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  دهيچك

از كل مصرف انرژي % 21/2و % 35/0واحد مجزا، به ترتيب  860گري در سطح كشور با حدود صنعت ريخته

 مصرف اجراي راهكارهاي بهينه سازي نبنابراي. حرارتي و الكتريكي در بخش صنايع را به خود اختصاص مي دهد

نقشه راه  تدوين .باشدمي و ضروري قابل توجهبسيار انرژي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت در اين صنعت 

بوده و سازي مصرف انرژي در اين صنعت بر اساس برنامه ها و اهداف كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت بهينه

ابتدا به بررسي وضعيت  در اين مقاله. باشدگري ميهاي مختلف صنعت ريختهدر راستاي تأمين نيازهاي بخش

 .شودگري كشور و مقايسه آن با ساير كشورها پرداخته ميهاي عملكردي و انرژي در كارخانه هاي ريختهشاخص

ي تقاار تدوين نقشه راه هاي ذوب شده و در نهايتكوره گري واشاره مختصري به انواع روشهاي ريخته سپس

در سه دوره  .گيردمي جديداالحداث در كشور مورد توجه قرار هايهموجود و كارخان هايهدر كارخان انرژي كارايي

با توجه به نيازهاي  و ارائه راهكارها نقشه راه وگيرد مي گذاري صورتمدت هدف مدت و بلند كوتاه مدت، ميان

صنعتي، نيازهاي مرتبط با تكنولوژي مواد، نيازهاي زيست محيطي، قانوني و تكنولوژيكي و نيازهاي مربوط با 

در پايان نيز  .گرددهريك از حوزه هاي منابع انرژي قابل اعتماد، بازار و محصوالت و منابع انساني تعيين مي

  .مدت و بلندمدت برآورد شده استمدت، ميانجويي كل و سه دوره كوتاهپتانسيل صرفه

  كليد واژه

  - هاي ذوب كوره – گريصنعت ريخته  - مصرف ويژه انرژي شاخص -مصرف  سازيبهينه – ي كارايي انرژيارتقا

   نقشه راه  -مصرف انرژي 
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 مقدمه

واحد  860گري در سطح كشور با حدود صنعت ريخته

از كل مصرف انرژي % 21/2و % 35/0مجزا، به ترتيب 

حرارتي و الكتريكي در بخش صنايع را به خود اختصاص 

ن اجراي راهكارهاي بهينه سازي مصرف بنابراي. دهدمي

انرژي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت در اين صنعت 

سازي مصرف نقشه راه بهينه. باشدبسيار قابل توجه مي

ها و اهداف كوتاه انرژي در اين صنعت بر اساس برنامه

مدت بوده و در راستاي تأمين نياز مدت و بلندمدت، ميان

  .باشدگري مييختههاي مختلف صنعت ربخش

      هايا توجه به تعداد زياد كارخانهبدر اين مقاله 

 58 با استفاده از روشهاي آماري گري كشور،ريخته

گري كشور به عنوان  كارخانه از كل واحدهاي ريخته

براي بررسي كارخانه هاي مورد . در نظر گرفته شدجامعه 

، نوع يژنظر، اطالعاتي از قبيل آمار توليد و مصرف انر

چك ليستي تحت عنوان  از طريق... و   فرآيندنوع ها،  كوره

 "چدن و فوالد كشور گري پرسشنامه صنايع ريخته"

درصد از كل كوره  4/41مالحظه شد . آوري گرديدجمع

درصد آنها احتراقي  6/58الكتريكي و  ،هاي موجود

% 14ها محصوالت چدني،  كارخانه% 71 بعالوه. هستند

محصوالت مجموع  نيزآنها % 15محصوالت فوالدي و 

   .اند چدني و محصوالت فوالدي توليد كرده

  

  

گريانوع كوره ها در صنعت ريخته:  1نمودار 

  

