
  

 دستگاه    این فرآیند ذوب در  مراحل شبیه سازی

  : 1مرحله 

 .تنظیم و بومی سازی پارامترهای کنترلی و نقاط تنظیم

  : 2مرحله 

 بارفلزی و بارگزاری بارفلزی انتخاب شده در سبدها.انتخاب گونه فولادی، 

  : 3مرحله 

 عملیات ذوب، تصفیه و تخلیه مذاب. 

  : 4مرحله

 سازی.ارائه و بررسی گزارشات مربوط به عملیات شبیه

 

آنالیز و زمان ، دماسازی، سه پارامتر در طول مدت زمان عملیات شبیه 

 )مذاب و سرباره( می بایست توسط اپراتور نظارت و کنترل شوند. 

 

با تنظیم ضرائب سازی در مصرف انرژی و مواد بهینهو ها کنترل هزینه 

 باشد. ساز میها و اهداف این سیستم شبیهمربوطه از جمله خروجی
 

فولاد  یصنعت یدر شرکت گروه مل 3131دستگاه از سال  نیا یطراح 

 است. دهیرس یبرداربه بهره 3131آغاز و در سال  رانیا



 

 شبیه ساز فرآیند ذوب در کوره قوس الکتریکی دستگاه 
 امکانات و قابلیت های دستگاه شبیه ساز:     

 ها.های قراضه و بارفلزی بهمراه آنالیز آنبندی گونهقابلیت تعریف، مدیریت و دسته 

  یه مذاب.نمایش گرافیکی کلیه مراحل فولادسازی از زمان پرکردن سبد تا زمان تخل 

 سازی در دو مُد کنترل اتوماتیک و کنترل دستی.شبیه 

 ها.های فولادی و محدوده مجاز آنالیز آنقابلیت تعریف، تعیین گونه 

 شامل شش مخزن جهت تزریق مواد و از جمله آهن اسفنجی به کوره. داشتن سیستم حمل مواد 

 داشتن یک لانس سوپرسونیک با قابلیت تزریق کُک و اکسیژن. 

 داشتن دو مشعل تزریق اکسیژن و گاز نیتروژن، یک لانس تزریق آهک و یک لانس تزریق کک. 

 صورت آنلاین.نمایش ولو استند و میزان مصارف گاز، اکسیژن، کک و آهک به 

 افزاری جهت اعمال فرامین کنترلی موردنیاز.میزکار نرم 

حجم کوره، ظرفیت وزنی کوره، سایت فولادسازی از جمله،  فرضجداول تعیین پارامترهای پیش 

 حجم و وزن سبدها، حجم و وزن پاتیل و غیره.

های انرژی الکتریکی، مصرف کک، آهک، جداول تعیین پارامترهای هزینه از جمله، هزینه 

 اکسیژن، گاز نیتروژن، نمونه گیری، اندازه گیری دما، مصرف الکترود و نسوز کوره.

 های تلف شده.مفید و انرژیهای تعیین ضرایب جهت محاسبات انرژی 

های مختلف ترانسفورماتور و داشتن برنامه تعیین جدول توان و انرژی الکتریکی تزریقی در تپ 

Meltdown .جهت کنترل اتوماتیک و بر اساس مقادیر نقاط تنظیم شده 

 های کوره جهت موارد امنیتی و توالی کارها.نمایش اینترلاک 

 بالانس مواد و جرم. نمایش محاسبات بالانس انرژی و 

 نمایش محاسبات میزان جرم و آنالیز سرباره. 

سرباره، میزان انرژی موردنیاز هر سبد  وزنمذاب،  وزنمحاسبه و نمایش دمای مذاب کوره،  

 قراضه و کل ذوب.

ها شامل هزینه ناشی از بارفلزی، انرژی الکتریکی و شیمیایی، نسوز، محاسبه و نمایش هزینه 

 های ناشی از توقفات کوره.هزینهالکترود و 

 پخش صدای مراحل مختلف کارکرد کوره، جهت ایجاد فضای واقعی. 

 گروه ملی صنعتی فولاد ایران

 ی در تولید ملینماد خلاقیت و خودباور

 جاده خرمشهر3کیلومتر-آدرس کارخانه: اهواز

 13115-775صندوق پستی: 

www.insig.ir 

 97صنعت فولاد در سمپوزیوم فولاد منتخب نوآوری 

 :  پژوهشگر و سازنده

    مهندس عباس محمدی

 03311077815 

 


