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 تاریخچھ قوس الکتریکی-١ -١

دانشمندي روسی به نام واسیلی والدیمیروویچ پتروف پی برد که اگر دو تکه زغال چوب را به  1802سال 
باتري بزرگی وصل کنیم و آنها را به هم تماس دهیم و سپس کمی از هم جدا کنیم شعله  قطب هاي

و انتهاي آنها که از شدت گرما سفید شده است نور خیره کننده . روشنی بین دو تکه زغال دیده می شود
 فیزیکدان انگلیسی این پدیده را مشاهده نمود و (H.Davy) هفت سال بعد دیوي .اي گسیل می دارد

  .پیشنهاد کرد که این پدیده به احترام والدیمیروویچ قوس ولتا نامیده شود

برای ایجاد قوس الکتریکی آزمایش سادهیک -٢-١  

  
را روي گیره قابل کربناگر بخواهیم در یک روش ساده اي ایجاد قوس الکتریکی را نشان دهیم باید دو تکه 

بهتر است که به جاي زغال چوب معمولی میله خاصی که از کربن قوس ساخته می (تنظیم سوار نمود 
  .، کربن سیاه و مواد چسبنده به وجود می آیند، استفاده شودگرافیتشود و با فشار دادن مخلوط 

ي کربن مدار چشمه جریان می تواند برق شهر هم باشد براي اجتناب ازاینکه در لحظه تماس تکه ها
   .کوتاه ایجاد شود باید رئوستایی به طور متوالی به قوس وصل شود

از آن عبور کند قوس جریان مستقیمولی در صورتی که . تغذیه می شودناوبجریان متمعموال برق شهر با 
 .است)کاتد(و دیگري همواره منفی )آند(ها همیشه مثبت الکترودپایدارتر است به طوري که یکی از 

  

  :ماھیت قوس الکتریکی-٣-١

 
ستونی از گاز ملتهب رساناي خوب . در قوس الکتریکی الکترودها در اثر حرارت سفید رنگ می شود

در قوس معمولی این ستون نوري بسیار کمتر از نور تکه هاي کربن . الکتریکی بین الکترودها وجود دارد
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الکترود منفی چون الکترود مثبت دمایش از . هاي مربوط به گرما گسیل می کنند سفید شده از آزمایش
الکترود (در نتیجه تصعید شدید کربن صورت گرفته و در آن الکترود . بیشتر است زود تر از بین می رود

  .فرورفتگی به وجود می آید که به دهانه مثبت معروف است و داغ ترین نقطه الکترودهاست) مثبت

در المپ هاي قوسی سازوکارهاي . درجه سانتیگراد می رسد 4000به فشار جودماي دهانه در هوا و در 
منظم و خود کار خاصی براي نزدیک کردن تکه هاي کربن با سرعت یکنواخت وقتی با سوختن از بین 

براي اینکه سایش و خوردگی الکترود مثبت به خاطر دماي باالیش . قرار می گیرندمی روند، مورد استفاده 
  .بیشتر است،براي همین همیشه الکترود کربن مثبت کلفت تر از الکترود منفی اختیار می شود

 

  : قوس الکتریکیدماھای باال در -۴-١

 
در این حالت . و غیره نیز بگیردمس، آهنقوس الکتریکی می تواند بین الکترودهاي فلزي ساخته شده از 

به این . می شوند و این عمل به مقدار زیادي گرما احتیاج داردتبخیرالکترودها به میزان زیادي ذوب و 
جه در 2500تا  2000(دلیل دماي مرکز الکترود فلزي معموال کمتر از دماي الکترود کربنی است 

   .)سانتیگراد
باال رفتن دماي مرکز (atm20قوسی که بین الکترودهاي کربن در گاز فشرده اي قرار می گیرد حدود 

معلوم شده است . یعنی دما روي سطح خورشید را ممکن ساخته است )درجه سانتیگراد 5900مثبت تا 
دماي باز هم باالتري را می توان در ستونی از گاز و بخاري که از آن . در این حالت ذوب می شودکربنکه 

   .تخلیه الکتریکی می گذرد، به دست آورد
گرفته اند دماي شتابقوس میدان الکتریکیبمباران شدید این گاز و بخار با الکترون ها و یون هایی که با 

