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  :دمهقم

- با توجه با شرایط بهره بوته عملکرددرنتیجه  متفاوت است،اي هاي ذوب در هر کارخانهاز آنجا که روش

  .باشد و متفاوت می تواند بسیار گسترده برداري

گري احتیاجی نیست تا کیفیت ذوب و یا راندمان تولید را قربانی کرد، براي افزایش طول عمر بوته ریخته

- میتوان موارد زیادي را در هنگام استفاده از بوته رعایت کرد که منجر به افزایش طول عمر بوته بلکه می

  .گردد

هاي هش هزینهو در نتیجه کا تولید به منظور طوالنی کردن عمر بوته و حداکثر کردن راندماناین کتابچه 

  .گران تالیف شده استبرداري براي ریختهبهره

ي گردآوري شده است که تمامی اطالعات با استفاده از تجربیات گسترده این شرکت در صنعت ریخته گر

  .ستا هاونگی انبار تا دالیل شکستن بوتهگهایی از چشامل توصیه
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  از بوتهصحیح راهنمایی براي نگهداري و استفاده 

  :فهرست       

 گري مطلوبهاي ریختهاز روشاي خالصه 

 مطلوبگري راهنمایی براي ریخته 

 نامناسب ايهاي ناشی از زیربوتهترك 

 بوته از زیربوته جداکننده و پودرهايمواد ناشی از هاي ترك 

 گاز درگاه تخلیه اضطراري از طریقناشی از ورود هوا هاي ترك 

 ناشی از شارژ فلزهاي ترك 

 شعله  نامناسب ناشی از جهتهاي ترك 

 ناشی از انبساط فلزهاي ترك 

 بوته جاییهاي جابهناشی از انبر و ابزارهاي ترك 

 هاپاورالها و هاي ناشی از فالکسترك 

 داخل کوره گذاري نامناسب بوته درجايهاي ناشی از ترك 

 جایی بوتهبههاي ناشی از حمل و جاترك 

 ناشی از اکسیداسیونهاي ترك 

 هاشدن ناخالصیسرباره و ته نشین  تجمعناشی از هاي ترك 

 از گري ریختهمذاب به دیواره بوته  و برخوردانتقال  شوك حرارتی و وزنی هنگام ناشی ازهاي ترك

هر بار  گري ریخته شود و بهتر است بوتهمواد بایستی درست به مرکز بوته ریخته(به بوته  کورهیک 

 .)گرم گردد قبل از مصرف
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  هاي ریخته گري مطلوبخالصه اي از روش

  :پیش گرم کردن

نحوه پیش  .پیش گرم شوند oC800 /oF 1475تمامی بوته ها باید به طور یکنواخت قبل از شارژ شدن فلز تا دماي حدودا  

 15هاي احتمالی به مدت جهت حذف رطوبت oC150الی oC100در ابتدا با دماي  دهیحرارت گرم به این ترتیب است که

 oC800افزایش حرارت به در نهایتدقیقه و  15به مدت  oC400الی  oC300هافزایش دما ب سپس ،شودشروع می دقیقه

و در انتها پس از  کندپیدا میگري به رنگ قرمز روشن گردد ادامه هنگامی که رنگ بوته ریخته ، حرارت دهی تا oC900الی

همین  ساعت در 12و به مدت حداقل  شود خروجی دودکش و روي کوره پوشانده ،ورودي مشعل باید خاموش کردن مشعل

  .استده استفاده اگردد و پس از سرد شدن کامل کوره بوته آموضعیت نگهداري 

  

  :شارژ فلز

جهت شارژ بوته  .را شروع کردذوب  فرآیند و کردشارژ  مورد نظر فلزبوته را بابه محض اینکه بوته پیش گرم شد باید سریعا 

تا از  را به صورت عمودي در مرکز و کف بوته قرار داد تا بالشتک مانندي ایجاد شود تر هستندکه سبک قطعات فلزي ابتدا باید

