
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  چکيده
  

  شکر، بهينه سازي انرژي :كلمات كليدي
  
  
  

زکاهش مداوم منابع آن در جهان و به خصوص در کشور مـا ، بحـث              ي و ن  يش روز افزون مصرف انرژ    يل افزا يبه دل 
ـ   و ير انـرژ  ي را در حفظ ذخا    يتواند نقش مهم  ي  نه ازآن م  ي استفاده به  ي و راهکارها  يانرژ ـ ط ز ي مح ست کـشور   ي

م، ناچار از داشتن يباشي  ميائه محصوالت خود  به بازار جهان      ل به ار  ين مسائل، چنانچه ما   يافزون بر ا  . داشته باشد 
 اسـت،  يع پر مـصرف انـرژ  يکه صنعت قند از جمله صنا يلذا از آنجائ  . ميمت هست ي قابل رقابت از نظر ق     يداتيتول

  .نه نمودين کارخانه ها بهي را در ايد مصرف انرژيد باينه توليجهت کاهش هز
سه يشرفته مقاي پيكشورها با ار شكر در كشورمان يبهاوليد شکردرايران،  بيشتر با وضعيت تيآشنائ به لحاظ

 ٢٠٥٠ حدود  )٢٠٠٤سال(ال، درلندنير ٢٠٢٠حدود )٢٠٠٤سال(وركيويد درنيلوگرم شكرسفيك كي يبها. ميكرده ا
ه ي اولينه هايمت، هزين اختالف قي ايعلت اصل . باشديال مير  ٥٠٠٠د  حدو )١٣٨٣سال(راني درايال ولير
 مختلف يزه كردن قسمتهاي باشد كه با مكانيشرفته مي پيران نسبت به كشورهاي باال دراياتي عملينه هايهزو

ن اختالف را ي توان اي مي در مصرف انرژييشرفته به منظور صرفه جوي پين استفاده از تكنولوژيكارخانه وهمچن
 .]٢٤[ كاهش داديزان قابل توجهيبه م
د قند ارائه يند تولي در باره فرايح مختصري با صنعت قند و شکر، ابتدا توضي کليين مقاله به منظور آشنايدر ا

 کشور، به  در موجودي ازکارخانه هايکيسپس با مد نظر قرار دادن . مي پرداخته اي به بحث انرژبعدکرده و
 يها-ي انرژي بطورکلين بررسياطبق . مي قرارداده اي انرژيزي مورد مم را بکارگرفته شدهيندهاي فرآ،کيتفک

  .ک نمودي تفکيکي والکتري توان به دوبخش عمده حرارتي را مروشک د قندي درکارخانجات توليمصرف
نه قابـل   ي محاسبات مربوط به هر قسمت در کار خانه مورد نظر هز           يکسري موارد فوق و انجام      يت با بررس  يدر نها 

  . تومان در سال بدست آمده استونيلي م و دوست و هفتادي معادل با دوي رقميکاهش در مصرف انرژ

 

  گره ملی مهندسی شيمی ايراننهمين کن 
  
  

  دانشگاه علم و صنعت ايران
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  مقدمه
گرمکن ها،کوره آهک،کوره تفاله  شيپ رکننده ها،ي بخار،تبخي معموال درکوره هاي حرارتي انرژيبخش اصل
 -ين قسمتها ميزدرهمي ني حرارتين اتالف انرژيشتري شود ولذا بي پخت مصرف ميگهاي وديخشک کن

 انجام شده ي هايطبق بررس.  رودي هدرميق بنديت اصول عاي که دراثرعدم رعاي حرارتي،بعالوه انرژباشد
   .]١٨[ربدست آمده استي بصورت زيلي فسيک مصرف انرژي، تفکي ازکارخانجات قند چغندريکي يبررو

  %٧٠    بخار        يکوره ها •
  %٢٤   يکوره تفاله خشک کن •
  %   ٤       کوره آهک             •
  % ٢       ر موارد           يسا •

                         

   باشندير مين کارخانه به شرح زي شده در ايموضوعات بررس
ر يتبخ از مبادله کن ها،ين کننده بخار مورد ني بخارکه تامي هوا در کوره هاي و نشتي اضافيدرصد هوا •

  . باشدي پخت ميگهايکننده ها و د
ظ يرکننده ها که تغلي پخت وتبخيگهاي بدنه ها درديستم خوراک دهي وسيصرف، بخارميسطوح حرارت •

  .ردي گيشربت درآنها انجام م
م مشعل ها واستفاده از يتنظ ت آن ،ي با توجه به ظرفياز کوره تفاله خشک کني حرارت مورد نيبررس •

