
 

 

 برآورد دمای فوالد مذاب در کوره القایی 

 چکیده: 

این مقاله روش اندازه گیری غیرمستقیم درجه حرارت را با اندازه گیری انرژی ورودی به کوره و دما و نرخ جریان 

آب خنک کننده و درجه حرارت در دیواره بیرون جداره کوره القایی به منظور تخمین درجه حرارت فوالد مذاب 

 کوره را ارائه می دهد. داخل 

روش تخمین ، بر اساس درجه حرارت ،  با در نظر گرفتن معادله تعادل حرارتی و استفاده از چند پارامتر برای 

کوره در طول فرآیندها برای تخمین تلفات گرما از کوره بمنظور محاسبه تعادل حرارتی استوار است. از این روش 

 با دقت در کوره القایی تخمین بزنیم. ما می توانیم دمای فوالد مذاب را 

 مقدمه:  -1

این پژوهش به اندازه گیری دمای فوالد مذاب در کوره القایی الکتریکی بصورت غیر مستقیم و طراحی معادله 

تعادل حرارتی با هدف افزایش راندمان برای صرفه جویی در مصرف انرژی و بهبود کیفیت فوالد مذاب بوسیله 

ب مربوط می شود. مشکل مهم فرآیند ذوب این است که ما نمی توانیم بطور مداوم دمای کنترل مداوم روند ذو

فوالد مذاب را اندازه گیری کنیم. در اندازه گیری مستقیم دما توسط ترموکوپل برخی محدودیت ها وجود دارد و 

برخی مواد مخلوط می  درجه سانتی گراد بوده و دارای 1651به دلیل اینکه فوالد مذاب دارای دمای باالتر از 

باشد ، اندازه گیری دما نمی تواند بطور مداوم انجام شود. طول عمر دماسنج ها نیز به دلیل قرار گیری طوالنی 

 مدت در فوالد مذاب نیز کوتاه است. 

د عدم توانایی در اندازه گیری پیوسته دما منجربه نا کارآمدی کنترل دمای فوالد مذاب در طی فرآیند ذوب می شو

بنابراین راندمان انرژی و کیفیت فوالد مذاب کاهش می یابد. بمنظور بهبود روند ذوب الزم است که دمای فوالد 

مذاب و همچنین محدودیت های اندازه گیری سیستم دما درک شود. ما روش های اندازه گیری دمای فوالد مذاب 

ذاب از اندازه گیری انرژی ورودی به کوره، دما را طراحی می کنیم. این روش ها برای برای تخمین دمای فوالد م

و جریان آب سیستم خنک کننده و درجه حرارت در دیواره خارجی جداره کوره استفاده می نماید و ما آزمایش 

را برای تخمین گرمای از دست داده شده در طول فرآیند انجام می دهیم، سپس از معادله تعادل حرارتی  برای 

 فوالد مذاب استفاده می شود. تخمین مقادیر دمای 

 



 

 

  مدل گرم: -2

  برای یافتن مدل گرم کوره از معادله حرارتی کوره استفاده می کنیم. الگوی تعادل حرارتی به شرح زیر است:

 
  

  



 

 

  

گرمای ورودی همان انرژی الکتریکی ورودی است. گرمای خروجی ، گرمایی است که بطور مستقیم به فوالد داده 

که متشکل از گرمایی برای افزایش درجه حرارت فوالد و حرارت ناپایدار فوالد است. با توجه به گرمای از می شود 

 حالت از گرمای تلف شده را می یابیم که عبارتند از تلفات گرما و تلفات برق.  2دست رفته کوره ، 

دیواره کوره به کویل و تلفات گرما از  با توجه به تلفات گرما (حرارت) که شامل گرمای تلف شده از انتقال گرما از

 طریق تابش در کوره و تلفات حرارتی از القای حرارتی سیستم خنک کننده و دیگر تلفات گرماست. 

