کوره هوفمن
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اصول كار كوره های ریخته گری :
در فرايند استخراج  ,تصفيه و ذوب مجدد  ,معموالً راه هائي وجود دارد كه بسته به نوع كار طراحي مي شوند
و در اين كوره ها عمل ذوب انجام مي شود  .در اين جهت مي توان از كوره بلند (كوره اي كه در آن اكسيد
آهن تبديل به چدن مي شود)  ,كنورتور كه در آن چدن با دمش اكسيژن خالص به فوالد تبديل مي شود .و
كوره هاي ديگر بعنوان كوره هاي ذوب  Meltingناميده مي شود  ,در اين درس بحث ما در روي كوره هائي
كه براي استخراج فلزات استفاده مي شود دور نمي زند مثل كوره هاي استخراج آهن در اصفهان  ,استخراج
مس در سرچشمه كرمان ,استخراج سرب و روي در زنجان.
در اين درس كوره هائي كه مورد بررسي قرار مي گيرند بيشتر كوره هاي مربوط به صنعت ريخته گري
هستند .يعني كوره هائي كه شوشه ها  Pigsدر آنها ذوب مي شود و با تنظيم آناليز آنها مذاب براي ريخته
گري قطعات آماده مي شود.
اصطالحاً به اين كوره ها ,كوره هاي دوباره ذوب ) (Re-Melting Furnacesمي گويند ,كوره هائي كه در
ريخته گري براي ذوب مجدد فلزات و آلياژها استفاده مي شوند به ترتيب مي توانيم به شرح زير نام ببريم :
)1

كوره هاي بوته ايCrucible Furnaces

)2

كوره هاي تشعشعيRadiation or Reverberatory Furnaces

)3

كوره هاي ايستاده (كوپل) Vatical Shaft (Cuple) Furnaces

)4

كوره هاي برقيElectric Furnaces

)5

كوره هاي با شعاع الكترونيElectron Furnaces

)6

كوره هاي ديگر (استفاده از انرژيهاي ديگر)

