
 هاي كشاورزي هاي مكانيك ماشين پژوهشنشريه 

 )٦٦- ٥٧( ١٣٩٨بهار و تابستان / ١/ شماره ٨جلد 

  
  
  
  

کارخانه قند  :يمطالعه مورد( ون شکريدر خط اواپراس يرژو اکس ياتالف انرژ يهاکانونش يپا
  )هياروم

  
  ٣يسرناويحامد جانو  *٢کبختيمحمدن يعل، ١يرياحمد پ

  
  

  دهيچک
  

-يفن يساز نهيبهبود و به يقدم در راستا نياول عنوان به ،هيکارخانه قند اروم ونيخط اواپراس يانرژ يزيمم قيتحق نيا در
 يو بر مبنا يکيناميترمود يهاليمنظور با اتکا به تحل نيبه هم انجام شده است.کارخانه ن يا درشکر  ديتول نديفرآ ياقتصاد
ن ين ايهمچنشد.  نييتع يرژکسو ا يانرژ اتالف در ونياواپراسزات خط يتجهاز  کيصورت گرفته، سهم هر يهايريگاندازه

 تيمطالعه وضع يبرا ياز روش ترموگرافصورت گرفت. زات ين تجهيک از ايسطوح مختلف هر  يبرا تر يجزئ صورت بهش يپا
درصد اتالف  ۶۷نشان داد که  آمده  دست به جيون استفاده شده است. نتايخط اواپراس يتلفات حرارت زانيموجود و م يسازقيعا

ط يون به محيخط اواپراس يکل اتالف حرارت. شوديانجام م ييجابجاانتقال  واسطه بهدرصد  ۳۳و  ياز راه انتقال تابش يحرارت
 نياز ا يحاک آمده  دست بهج ينتامحاسبه شده است.  يو تابش ييجابجااتالف  يشد که بر مبنابرآورد لووات يک ۰۳/۱۸۶کارخانه 

 يرژساک نيشتريب نيهستند. همچن لوله دوم و سوم-پوسته يهامبدل، اواپراتور اول مربوط به يانرژاتالف  نيشترياست که ب
از  يمياز ن شيب ياندک ،ييتنها بهلوله -پوسته يحرارت يهامبدل که يطور به ،افتدياتفاق م شيگرماشيبخش پدر  ياتالف

شکر  ديتول يهانهيدر کاهش هز يآت يتيريمد ماتيدر اخذ تصم قيتحق نيا جيدهند. نتايم ليمجموعه را تشک ياتالف يرژساک
در  توانديم زين قيتحق نيدر ا شده  گرفته کار بهو روش مطالعه  آمده  دست به اتيئجزدر کارخانه مذکور استفاده خواهد شد. 

  .رديمورد توجه قرار گ يبخش دولت داريتوسعه پا يهااستيمطالعات س
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  مقدمه
ه، ينه مواد خام اوليبعد از هز ،د شکريدر صنعت تول

نه يد مربوط به هزيند توليفرآ ياتينه عملين هزيشتريب
و  يانرژ يهاحامل روزافزونمت يبا توجه به قاست.  يانرژ

، يطيمحستيز يهاو چالش يبحران کمبود منابع انرژ
است.  موردتوجه يشکر با مصرف کمتر انرژد يتول
در  دشدهيتولدرصد از بخار  ۳۰تا  ۲۰ يطورکل به

 ,Asadi) شود يمون يند اواپراسيفرآقند صرف  يها کارخانه

2006).  
زان مصرف بخار در يدر مورد م يقياطالعات دق متأسفانه

 حال نيبااست. يد شکر در کشور در دسترس نيع توليصنا
د شکر يتول يها کارخانهمنابع آمده است که در  يدر بررس

لو يهر صد ک يبه ازا يالديآلمان در دهه شصت م
ن يشده است. ايمصرف م لوگرم بخاريک ۵۰ قندچغندر
و تا قبل از سال لوگرم يک ۳۰تا  ۲۵در دهه هشتاد،  مقدار

 Smejkal et( افته استيلوگرم کاهش يک ۲۰به  ۲۰۰۸

al., 2008(. در  ياژهيت ويدما از اهم يريگاندازهزات يتجه
ن يو تخم يانرژ يزيممفراهم آوردن اطالعات الزم در 

 يع مختلفيدر صنا که يطور به ؛برخوردارند ياتالف حرارت
و  يانرژ يزيبا استفاده از ممکنند يکه از بخار استفاده م

 يدر مصرف انرژدرصد  ۲۰تا  توانيج حاصل از آن مينتا

 ,Wang( به عمل آورد ييجوبخار صرفه يهاستميدر س

سطح  يدما يريگاندازه يبا استفاده از حسگرها. )2008
کنند، تنها يو ترموکوپل استفاده م RTD يکه از تکنولوژ

کرد.  يريگک نقطه از سطح را اندازهي يتوان دمايم
 يع دوبعديار داشتن توزيختا در اکثر مطالعات در آنکه حال

از  آمده  دست بهن يانگيمقدار م کم دستا يدما در سطح و 
محاسبات انتقال  يبرا يترموثق يمبنا يع دوبعدين توزيا

 .)Carlomagno & Cardone, 2010( خواهد بودحرارت 
) در طول چند سال IR( قرمز مادون ياستفاده از ترموگراف

