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شرکت مهندسی دانش  

 گستر محب صنعت 

 کوره های پیشگرم نورد

نورد با حرارت معین و ها قبل از ها برای گرم کردن شمشهای پیش گرم یکی از تجهیزات اصلی نورد شمش است که از این کورهکوره

 ی آن بستگی دارد. ها به دمای اولیهی حرارت الزم برای گرم کردن شمششود. اندازه ها به دمای کار استفاده میرساندن شمش 

منظور شود، به ( گفته می Preheating furnaceها )اصطالح به آنهای فوالدی که بههای پیش گرم نورد و اکسیداسیون شمش کوره

های پیش گرم یکی از عوامل  شوند.کورهها به دمای کار گرم استفاده می ها پیش از فرایند نورد و رساندن دمای شمش دن شمشگرم کر

ها به دمای کار استفاده  ها قبل از نورد با حرارت معین و رساندن شمش ها برای گرم کردن شمشاصلی نورد شمش است که از این کوره

 شود. می

شود به عوامل مختلفی بستگی دارد که این عوامل شامل: ابعاد شمش، شرایط نورد، نوع  های پیش گرم استفاده می هدمایی که برای کور

 ۱۱۰۰های فوالدی معموالً بین های پیش گرم برای شمش ستاندارد کورها حرارت. است …فوالد، تعداد مراحل نورد، دمای پایانی نورد و 

های های شمش، از مرکز تا سطح گراد است که برای نورد شمش با این دما الزم است که توزیع دما در همه نقطهدرجه سانتی  ۱۲۵۰تا 

 شود. دما ساز استفاده میهای هممعموالً از کورهخوبی صورت بگیرد که این کار بهجانبی، کامالً یکنواخت و یکسان باشد. برای این

به طور کلی اهمیت کوره پیش گرم در نورد را بدین صورت می توان تشریح کرد اگر عملیات شکل دادن نورد در حالت گرم انجام گیرد 

 ۱۵4۰۰تا  3۰8۰د بین احتیاج به زمان و انرژی کمتری است. تجربه نشان داده است که تنش کششی فوالدهای معمولی در حالت سر

کیلوگرم بر سانتیمتر مربع تغییر می کند ولی اگر آن را تادرجه حرارتی که مناسب عملیات نورد است گرم کنیم مقدار تنش کششی آن  

کیلوگرم بر سانتیمتر مربع خواهد رسید. بنابراین هر چه درجه حرارت شمش که تحت عملیات تغییر شکل قرار می   46۱الی  ۱۵4به 

بیشتر باشد نیروی الزم برای انجام آن عملیات کمتر است از طرف دیگر باید هر فوالدی را تا یک درجه حرارت معین گرم کنیم و  گیرد

 گرم کردن بیش از حد آن می تواند اثرات نامطلوبی به دنبال داشته باشد. 

 مهمترین فاکتور های قابل بررسی برای کوره پیش گرم عبارتند از

 سوخت بر هر تن شمش در حالت شرایط عادی تولید میزان مصرف  -۱

 میزان درصد اکسید در حالت تولید عادی  -۲

 فهرست عوامل دخیل بر پارامترهای باال به صورت فهرست وار عبارتند از

 احتراق -۱

 هوای احتراق-۲

 تلفات حرارتی ایزوالسیونی-3

 تلفات حرارتی از احتراق ناقص -4



2 | P a g e                                                          

 

 کنترل اتمسفر کوره -۵

  

 کوره های پیش گرم  انواع

 از لحاظ شکل ظاهری  •

شوند. دلیل  ای شکل طراحی و ساخته می های پیش گرم انواع مختلفی دارد، ولی معموالً با اشکال فیزیکی مستطیل , مربع و دایرهکوره

رسیدن به دمای مدنظر  طرف کوره پیش گرم واردشده و پس از گرم شدن و ها ازیکهای پیش گرم این است که شمش این ساختار کوره 

 جا کننده مناسب )سیخ پرتاب یا پوشر خروج شمش از کوره ( خارج شوند. ی یکجا بهوسیله از طرف دیگر کوره به

 از لحاظ مکانیزم حرکتی شمش در داخل کوره  •

 

 کوره پوشری -۱

 کوره واکینگ بیم )کوره گامی(  -۲

 کوره واکینگ هرث -3

 کوره رولر هرث -4

 روتاری هرث کوره  -۵

های پیش گرم کنش و واکنش نشان ندهد و صورت متقابل با کف کوره در طراحی کف کوره دقت بر این است که شمش در اثر حرارت به

