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 یپژوهش شنهادنامهی ف پیتعردرخواست 
RFP 

 

 شماره کد پروژه: 

 

 مشخصات طرح  -1
 عنوان، شرح، شماره کد و واژگان کلیدی  -1-1

 : عنوان طرح 

 گیری دینامیکی دمای بستر گندله در طول کوره استحکام گندلهطراحی، ساخت و تست دستگاه اندازه   

 : مقیاس آن ماهیت طرح و  

 ماهیت طرح  •

   ن ی اد ی د(بن                        فناوری جدید   ایجاد ج(                   ب( توسعه محور                 محور   مسئلهالف(  

 : مقیاس طرح  •

                           سرباز نخبه  ج(          ان ی دانش بن   ی ها و شركت   ها دانشگاه ب(        ی ل ی الت تكم ی تحص   یی الف( دانشجو 

   د ی اسات   ی (  فرصت مطالعات د 

 طرح: ت  ی اولو  •

            بلند مدت                   ان مدت  ی م                كوتاه مدت  

 ( تحقیقاتی   )تشریح وضعیت موجود و ضرورت انجام طرح   ضرورت انجام  -2-1
متر آماده شده و جهت میلی  16-8سازی، گندله خام متشکل از کنسانتره آهن مگنتیتی بصورت کروی در ابعاد  در کارخانه گندله

 pallet carباشد که تعداد زیادی می traveling grateها کوره ترین کورهشود. از متداولپخت به کوره استحکام گندله وارد می
متر کوره حمل کرده و به ترتیب   156رار گرفته و گندله خام ریخته شده روی خود را در طول  بصورت پیوسته و پشت سر هم ق

کند. در تصوویر کنی عبور میگرم و خنکگرم،  کنی، پیشاز نواحی خشک
شوود کوه کوف آن بوا مشاهده میمتر    4*1.5با ابعاد  یک عدد پالت کار  

grate bar  پوشانده شوده و دو لبوه جوانبی آنside wall  نصوب شوده
است. برای محافظت از کف و دیواره مقداری گندله پخته شوده در کوف 

دیوواره جوانبی در کنار و  مترسانتی 10و به ارتفاع  hearth layerبعنوان 
متر گندله خام روی سانتی 40شود و سپس  ریخته می  side layerبعنوان  

 ود. شآنها ریخته می
ها در طول مسیر پروفیل دمایی مشابه با تصویر روبرو را مشاهده گندله
در حوال حاضور امکوان کننود.  را تجربوه می  C°1300کنند و دمایی تا  می

های مختلف در عرض کوره وجود گیری دمای بستر گندله در ارتفاعاندازه
ختلوف هوای مندارد و دانستن آن ما را از وجود حرارت کوافی در ارتفاع

جهت پخت با کیفیت بستر گندله و همچنین عدم وجود حرارت زیاد در 
سوازد. مجاورت کف و دیواره پالت کار جهت محافظت از آن مطلو  می

گیری انودازهای است کوه  لذا هدف این پروژه طراحی و ساخت مجموعه
 دمای بستر گندله را در حین عملیات پخت گندله انجام دهد.
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 اثربخشی   بینی پیش    -3-1
توان از آن جهت پایش و بهبود پخت در بستر گندله بهره بورد و همچنوین از دموای در صورت ساخت موفق این دستگاه، می

تفواوت پروفیول  2و  1گیری در کووره کارخانوه پالت کار در حین کار در نواحی مختلف کوره آگاه شد. همچنین با انجام انودازه
هوای برخی علل رخدادهای متفاوت در آنها احتماال قابول شناسوایی خواهود بوود. همچنوین در انجوام پروژهدمایی این دو و  

 سازی استفاده نمود.گذاری نتایج شبیهها جهت صحهگیریتوان از نتایج این اندازهسازی سیاالتی کوره، میشبیه

 محدوده طرح  -2
   پیشنهادی   شرح کار  -1-2

گیری دینامیکی دمای بستر گندله و تست آن در کوره کارخانه شماره یوک و هدف این پروژه طراحی و ساخت مجموعه اندازه
متور  4در چند نقطوه از عورض عایق حرارتی  ای  در حال حاضر تعدادی ترموکوپل در غالف لولهباشد.  گهر میسازی گلدو گندله

