
 

 

 

 

 

 

و  ، کربنژناکسیمیزان گیری با قابلیت اندازهسنج مذاب کوره و پاتیل حرارتدستگاه 

 موجود در مذاب در کارخانه فولادسازیآلومینیوم 

 

 سیاوش ناصرپور،  1عباس محمدی
 گروه ملی صنعتی فولاد ایران

 

 چکیده

ژن و همچنین محاسبه و نمایش میزان اکسی مذاب دمايو پردازش  گیرياندازه امكان دستگاه این از استفاده با

داخل  در .باشدمی میسر  Sو  R ترموکوپل براي نوع فولادسازي پاتیل و کورهو آلومینیوم محلول در مذاب 

 مشابه هايستگاهد وبدهد موجود نیست،  هاي ویژه را پوششقابلیت این بتواند که بومی دستگاه گونههیچ کشور

 نیز آنها یمتق افزایش احتمال تحریم بدلیل اخیراً که هستند گرانقیمت بسیار ،بودن انحصاري بدلیل خارجی

 مواقع باغل در و برهزینه بسیار اشكال، و خرابی صورت درهاي خارجی یابی دستگاهتعمیر و عیب. دارد وجود

از در شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران آغاز و  1311این دستگاه از سال  و ساخت طراحی .است نتیجهبی

 . ه استبرداري رسیدبه بهره 1311سال 

 
 فولادسازي.پاتیل، ، ، کوره قوس الكتریكیمذاب، حرارت سنجکلمات کلیدی: 

                                                           
1 oxinauto@gmail.com 



 مقدمه

 ايگسترده مقیاس در نوزدهم قرن اواخر تا اما است، داشته وجود از هزاران سال پیش تاکنون فولادسازي

. ستا کرده ایفا مدرن و وسطایی قرون ، باستانی جوامع توسعه در مهمی نقش فولادسازي. [1]بود نشده تجاري

. [1]ته استگرف انجام روم و هند باستان، چین باستان، ایران در کلاسیک دوره در فولاد ساخت اولیه فرآیندهاي

 این و موجود باشد مختلف مدلهاي در سنجحرارت دستگاه چندین است ممكن فولادسازي کارخانه یک در

همراه هب نیز زیادي نت هايهزینه همچنین و بود خواهد گیرياندازه دماهاي اختلاف و تضاد ایجاد باعث مسئله

 وسعهت قابلیت که باس پروفی شبكه با و است PLC سیستم بر مبتنی جدید سنجحرارت (.1)شكل  داشت خواهند

 ردازشگرپ سیستم یک با فقط سنجحرارت دستگاه چندین توانمی دارد، براحتی را صنعتی کارخانه یک در

 دما لافاخت ایجاد به منجر که مختلف هايدستگاه تمامی ها،هزینه در چشمگیر کاهش ضمن تا ساخت مرکزي

 .شود استفاده PLC بر مبتنی جامع و یكپارچه دستگاه یک آنها جاي به و شده برچیده شوند،می

 رموکوپلت نوع از آن ورودي آنالوگ کارت و است صنعتی کاملاً سیستم یک دما گیري اندازه دستگاه این

 فرض با دستگاه گیرياندازه دقت. شود می شامل را R و S جمله از دمایی استاندارد هايتایپ انواع که است

 سلسیوس درجه 1 حدودمیزان خطایی در ... و ارتباطی بلاک،کابل تیپ،کنتاکت تمپ دما، لانس بودن سالم

 .(1دارد )شكل

 سنجش مورد( Ferrotron شرکت ساخت) میت چک بنام دما استاندارد تستر دستگاه یک توسط سیستم این

 خطا درصد میزان پروب،مقدار  و( سلسیوس 1111 و 1011،1011) دما ثابت مقادیر ارسال با که گیردمی قرار

متوجه صحت عملكرد دستگاه  دقیق ابزارواحد  پرسنل طریق این از که دهدمی نشاندر صورت وجود  را

 (.3شوند )شكلمی

 
 روش تحقیق

وجود مشكلات عدیده در گیري دماي مذاب، پارامتري مهم و ضروري در فولادسازي است. کنترل و اندازه

شتباه اهاي حرارت سنج، موجب بروز توقف در روند تولید و اغلب موجب نمایش دستگاه بردهاي الكترونیكی

  در نمایش دماي مذاب خواهد بود.

