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تاریخچه:
نوآوری و کیفیت بیش از  531سال در کشور آلمان،
در سال  5781پادشاه  ،Albertنخستین حق ثبت اختراع را برای تولید بوته ها که پایه و اساس تاسیس شرکت ماموت
بود تایید نمود .و شرکت ماموت ،فعالیت خود را به عنوان سازنده و تامین کننده انواع بوته ها در سرتاسر جهان توسعه داد.
در طی سالهای متمادی با استفاده از مواد بهبود یافته و تحقیق و توسعه ارزیابی تامین و تضمین کیفیت ،عملکرد و کیفیت
بوته های ساخته شده در باالترین سطح نسبت به رقبا رسیده است.
تغییر دادن باندهای رزین و معرفی روش فشاری ایزواستاتیک نقطه عطف مهم در توسعه شرکت ماموت بود .این مراحل
قابل توجه با همدیگر طی یک فرایند ویژه ایجاد شدند .همه محصوالت دارای استاندارد ایزو  1005هستند.
در

تصاویر

زیر

مراحل

توسعه

تولیدات

شرکت
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ماموت

به

صورت

شماتیک

آمده

است.

مراحل ساخت بوته های ماموت:

 ترکیب مواد اولیه
 فرایند قالب گیری
 فرایند پخت
 فرایند لعاب زنی
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مزایای بوته های ماموت:

 هدایت حرارتی باال برای ذوب سریع و صرفه جویی در مصرف انرژی
 دارای استحکام شکست باال برای مقاومت بهتر در برابر ضربه های مکانیکی
 مقاومت خیلی خوب به شوک حرارتی
 مقاومت به اکسیداسیون عالی
 مقاوم در برابر فالکس ها و افزودنی های مذاب
 دارای ساختار هموژنیزه با محتوای کربن باال برای پایداری طوالنی در دماهای باال
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دسته بندی انواع بوته های ماموت براساس دمای اتمسفر کوره:
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نصب و جایگذاری:

 .5کوره و بوته را بررسی کنید تا حتما خشک باشد (.از خشک بودن محیط نگهداری و مراقبت از الیه سطحی
بوته حین جابجایی و نصب اطمینان یابید)

تخریب بوته به دلیل رطوبت
 .2مطمئن شوید که زیر بوته ای در مرکز کوره باشد و از سایز درست زیربوته ای استفاده نمایید .و با توجه به نوع
کوره از بوته و زیر بوته ای مناسب استفاده نمایید .نکته ای که بسیار مهم این است که جنس زیر بوته ای حتما
باید از جنس بوته باشد ،زیرا اگر جنس های آن ها متفاوت باشد با توجه به تفاوت ضریب انبساط حرارتی در بوته
و زیر بوته احتمال ترک و آسیب دیدن زود رس وجود دارد .این موضوع به حدی مهم است که حتما می بایست
زیربوته ای را از هر شرکتی که بوته را خریداری نموده اید گرفته شود .زیرا مواد به کار رفته در بوته ها در شرکتهای
مختلف می تواند متفاوت باشد و با توجه به این نکته ،مشکل ترک زود رس ایجاد شود.

تخریب بوته (اکسیداسیون انتهای بوته) به دلیل استفاده از زیر بوته ای کوتاه
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 .3با توجه به انبساط بوته در باال و کنارهها فضای کافی با جداره کوره را در نظر بگیرید .در کورههای تیلت ،باید بین
دیواره کوره و بدنه بوته  4-3سانتی متر فاصله باشد جهت قرار دادن آجرهای نگهدارنده .همچنین فضای بین
لوچه کوره و لوچه بوته توسط پتوهای نسوز پر شود.

کوره کوچکتر از حد معمول و بوته خیلی بزرگ است
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فاصله بوته و دیواره کوره خیلی کم است

قسمت لوچه به دلیل فاصله زیاد بین دیواره کوره و جداره بوته و نداشتن آجر نگهدارنده تحت فشار قرار
گرفته است.
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 .4لبه باالیی بوته باید بوسیله فیبر یا پتوهای نسوز در قسمت تماس با درپوش محافظتی آب بند شود.
 .1در کورههای تیلت در زیر قسمت لوچه پتو نسوز استفاده شود.

آببندی کردن درست و صحیح در قسمت باالی بوته و قسمت لوچه بارریزی

شماتیک نصب بوته در کورههای هلدر شعله ای و الکتریکی
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شماتیک نصب بوته در کورههای مذاب

 .6موقعیت سوراخ مشعل نسبت به زیربوته ای باید مانند شکل زیر باشد ،و شعله باید به صورت چرخشی به دور
بوته گردش داشته باشد.
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 .8در کورههای شعله ای با هر نوع سوختی این نکته خیلی مهم است که شما فرض کنید اگر مشعل در راستای
زیربوته ای باشد باید موقعیت شعله در خط مرکز بین زیر بوته ای و بوته باشد.

 .7در کورههای مقاومتی الکتریکی بوته باید درون منطقه حرارتی قرار بگیرد.