 12گیری دموا و همچنوین یوک دیتواالگر ازهپالت کار و در چند ارتفاع مختلف جهت انود 
ت که بنا به دالیلوی نظیور خرابوی سجهت ثبت داده در کارخانه موجود ا  Omegaکاناله  
گر، باطری، سختی انجام عملیات و غیوره بالاسوتفاده مانوده اسوت و قورار اسوت دیتاال

به شورح زیور   یمالحظاتمحصول این پروژه جایگزین آن شود. لذا برای محصول جدید  
  :مد نظر است

هووای مختلووف را و در ارتفاع پالووت کوواربایسووتی دمووای چنوود نقطووه در عوورض  -
 کاناله مدنظر است. 16گیری نماید. لذا یک دیتاالگر اندازه

را داشته و در مقابول ایون دموا مقواوم   C°1500-0گیری دما در رنج  امکان اندازه -
 دستگاه مناسب شرایط کاری کوره باشد. IPلذا  وم باشد.همچنین در مقابل گرد و غبار آهنی مقا باشد.

 ثانیه باشد. 1 و رزولیشن زمانی ثبت داده C°1 گیری دمااندازه دقت -
تواند طول بکشد و دقیقه می 60تا  25مسیر رفت پالت کار در کوره )در دمای پخت گندله( بسته به سرعت حرکت آن  -

 دقیقه است. 120برداری دیتاالگر لذا حداقل زمان داده دمای محیط( خواهد بود.همین مقدار نیز در مسیر برگشت )در 
ریزد. مکانیزم باید متری نصب شده که الیه گندله خام را کف پالن کار میسانتی 10در ابتدای کوره یک شوت در ارتفاع   -

های مختلف بوه آن برخوورد ننماینود. )در صوورت پیچیوده و های نصب شده در ارتفاعای باشد که ترموکوپلبه گونه
 ار جایگزین پیشنهاد گردد(پرهزینه شدن مکانیزم، راهک

 و همچنین سایر قطعات دشوار نباشد.سال باشد و امکان تهیه مجدد آن  3طول عمر باطری دیتاالگر حداقل  -
 . جهت اتصال به کامپیوتر و انتقال داده باشد  USBسیم باشد. دارای پورت  تواند با سیم یا بی دیتاالگر می  -
ویندوز    افزار نرم  - داده   10تحت  نمایش  قابلیت  نمودار  با  و همچنین  اکسل  فرمت  در  جدول  بصورت  شده  ثبت  های 

به عنوان امتیاز مثبت تلقی خواهد   real-timeنمایش داده بصورت  امکان  زمانی و مکانی در طول کوره باشد. ضمنا  
 ( . داشته باشد  مدت طوالنی  برداری گیری مقاومت کافی برای داده )این آپشن تنها در صورتی که مجموعه اندازه شد.

 به عنوان امتیاز مثبت تلقی خواهد شد.   د در بسترمیزان اکسیژن موجوهای گیری و ثبت داده امکان اندازه -
 به عنوان امتیاز مثبت تلقی خواهد شد. بستر گندله رطوبت  درصد های گیری و ثبت داده امکان اندازه -
 های فشار بستر به عنوان امتیاز مثبت تلقی خواهد شد. گیری و ثبت داده امکان اندازه -
 ( و محصول مورد انتظار    ها خروجی نتایج مورد انتظار )  -2-2

 های مطالعاتی محقق گزارش 
 مدارک طراحی، دیتاشیت سنسورها و دیتاالگر 

 ساخت و تست موفق محصول
 هایی جهت ارتقا محصولپیشنهاد و ساخت مکانیزم 

 پروژه   ی محل اجرا  -3-2
 گهرکارخانه گندله سازی شماره یک و دو گل طراحی و ساخت در کارگاه محقق و اجرا و تست در 

باشد. جهت ارائه توضیحاا  بحتی ر و شی ام دنیودن م یائم ای نیاجی دو جل یه می  1402شود مهلت ارسال پروپوزال تا پایان فروردین  یادآور می

 wax-kwvm-meet.google.com/oqkدر گوگیم محیت بیه آدر     10-9سیاتت    1402فیروردین    15و    1401اسی دد    15مجازی در تاریخ  

 در صور  هناهدگی قبلی فراهم است. 1401اس دد  22برگزار خواهد شد. ضندا امکان بازدید یضوری در تاریخ 