مکانیزم تلفات گرمایی به دما بستگی دارد که با توجه به تلفات حرارتی ( برق) شامل تلفات گرما در مبدل 

لفات گرما در کویل و تلفات دیگر گرمایی است که مقدار تلفات به مقدار برق (کنورتور)، تلفات گرما در اینورتر ،ت

و مقاومت بستگی دارد. چندین متغیر بیان کننده معادله می باشد که می تواند شامل قدرت برق ورودی به کوره 

نده و ، دمای فوالد مذاب کوره ، درجه حرارت آب خنک کننده ورودی و خروجی  ، میزان جریان آب خنک کن

جرم فوالد باشد که برای طراحی مدل گرما در سیستم طراحی کوره استفاده می شود. ما تالش می کنیم متغیرهای 

گرمایی را از کوره بدست بیاوریم که بتوانیم تا حد امکان درجه حرارت هایی را که در کوره واقعی است را اندازه 

اده شده به فوالد  در فرآیند اندازه گیری دمای فوالد مذاب گیری و تخمین بزنیم. ما متوجه شده ایم که حرارت د

، فرآیندی است که در آن فوالد به مذاب تبدیل می شود بطوریکه هیچ حرارت پنهانی وجود ندارد. ما تنها گرمایی 

  



 

 

دا را یافته ایم که درجه حرارت را افزایش می دهد .از اینرو ما می توانیم این بخش مطالعه برروی حرارت را ج

 کنیم. ما همچنین دریافتیم که گرمایی که درجه حرارت را افزایش می دهد تابع دمای فوالد مذاب در کوره است 

که با درنظر گرفتن تلفات حرارتی در مبدل ، درمی یابیم که تلفات مذکور تابع مقاومت و جریان 

وانیم بطور خالصه بیان کنیم که است. مقاومت و جریان هر دو به قدرت برق ورودی وابسته است پس ما می ت

است که مربوط به تلفات گرمایی در سیستم خنک  تلفات گرمایی در مبدل تابع نیروی برق ورودی

کننده است. این بخشی از گرمایی است که که برای انتقال به سیستم کویل کوره استفاده می شود که تابع نرخ 

 والد مذاب درکوره از جداره کوره عبور می کند که تابع دمای جریان القای حرارتی است. یعنی گرمایی که از ف

و دیگر تلفات گرمایی است وهمچنین فرض می کنیم که آن ها ثابت باشند. بنابراین  مذاب در کوره

هنگام تعویض متغیرهای اندازه گیری شده با متغیرهایی که توابع معادله گرما هستند ما معادله زیر را دریافت می 

  کنیم:

  
در تلفات گرما ناشی از القای  X2از تلفات گرما از برق که تابع انرژی ورودی است و جایگزینی  X1جایگزینی 

 حرارتی در دیواره کوره است که تابع دمای فوالد مذاب در کوره است. 

  
  

 قرار دادن ثابت ها در معادله و در نتیجه رسیدن به یک معادله نهایی 
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 : C3و  A2و  A1با جابجایی ثابت ها 

 بازنویسی میکنیم معادله را بر طبق زیر 

  
دمای فوالد مذاب تخمین زده شده در مرحله  Tsi-1دمای فوالد مذاب در طول دوره تخمین است و  Tsکه در آن 

قبل است.بمنظور تخمین دمای فوالد مذاب در کوره از مدل گرما الزم است که دمای فوالد مذاب در کوره واقعی 

است که با جمع آوری اطالعات از  A3و  A2و  A1حداقل برای یک بار اندازه گیری شود. آزمایش برای تخمین 

بار انجام می شود. در هرزمان ما باید ورودی های مختلف انرژی را با توجه به جزئیات در  4کل فرآیندها برای 

د مذاب در کوره در اولین نقطه شروع می همان زمان تنظیم کنیم. جزئیات محاسبه در اندازه گیری دمای فوال



 

 

شود و ما با تعویض انرژی ورودی برق ، درجه حرارت و نرخ جریان آب خنک کننده و دمای فوالد مذاب در کوره 

در معادله ثابت هستند. پس از آن  A3وA2و A1که در مرحله اول اندازه گیری شده و همچنین فرض می کنیم 