گري از نظر نوع محصول هاي ريختهپراكندگي كارخانه:  2نمودار 

  توليدي

  گريمعرفي فرآيند ريخته - 1

فرآيندي است كه طي آن ماده مذاب به داخل  گري ريخته

شود تا به شـكل داخلـي قالـب، منجمـد      قالب بارريزي مي

 ءگـري جـز   در واقع ريختـه . شده و از داخل آن خارج شود

دهـي مـواد اسـت كـه از      هـاي توليـد و شـكل    اولين روش

هاي دور، براي توليد بسـياري از ابـزار و قطعـات از     گذشته

  .شود يآن استفاده م

از جمله خصوصياتي كـه سـبب توليـد قطعـات بـه روش      

  :عبارتند از شود گري مي ريخته

پيچيــدگي فنــي قطعــه و عــدم قابليــت توليــد آن از  •

  هاي توليد  طريق ساير روش

هاي فني خـاص از   عدم نياز به خصوصيات و مشخصه •

  نظر ساختار كريستالي مواد

  هزينه نسبتاً پايين •

گري، نورد  كانيكي مانند آهنپذيري انجام كار مامكان •

گري و ايجاد سطح صاف و  مرحله ريختهپس از  ...و 

  ابعاد دقيق

گري از ديدگاه  هاي ريختهانواع روش - 1- 1

  فرآيندي

تغذيه فلـز مـذاب بـه     ،گري اساس كليه فرآيندهاي ريخته

حفره قالب و سپس انجمـاد مـذاب و ايجـاد جسـم جامـد      

در چگـونگي تهيـه    تفاوت فرآيندهاي مختلف، اصوالً. است

گـري بـه   فرآيندهاي ريختـه  انواع 1 جدولدر . تقالب اس

تـوان بـا    هايي از قطعاتي كه ميهمراه مزايا، معايب و نمونه

  .اين روش ساخت آورده شده است

  

41.4

58.6

الكتريكي

احتراقي

71

14

15

چدني

فوالدي

فوالدي-چدني
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  گري به همراه مزايا و معايب آنها  خالصه اي از انواع روش هاي ريخته:  1جدول 

 نمونه ها معايب مزايا فرآيند

 ماسه
ها و اندازه هزينه پايين، گستره وسيعي از فلزات،

 هاشكل

تلرانس زياد، كيفيت سطح 

 نامطلوب
 سر سيلندرها ، بدنه موتورها

 ها ميله هاي اتصال ، جعبه دنده محدوديت در اندازه قطعات بيشتر و كيفيت سطح بهتردقت باال، نرخ توليد  ايقالب پوسته

 اشكال پيچيده ، كيفيت سطح عالي قالب گچي
فقط براي فلزات غير آهني ،نرخ 

 توليد پايين
 نمونه هاي اوليه قطعات مكانيكي

 كوچكفقط اندازه هاي  اشكال پيچيده ، دقت باال وكيفيت سطح خوب قالب سراميكي
 يهاپروانه ها، تجهيزات قالب

 تزريق

 ها هاي و جعبه دندهچرخ دنده اشكال ساده، گراني قالب تخلخل كم كيفيت سطح خوب، نرخ توليد بيشتر و قالب دائمي

 دقت ابعادي عادي ، نرخ توليد باال تحت فشار
گراني قالب ،قطعات كوچك، فلزات 

 غير آهني

 هاي اتومبيل، بدنه دوربين وچرخ

 هاي دقيقچرخ دنده

 ها لوله ها ، بويلرها و چرخ طيار محدوديت در شكل ، هزينه باال احجام سيلندري شكل بزرگ، كيفيت خوب گريز از مركز

 مجوف
سطح . اجسام توخالي و بدون استفاده از ماهيچه،

 خارجي قطعات بسيار صاف
 قطعات تزئيني سطح داخلي ناصاف

 

 هاي ذوب انواع كوره - 2- 1

مورد . گيرد ذوب فلزات اغلب به روش ناپيوسته صورت مي

استثناي قابل ذكر، ذوب پيوسته در كوره كوپل است، كـه  

انتخـاب كـوره بـا    . شود براي توليد چدن استفاده مي اكثراً

، كيفيت فلز، نيازهاي توليدي و نـوع آليـاژ   توجه به هزينه

انعطاف پذيري كـوره در شـرايط مختلـف،    . شود تعيين مي

هـا از نظـر    كـوره .شـود  براي انواع توليد مزيت محسوب مي

دارنده و از لحاظ  كاربرد به سه گروه پيش گرم، ذوب و نگه

  :شوند مصرف انرژي به دو دسته عمده تقسيم بندي مي

  كننده سوخت فسيليهاي مصرف  كوره. 1

 هاي با گرمايش الكتريكي كوره. 2

  :انواع كوره هاي فسيلي عبارتند از

  كوره كوپل �

  كوره دوار �

  كوره بوته اي �

  كوره گامي �

  :انواع كوره هاي الكتريكي عبارتند از

  كوره قوس �

  كوره القايي  �

  كوره مقاومتي �

  