( )Rotary Furnaceبا ظرفيت هاي  252Kgتا  15تن مذاب چدن و تا  12تن مذاب آلومينيوم مي سازد.
سوخت اين نوع كوره ها گاز  ,گازوئيل و مازوت است  .كوره هائي با ظرفيت كمتر با دست و كوره هاي با
ظرفيت بيشتر به كمک جراثقيل شارژ مي شوند .كوره روي جكهاي مربوطه به اندازه  45درجه بلند
مي شود و بعد از شارژ دوباره به جاي خودش بر مي گردد.
جداره نسوز اين كوره ها براي ذوب چدن  ,خاک نسوز سيليسي و براي ذوب آلياژهاي آلومينيوم خاک نسوز
آلومينائي است .
اولين كوره در ايران در تسليحات ارتش تهران توسط مهندس پسيان و مهندس گرنسر آلماني ساخته شد و
شروع به ذوب چدن نمود  .در ايران ظرفيت  522Kgدر ريخته گريهاي چدن زياد استفاده مي شود  ,زيرا
خاک نسوز داخل آن خاک سيليسي بوده و قابل تهيه در داخل كشور است  .چون بوته هاي گرافيتي كوره
هاي زميني قيمت بااليي دارد بيشتر از اين كوره ها در ايران استفاده مي شود .در يک طرف مخروط ناقص
مشعل و در طرف ديگر دودكش است  ,در بعضي از طرح كوره ها دود از سقف كارگاه با كانالي خارج مي
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شود و در تعدادي از آنها نيز دود توسط كانالهائي به زيرزمين كارگاه كشيده شده و از گرماي آن براي پيش
گرم كردن هواي ورودي استفاده مي كنند .
تجربه نشان مي دهد كه به راحتي مي توان با استفاده از گرماي دود  ,هواي ورودي را حدود 352 -252
درجه سانتيگراد گرم كرد .اين عمل باعث مي شود راندمان حرارتي كوره باال رفته و حدود  52درجه
سانتيگراد مذاب با حرارت بيشتر توليد شود.
كوره هوفمن :
كوره هوفمن يا كوره هوفمان ) (Hoffmann kilnيكي از كورههاي مورد استفاده در شاخههاي مختلف
صنايع سراميک است .اين كوره در سال  1۵56توسط فردي به همين نام ابداع شد و در حال حاضر در
صنايع آجر ،سفال و مواد ديرگداز مورد استفاده قرار ميگيرد .اين كوره در گروه كورههاي پيوسته يا مداوم
قرار دارد .در اين كوره ،محصوالت ثابت و آتش متحرک است.
 چگونگي پخت محصوالت در كوره هوفمن:
كوره هوفمن ،تونل طويلي است كه به شكل حلقه يا بيضي ساخته ميشود و با استفاده از ديوارهها يا
تيغههايي به اتاقكهايي تقسيم ميشود .اتاقكهاي كوره هوفمن از كانال دريچهها يا درهايي كه در تيغه هاي
جداكننده اتاقها تعبيه شدهاست ،با يكديگر در ارتباط هستند .هر يک از اتاقها نيز يک درب خروجي به
بيرون دارند كه براي بارگيري و تخليه كوره مورد استفاده قرار ميگيرند .به اين درها خميره يا قميره
ميگويند .اندازه كوره هوفمن با استفاده از اين درها بيان ميشود؛ مثال يک كوره  32قميرهاي ،كورهاي است
با  32درب كه هر درب به يک اتاقک براي چيدن آجرها (يا ساير محصوالت) مرتبط است[ .محل استقرار
سوختپاشها نيز در سقف قرار دارد.
در كوره هوفمن ،محصوالت قبل از آنكه مستقيما توسط آتش پخته شوند ،با حرارت ساير اتاقكها گرم
ميشوند كه اصطالحا پيشگرمايش ناميده ميشود .اين حرارت همراه با گاز خروجي اتاقک پخت و از طريق
دريچههايي كه قبال تعبيه شدهاست حركت ميكند و به اتاقهاي مجاور وارد ميشود و محصوالت موجود در
آنها را پيشگرم ميكند .زماني كه در يک اتاق ،عمليات پخت در جريان است ،در اتاقک مقابل (دورترين اتاق)،
عمليات تخليه و بارگيري در جريان است .اين كار با استفاده از دري كه اتاقک به بيرون كوره دارد انجام
ميشود .ضمن بار گيري ،هواي خنک نيز وارد كوره ميشود كه به وسيله آتش موجود در اتاقک پخت و از
طريق دريچههاي تعبيه شده بين اتاقها مكيده ميشود .بنابراين هوا از اتاقهايي كه عمليات پخت قبال در آنها
صورت گرفتهاست حركت ميكند و باعث خنک شدن محصوالت پختهشده ميشود .به اين ترتيب در حلقه
كوره هوفمن دو جريان هوا وجود دارد؛
هوايي كه در نيم دايره اول ،از اتاق پخت به سمت بيرون جريان دارد و اتاقهاي بعدي را پيشگرم ميكند.
هوايي كه در نيم دايره مقابل ،از بيرون به سمت اتاقک پخت جريان دارد و اتاقهاي قبلي را خنک ميكند.
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با اتمام عمليات پخت در اتاق پخت ،در اتاق روبرويي حلقه هوفمن نيز عمليات بارگيري تمام ميشود و درب
آن به بيرون بسته ميشود .در اين مرحله ،مشعلها از سقف اتاق پخت به سقف اتاق بعدي منتقل ميشوند و
درب اتاق روبرويي اين اتاق (اتاق پخت جديد) براي تخليه و بارگيري گشوده خواهد شد.
انواع كوره هوفمان :
كورههاي هوفمان در چند مدل مختلف ساخته ميشود :
 )1كوره حلقوي
 )2كوره زيگزاگ )(zig-zag
 )3كوره بوكس)(Bocks
 )4كوره هاريزن )(Harrizon
اما معموال به كوره حلقوي ،كوره هوفمن اطالق ميشود.
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کوره گامی
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كوره های گامی :
كوره ها معموال بسته به شكل قطعه و نوع انتقال ان دركوره طراحي وساخته مي شوند.به عنوان مثال در
يک كارخانه لوله سازي ابتدا قطعه در قالب يک شمش  1 - 1,5متري در كوره پيش گرم كننده كه بصورت
دوار مي باشد شارژ ميشود اما بعد از اينكه شكل لوله را به خود گرفت  ,نياز به كوره هايي با طول بيشتري
پيدا ميكند كه در اينجا اين مشكل توسط كوره هاي گامي حل گرديده است .دليل اينكه اين كوره ها گامي
نام گرفته اند اينست كه قطعه بعد از شارژ بصروت گام به گام و حركت چرخشي به سمت درب دشارژ هدايت
مي شوند.
مشخصات كوره مذكور :
كوره اي است به شكل مكعب مستطيل با طول  15وعرض  5,5متر و با ارتفاع  4,5متر(ارتفاع محفظه داخلي
كوره حدودا  1,5متر است).
 سوخت كوره گاز طبيعي مي باشد.
 قدرت حرارتي كوره  5222222كالري در ساعت مي باشد.
 داراي  4۵مشعل گازي در يک طرف كوره ميباشد.
 ماكزيمم توليد در ساعت  252تن است.
قابلیت های كوره مذكور :
 قابليت باال بردن دما تا  1222درجه سانتيگراد.
 كنترل آسان دما واتمسفر كوره.
 قابليت نگهداري لوله ها در داخل كوره همراه با چرخاندن .
 هزينه نگهداري پايين.
 قابليت رديابي دقيق لوله ها در داخل كوره.
 قابليت پايش وضعيت داخل كوره در حين كار.
مکانیزم كاری وتجهیزات مکانیکی كوره :
كوره از قسمتهاي مختلف به شرح ذيل تشكيل شده است
 )1اسكلت كوره ()steel structure