به این دلیل تقریبا تمام مواد شناخته شده در . درجه سانتیگراد می رساند 7000تا  6000ستون گاز را 
و بسیاري از واکنش هاي شیمیایی که در دماهاي پایین . ذوب و تبخیر می شوندقوس الکتریکیستون 

مثال میله هاي چینی دیر گداز در شعله . انجام شدنی نیستند، با قوس الکتریکی امکان پذیر می شوند
   .قوس به سهولت ذوب می شود
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  :تخلیھ قوس الکتریکی چگونگی ایجاد-۵-١

 
ولت بین الکترود ها می  45تا  40زیادي احتیاج نیست با ولتاژ ولتاژبراي ایجاد تخلیه قوس الکتریکی به 

مثال حتی در قوس کوچک . از طرف دیگر جریان داخل قوس زیاد است. آوردتوان قوس را به وجود 
آمپر می رسد، در حالیکه در قوس هاي بزرگ که در مقیاس صنعتی به کار می روند جریان  5جریان به 

این به این معنا ست که مقاومت قوس پایین است و از این رو ستون گاز تابان . به صدها آمپر بالغ می شود
   .الکتریکی خوبی استرساناي 

 
 

  :یونیزاسیون گاز با انرژی قوس الکتریکی-۶-١

 
یونش شدید گاز با قوس الکتریکی به آن دلیل امکان پذیر است که کاتد قوس الکتریکی تعداد زیادي 

. این الکترون ها با برخورد با گاز داخل شکاف تخلیه گازي آن را یونیزه می کنند. گسیل می دادالکترون
گسیل الکترونی شدید از کاتد از آنجا ممکن می شود که خود کاتد تا دماي بسیار باالیی گرم می شود 

د تقریباً تمام وقتی که الکترودهاي قوس در ابتدا تماس داده شون). 3500تا  2200بسته به ماده از (
  .گرماي ژول که از الکترود ها می گذرد در ناحیه تماس که مقاومت بسیار دارد آزاد می شود

به این دلیل انتهاي الکترودها به شدت گرم می شوند که براي گیراندن قوس به هنگام جداکردن آنها 
در این . هاب می ماندکافی است آن وقت کاتد قوس توسط جریانی که از قوس می گذرد، در حالت الت

  .فرایند بمباران کاتد توسط یون هایی که به آن برخورد می کند نقش اصلی را ایفا می کند
 
 

  :مشخصھ جریان ولتاژ قوس الکتریکی-٧-١

 
در فلزات و . بین الکترودها ، ویژگی خاصی داردولتاژدر قوس الکتریکی به جریان الکتریکییعنی بستگی 
در صورتیکه براي رسانش القایی گازها  .)قانون اهم(با ولتاژ افزایش می یابد جریان متناوبالکترولیت ها 

  .جریان ابتدا با ولتاژ زیاد می شود، سپس اشباع شده و مستقل از ولتاژ است

 
ولتاژ بین آنها منجر بنابر این افزایش جریان در تخلیه قوسی به اندازه مقاومت در شکاف بین الکترودها و 
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قوي دیگري را باید به طور متوالی ت الکتریکیمقاومبراي اینکه تابانی قوس پایدار بماند رئوستا یا . می شود
  .به آن بست

 :کوره قوس الکتریکی-٨-١
 

داده شد، اما پایه ریزي و  1853ثبت رسمی براي ذوب الکتریکی فلزاتنخستین بار در سال  ي هاجاز
ابداع این . به دست سرویلیام زیمنس انجام گرفت  1878ساخت کوره هاي جدید قوس الکتریکیدر سال 

مبتنی بر این بود کهمی توان براي ذوب فلزات از قوسی که بین الکترود افقی زده می شود استفاده  روش
بود  1890طرحزیمنس براي قوس الکتریکی غیر مستقیم چندین نوع بوده اما تنها، در سال . کرد

و  کههرولت طرح کوره هاي قوس الکتریکی مستقیم را ارائه کرد به طوري که تمام خصوصیاتاساسی
  . بنیادي کوره هاي الکتریکی جدید را در بر می گرفت

کوره هاي ابداعی هرولت از برق سه فاز استفادهمی کرد، در هر فاز جریان از یک الکترود عبور کرده و 
وارد حمام مذاب می شد و از آنجابه الکترود دیگر می رفت، در نتیجه حرارت حاصل به وسیله حمام 