  گريريخته هاي ترازيابي در صنعتشاخص -2

براي بررسي وضعيت فعلي صنايع ريخته گري كشور، 

شامل چهار شاخص ترازيابي در صنعت ريخته گري 

مصرف و  راندمان ظرفيت، راندمان توليد، راندمان فرآيند

بهترين نمونه و ميانگين . مورد استفاده قرار گرفتانرژي 

با  3و در جدول آورده شده  2 جدول جامعه آماري در

همانگونه كه مشاهده . سه شده استاروپا و روسيه مقاي

گردد، تلفات ذوب و تلفات زمان توقف واحدهاي ريخته مي

گري چدن ايران نسبت به اروپا و روسيه بيشتر و راندمان 

همچنين مصرف . ظرفيت آن در مقايسه با آنها كمتر است

ويژه انرژي كل براي واحدهاي ريخته گري چدن ايران 

بنابراين واحدهاي ريخته . باشدبيشتر از اروپا و روسيه مي 

گري چدن ايران پتانسيل بهبود تلفات ذوب و تلفات زمان 

. توقف، راندمان ظرفيت و مصرف انرژي، را دارند

گري فوالد پارامترهاي مورد بررسي، براي واحدهاي ريخته

فوالد ايران در مقايسه با اروپا و روسيه تفاوت  - و چدن

ن دهنده عملكرد نسبتاً چنداني ندارد و اين مسئله نشا

فوالد و فوالد در  -مناسب واحدهاي ريخته گري چدن

  .باشدايران مي
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 تفكيك نوع محصولجامعه آماري به  هاي ترازيابي در صنعت ريخته گريشاخصميانگين :  2جدول 

    محصول
راندمان 

   %فرآيند

راندمان 

   %توليد

راندمان 

 ظرفيت

%  

مصرف ويژه 

انرژي ذوب 

(Kwh/ton)  

 مصرف ويژه انرژي كلي

با در نظر گرفتن 

 راندمان نيروگاهي

(Kwh/ton)  

1388  1389  

  چدن
 7150.19 7144.24 971.06 15.65 54.54 7  ميانگين

 1522.81 1380.82 457.14 69.74 87.48 80.63بهترين 

  فوالد
 6102.39 6135.05 891.83 40.45 66.65 56.73 ميانگين

 3149.60 2625.96 538.46 81.89 84.04 58.90بهترين 

 -چدن

  فوالد

 4153.86 4997.87 796.47 35.55 56.16 59.57 ميانگين

 1131.85 1131.85 536.36 73.49  80.07 66.11بهترين 
 

  
  

  روسيه گري چدن ايران با اروپا و هاي عملكرد واحدهاي ريخته مقايسه شاخص:  3جدول 

عملكرد هاي شاخص  

  ايران  روسيه  اروپا

بهترين 

 نتيجه
 ميانگين

 بهترين

 نتيجه
 ميانگين

بهترين 

 نتيجه
 ميانگين

 چدن

 63.9 80.6 52.5 64.6 64.2 69.1 %راندمان فرآيند 

 54.5 87.5 44.1 85.9 77.9 81.9 %راندمان توليد  

 15.6 69.7 22.3 35.7 56.3 86.3 %راندمان ظرفيت 

 kwh/ton( 558 571 807 1118 457 971(مصرف ويژه انرژي ذوب 

 kwh/ton( 1165 1338 3014 4235 1120 6026(مصرف ويژه انرژي كل 

  فوالد

 56.7 58.9 51.6 71 45.3 49.5 %راندمان فرآيند 

 66.6 84.0 63.2 90.1 75.1 78.7 %راندمان توليد  

 40.4 81.9 34.2 69.5 44.8 50.2 %راندمان ظرفيت 

 kwh/ton( 500 525 686 1310 538 892(مصرف ويژه انرژي ذوب 

 kwh/ton( 1503 1815 3604 5359 1028 2886(مصرف ويژه انرژي كل 

 -چدن

 فوالد

%راندمان فرآيند   64.1 59.4 66.2 52.3 66.1 59.6 

 56.2 80.1 48.4 86.9 77.3 81.1 %راندمان توليد 

 35.5 73.5 52.2 43.6 53.5 63.9 %راندمان ظرفيت 

 kwh/ton( 544 560 779 1164 536 796(مصرف ويژه انرژي ذوب 

 kwh/ton( 1247 1453 3155 4506 716 1982(مصرف ويژه انرژي كل 

  