 )2ميز هاي گامي ( )walking beam unitوساير تجهيزات مربوط به انتقال لوله در داخل كوره
 )3سيستم سوخت واحتراق كوره ((gas pipe system & air combustion

 )4ايستگاه هيدروليک  ,پنوماتيک وگريسكاري
 )5سيستم خنک كاري كوره
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 )6كابين فرمان كوره

 )5نسوزهاي داخل كوره
اسکلت كوره :
 اسكلت كوره شامل اسكلت نگهدارنده ,ورق هاي كف ,سقف وبدنه كوره  ,درب ها ,كنالهاي انتقال
دود و ...ميباشد كه اسكلت نگهدارنده خود از دوقسمت ثابت ومتحرک تشكيل شده است .اسكلت
ثابت به بدنه اصلي كوره متصل است وساير اجزا روي انها سوار هستند.
 اسكلت متحرک از دوقسمت تشكيل شده است كه يكي از انها حركت افقي وديگري حركت عمودي
ميز گامي را به عهده دارد.
 ميز با حركتافقي توسط يک جک پنوماتيكي وغلطکهاي كه در زير آن قراردارد بهحركت درميآيد.
 ميزباحركتعمودي توسط ياتاقانهاي خارج از مركز وجکهاي هيدروليكيكمكي بهحركتدر ميآيد.
میز های گامی ) : (walking beam
كه از دو مجموعه متحرک وثابت تشكيل شده است و وظيفه انتقال لوله ها در عرض كوره را عهده دار
ميباشند.مجموعه ثابت ان به بدنه اصلي متصل است وهيچگونه حركتي ندارد .
اما مجموعه متحرک آن به اسكلتي كه حركت افقي دارد متصل است كه به واسطه آن حركت عمودي و
توسط خود آن حركت افقي را اعمال مي كند .
غلطکهای ورودی (: (Inlet rollers
غلطكهاي ورودي كه وظيفه آنها انتقال لوله ها از خارج كوره به داخل كوره است  ,انتقال در راستاي طولي
كوره را انجام مي دهد  .در اين قسمت كار بازوهاي شاخكي توسط خود غلطكها انجام مي شود يعني اينكه
اين غلطكها هم در راستاي عمودي و هم در راستاي افقي حركت دارند  .الزم به توضيح است كه حركت دوم
توسط جكهاي هيدروليكي تامين مي شود و به همين لحاظ از محل اتصال به خارج كوره مقدار اتالف
حرارتي داريم  . .اين غلطكها در تمام مدتي كه كوره روشن است در حال چرخش مي باشند و دائما آبگرد
مي شوند  .نيروي محركه اين غلطكها توسط گاردانهايي از الكتروموتورهايي خارج از كوره تامين مي گردد.
ضمنا تعداد اين غلطكها بستگي به طول كوره دارد .
همچنين در هنگام ورود روي لوله ها پوسته اكسيديي تشكيل شده است كه در برخورد با غلطكها جدا شده و
به كف كوره مي ريزد  .به همين منظور در زير هر كدام از غلطكها دريچه اي تعبيه شده كه اين اكسيدها را
به زير زمين كوره انتقال مي دهد .
بازوهای شاخکی متحرک ( : (mobile arms
اين بازوها وظيفه هدايت لوله ها از روي روليک ها به روي ميز گامي را عهده دار هستند و نيروي محركه آنها
توسط جكهاي هيدروليكي خارج از كوره تامين مي گردد و در حين كار آبگرد نمي شوند و مقدار اندكي
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اتالف حرارتي از محل اتصال آنها به خارج كوره دارد .

