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 چكیده:

در این پژوهش عملكرد مجتمع گندله سازی گل گهر از دیدگاه مصرف انرژی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در    

 است.نهایت راهكارهای بهینه سازی انرژی مناسب از دیدگاه فنی و اقتصادی برای آن استخراج شده 

دهد که کاهش میزان تولید، تاثیر بسزایی بر افزایش برداری این مجتمع نشان میهای بهرههای آماری بر روی دادهبررسی

مصرف ویژه انرژی حرارتی و الكتریكی مجتمع دارد. روند تغییرات مصارف ویژه انرژی با میزان تولید مجتمع بصورت 

نماید. استخراج خطوط مبنای انرژی در این پژوهش د با نرخ باال را تاکید میتابع توانی بوده و این موضوع اهمیت تولی

بینی مصارف باشد(، ابزار توانمندی را در پیشمی 50001)که از الزامات استقرار سیستم مدیریت انرژی بر مبنای ایزو 

 دهد.ویژه انرژی مجتمع در اختیار قرار می

ها( استفاده شده است. نتایج نس جرم و انرژی )با در نظر گرفتن انتالپی واکنشبه منظور ممیزی انرژی این کوره از باال

آن از طریق  %60.8انرژی ورودی به کوره ازطریق احتراق گاز طبیعی و  %35.0محاسبات بیانگر آن است که 

انرژی در شرایط  شود. با استفاده از مقایسه نتایج باالنس جرم وواکنشهای اکسایش مگنتیت و گوگردزدایی تامین می

برداری، تاثیر پارامترهای مختلف، بر مصرف انرژی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یكی از مهمترین طراحی و بهره

سازی، میزان هوای ورودی زیادتر از حد نیاز است. لذا کاهش دبی آن بدون نتایج این بررسی این است که در کوره گندله

در مصرف انرژی الكتریكی کوره  %6.4در مصرف گاز طبیعی و  %26.9لیدی، باعث کاهش تاثیر در کیفیت گندله تو

در مصرف انرژی  GWh/year 8.7در مصرف گاز طبیعی و  Million Nm3/year 10.0گردد. با اجرای این راهكار می

در سال کاهش  Ton CO2 26,400به میزان ( 2CO) ایشود و انتشار گازهای گلخانهجویی انجام میالكتریكی صرفه

  خواهد یافت.

 