  هاي كارخانه در انرژي ويژه مصرف اخصش - 3

  گريريخته

شاخص مصرف كارخانجات ريخته گري چدن داخلي، 

انرژي بسيار بااليي دارد، به طوري كه ميانگين  ويژه

رد ومهاي انرژي اين كارخانجات در سال مصرف ويژه

كيلووات ساعت به ازاي  7144و  7150، به ترتيب مطالعه

چند برابر انرژي شاخص و ( تن قطعه تمام شده محصول 

استاندارد و  سازمانانرژي معيار تعريف شده توسط 

 سازمانطبق تعريف . است) تحقيقات صنعتي ايران

استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، انرژي شاخص به 

شده بر واحد وزني در  صورت حد استاندارد انرژي مصرف

فرآيند توليد است كه براي كارخانه هاي جديدالتأسيس 

ساله ارائه شده و مقدار آن در توليد  3در طي يك برنامه 

كيلووات ساعت بر تن  1400يك تن قطعه چدني، برابر با 

انرژي معيار نيز حد استاندارد . در نظر گرفته شده است

رآيند توليد است كه انرژي مصرف شده بر واحد وزني در ف

ساله ارائه  3براي كارخانه هاي موجود در طي يك برنامه 

شده و مقدار آن در توليد يك تن قطعه چدني، برابر با 

 .كيلووات ساعت بر تن در نظر گرفته شده است 1700
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  فرآيندهاي الزم به ذكر است كه اين استاندارد،

