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کوره القایی

کوره های القایی بر مبنای میدان های مغناطیسـی متغییر کار میکنند بدین معنی که در تمامی انواع این کوره ها یک میدان مغناطیســی 

قوی و متغییر ایجاد می شود و فلزاتی که در داخل این میدان مغناطیســـــی قرار میگیرند در آن ها جریان القایی به وجود می آید که این 

جریان باعث گرم شــدن و در نهایت ذوب شـــدن فلزات می گردد که می توان از این کوره ها برای ذوب کردن انواع فلزات با دما های 

مختلف استفاده نمود.

قسمت های مختلف یک کوره القایی :

تابلومبدل فـرکانس ں

بوته های ذوب ں

تابلو های پمپاژ آب ں

برج های خنک کننده به همراه مبدل حرارتی ں

سیستم هیدرولیک ں

کابل های ارتباطی ں

کلید های انتخاب بوته ں

ترانس های برق ورودی ں

مزایای استفاده از کوره های القایی :

ں امکان کنترل بهتر درجه حرارت مذاب

امکان کاهش تلفات بار (سوختن بار) ں

امکان کنترل شیمیایی مذاب ں

کاهش هزینه های ذوب گیری ں

عملیات ذوب گیری آسان ں

کاهش آلودگی زیست محیطی ں

انعطاف زیاد در رابطه با تولیدات متنوع ں

کاهش هزینه های انرژی مصرفی ں

بهبود شرایط تولید ں

امکان تولید برای هر نوع فلز با درجه حرارت باال ں
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مشخصات فنی کوره ذوب القایی :

تابلو مبدل فـرکانس ذوب ں

بوته شل استیل (یـوک دار) ں

سیستم گردش آب مجرای تابلو ں

سیستم گردش آب مجرای بوته ں

کابل های انتقال توان (آب و برق) ں

سیستم هیدرولیکی ں

پنل کنترل ں

کابل های ارتباطی تابلو به خازن ں

کلکتور های آب بوته و تابلو ں

برج خنک کن گالوانیزه با مبدل مسی ں
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الزم به ذکر می باشد در تابلو مبدل فـرکانس

مجموعه  رکتیفایر فـرکانس کاری پایین و مجموعه اینورترها (فـرکانس باال نسبت به مقدار ذوب) با ظریب طراحی باال ساخته می شود.

کلیه لوازم مورد اسـتفاده از قبیل ، P.L.C ، کلید قدرت ورودی - رله ها - پرشـرسـوییچ  -  ترموســوییچ ها - مقاومت های وات باال﴿ 

خازن اسنابر ﴾ - فیوز ها – کانکتورها  و موارد دیگر همگی از جنس مرغوب بوده و قطعات تخصصـی تابلو ساخت خود شـرکت بوده و 

مس مصرفی در تابلو ها باهنر می باشد.
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عمل کرد تابلو مبدل فـرکانس :

تابلو مبدل فـرکانس با توانهای مختلف درخواستی ۱

3 phase - 6 phase - 12 phase تعداد فازهای ورودی تابلو ۲

380 V - 660 V - 950 V مقدار ولتاژ ورودی تابلو ۳

متوسط میباشد مقدار فـرکانس کاری ۴

PLC سیستم کنترل ۵

400 L / MIN دبی آب گردشی ۶

23 - 38  C � درجه آب گردشی ۷

مقطر سیستم آب مدار بسته ۸
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تابلوی مبدل فـرکانس دارای تکنولوژی های زیر هستند :

کنترل دیجیتال توسط برد ں

plc کنترل دیجیتال توسط ں

پنل کنترل ارتباطی جهت صدور فرمان ں

plc سیستم عیب یابی اتوماتیک توسط برد و ں

مجهز به هشدار دهنده های چراغی ں

اندازه گیری مقدار انرژی کوره ں

سیستم حفاظت حرارتی و فشار آب ں

سیستم نشت یابی توسط فـرکانس و نشت جریان ں

امکانات نرم افزاری :

