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 چکیده

رهای ها و ابزایکی از بهترین روش سازیهای موفق جهان، تکنولوژی شبیهرکتامروزه در کلیه ش

سازد قبل از هرگونه تصمیم مدیریتی، سیستم قادر میها را باشد که آنمیگیری در خدمت مدیران تصمیم

کارخانه فولادسازی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد همین راستا دردر  ایند.سازی نمتولیدی موجود را شبیه

ساز فرآیند ذوب در کوره قوس الکتریکی طراحی و ساخته شده است. این دستگاه مبتنی ایران، دستگاه شبیه

افزاری، باشد که با بکارگیری یک میزکار سختویندوز بر روی کامپیوتر می بر یک نرم افزار تحت

در شرکت گروه ملی  1131نماید. طراحی این دستگاه از سال های اپراتوری را به سیستم منتقل میفرمان

 . ه استبرداری رسیدبه بهره 1131صنعتی فولاد ایران آغاز و در سال 

 
 ، فولادسازی.سازی فرآیند، کوره قوس الکتریکیبیهساز، شبیهشکلمات کلیدی: 
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 مقدمه

ظرفیت د. روولادهای خاص و معمولی بکار میدر سطح وسیع، برای تولید ف 1کوره قوس الکتریکیامروزه 

. کوره قوس الکتریکی در کنار تولید فولاد ساده کربنی، قابلیت تولید ]1[تن باشد 044تا  1تواند بین کوره می

( یا ترکیبی DRIتوان صد در صد قراضه یا آهن اسفنجی)ها میفولادهای با کیفیت را دارد. در این کورهانواع 

ها در فولادسازی دنیا روز به روز در حال افزایش ها و مذاب آهن خام استفاده نمود. سهم این کورهناز آ

باشد، دمای بالای داخلی تریکی میکامپیوتری ابزار مفیدی برای تحلیل کوره قوس الک 2سازیشبیه. ]2[است

سازی نیاز هرچه بیشتر ما را به استفاده از شبیهگیری اندازه هایمحفظه کوره و دشواری استفاده از ابزار

سازی را این سیستم، به دو روش کنترل دستی و اتوماتیک عملیات شبیه .]1[دهدکامپیوتری نشان می-عددی

دهد. این دستگاه قابلیت بومی سازی برای هر نوع کوره قوس الکتریکی با هر میزان ظرفیت و ابعاد و انجام می

و میزان سازی و تزریق بارفلزی به کوره، نوع . پیش از آغاز فرآیند شبیهباشدر نوع سبد قراضه را دارا میه

در پایان . گیردتحلیل قرار میبررسی و مورد با توجه به نوع گونه فولادی  هاآنالیز آن راهمهه ببارفلزی ورودی 

در طول  .شودآماده می از تمامی وقایع برای اپراتور دقیقسازی، یک گزارش جامع و با جزئیات عملیات شبیه

توسط اپراتور می بایست دما، زمان و آنالیز )مذاب و سرباره( سه پارامتر ، سازیزمان عملیات شبیه مدت

 .باشدمی  0هزینه تولید یک تن فولاد مذاب کردن 1کمینه ،هدفنظارت و کنترل شوند و 

کشور  دانشگاه لیورپولدر  5انجمن فولاد جهانمربوط به کوره قوس الکتریکی  آنلاین سازشبیه یک

میزان ترین تحت وب و با کمآنلاین ساز در قالب یک برنامه این شبیه .ساخته شده استطراحی و انگلیس 

گیری رساز تمامی مراحل از انتخاب بارفلزی و گونه فولادی تا بااین شبیه .پذیری نوشته شده استانعطاف

را  ، آنالیز مذاب تخلیه مذابسازی، نین شرایط و مراحل سربارهها به کوره و همچسبدهای قراضه و تزریق آن

 اجزای روی بر عمده طور بهاین است که، ساز از نقاط ضعف این شبیه دهد.میو نمایش به خوبی پوشش 

سازی عدم بومی .ندارد وجود ساز شبیه زمینه پس مورد در اطلاعاتی هیچو  دارد تمرکز ذوب فرآیند شیمیایی

ایجاد ، کنترل اتوماتیک تپ ترانسفورماتورنداشتن پارامترها و تنظیمات اولیه کوره، بارفلزی، مواد افزودنی، و 

 .]0[شونداز دیگر نقاط ضعف این سیستم محسوب میاتوماتیک  برنامه کنترل
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از کشور اسلونی  دانشگاه لیوبلیانا 1ساز دیگر در این زمینه، مربوط به انجمن کنترل اتوماتیکیک شبیه

ضعف این سیستم این  و بررسی ذوب را دارد. ساز توان اجرای سناریوهای مختلف برای کنترلاین شبیهاست. 