سنج اي جهت طراحی یک دستگاه حرارتگیري و نمایش دما، انگیزههاي اندازهگرانقیمت بودن دستگاه

  .(1)شكل هاي ویژه در سایت فولادسازي شرکت گروه ملی صنتی فولاد ایران شدمذاب با قابلیت



افزاري مورد بررسی باشد، از دو بعد سخت افزاري و نرمزیمنس می PLC-300این سیستم که مبتنی بر یک 

 قرار خواهد گرفت. 

 
 سنجحرارت افزار دستگاه سختسیستم 

باشد زیمنس می PLCتر اشاره شد، سخت افزار این دستگاه مبتنی بر یک سیستم ماژولار همانطور که پیش

را دارد،  Sو  Rکه با استفاده از یک کارت آنالوگ ورودي از نوع ترموکوپل که قابلیت تنظیم بر روي نوع 

 گردد.خواند. در زیر سخت افزار این سیستم معرفی میمیزان میلی ولت دماي ورودي را می

 .براي محاسبات سیستم CPUکارت  -

 .دماي مذابولت میلیبراي خواندن  Analogue Inputکارت  -

 ولت اکسیژن محلول در مذاب.براي خواندن میلی Analogue Inputکارت  -

 .هاي علامتهاي باینري مثل چراغبراي ارسال خروجی Digital Outputکارت  -

 .اتوماسیون بالايبراي ارتباط و انتقال داده به سطوح  Industrial Ethernetکارت  -

 راي خواندن دما از نقاط مختلف سایت فولادسازي.ب Remote I/O (ET200M)کارتهاي  -

 .براي نمایش و تنظیمات پارامتریک سیستم Operator Panelسیستم  -

 سازي میزان خطاي سیستمی.براي جبران pt100سنسور  -

 هاي محلی دما.نمایشگر -

حال  پاتیل درمذاب کوره پاتیلی و مذاب کوره قوس الكتریكی، مذاب این دستگاه جهت خواندان دماي 

 بكار گرفته ET200Mهاي و کارتباس شبكه پروفی با استفاده ازگري )سه نقطه از سایت فولادسازي(، ریخته

سیون مااتو 1این دستگاه از طریق شبكه اترنت صنعتی با سطح مانیتورینگ و سطح(. همچنین 1)شكل شده است

 باشد.در ارتباط می

در  EMFولتی به عنوان میزان میلی ورودي آنالوگ کارتیک  توسط منطقه هر در همچنین دستگاه این

 و %2O PPM  ،C مشخص فرمول یک در قرارگیري از بعد ولت میلی مقدار این که کندمی دریافت مذاب را

AL% دارد می اعلام و محاسبه را. 

صورت بروز خرابی در در باشد، می PLCاین دستگاه مبتنی بر سیستم ماژولار افزار سختجایی که از آن

 توان کارت آسیب دیده را جایگزین نمود.اي نسبتاً کم میراحتی و با هزینهافزار، بهسخت

 



 سنجحرارتافزار دستگاه نرمسیستم 

 SCL باشد، با استفاده از زباناز آنجایی که خواندن دماهاي ورودي، مستلزم اعتبارسنجی و بررسی دقیق می

امه این در ادامه الگوریتم پردازشی و برنکه انعطاف پذیري بیشتري براي کدنویسی دارد، استفاده شده است. 

 گردد:دستگاه بیان می

ز خوانده شده ا هايولتمیلیسنجی نحوه محاسبات و صحت ،خطاهاشناسایی تمامی قواعد مربوط به  -

از لانس،  EMFو  مدت زمان خواندن دمادر طول شده است.  لحاظنویسی هاي برنامهطریق تكنیک

اعتبار باشد، سیستم قابلیت چنانچه بدلیل خرابی کنتاکت بلوک یا ترموکوپل، دماي خوانده شده بی

 دارد.هاي مربوطه را به اپراتور اعلام مینقص را دارد و آلارماین تشخیص 

پنل، یک رابط کاربري براي نمایش بر روي اپراتور  Simatic Wincc Flexibleافزار با استفاده از نرم -

 و همچنین تنظیم پارامتریک ایجاد شده است. %AL و %2O PPM  ،C میزان دما و در نقاط مختلف

براي ارسال اطلاعات به بانک   1یک برنامه ارتباطی MicroSoft Visual Studioبا استفاده از زبان  -

SQL Server  مربوط به سرورLevel2  ایجاد شده است. این برنامه بر روي یک کامپیوتر مجزا نصب

 و بكارگرفته شده است.