امکان نمایش کلیه اطالعات به زبانهای فارسی وانگلیسی ں

راهنمای رفع خطاها ں

تاریخچه خطاها ں

قابلیت تنظیم ساده برای کاربر ں

عالئم هشدار برای باال رفتن دمای آب ں

عالئم هشدار برای مسیر آب خنک کن ں

هوشمند بودن در مقابل محدویت های ولتاژ وجریان و فـرکانس ں

نمایش جریان ، ولتاژ و فـرکانس کوره ں

هوشمند بودن در مقابل نوسانات برقی ں

024 - 352 82 366

mahanma1360@gmail.com

0912 441 9517

www.mahanma.com

شرکت ماهان ماشین

تولید کننده انواع کوره هاي ذوب القایی و متعلقات

Mahan Machineمدیر عامل : مجید تاریوردي

M M مـاهــان مـاشیــن 

mahanma1360@gmail.com
http://www.mahanma.com


024 - 352 82 366

mahanma1360@gmail.com

0912 441 9517

www.mahanma.com

شرکت ماهان ماشین

تولید کننده انواع کوره هاي ذوب القایی و متعلقات

Mahan Machineمدیر عامل : مجید تاریوردي

M M مـاهــان مـاشیــن 

بوته استیل شل ( یوک دار )

نسبت به انتخاب مشتری ظرفیت بوته ۱

اندازه مقدار ذوب بوته بعد از خاک کوبی ۲

ارتفاع بوته بعد از خاک کوبی ۳

500 L / MIN دبی آب در گردش  ۴

30 - 50 C � درجه حرارت آب گردشی  ۵

آب مقطر آب گردشی در داخل بوته  ۶

ابعاد بوته ۷
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بوته ذوب با بدنه استیل شل (  یـوک دار )

قسمت های بوته :

استراکچر فلزی ں

بدنه شل ں

کوئل ذوب ں

ں یـوک ها

جرم نسوز ها ں

جک هیدرولیک ں

استراکچر فلزی : تشـــکیل شده است از یک ساختار فلزی شامل ورق های آهن و ناودانی ها و نبشــــی تیر آهن به ضخامت های  ں

مختلف 

بدنه شل: ساخته شده است از ورق آهن به ضخامت های مختلف ( بسته به نوع بوته ) که تبدیل به استوانه ای یا چهارگوش می گردد  ں

که کوئل و یـوک داخل آن قرار می گیرد.

کوئل ذوب: ساخته شده است از مس خالص با ضخامت های باال و مهارهای طولی  ں

یـوک : ساخته شده از ورق هسته سیلیسی ۳ دهم  با کیفیت باال جهت جلـوگیری از پراکنـدگی میدان مغناطیسی ں

نسوزها: ساخته شده از جرم مواد نسوز که داخل کوئل کوبیده می شود  ں

جک های هیدرولیک: توسط این جک ها شل حول یک محور گردش کرده و مذاب را تخلیه میکند . ں

مزایا :

بدنه فلزی با ضخامت باال ں

مجهز به سیستم یـوک برای کم کردن تلفات میدانی ں

مجهز به کوئل با ضخامت محاسبه شده برای عبور جریان ں

جک های هیدرولیکی برای تخلیه ذوب ں

یکپارچه بودن استراکچر از لحاظ تحمل وزنی بوته ں
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سیستم گردش آب تابلو و بوته

واحد گردش سیســـتم آب ( پمپاژ کردن ) قســــمتی از کوره ذوب می باشد که عمل گردش آب در کل کوره را به عهده دارد و از دو 

قسـمت مجزا تشـکیل شده اند که یک قســمت آن گردش آب تابلو و دیگری گردش آب بوته ها  را انجام می دهد. عمل گردش آب 

توسط الکترو پمپ های مربوطه تعبیه شده در سیستم پمپاژ انجام می گیرد.
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کابل آب و برق :

کابل های آب و برق شلنگهای مخصــوص و قابل انعطافی می باشند که  درون آنها کابل های مســی نیز بر حســب عبور جریان های 

متفاوت قرار داده شـده اسـت  و آب نیز از آنها عبور می کند و  سـر کابل ها  نیز توسـط پیچ و مهره برنجی به دوسـر کوئل و شـینه های 

خازن وصل می شوند که توان خروجی از تابلو را به خازن و از خازن به کوئل انتقال می دهند.

 مزایا:                                                                             

تعویض کردن ساده  شلنگ توسط خود مصرف کننده  ں

نصب راحت ں

آب بندی توسط بست ں
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سیستم هیدرولیک:

برای حـرکت دادن بوته ها و تخلیه ذوب از سیســتم هیدرولیک استفاده شده که از لحاظ امنیت و دقت بهترین روش است و استفاده از 

آن بسیار آسان می باشد و قابیلت استفاده از برق و دستی برای پمپ کردن روغن و حـرکت بوته ها را دارد.