غلطکهای خروجی (: )outlet rollers

اين غلطكها نيز مانند غلطكهاي ورودي هستند با اين تفاوت كه عمل خارج نمودن لوله از داخل كوره را انجام
مي دهند.از محل اتصال اين غلطكها اتالف حرارتي نداريم
مکانیزم كاری كوره :
مكانيزم كاري كوره به اين صورت مي باشد كه پس از اينكه لوله ها توسط غلطكهاي ورودي وارد كوره شدند
توسط خود روليک ها به روي ميزهاي گامي هدايت مي شوند  ,سپس در حركتهاي منظم  ,آهسته و پياپي
كه چگونگي آن ذيال شرح داده مي شود به سمت بازو هاي شاخكي رانده مي شوند .بازو ها لوله ها رابه روي
روليک هاي خروجي انتقال مي دهند ودر نهايت توسط روليک هاي خروجي به سمت درب دشارژ راهنمايي
مي شوند .
در مورد حركت ميزهاي گامي بايد گفت  :نيرو ابتدا توسط دو الكتروموتور كه در طرفين گيربكس مركزي
قرار گرفته اند تامين مي شود گيربكس مركزي نيرو را به دو گيربكس ديگر انتقال داده كه اين گيربكسهاي
ثانويه هر كدام به دو ياتاقان خارج از مركز وصل مي شوند كه اين ياتاقانها پس از چرخيدن حركت عمودي
اسكلت متحرک را تامين مي نمايند  .ضمنا در بين اين ياتاقانها جكهاي هيدروليكي تعبيه شده اند كه در
هنگام باال بردن اسكلت به ياتاقانها كمک مي كنند .
همچنين تعدادي جک در اطراف اسكلت قرار داده شده اند كه مانع از بر هم خوردن تعادل در هنگام عمودي
اسكلت مي شوند هنگامي كه اين ياتاقانها و جكها ميز را به باالترين نقطه ممكن رساندند ميز افقي كه مجهز
به يک سري غلطک است توسط جكهاي پنوماتيكي به سمت جلو رانده مي شوند  .بعد از انجام حركت مجاز
دوباره ميز به پايين آمده و به عقب برمي گردد و همين حركت تكرار مي شود تا بدين ترتيب لوله ها به
سمت درب خروجي هدايت شوند .الزم به ذكر است كه كليه تجهيزات فوق در زير زمين كوره قرار گرفته اند.
سیستم سوخت واحتراق كوره (: (gas pipe system & air combustion

