوگرد دار را بايد به دقت
از ساير قراضه ها جدا كرد زيرا در ساختن فوالدهاي عالي اين نوع قراضه ها بسيار نا مناسب هستند.
چدن خام :
قسمت مهمي از بار كوره زيمنس مارتين را چدن خام تشکيل ميدهد .كارخانه فوالدسازي داراي يك
مخلوط كن است كه چدن خام كوره بلند را در خود ذخيره كرده و تركيبات ان را همگن مي كند .در
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كارخانه هاي جديد از پاتيلهاي بمبي شکل بسيار حجيم به جاي مخلوط كن هاي بسيار حجيم به جاي
مخلوطکن هاي ساكن قديمي استفاده مي كنند اهن مذاب را قبل از ريختن به داخل كوره به منظور
گوگرد زدايي تحت تاثير سودا يا اهك قرار ميدهند .عناصر ديگر مانند كاربيد كلسيم منيزيم و غيره نيز
مورد استفاده قرار مي گيرد .
در كارخانه هاي فوالد سازي كه فاقد كوره بلند هستند .چدن خام به صورت شمشهاي جامد حمل در
كوره بار مي شوند و در هر صورت از لحاظ اقتصادي برخي اوقات به صالح است كه شمشهاي منجمد را
قبل از ريختن به درون در يك كوره كوپل ذوب كنند  .چدن خام مورد استفاده بايد مشخصات ويژه اي
را دارا باشند چدن خام مرغوب امروزه در كوره هاي بلند كك سوز با گوگرد و فسفر آن با چدن خام
تهيه شده در كوره هاي بلند بوسيله زغال چوب برابري ميکند.
نقش تک تک عناصر موجود در چدن خام در فرایند فوالد سازی زیمنس مارتین :
زيمنس مارتين مقدار در صد كربن چدن خام به عناصر ديگر همراه ان بستگي دارد .عناصري مانند
منگنز كرم واناديم وتيتانيم كه كاربيد تشکيل مي دهند .كربن چدن خام را افزايش مي دهند .بر عکس
عناصر ديگر مانند سيليسيم وفسفر و گوگرد مقدار ان را كاهش مي دهند  .طبيعت و بازده كوره زيمنس
شديدا به مقدار فسفر چدن خام بستگي دارد .در فرايند اسيدي كه در ان امکان تصويه فسفر وجود ندارد
مقدار درصد فسفر در چدن خام بايد حداقل نگه داشته شود .
تنها زماني كه 01تا 31درصد كل شارژ را چدن خام تشکيل مي دهد مي توان به روش اسيدي فوالدي
با 011تا 1110درصد فسفر تهيه كرد .در فرايند بازي مي توان چدن خام را با مقدار دلخواه فسفر را به
فوالد تبديل كرد اما چدن خام مناسب كوره هاي زيمنس مارتين تا1110فسفر دارد اگر مقدار فسفر
چدن خام باالتر از  011درصد باشد در اين صورت سرباره توليدي به عنوان كود شيميايي مورد استفاده
قرار خواهد گرفت  .گوگرد عنصري بسيار مضري براي فوالد سازي محسوب مي شود چون برطرف كردن
قسمتي از ان حتي در كوره هاي بازي نيز بسيار مشکل است .
منابع گوگرد عبارتند :
عبارتند:از چدن خام وقراضه و اهك و كلسيم فلوريد با ان كه سيليسيم يك عنصر مفيد در توليد گرما
محسوب مي شود اما مقدار بيش از حد ان حاصل توليد را كمتر مي كند .زيرا باعث اكسايش بيش از
حد اهن و در نتيجه اتالف ان مي شود  .در كارخانه هاي مدرن فوالد سازي مقدار درصد سيليسيم در
چدن خام با اضافه كردن پوسته هاي اكسيدي با دميدن اكسيژن به پاتيل اهن كمتر مي شود .
منگنز به عنوان يك عنصر مفيد چدن خام تلقي مي شود منگنز به عنوان يك عامل گوگرد زدا در
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مخلوط كن عمل كرده و گوگرد زدايي حمام مذاب را افزايش مي دهد  .اگر چدن خام منگنز كمتري

داشته باشد در اين صورت با اضافه كردن سنگهاي كاني منگنز اين كمبود را جبران مي كند .منگنز
سنگهاي كاني از سرباره احياء شده و داخل مذاب مي شوند.
فرو الیاژها :
تخليه فرايند هاي جديد فوالدسازي با افزودن الياژهاي اهني براي اكسيژن زدايي خاتمه پيدا مي كند.
افزودن الياژها گذشته از اكسيژن زدايي براي الياژ كردن فوالد نيز مورد استفاده قرار مي گيرد .
سوختها و خواص انها :
كوره هاي زيمنس هم با سوختهاي گازي وهم با سوختهاي مايع كار مي كنند در كارخانه هاي ذوب
اهن كوره هاي زيمنس به وسيله مخلوطي از گازهاي كوره هاي كك سازي و كوره بلند كه قبال در
رژنراتور گرم شده است كار ميکنند برخي از كوره ها از گاز هاي خالص كوره هاي كك سازي استفاده
مي كنند گاز هاي خروجي كوره بلند نمي توانند به تنهايي براي گرم كردن كوره هاي زيمنس مارتين
مورد استفاده قرار بگيرد چون ارزش حرارتي انها كم است (011تا 0011كيلو كالري بر حسب هر متر
مکعب گاز) اين گازها به صورت سرد بمانند مورد گازهاي كوره هاي كك سازي در گکوره زمينس
مارتين استفاده مي شود .
سوختهاي مايع مانند گازوئيل و قطران ( 01/011-4211كيلو كالري كيلو گرم )معموال قبل از مصرف
گرم مي شوند تا پودر شدن انها در مشعلها به اساني انجام شود (گرم كردن انها معموال به وسيله بخار
انجام مي گيرد ) محاسبات نشان مي دهند كه اگر گرد سوختهاي جامد به وسيله اكسيژن در كوره
سوزانده شوند در اين صورت احتياج به گرم كردن هوا نبوده و كوره مي تواند بدون رژنراتور كار كند.
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