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چکیده:

راندمان یک کورۀ ذوب آلومینیوم احتراق مستقیم که سوخت آن گاز طبیعی است ،در یک کارخانۀ ذوب و نـورد بـا اسـتفاده از

روشهای انرژی و اگزرژی ،بهمنظور بهبود سیستم مشعل در کوره و شناخت پتانسیلهای بهبود ارزیابی میشوند .چنین بهبودهایی نـهفقـ
مصرف سوخت را ،که میزان گازهای سمی دودکشی و اثرات زیستمحیطی مثل تغییر آبوهوا را نیز کـاه

مـیدهـد .در ایـن مطالعـه،

راندمان انرژی کورۀ ذوب آلومینیوم  %۸1و راندمان اگزرژی آن  %۵به دست آمد .آنالیز اگزرژی در مقایسه با آنالیز انـرژی بـرای آنـالیز و
بهبود راندمان کوره مفیدتر می باشد و راندمان اگزرژی یک اندازهگیری عملیتر در واقعیت است .بین های بهدستآمده از طریق ارزیـابی
کورۀ ذوب حاصل میگردد .پتانسیلهای بهبود مشخصشده مورد بحث قرارمیگیرد .با بررسی نتایج راهکارهایی شامل اضافهکـردن مشـعل
بازیاب و سیستم بازیاب انرژی ،پی گرم نمودن شم ها ،متراکم کردن گاز طبیعی ،بازیابی گرما از آب خنـککننـده بـرای بهینـه نمـودن
مصرف انرژی پیشنهاد شد ،که پی بینی میشود برای طراحان سیستمهای جدید و تکمیلی مفید و مورد عالقه باشد.

واژههای کلیدی:
* نویسندۀ مسئول

اگزرژی ،راندمان ،انرژی ،آلومینیوم ،کورۀ ذوب.
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اینهم رشد تقاض ا ب رای س بک ش دن وس ایل نقلی  ،ریخت گ ری

کاهش مصرف سوخت فسیلی و انتشار گازهای آالیندۀ ناشی از آن ،جزء
اهداف محیطزیستی است .گاز طبیعی ی ک س وخت فس یلی اس ت ک
ب طور معمول در کاربردهای صنعتی ،تجاری و خانگی استفاده میش ود.
تالشهایی برای کنترل انتشار گازهای آالیندۀ ناشی از احت را س وخت
گاز طبیعی انجام شده است؛ اگرچ گازهای حاصل از احترا ناشی از هر
واحد انرژی سوخت گاز ،پایینتر از همان برای نفت و زغالسنگ است.
ذوب و نورد در صنایع زیادی از جمل اتومبیل استفاده میشود .در
آهن و استیل شده است؛ این امر ب اف زایش ک اربرد آلومینی وم منته ی
میشود.
در این مقال ] ،[1راندمان کورۀ گازس وز ذوب آلومینی وم در ی ک
کارخانۀ ذوب و ن ورد ب ا اس تفاده از روشه ای ان رژی و اگ زرژی،1
ب منظور باال بردن کارایی سیستم و شناخت پتانسیلهای بهبود ارزی ابی
میشود .کارخانۀ آلومینیوم پارس ب عنوان کارخانۀ نمون در نظر گرفت
شده است .در این مقال  ،ذوب و ریخت گ ری و ران دمان ک ورۀ ذوب
آلومینیوم توضیح داده میشود .برآورد انرژی و اگزرژی کورۀ گازس وز
ذوب آلومینی وم در ی ک کارخان ۀ ذوب و ن ورد ،درب ارۀ راهه ای
بهین س ازی مص رف ان رژی ک م یتوان د انتش ار گازه ای آالین دۀ
محیطزیستی و اثرات آنها مثل تغییر آبوهوایی را کاهش دهد ،بحث
میکند.