هاي ريخته گري چدن با روش گريز از مركز و ساير روش 

هاي گري در قالبهاي فلزي، ريخته گري در قالب ريخته

سراميكي و چدنهاي ويژه آلياژي كه به عمليات حرارتي 

همچنين . شودچند مرحله اي نياز دارد را شامل نمي

مقادير ذكر شده براي انرژي شاخص و معيار، عمليات 

  .حرارتي چدنها را شامل نمي شود

مدت، تاههاي كوگذاري و تعيين شاخصهدف - 4

  گري كشورمدت صنعت ريختهمدت و بلندميان

مصرف انرژي ويژه قابل مالحظه تعدادي از كارخانه هاي 

ريخته گري كشور در مقايسه با انرژي شاخص و معيار، 

بيانگر اين است كه در اين كارخانه ها هيچگونه مديريتي 

بر توليد و مصرف انرژي وجود ندارد و تلفات صورت گرفته 

در اين كارخانه . بخشهاي مختلف، قابل مالحظه استدر 

ها با اعمال يك مديريت ساده بر مصرف انرژي و توليد و 

كاهش تلفات عمده موجود، مي توان مصرف ويژه انرژي را 

به سادگي تا دو برابر انرژي معيار تعيين شده توسط اداره 

از آنجا كه . استاندارد و تحقيقات صنعتي كاهش داد

ف ويژه انرژي تا دو برابر انرژي معيار، به كاهش مصر

) سه ساله(سهولت ضمن دستيابي به اهداف كوتاه مدت 

صنعت ريخته گري كشور، قابل حصول است، شاخص 

مصرف انرژي كوتاه مدت صنعت ريخته گري، دو برابر 

بدين صورت كه الزم . انرژي معيار در نظر گرفته مي شود

يخته گري كشور، است در برنامه كوتاه مدت صنعت ر

مصرف انرژي ويژه كارخانه هاي توليد كننده چدني كه 

كيلووات ساعت بر  3400مصرف ويژه انرژي آنها بيش از 

. تن قطعه توليد شده است، تا اين ميزان كاهش يابد

كننده همچنين بايد مصرف ويژه كارخانه هاي توليد

كيلووات  4500فوالدي كه مصرف ويژه انرژي آنها بيش از 

ساعت بر تن قطعه توليد شده است، تا اين ميزان كاهش 

هاي كارخانه صورت ميانگين مصرف ويژه در اين. يابد

 3236چدن موجود در اين جامعه آماري از مقدار فعلي تا 

 50بيش از ( كيلووات ساعت بر تن قطعه تمام شده

همچنين ميانگين مصرف انرژي . يابدكاهش مي) درصد

گري توليد كننده فوالد نيز تا ريختهويژه كارخانه هاي 

 30حدود (كيلووات ساعت بر تن قطعه تمام شده  4198

  .يابدكاهش مي) درصد

ساله اخير احداث شده نيز  5حتي كارخانه هايي كه در 

كه با مصرف انرژي ويژه قابل مالحظه اي دارند، در حالي

ها ضمن ارتقاء توجه به سالم بودن تجهيزات اين كارخانه

رود مصرف سبي تكنولوژي نسبت به گذشته انتظار مين

باال . تري داشته باشدها مقادير پايينويژه در اين كارخانه

بودن مصارف ويژه انرژي در اين كارخانه ها در اثر عدم 

ارائه اطالعات صحيح از طرف كارمندان اين كارخانه ها و 

لذا عدم محاسبه صحيح مصرف ويژه انرژي، قديمي بودن 

نولوژي تجهيزات خريده شده، كهنه يا معيوب بودن تك

تجهيزات خريداري شده و عدم استفاده صحيح از 

تجهيزات مربوطه و باال بودن تلفات در بخشهاي مختلف 

ولين ذيربط ئدر هر صورت الزم است توسط مس. است

هايي با برنامه اي تدوين شود تا از اين به بعد به كارخانه

كيلووات  1400(ژي شاخص مصرف ويژه بيش از انر

ساعت بر تن قطعه تمام شده براي كارخانه هاي چدن و 

كيلووات ساعت بر تن قطعه تمام شده براي  1900

مجوز احداث و بهره برداري داده ) كارخانه هاي فوالد

توان براي مدت ميكه در كوتاه اقداماتيدر مجموع، . نشود

      :گري در نظر گرفت عبارتند ازصنعت ريخته

ــه   � ــرژي در كارخان ــديريت ان ــد م ــتقرار واح ــاياس    ه

  گريريخته

ــدازه � ــژه در   ان ــرف وي ــحيح مص ــابي ص ــري و ارزي گي

  گريهاي ريختهكارخانه

گـري از  هـاي كاركنـان صـنايع ريختـه    ارتقاء مهـارت  �

  طريق آموزش

ريـزي جهـت كـاهش تلفـات زمـان و جـرم در       برنامه �

  هاي مختلفبخش

  نگهداري منظمريزي جهت تعمير و برنامه �

ــه   ا � ــراي برنام ــا اج ــا ب ــازدهي الكتروموتوره ــزايش ب ف

 تعميرات و نگهداري

ها، مبدل هاي حرارتي، ديـگ بخـار،   عايق بندي كوره �

  لوله هاي بخار و آب گرم

 بررسي ضريب بار  �

قسمت عمده مصرف انرژي مربوط به بخش ذوب است و 

ها باالترين سهم مصرف در بخش ذوب را به خود كوره

دهند، بنابراين صرفه جويي در مصرف انرژي اختصاص مي

نرژي كوره هاي ذوب باعث كاهش قابل توجه در مصرف ا

                                                                             راهكارهاي بي هزينه. گري خواهد شدكارخانجات ريخته



 دهمين همايش بين المللي انرژي

 

هاي الكتريكي و سازي مصرف انرژي در كورهبراي بهينه

 4گري در جدول فسيلي مورد استفاده در صنعت ريخته

  .آورده شده است

  هايسازي مصرف انرژي كورهبرنامه كوتاه مدت بهينه:  4جدول 

  گريريخته

  برنامه كوتاه مدت  نوع كوره

هاي كوره

  الكتريكي

  توان سطح باالترين در ها كوره از استفاده

  قوس هايكوره براي الكترود مناسب مقطع سطح انتخاب

  القايي هاي كوره درپوش بستن

هاي كوره

  فسيلي

  از نشتي هاكاهش اتالف حرارت 

  تنظيم ميزان مكش

  

