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) فارسي( عنوان پروژه .1

)انگليسي(عنوان پروژه .2

نوع پروژه .3

توسعه اي ����كاربردي                               ����بنيادي                                 ����

پروژه درخواستخالصه .4

سازي بهينههاي اتخاذ شده در شركت فوالد هرمزگان مبتني برژيدر صنعت آهن و فوالد و استراتاهميت مصرف انرژي با توجه به 

.اي با اهداف زير انجام گرددواحد تحقيق و توسعه در نظر دارد تا پروژهمصرف انرژي و افزايش راندمان،

جويي در مصرف انرژيجهت صرفهبررسي عوامل موثر بر مصرف انرژي در كوره هاي قوس و ارائه راهكار •

سرباره جهت بهبود راندمانFeOكاهنده ميزان تعيين عوامل •

ها مصرف الكترود گرافيتي و تعداد شكستمرتبط با بررسي عوامل فرايندي و تكنولوژيكي •

بندي شارژ مواد، مقدار مواد مصرفي و خود مشخصات الكتريكي قوس بر ميزان مصرف بررسي تاثير نرخ شارژ مواد، زمان•

انرژي و راندمان

رايندي نظير بازيسيته، تزريق اكسيژن، تزريق گرافيت، حفظ سرباره پفكي و ساير موارد همراه با كنترل بررسي عوامل ف•

بهينه آنها جهت كاهش مصرف انرژي و الكترود و افزايش راندمان

هاي قوس الكتريكيعوامل موثر جهت كاهش مصرف انرژي، افزايش راندمان و كاهش مصرف الكترود در كورهبررسي 

Investigation of Effective Factors for Energy Consumption Saving, Yield Increase and Reduction of
Electrode Consumption in Electric Arc Furnaces
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دست آوردها و نتايج مورد انتظار پروژه .5

پروژهمدت زمان الزم براي انجام .6

هاي آزمون طي يك دوره در ذوب% 10سرباره به ميزان حداقل FeOو كاهش % 5كاهش مصرف انرژي الكتريكي تا •

مشخص 

)حداقل دو ماه(گيري مصرف در يك دوره زماني مشخص هش مصرف الكترود و تعداد شكست با توجه به اندازهكا•

هاي ذوب و مراحل آن جهت موارد فوق و ارائه راهكار به دفتر فني ناحيه فوالدسازيسازي عملياتبهينه•

و بندي شارژ مواد، كنترل مصرفي، زمانسازي مصرف اكسيژن، مصرف گرافيت، نرخ شارژ مواد ارائه راهكار جهت بهينه•

ساير پارامترهاي فراينديسرباره پفكي و حفظ 

. گرددمطرح ميدفتر فني ناحيه فوالدسازيو بنا بر نظر ناحيه فوالدسازيساير موارد با توجه به نياز زماني 

سالتا حداكثر يكبر اساس پروپوزال پيشنهادي 


