
  
 
 
 

  



  
 
 

به عملکرد  وابستگی پارامترهای تولید

مهم به  رگولیشن، آن را الکترود ستمیس

 یکیکوره قوس الکتر درعنصر ترین 

(EAF) های پاتیلیکوره  و (LFتبد )لی 

  .نموده است

در سیستم الکترود رگولیشن شرکت رامان 

 بهینه سازی  OptiRegفکر با نام تجاری 

توان  میبا تنظ مذاب به یانتقال انرژ ندیفرآ

به صورت اتوماتیک  یکیالکترقوس  و طول

بر اساس  شرایط مختلف ذوبدر و 

Profile  ها وPolicy  های از پیش تنظیم

 .پذیردمی  انجام ،شده

 

  

  

 OptiRegمشخصات   
oافزار استاندارد، مقاوم و مناسب با شرایط سخت سایت های فوالدسازیسخت 

oدرابط کاربری جامع، قدرتمند، روان و کاربر پسن 

oسازی:موردنیاز جهت آنالیز و بهینه هایوجود کلیه داده 

 پارامترهای الکتریکی )ولتاژ، جریان، توان، امپدانس، ضریب توان،... (✓

 اطالعات فرآیندی  )شماره ذوب، انرژی، زمان ذوب، مقدار شارژ، ... (✓
 پارامترهای کنترلی)طول قوس، شاخص پایداری، شاخص خوردگی نسوز،..(✓

 

 

 

 معرفی 

  OptiReg 

 دـپارامترهای تولیوابستگی 
 به عملکرد الکترود رگولیشن

o  کیفیت و کمیت ذوب 
o )مصارف عمده )انرژی، الکترود، نسوز 
o ( زمان ذوبPower On Time) 
o ( زمان توقفPower Off Time) 

 



  
 
 

ویژگی های متمایز  

OptiReg 
 

 

  

 (Auto Profile and Policies) پروفایل اتوماتیک

oعدم کارکرد دستی و سلیقه ای 

o جاری نمودن سیاست های تولید 

o تبدیل تجربه و دانش به روال های سیستمی 

o  باالتر نسبت به کارکرد دستیبازدهی 
 

 سفارشی سازی

o سیستم های کورهعدم نیاز به  انجام تغییرات اساسی در سایر  

oپذیری تطبیق با شرایط موجود و قابلیت انعطاف 

o سازمان آینده حال و توسعه مطابق با نیازهایامکان اعمال 

 

 



  
 
 
  

Working Points 
ترسیم لحظه ای نقطه کار بهینه کوره 

 انسترcircle Diagram قوس براساس 
 

Histogram 
 هارسم توزیع جریان الکترود

 

 ابزارهای تحلیل و بهینه سازی 

OptiReg 

Trends 
 پارامترهای الکتریکی، فرآیندی، کنترلی هرسم نمودار کلی

 به منظور تحلیل شرایط  

Reports 
 گزارش نهایی پارامترهای ذوب

 

 

 



  
 
 

 كاهش مصرف انرژی
o اپراتور و  دستی لکردعمحذف 

 كاركرد كوره براساس پروفایل اتوماتیک    

 

 دستاوردهای حاصل از   

OptiReg 

 كاهش مصرف الکترود

o كنترل بهینه طول قوس و مقدار جریان نقطه كار 

o های چندگانهالکترود به لطف وجود پروتکشنكاهش شکست 

 كاهش مصرف نسوز

o نقاط خوردگیتشخیص سریع 

o اصالح تنظیمات در هر یک از نقاط بدنه كوره 

 كاهش هزینه های تعمیراتی

oیابی سرعت و سهولت در عیب 

o كاهش خرابی، كاهش هزینه و نفر ساعت تعمیراتی 

oكاهش هزینه قطعات یدكی و افزایش طول عمر تجهیزات 

o ناشی از جریان های پیک لحظه ایحذف توقفات تریپ پست 

 

 



  
 
 

 انتقال دانش فنی 
 

oبرگزاری آموزش ها پس از استقرار سیستم 

 و پیش از تائید نهایی سیستم توسط كارفرما    

 هدف از این آموزش ها

 افزایش توانایی كاربران سیستم به منظور:

 برداری،بهره

 انجام تنظیمات بهینه،  

 نگهداری تجهیزات سخت افزاری

 نگهداری نرم افزار سیستم،

 یابی و تعمیراتعیب 

  

oها و محتوای دوره آموزشی با هماهنگی كارفرماریزی سرفصلبرنامه 

 

 



  
 
 

 

 ارائه خدمات پشتیبانی 

 ترین زمانتماس تلفنی: پاسخگویی در سریع✓

 های ریموت و خدمات از راه دورخدمات ریموت: استفاده از سرویس✓

 خدمات حضوری: اعزام كارشناس به محل پروژه✓

 

o گارانتی كلیه سخت افزارها 

 و نرم افزارهای سیستم     

oسازی آنافزارها و بهینهنرم پشتیبانی 

 درصورت مشاهده یا گزارش موارد نیازمند اصالح كارفرما    

 

oافزاریافته از نرمهای آتی توسعهنسخه ارائه 

 

 

o و رفع مشکالت احتمالی كاربران مشاورهارائه خدمات 

 برداریافزایش كیفیت بهره در جهت     

 و نگهداری سیستم     

 

  

 پشتیبانی فنی    

 و ضمانت
 

 



  
 
 
 

 