  . استفاده مجدد از سوختي بجاي کوره بخار در کوره تفاله خشک کني خروجيگازها
  . ر آالتي از لوله ها و شي تعداديق بندياع •
 قسمتها يت کامل ودر بعضي عدم استفاده از آنها در ظرفي قسمت شربت و بررسي پمپهايمطالعه بر رو •

  .از به استفاده از پمپيعدم ن
  .ت کاملي در ظرف،پمپها وسانتريفرژهاعدم استفاده از کمپرسورها •
  . روزييوشنا و استفاده موثرازرييت روشنايبهبود در وضع •

 در يين صرفه جوي وهمچنيح از انرژي استفاده صحي براييز راهکار هاين مقاله نيان هر بخش از ايدر پا
  .ده استي ارائه گرديمصرف انرژ

  

  د شكريند توليشرح فرا
. مي كنـ  يد قنـد ارائـه مـ      يند تول ي در باره فرا   يح مختصر ي با صنعت قندو شكر،ابتدا توض     ي كل ييبه منظور آشنا  

ون جهـت خـارج كـردن    يـ فوزيابها خالل شده و به قسمت دي توسط آس  و شستشو،يار سنجير پس از ع  چغند
ه يون پـس از تـصف  يـ فوزيشـربت گرفتـه شـده در د    . شود يفرستاده م ) توسط آب داغ  (ساكارز از خالل چغندر   

ـ ر كه شامل چند مرحله و با آراي تبخيد كربن به دستگاهها   ي اكس ي و گاز د   يله آهك زن  يبوس  متفـاوت  يشهاي
 از آب همـراه شـربت گرفتـه شـده و در     ير كننده ها مقداريدر تبخ . شودي باشد، منتقل ميدر هر كارخانه م  

ن شربت سـپس بـه مرحلـه    يا . رسديرصد م د٦٠-٧٠ از آنها به حدوديت در صد ساكارز در شربت خروج     ينها
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 از اين مرحله به همراه مـالس   سپس کريستال حاصل  .  ميشود ستال فرستاده يد كر يون جهت تول  يزاسيستاليكر
ز بـه  يفوژها نيپسماند سانتر  .دي آيفوژها بدست مي از سانتر  درجه يک  ت شكر يو در نها   فوژها شده   يوارد سانتر 
  . ]١،٢،٣[ روديسه بكارم و د شكردرجه دوي وجهت تول ربرگشتهيچرخه تبخ

  
  ي حرارتي انرژيبررس

ر ي بصورت زيلي فسيك مصرف انرژي، تفكيجات چغندر از كاخانيكي ي انجام شده بر روي هايطبق بررس
 ي مصرف انرژي مراکز اصليار واضح است که دو قسمت کوره بخار و تفاله خشک کنيبس.  بدست آمده است

  .]۱۸[ باشندي در کارخانجات قند م
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    1- كوره ھاي بخار
كوره تفالھ خشك كني  -2    

كوره آھك  -3    
    4- سایر موارد

4

  
                        بخاريگهايد

 شـوند و  ي در كارخانـه هـا محـسوب مـ    ي انرژمصرف مرکز عمده بخاريگهاي د،شود ي مالحظه م  همانطور که 
ـ .به مصرف ميرسدد بخار ي در آنها جهت تول سوختياديانه مقدار ز يسال  و ي با توجه به ضرورت حفظ منابع مل

 و استفاده ي در مصرف انرژ   يي سوخت، صرفه جو   يانه بها يش سال يز افزا يست ون يط ز ي مح ي از آلودگ  يريجلوگ
  . رسدي بنظر م ي ضروري بخار امريگهاينه از ديبه

ـ  از دودكش د ي خروج يق گازها ي بخار، اتالف از طر    يگهاي در د  ين موارد اتالف انرژ   ياز عمده تر    يگ بخـارم ي
ـ ازطر ن اتـالف يكمتـر و  احتراق ن راندمانيشتري به بيابي دستيبرا. باشد كـه مقـدار     الزمـست ،دودكـش  قي
  .نگاه داشته شود ردي گين راندمان احتراق صورت مي كه بهتريدرمحدوده ا بخاريگهايژن دردودكش دياكس
 يكه حت  شودي واحد بخاروبا مشاهده رنگ وطول مشعل انجام ميم هوا در مشعلها اغلب توسط اپراتورهايتنظ

 يمتقس(زرياز اكونوما ي گازخروجي دمايبا بررس.  باشديازبرخوردارنميزازدقت مورد ني نيبا داشتن تجربه كاف
 مشاهده مي شود كه دماي گاز خروجي به ) شده استي كاهش مصرف سوخت طراحياز كوره بخار كه برا