ای کنترل گونه از طرفی مواد زائد و اکسیدهای جداشده از سطح شمش را بتوان از کوره خارج کرد. اتمسفر کوره پیش گرم بایستی به 

 .ترین میزان خود برسد و باعث تغییر ترکیب شیمیایی فوالد نشودی و اکسیداسیون شمش به حداقل شوند که خوردگ

 کوره پوشری:  •

گرم   یکوره ها برا نیا ن،ی از ا شی شود. پ یها در سمت شارژ به جلو رانده م پوشر، استوک فوالد سرد با کمک پوشری یدر کوره ها

ه یتخل یبه سمت انتها یاز نظر طول کوتاه بود و به صورت طول پوشری قدیمی یکوره ها کفشده بودند.  یها طراح  لتیکردن ب

متر تا  ۲۵ نیبلندتر ب پوشری یفوالد از داخل کوره را فراهم کند. در حال حاضر کوره ها ریداشت تا امکان عبور آسان ذخا بیش

 & Top) مجهز نییباال و پا به گرمایش از ایو  (Top Heating)باال  گرمایش ازبه  ایکوره ها  نیمتر طول دارند. ا 3۰

Bottom Heating)  از رتندهستند که عبا  هیسه ناح یکوره ها معموالً دارا نیهستند. ا (i) ش،یگرما شی منطقه پ  (ii) 

 .اندشده  یاندازو راه یطراح زیدال پنج زون ن پیشگرممانند کوره  یاه یچند ناح یها. کوره سوکینگمنطقه  (iii) و شیمنطقه گرما
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شرکت مهندسی دانش  

 گستر محب صنعت 

شارژ کرد. در هر صورت، استوک فوالد با فشار دادن  یدرب جانب ق یاز طر ایاز انتها  یکوره ا نیتوان در چن یفوالد سرد را م ریذخا

مواد،   وستهیکند. با هر بار فشار دادن فوالد سرد به خط پ یشارژ به جلو حرکت م یدر انتها پوشر  کیقطعه شارژ شده با  نیآخر

که   یغلتک زیم یرو ییدرب انتها قیگرانش از طر یروین لهیبه وس ای این کار که شود یم هیتخل  خروجیقطعه گرم شده در  کی

  شود یرانده م میلبه غلتک مناسب  یکیمکان  ای یدست لیبا وسا یدرب جانب قیاز طر ای، انجام می شود کند یم هینورد را تغذ میل

 .شود یخارج م یکیدستگاه استخراج مکان یک  توسط ییاز درب انتها ای و

 

باالتر در   ژهیو دی تول (iii)، کف کوره یفضا ی( راندمان باالii)  نسبت به سرمایه،باال  دی( تولiعبارتند از: ) پوشری یکوره ها یایمزا

دو قطعه   نیکمتر ب یاختالف دما  (vi)مواد،  هیسهولت شارژ و تخل (v) ن،ییپا ینگهدار نهیهز  (IV)مورد استفاده،  یواحد فضا

سرد را   فلزات انواعدما اجازه شارژ همه  یجیتدر شیافزا (viii)در تمام سطوح دما،  شینرخ گرما شتریکنترل ب (vii)  ،فلزی

 .داشته باشد ینورد باالتر یطول بزرگتر که قرار است گرم شود ساخت تا بازدهبا  یقطعه ا ی برا آن را توان یم (ix) و دهد،یم

مربع باشد تا از انباشته   دیکه سطح تماس با یی( محدود کردن سطح مقطع فوالد از آنجاiعبارتند از: ) پوشری یکوره ها بیمعا

  از  کوچک یضخامت ها ای ریگرم کردن مؤثر مقاد یبرا یانعطاف چی ( عمالً هiiشود، ) یری در کوره جلوگ یفوالد ریشدن ذخا

شده با آب    خنک یهااسکید  ( IVبا آب سرد دشوار است، ) اسکید خنک شونده ینگهدار و ری ( تعم iii) ،نداردرا  یاستوک فوالد

تا  متری لیم 3۰۰را به حداکثر  یفوالد استوک های( ضخامت v) شوند،یشده مگرم یاستوک فوالد یسردتر رو یمنجر به نوارها

 جادیباعث ا کف کوره ی روبر  بیلد آپ ( رسوبvi. )کندیمحدود م  استفاده از اسکید خنک شونده با آبدر هنگام  متریلیم 3۵۰

 کوره مطلوب نیست. ورود شمش های فوالد با سایز مختلف به ( viiگران است، ) تولید برنامه انی کوره در پا هیشود و تخل یمشکل م

