
 

 

 اسپینلیمنیزیا  –آلومینا  جرمهای کوبیدنی خشکدستورالعمل استفاده از 

 

است. فقط در موارد ويژه که دمايي  یاسيد یلقايي از مواد نسوز کوبيدنا یبوته ا یاغلب کوره ها یفوالد ديواره ها یدر ريخته گر

 یر مواردد یدارند. همچنين کاربرد مواد اسيد کاربرد یبازديرگدازهای  خنثی و نتيگراد مورد نياز است، درجه سا 0561بيش از 

 .با کروم زياد همزمان با کربن کم امکان پذير نيست یآلياژ یمنگنزدار و يا فوالدها یياژآل یمانند ذوب کردن فوالدها

جهت ذوب طيف وسيعی از فوالدها از  (CIF)ورد استفاده در جداره کوره های القايی بدون هسته م اسپينلیمنيزيا  -آلوميناديرگدازهای 

 نيکل مورد استفاده قرار ميگيرند.-آلياژ کروم و کرومکم آلياژ، پرجمله : فوالدهای ساده کربنی، 

 

 مزايای فنی اين نوع ديرگدازها عبارتند از:

 تنشهای ترمومکانيکی ، فشار مذاب وسايشمقاومت زياد در برابر  -

 به شوک حرارتیمناسب  مقاومتضريب انبساط حرارتی پايين و  -

 قراضهاز شارژ  زينتر شده در برابر ضربات مکانيکی ناشی جدارۀاستحکام خوب  -

 تغييرات محيطی ) مانند شرايط احياء و اکسيداسيون (نسبت به پايداری مناسب  -

 و اسيدی خوردگی توسط اکسيدهای قليايینفوذ و مقاومت مطلوب در برابر  -

 کسيدی ثانويه که باعث افزايش درجه ديرگدازی ميشودخلوص باال و ميزان کم فازهای ا -

 

ثير زيادی در تأ (Mineralizers)سازها  کانیتوزيع دانه بندی مناسب، نوع و خلوص مواد اوليه، اندازه ذرات، کمک ذوبها و 

ديرگدازها از سوی مصرف کننده اين استفاده صحيح نگهداری و عالوه بر اينها  اسپينلی دارند.-خواص نهايی جرمهای نسوز آلومينا

 عمر اين جرمها را افزايش ميدهد.

 

 

 

 

 اسپینلی شرکت صنایع ذوب ایران جرمهای نسوزمشخصات فنی 

 

CaO Fe2O3 MgO SiO2 Al2O3 
 نوع

 اتصال

دانسیته 
بالک 

(g/cm3) 

حداکثر 
دمای 

کاربردی 

(°C) 

 نام محصول

 0561 0.. سراميکی 56.6 1.0 5..0 1.0 1.0
ZICORAM 

Al-86 

 0511 0.2 سراميکی 50 1.0 06.6 ..1 ..1
ZICORAM 
AL 82-15 

 0.61 0.56 سراميکی 0. 1.0 5..0 1.0 1.5
ZICORAM 
Al 70-28 



 

 

 نکات کاربردی در حین نصب:

 

 و سطح آنرا نسوزکاری سپس کويل ها را بازديد  ،قبل از شروع خاک کوبی بايد از تميز بودن داخل  کوره اطمينان پيدا کرد (0

 و در آخر صفحات عايق را نصب نمود.  
 

نان از توزيع دانه بندی مناسب )ممکن به داخل کوره و جهت اطمينسوز بهتر است قبل از ريختن کيسه های حاوی جرم  (0

. يکبار ديگر مخلوط نمودآنرا  توزيع اندازه ذرات آن بهم خورده باشد(  دپوی نامناسباست در حين جابجايی کيسه ها و يا 

اينکار ميتوان کيسه های حاوی جرم نسوز را داخل يک ظرف بزرگ ريخت و بوسيله بيل و بمدت چند دقيقه مخلوط برای 

 کرد.
 

بهتر است کيسه ها را از ارتفاع کم و يکباره داخل کوره ريخت تا از جدايش دانه ها و ايجاد در هنگام خاکريزی کف کوره  (.

وسايلی همچون کوبه دستی، ويبراتور الکتريکی يا کف کوب صفحه ا بخاک کوبی کف کوره گرد و غبار جلوگيری شود. 

 در صورت استفاده از کوبه دستی توصيه ميگردد اولين اليه با کوبه سرتخت و اليه های بعد با چنگکهایميشود.  انجامای 

رم کوبيده شده کف در کناره ها خاتمه می يابد. ضخامت جبطور شعاعی از مرکز شروع و بلند کوبيده شود. کوبيدن جرم 

کردن کف بتوان مقدار اضافی  مسطحبيشتر از حد در نظر گرفته ميشود تا بهنگام سانتيمتر(  0 الی 0ًا را مقداری  )حدود

يمتر در خاک فرو نرود ادامه سانت 0تا وقتی که سر کوبه بيش از آن را تراشيده تا به ضخامت مورد نظر رسيد. خاک کوبي

 دارد.