 افتهي شيافزادر سراسر جهان  يريچشمگ طور بهگذشته 
 يبرا يسطح اتيخصوص يريگاندازه يروش برا نياست. ا

انتقال حرارت  يهادهيپد تماممختلف شامل  قاتيتحق
بزرگ  يهاانيدر گراد يحت يشود. ترموگرافيبرده م کار به

وسته نشان يپ صورت بهسطوح را  يع دما بر رويدما، توز
 .)Fokaides & Kalogirou, 2011( دهديم

بخش  ييياز  يکي ونياواپراسمرحله شکر خام،  ديدر تول
عالوه بر  مرحله نيا. استات واحد يمهم در عمل يها

و ش ياگرم يبرا ازيموردنبخار  يهاانيجر ر آب،يتبخ
 نيا .)۱شکل ( ندکيم عيتوزز ينرا  يدر مراحل بعد ريتبخ

 يهسته اصل ،يا چندمرحله ياواپراتورهادو عملکرد از 
.)Lorenz, 2008( دهنديم ليرا تشک يانرژ يسازهکپارچي

  

 
 

  چغندرقندد شکر از يولت يروند نما - ١شکل 
  

د يدرصد ساکارز است که با ۱۲شامل  باًيتقر قندآب چغندر
ظ و به يغل ونيزاسيستاليکرقبل از انتقال آن به مرحله 

 ,.Lewis et al(رسانده شود درصد  ۶۵غلظت حدود 

پرمصرف  ياز واحدها يکي ونياواپراسند يفرآ .)2010
 ,Taner & Sivrioglu( د شکر استيدر خط تول يانرژ

صفر  يک بار و دمايژه آب در فشار يو ي. گرما)2015

kJس ويدرجه سلس
4.184

kg ℃
 ژه ساکارزيو يگرماو  

kJ
1.21

kg ℃
ل ياز دال يکيژه آب يو ياست. باال بودن گرما 

 ,Lorenz( است ونياواپراسباال در مرحله  يمصرف انرژ

 مسئلهک ي يدر مصرف انرژ ييجوصرفهن ي. بنابرا)2008
 يدمان يهمچنظ شربت است. يات تغليمهم در عمل

ت ياز اهم ونياواپراسبه خط  يق) وروديخوراک (شربت رق
شربت  ين بودن دماييبرخوردار است. در صورت پا ييباال

 يشربت تا دما يش دمايبخار صرف افزا ياز آنتالپ يقسمت
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. به شودياستفاده م ريتبخ يبرا يگردد و مابقيجوش م
، تا ونياواپراس خطن علت شربت قبل از ورود به يهم
 شوديمداده  حرارتجوش  يدمادن به يرس

)Chantasiriwan, 2017(. 

 يزيبا انجام مم، چغندرقندد شکر از يتول يهادر کارخانه
مشخص  يحفظ و کاهش مصرف انرژ يهانهيزم، يانرژ

و  ونياواپراسبخار در خط  يت انرژيريمدبا د. شخواهد 
 يکاهش مصرف انرژموجبات  ياز اتالفات حرارت يريجلوگ

 يکيناميآل ترموددهيند به حالت ايک شدن فرآيو نزد
 خواهد شد.فراهم 

تواند يم يک خط فرآوريدر  يهرچند مطالعه انرژ
حداکثر کار از  يکند، آگاه ارائه يارزش اطالعات با

ال يان سيک جريا ي يک مقدار از انرژيکه  يدسترس قابل
 دي) دBehbahaninia et al., 2017(د کند يتواند توليم
جاد يا يانرژ يزيمم يدر حوزه يترقيدق يو کنترل يشيپا
، در دسترس قابلثر کار ا همان حداکي ياکسرژ .دينمايم

ارزش  ين دارايبنابرااست  يد انرژيقت بخش مفيحق
ت و کنترل شود. يريمد دقت به يستيو با است ياقتصاد
ف يتعرک يناميقانون اول و دوم ترمود يبر مبنا،  ياکسرژ

  رد.يگ يمرا دربر يت انرژين کميت و همچنيفيو ک شود يم
 يزيمم نهيدر زم ياندک يمنابع نشان داد کارها يبررس
از چغندرقند انجام شده د شکر يتول يهاکارخانهدر  يانرژ

نه، ين زميدر ا شده انجامقات بارز ياز تحق يکيدر  است.
 يک سامانهي صورت بهد شکر يک از مراحل توليهر

 يرو يل انرژيجداگانه در نظر گرفته شدند و با انجام تحل
ها محاسبه شد ک از آنيدر هر  يها، حرارت اتالفآن

)Bayrak et al,. 2003(. مربوط به  ياتالفن حرارت يشتريب
 ۱۰۰ يبه ازا لوژوليک ۱۴۵۹۸ون و برابر با يخط اواپراس

، حرارت يگريق مشابه ديدر تحق .لوگرم چغندرقند بوديک
لوژول به يک ۷/۱۵۳۱۸ون برابر با يدر خط اواپراس ياتالف

 .,Sahin et alلوگرم چغندر محاسبه شد (يک ۱۰۰هر  يازا

 ۶/۱۴۳۵۲ت برابر با ين کميهم که يدرحال ).2010
ون يخط اواپراس يلوگرم چغندر، برايک ۱۰۰لوژول بر يک