 

 ( دیاگرام شماتیکی یک کوره پیش گرم پوشری ۱شکل
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 کوره واکینگ بیم  •

گرفتند و  یدر معرض حرارت کوره قرار م ماًیشدند که مستق یم یطراح یاژیفوالد آل واکینگ بیم برای  یدر ابتدا کوره ها

 یکار م گرادی درجه سانت ۱۰6۵حداکثر  یکوره ها در دما نیرو ا نیگرفتند. از ا یقرار م یحرارت یدر معرض خوردگ نیهمچن

 . ستندیمناسب ن دارد گرادیدرجه سانت  ۱3۲۰حرارت مجدد تا   یکه دما یکردن فوالد مگر یکوره ها برا نیکردند. ا

 

 یاند به طورروکش شده   نسوزکه با مواد  دنشوی شده با آب ساخته م خنک یفوالد قطعاتاز   کوره های واکینگ بیمحال حاضر  در

قسمت هایی با لوله های آب خنک می از  هاگاهه یو تک رهایت گر،ی. از طرف درندیگیکوره قرار م یدر معرض گرما مواد نسوزکه فقط 

  ندهکن خنک یهابا لوله میتا مواد داغ را از تماس مستق محافظ هایی قرار گرفته اند شان ییسطوح باال شوند ساخته شده اند که در

 شود.  یها استفاده م اسلبو  بلوم هاها،  لتیگرم کردن مجدد ب یدر حال حاضر برا واکینگ بیم یآب دور نگه دارند. کوره ها

 

حرکت رو به  یقرار دارد. برا استیشنری ایثابت  یرهایت یهستند. استوک فوالد بر رو ریدو مجموعه ت یدارا واکینگ بیم یها کوره

و  شوندی بلند م کنند،ی شده به سمت جلو حرکت م نیی تع شی که با فاصله از پ یمتحرک ی رهایتوسط ت یجلو، استوک فوالد

متحرک به حالت   یرهای، تکف کوره یپله بعد ی. پس از قرار دادن استوک رودهندیم رار ق کف کوره یرو یاستوک را به پله بعد

 نشان داده شده است.  6در شکل انیزم مک نیگردند. ا یباز م هیاول

 

 

 مکانیزم یک کوره واکینگ بیم(  ۲شکل  
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شرکت مهندسی دانش  

 گستر محب صنعت 

 

توان به صورت   یرا م ی متحرکرهایشوند. ت یم یطراح  یجانب ای ییمعموالً با شارژ و دشارژ انتها واکینگ بیم یکوره ها

استوک  نییدر باال و پا یجانب هایوارید واقع در یمشعل ها از طریق معموال گرمایش مقطعیفعال کرد.  یکیمکان ای یکیدرولیه

که در سقف و  ییبا مشعل ها ای یاز نوع تابش یسقف یهارا با مشعل  استوک فوالدیاز کوره ها،  یشود. در برخ  یاستفاده م فوالدی

 کنند.  یگرم م رندیگ یمواد قرار م ریز

 

یدن مواد به جدا کرد تا از چسب گریکدیتوان از   یکه قرار است گرم شوند را م ی( موادiاست که ) نیا واکینگ بیم یکوره ها یایمزا

کوره از   هی( تخلiii) ابد،ی یدر کوره کاهش م ندر کوره و زمان ماند مواد ( انباشته شدنiiشود، ) یریجلوگ بدنه کورهبه یکدیگر یا 

  نخواهد داشت وجود  اثرات لغزش مواد روی کف کوره( ivاست، ) ریامکان پذ بیم های متحرک یها  سمیهر طرف با فعال کردن مکان

 عبوری از داخل کوره مواد به بیو آس کف کوره شی( ساvبا آب وجود ندارد، ) وندهخنک ش اسکید هایبا  یتماس خط چیه رایز

کلیدی این کوره این است که هنگام  یکی از مزایای ( viوجود ندارد، )مواد و کوره  نیب  یدگیی ساهیچ نوع  رایعمالً وجود ندارد ز

 یطول کل شیافزا لی( پتانسvii) می توان از این کوره استفاده کرد، استفاده از متریال با سایزهای متفاوت، با انتخاب تعداد گام ها

 . وجود دارد زائد کوره و کاهش مصرف سوخت یگازهااز کوره شامل کاهش  بهبود استفاده یکوره برا

 

آب بند و  یباال ینگهدار هزینه  (iiiباال، ) گذاری هیسرما نهی( هزii) ستم،یس  یدگی چی( پiعبارتند از: ) واکینگ بیم یکوره ها بیمعا

