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 کاربرد

دارد. در  یفوالدساز  یها¬محصوالت کارخانه یینها تیفیدر ک ییها نقش بسزاابعاد مناسب گندله ی:بنددانه

 یهایژگیاستحکام و و جهیپخت و درنت تیفیها از حد استاندارد خارج باشد کابعاد گندله عیواقع اگر نسبت توز 

و  قیگندله امکان نظارت دق دیولت یبه علت سرعت باال نی. همچندهدیقرار م ریرا تحت تأث یدیتول یهاگندله

 وجود ندارد. یگندله توسط عامل انسان یبنددانه عیمستمر بر توز 

 یفرورفتگ یباال زدگ ،یبارها، شکستگ تیگر  نیماب ازحدشیبارها که شامل: شکاف ب تیگر  یخراب :پالت کار وبیع

 نیماب یها از فضاگندله ایکه  صورتنی. بدشودیها مسبب هدر رفت گندله باشد؛یمشابه م یهایخراب گریو د

و از انتقال حرارت مناسب کوره  رکردهیبارها گ تیگر  نیماب ایو  زندیر یبارها عبور کرده و به درون کوره م تیگر 

 .کندیم یر یپالت کارها جلوگ یها روبه گندله

 یبندمنظور دستهبوده که به یامر مهم و ضرور  داتیمختلف، نظارت بر تول عیدر صنا :سطح تختال وبیع

مانند پارچه، فوالد،  عیصنا شتریدر ب . امروزهشودیانجام م یاحتمال وبیع صیو تشخ تیفیمحصوالت، ارتقاء ک

 عیصنا یگر ختهیاز محصوالت واحد ر  یکی. تختال که شودیانجام م کیصورت اتوماتنظارت به ک،یو سرام یکاش

ها، از ترک یمحصول هر چه عار  نیا تیفیدارد. درجه ک وقفهیب یبازرس به ازین زین شودیفوالد محسوب م

به علت کشش و فشار باال در خطوط نورد،  وبیع نیو در صورت وجود ا رودیها باشد، باالتر مو حفره هایدگیبر 



 یو بازرس دیتختال در مرحله تول یفیکنترل ک رونیازا گردد، خارجاز خط  دیکل نامناسب داده و باش رییتختال تغ

 است. یامر ضرور  کیآن،  قیدق

برش  یچیدارد. از ق ینورد گرم، تختال قبل از ورود به مرحله نورد شکل نامنظم ندیدر فرآ :تختال یچیعملکرد ق

 یدرستبه یچیق نیا کهی. درصورتشودیاستفاده م لیآن به شکل مکعب مستط لیتختال جهت برش تختال و تبد

 بیآس یینورد نها لتکغ نیکه اول شودیطور کامل قطع نکند، موجب متختال را به یانتها اینکرده و سر عمل

 حاضر در کنار خط را دارد. یاپراتورها یبرا یشدن غلتک، احتمال بروز صدمات جان یو به دنبال آن با متالش ندیبب

 

 

 

 و مزایا حلراه

 ر،یتصاو لیگندله خام با استفاده از تحل یبندهوشمند کنترل دانه ستمیس: درصا یبندهوشمند دانه یسامانه

مطلوب ارائه  اریرا با سرعت و دقت بس نیانگیو م یالحظه یبندتواند آمار دانهیها، مگندله یهااندازه لیتحل

 یعوامل نیچنشده است. هممشخص متریلیم ۱۸تا  5گندله از  یهااز دسته کیهر  یدرصد وزن جینتا نیکند. در ا

 یبندبر دانه رگذاریعوامل تأث نیتر مهم یو مقدار مواد ورود سکیبه د یآب ورود زانیم سک،یچون سرعت د

بهبود  یعامل برا نیرگذارتر یتأث حالنیو درع نیتر عیسر  سکیسه عامل کنترل سرعت د نیا انیهستند. از م

 .کند یساز رهیو ذخ ویرا آرش راتییها و هرگونه تغگندله یبنداطالعات دانه تواندیم ستمیس نیاست. ا یبنددانه