 Taner & Sirviogluن زده شده است (يتخم يمشابه

 ير، نرخ انرژياز مطالعات اخ يکين در يهمچن ).2015
 ۱/۱۶۸۳۹د شکر برابر با يتول يک کارخانهيکل  ياتالف

 يبررس). Dogbe et al., 2017لووات برآورد شده است (يک
 درصورت گرفته  يکارها اغلبدر دهد يمنابع نشان م

ون، کل خط يخط اواپراس ين اتالف انرژييتع نهيزم

 ياتالف يستم در نظر گرفته شده و انرژيک سي عنوان به
ون ياواپراس خطحاضر ق يتحقدر کل محاسبه شده است. 

در  کاررفته بهزات يک از تجهيهر  يصورت جداگانه و برابه
 زاتيک از تجهيهر ات ين خط با در نظر گرفتن جزئيا

  قرار گرفته است. موردمطالعه
 نيتر بزرگاز  يکي عنوان به هيکارخانه قند اروم

 قيتحق نيدر ا يمطالعه مورد عنوان بهمنطقه  يها کارخانه
انجام  قيتحق نيا يدر نظر گرفته شده است. هدف اصل

قدم در  نياول عنوان به ونيخط اواپراس يانرژ يزيمم
 ديتول نديفرآ ياقتصاد -يفن يسازنهيبهبود و به يراستا
و  يانرژق ين تحقيدر ا است. ه،يکارخانه قند اروم درشکر 
ون کارخانه قند يزات خط اواپراسياز تجه ياتالف ياکسرژ

با  يل انرژيانجام تحلو  يترموگراف روش ه بريتکه با ياروم
  د.وشيمن ييتع EES افزار نرماستفاده از 

  
  ها روشمواد و 

 هياروم قند کارخانه ونياواپراس خط شيگرما شيپ بخش
 مبدل بخار که است لوله- پوسته يحرارت مبدل سه يدارا
 مبدل و شوديم نيتأم اواپراتورها سربخار از دوم و اول

از . کنديم استفاده شربت شيگرما يبرا زنده بخار از سوم
 ستفادهظ شربت ايتغل يبرا ١روبرت اواپراتور عدد هشت

 عنوانبه آلفاالول ياصفحه مبدل دو نيهمچن. شده است
. اند شده  گرفته کار به خط نيا در اواپراتورها يکنندهتيتقو

 ديتول يفهيوظ سنرين عدد سه ،ذکرشده موارد بر عالوه
 دارند عهده به را اواپراتورها از يخروج کندانس آب از بخار

  ).٢شکل (
 ,G120EXD, NEC Avioاز يک دوربين ترموگراف (

Japan با  ي ترموگرافي استفاده شد.ها يبردار داده) براي
نشان  ۳شکل که در  گونه هماناستفاده از اين دستگاه 

داده شده است و با تنظيم ضريب نشر سطح بيروني 
تجهيزات گراديان دمايي مشاهده و ثبت شد. شاخص 

ب مقدار  - ٣شکل گيري دما در سمت راست مقدار اندازه
دهد. با دما در هر نقطه از تصوير ترموگرافي را نشان مي

تر مقدار دما افزايش يافته و در هاي گرمگذر به سمت رنگ
 ۲/۱۲۰نهايت به مقدار بيشينه خود که در اين تصوير 

با  رسد. همچنين در نقطه مقابل،درجه سلسيوس است مي
 ۶/۲۴هاي سردتر کمينه دما، با مقدار گذر به سمت رنگ

است. با توجه به اهميت و  مشاهده قابلدرجه سلسيوس 
                                                           
1- Robert 
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ضرورت دما و رطوبت نسبي محيط در فرآيند واسنجي 
گيري و همچنين در انجام ترموگراف پيش از هر بار اندازه

گيري و در محاسبات انتقال حرارت، اين دو پارامتر اندازه
گيري اين دو کميت با اسبات لحاظ شدند. اندازهمح

 ترتيب به %0.5و  C ˚ 0.1با دقت  HTC1استفاده از حسگر 
براي دما و رطوبت نسبي محيط، انجام شد. همچنين 

 صورت بهي دوربين تا سطح بيروني هدف نيز عدسفاصله 
  دقيق براي دستگاه تعريف شد.

  

 
 4B و 1A، 1B، 2A، 2B، 3A، 3B، 4Aش شربت، يگرماشيپ يحرارت يهامبدل S3 و S1، S2: ظ شربتيو تغل شيگرما شيپخط  - ٢شکل 

  د بخار از آب کندانسيزات توليتجه N3 و N1، N2اواپراتورها،  يها کننده تيتقو B3 و B2نوع روبرت،  ياواپراتورها
  

    
 خطوط انتقال ير ترموگرافيتصو ب) خطوط انتقال ير اصليتصوالف) 

  ونيخطوط انتقال بخار و شربت در خط اواپراس ير ترموگرافيتصاو - ٣شکل 
 

 ياز دما يمهندس يهالينکه در انجام تحليبا توجه به ا
شود، الزم است ين سطوح در محاسبات استفاده ميانگيم

