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 چکیده

شده توسط  یدچند اثره که از بخار تول یرتقط کنیرینآب ش یستمس یک یو اقتصاد یفن یابیمطالعه، ارز یندر ا

ارائه شده است.  کند،یاستفاده م یرجانگل گهر در شهر س یسازه گندلهارخاناز ک یخروج یگازها یحرارت اتالف

ماهه از  5دوره  یکگهر در گل یسازگندله ارخانهک یجرم و انرژ یمعادالت بقا ی،حرارت اتالف یابیبه منظور ارز

شامل  یسازبه کارخانه گندله  یدهنده ورود یلتشک یانجام شده است. اجزا 1394مرداد  31تا  ینفرورد 1

داغ پخته شده به عنوان  هایو گندله یگاز خروج ینشده، همچنخام و پخته  هایو گندله یعیتازه، گاز طب یهوا

قرار گرفته  یبصورت جداگانه مورد بررس یو مصرف انرژ ید. سهم هر بخش در تولباشدیم هدر نظر گرفت یخروج

در نظر گرفته  یتبه همات یتمگنت یداسیونو اکس یتریو پ یعیطبتن گاز از سوخ یشده ناش یدتول یاست، انرژ

 ی،حرارت اتالف لیاز کوره بواسطه گازهای خروجی به عنوان منبع اص یبه انرژی خروج یژهو یکردشده است. رو

 خنک آب و هاپخته شده، پالت یها-گرمای نهان بخار آب، انرژی ذخیره شده در مواد مانند گندله ینهمچن

 یحرارت یبه شکل انرژ یاتالف گرمای غالب بخش که شد مشاهده. شد داده اختصاص کوره نهبد از تابش و ندهنک

حرارت  یابیباز ی. براشودیشده در جو، حمل م نتشرشده در احتراق و م یدتول یخروج یاست که توسط گازها

مقاوم  یلنیات یاد پلشده است، که از جنس مو یپوسته و لوله طراح یمبدل حرارت یک ی،خروج یگازها یاتالف

به  آید،یبدست م یتجرب هایکه از داده یابی،قابل باز یساخته شده است. انرژ یکسولفور یداس یدر برابر خوردگ

 یدی،بخار تول یزاندر م یادی. با توجه به نوسانات زکندیبخار آب عمل م یدتول یبرا یازمورد ن انرژیعنوان منبع 

شده  یدتول یکمک یلربو یاو  یمبدل حرارت یلهکه بوس یشده است. بخار جبران آن استفاده یبرا یکمک ریلاز بو

 یستمس یاقتصاد یلشده است. تحل ادهاستف یریآب تقط یساز یریندر واحد ش یاست، به عنوان منبع بخار ورود

بر اساس  یهرماره بازگشت سدو ینو همچن کند¬یکار م یینکه بر اساس حرارت دما پا یریکن تقط یرینآب ش

پروژه پژوهشي: امكان سنجي فني و اقتصادي استفاده از گرماي اتالفي دودکش واحد گندله سازي جهت شیرین سازي   عنوان پروژه:

 MEDآب به روش 

 سینا گودرزي  محقق: دانشجویي نوع: 

 یميعزیز کر، مهدي محمد رضا احمدي مشاور صنعتي: یشرفتهپ يو فناور يصنعت یليتكم یالتدانشگاه تحص   دانشگاه :

دکتر محمد رهنما، دکتر ابراهیم جهان شاهي   ما:راهن استاد

 جواران

 آب و محیط زیستبخش پژوهشي: 

 :تاریخ پایان 01/04/1394تاریخ شروع:



                                                                            

 

 پژوهشي دستاوردهاي                               و فوالدپژوهشكده سنگ آهن 

 

 یحرارت اتالف یابیباز یستمس ینب ای¬یسهمقا یت،به دست آمده است. در نها یعیدر مصرف گاز طب ییه جوصرف

نرخ  ینو همچن یعیمختلف برق و گاز طب هایآب، در تعرفه یدتول ایینه یمتبا توجه به ق یسنت یستمس یکو 

دالر بر متر  9/2-13/1آب حدود  شده یتراز بند ینهن داد که هزنشا یاقتصاد یابیبهره انجام شده است. ارز

 .مکعب است

 .چند اثره یرکن تقط یرینآب ش ی،مبدل حرارت ی،سازگندله ی،حرارت اتالف :یدیکل کلمات
 