هاي فلزي باید به صورت عمودي درون بوته تمامی قطعات و شمش. گرددآسیب ناشی از برخورد قطعات فلز به بوته جلوگیري 

ها را به صورت متراکم درون بوته قرار داد تا شمش هرگز نباید .و هرگز به صورت افقی یا مورب قرار داده نشوندقرار داده شوند 

هنگامی که عملیات ذوب پایان یافت،  .ها و بوته جهت انبساط فلز فراهم باشدها و همچنین بین شمشفضاي کافی بین شمش

  .بوته حتما باید به صورت کامل پیش از ذوب بعدي تمیز شود

  

  :انبرها

  .اطمینان حاصل کرد اي که حاوي مذاب استبوته جاییحمل و جابههمواره از مناسب بودن انبرها و توانایی آنها براي 

  

  :شوك حرارتی

بر  و استرس فشار واین شوك منجر به ایجادشود  حرارت دادهبصورت ناهمگن افتد که بوته زمانی اتفاق می شوك حرارتی

همگن و جهت شعله  بوته به صورت دادن نسبت به حرارتبراي جلوگیري از شوك حرارتی باید  .گرددساختار بوته می

به هنگامی که رنگ بدنه بوته پیش گرم درست بوته تا فرآیند نسبت به پیش از شروع ذوب اطمینان حاصل کرد و همچنین 

  .مطمئن شدرسد میرنگ قرمز روشن 
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  :حمله شیمیایی

بنابراین  .گردندشوند به راحتی سبب فرسایش شیمیایی بوته میبه مذاب اضافه میحین ذوب که ها و عوامل شیمیایی فالکس

و عامل شیمیایی مورد نظر را در اواخر ذوب به مذاب اضافه کرد تا کیفیت مذاب نهایی  باید کمترین مقدار ممکن از فالکس

دیواره بوته  جذبپذیر هستند و معموال بسیار واکنششوند استفاده می افزایش خلوص مذابی که جهت یهافالکس.حفظ شود

این که شود باشد سبب می ذوب دما بیش از حد مورد نیاز اگر.شوندباد کردن و ترك برداشتن دیواره می باعثو شوند می

شارژ  هایی که جهت تمیز کردن بوته قبل ازفالکس .فرسایش و تخریب با سرعت بیشتري در سطح خارجی بوته نمایان گردد

  .گردندهاي پایینی بوته میشوند نیز سبب فرسایش داخلی در کف و دیوارهذوب به بوته اضافه می شروع فلز و

  

  :اکسیداسیون

 عایق نمودنباید باالي بوته را بیش از حد  .اکسید شدن و یا سوختن ترکیبات کربنی داخل بوته است» با اکسیداسیون تخریب«

  . دارد مناسبیسوزد و شرایط احتراق خوب می شعلهحاصل کرد که اطمینان باید  مچنینهو 

  

  :کردن انبار

  .قرار دادها اي بین بوتهتخته جداکنندههمچنین باید  و  بر روي پالت نگه داري شوند وباید در محیط گرم و خشک هابوته

  

  :جابجایی

دستی جابجا  هايواگنبا  توانمی را هاي کوچکبوته.همیشه براي حمل بوته هاي سنگین از ابزار مکانیکی کمک بگیرید

زدن  تا از آسیب استها از مواد مناسبی چنگکمطمئن شوید که پوشش  شود،استفاده می دارهاي چنگکاگر از لیفتراك.کرد

  .آیدبوته جلوگیري و محافظت به عمل  به

  

  :نصب و جایگذاري

  موارد کلی

ابعاد . هاي حرارتی مشابه با بوته استفاده نمودجنس و با ویژگی هماي از زیر بوتهها در کوره باید جهت نصب و جایگذاري بوته

بوته و زیربوته نیز باید . اي باشد که تمامی کف بوته را پوشش دهدو بوته دقیقا در مرکز زیر بوته قرار گیردزیربوته باید به گونه

  .دقیقا در مرکز کوره جایگذاري شوند
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  )1شکل ( )زمینی( ثابت ايبوته هايکوره