سيستم گاز اين كوره بدين صورت مي باشدكه گاز طبيعي بعد از اينكه از فيلتر هاي مخصوص گذرانده شد
به نسبت 1به  11با هواي احتراق مخلوط مي گرددو توسط ونتيالتورهاي دمنده به مشعل هاي گاز رسانده
ميشود.ضمنا هواي احتراق از قبل با حرارت دود كشها داغ شده ومورد استفاده قرار ميگيرد تا راندمان كوره
باال رود .همچنين با تغيير نسبت گاز به هوا مي توان محيط كوره را احيايي يا اكسيدي نمود.
ایستگاه هیدرولیک  ,پنوماتیک وگریسکاری :
تجهيزات فوق الذكر در زير زميني پايين تر از زيرزمين اصلي كوره قرار گرفته اند وهر كدام وظايفي را به
عهده دارند.
 ايستگاه هيدروليک كه شامل يكسري پمپ هاي قوي است كه كه توسط لوله هايي با جكهاي
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هيدروليكي در تماس است ونيروي مربوط به انها را تاميين مي كند.

 ايستگاه پنوماتيک نيز با جكهاي پنوماتيكي در ارتباط است ودر بعضي موارد هواي فشرده جهت
خنک كاري را نيز تامين مي كند.
 ايستگاه گريس نيز كار گريسكاري تجهيزات را بطور اتومات انجام مي دهد مثل گريسكاري
ياتاقانهاي خارج از مركز.
سیستم خنک كاری كوره :
خنک كاري به دو صورت انجام ميشود  :با اب وبا هوا
 خنک كاري با هواي معمولي براي زير زمين كوره استفاده ميشودواما با هواي فشرده براي خنک
نگهداشتن دوربينها هنگامي كه براي پايش وارد كوره ميشوند.
 اما از خنک كاري با اب براي خنک نگه داشتن روليكهاي داخل كوره كه دائم در حال چرخيدن
هستند استفاده ميشود.
 آب مصرفي توسط لوله هايي با فشار معيني به محل رسانده وبعد از خنک كاري در كولين تاور هايي
سرد ميشوند.
نسوزهای مربوط به كوره :
 نسوز هاي اين نوع كوره ها به دليل پايين بودن دماي كاري از حسياسيت بااليي برخوردار نيست.لذا
از نسوز هاي معمولي استفاده مي كنند.
 نسوز هاي كف كوره:از دو اليه بتن تشكيل شده كه اولي بتن عايق ودومي شاموت از نوع ريختني
مي باشد.
 نسوز هاي مربوط به سقف:از نوع پشم سراميک مي باشد كه تا دماي  1262درجه تحمل دارد
وتوسط نگهدارنده هايي به نام استات كه از نوع فوالد گرمكار مي باشد به سقف متصل ميشود.
 نسوزهاي مربوط به بدنه كه از سه اليه تشكيل شده است:اليه اول يک عايق دست ساز از سرباره
ريخته گري بنام فنوپانل است به ضخامت حود  2سانتيمتر.بعدي يک اليه بتن عايق ودر نهايت هم
يک اليه اجر شاموتي بكاربرده شده است.
 نسوز مربوط به زونها هم ازنوع بتن  %44الومينا ميباشد.
كابین فرمان :
از داخل اين كابين كليه قسمتهااعم از نسوز هاي داخل ,الكترموتور ها ,اب هوا ,فشار ,پايش داخل كوره و......
امكان پذير است.چون سيستم توسط برنامه هاي الكترونيكي ( )plcكنترل وراهبري ميشود.
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کوره مقاومتی
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مکانیزم كلی این كوره ها :
مكانيزم عملكرد اين كوره ها بر اساس مقاومت الكتريكي كوره استوار است .المنتهاي اين كوره از آلياژي با
نقطه ذوب باال و مقاومت به خوردگي و اكسيداسيون باال استفاده ميشود .جريان الكتريسيته را با شدت
جريان باال از اين المنت ها عبور مي دهند و از حرارت ايجاد شده و كنترل شده جهت ذوب فلزات استفاده
مي شود  .جهت تنظيم حرارت اين كوره ها از يک سيستم كنترل كننده استفاده مي شود كه با ارائه درجه