 .۹آنالیز اگزرژی
اگزرژی ب صورت ماکزیمم کاری تعریف میشود ک میتوان د توس ط
یک سیستم یا جریان ماده یا انرژی تولید شود ،زمانی ک در تع ادل ب ا
محیط مرجع درمیآیند ] .[3آنالیز اگ زرژی ی ک روش ب رای ارزی ابی
سیستمها یا فرایندهاس ت ] ۴و  .[5آن الیز اگ زرژی متف اوت از آن الیز
انرژی و عملیتر است .آنالیز انرژی بر مبنای ق انون اول ترمودینامی ک
بنا شده است ،درحالیک آنالیز اگزرژی بر مبنای قانونهای اول و دوم
ترمودینامیک است .قانون دوم دربارۀ کیفیت انرژی سخن گفت و اثبات
میکند اگزرژی در طول یک فرایند برگشتناپهیر 2تخری ب م یش ود
[ .]6غیر از روش اگزرژی ،روشهای دیگ ری ب ر مبن ای ق انون دوم
وجود دارد [ ٨و  .]12اما اگ زرژی ن وع معم ول آن اس ت .ب رخالف
انرژی ،اگزرژی پایدار نیست و اگزرژی اولی حداقل در قسمتی توسط
برگشتناپهیریهای فرایند تخریب میشود.
فرایند ذوب س نوع اگزرژی اتالفی دارد :گازه ایی ک از طری ق
دودکش هدر میروند ،گرمای اتالفی ک ب جو رها میشود و جامدات
اتالفی ک از کوره تخلی میشوند .هریک از اینها روی محیطزیس ت
نیز تأثیرگهار است.

 .4پیشینۀ تحقیق
گ ودرزی و همک اران ،آن الیز ان رژی و اگ زرژی س یکل تولی د ف والد

 .2ذوب و ریختهگری فلز
ص نعت ذوب و ن ورد فل ز از فل ز م هاب اس تفاده م یکن د ت ا فل ز
ریخت گریشده را برای محصوالت تولیدی ف راهم کن د .وس یعت رین
کاربرد محصوالت فلزی ذوب و ریخت گری در وس ایل نقلی  ،ص نایع
غهایی و دارویی و تجهیزات ساختمانی است.
دو نوع اصلی فل ز وج ود دارد ک در ریخت گ ری فل ز اس تفاده
میشود :آهنی و غیرآهنی .حجم ب االی تولی د در بخ ش غیرآهن ی ب ا
روش ریخت گری انج ام م یش ود .ریخت گ ری آلومینی وم در بخ ش
غیرآهنی ،رشد پیوست و مداومی را تجرب ک رده اس ت ] %٨٧ .[2ک ل
محمولۀ غیرآهنی را شامل میشود.
یک کیلوگرم ریخت گری آلیاژ آلومینی وم از نظ ر اقتص ادی مع ادل
 5- 5/5 kgآهن ریخت گریشده اس ت؛ زی را آلومینی وم  3ت ا  5براب ر
گرانتر از استیل است .ارزش مؤثر آلومینیوم در کاربردهای خ ودرویی

کارخانۀ فوالد یاسوج را انجام و نشان دادن د ب ازده ان رژی  %۴۴/٧5و
بازده اگزرژی  %21/35است؛ این اختالف نش اندهن دۀ امک ان بیش تر
سیکل برای بهین سازی است ].[11
حسن الزمان و همکاران ،آنالیز انرژی و اگزرژی یک کورۀ آنی ل 3را
بررسی کردند و راندمان انرژی  %16/6٧و راندمان اگ زرژی  %٨/3را ب
دست آوردند .ب ا اس تفاده از سیس تم بازی ابی گرم ا ح دود 113/ ٨6
بازیابی شد .حدود  %٧/11سوخت ذخیره شده است ].[12
کارخانۀ ویستون آمریکا نیز با مطالع روی یک کورۀ قدیمی خ ود
ب ظرفیت  5222 kgب مصرف انرژی 5322
از بهین سازی ،مصرف انرژی ب 2322