 .]5[کندسازی میسازی و مدلاست که، فقط مرحله تصفیه در کوره قوس الکتریکی را شبیه

 
 روش تحقیق

یک کوره واقعی، یک  با های مشابهساز کوره قوس الکتریکی با قابلیتمنظور ایجاد یک دستگاه شبیهبه

افزاری سخت اپراتوری و افزاری منعطف جهت سازگاری با هر نوع کوره به همراه یک میزکارسیستم نرم

ها دارای ویژگیدر این سیستم  سازیشبیهعملیات . (1)شکل  جهت اعمال فرامین کنترلی طراحی و ساخته شد

 ها پرداخته خواهد شد.ادامه به آنباشد که در میافزاری و سخت افزاری نرم یو امکانات

 
 سازشبیه نرم افزار دستگاه

دهد. این سیستم با سازی را انجام میافزاری عملیات شبیهساز بر پایه یک سیستم نرماین دستگاه شبیه

شده  ایجاد VB.Net نویسیبرنامه و زبان Microsoft Visual Studio 2010افزار قدرتمند استفاده از نرم

افزاری این سیستم های نرمباشد. قابلیتمی Microsoft Access 2010است. پایگاه داده این نرم افزار مبتنی بر 

 شوند: به صورت ذیل بیان میاند، جداگانه تعبیه شده ها و صفحاتکه در فرم

 نمایش گرافیکی کلیه مراحل فولادسازی از از زمان پرکردن سبد تا زمان تخلیه مذاب. -

 .است ارائه شدهو کنترل دستی )اپراتوری(  22سطحسازی در دو مد کنترل اتوماتیک مبتنی بر شبیه -

 ها.های قراضه و بارفلزی بهمراه آنالیز آنبندی گونهمدیریت و دستهقابلیت تعریف،  -

 ها.های فولادی و محدوده آنالیز آنتعیین گونهقابلیت تعریف،  -

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

 .(5)شکل با قابلیت تزریق کک و اکسیژن 1داشتن یک لانس سوپرسونیک -

 ، یک لانس تزریق آهک و یک لانس تزریق کک.نیتروژنگاز اکسیژن و داشتن دو مشعل تزریق  -

 آنلاین.صورت هنمایش ولو استند و میزان مصارف گاز، اکسیژن، کک و آهک ب -

 افزاری جهت اعمال فرامین کنترلی موردنیاز.میزکار نرم -
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سایت فولادسازی از جمله، حجم کوره، ظرفیت وزنی کوره،  فرضپارامترهای پیشجدول تعیین  -

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

هک، اکسیژن، های انرژی الکتریکی، مصرف کک، آتعیین پارامترهای هزینه از جمله، هزینهجدول  -

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

 های تلف شده.و انرژی مفیدهای ب جهت محاسبات انرژیتعیین ضرای -

نسفورماتور و داشتن برنامه های مختلف تراتعیین جدول توان و انرژی الکتریکی تزریقی در تپ -

Meltdown تنظیم شده.نقاط ر اساس مقادیر جهت کنترل اتوماتیک و ب 

 های کوره جهت موارد امنیتی و توالی کارها.اینترلاک نمایش -

 نمایش محاسبات بالانس انرژی و بالانس مواد و جرم. -

 نمایش محاسبات میزان جرم و آنالیز سرباره. -

انرژی موردنیاز هر سبد قراضه  محاسبه و نمایش دمای مذاب کوره، میزان مذاب، میزان سرباره، میزان -

 و کل ذوب.

ز، الکترود و نسوها شامل هزینه ناشی از بارفلزی، انرژی الکتریکی و شیمیایی، محاسبه و نمایش هزینه -

 های ناشی از توقفات کوره.هزینه

 .کورهکوره، جهت ایجاد فضای واقعی  کارکرد مراحل مختلف پخش صدای -

تر با استقرار پیش هاانجام گرفته است. این مدل های ریاضیمبنای مدلکلیه محاسبات در این سیستم بر 

 .]1[انددر کارخانه فولادسازی بکار رفته 2سیستم کنترل مرکزی تحت عنوان سیستم اتوماسیون سطح

 سازشبیه و کیفیت سرباره پفکی نیز در این سیستم محاسبات مربوط به آنالیز ذوب و سرباره، میزان بازیسیته

