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INDUKSIYON FIRINI KULLANIMI

TIlE USE OF INDUCTION IlEATiNG OVEN iN TIlE
PRODUCTION OF TIlE Cr-Ni KITE lIEN PLATES
Halil Murat Unver - KlrIkkale Universitesi
Klrkkale Meslek Yiiksek Okulu- Yah§ihan KlrIkkale
hmunver@ kku.edu.tr

r

ok geni~ kullamm alam olan induksiyonla zsztma,
kaplanmn
uretiminde de kalitenin
iyilqtirilmesi
if;in onemli rol oynamaktadzr. Bu
f;alz~mada, Cr Ni mutfak kaplanmn, tabanlanna
aluminyum disk ve ikinci bir Cr-Ni diski sandvif;

~eklinde yapz~tzrmak if;in kullamlacak induksiyon
fzrzm tasarlanmz~tzr. induktOrun fiziksel uretiminde
kar~zla~zlan kzsztlamalar incelenmi~tir. Aynca gUf;
iinitesinin uretiminde kar~zla~zlacak sorunlar ve
f;ozum yollan uzerinde durulmu~tur.

I

aluminium
disc and a Cr-Ni was designed.
Limitations in the physical production of power
supply were studied and sone possible solutions were
given to this problem.

V mutfak

nduction heating, which has widespread uses,
plays a significant role even inkitchen plates for the
improvement
of quality. In this study, induction
heating oven which will be used for fixing an

•

TEKNIK YAZI
l.GiRiS
Ulkemizde bir 90k firma krom nikelli gelik
saclan kahplarda basarak, tava ten cere, eviye, yemek kazam, karavana tenceresi, servis tepsisi gibi 90k degi§ik mutfak kaplan
imal etmektedir. Birka9 firma hari9 genellikle ISltma i§i dogal gazla yapIlmaktadrr.
Bu alevle yapllan ISltmada her par9amn ISIsmm aym oimasl zor oldugundan yapl§trrma kalitesi dii§iik olmaktadlr. Bununla birlikte alevin temas ettigi noktadan uzakta kaIan yerler arasmdaki ISI farkllhgl da aym
par9amn degi§ik yerlerindeki yapl§ma kalitesinin bozuk olmasma sebebiyet vermektedir.
Bu i§te en ideallsltma indiiksiyon1a ISltmadrr. .';)ekil l'de gosterildigi gibi iki krom

yon ve mekanik mukavemetin sagianmasl
i9in kullanllacak kaplamanm, indiikt6r ve
ISltllacak malzeme arasmda optimum mesafeyi saglamasl demektir. Mesafenin artmlmasl; lSlnma verirnini aza1tlrken, azaltllmaSI ise indiikt6riin mekanik bask! adedini dii§iirmektedir. Kaplamamn ne ile yapllacagl iizerinde durulmasl
gereken
onemli bir noktadlr. Epoksi, re9ine, amyant veya rnikanit dii§iiniilebilir. Fakat bask! kuvvetinin ne olacagl ve ne §ekilde uygulanacagl (darbe veya siirekli bask!) da
kaplama malzemesinin se9iminde de etken
olacaktlr.
Mekanik mukavemeti saglamak ve olduk9a ytiksek ak!rrn ak!tmak i9in indiikt6rii
saglam bakir profil borudan yapmak gere-

Yukandaki mekanik ve elektriksel ozellikleri saglayan, 30 cm 9aph tencere tabamm ISltacak, raket §eklinde bobin imal
edilrni§tir, imal edilen bobinin indiiktansl
9.5 J.!hgelmi§tir. Bu bobine 2500 Hz ve
9000 Hz uygulandlgmda empedanslan;
Z,= L.co,= L.2.n.f, =
9,5.1O'.2.n.2500=
Z,=L.co,= L.2.n.f, =