میلیمتري دور تا دور بوته باشد تا فضاي کافی براي  3باید یک فاصله و بوته  (Cover Bricks)بین آجرهاي پوششی  -1

  .گردداي کمتري از منجر به شکستن بخش فوقانی بوته میفاصله. انبساط بوته موجود باشد

گیرد تا از فرار حرارت از عنوان پوشش بر روي لبه باالیی بوته قرار مییک الیه از مواد عایق، همانند فیبر سرامیکی به  -2

  .از فشار دادن و قرار دادن این الیه بین آجر پوششی و بوته پرهیز کنید. سطح باالیی کوره جلوگیري کند

 12فاصله گیرد کامال اندازه است، مطمئن شوید که یه که بر روي کوره قرار می (Cover Ring) اگر صفحه فلزي -3

در صورتی که فاصله کمتر از این باشد . ماند تا به بوته اجازه انبساط داده شودمیلیمتري بین آن و بخش درونی بوته باقی می

  .گرددهایی در بخش فوقانی بوته میباعث ترك

  

  1 -شکل

  )5، 4، 3، 2شکل ( )چرخان(اي دوار هاي بوتهکوره

دارنده براي از آجرهاي نگه .باشد ثابتشرایطی باید فراهم شود تا بوته هنگام چرخیدن کوره براي تخلیه مذاب در جاي خودش 

قسمت تخلیه (دارنده باید در پشت کوره درست در مقابل لوچه اولین آجر نگه .شودداشتن بوته در مرکز کوره استفاده مینگه

درجه نسبت به آجري که در پشت کوره قرار دارد  120گر در جلوي کوره با زاویه تقریبی قرار بگیرد و دوتا آجر دی) مذاب

در  .باید بین آجر و بوته قرار بگیرد تا فضاي کافی براي انبساط بوته موجود باشد mm5یک فاصله در حدود  .جانمایی شوند

-بوته را دقیقا در مرکز نگه می ،که پوشش فوقانی کورهباشد به این دلیل دارنده نمیهاي نگهقسمت فوقانی بوته نیازي به آجر

  :موارد زیر مورد دقت قرار گیرند .دارد

اي مناسب در کف کوره قرار داده شود و اطمینان حاصل گردد که دقیقا در جاي خود محکم و تثبت شده و در  زیربوته -1

  .داي نیز بررسی شومرکز  کوره قرار دارد همچنین تراز بودن زیر بوته

  .اي به طور یکنواخت پخش شودسیمان بر روي زیربوته -2
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  اي قرار داده شودوبوته دقیقا در مرکز زیربوته -3

 5یک فاصله . اند ثبیت شوندهایی که بر زیر آنها قرار گرفتهبا سیمان بر روي آجر (Grip Bricks)دارنده آجرهاي نگه -4

  .ت شوددارنده رعایمیلیمتري بین بوته و آجرهاي نگه

  .تر از لبه باالیی بوته جانمایی شوندمیلیمتر پایین 75دارنده آجرهاي نگه -5

  .میلیمتري زیر لوچه رعایت شود 40یک فاصله  - 6

  

5، 4، 3، 2 –شکل 
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  براي اجراي ریخته گري مطلوب راهنمایی

  

  

  انبار نکنیدروي زمین بر بوته ها را در جاي خشک و گرم و بر روي پالت ها نگه داري کنید و هرگز مستقیما. 

 آسیبی نرسد بوته با احتیاط جابجا کنید تا به لعاب. 

 به طور همگن پیش گرم شوند تا لعاب مناسبی حاصل آید. 

 مل آیدبوته جلوگیري به عآسیب  از شارژ فلز را به دقت انجام دهید تا. 

  شود سردداخل بوته  مذاب دراجازه ندهید. 

 جلوگیري کنیددمایی  هايشوكو ایجاد  به بوته از برخورد شعله مستقیم. 