دست پیدا کرد ک بعد

کاهش پیدا کرد ].[13

شرکت اتومبیلسازی تویوتا در کامیگوی ژاپن ،با کمک گ رفتن از
تحلیل انرژی و اگزرژی و نصب مشعل بازیاب انرژی ،۴ب کاهش %21

و برخی کاربردهای دیگر تقریباٌ  %133-222ارزش استیل است [ .]1با
1. Exergy

2. Irreversible Process
3. Annealing Furnace
4. Regenerative Burner
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 .۸مقدمه

 75نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
مصرف انرژی در مقایس با کورههای قدیمی رسید ].[1۴
] [ DOI: 10.22052/9.1.56

در این مقال راندمان انرژی و اگزرژی یک ک وره ذوب آلومینی وم
برای نشان دادن میزان اتالف انرژی محاسب میشود ت ا بتوان د توجی
مناسبی برای توسع و بهبود سیس تم از لح ا مص رف ان رژی باش د.
ضمناً راهکارهای عملی مفید با مقایسۀ راندمان ان رژی و اگ زرژی ،در
نظر گرفت میشود.

 .۶اطالعات مقدماتی فرایند

شکل ( :)2نمودار آنالیز حرارتی کوره (سهبعدی)

کاوه در شهرستان ساوه واقع در استان مرکزی تأسیس شد .محصوالت
حاصل از نورد از جمل ور و فویل برای مصارف حملونقل ،غهایی،

فرایندها در شکل ( )3نشان داده شدهاند .مستطیل سیستم کوره را نشان

دارویی و ساختمانی ب کار میرود .در مدت این مطالع  ،کارخان 2۴

میدهد؛ از جمل محفظۀ احترا  .خطچینها م رز سیس تم ترکیب ی از

ساعت در یک روز ٨ ،روز هفت  ،ح دود  52هفت در س ال فعالی ت

جمل سیستم کوره و محیط مرجع را بیان میکند؛ فرض ش ده مح یط

میکند .چهار کورۀ ذوب و نگهداری تحت عمل دس تی 1خ ط تولی د

5

مرجع در دمای  25 °Cو فشار  )1/21 ₓ 12 Pa( 1atmباشد.

برای ریخت گری ور وجود دارد .دو کورۀ ذوب و نگ دارنده از زم ان
احداث کارخان وجود دارد و دو ک ورۀ ذوب و نگ دارن دۀ دیگ ر در
اواسط دهۀ  ٧2هجری شمسی جایگزین شده است .از س خط تولی د
یک خط در اواسط دهۀ  ٧2نوسازی شده است.

شکل ( :)۹سیستم کوره و محی مرجع
شکل ( :)۸تصویر عملیات کوره

شکل ( )1تخلیۀ آلومینیوم مهاب را توسط ک وره نش ان م یده د.
کوره شامل محفظۀ احترا و اگزوز میشود .این مطالع روی ک ورۀ 1
تمرکز میکند؛ یک کورۀ گاز سوز شعل مستقیم ک بیشترین ظرفی ت را
در میان  ۴کوره دارد .در طول فعالیت ،شمشها ،ضایعات و فلز داغ از
طریق درب کنار کوره شارژ میشوند .فلز مهاب در طرف مقابل تخلی
میشوند .دو مشعل در انتهای دیوار بدون شارژ و تخلی نصب شدهاند.

 .۸.۵دادههای فرایند ذوب
اطالعات از مواد و مصرف انرژی از گ زارشه ای تولی د جم عآوری
شده و اطالعات فرایندها از سیستم کنترل عملکرد ،اسناد فنی بایگ انی
کارخان ب دست آمده است .جدول ( )1اطالعات فرایند کوره را ارائ
میدهد؛ از جمل مصرف سوخت ،گ از احتراق ی ورودی ،فل ز م هاب
تولیدی و گاز دودکش.
جدول ( :)۸دادههای فرایند برای کوره ذوب