 

. ميشوديدن آستر تنظيم و آماده و کوب ینسوزکار یو برارا داخل کوره قرار داده سطيح کف، شابلون ت پس از پايان عمل (0

البته ،در تمامی جهات به يک اندازه ميباشدوره )سيم پيچ( ن تا جداره کآ گيرد و فاصله ميدر وسط بوته قرار  عمومًا شابلون

 جدارۀ مدت زمان بيشتری به حالت مايل نگه داشته ميشود ضخامتدر برخی از کارگاهها که کوره در هنگام تخليه مذاب 

جداره نسوز در اين منطقه جلوگيری فرسايش زودهنگام سمت ناودانی کوره القايی را کمی ضخيمتر در نظر ميگيرند تا از 

ی چوبی در پس از استقرار شابلون و جهت جلوگيری از جابجا شدن آن در هنگام خاک کوبی ديواره از مهارها کنند .

 اطراف و يا وزنه های مستطيل شکل در کف شابلون استفاده ميشود.
 

 رهو با ضربه زدن به شابلون از داخل انجام مي شود. در کو یکوبيدن توسط کوبه باديی که جداره نازکی دارند در کوره ها (6

ون از داخل تراکم مطلوب حاصل لضخيم اين ضربه توسط ويبراتورها انجام مي شود چون با ضربه زدن به شاب جداره های

بطور يکنواخت و از ارتفاع پائين تخليه گردند و تمام خاک خاک یکيسه ها کوره بايد ديواره در هنگام خاکريزی .گردد ینم

 0که سر چنگالها بيشتر از ئيتا جا یخاک کوبدر صورت استفاده از کوبه های دستی نشود. مت تخليه کيسه، در يک قس

هر اليه  ید براشود و همين فرآينبا کوبه سرتخت کوبيده ميجرم و پس از آن ادامه دارد سانتيمتر داخل خاک فرو نرود 

مرحله نبايد بيشتر از طول جداره تکميل گردد. توجه شود که ارتفاع خاک ريخته شده در هر  یتا خاک کوب شدهتکرار 

 .شودبرقرار نمي یخوبه اليه ها ببين تصالارا در غير اينصورت چنگک باشد زي یشاخکها
 

شده را  کوبيده جرم سطح، بايد روی قبلی شده کوبيده جرم روی بر جرم ريختن از قبلدر تمامی مراحل بايد توجه شود که  (5

 جلوگيری شدن اليه ازاليهکرده و برقرارکوبيده شده  جرمپايان اتصال يکپارچه ای در  در تا شياردار کردبا خراش دادن 

 .شود
 

درجه سانتيگراد گذشت، شابلون  0.11 محدوده اسپينلی پس از اينکه دمای کوره از -در فرآيند زينترينگ جرمهای آلومينا (.

هنوز به حد  فوقمستقر در آن از قسمت پايين شروع به ذوب شدن ميکند. با توجه به اينکه در اين محدوده دمايی جرم 

جهت جلوگيری از آن اغلب از ميلگردهای فوالدی يا تغيير شکل  آن وجود دارد، زينتر نرسيده و امکان ريزش ديواره و 

درجه به بدنه  001با زاويه  عدد ميلگرد فوالدی را .جهت مهار شابلون از قسمت باال استفاده ميشود. بدين صورت که 

 ا شابلون به يکباره فرو نريزد.شابلون و اطراف کوره جوش ميدهند ت

 

 



 

 

 

 :اسپینلی-جرمهای نسوز آلومینا برنامه زینترینگ

 

 -برای کوره درجه سانتيگراد بر ساعت 011با سرعت تا ذوب شدن شابلون کوره حرارت درجه و افزايش روشن کردن  -0

 درجه سانتيگراد بر ساعت 061تن( با سرعت  01تن( و برای کوره های سنگين )باالی  01های سبک )زير 
 

در اين مرحله بايد دقت شود که . ذوب شدن شابلوندرجه سانتيگراد بر ساعت به محض  51کاهش سرعت حرارت دهی به  -0

 .نيافتدشستگی يا تغيير شکل حمام مذاب اتفاق 
 

 د کوره تا ذوب شدن کامل مواد درون آن توقف در دمای کارکر -.
 

 درجه سانتيگراد 0.11افزايش دما تا  -0
 

 ساعت 0حداقل درجه سانتيگراد به مدت  0.11نگه داشتن دما در  -6
 

 کاهش دما به دمای کارکرد کوره -5

 

 

 

 

 

 

 