 نسوز

 

 کوره واکینگ هرث  •

دو کوره است. در   ن یدر ا مواد است. تفاوت در روش انتقال واکینگ بیم کوره  مشابه شیاز محفظه گرما یفوالد ریاز نظر عبور ذخا

  ابندییگسترش م کف کوره یهادهانه  قیاز طر هاهیپا نینسوز ثابت قرار دارد. ا یها هیپا ی، استوک فوالد بر روواکینگ هرثکوره 

 شتریب نیتوانند ب یکوره م یگازها نیقرار دارند. بنابرا کف کورهسطح  یها باالکه مواد در کوره ساکن هستند، نوک آن  یو در زمان

 گردش کنند.  کف کورهو  نیریسطح ز

 

 یکند و سپس برا دایتا ابتدا با مواد تماس پ آید یباال م یبه صورت عمود کف کورهکوره،  هیتخل یحرکت مواد به سمت انتها یبرا

 یکند، م یشده به جلو حرکت م نییتع شیفاصله از پ کیشود. سپس کوره به سمت  یها بلندتر م هیپا یباال یفاصله کوتاه

دهد و سپس به عقب به  یخود ادامه م تیموقع ن یتر نیی آورد، به پا یم نییها پا هیخود در پا دی جد تیمواد را به موقع ستد،یا

مشابه   واکینگ هارثکوره  بیو معا ایباشد. مزا یکند تا منتظر شارژ بعد یشارژ کوره حرکت م  یسمت شروع خود به سمت انتها

 :نشان داده شده است زیردر شکل  واکینگ هارث ورهک پیشگرم سمیاست. مکان واکینگ بیم کوره



6 | P a g e                                                          

 

 

 ( مکانیزم کوره پیش گرم واکینگ هارث 3شکل 

 کوره رولر هرث  •

  ای پوشریدر کوره  پیش گرم آن هاکه  یطیدر شرا بلند اریبس یها اسلب ایگرم کردن شمش، بلوم  یبرا رولر هرث یکوره ها

شونده   محرک خنک یاز غلتک ها یاز مجموعه ا کف کوره  ،رولر هرث. در کوره کارآمد هستند  یبه خوب ست،ین یعمل واکینگ بیم

نشان   زیردر شکل  رولر هرثکوره  ی ازکند. سطح مقطع یآنها به جلو حرکت م  ی رو یشده است که استوک فوالد لیتشک با آب

 : داده شده است 
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شرکت مهندسی دانش  

 گستر محب صنعت 

 

 یک کوره پیشگرم رولر هرث( سطح مقطعی از 4شکل 

 

کوره در   نی( کنترل منطقه در اii، )قابلیت استفاده برای قطعات بسیار بلند فلزی را دارد( i: )پیشگرم رولر هرث یکوره ها یایمزا

عبور می از داخل کوره کم  یکیمکان بیآس  یا با بیبدون آس استوک فوالدی( iiiساده است، ) مشعل های جانبی هنگام استفاده از 

شونده   هیخود تخل رولر هرث دارای مکانیسم کوره( v، و )نخواهد داشتوجود  روی کوره و استوک فوالدی ( عالئم لغزشiv. )کند 

 می باشد و نیازی به مکانیزم جداگانه برای تخلیه کوره نیست.

 

نشده  یبند قیعا ی( اگر غلتک ها به درستii) ت،یواحد ظرف به ازای هرباال  هیاول نهی( هزiعبارتند از: ) یکوره اجاق غلتک بیمعا

از نوع   تریو طوالن ترکیباررولر هرث  های ( کورهiiiو ) ابد،ی یم شیافزا خنک شدن غلتک ها با آب لی باشند، اتالف گرما به دل

 هستند.  کسانی تیبا ظرف واکینگ بیم یهاکوره ای پوشری

 

 کوره روتاری هرث  •

ها در   لتیب ایکوتاه  یها بلوم گرم کردن  یبرا یانورد لوله   یگرد در کارخانه ها یها لتیگرم کردن ب  یبرا روتاری هرثکوره 

شده است. کوره  لیتشک هیشارژ و تخل یبرا یکمک زاتیاز کوره و تجه روتاری هرثشود. کوره   یاستفاده م یآهنگر یکارخانه ها

شده است. فشار مثبت در کوره  کیلتش یچرخش یا رهیدا  کف کیو  شدهقرار داده  ثابت وارید  کی  یوثابت که بر ر یسقف یدارا