کنترل  یبرا یکنترل یهامطلوب، پالس جیبا نتا یبنددانه جینتا در صورت اختالف ،یبنددانه قیاز ارائه دق بعد

صورت خام به یهاگندله یبنددانه جهیو در نت سکیسرعت دور د صورتنی. بدشودیارسال م سکیسرعت د

 .شوندیهوشمند کنترل م

 :هایژگیو

 نیانگیو م یاصورت لحظهبه یبنددانه یارائه آمارها 

 مطلوب یبندمنظور دانهبه سکیدور د کیکنترل اتومات 



 صورت نرمبه سکیکنترل دور د 

 یبنددانه جینتا ویداده و آرش گاهیپا هیته 

 هشدار ستمیمجهز به س 

را با  وبیع نیا تواندیپالت کارها، م وبیع صیسامانه هوشمند تشخ :پالت کار درصا وبیع یبازرس یسامانه

 نیسامانه همچن نیکند. در ا بارها در هر پالت کار را مشخص تیگر  یو گزارش و درصد خراب ییدقت باال شناسا

عدم وجود  ایبرگشت پالت کارها نصب شده است، وجود  ریمس نییکه در پا یسیمغناط یاستفاده از حسگرها ای

 شودیگزارش م وبیعنوان پالت معباشد، آن پالت به وارهیفاقد د یپالت کهی. درصورتشودیمشخص م هاوارهید

 کهیو درصورت شودیم نییپالت تع کیاز سه ستون  کیخمش هر  زانیم فراصوت یبا استفاده از حسگرها و

 .شودیگزارش م وبیعنوان پالت معباشد، پالت موردنظر به متریسانت 2 یعنیمجاز  ازحدشیخمش ب زانیم نیا

 :هایژگیو

 در هر پالت وبیمع یبارها تیو ارائه آمار درصد گر  وبیمع یبارها تیگر  صیتشخ 

 کارپالت یهاخمش ستون زانیم صیتشخ 

 در هر پالت هاوارهیعدم وجود د ایوجود  صیتشخ 

 یو اعالم درصد خراب وبیمع یهاپالت یمعرف 

 پالت کارها وبیاز ع یبانک اطالعات هیو ته یساز  ویآرش 

 

 کی یاصل وبیانواع ع تواندیسطح درصا م یسامانه هوشمند بازرس :سطح تختال درصا وبیع صیسامانه تشخ

ها نموده و آن ییرا شناسا هایو ناخالص یاو ستاره یعرض ،یطول یهاشامل ترک یسطح وبیتختال از جمله ع

 .کند انیباشد ب یصنعت یافزارهابا سخت یساز ادهیکه قابل پ یاگونهبه را

 :هایژگیو

 ریبر پردازش تصو یمبتن یاو ستاره یعرض ،یطول یهاترک صیتشخ 

 تختال ینییو پا ییسطوح باال یامکان بازرس 

 ابعاد تختال برش خورده با دقت باال صیتشخ 



 برخط تختال شینما 

 ویحذف پرسپکت 

 هر تختال وبیکل تختال و در صورت وجود ع ریداده از تصو گاهیپا هیته 

را فراهم ساخته  یتختال بستر  یچیعملکرد ق یسامانه هوشمند بررس :تختال درصا یچیعملکرد ق یسامانه بازرس

توقف خط  یبرا یر یگمیدر تصم یچیبه اپراتور ق نیماش یینایو ب ریپردازش تصو یهااست تا با استفاده از روش

 .کمک کند دیتول

 :هایژگیو

 شدهدهیبر  یهایچیبرخط سر ق شینما 

 ریبر پردازش تصو یمبتن هایچیسر ق صیتشخ 

 داده گاهیدر پا ریتصاو یساز رهیذخ 

 یچیق حیدر صورت عدم عملکرد صح یامکان هشدار ده 

 هایچیطول و عرض سر ق شیو نما یمحاسبه 

  یطیمح یهایمانند بخار آب، روغن و آلودگ یطیسخت مح طیبرابر شرامقاوم در 
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