کردیم تازمانیکه دریافتیم که دمای فلز مذاب در کوره با توجه به نقاط مورد نیاز در ما دوباره و دوباره محاسبه 

 آزمایش با الگوی معادله معادله به شرح زیر است: 

پس از محاسبه با توجه به روش 

فوق ، دریافتیم که ثابت های 

A1 وA2وA3  به ترتیب زیر

  هستند:

  نشان داده شود 11ادله بنابراین مدل گرما در کوره القایی باید در مع

  
  امتحان تخمین دما: -3

گرمایی مذکورهنگامی که درجه حرارت مذاب را در نقطه اول تشخیص می  ، معادله تعادل 11از الگوی معادله 

دقیقه طول  11دهیم میتوانیم درجه حرارت فوالد مذاب را در نقطه بعدی برآورد نماییم. نمونه برداری از آزمایش 

نشان  1. 3مجموعه آزمون که جزئیات آن در جدول  5آزمایش در برآورد درجه حرارت توسط  می کشد و دقت

 داده شده است مشخص می گردد. 



 

 

  

  



 

 

    



 

 

 



 

 

  



 

 

  

  

  تجزیه و تحلیل خروجی های تجربی: -4

بار اندازه گیری می شود  24آزمایش ، آزمایش ها با قدرت های الکتریکی مختلف انجام شده و دما در کوره  5در 

.پس از پیدا کردن پارامترهای غیرقابل تشخیص و محاسبه، مجددا برای پیش بینی دمای فلز مذاب و مقایسه آن 

 به شرایط عملیات واقعی نزدیکترند.  2با دمای واقعی فهمیده شد که که هر 

  



 

 

سانتی گراد است. خطای دما ناشی از این درجه  18. 6درجه سانتی گراد است و بنابراین میانگین  9حداکثر خطا  

جرم فوالد مخلوط شده با ظرفیت گرمایی ویژه هر ذوب است و هر ذوب مخلوط های مختلف  A1واقعیت است که 

داشته و شرایط کوره در طول زمان تغییر می کند. بنابراین در بازه زمانی عملیات ، کنترل و استاندارد کردن 

 عملیات کوره دشوار است. 

  خالصه آزمایش: -6

آزمایش از جمع آوری پارامترهای موثر بر درجه حرارت در کوره مثل برق ورودی ، درجه حرارت آب خنک کننده 

ورودی و خروجی نرخ جریان آب خنک کننده آغاز می شود. پارامترهای اندازه گیری شده در معادله تعادل حرارتی 

کوره مورد آزمایش قرار گرفته است.. پس از بدست آوردن مدل محاسبه شده و برای تعیین مدل حرارت مناسب 

گرما از کوره باید برای مقایسه دقت تخمین  ، زمانی که مدل بطور واقعی کار میکند تست شود. در تمام آزمایش 

درجه سانتی گراد خطا داشته و حداکثر خطا بیشتر از  18. 6ما دریافتیم که درجه تخمین زده شده بطور متوسط 

درجه سانتی گراد نیست. پس از در نظر گرفتن خطا از درجه برآورد شده و دمای واقعی ، می توان به شرح زیر  9

 خالصه کرد: 

1- A .در بعضی از آزمایشات تغییر کرده ایت بطوریکه مدل گرما دارای برخی خطاهاست  

ی شوند روش های ساده روش هایی که برای پیدا کردن پیدا کردن پارامترهای غیرقابل تشخیص استفاده م -2

ای هستند بنابراین وقتی که در واقع با کوره با ساختارپیچیده و عملیت انجام می شود مدل بدست آمده دقیق 

  نیست بنابراین درجه حرارت براورد شده خطا دارد.

 برای اندازه گیری دمای مذاب ممکن است در طول اندازه گیری خطاهایی داشته باشد . Rنوع رموکوپل  -3

ین ممکن است به دلیل تجهیزات و یا افرادی که این آزمایش را انجام می دهند باشد. از این رو اندازه گیری ا

 درجه حرارت و برآورد دما ممکن است برخی از اشتباهات ثابت را داشته باشد. 