 اي درست و بجا از متناسب با حداقل مقدار در مرحله مطمئن شوید که نوع کنید،بهبود دهنده استفاده می/اگر از فالکس

 .شودافزوده می به مذاب ذوب یندفرآ

 

    

  .را با استفاده صحیح از بوته ها،کاهش دهید تولیدهاي هزینه  
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  زیر بوته اي نامناسبهاي ناشی از ترك

  :مشکل

در قسمت  هایی جديآسیببه دلیل برخورد شعله به بدنه بوته  ،شودمناسب استفاده مینااي هنگامی که از زیربوته

 لعاب و سبب تخریبریزد و همچنین ممکن است به این ترتیب که بخشی از بدنه بوته فرومی افتداتفاق میتحتانی بوته 

  .گرددبدنه بوته  کل

  :دالیل احتمالی

  جنس بوته است؟ متفاوت ازاي بوتهآیا جنس زیر 

  بسیار بلند یا بسیار کوتاه است؟/ بسیار بزرگ/ اي بسیار کوچکزیر بوتهآیا 

  بدنه بوته است؟ فقط به سمتاي و باالتر از زیربوتهشعله  زاویه مشعل و جهتآیا 

  ؟)صاف و مسطح نیست(آیا سطح زیربوته اي ناهموار است

  مرکز بوته قرار گرفته است؟ دراي آیا زیربوته

  تشخیص مشکلنحوه 

  .به علت پایه نامناسب بوجود آمده است ی کهترك ها و یا تخریب

  

  

  

  

  

  

  

  

  اثر شعله بر روي بوته

اي تخریب به دلیل برخورد شعله که ناشی از زیر بوته

  کوتاه نامناسب است

تخریب شدید بوته به دلیل برخورد شعله که 

  نتیجه استفاده از زیر بوته اي نامناسب است

  اياي از تخریب به دلیل استفاده از آجر نسوز به جاي زیر بوتهنمونه
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  بوته از زیربوته جداکننده مواد و پودرهاي از ناشیهاي ترك

  :مشکل

  .بوته قسمت تحتانیوجود ترك در 

  :دالیل احتمالی

  شود،اگر از پودر استفاده می

  ؟ریخته و پخش شده استناهمگن  به صورت غیریکنواخت و ايزیربوته روي آیا بر

  شدن پودر می شود؟ پراکندهآیا نیروي ناشی از شعله باعث 

  ؟ه استدیبوته گرد کفباعث نفوذ رطوبت به استفاده مرطوب بوده است و در نتیجه آیا پودر در حین 

مرکز بوته نسبتا  به این ترتیب که  ،گرددمی عایق ماننديتاثیر اي موجب یبر سرامیکی بین بوته و زیر بوتهاستفاده از ف

 ایجاد دمایی باعث اختالفاین  .اندرسیدهسرخ  تقریبا به رنگ حرارتبوته از شدت  هايماند درحالیکه دیوارهسرد می

  .گرددمی در کف بوته ترك منجر بهو در نهایت شده حرارتی  شوك

  مشکلتشخیص نحوه 

  .ایجاد شده است ايبوته از زیربوته جداکنندهترکی که به دلیل استفاده از مواد و پودرهاي 

استفاده ناصحیح ازمواد و پودرهاي ترکی به دلیل 

  ایجاد شده است بوته از زیربوته جداکننده
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 ورود هوا از طریق درگاه تخلیه اضطراري گازهاي ناشی از ترك

  :مشکل

-ناشی از این نقص می طوالنیهاي منطقه مجاور درگاه تخلیه اضطراري که احتماال همراه با تركحول  تخریب موضعی

  .باشد

  :احتمالیدالیل 

  باز است؟ کوره جهت تخلیه مذاب یا کج کردن ذوبآیا درگاه اضطراري هنگام 

  خارج می شود؟ کوره آیا گاز اضافه از مرکز

آیا اشتباهاتی در طراحی کوره صورت گرفته است که به هواي سرد اجازه ورود طوالنی مدت و تماس با سطح داغ بوته را 

  دهد؟می

  مشکلتشخیص نحوه 

  .دنشوهواي سرد به داخل کوره ایجاد میبه دلیل ورود  ی کهو تخریب هاترك

  