این کوره عمدتاً بمنظور . فرسایش مواد نسوز به حداقل خود می رسید گرفته شده و به دنباآلن
رشد روز افزون تقاضا برایتولید فوالدهاي آلیاژي،  ااما ب. کلسیم به وجود آمده بود  تولیدفروآلیاژها و کربور

فوالد خیلی زود کارآیی آن براي تولید این فوالدها مورد توجه قرارگرفت، در حالی که محدودیتهاي تولید 
با  ،مارتین منجر بهتولید مقادیر زیادي فوالد با عناصر آلیاژي اکسید شونده بود -به وسیله کوره زیمنس

شرایط موجود کوره هایقوس الکتریکی، آلیاژ اکسید شونده به احیاء شونده تبدیل شد و به این ترتیب 
 . لکتریکی نیز همین مسألهبودانگیزه تحوالت کوره قوس ا. تولیدفوالدهاي آلیاژي امکان پذیر گردید

، پیشرفت عظیمی را در ظرفیت کوره هاي قوسی به وجود آورد که اینتوسعه 1918تا  1914جنگسالهاي 
براي اولین بار تولیدفوالد در کوره هاي قوسی در  1935بعد از جنگ نیز ادامه یافت به طوري که در سال 

تن افزایش یافت  6269000به  1977ن رقم درسال ای. تن در سال رسید  100000بریتانیا به پیش از 
ي در کشورهاي صنعتی پیشرفته . تن آن براي ریخته گریفوالد تولید شده بود 479000این مقدار ازکه 

از تولید فوالد توسط کوره هاي الکتریکی صورت گرفت و با % 40،حدود 1990تولید کننده فوالد در سال 
  .استفاده وسیع تر از آنها روز به روز مشاهده می گردد توسعه تکنولوژي اینگونه کوره ها،

تولید فوالد خام به دو روش اصلی انجام می شود یکی روش سنتی یا تولید در کنورتورهاي اکسیژنی و 
دیگر روش کوره هاي قوس الکتریکی که در روشهاي فوق مواد اولیه مصرفی متفاوت بوده و متناسب با 
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شور و مزایاي هر روش در کشورهاي مختلف از روشهاي فوالدسازي مناسب مواد اولیه موجود در هر ک
استفاده می گردد معموالً مواد اولیه مصرفی در روش کنورتور چدن مذاب همراه با مواد جامد فلزي است 
که این مواد جامد می تواند قراضه فوالدي ، چدن جامد یا آهن اسفنجی باشد که بر اساس میزان انرژي 

 . ه در فرآیند تبدیل چدن مذاب به فوالد آزاد می شود درصد شارژ فلزي جامد تعیین می گرددگرمایی ک

  ولی در روش کوره هاي قوس الکتریکی با توجه به اینکه از انرژي الکتریکی براي ایجاد گرما استفاده 

ت احیاء درصد امکان پذیر است که آن شامل قراضه هاي فوالدي و محصوال 100می شود شارژ جامد تا 
هاي جدید تولید فوالد، کاهش هزینه  از به کارخانجات کوچک فوالدسازي، ایجاد روشنی. مستقیم است 

تولید و آلودگی محیط زیست و افزایش توان تولید واحدهاي فوالدسازي از جمله عواملی بودند که باعث 
امکان تامین قراضه با کیفیت در شرکتهایی که .هاي قوس الکتریکی به صنعت فوالدسازي شدند ورود کوره

مناسب و ارزان قیمت فراهم باشد از قراضه در شارژ کوره استفاده می شود و در واحدهاي فوالدسازي که 
مزیت اصلی آهن اسفنجی .تامین آهن اسفنجی از لحاظ اقتصادي بصرفه باشد از آن استفاده می نمائید 

ژ نه تنها باعث حضور درصد نیتروژن کمتري در شارژ مداوم آن به کوره قوس می باشد و عملیات شار
فوالد می شود بلکه انعطاف پذیري کارخانه فوالد را براي یک سطح باالتري از اتوماسیون فرآیند ذوب 

درصد فوالد تولیدي به روش  66بطور میانگین در جهان حدود  2010بر اساس اطالعات . فراهم می کند
درصد به سایر روشها می باشد  3کوره قوس الکتریکی و حدود درصد به روش  31کنورتورهاي اکسیژن 

درصد تولید فوالد در ایران به روش  23در صورتیکه در ایران اطالعات آن بر عکس آمار جهانی بوده و 
 . درصد به روش کوره قوس الکتریکی می باشد 77کنورتور و 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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