 صورت بهها، يريگدر اندازه شده ثبت ييان دمايکه گراد
افزار . از نرمان شوديب هر سطح يبرا نيانگيک مقدار مي

InfReC Analyzer NS9500 Standard ن منظور يا يبرا
سطح  افزار نرمن يا يهاتيز قابلاستفاده شد. با استفاده ا

 يريگنيانگيات مير جدا شده و عمليموردنظر در هر تصو
ا، طبق اصل يکرد حالت پايک رويدر  آن انجام شد. يبر رو

ق رسانش يط از طريبه مح افتهي انتقالحرارت  يانرژ يبقا
، برابر با مجموع انتقال )condQ( زاتيرون از بدنه تجهيبه ب

 )radQ( يو انتقال حرارت تابش )convQ( ييحرارت جابجا
  :).Forero-Núñez & Sierra-Vargas, 2016( است
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)۱(  
cond conv radQ Q Q     

)۲(   conv sQ hA T T   

)۳(   4 4
rad sQ εσA T T   

 متوسط ييب جابجايضر h که
2

W

m
 
 
 ℃

، A  مساحت

 يدما K( ،Tن سطح (يانگيم يدما sT )،2m(سطح 
-استفانابت ثσو ب صدور سطحيضر K ،(εط (يمح

8( بولتزمن 2 45.67 10 / m KW
( تاس )Forero-Núñez 

& Sierra-Vargas, 2016.(. ک ازيابعاد هر  يريگبا اندازه 
نشان داده شده  ۲شکل ون که در يزات خط اواپراسيتجه

با شد.  سطوح انتقال حرارت محاسبه يها است، مساحت
ان يون و نبود جريخط اواپراس يتوجه به مسقف بودن فضا

 يعيطب ييدر آن، فرض انتقال حرارت جابجا ياجبار يهوا
 ييدر محاسبات لحاظ شد. در انتقال حرارت جابجا

از اعداد  يتابع عنوان بهب انتقال حرارت ي، ضريعيطب
 ٤يليرا و )Pr( ٣پراندل )،Gr( ٢گراشف ،١ناسلت بعد يب
)Ra (شوديم محاسبه )Forero-Núñez & Sierra-

Vargas, 2016.(:  
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g 2( شتاب جاذبهm / s ،(β يب انبساط حجميضر )1

K
،( L ) طول مشخصهm،(  يکينماتيلزجت س )2m / s( 
2m( يب نفوذ حرارتيضر α و / s( .است 

صورت زير ي روابط تجربي جابجايي طبيعي بهطورکل به
  :)Cengel, 2014(است 

)۷(  n
LNu cRa  

بسته به نوع هندسه و رژيم جريان، عدد ناسلت از با 
در منابع،  شده شنهاديپاستفاده از روابط تجربي متناظر 

و سپس با استفاده از تعريف آن، ضريب  شودتعيين مي
  :)Cengel, 2014(آيد مي به دستجابجايي 

)۸(  hL
Nu

k
  

k ) ضريب هدايت حرارتيW

m℃
) است. عدد ناسلت مربوط 

آورده شده است. از روابط  ۲به اشکال مختلف در جدول 
                                                           
1- Nusselt 
2- Grashof 
3- Prandtl 
4- Rayleigh 

مربوط به استوانه کامل براي اواپراتورها، نيسنرها و 
لوله، و از روابط مربوط به مکعب کامل -هاي پوسته مبدل

  اي استفاده شد.هاي صفحهبراي مبدل
( ز سطوح، اکسرژي اتالفيبا محاسبه حرارت اتالفي ا

lossEx( ) محاسبه شد ۹نيز بر مبناي معادله (
)Behbahaninia et al., 2017.(  

)۹(  0
loss

s

T
Ex 1 Q

T

 
  
 

  

دماي  sTنرخ گرماي اتالفي از سيستم،  Qه معادلدر اين 
دماي حالت مرده است  0Tميانگين سطح انتقال حرارت و 

 شود.درجه سلسيوس در نظر گرفته مي ٢٥که 

 EESافزار براي انجام محاسبات انتقال حرارت از نرم
افزار با داشتن دماي سطح، دماي استفاده شد. اين نرم

موفيزيکي محيط، طول مشخصه و با استفاده از خواص تر
افزار موجود است، ضريب انتقال هوا که در کتابخانه نرم

کند. با در اختيار داشتن حرارت جابجايي را محاسبه مي
اين ضريب، مقدار حرارت اتالف شده به روش جابجايي از 

شود. حرارت اتالفي از هريک از هر سطح محاسبه مي
 با لحاظ کردن افزار نرمسطوح به روش تابش نيز توسط 

ضريب نشر سطوح محاسبه شد. سطح تمامي تجهيزات از 
) بوده و ضريب صدور Heavily oxidizedجنس فوالد (

  ).Cengel, 2014است ( ٨١/٠سطح براي اين ماده 
  

  نتايج و بحث
در عمليات ترموگرافي  شده انجامهاي گيرينتايج اندازه

دماي ميانگين  صورت بههاي مختلف خط اواپراسيون بخش
هر سطح در ستون دوم نشان داده شده است. بررسي اوليه 

ها و نتايج ترموگرافي نشان داد که دماي سطح خارجي لوله
ها نيسنرها اختالف بسيار اندکي با دماي محيط اطراف آن

پوشي ها چشماز شار حرارتي اتالفي آن که يطور بهداشتند 
عدم وجود  دليل بهتر اشاره شد که پيش گونه همانشد. 