گري كشور را صنعت ريخته) پنج ساله( شاخص ميان مدت 

 سازمانتوان برابر انرژي معيار تدوين شده توسط مي

 در اين. استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در نظر گرفت

گري هاي ريختهصورت ميانگين مصرف ويژه انرژي كارخانه

كيلووات  2250و  1700حدود چدن و فوالد به ترتيب تا 

كاهش مصرف . يابدساعت بر تن قطعه تمام شده كاهش مي

ويژه انرژي تا اين ميزان مستلزم اجراي اهداف ميان مدت 

  . گري كشور استتعريف شده براي صنعت ريخته

گري براي مصرف بهينه مدت صنعت ريختهميان هايبرنامه

  : هاي مختلف عبارتند ازانرژي در بخش

 هاي خرد شده تفاده از قراضه هاي فشرده يا قراضهاس �

  استفاده از قراضه هاي تميز �

 هاي پيشگرم شده استفاده از قراضه �

  كاهش دماي مذاب  �

  كاهش تلفات داخلي الكتروموتور �

  هاي مرتبط بهبود عملكرد الكترو موتورها و سيستم �

  كيفيت توانبهبود  �

  ولتاژ مناسب شبكه �

 خازنيتفاده از جبران كننده هاي اس �

براي بهينه سازي مصرف انرژي در  راهكارهاي كم هزينه

هاي الكتريكي و فسيلي مورد استفاده در صنعت كوره

  . آورده شده است 5گري در جدول ريخته

  

هاي سازي مصرف انرژي كورهبرنامه ميان مدت بهينه :5جدول 

  گريريخته

 برنامه ميان مدت نوع كوره

كوره هاي 

 الكتريكي

 زمان ذوبكاهش 

 تكميلي احتراق جهت مذاب به كافي اكسيژن تزريق

 قوس هاي كوره در

 قوس هاي كوره در پفكي سرباره ايجاد

  استفاده از جبران كننده هاي خازني

كوره هاي 

 فسيلي

تنظيم شرايط احتراق كوره و نصب آنااليزر گازهاي 

 مانيتورينگ سيستم ارتقاء

  دمشي براي كوره هاي كوپلكنترل رطوبت هواي 

  

) افق سيزده ساله(مدت از آنجا كه معموالً اهداف بلند

گري با ارتقاء تكنولوژي و تجهيزات همراه صنعت ريخته

توان گري كشور را ميمدت صنعت ريختهاست، شاخص بلند

برابر انرژي شاخص تدوين شده توسط ادره استاندارد و 

در اين صورت . گرفتتحقيقات صنعتي ايران در نظر 

گري چدن و هاي ريختهميانگين مصرف ويژه انرژي كارخانه

كيلووات ساعت بر  1900و  1400فوالد به ترتيب تا حدود 

كاهش مصرف ويژه . يابدمي تن قطعه تمام شده كاهش

انرژي تا اين ميزان مستلزم اجراي اهداف بلند مدت تعريف 

مال برخي اع. گري كشور استريخته شده براي صنعت

تغييرات ساختاري و يا استفاده از تكنولوژيهاي نوين در 

گري كشور كه كوره هاي مورد استفاده در صنعت ريخته

تواند مصرف انرژي در اين صنعت را به شدت تحت تأثير مي

شود قرار دهد، از اهداف بلند مدت اين صنعت محسوب مي

  :توان به موارد زير اشاره كردكه از آن جمله مي

  استفاده از الكتروموتورهاي پربازده �

 بازيافت حرارت در چيلر جذبي �

  استفاده از پمپ هاي گردشي �

  استفاده از تكنولوژي هاي نوين ذوب �

راهكارهاي پرهزينه بـراي بهينـه سـازي مصـرف انـرژي در      

هــاي الكتريكــي و فســيلي مــورد اســتفاده در صــنعت كــوره

  .آورده شده است 6گري در جدول ريخته

  



 دهمين همايش بين المللي انرژي

 

  

هاي سازي مصرف انرژي كورهمدت بهينهبرنامه بلند : 6جدول 

  گريريخته

 برنامه بلند مدت نوع كوره

كوره هاي 

 الكتريكي

بكارگيري يك سيستم اتوماسيون دقيق و جامع براي 

 هاي قوسكوره

 هاي قوسدر كوره SVCاستفاده از 

هاي القايي فركانس پايين با كوره جايگزين نمودن كوره

 هاي القايي فركانس متوسط و متغير

كوره هاي 

  فسيلي

  استفاده از حرارت گازهاي احتراق در ركوپراتور

هاي گرم شده براي كورهاستفاده از هواي دمشي پيش

 كوپل

هاي استفاده از هواي دمشي غني از اكسيژن براي كوره

 كوپل

 هاي كوپلاستفاده از هواي دمشي ثانويه براي كوره

 هاي جايگزين به جاي كك براي استفاده از سوخت

 هاي كوپلكوره

 هاي دوارسوخت در كوره -استفاده از مشعل هاي اكسي

 