حفظ فشار در کوره   یبرا  یو خارج یآب بند داخل یشود. کوره دارا یریبه کوره جلوگ یسرد خارج یشود تا از ورود هوا یحفظ م

 باشد.  یم
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  یم هیشارژ و تخل یدرب ها یکوره دارا یشوند. جداره خارج  یسقف کوره نصب م ای یو داخل  یخارج یوارهاید یها بر رو مشعل

که   یشود. هنگام یشود. شارژ و دشارژ به طور همزمان انجام م یشارژ و دشارژ انجام م یها نی باشد و شارژ و دشارژ به کمک ماش

را در داخل کوره  یشعاع ریمس کیگرد  یها لتیچرخد. ب  ی خاص م هیزاو کیآن با  نییپا رد،یگ یشمش گرد در کوره قرار م کی

  میتقس سوکینگو  شیگرما ش،یگرما شیدوار کوره به مناطق پ کفشوند.  یم دهیچ فیچند رد  ای فیرد  کیکنند و در  یدنبال م

 تعبیهدرب کوره شارژ  کینزد یکنار وارید یرو دکشدهانه دو کیوجود ندارد.  شیگرما شی در منطقه پ یمشعل چی شود. ه یم

  یخارج ماز کوره و  شده وارد دودکش ابد،ی یم انیاجاق دوار به سمت مخالف جر ق یباال از طر یبا دما یشده است. گاز خروج

شوند. طول  یش عمدتاً توسط همرفت گرم میگرما شی پ  هیها در ناح  لتیباال، ب یبا دما یگاز خروج انیجر ندیفرآ یشود. در ط

طول   ستمیحدود سه ب  سوکینگدهد. طول منطقه  یم لیکوره دوار را تشک یطیچهارم طول مح کیحدود  شیگرما شیپ  هیناح 

  وارید کیوجود ندارد.  هیکوره شارژ و تخل یدرب ها نیب  یو مشعلگرد شمش  چیه ن،یکوره اجاق دوار است. عالوه بر ا یطیمح

 کوره دوار است. ی طیدهم طول مح کیحدود  هیشارژ و تخل یدرب ها نیدر وسط قرار داده شده است. فاصله ب  نندهجداک 

 

 

 ( کوره پیشگرم روتاری هرث۵شکل 

متوسط به جلو   بیبا ش ای  یافق به صورت ای  روتاری هرثدر کوره  یفوالد ریذخا( i)مزایای کوره پیشگرم روتاری هرث عبارتند از: 

 یابزار بهتر وسته،ینوع ناپ  یبا کوره ها سه یکوره در مقا نیا (ii)را ندارد. وستهیپ پوشرینقطه ضعف کوره  ن،یکند. بنابرا یحرکت م

 در تمام سطوح دما دارد.  شیکنترل نرخ گرما یبرا

( راندمان iii، )به نرخ تولید ادیز ی( نسبت فضاii) د،یهر واحد تول یباال برا گذاری هیسرما نهی( هزiکوره عبارتند از: ) نیا بیمعا

 باال دارند.  یبه سطح نگهدار ازیکوره نی وارهاید یو آب بند هانسوز( IVو ) ن،ییسطح کوره پا
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شرکت مهندسی دانش  

 گستر محب صنعت 

 مقایسه انواع کوره های پیشگرم نورد

ذوب و نورد ایران مشغول به کار طبق بررسی میدانی که انجام گرفت مشخص شد کوره های پیشگرم قدیمی که در کارخانجات 

.  هستند اکثرا از نوع پوشری هستند. اما کوره های پیشگرمی که در سالهای اخیر احداث شده اند اکثرا از نوع واکینگ هرث هستند

ل در صنعت نورد با توجه به پارامترهای اصلی شامل رنج سایز شمش، رنج تولید، انرژی در جدول زیر کوره های پیشگرم متداو

 مصرفی و هزینه احداث باهم مقایسه شده اند: 

 

 نوع کوره رنج سایز شمش  رنج تولید  انرژی مصرفی 

≤ 280kcal/kg > 100 t/h > 120 mm واکینگ بیم 

≤ 260kcal/kg 60 to 120 t/h ≤ 160mm  هرث واکینگ 

< 270kcal/kg 50 to 100 t/h ≤ 160 mm  پوشری با گرمایش از باال 

< 280kcal/kg ≥ 100 t/h > 120 mm  پوشری با گرمایش از باال و پایین 

 

 

پیشنهاد جدول باال و مواردی که در این مقاله مطرح شد استفاده از کوره پیشگرم واکینگ هرث برای اکثر کارخانه های نورد کشور طبق 

 می شود. 
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