جريان اجباري هوا در فضاي اطراف تجهيزات خط 
اواپراسيون، توزيع دماي هواي محيط خط اواپراسيون 

دماي هواي محيط اطراف هر  رو نيا ازيکسان نيست. 
گيري و در محاسبات لحاظ جداگانه اندازه صورت بهتجهيز 

  ستون سوم نشان داده شده است. درشد. اين دماها 
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هيون کارخانه قند اروميزات خط اواپراسيسطوح انتقال حرارت در تجهو طول مساحت  -١جدول   
 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B B2 B3 S1 S2 S3  زينام تجه

m2(  ۰۰/۱۴۲سطح جانبي (  ۲۰/۷۹  ۳۰/۹۳  ۳۰/۹۳  ۰۰/۶۶  ۰۰/۶۶  ۲۰/۴۵  ۲۰/۴۵  ۱۰/۲۰  ۵۰/۱۸  ۷۰/۲۳  ۶۰/۲۴  ۶۰/۲۴  

m2(  ۴۰/۱۷سطح افقي (  ۰۰/۷  ۵۰/۸  ۵۰/۸  ۰۰/۷  ۰۰/۷  ۵۰/۴  ۵۰/۴  ۳۰/۴  ۸۰/۳  ۰۰/۲  ۵۴/۱  ۵۴/۱  

طول مشخصه سطح 
  )mجانبي (

۶۰/۹  ۷۰/۸  ۰۰/۹  ۰۰/۹  ۰۰/۷  ۰۰/۷  ۰۰/۶  ۰۰/۶  ۱۰/۲  ۱۰/۲  ۷۲/۴  ۶۰/۵  ۶۰/۵  

سطح  طول مشخصه
  )m( يافق

۱۷/۱  ۷۵/۰  ۸۲/۰  ۸۲/۰  ۷۵/۰  ۷۵/۰  ۶۰/۰  ۶۰/۰  ۴۵/۰  ۴۳/۰  ۰۰/۲  ۳۵/۰  ۳۵/۰  

               
  )Cengel, 2014( تعيين عدد ناسلت -٢جدول 

 ناسلت رنج رايلي طول مشخصه شکل
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 ي عمودي رفتار ي عمودي مانند صفحهباشد استوانه

  کند.مي

  
 لوواتيک ۰۳/۱۸۶ ونياواپراساز خط  ياتالف يکل انرژ

انتقال حرارت  واسطه به ياتالف يسهم انرژ است که
سهم مربوط به انتقال حرارت  و لوواتيک ۷۳/۶۰ يهمرفت

کمتر بودن سهم  است. لوواتيک ۳/۱۲۵ برابر با يتابش
توان به عدم حضور يرا م يمربوط به انتقال حرارت همرفت

 ير اتالف انرژيهوا نسبت داد. سهم چشمگ يان اجباريجر
ن موضوع يا ديمؤتوان يرا م ياز انتقال حرارت تابش يناش

 يزيآمهمچون رنگ يا نهيهز کم يراهکارها دانست که
 يکاهش اتالف انرژن روش يزات بهتريتجه يرونيسطح ب

  ن خط است.يدر ا
 شده محاسبه ييب انتقال حرارت جابجايضر يطورکل به
ب ياز ضرا يريگ زات به طرز چشميتجه ييسطوح باال يبرا

ن يشتر است. ايمتناظر ب ينييو پا يمربوط به سطوح جانب

 ينييب مربوط به سطوح پايسه با ضرايدر مقاموضوع 
 ين نرخ اتالف انرژيشتريب حال نيباادارد.  يشتريشدت ب

ن سطوح يرا مساحت اياست ز يمربوط به سطوح جانب
  است. ينييو پا ييمساحت سطوح باالشتر از يب

صورت  يون در اتالف انرژيسهم هر بخش از خط اواپراس
 يانرژ نشان داده شده است. الف-٤شکل  در Vennنمودار 

، S1زات يکه شامل تجه شيگرماشيدر قسمت پ ياتالف
S2  وS3 ۳۸ن مقدار ياست که ا لوواتيک ۴۸/۷۱ شود،يم 

 يميمحاسبه شده است. قد ياتالف يدرصد از کل انرژ
و  يق حرارتيها، نداشتن عان مبدليا يبودن تکنولوژ

گرم گردن شربت از  يباال برا ياستفاده از بخار با دما
 ينرژباال بودن ا جهينت درسطح و  يل باال بودن دمايدال

  زات است.ين تجهيدر ا ياتالف



 ٦٣                                                             ١٣٩٨/ بهار و تابستان ١/ شماره ٨هاي كشاورزي/ جلد  هاي مكانيك ماشين نشريه پژوهش

که  رديپذيصورت م 1A اواپراتور در يانرژ اتالف نيشتريب
رغم يدهد. عليل ميرا تشککل  ياتالف يدرصد انرژ ۱۶
ز که معادل ين تجهيا يسطح خارج يباال چندان نه يدما
 دليل بهشده است،  يريگاندازه وسيدرجه سلس ۶۰با 

ر ينسبت به سا ين مساحت سطح خارجيشتريداشتن ب
ز اتفاق ين تجهيدر ا يرارتن اتالف حيشتريزات، بيتجه

  افتد. يم
 يزان اتالف انرژيزات بر ميتجه يسطح خارج يدما ريتأث

لوله و -پوسته يحرارت يهامبدل توان دريمها را از آن
 S3 ،S2 ،S1 يهامبدل که يطور بهبوسترها مشاهده کرد. 