گاز دودکش در طرف مقابل مشعلها ،از کوره خارج میشود.
شکل ( )2نمودار آنالیز حرارتی کورۀ ذوب را با نمای س بعدی
ب صورت نحوۀ توزیع انتقال حرارت تابشی از حمام مهاب با توج ب
موقعیت مکانی شبی سازیشده در کورۀ مهاب ب منظور آنالیز اتالف
حرارتی کوره و اثرگهاری مشعلها و گازدودکشی 2تخلی شده بر آن نشان
میدهد.
1. Manual Operation
2. Flue Gas

ماده

مقدار
جرم ()kg
حجم ()m3

دما

فشار

() K
21٧

()MPa

2/115
2/121

گازطبیعی

51۴612

3٧311٧

هوای احتراقی

1٧3٨۴22

2163۴35

21٧

فلز جامد

--

11٨2222

21٧

2/121

گاز دودکشی

٧٧21656

25۴6633

11٧2

2/121

فلز ذوبشده

--

11٨2222

1233

2/121
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در مرجع ] [1در  ،13٧2دمای محصوالت احتراقی 2کارخان 1362K ،

 .2.۵مصرف سوخت و روزهای تولید
تولید در مدت این مطالع  3شیفت در روز 6 ،روز در هفت ب وده اس ت.
از اردیبهشت  1315تا م رداد  16 ،1315روز ک اری وج ود دارد ک ب ا
توج ب  ۴۴روز خاموشیهای تعطیالت و نگهداری ظرفیت تولید کامل
نبوده و در ط ول  52روز ک اری نادی ده گرفت ش ده اس ت .اطالع ات
مصرف سوخت از گزارش روزان با توج ب قرائتهای اندازهگی ر گ از
طبیعی گرفت میشود .مادۀ قبلی و مصرف سوخت بر اساس آخرین آمار
عملکرد کوره بر اساس گزارشات ماده و سوخت در ط ول ای ن مطالع
است .بر اساس گزارش اپراتور 1 kg ،ش مش ورودی ب ط ور می انگین
 2/261 m3سوخت نیاز دارد .بنابراین  51۴612 m3گ از نی از اس ت ت ا
 11٨2222 kgفلز مهاب تولید شود .گاز طبیعی فشار )2 psi( 115 kPa
 55/٧است.

محاسبات برای سادهسازی بر اساس شمش آلومینی وم خ ال

اس ت؛

اگرچ مادۀ واقعی اس تفادهش ده در ذوب و ریخت گ ری ،آلی اژ ٧211
است ک ویژگیهایش متفاوت از آلومینیوم خال
ویژۀ آلیاژ آلومینیوم کمتر از آلومینیوم خال

پس از اینک فلز ذوبشده برای ریخت گری از کورۀ نگ دارنده خ ارج
میشود ،ب منظور نگهداری دمای کوره ،یک بار داغ از آلومینیوم مهاب
در دمای  12٧٧ Kتا 1233 Kب کوره تحویل داده میشود .بارهای داغ
برای یک مدت کوتاه (چندین ساعت) در طول یک روز تولید معمولی
نگهداری میشوند .سپس دست های شمش ب کوره وارد ش ده و ذوب
میشوند وترکیبی از بار داغ و فلز ذوبشدۀ جدید در دم ای 1233 K
برای ریخت گری تحویل داده میشوند .بار داغ در سیستم ک وره ب رای
مدت کوتاهی میماند و تقریباً هیچ انرژیای مصرف نمیکند ،بن ابراین
بار داغ در محاسبات نادیده گرفت میشود.

 .7آنالیز ترمودینامیکی کوره
موازن های انرژی و اگزرژی و راندمانها برای سیستم کوره ب دس ت

 .۹.۵آنالیز مواد خام

آلیاژ  ٧211پیچیدهتر از آلومینیوم خال

 .4.۵شارژ داغ

است .فراین د ذوب

است .ب طور معمول گرم ای
است؛ یعنی جرم آلیاژ ب

آورده میشوند ] .[15دمای محیط مرجع  T0و فشار  ،P0ب ترتی ب °C

 25و  1 atmدر نظر گرفت میشوند.

