
 

 جرم دلتا )سقف کوره قوس الکتریکی(

 واحد تحقیق و توسعه فرانسوز یزد

ای هباشد به طوری که در معرض تنشهای کوره قوس مییکی از موثرترین قسمت 1سقف کوره قوس الکتریکی

تر گیرد. این سقف در معرض دماهای باال گاهی بیششیمیایی و مکانیکی قرار میگوناگونی مانند تنش حرارتی، 

گیرد، همچنین ممکن است در معرض محیط خورنده سرباره و اکسیدهای فلزی به خصوص نیز قرار می c˚1011از 

الکترودها طراحی آن نیز به خاطر قرارگیری  آور است باشد.آهن که برای دیرگدازها بسیار زیانهای اکسیدفوم

 د.گیرایی قرار میمالحظههای مکانیکی قابلو دیگر تجهیزات تا حدودی پیچیده است و در معرض تنش

نیازها مثالً زمانی که در معرض تغییر شد اما تمامی استفاده می EAFبرای سقف  2 ها آجرهای سیلیکابرای سال

آجرهای جایگزین  )3O2Al<59%(لومینای باال موادی با آ. کردگرفت را برآورده نمیشدید محیطی قرار می

زمانی  .گشتستفاده انیز کربن -منیزیا سیلیسی شد و بعدها از آجرهای اتصال مستقیم و آجرهایی با اتصال شیمیایی

و  4ایی شدنپوسته سایش ناشی از خواهیم داشت که این 3سایش شوداستفاده می EAFکه از این آجرها برای 

د، جذب سرباره و باشناشی از خوردگی آجر و تشکیل ترکیباتی با نقطه ذوب پایین میایی شدن نیز خود پوسته

پایین  آجرها شده و منجر به تشکیل ترکیباتی با نقطه ذوبفوم اکسیدآهن روی سطح سقف باعث تغییر شیمیایی 

     شود.می

اشکال  تاند و به سمباالی تولید فاصله گرفتهامروزه از آجرهای شکل داده شده به خاطر تولید سخت آن و هزینه 

  .]1[اندرفته 5از پیش ساخته شده

                                                             
1 - Electric Arc Furnace Roof  
2 - Silica Bricks 
3 - Wear 
4 - Spalling 
5 - Fabricated Shapes-Pre 



 

 

 : شماتیکی از جرم دلتای از پیش ساخته شده1تصویر

 .باشد 8NCC و یا 6LCC، 0ULCC تواند به صورتز پیش ساخته شده میاین اشکال ا

با درصد اکسیدهای کلسیم مختلف به صورت زیر  NCCو  LCC ،ULCCهای جرم ASTM% طبق استاندارد 

 .[2]شوندتقسیم بندی می

  11Conventional Castable CaO > 2559 

LCC   CaO < 2559> 1519 

ULCC  CaO < 1519 >1529  

NCC CaO < 1529 

 

وبی هر دو مقاومت خ (NCC)و بدون سیمان  (LCC or ULCC) های کم سیماندهد که جرممطالعات نشان می

فاز  2SiO-3O2Al-CaOبه شرطی که در نمودار سه فازی دارند،  (c1411˚)باالتر از  به خزش در دماهای باال

                                                             
6 - Low Cement Castable 
7 - Cement Castable Low-Ultra 
8 - Cement Castable-Non 
9 - sThe American Society for Testing Material 

10 - Regular Castable 



 

دهد که تشکیل نشوند و این زمانی رخ می )SiO3O2CaO.Al2.2(12و فاز گلنیت CaO.Al)2SiO2.3O2(11آنورتیت

 .[2،3]خواهد شد NCCما سیمان را از بچ حذف کنیم و نتیجه این حذف کردن بدست آوردن جرم 

در برابر  ترکم توان به مقاومتمی NCCهای در مقایسه با جرم ULCCو  LCCهای جرم هایمحدودیتدیگر از 

از طرفی زمانی که  .[3]باشدها میکه ناشی از دانسیته باال و تخلخل کم این نوع از جرم شوک حرارتی اشاره کرد

و  .CA3O2Al2(CaO=2( آلومینادیسیمان باعث ایجاد فازهای کلسیمکنیم این در جرم از سیمان استفاده می

 شود.شود که منجر به تغییرات حجمی میمی c1111˚در دماهای باالی  .CA3O2Al6(CaO=6( آلومینا هگزاکلسیم

 در دماهای باال حکایت ULCCو  LCCهای جرم هایمحدودیتبنابراین این اتفاقات که از 

 متمایل کرده است.  NCCهای سراسر دنیا را به سمت جرمپژوهشگران که دارد 

این است که به دلیل نداشتن سیمان )و نتیجه عدم حضور سیمان  NCCهای های جرمپس یکی از بزرگترین مزیت

، صنعت مهمترین این صنایع ال شده که صنایع بسیاری را )کههای دما بادر بچ( باعث بهبود ویژگی CaOیعنی نبود 

 .[4]باشد( مجذوب خود کرده استذوب آهن می

در زمینه  یاهمسو با این گرایشات جهانی، تحقیقات گستردهکند که نیز افتخار می یزددر این میان شرکت فرانسوز

ریان مشتهایی که به صورت مختصر در زیر برای انجام داده است که در این خصوص به ویژگی NCCهای جرم

 :کند رسیده استارائه می خود

 تولیدشده در آزمایشگاه فرانسوز یزد NCC ویژگی مطلوبترین جرم

Application 
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 -(150-155)≈ %51-1151 25%1-3521 111-151 05-85 60-05 

 

                                                             
11 - Anorthite 
12 - Gehlenite 



 

 

 ها از این شرکت خواهید شنید.جرمدر مورد این نوع ایی ایی نزدیک خبرهای بسیار امیدوارکنندهدر آینده

 به امید آن روز
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