  

  

  

  

هواي سردي که پس از ورود با بدنه بوته داغ تماس پیدا 

  شودهایی شبیه به این میکند منجر به ایجاد تركمی
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 شارژ فلزترك هاي ناشی از 

  :مشکل

  .شوندپدیدار می بوته کف و دیواره ازهرجایی  یی درهایا سوراخ و هاترك

  :دالیل احتمالی

  اند و با دیواره بوته در تماس هستند؟به صورت نامنظم و متقاطع در بوته قرار گرفته هاآیا شمش

  اند؟ها نسبت به دیواره بوته به صورت افقی قرار گرفتهآیا شمش

  ؟گیرنددر درون بوته قرار میرامی یا به آشوند؟ و از باال به داخل بوته رها میها آیا شمش

  شوند و در نتیجه بسیار متراکم هستند؟قرار داده میداخل بوته  در ها با فشارآیا شمش

  مشکلتشخیص نحوه 

  .شوندفلز ایجاد میشارژ  فرآیند اشتباه به دلیل یی کههاترك

  

  

  

  

  

در دیواره بوته ایجاد  "سپر"ترکی که به شکل 

شده است و دلیل آن قرار دادن شمش به 

  صورت افقی درون بوته است

سوراخی که به دلیل انداختن شمش به داخل 

  است بوته ایجاد شده
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  نامناسب شعلهجهت ترك هاي ناشی از 

  :مشکل

 هاي موضعی در کف بوتهرود، فرآیند اکسید شدن روي بدنه بوته و ایجاد ترك و شکافلعاب مناطقی از بوته از بین می

  .افتداتفاق می

  :دالیل احتمالی

  شود؟ آنیا انحراف  انسداد مسیر شعلهوجود دارد که باعث  يیا انسدادو یا دیواره کوره مناطق ناهموار  کفآیا در 

  است؟ تنظیم نشدهمشعل درست زاویه و  جهت آیا 

  مشعل وجود دارد؟ و مشکل در آیا نشانه هایی از خرابی

  شود؟رسوباتی در دهانه مشعل و  یا گرفتی در نازل هوا و دمنده وجود دارد که منجر به شعله نامنسجم و پراکنده میآیا 

  ؟رودنمی به سمت باال طور مارپیچیه بوته است و از اطراف بوته ب کففقط در  شعله  و جهت آیا شلیک

 بر شدن آن و اسپري گازویئلاقص باعث نسوختن و احتراق ن سوختضعیف اسپري و پخش آیا  گازویئلی،هاي در کوره

  شود؟ر به تشکیل کک و شعله پراکنده میکه منج ،بوته شده روي

  مشکلتشخیص نحوه 

  .ترك شده است منجر به ایجادشعله  نامناسبجهت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ها جهت شعله را فلش

  .نشان می دهند

 .جهت نامناسب شعله به وضوح در مسیر شعله به رنگ قرمز مشخص است

  .شعله در اطراف بوته بطور مارپیچ به سمت باال حرکت نکرده است

  اکسیداسیون شدید به دلیل جهت نامناسب شعله

شعله زیاد و مستقیم بر کف بوته منجر به تجمع 

  کربن و اکسید شدن نواحی اطراف آن شده است
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 انبساط فلزترك هاي ناشی از 

  :مشکل

  .بوته اتفاق افتد و یا بدنه بوته بشکند دیواره یی از هرجا ترك ممکن است در

  :دالیل احتمالی

  ؟اجازه داده شده تا سرد و جامد شود داخل بوته به مذابآیا 

  بدون تمیز کردن رها شده است؟در آخر هفته  بوته آیا

  مشکلتشخیص نحوه 

 این عمل شود تا ذوب شودشود و سپس دوباره حرارت داده میداده میهنگامی که به مذاب اجازه سرد و جامد شدن 

از میزان انبساط مواد  تشکیل دهنده بوته  بسیار بیشتر میزان انبساط فلز. گرددموجب ترك و شکستگی در بدنه بوته می