ها و جداول، فرم ،نمایشگرها اشکال گرافیکی، رابط کاربری مناسبی با استفاده از .]7[انده شده استگنج

 .(5-0-1در اختیار اپراتور قرار گرفته است)شکلتفکیک شده  بصورت 1تنظیمنقاط  تعریف

 
 سازافزار دستگاه شبیهسخت

ی افزارسختادوات ، دارای کشدمی دوشکه بار اصلی سیستم را بر  افزارعلاوه بر نرمساز این دستگاه شبیه

ای ساخته شده است که گونهدارد و سیستم به 2سخت افزار این دستگاه جنبه اختیاریبکارگیری باشد. نیز می
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ه شامل افزار این دستگاسخت را نیز دارد. استفادهافزار قابلیت نرم گیری ازبا بهرهافزار و فقط مستقل از سخت

و  اپراتوری انتفال داده بین میزکارآوری و جمعبرای  1الکترونیکی بردیک میزکار اپراتوری و همچنین یک 

 (.2)شکلباشدمی USBکامپیوتر از طریق پورت 

 
 گیری و بحثنتیجه

 گیرد. سازی فرآیند ذوب در کوره قوس الکتریکی توسط این دستگاه در چهار مرحله انجام میهشبی

 .ربوط به کوره قوس الکتریکی: تنظیم و بومی سازی پارامترهای کنترلی و نقاط تنظیم م1 مرحله

 (.1: انتخاب گونه فولادی، بارفلزی و بارگزاری بارفلزی انتخاب شده در سبدها )شکل2مرحله 

 (.0: ذوب، تصفیه و تخلیه مذاب  )شکل1مرحله 

 .سازیشبیهیات : ارائه و بررسی گزارشات مربوط به عمل0مرحله

ها و اهداف سازی در مصرف انرژی و مواد با تنظیم ضرائب مربوطه از جمله خروجیها و بهینهکنترل هزینه

های فرآیند توان به نمایش اینترلاکاز جمله پارامترها و امکانات این دستگاه می باشد.ساز میاین سیستم شبیه

 را ذکر کرد.باز شدن اسلایدگیت کوره و تخلیه مذاب وصل شدن بریکر کوره، عملیات شارژ سبد، از جمله 

 و میزان تجمعی مصارف در طول یک ذوب مربوط به گاز، اکسیژن، کک و آهک 2ایلحظه جریانمقدار 

 د.نشوبه صورت گرافیکی نمایش داده می تزریقی

پروسه را براساس توان نقاط تنظیم می، بصورت اتوماتیک برای شرایط مختلف های متنوعبا تعریف برنامه

مواردی از قبیل تپ ترانسفورماتور، کنترل نقاط تنظیم برای  نمود. ایجاد سبد و ذوب درصد انرژی مصرفی

 تشخیص مرحله تصفیه وباشد. مینرخ تزریق اکسیژن و کک، کنترل نرخ تزریق آهن اسفنجی و آهک 

ها تعریف و در مذاب توسط این برنامههایی برای روشن/خاموش کردن تجهیزات و اندازه گیری دمای آلارم

 .(5)شکل شرایط مناسب  با انتخاب مد اتوماتیک قابل استفاده هستند

گیری و مقایسه عملکرد اپراتورهای مختلف سازی، جهت بررسی و تصمیمپس از پایان عملیات شبیه

ها، نمودارها و ، هزینه. این گزارشات شامل گزارش مصارفبهره بردتوان از گزارشات متنوع این سیستم می

 باشد.غیره می
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 گیرینتیجه

های قوس الکتریکی، ابزاری جهت آموزش اپراتور وکارشناسان سازی فرآیند ذوب در کورهشبیه دستگاه

تولید و بررسی نحوه رفتار فرآیند کوره قوس الکتریکی بر مبنای پارامترهای تعیین شده برای رسیدن به نقطه 

های واقعی را با توان رفتار و عملکرد سیستممیسازی شبیههای تکنیکبا استفاده از . باشدمیو مطلوب هدف 

ساز تمامی مراحل کار فرآیند فولادسازی در این شبیه .های مختلف مورد ارزیابی قرار داداستفاده از سناریو

با تمامی مرحله تخلیه ذوب را  های قوس الکتریکی از قبیل شارژ بار فلزی، مرحله ذوب، مرحله تصفیه وکوره

 دهد.پوشش میجزئیات موردنیاز 
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