قطعات مصرفی :

کنسول

شیر فرمان دو طرفه (دوبوته) و یک طرفه (تک بوته) 

سیستم تخلیه اضطراری ذوب توسط پمپ دستی
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ترانس برای ورودی برق کوره: 

این ترانسها در کوره های یک تن ونیم به باال استفاده می شود که دارای برق ورودی ۲۰ کیلو ولت بوده وقسمت فشار ضعیف نسـبت به 

برق موجود کارخانه و ظرفیت کوره ذوب محاسبه شده و تعیین می گردد.

مزایا:

این ترانسها هوا خنک بوده

سیم پیچی آنها مقاوم در برابر هارمونیک 

افت مجاز در بارنامی ٪۵

کالس عایق بندی مقاوم

هدایت الکتریکی تابلو به خازن:

برای انتقال قدرت تابلو به خازن از کابلهای آب و برق ساخت خود شرکت استفاده می شوند که این گونه کابل ها از جنس مســــــی و 

شـلنگ های  اسـتاندارد بدون کربن اسـتفاده شـده  و از لحاظ عایق کاری و هدایت توان در ســطح عالی بوده و هیچ نگرانی در مورد 

خطرات برق گرفتگی وآ رک زدن جریان  پیش نمی آید.
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پنل کنترل :

به وسیله پنل کنترل می توان کوره را از نقاط مختلف کنترل کرد .

با نصب آن روی عرشه می توان به سا دگی تابلو مبدل فـرکانس را کنترل کرد .
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کلکتور های بوته و تابلو :

کلکتورها جهت ایجاد انشعاب از یک مسیر بزرگ به چند مسیر کوچک استفاده می شود.

در بوته ها و تابلو ها مبدل از فرکانس برای جمع آوری آب گرم و یا تقسیم آب خنک مورد استفاده قرار می گیرد.

جنس خود کلکتور ها از لوله استیل میباشد.
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برج های خنک کن مدار بسته :

برج های خنک کننده مدل گالوانیزه با سازه بدنه و حوزچه متصـل به برج با گالوانیزه ساخته شده و مبدل کوئل گردش آب بوته و تابلو 

از لوله های مسـی طراحی و ساخته شده است . این نوع برج ها توسط آب تشـتک که توسط پمپ از تشـتک به روی مبدل های مســی 

انتقال یافته و دوش میشـود که توسط آب مبدل ها خنک شده و آب گرم شده تشــتک بعد از پایین آمدن از مبدل ها به روی پکینگهای 

قطره گیر ریخته شده و این پکینگ ها زمان ریزش آب را به تشتک زیاد کرده و هوا توسط فن های تعبیه شده بر روی برج در پکینگها با 

آب د رگیر شده و آب را خنک میکنند و این پروسه ادامه دارد.

مزایا

پایین بودن دمای آب بوته و تابلو

پایین بودن دما در مناطق گرم سیر

استفاده بهینه از مصرف آب تشتک

استفاده بهینه از آب بوته و تابلو

کار کردن در شرایط سخت محیطی ( غبار آلوده و آب گردشی ( مقطر ) بدون آلودگی محیطی)
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ـواند ارائه دهد: خدماتی که این شرکت میت

این شـرکت جهت رفاه حال مشتریان توانسـته از بهترین خدمات برای رفع مشـکالت دستگاه ایجاد نمایید . این شـرکت با آموزش های 

الزم برای مشتریان و راه های ارتباطی با ساختار ساده دستگاه در کمترین زمان ایجاد رفع مشکل نموده است .

خدمات پس از فروش :

ارائه نقشه فندانسیون

ارائه نقشه تاسیسات

نسب سریع و هزینه کم

ارائه خدمات تلفنی جهت تعمیرات

اعزام کارشناس در سریعترین زمان

آموزش اپراتوری

آموزش تعمیرات اولیه کوره

خدمات ضمانت و پس از فروش

024 - 352 82 366

mahanma1360@gmail.com

0912 441 9517

www.mahanma.com

شرکت ماهان ماشین

تولید کننده انواع کوره هاي ذوب القایی و متعلقات

Mahan Machineمدیر عامل : مجید تاریوردي

M M مـاهــان مـاشیــن 

mahanma1360@gmail.com
http://www.mahanma.com
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