جويي انرژي در صـنعت  تعيين پتانسيل صرفه - 5

  كشور چدن و فوالد گريريخته

مـدت،  پتانسيل كـاهش مصـرف انـرژي كوتـاه    در اين بخش 

در قسـمت   گـذاري مدت و بلندمدت با توجه بـه هـدف   ميان

در واقع ميزان كاهش مصرف انـرژي  . ، تعيين شده استقبل

  تا دو برابـر انـرژي معيـار پتانسـيل كـاهش مصـرف انـرژي       

معيـار،   مدت، ميزان كـاهش مصـرف انـرژي تـا انـرژي     كوتاه

مـدت و ميـزان كـاهش     پتانسيل كاهش مصرف انرژي ميـان 

مصرف انرژي تا انـرژي شـاخص، پتانسـيل كـاهش مصـرف      

در كارخانـه هـاي توليـد چـدن و فـوالد      ي بلندمدت را انرژ

در كوتـاه مـدت پــس از اجـراي راهكارهــا    . دهــدنشـان مـي  

كيلووات ساعت بر تن، در ميان مـدت بـه    3950شاخص به 

كيلـووات سـاعت بـر تـن      1650و در بلند مـدت بـه    1975

جويي بـه دسـت آمـده در    هاي صرفهپتانسيل.  خواهد رسيد

با اجـراي راهكارهـا در افـق سـيزده      .دانآورده شده 7جدول 

ميليون كيلـووات سـاعتي    3290جويي ساله ميزان به صرفه

  .خواهيم رسيد

  گري چدن و فوالد كشورجويي در ريختهپتانسيل صرفه:  7جدول 

 مقدار واحد پارامتر

 ton 1,351,436 چدن و فوالد توليدي

 kwh/ton 4,083 مصرف ويژه انرژي كل

 kwh/ton 3,950 )دو برابر انرژي معيار( شاخص كوتاه مدت

 kwh/ton 1,975 )انرژي معيار(شاخص ميان مدت 

 kwh/ton 1,650 )انرژي شاخص(شاخص بلندمدت 

 kwh 179,351,014 پتانسيل صرفه جويي كوتاه مدت 

 kwh 2,669,086,100 پتانسيل صرفه جويي ميان مدت

 kwh 439,216,700 پتانسيل صرفه جويي بلند مدت

 kwh 3,287,653,814  پتانسيل صرفه جويي كل

 گيرينتيجه - 6

گري با مصرف قابل توجه انرژي الكتريكي به صنعت ريخته

عنوان يكي از صنايع استراتژيك و پرمصرف كشور مستلزم 

 بندي سوابق مديريت انرژي درجمع. باشدتوجه ويژه مي

كند كه در صنعت مورد بررسي، مشخص مي هايكارخانه

و  نشده استگري، توجهي به اصول مديريت انرژي ريخته

پتانسيل صرفه جويي قابل توجهي در اين صنعت  در نتيجه

بديهي است با انتقال تكنولوژي و فناوري هاي . وجود دارد

روز دنيا پتانسيل صرفه جويي انرژي در اين صنعت بيش از 

اين امر توجه به اين صنعت و اجراي . باشداين رقم مي

 هايهسازي مصرف انرژي در كارخانهكارهاي بهينهرا

  .نمايدناپذير ميگري كشور را اجتنابريخته

 -تأمين نيازهاي صنايع ريخته گري فوالد، چدن و چدن

گري فوالد كشور مستلزم تحقق نقشه راه صنعت ريخته

كشور است كه با توجه به امكانات موجود و شرايط فعلي، 

سه  بلازهاي اين صنعت در قاهريك از ني همچنين اهميت

سناريو قابل اجرا است تا شايد گامي براي ارتقاء وضعيت 

  .مصرف انرژي در اين صنايع باشد
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