0,14915Q

9,5.1O'.2.n.9000 = 0,53694 Q
olarak elde edilir. Goriildiigti gibi her iki
indiikt6riin empedanslarl arasmda 3,6 kat
fark bulunmaktadlr.
400 Volt altmda gekebilecegi indiiktif
akirnlar ise;
I, = U/Z, =400/0,14915 =2681A
12= U/Z,=400/0,53694=745A

YapI~bnlan
Aliiminyum
Kazan
veya
Tencere

elde edilmektedir. Bu akim degerlerinin
ytiksek olmasl gii9 iinitesinde seri rezonans baglantlsmm kullamrrnm imkanslz
k!lrnaktadrr. Yapilacak paralel rezonans
devresinde
bagiantisinda.
fo=(2.n.O(L.C)r' formiiliinde yer alacak
L ve Cnin degerleri sistemin verimini ve
gti9 iinitesinin saghkli 9ah§maslm kararhhk yoniinden etkileyecektir. Kullamlacak frekans degerini belirlerken; gii9,
dalma derinligi, iletken kesiti ve yan iletken karakteristiklerini de 90k iyi analiz
etmek gerekmektedir. Ancak tasarlanan
sistemin optimum §artlarl saglamasl
beklenemez, ampirik olarak da belirli bir
iyile§tirme yapmak gerekmektedir.

Sonu~

nikel arasma alman aliirninyum belli bir
ISlya getirildikten sonra friksiyon presle
vurmak suretiyle (9akma) veya preslenmek
sureti yIe birbirine yapI§tm1abilir.

Taban yapI§urmak i9in kullarnlacak indiiksiyon fmmmn indiikt6riinii raket bi9irninde iiretmek uygun olacakur. Boylelikle,
ISItllacak tUrn yiizeyle yakin temas saglanabilecektir. Dii§iiniilen sistemde indiiktoriin
bask! altmda kalmasl nedeniyle bask! kuvveti gereginden fazla olmamah, indiikt6r
gerekli mukavemete haiz olmahdrr.
indiiksiyon fmnlannda olu§an magnetik
alamn bobinden uzakla§tlk9a logaritrnik
olarak azalmasl nedeniyle, ISltllacak malzeme ile bobin arasmdaki mesafenin mtimkiin oldugu kadar az olmasma azarni ozen
gostermek gerekir. Bu, elektriksel izolas-

kir. indtikt6riin profil borudan yapllmaslnm amacI; indtikt6r iizerinden gegen ak!mm olu§turdugu lSlnm, indiikt6rii tahrip
etmemesidir. Bu yiizden bakir profil boru
igerisinden kire9siz sogutma suyu ge9irilmelidir. Be1ki dolu kesit bakir profil malzemenin daha mukavim olacagl dii§iiniilebilir ancak bu durumda iletken kesitinin
3 kat fazla olmasl gerekecektir. Dolaylslyla belirli alana slgdmlabilecek sanm saylSl
90k daha az olacak ve indiiktans da 0 denli
dii§iik olacaktlr. Bu ise; a§m akim, gti9 yarl
iletkenlerinin se9irni ve maliyeti, elektronik a91dan olu§acak ge9ici rejim problemlerinin halledilmesi gibi hayli slk!ntlh
problemleri de beraberinde getirecektir.
Aym bobine, etkin degeri aym, frekanslan
farkll gerilimler uygulanillw,nda empedans
degi§imi meydana gelecek ve ytiksek frekanslarda akimm azaldigi gozlenecektir.
Bu ise ISltllacak malzemeye iletilen eneIjinin azalmasl anlarmna gelecektir.

Cr - Ni mutfak kaplanna taban yapI§tmlmasma ili§kin olarak yapllan bu 9ah§mada indiiksiyon fmnm tasanrrnna ili§kin yakla§lm ortaya konmu§tur. KlSltlama saylsmm fazla olmaSI her ne kadar bir
takim gii9liikleri beraberinde getirse de
a§llamayacak engeller olarak gortinmemektedir. Daha sonraki a§amada fiziksel
olarak gergekle§tirilen fmmn ampirik
olarak davrarn§1 incelenebilir.
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