بروز مشکل به دلیل تنظیم
بروز مشکل به دلیل

نادرست شعله

تنظیم نادرست مشعل
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 .1زینتر کردن(پخت) بوته ها طبق دستورالعمل ذیل:

 .Aنحوه زینتر کردن بوته های سیلیکون –کارباید:
بوته های مورد استفاده در عملیات ذوب ،ابتدا بوته در طی مدت  2ساعت به دمای  200درجه برسد تا
رطوبت های موجود حذف شوند .سپس با حداکثر توان مشعل حرارت داده شود تا به دمای  110درجه سانتی
گراد برسد .که متعاقبا با ادامه گرم کردن و رسیدن به دمای کاری می توان با احتیاط شارژ کردن را شروع
نمود.
بوته هایی که فقط برای نگه داشتن مذاب(هلدر) بکار می روند ،ابتدا بوته در طی مدت  2ساعت به
دمای  200درجه برسد تا رطوبت های موجود حذف شوند .سپس با حداکثر توان مشعل حرارت داده شود تا
به دمای  110درجه سانتی گراد برسد .وقتی دما به  110درجه رسید باید یک ساعت در این دما نگه داشته
شود . .این باعث ذوب کامل لعاب با پوشش ضد اکسیداسیون اضافی می شود ،که منجر به افزایش عمر بوته
خواهد شد .در مورد بوته های نگهدارنده این روش باید در فواصل زمانی مشخص انجام شود ،اما همیشه قبل
از استفاده مجدد بعد از یک مرحله خنک شدن ،باید انجام شود .با این کار ،تأثیر منفی دمای نگهداری پایین
در بوته به میزان معینی جبران می

شود .

سیکل پخت بعد از خنک شدن بوته ها همانند پخت اولیه می باشد .با این وجود زمان خشک شدن دو ساعته
را می توان حذف نمود .با این حال اگر بوته برای یک مدت زمان طوالنی استفاده نشود .ضروری است که
رطوبت موجود خشک شود (.دو ساعت زمان خشک شدن را اجرا کنند)
در این حالت بوته باید گرم شود تا به دمای  200درجه برسد .هنگامی که این درجه حرارت بدست آمد.
گرمایش بیشتر همانطور که در اولین پخت بود باید انجام شود.
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دما (سانتیگراد)

زمان(ساعت)

دیاگرام پخت (زینترکردن) بوته های سیلیکون  -کاربایدی
بعد ازپخت اولیه
پخت اولیه بوته و یا استفاده بعد از مدت طوالنی از زمان خنک شدن آن

 .Bنحوه زینتر کردن بوته های گرافیتی:
بعد از نصب در کوره ،ابتدا بوته باید در طی مدت  2ساعت به دمای  200درجه برسد تا رطوبت های موجود
حذف شوند .متعاقبا بوته باید با توان کم مشعل تنظیم شده تا دمای  600درجه گرم شود .سپس با حداکثر
توان مشعل حرارت داده شود تا به دمای  110درجه سانتی گراد برسد .اگر امکان دارد ،یا به دمای کاری
باالتر از  110درجه برسد .در مورد بوته هایی به عنوان نگهدارنده مذاب استفاده می شوند بعد از رسیدن به
دمای  110درجه باید یک ساعت در این دما نگه داشته شود .این باعث ذوب کامل لعاب با پوشش ضد
اکسیداسیون اضافی می شود ،که منجر به افزایش عمر بوته خواهد شد .در مورد بوته های نگهدارنده این
روش باید در فواصل زمانی مشخص انجام شود ،اما همیشه قبل از استفاده مجدد بعد از یک مرحله خنک
شدن ،باید انجام شود .با این کار ،تأثیر منفی دمای نگهداری پایین در بوته به
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میزان معینی جبران می شود .

سیکل پخت بعد از خنک شدن بوته ها همانند پخت اولیه می باشد .با این وجود زمان خشک شدن دو ساعته
را می توان حذف نمود .با این حال اگر بوته برای یک مدت زمان طوالنی استفاده نشود .ضروری است که
رطوبت موجود خشک شود (.دو ساعت زمان خشک شدن را اجرا کنند)
در این حالت بوته باید گرم شود تا به دمای  200درجه برسد .هنگامی که این درجه حرارت بدست آمد.
گرمایش بیشتر همانطور که در اولین پخت بود باید انجام شود.
در دمای  100درجه اکسیدشدن گرافیت در بوته های گرافیتی شروع می شود و باید سریع از این محدوده
دمایی عبور کرد.