  .گرددبوته می در بدنه به شکستگیمنجر است و این فشار 

  

  

  

  

  

مجدد  شکستگی به دلیل حرارت و انبساط 

  فلز جامد شده

نوع ترکیدن بوته در قسمت تحتانی به دلیل حرارت 

  دهی مجدد به مذاب سرد و منجمد شده
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 بوته جايهاي جابهانبر و ابزارترك هاي ناشی از 

  :مشکل

  .شود يهاي بیشترتركتوسعه  بسط و منجر به تواندمی شود کهمی نمایانترك خوردگی  هاي ازبوته نشانه در لبه باالیی

  :دالیل احتمالی

  ؟هستندبراي بوته کوچک  جایی،و جابه حمل هايو ابزار هاآیا انبر

  ؟اندقرار گرفتهبوته  روي به طور غلط بر و ابزار آیا انبر

  مشکلتشخیص نحوه 

  .اندقرارگیري اشتباه و نادرست انبرها و ابزارها بر روي بوته ایجاد شده به دلیلهایی که ترك

  

  

  

. استفاده غلط از انبر براي حمل بوته

محل قرار گیري انبرها بر روي بدنه بوته 

  .بسیار باال است

 

محل قرارگیري صحیح انبر بر روي 

  بدنه بوته
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 هاو پاورال هافالکسترك هاي ناشی از 

  :مشکل

  .شودنمایان می هاي تصادفیکه به صورت ترك تخریب دیوار بوته

  :دالیل احتمالی

  شوند؟و عوامل شیمیایی دیگر بیش از حد استفاده می هاآیا فالکس

ها اصالحاتی روي آن انجام شده است براي مدت زمان طوالنی و غیرضروري در بوته آیا مواد مذابی که توسط فالکس

  شوند؟نگهداري می

  گیرند؟ها در دمایی بسیار باال که حتی بیش از دماي مورد نیاز براي ذوب فلز است مورد استفاده قرار میآیا فالکس

  ؟مانندساکن می مذاب د، در قسمت باالیینزده شوهم مذابداخل  در به جاي اینکه هاآیا فالکس

  مشکلتشخیص نحوه 

  .است ها و عوامل شیمیاییحمله فالکس دلیلبه  ی کهو تخریب ترك خوردگی

  

  

  

  

  

  

اي و سبز رنگ شدن سطح نشانه شیشه

  واضحی از حمله فالکس است

احتمال زیاد به حمله فالکس در باالي این بوته به 

این دلیل اتفاق افتاده است که مواد فالکس بر 

  .اندسطح مذاب مانده
نشانه دیگر ناشی از حمله فالکس  تشکیل 

است که در  "هاي شبیه سطح ماهسوراخ "

  .پی خوردگی ناشی از مواد شیمیایی است
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 داخل کوره در بوته اري نامناسبذجایگترك هاي ناشی از 

  :مشکل

  .شوندباالیی بوته یا در اطراف لوچه نمایان میترك هایی در لبه 

  :دالیل احتمالی

  ؟نداردوجود  بوته بطوري که فضاي مناسب خالی براي انبساط ،کوره به لبه بوته بسیار نزدیک است سطح داخلیآیا 

  اند؟سفت و محکم قرار گرفتهبوته  بدنه آیا در جوار ،استفاده می شود هاي نسوزاگر از آجر

  مشکلتشخیص نحوه 

  .اندشده ایجاددر داخل کوره  اري نامناسب بوتهبدلیل جایگذ یی کههاترك

  

  

  

 

  

  

ترکی عمودي در لبه باالیی 

بوته به دلیل فاصله بسیار کم 

  آجر نگهدارنده و بدنه بوته

شکست لبه ناشی از قرارگیري رینگ فوقانی کوره با فاصله 

  بسیار ناچیز نسبت به لبه بوته

  ترك فوق ناشی از فاصله بسیار کم بین آجر نگهدارنه و بدنه بوته است
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 جایی بوتهحمل و جابهترك هاي ناشی از 