و  ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۵با  ترتيب به B3و  B2 يهاکنندهتيو تقو
قرار  يزان اتالف حرارتيم يبعد يهادرصد در رده ۸
 رند.يگ يم

سهم هر بخش از خط اواپراسيون در اتالف اکسرژي 
ب نشان داده شده است.  -٤شکل در  ١صورت نمودار ون

 ٨٦/٣٠اواپراسيون برابر با  کل اکسرژي اتالفي از خط
درصد از اين مقدار  ۲۲يي تنها به S3است. تجهيز  کيلووات

را به خود اختصاص داده است. علت اتالف چشمگير 
توان در باال بودن دماي سطح مياکسرژي از اين تجهيز را 

 ۱۲۰خارجي آن که بيشترين مقدار در ستون دوم برابر با 
، S3درجه سلسيوس را دارد، جستجو کرد. بعد از تجهيز 

و  S1و  S2هاي بيشترين اتالف اکسرژي مربوط به مبدل
بيشينه بودن  باوجوداست.  B3و  B2هاي کنندهتقويت

، به علت پايين بودن 1Aانرژي اتالفي از سطح اواپراتور 
دماي سطح آن، اکسرژي اتالفي اين تجهيز از 

لوله کمتر است. - هاي پوستهها و مبدلکننده تقويت
کيلووات است که  ۱۲/۸اکسرژي اتالفي از سطح اواپراتورها 

  درصد از اکسرژي اتالفي کل است. ۲۶
وضعيت اتالف انرژي و  ٥شکل  در نمودارهاي ستوني

 صورت بهاکسرژي در خط اواپراسيون کارخانه قند اروميه 
شار براي تجهيزات مختلف اين خط به تفکيک سطوح 

نشان داده شده است. در ها بااليي، جانبي و زيرين آن
الف شار انرژي بيانگر نرخ اتالف انرژي در واحد -٥شکل 

نرخ  دهنده نشانب  شار اکسرژي -٥شکل سطح و در 
اتالف اکسرژي در واحد سطح نشان داده شده است. 

 به دست 4Bکمترين شار انرژي اتالفي مربوط به تجهيز 
محاسبه  S3آمد و بيشترين شار انرژي اتالفي براي تجهيز 

شد. نتايج مشابهي براي شار اکسرژي اتالفي نيز محاسبه 
                                                           
1- Venn 

الف نشان داده شده -٥شکل که در  گونه همانشده است. 
دهد که شار انرژي اتالفي است نتايج اين تحقيق نشان مي

هاي از سطوح اواپراتورها به طرز چشمگيري از مبدل
با توجه به  حال نيباالوله کمتر است. -حرارتي پوسته

بيشترين اتالف  1Aبيشتر سطح جانبي اواپراتور  مساحت
). اما در ١شکل ، الف- -انرژي را در آنجا شاهد هستيم (

دليل اختالف بسيار چشمگير  مورد اکسرژي اتالفي به
 S3دماي سطح با محيط اطراف، بيشترين مقدار مربوط به 

شود. شار انرژي اتالفي از سطوح بوسترها نيز از مي
زيادي با  اواپراتورها بيشتر است ولي اختالف خيلي

لوله مشاهده نشده است. در - هاي حرارتي پوسته مبدل
شود با اين مورد اکسرژي اتالفي روند مشابهي مشاهده مي

تفاوت که اختالف بين شار اکسرژي اتالفي بوسترها و 
لوله به نسبت اختالف متناظر - هاي حرارتي پوستهمبدل

 ها، بيشتر شده است.شار انرژي اتالفي آن

به نسبت ساير اواپراتورها شار انرژي  1Bو  1Aي اواپراتورها
دهند که اين و اکسرژي اتالفي بيشتري را نشان مي

شود. اختالف ها ناشي ميموضوع از دماي سطح بيشتر آن
با دماي هواي  4Bکم سطح خارجي اواپراتور  نسبتاًدماي 

اطراف آن موجب شده است که کمترين شار اتالف انرژي 
  و اکسرژي را در اين تجهيز شاهد باشيم.

دهد که شار انرژي و نشان مي آمده  دست بهاز طرفي نتايج 
اکسرژي اتالفي در سطوح بااليي تجهيزات بيشتر از ساير 

- هاي حرارتي پوستهسطوح است که اين موضوع در مبدل
و بوسترها شدت بيشتري نسبت به اواپراتورها دارد. لوله 

توان در نحوه محاسبه مقدار ضريب دليل اين موضوع را مي
انتقال حرارت طبيعي جستجو کرد. با توجه به معادالت 

)، مقدار ضريب انتقال حرارت جابجايي براي ۳) تا (۱(
سطوح بااليي مقدار بيشتري به خود اختصاص داده است. 