حرارت به دستگاه تلرانسي حرارتي كه خود دستگاه دارد حرارات را با قطع و وصل كردن جريان برق كنترل
مي كند كمي كمتر يا كمي بيشتر از درجه حرارت مذكور شده به دستگاه.
انواع كوره های مقاومتی :
الف) كوره هاي مقاومتي با گرم كنندگي غير مستقيم
ب) كوره هاي مقاومتي با گرم كنندگي مستقيم
نوع الف :اين نوع از كوره ها جريان برق هيچ ارتباطي با شارژ كوره ندارد يعني حرارت توسط المنت هاي
فنري شكل كه دور بوته وجود دارد و جريان برق از آنها مي گذرد كه ابتدا به بوته و بعد از بوته به شارژ
انتقال مي يابد .اين نوع كوره بر اساس جنس مقاومت به انواع زير تقسيم مي شوند.
 -1كوره های مقاومتی با مقاومت فلزی جامد :
در اين نوع از كوره ها المنت هاي حرارتي بصورت مارپيچ (فنري شكل) به دور محفظه كوره پيچيده شده و
حرارت ايجاد شده در اثر عبور جريان  ،به فلز شارژ منتقل مي گردد .جنس اين المنت ها بيشتر از آلياژهاي
نيكرم كه تشكيل شده از نيكل– كروم -و آهن مي باشد و كرمل از كرم -آهن و آلومينيوم تشكيل شده است.
 -2كوره های مقاومتی با مقاومت مایع :
در كوره هاي نوع «الف» حرارت ايجاد شده نسبتاً پائين (حدود  1222الي  1322درجه سانتيگراد) مي باشد.
لذا جهت ايجاد درجه حرارت باالتر از كوره هاي با مقاومت باالتري استفاده مي شود .اكثر عناصر در حالت
مايع هدايت الكتريكي كمتري دارند .لذا از اين خاصيت جهت ذوب فلزات ديگر مي توان بهره برداري كرد .به
اين صورت كه مثال در يک نمونه از اين كوره ها از سيليس مايع استفاده مي شود .يعني سيليس مايع در
بستر كوره واقع بر روي فلز شارژ تحت تاثير عبور جريان الكتريكي قرار مي گيرد و با ايجاد حرارتي كه از
انعكاس و انتقال به شارژ مي رسد و شارژ مورد نظر ذوب مي شود  .كه امروز در اين صنعت استفاده چنداني
ندارند.
 -3كوره های مقاومتی گرافیتی:
بطور كلي اين نوع كوره ها داراي ميله گرافيتي مي باشد كه بر روي دو تكيه گاه قرار گرفته است .با عبور
جريان الكتريسيته از اين ميله گرافيتي حرارت ايجاد مي شود كه باعث ذوب شارژ مي شود .اين ميله هاي
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گرافيتي به مرور زمان مصرف مي شود مصرف اين الكترودهاي گرافتي براي هر ( 1222 Kwhكيلووات
ساعت) جريان برق  2 Kgمي باشد .اتمسفر ذوب در اين كوره ها معموالً خنثي بوده  .يعني ذوب در خالء
واقع مي شود و بيشتر براي ذوب فلزات غير آهني و چدن ها مورد استفاده قرار مي گيرد و در مواردي
فوالدها.
نوع ب) كوره های مقاومتی با گرم كننده مستقیم :
در اين نمونه از كوره هاي مقاومتي  .مقاوم مورد نظر كه جريان برق از آن مي گذرد همان فلز شارژ است كه
در اثر عبور جريان الكتريسيته با ولتاژ كم و جريان زياد (آمپراژ زياد) گرم شده و موجب ذوب آن مي شود .از
اين نوع از كوره ها جهت ذوب فلزات كمتر مورد استفاده قرار مي گيرد و بيشتر جهت گرم نگهداشتن فلزات
استفاده مي شود.جنس نسوز جداره ايرفكس  Hتنها عيب آن مصرف برق زياد است ( .سه فاز -تک فاز) و
مخصوص عمليات حرارت (بر روي چدنها و فوالد انجام مي گيرد).
مزایا :
 )1آلودگي كم.
 )2كاركردن راحت تر نسبت به بقيه كوره ها و در موسسه هاي آموزش بزرگ و همچنين در دانشگاه ها
بزرگ جهت ذوب  ،يا نگه داشتن ذوب استفاده ميشود.
 )3همچنين كار اصلي اين كوره ها بهبود خواص مكانيكي در فلزات مي باشد.
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