  :مشکل

هایی عمودي در لبه باالیی بوته مشاهده هایی در کف بوته و یا تركترك ،زمان کوتاهی از استفاده پس از گذشت مدت

  .شودمی

  :موارد زیر بررسی شود

  است؟ قرار گرفتهاي نامناسبی روي زیربوته آیا بوته بر

  شرایط نامناسب کوره وجود دارد؟موارد و شواهدي از آیا 

  ؟وجود دارداکسیداسیون  ی ازآیا عالئم

  سرباره یا رسوبات نمکی وجود دارد؟ هایی ازنشانهآیا 

  ؟وجود داردشعله  هایی ازمشکل در ناحیهنشانه آیا

  .اشتباه بوته اتفاق افتاده است، ترك ایجاد شده به دلیل حمل و نقل کردصدق نمیاگر هیچکدام از عوامل باال 

  مشکلتشخیص نحوه 

  .باشددر کوره ایجاد شده  بوته اريکردن و یا حین جایگذ آسیب مکانیکی مانند فشار، ضربه، انبار یک به دلیلباید ترك 

  

 جایی نادرست بوتهاي از آسیب ناشی از جابهنمونه



18    

 

 اکسیداسیونترك هاي ناشی از 

  :مشکل

نمایند ممکن اند و هنگامی که شروع به پوسته پوسته و ورقه ورقه شدن میهاي سطح بوته متخلل و شکننده شدهالیه

  .هایی شونداست باعث ایجاد ترك

  :موارد زیر بررسی شوند

  :بوته است  در قسمت فوقانیاگر ترك 

 پختناز متعاقبا و  ی از دیواره بوته شدهسرد ماندن نقاطد که موجب نوجود دار یآیا بین دیواره بوته و آجرها مواد عایق

  ؟آورددیواره بوته ممانعت به عمل می لعاب

  :بوته است  قسمت تحتانی در اگر ترك

  ؟مشعل وجود دارد که منجر به جهت نامناسب شعله گردد مبنی بر گرفتگی نازل اينشانهآیا 

  در شرایط نامناسبی جابجا شده است؟ جایگذاري در کوره،آیا بوته قبل از 

لعاب هاي بیآیا بوته در معرض رطوبت بوده است که باعث پوسته پوسته شدن لعاب و در نهایت اکسید شدن قسمت

  گردیده است؟

  آیا هوا وارد کوره شده است؟

  ...آنوقت ،اگر هرکدام از موارد باال اعمال شد

  مشکلتشخیص نحوه 

  .است بوده اسیوناکسید در معرض بوته

  

  

  

  (Clay Graphite)رسی /پدیده اکسیداسیون در بوته گرافیتی

ترك خوردن لبه باالیی بوته به دلیل 

جایگذاري بد در کوره که منجر به اکسید 

  شدن گردیده است

  در کف بوتهآسیب ناشی از اکسیداسیون 

 

  الیه هاي اکسید شده

موادي که تحت تاثیر 

  انداکسیداسیون قرار نگرفته
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 هاتجمع سرباره و ته نشین شدن ناخالصیهاي ناشی از ترك

  :مشکل

  .شوندهایی در دیواره، لبه باالیی و یا در کف بوته نمایان میترك

  :دالیل احتمالی

و  این رسوبات. گردندبوته منجر به ترك و شکستن بوته میهاي دیواره روي یا بر کفاکسید فلزي در  اي ازحضور الیه

ده برابر بیشتر از  تواند تامی میزان انبساط این مواد.شوندمی هاي متمادیبسیار سفت و سختحرارت دیدنبا  هاسرباره

  .خاصیت عایق حرارتی دارندهمچنین و  باشدانبساط بوته 

  مشکلتشخیص نحوه 

  .ایجاد شده استسرباره  و یا رسوبات تجمعبه دلیل  ی کهترک

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تجمع رسوبات در کف بوته
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  نگهداري و استفاده صحیح از بوته
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