 .۸.7فرضیات
فرضیات زیر در نظر گرفت میشوند:
 .1سیستم ارزیابیشده (شکل  )1در حالت پایدار عمل م یکن د و

گرمای کمتری نسبت ب آلومینیوم برای رسیدن ب ی ک دم ا نی از دارد.

هیچ فعل و انفعاالتی ندارد .2 .سوخت و محصوالت احترا ب عن وان

اطالعات کارخان نشان میدهد ک آلیاژ  ٧211شامل  %1٨/3تا %1٧/1

ترکیبات گازی ایدئال رفتار میکنند .3 .محص والت احت را از طری ق

آلومینیوم %2/5 ،تا  %2/1س یلیس %2/6 ،ت ا  %1آه ن و ح داکثر %2/٨

دودکش از کوره خارج میشوند .۴ .مصرف الکتریسیت برای موتورها،

عناصر دیگر است .نمون ق رار دادن آلی اژ  ٧211ب ج ای آلومینی وم

مونیتورینگ 3و وسایل کنترل نادیده گرفت م یش وند؛ زی را در مقاب ل

خال

منطقی ب نظر میرسد؛ زیرا جزء اصلی آلومینیوم اس ت .نکت

مصرف سوخت کوچک است .5 .اگرچ سوخت ف راهمش ده توس ط

این است ک ضایعات از فرایندها بازیابی میشوند و کیفی ت ض ایعات

فروشندۀ گاز طبیعی ش امل نیت روژن ( ،)N2ک ربن دیاکس ید (،)CO2

همانند شمش در نظر گرفت شده است .ارجاعات ب ماده یا ش مش در

هیدروژن سولفید ( )H2Sو بخار آب ( )H2Oاست ،حجم ،CO2 ،N2

این مطالع شامل ضایعات هم میشوند.

 H2Sو  H2Oنادیده گرفت شده است؛ زیرا آنها اندک هستند.

 .4.۵هوای احتراقی ،گاز احتراقی و گاز دودکشی
هوای احتراقی 1توسط یک ف ن ف راهم م یش ود ک ه وا را از درب
ورودی کارخان م یکش د .ب رای تنظ یم فش ار ه وای درب ورودی
کارخان  ،تنظیم فشار هوای کارخان توسط واحد بازرس ی ه وا کنت رل
میشود .مقدار هوای احتراقی و مقدار گاز دودکشی از مقدار س وخت
مصرفی محاسب میشود؛ ب عبارت دیگر ،بر اساس معادالت ش یمیایی

1. Combustion Air

 .2.7احتراق سوخت
ب استثنای اجزای کوچ کت ر ،ترکی ب م والر گ از طبیع ی  %12مت ان
( %۴/63 ،)CH4اتان ( %3/11 ،)C2H6پروپ ان ( %2/1٧ ،)C3H6بوت ان
( %2/2٧ ،)C4H10پنتان ( )C5H12است ] .[16احت را در ه وا از ی ک
مول گاز طبیعی را میتوان ب صورت زیر نوشت:

2. Product of Combustion
3. Monitoring
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ثبت شده است ( .)13٧2این اطالعات معتبر در نظر گرفت میشوند؛ زیرا

ثبت شده است؛ در آزمایش قبلی دمای گاز دودکش  11٧2Kثبت شد.

] [ DOI: 10.22052/9.1.56

آنالیز انرژی و اگزرژی برای  11٨2222 kgتولید انجام شده است .برنامۀ

دارد و ارزش حرارتی باالتر تقریباً
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ضریب  nدر این معادل  ،با استفاده از نتایج آزمایش دودکش در

را میتوان ب صورت زیر نوشت:
( )5

کوره  3/1۴معین میشود ،ک محصوالت احترا از نظر حجم %6 O2
را شامل میشوند .نسبت هوا
)

سوخت واقعی بر اساس یک مول

(

̅)

است و توسط اپراتورهای کوره با

)

̅

(

)̅

̅)
])

)