دیاگرام پخت (زینترکردن) بوته های گرافیتی

بعد ازپخت اولیه
پخت اولیه بوته و یا استفاده بعد از مدت طوالنی از زمان خنک شدن آن
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نکته مهم :برای نصب بوته در داخل کورههای جدید حتما می بایست دستورالعمل پخت کوره را از سازنده گرفته
و ابتدا کوره خالی از بوته را زینتر کرده که رطوبت موجود در کوره خشک شود .و بوته در کوره کامال خشک نصب
شود.
پارامترهای فنی کورههای بوته ای شعله ای با گاز:

پارامترهای فنی برای کورههای بوته ای شعله ای با گاز (همه این جزییات براساس اطالعات سازندههای کوره
است و به عنوان پیش فرض می باشد)
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شناسایی علل تخریب بوته ها و راههای جلوگیری از بروز آن:
ترک شبیه زبان(نیمه دایره ای ،ترک ناشی از شارژ فلز):

 علت:
شارژ نامناسب شمش و فلز ،عدم رعایت شارژ صحیح مواد(هرگز شمش ها را در داخل بوته ها نیندازید .این می
تواند باعث آسیب مکانیکی به بوته شود و حتی بوته بشکند).
 راههای پیشگیری:
فقط زمانی که بوته قرمز و داغ شد عملیات شارژ با دقت انجام شود.
در مورد بوته های خالی ابتدا باید مواد برگشتی سبک شارژ شوند و سپس مواد سنگین تر و شمش ها به صورت
عمودی شارژ شوند.
در هنگام شارژ کردن شمش ها یا مواد شارژ فضای مجاز جهت انبساط فلز در موقع گرم شدن را در نظر بگیرید.
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ترک ستاره ای شکل( ترک ناشی از فشار مکانیکی داخل بوته):

 علت:
فشار مکانیکی از داخل بوته
 راههای پیشگیری:
شارژ مواد بیش از حد در داخل بوته نباشد و مواد داخل آن تحت فشار نباشند.
قبل از خنک شدن کامال بوته را تخلیه نمایید .و هرگز اجازه ندهید که مذاب داخل بوته منجمد شود.
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ترک دایره ای شکل:

 علت:
وجود مذاب در داخل بوته و منجمد شدن آن
 راههای پیشگیری:
قبل از خنک شدن مذاب کامال بوته را تخلیه نمایید.
هرگز اجازه ندهید که مذاب داخل بوته منجمد شود .انبساط فلز از انبساط بوته سریعتر است و باعث ترکهای
عمودی و دایره ای می شود.
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سایش سطح بوته:

 علت :
سرریز شدن مذاب

 راههای پیشگیری:
جلوگیری از شارژ کردن بیش از حد بوته .زیرا فلز مذاب لعاب محافظ بر روی سطح خارجی بوته را خراب
می کند ،و منجر به آسیب زودرس بوته میشود.
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ترک ناشی از شوک حرارتی:

 علت:
متفاوت بودن دماها و ضریب انبساط حرارتی
 راههای پیشگیری:
کنترل کردن سیستم های گرمایشی و سرمایشی کوره و بوته
آب بندی سوراخ تخلیه کوره
استفاده از زیر بوته ای همجنس با بوته
چرخاندن بوته  10درجه هر دو هفته یکبار .زیرا در غیر اینصورت ،با توجه به این که قسمتی از بوته در معرض
مستقیم مشعل است به مرور در آن قسمت افزایش ضخامت الیه را خواهیم داشت و با توجه به اختالف ضریب
انبساط حرارتی از آنجا ترک بر خواهد داشت.

تخریب به علت استفاده از فالکس ها:

 علت:
انتخاب نادرست فالکس و استفاده نامناسب از آن
 راههای پیشگیری:
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استفاده از حداقل مقدار مورد نیاز.
اضافه کردن فالکس تنها زمانی که بوته از مذاب پر است.
استفاده از فالکس در کمترین دمای ممکن.

تخریب بوته به دلیل چسبیدن سرباره به دیواره بوته:

 علت:
ایجاد سرباره بر روی دیواره و عدم تمیز کردن آن
 راههای پیشگیری:
بوته باید مکررا و به طور منظم در شرایط کاری سرباره گیری و تمیز شود .سرباره ها سرعت انبساط باالتری نسبت
به بوته دارند که می توانند باعث افزایش فشار داخلی بوته شوند و باعث تخریب بوته شوند.
(هر چه ضخامت جداره سرباره شکل گرفته بر روی دیواره بیشتر باشد نسبتا هدایت حرارتی کمتر و هزینه های
انرژی بیشتر خواهد شد).
سربارهها فالکس ها را جذب می کنند و حمله شیمیایی به بوته را تشدید می کنند.
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ترک های ناشی از اکسیداسیون:

 علت:
تمامی مواردی که باعث اکسیداسیون می شوند .که هر کدام از این علل را با تصویر در زیر نشان داده شده است.

آسیب مکانیکی به لعاب محافظ در طی جابجایی

22

پیشگرم کردن ناکافی ،بدون فعال شدن لعاب

از بین رفتن لعاب به علت کنترل نادرست مشعل و عدم تنظیم مناسب آن
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خالی بودن یا نیمه خالی بودن بوته سرخ داغ برای یک دوره طوالنی مدت

استفاده از عایق نا مناسب جهت آب بندی قسمت باال
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