وع تجهيز، بعد از سطوح بااليي بيشترين شار مستقل از ن
انرژي و اکسرژي اتالفي مربوط به سطوح جانبي و سپس 

  شود.سطوح زيرين مي
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 هاي انرژي و اکسرژياز تحليل آمده  دست بهنتايج  - ٣جدول 

 تجهيز sT  ℃  T    سطح ℃ 2h W / m ℃  convQ  W   radQ  W  totalQ  W  lossEx  W  

1A ۶۰ ۴۲ 

۰۱/۳ جانبي  ۵۶/۷۶۹۳  ۰۲/۱۵۹۸۳  ۵۸/۲۳۶۷۶  ۵۳/۲۴۸۸  

۰۹/۴ بااليي  ۹۹/۱۲۸۰  ۴۸/۱۹۵۸  ۴۷/۳۲۳۹  ۴۸/۳۴۰  

۷۰/۰ پاييني  ۲۴/۲۱۹  ۴۸/۱۹۵۸  ۷۲/۲۱۷۷  ۸۹/۲۲۸  

1B ۶۰ ۴۲ 

۰۱/۳ جانبي  ۰۵/۴۲۹۱  ۴۷/۸۹۱۴  ۵۳/۱۳۲۰۵  ۹۷/۱۳۸۷  

۰۹/۴ بااليي  ۳۴/۵۱۵  ۸۹۵/۷۸۷  ۲۳/۱۳۰۳  ۹۸/۱۳۶  

۸۵/۰ پاييني  ۱۰/۱۰۷  ۸۹۵/۷۸۷  ۹۹/۸۹۴  ۰۷/۹۴  

2A ۵۳ ۴۵ 

۳۰/۲ جانبي  ۷۲/۱۷۱۶  ۶۱/۴۵۷۸  ۳۳/۶۲۹۵  ۷۰/۵۴۰  

۱۳/۳ بااليي  ۸۴/۲۱۲  ۱۳/۴۱۷  ۹۷/۶۲۹  ۱۱/۵۴  

۷۰/۰ پاييني  ۶۰/۴۷  ۱۳/۴۱۷  ۷۳/۴۶۴  ۹۱/۳۹  

2B ۵۳ ۴۵ 

۳۰/۲ جانبي  ۷۲/۱۷۱۶  ۶۱/۴۵۷۸  ۳۳/۶۲۹۵  ۷۰/۵۴۰  

۱۳/۳ بااليي  ۸۴/۲۱۲  ۱۳/۴۱۷  ۹۷/۶۲۹  ۱۰/۵۴  

۷۰/۰ پاييني  ۶۰/۴۷  ۱۳/۴۱۷  ۷۳/۴۶۴  ۹۰/۳۹  

3A ۵۸ ۴۶ 

۶۲/۲ جانبي  ۰۴/۲۰۷۵  ۳۳/۴۹۹۶  ۳۷/۷۰۷۱  ۰۰/۷۰۵  

۵۷/۳ بااليي  ۸۸/۲۹۹  ۹۱/۵۲۹  ۷۹/۸۲۹  ۷۳/۸۲  

۷۹/۰ پاييني  ۳۶/۶۶  ۹۱/۵۲۹  ۲۷/۵۹۶  ۴۵/۵۹  

3B ۵۲ ۴۲ 

۴۹/۲ جانبي  ۴۰/۱۶۴۳  ۰۰/۳۹۷۴  ۴۰/۵۶۱۷  ۶۸/۴۶۶  

۳۹/۳ بااليي  ۳۰/۲۳۷  ۴۸/۴۲۱  ۷۸/۶۵۸  ۷۳/۵۴  

۷۶/۰ پاييني  ۲۰/۵۳  ۴۸/۴۲۱  ۶۸/۴۷۴  ۴۳/۳۹  

4A ۶۰ ۴۷ 

۶۸/۲ جانبي  ۷۷/۱۵۷۴  ۶۵/۳۷۵۸  ۴۱/۵۳۳۳  ۵۷/۵۶۰  

۶۵/۳ بااليي  ۵۲/۲۱۳  ۲۰/۳۷۴  ۷۲/۵۸۷  ۷۷/۶۱  

۸۸/۰ پاييني  ۴۸/۵۱  ۲۰/۳۷۴  ۶۸/۴۲۵  ۷۴/۴۴  

4B ۵۰ ۴۷ 

۶۵/۱ جانبي  ۷۴/۲۲۳  ۸۲/۸۲۷  ۵۷/۱۰۵۱  ۳۹/۸۱  

۲۷/۲ بااليي  ۶۴/۳۰  ۴۱/۸۲  ۰۶/۱۱۳  ۷۵/۸  

۶۷/۰ پاييني  ۰۴/۹  ۴۱/۸۲  ۴۶/۹۱  ۰۸/۷  

B2 ۱۰۸ ۶۰ 

۸۰/۳ جانبي  ۲۴/۳۶۶۶  ۸۰/۸۱۰۰  ۰۵/۱۱۷۶۷  ۴۲/۲۵۶۳  

۳۲/۵ بااليي  ۲۵/۱۰۹۸  ۰۱/۱۷۳۳  ۲۶/۲۸۳۱  ۷۹/۶۱۶  

۲۸/۱ پاييني  ۱۹/۲۶۴  ۰۱/۱۷۳۳  ۲۰/۱۹۹۷  ۰۸/۴۳۵  

B3 ۹۸ ۴۵ 

۰۵/۴ جانبي  ۰۲/۳۹۷۱  ۰۸/۷۴۰۸  ۱۰/۱۱۳۷۹  ۰۱/۲۲۳۹  

۶۳/۵ بااليي  ۸۸/۱۱۳۳  ۶۶/۱۵۲۱  ۵۴/۲۶۵۵  ۵۲/۵۲۲  

۳۲/۱ پاييني  ۸۴/۲۶۵  ۶۶/۱۵۲۱  ۵۰/۱۷۸۷  ۷۲/۳۵۱  

S1 ۱۰۰ ۴۰ 

۳۳/۴ جانبي  ۲۶/۶۱۵۷  ۳۳/۱۰۶۲۲  ۵۹/۱۶۷۷۹  ۹۱/۳۳۷۳  

۸۸/۵ بااليي  ۶۰/۷۰۵  ۳۱/۸۹۶  ۰۰/۱۶۰۲  ۱۲/۳۲۲  

۴۰/۱ پاييني  ۰۰/۱۶۸  ۳۱/۸۹۶  ۳۱/۱۰۶۴  ۰۲/۲۱۴  