انرژی ورودی و خروجی کوره بر اساس شکل ( )۴بدین صورت است:
)
̅

)

) ̅(

(

∑

) (
) ̅(

) ̅(

(

])

) (

) ̅(
) ̅(

) ̅(

∑

(

̅

)

)
)

(

(

)

(

̅

[

(

̅

(

(

̅

)

(

̅ [

̅(

̅

(

̅

( ̅

)

) ̅(

) (

∑

) ̅(

) (

∑

( )6
)

( )٨

(

( )2
)

( )3

(

)

])

قسمت تقسیم میشود:

̅
) ̅
)̅

̅(

̅(

∑)

)̅
]

(

̅(
)̅

مربوط ب انتقال گرما ب فلز جامد:

(
)̅

̅(

[

)

]) (

(

)

 .و یک موازنۀ انرژی م یتوان د

بیان شود ب صورت:

و

[

مربوط ب انتقال گرما ب فلز مایع:

( )۴
اینجا

( [

̅(

]) (

ک

)

ک مقادیر آنتالپی اجزا بر اساس هر کیلوگرم فلز هستند .معادل ب س

(

)

(

([

]) (

گرمای منتقلشده ب فلز ذوبشده است،

ان رژی تولیدش ده از احت را س وخت اس ت و
اتالفشده از سیستم است.

و

[

مربوط ب انتقال گرمای ذوب ب فلز

هم ۀ ان رژی

])
)

(

)

( [

(
or
) ⁄

شکل ( :)4جریان انرژی از میان سیستم کوره

(
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 .۹.7موازنهها و راندمانها برای کوره
()1

)̅

̅ (

مشاهدۀ رنگ شعل کنترل میشود.

(

] [ DOI: 10.22052/9.1.56

(0/9 CH٤ + 0/0٤40 C٢H4 + 0/0090 C0H٨ + 0/009٨ C٤H00 +
)0/000٨ C٥H0٢) + n(O٢ + 0/64 N٢
0/0٥ CO٢ + (n – ٢/٢0) O٢ + (0/64n) N٢ + ٢/0٥ H٢O

اگزرژی ورودی و خروجی برای محفظۀ کوره بر اساس شکل ()5

آنالیز اگزرژی و ارزیابی راندمان برای یک کورۀ ذوب آلومینیوم
اگ زرژی ش یمیایی اس تاندارد آلومینی وم ،از ژارگ وت،)11٧٧( 1
فلز در کل مرحلۀ ذوب شدن صفر است
)

.

میشود.

̅
̅ (

]) ̅

( )1
اگزرژی اتالفی متناظر در محفظۀ ک وره ب ا معادل ۀ ( )12محاس ب

(

)̅

ب صورت زیر معین میشود.

̅ ([

̅

∑

()12

̅

)

ک

⁄

⁄

یک دمای میانگین فرضی از اتالف گرمای دهان ۀ ک وره ب

∑

̅

̅

محیط را بیان میکند .کل اتالف گرما شامل اتالف از بدنۀ کوره است.
نشتی از طریق درب و انتقال گرما ب آب خنککننده م یش ود .دم ای
میانگین یک مأخهی برای تخمین اتالف اگزرژی توأم با اتالف گرمای

(

کلی است و در ای ن مطالع = ۴22K

و موازنۀ اگزرژی است:

گرفت م یش ود .ب رای

عملکرد کورۀ معمولی ،مشاهده شده است ک اتالف گرمای کوره فقط

( )٧

اندکی تغییر میکند.
با معادالت ( )٨( ،)6( ،)5و ( ،)٧تخریب اگزرژی در محفظۀ کوره
or

ب صورت زیر ب دست میآید.
(

)

اگ زرژی منتق لش ده ب فل ز م هاب اس ت.
اگزرژی تولیدشده از احترا سوخت است و

اگ زرژی وابس ت

ب ات الف ان رژی سیس تم اس ت .اگ زرژی پای دار نیس ت ،بن ابراین
.

