برای انتقال جریان ازترانسفورماتور قدرت به بازوی الکترودگیر
انتقال جریان برق از ترانسفورماتور قدرت به بازوهای
الکترودگیر از طریق مدارثانویه یا  High Currentصورت
میگیرد که در ادامه این جریان از طریق کابلها به ترمینالهای
بازوهای الکترودگیر متصل میشود .مدارثانویه کوره برای
خنک شدن ،به صورت آبگرد طراحی میشود .این مدار به
صورت اتصاالت صلب که روی تکیهگاههایی نصب شده
است ،جریان برق را از داخل اتاق ترانس به بیرون منتقل
میکند .جنس این قطعات از مس با رسانایی باال بوده
پارامترهای مهمی در طراحی و ساخت آن نقش دارند .شرکت
غرب فلز به کمک همکار اروپاییاش دست به طراحی و
ساخت مدارهای ثانویه برای کورههای پاتیلی و قوس الکتریک
زده است و چندین پروژه را در شرکتهای فوالد سازی کشور به
انجام رسانیده است .اطمینان پذیری باال و انعطاف پذیری
طراحی از جمله خصوصیات مدارهای ثانویه این شرکت
است.

قطعات مسی

تهران ،صندوق پستی 51851-4343
کارخانه :کرمانشاه ،شهرک صنعتی فرامان ،خیابان
امیرکبیر ،خیابان جهاد  ،5شرکت غرب فلز
تلفن175-88257711 :
دورنگار175-88254881 :
پست الکترونیکیinfo@westmetalco.com :
وبسایتwww.westmetalco.com :

مدارثانویه کوره پاتیلی و قوس الکتریک
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مدارثانویه کوره پاتیلی

خصوصیات اصلی
در کوره های قوس الکتریکی ،مدار ثانویه را اغلب کوچک میشمارند و باور عموم بر این است که این بخش ،نیااز باه تاوجاه چانادانای نادارد.
در واقع ،با اینکه نیاز به تعمیر و نگهداری کمی دارد ،اما بر روی پارامترهای عملیاتی کوره بسیار تاثیر گذار باوده و ایان پااراماتارهاا در طاول
زمان دچار تغییر میشوند.
باید به یاد داشت که طراحی هندس ی این سیستا بسایاار ماها باوده
و تعادل الکتریکی و حرکت کابلهای حااوی جاریاان بارق ،تااثایار زیاادی
بر روی عملیات کوره دارد.
در یک طراحی و ساخت خوب ،ایان باخاش از کاوره کاماتاریان نایااز باه
تعمیر و نگهداری را خواهد داشت.
راهکارهایای را بارای باهاتاود تاعاادل رآکاتااناس مایاتاوان ارا اه داد کاه باا
توجه به تکیهگاهها و عایق بندی ها ،ارتعاشات زیااد و وجاود گارد و
خاک فلزی (رسانای) زیاد در اطراف کوره ،امر طراحای را بسایاار پار
اهمیت میکند.
شرکت غرب فلز به کمک همکار ان اروپایی مدار های ثااناویاه ای باا
اطامایاناان پاذیاری کاارکاردی زیااد و اناعاطااف پاذیاری نا اوه طاراحاای،
ارا ه کرده است.
نمونههایی از آن در واحدهای فاوالدساازی نصاب و عامالایااتای شاده
است.