S2 ۱۱۰ ۴۰ 

۵۱/۴ جانبي  ۲۲/۷۷۶۶  ۹۷/۱۳۴۶۶  ۱۹/۲۱۲۳۳  ۳۳/۴۷۱۲  

۱۴/۶ بااليي  ۸۹/۶۶۱  ۰۵/۸۴۳  ۹۴/۱۵۰۴  ۰۰/۳۳۴  

۵۴/۱ پاييني  ۰۱/۱۶۶  ۰۵/۸۴۳  ۰۶/۱۰۰۹  ۹۴/۲۲۳  

S3 ۱۲۰ ۴۰ 

۶۷/۴ جانبي  ۵۶/۹۱۹۰  ۱۳/۱۶۱۰۷  ۶۹/۲۵۲۹۷  ۲۲/۶۱۱۵  

۳۶/۶ بااليي  ۵۵/۷۸۳  ۳۳/۱۰۰۸  ۸۸/۱۷۹۱  ۱۵/۴۳۳  

۵۷/۱ پاييني  ۴۲/۱۹۳  ۳۳/۱۰۰۸  ۷۵/۱۲۰۱  ۵۰/۲۹۰  
  



 ٦٥                                                             ١٣٩٨/ بهار و تابستان ١/ شماره ٨هاي كشاورزي/ جلد  هاي مكانيك ماشين نشريه پژوهش

  
  ياتالف ياکسرژ ب)  ياتالف يانرژالف) 

  ونيزات خط اواپراسياز تجه ياتالف يو اکسرژ يانرژ - ٤شکل 
  

  
   ياتالف ي) شار انرژالف

  
   ياتالف ي) شار اکسرژب

  هيون کارخانه قند اروميزات خط اواپراسيدر سطوح مختلف تجه ياتالف يو اکسرژ يشار انرژ - ٥شکل 
  
  يريگ جهينت

و با  يترموگراف يق با استفاده از تکنولوژين تحقيدر ا
ک از يهر  يموجود دما يافزاراستفاده از امکانات نرم

ون در کارخانه قند يزات خط اواپراسيتجه يح خارجوسط
در  ياتالف يانرژ يزيو ثبت شد. مم يريگاندازهه ياروم

ارائه  ين قدم در راستاياول عنوان بهون يخط اواپراس
 يکاهش سهم انرژ يبرا يو اقتصاد يعمل ييراهکارها

 منظور بهف شد. ين کارخانه تعريد شکر در ايدر تول يمصرف
اتالف  ياصل يهات کانونيفيت و کيرصد و مطالعه کم

 يهايريگون، با استفاده از اندازهيدر خط اواپراس يانرژ
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اتالف  EES افزار نرمدر  شده انجامو محاسبات  آمده عمل به
ج ينتال قرار گرفت. يمحاسبه و مورد تحل يو اکسرژ يانرژ
ح در يصر صورت بهتوان يق را مين تحقيدر ا آمده  دست به

ت يوضعت بهبود يدر رابطه با اولو يتيريمات مدياخذ تصم
ن يهمچنقرار داد.  مورداستفادهزات يتجه يسازقيعا

ن يدر ا آمده  دست بهج يشده و نتا يريگاندازه يها داده
 ياقتصاد-ين مرحله از مطالعه فنياول عنوان بهق يتحق
در خط  يمصرف انرژ يسازنهيممکن در به يکردهايرو

در شود. يه قلمداد ميون کارخانه قند ارومياواپراس
 يسازنهيروش به نيتر مناسب، نيمؤلف يآت قاتيتحق

موجود در  يتيريمد يبا توجه به اقتضاها يمصرف انرژ
  ه ارائه خواهد شد.يون کارخانه قند اروميخط اواپراس

  
  يگزارسپاس

ت يحماه در يکارخانه قند اروم سندگان از مساعدتينو
 يفن يها دادهار گذاشتن يو در اخت يو مهندس يمال
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