)

()11

(

 ،تخریب اگزرژی 3عملیات احترا  ،ذوب ،آب خنککنن ده و
دیگر پدیدههای اط راف محفظ ۀ ک وره را در ب ر م یگی رد .ات الف و
تخریب اگزرژی برای محفظۀ کوره را میتوان ب صورت ترکیب با ه م
در نظر گرفت ] ،[1٨ک در معادل زیر نمایش داده شده است:

()12

(

)

راندمان انرژی 𝜂 کورۀ ذوب ،نس بت ان رژی محص ول ب ان رژی
ورودی است ،درحالیک راندمان اگزرژی  εنسبت اگ زرژی محص ول
ب اگزرژی ورودی است.
شکل ( :)۶جریان اگزرژی از میان سیستم کوره در یک محی مرجع

اتالف انرژی (اگزرژی) 2در محفظۀ کوره( ،

)

 ،وابس ت

ب احترا  ،ذوب و آب خنککننده است .اتالف ان رژی (اگ زرژی) در
طر مختلفی اتفا میافتد؛ از جمل تابش گرمایی و همرفتی از طریق
دیوارهای کوره و نشت از درهای کوره (شکل  .)5ان رژی (اگ زرژی)
مربوط ب آب خنککننده همچنین قسمتی از اتالف است.
اتالف انرژی در محفظ ۀ ک وره ب ا موازن ۀ ان رژی از معادل ۀ ()۴

1. Szurgut
2. Energy(Exergy) Loss

⁄

()13

𝜂

⁄

()1۴

 .۱نتایج و بحثها
 .۸.۱موازنههای انرژی و اگزرژی کوره
جداول ( )2و ( )3ب ترتیب موازن های انرژی و اگزرژی سیستم کوره
را برای دورۀ عملکرد درنظرگرفت شده ( 52روز کاری) نشان میدهد.
3. Destruction of Exergy
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)

(

)

(

] [ DOI: 10.22052/9.1.56

⁄

̅ است [ .]۴1تغییر اگ زرژی ش یمیایی
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انرژی اتالفی کلی %12 ،انرژی ورودی اس ت .برگش ت گرم ا ب

 .2.۱راندمانهای انرژی و اگزرژی کوره
انرژی و اگزرژی کل ی ک وره ب ترتی ب ( %12
(

) و %6

) ب دست میآید .در عملکرد واقعی ،ران دمان ک ورۀ

ذوب ممکن است پایینتر از  %12باشد؛ زیرا الکتریسیت در کل ان رژی
ورودی نادیده گرفت شده است .البت عوام ل دیگ ر مث ل زم انه ای
کوتاهتر نگهداری مهاب و استفاده از شمشه ای ب زر ت ر شارژش ده
ممکن است راندمان انرژی را افزایش دهند.

 %۴2ان رژی ورودی اس ت .اگ زرژی ف راهمش ده ب رای فراین دها،
 ،21/1٧TJتقریباً همان انرژی فراهم شده است ،ب علت این حقیقت ک
انرژی شیمیایی و اگزرژی سوختهای فسیلی تقریباً مس اوی هس تند.
اگزرژی حرارتی مکانیکی هر مول سوخت

 322اس ت ،و س هم

اگزرژی حرارتی مکانیکی گ از طبیع ی ( )%2/25در مقایس ب ا س هم
 111٨2٧است و کل اگزرژی شیمیایی ورودی  21/1٨ TJاست.

جریان انرژی

اتالف اگزرژی شامل گسیلهای هدررفت و تخریبهای داخلی اس ت.

انرژی ورودی
انرژی خروجی

TJ/period

% of input

اگزرژی در گاز دودکش  6/63 TJاست ،درحالیک اتالف اگ زرژی و

سوخت (گاز طبیعی)

21/۴2

122

تخریب از محفظۀ کوره  1۴/13 TJاس ت ( 2/31 TJات الف اگ زرژی

هوای احتراقی

2/22

2

کوره ب عالوه  11/22 TJتخریب اگزرژی) .فرایندهای داخ ل محفظ ۀ

فلز جامد

2/22

2

کل ورودی

21/۴2

122

گاز دودکشی

11/2٧

53

اتالف اگزرژی کلی  )6/63+2/31+11/٧2( 22/٨6 TJح د دسترس ی

فلز ذوبشده

2/15

12

برای بهبود عملکرد کوره را نشان می دهد.