، تنظیم و تعیین این قابلیت به صورت  Sو  Rبا توجه به ترموکوپل موردنیاز فولادسازي در دو نوع  -

 بردار قرار داده شده است.افزاري و با تعیین سطح دسترسی مناسب در اختیار بهرهنرم

باشد. محاسبات مربوط به نمایش اکسیژن، کربن و آلومینیوم محلول در مذاب وابسته به دماي خوانده شده می

توان این سه مقدار را محاسبه کرد. نمایش ولت جداگانه میپس از خواندن و محاسبه دماي مذاب، از طریق میلی

کمک  مواد افزودنیعدم تزریق اکسیژن و یا گیري سریع در تزریق بردار جهت تصمیماین سه مقدار به بهره

 شایانی خواهد کرد.
 

 گیری و بحثنتیجه

هایی که ضمن هاي زیادي براي کارخانه فولادسازي ایجاد شده است. مزیتبا ساخت این دستگاه، مزیت

ین اهاي تعمیر و نگهداري دستگاه موجب کاهش توقفات واحد ابزاردقیق نیز شده است. در ادامه کاهش هزینه

 گردند:مزایا ذکر می

                                                           
1 Communication Server 



 با این)تا قبل از این ، دستگاه حرارت سنج ایرانی  هاي مشابه خارجیتر نسبت به نمونهقیمت بسیار پایین -

 .وجود نداشت(هاي ویژه قابلیت

  .هاي آن به سادگی در صورت نیازو تغییر در برنامه ءقابلیت ارتقا -

وسط شبكه ت یكپارچه فقط توسط یک دستگاه از آن،سنج بصورت قابلیت ایجاد چندین دستگاه حرارت -

 .پروفی باس با کمترین هزینه ممكن

  .قابلیت ایجاد سیستم مانیتورینگ علاوه بر نمایشگر دما، براي دستگاه هاي حرارت سنج -

  .بصورت دلخواه و بسته به شرایط بتعیین سایر پارامترهاي محاسبات دما و پرو -

 .براي جبران سازي برخی خطاهاي غیرثابت در اندازه گیري دماتنظیم یک ضریب یا فرمول مشخص  -

رفع اشكال و تعویض قطعات بسادگی و با کمترین هزینه  در صورت خرابی یا ایجاد اشكال در قطعات،  -

 صورت می گیرد. 

 

 
 

 گیرینتیجه

آلومینیوم  گیري میزان اکسیژن، کربن واندازه سنج مذاب کوره و پاتیل با داشتن قابلیتدستگاه جدید حرارت

در سایت فولادسازي در سه نقطه بكارگرفته شده است. این سه نقطه توسط  1311موجود در مذاب از سال 

با سیستم مرکزي متصل هستند. این دستگاه ضمن برطرف نمودن مشكلات عدیده  باسشبكه صنعتی پروفی

 ها نقش بسیاري داشته است.گذشته، در کاهش هزینه

 جدید سیستم سیستم های پیشین ویژگی

 خیلی بالا نسبتاً بالا قابلیت اطمینان

 پایینخیلی  خیلی بالا قیمت

 نسبتاً پایین خیلی بالا هزینه و تخصص نگهداری و تعمیر

 دارد ندارد نرم افزاری و سخت افزاری قابلیت ارتقاء وگسترش

 دارد دارد قابلیت ارتباط با شبکه صنعتی

 دارد ندارد اکسیژن ، کربن و آلومینیوم قابلیت پروب گرفتن

 همه انواع استاندارد  تعداد کم پوشش دادن انواع تایپ های اندازه گیری دما
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