
 اسپینلی –جرمهای کوبیدنی منیزیا دستورالعمل استفاده از 

 

 :منیزیادرباره 

آنگستروم،  4.2ساختار بلوری مکعبی، ثابت شبکه حدود دارای  (MgO)فرمول شیمیایی  با نام علمی پریکلاس ومنیزیا 

بصورت خالص وجود در طبیعت این ماده . درجه سانتیگراد است 0042 حدود نقطه ذوب و 3g/cm 6.3 نظری چگالی

از  MgCO)3(مینرال منیزیت کلسیناسیون یا بواسطه منیزیا ( ظاهر میشود.MgOندارد بلکه بصورت مواد معدنی حاوی )

که منیزیای  از آنجایی .تغلیظ مناسب کانی و یا توسط استخراج آن از آب دریا یا آب شور بصورت مصنوعی تولید میشود

-1000)در دماهای بالا در کوره های دوار و آنرا  ،یل زیادی واکنش با آب داردتماهمچنان حاصل از فرآیند تکلیس 

دارای تخلخل کم و چگالی و سختی بالایی زینترینگ فرآیند زینتر میکنند. منیزیای حاصل از درجه سانتیگراد(  1300

جرهای قلیایی و اغلب برای ساخت آ کهمینامند  (Dead Burned Magnesia)را منیزیای کشته شده است که  آن

ین منیزیای حاصل از همچنمورد استفاده قرار میگیرد.  (Monolithic)بی شکل نسوز فرآورده های برخی از 

 Fused)         کنند که منیزیای فوق را منیزیای ذوبیمی نیز ذوبرا در کوره های قوس الکتریکی  کلسیناسیون

Magnesia) دارای خواص متفاوتی اغلب در دیرگدازهای ویژه  مورد استفاده قرار میگیرد. منیزیای ذوبی  نامیده و

 نسبت منیزیای ددبرن بوده و قیمت بالاتری نیز دارد. 

 

  آلومینا اسپینلی -جرمهای کوبیدنی خشک منیزیا

در جداره کوره بالا  با نقطه ذوب و فولادهای برای ذوب فولادهای قلیایی )پر منگنز(اسپینلی  -جرمهای نسوز منیزیا از 

 استفاده میشود.های القایی 

و استحکام گرم مناسب میباشد.  مقاومت به خوردگیدارای نقطه ذوب بسیار بالا،  به دلیل وجود منیزیااین نوع دیرگدازها 

دیرگدازهای عف عمده همچنین وجود فاز اسپینل در این دیرگدازها موجب بهبود مقاومت به شوک حرارتی ) که ض

 ( میشود.منیزیایی است

مواد اولیه بکار برده شده در این دیرگدازها معمولاً شامل منیزیای زینتری یا ذوبی، اسپینل، آلومینا و کمک ذوبهای 

 مختلف میباشد.

دی خلوص و نوع منیزیای مصرفی، توزیع اندازه دانه ها، مقدار فاز اسپینل موجود، نوع و نسبت برخی از فازهای اکسی

 ثانویه نمایانگر خواص نهایی محصول است.



 

 شرکت صنایع ذوب ایران اسپینلی -جرم منیزیا مشخصات فنی 

 

CaO 3O2Fe MgO 2SiO 3O2Al 
 نوع

 اتصال

دانسیته 

بالک 

3(g/cm
) 

حداکثر 

دمای 

کاربردی 

(°C) 

ZICORAM 
Mag 84-10 

 1200 4.0 سرامیکی 10.4 4.8 22.8 0.6 4

 

 

 نصب:در هنگام نکات کاربردی 

 

در صورت قبل از شروع خاک کوبی باید از تمیز بودن داخل  کوره اطمینان پیدا کرد، سپس کویل ها را بازدید و  (1

 سطح آنرا نسوزکاری  و در آخر صفحات عایق را نصب نمود.  لزوم 

 

دانه بندی بهتر است قبل از ریختن کیسه های حاوی جرم نسوز به داخل کوره و جهت اطمینان از توزیع  (4

مناسب )ممکن است در حین جابجایی کیسه ها و یا دپوی نامناسب توزیع اندازه ذرات آن بهم خورده باشد(  

)مانند  آنرا یکبار دیگر مخلوط نمود. برای اینکار میتوان کیسه های حاوی جرم نسوز را داخل یک ظرف بزرگ

 و بوسیله بیل چند دقیقه مخلوط کرد. هریخت تشت(

 

خاکریزی کف کوره بهتر است کیسه ها را از ارتفاع کم و یکباره داخل کوره ریخت تا از جدایش دانه  در هنگام (6

ها و ایجاد گرد و غبار جلوگیری شود. خاک کوبی کف کوره با وسایلی همچون کوبه دستی، ویبراتور الکتریکی 

گردد اولین لایه با کوبه سرتخت یا کف کوب صفحه ای انجام میشود. در صورت استفاده از کوبه دستی توصیه می