اتالف کوره

٨/1٨

3٨

کل خروجی

 .۳نتیجهگیری

21/۴2

122

ک وره  %53اگ زرژی ورودی را تخری ب م یکن د و ات الف اگ زرژی
بیش تری را در سیس تم نش ان م یده د :ای ن ات الف مرب وط ب
برگشتناپهیریهایی در فرایندهای احترا  ،انتقال گرما و ذوب اس ت.

تحقیق دربارۀ ذوب آلومینیوم ب ا اس تفاده از روش ان رژی و اگ زرژی،
بینشهای بیشماری را آشکار کرد .راندمان انرژی کل سیس تم  %12و

جدول ( :)۹موازنۀ اگزرژی کوره

راندمان اگزرژی  %6است .برگشتناپ هیریه ا ب دلی ل احت را گ از

جریان انرژی

کمیت

TJ/period

اگزرژی ورودی

اگزرژی

ترمومکانیکی

سوخت

شیمیایی

2/21

21/1٧

21/1٨

طبیعی ،ذوب و آب خنککننده اط راف محفظ ۀ ک وره بیش تر از %52

% of input

122

اگزرژی ورودی را تخریب میکند .اگزرژی حرارتی مکانیکی سوخت

2

در مقایس با اگزرژی شیمیایی بسیار کوچک است .نتایج تأکید میکند

122

ک آنالیز اگزرژی بیشتر عملی بوده و ابزاری است ک بیش تر از آن الیز

اگزرژی خروجی

هوای احتراقی

2

2

انرژی مرسوم برای آنالیز و مقایس عملک رد ک ورۀ ذوب مفی د اس ت.

فلز جامد

2

2

کل ورودی

21/1٧

122

بنابراین ،تالشهایی برای بهبود راندمان فرایندها باید صورت گیرد ک

گاز دودکشی

6/63

32

فلز ذوبشده

1/22

6

اتالف کوره

2/31

11

کل خروجی

12/16

۴٨

تخریب اگزرژی

11/٧2

53

ارزنده باشد.
برخی اقدامات برای بهبود راندمان ک ورۀ ذوب عب ارت اس ت از:
اضاف کردن مشعل بازیاب و سیستم بازیاب انرژی ،پ یشگ رم نم ودن
شمشها ،متراکم کردن گاز طبیعی ،بازیابی گرما از آب خنککنن ده ،و
جایگزین کردن هوای احتراقی.
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اگزرژی شیمیایی کوچک است .اگزرژی ش یمیایی ه ر م ول س وخت

جدول ( :)2موازنه انرژی کوره
کمیت

است .اتالف انرژی از محفظۀ کوره همچنین نیز مهم است؛ زیرا تقریباً

] [ DOI: 10.22052/9.1.56

با توج ب نتایج جداول ( )2و ( ،)3مش اهده م یش ود ران دمانه ای

محیط از گاز دودکش مهم است؛ زیرا بیشتر از نصف انرژی خروج ی

06
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راندمان اگزرژی

ε

فهرست عالئم
زیرنویسها

)TJ( انرژی

E

اتالف

loss

)TJ( اگزرژی

A

حجم کنترل

CV

)TJ( بازگشتناپهیری

I

اختالف بین دو طرف واکنش

RP

)TJ( گرما

Q

فلز جامد

m1

)TJ( آنتالپی

h

فلز مایع

)TJ /°K( آنتروپی

s

m2

تعداد مول مصرفشده

n

نسبت مولی

y

)TJ( تابع گیبس

g

باالنویسها
حرارتی مکانیکی

tm

شیمیایی

ch

عالئم یونانی
راندمان انرژی

η
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