خاتمه  کز شروع و بطور شعاعی در کناره کورهو لایه های بعد با چنگکهای بلند کوبیده شود. کوبیدن جرم از مر

سانتیمتر( بیشتر از حد در نظر گرفته  4الی  1می یابد. ضخامت جرم کوبیده شده کف را مقداری  )حدودًا 

 وان مقدار اضافی آن را تراشیده تا به ضخامت مورد نظر رسید. خاک کوبیمیشود تا بهنگام مسطح کردن کف بت

 سانتیمتر در خاک فرو نرود ادامه دارد. 1تا وقتی که سر کوبه بیش از 



 

یدن آستر تنظیم و آماده و کوب ینسوزکار یو برارا داخل کوره قرار داده سطیح کف، شابلون پس از پایان عمل ت (2

در تمامی جهات به یک وره )سیم پیچ( ن تا جداره کآ گیرد و فاصله میدر وسط بوته قرار  عمومًا شابلون. میشود

اندازه میباشد،البته در برخی از کارگاهها که کوره در هنگام تخلیه مذاب مدت زمان بیشتری به حالت مایل نگه 

 خوردگیند تا از در نظر میگیر ضخیمترداشته میشود ضخامت جدارۀ سمت ناودانی کوره القایی را کمی 

زودهنگام جداره نسوز در این منطقه جلوگیری کنند . پس از استقرار شابلون و جهت جلوگیری از جابجا شدن 

آن در هنگام خاک کوبی دیواره از مهارهای چوبی در اطراف و یا وزنه های مستطیل شکل در کف شابلون 

 استفاده میشود.

 

و با ضربه زدن به شابلون از داخل انجام  یکوبیدن توسط کوبه بادارند یی که جداره نازکی ددر کوره هامعمولاً  (5

لون از ضخیم این ضربه توسط ویبراتورها انجام می شود چون با ضربه زدن به شاب جداره های رهمی شود. در کو

 بطور یکنواخت و خاک یکیسه ها در هنگام خاکریزی دیواره کوره باید .گردد یداخل تراکم مطلوب حاصل نم

نشود. در صورت استفاده از کوبه های مت تخلیه از ارتفاع پائین تخلیه گردند و تمام خاک کیسه، در یک قس

جرم و پس از آن ادامه دارد سانتیمتر داخل خاک فرو نرود  1که سر چنگالها بیشتر از ئیتا جای خاک کوبدستی 

 یتا خاک کوب شدههر لایه تکرار  ید براینهمین فرآتا تراکم مطلوب بدست اید. شود با کوبه سرتخت کوبیده می

چنگک  یمرحله نباید بیشتر از طول شاخکهاجداره تکمیل گردد. توجه شود که ارتفاع خاک ریخته شده در هر 

 .شودبرقرار نمی یخوبه لایه ها ببین  تصالاباشد زیرا در غیر اینصورت 

 

 جرم سطح، باید روی قبلی شده کوبیده جرم روی بر جرم ریختن از قبلدر تمامی مراحل باید توجه شود که  (3

کرده و برقرارکوبیده شده  جرمپایان اتصال یکپارچه ای در  در تاشده را با خراش دادن شیاردار کرد  کوبیده

 شود. جلوگیری شدن لایه ازلایه

 

اد درجه سانتیگر 1600اسپینلی پس از اینکه دمای کوره از محدوده  -منیزیازینترینگ جرمهای  حیندر  (8

گذشت، شابلون مستقر در آن از قسمت پایین شروع به ذوب شدن میکند. با توجه به اینکه در این محدوده 

و یا تغییر شکل  آن وجود دارد، جهت  زینتر نرسیده و امکان ریزش جدارهدمایی جرم فوق هنوز به حد 

از میلگردهای فولادی جهت مهار شابلون از قسمت بالا استفاده میشود. بدین صورت که  معمولاً جلوگیری از آن 

درجه به بدنه شابلون و اطراف کوره جوش میدهند تا شابلون به یکباره  140عدد میلگرد فولادی را با زاویه  6

 فرو نریزد.

 

 



 :اسپینلی -جرمهای منیزیا  زینترینگ سیکل

 

 بر ساعت درجه سانتیگراد 400رارت کوره تا ذوب شدن شابلون با سرعت روشن کردن و افزایش درجه ح -1

 
 درجه سانتیگراد بر ساعت به محض ذوب شدن شابلون  80-20کاهش سرعت حرارت دهی به  -4

 

 

 توقف در دمای کارکرد کوره تا ذوب شدن کامل مواد درون آن  -6

 

 درجه سانتیگراد 1800افزایش دما تا  -2

 

 ساعت 1325الی  1360درجه سانتیگراد به مدت حداقل  1800نگه داشتن دما در  -5

 

 کاهش دما به دمای کارکرد کوره -3
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