 باشد كه ي هوا مي بخار، وجود نشتيگهايگر عوامل كاهش راندمان دياز د. درصد هواي اضافي وابسته است
  ].١٢،١٥[  شوديش گرمكن هوا ميزر و پي اكونوماي محفظه هايباعث كاهش دما

  كننده هاريتبخ
ركننده ها مورد استفاده قرار ي در صنعت قند وشكر، در تبخ      يديدرصد از كل بخار تول     ٣٥ كه حدود    ياز آنجائ 

 ييت بـسزا ي كاهش مصرف بخار در آنها از اهم      ي مناسب برا  يافتن روش ير كننده ها و     يرد توجه به تبخ   ي گ يم
د يركننده ها باي باشدلذا در تبخي شربت مييايميرات شيير، تغين مسائل در تبخي از مهمتريكي.برخوردار است
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ن امر مستلزم كم بـودن زمـان   يدا نكند كه ا يش پ يه نشود و رنگ شربت افز     ي االمكان قند تجز   ي شود حت  يسع
  .]١٣[ باشديركننده ها ميتوقف شربت در تبخ

 باشد كـه بـا   يا مك از آنه يات هر ين تعداد بدنه ها و خصوص     يي تع يركننده ها، مسئله اساس   ي در تبخ  يبطور كل 
   . توان آنها را بدست آورديش بدنه ها ميز آراي شربت و بخار و ني و خروجيتوجه به مشخصات ورود

 تـوان ارائـه نمـود، اسـتفاده از       ير مـ  يـ  در واحـد تبخ    ي كه در رابطه با كاهش مصرف انرژ       يشنهاداتي از پ  يكي
ـ ا. باشـد  يجـود مـ    مو ي اسـتوانه ا   ير كننده ها  ي تبخ ي بجا ي صفحه ا  يركننده ها يتبخ ن دسـتگاهها شـامل    ي

ان صـفحات  ير بطورمعمول درميان جوش داده شده اند وعمل تبخيك درمي هستند كه    يني صفحه وس  يتعداد
 ياتيـ عمل ينـه هـا  يش، هزيافـزا  را ديـ توان تول يركننده ها مين تبخيبااستفاده ازا.ردي گيهاانجام م -ينيوس

ـ انجـام شده،مـشخص گرد   قـات ياس تحقبراسـ .داد را بهترانجـام  نديراكاهش وكنترل فرا از  ده كـه بااسـتفاده  ي
 روبـرت را    يركننـده هـا   ي درتبخ ي مـصرف  يدرصـد ازانـرژ    ٢٠ زاني توان به م   ي م ي صفحه ا  يركننده ها يتبخ

  .]١٤,١٧[كاهش داد
  

  يتفاله خشك كن
ده خشك درصد ما ( نيي راندمان پا يدارا  تر  تفاله يزات كارخانجات قند، پرسهايبا توجه به قدمت تجه

  حدود
ك يـ  يتفاله ترــ بـه ازا   خشك در ك درصد ماده يش ي بعمل آمده با افزاي هاي بررسيط . باشد يم )١٤-٢٢ 

 يي صـرفه جـو  يكوره تفالـه خـشك كنـ    در گاز نرمال مترمكعب /.٢٩زانيبه م  ـ به كارخانه  يورود تن چغندر 
   .شد خواهد

 ي باشد با بـازگردان ي مي كالرياديار زيقدار بس ميك حاوي كالسي از تفاله خشك كنها   ي خروج يچون گازها 
 در سـوخت مقـدار   ييعالوه بر صرفه جو )گراد دارند يدرجه سانت ١١٠ در حدود    ييكه دما (ن گازها ي از ا  يمقدار

 ي در دودكش كمتر شده و از طرف  يعات كالر يافته و لذا ضا   ي كاهش   ي از دودكش تفاله خشك كن     يگاز خروج 
   . شونديط مي وارد محي حاصل از احتراق كمتريگازها

 از كـوره    ي خروج ي، استفاده از گازها   ي در كارخانجات قند جهت كاهش مصرف انرژ       يي اجرا يگرراهكارهايازد
ا مبادله كـن  ي گازـ هوا يك مبادله كن حرارتين گاز ها به يبا ارسال ا. باشدي م ي بخار در تفاله خشك كن     يها

  .]٣[  نموديابي ها را بازيلرن كايگر اي دي توان به نوعي گازـ آب ميحرارت
  

  ) پختيگهايد(زرهايستااليکر
ار مـوثر  ي مرغـوب  بـس  ي پخت درجهت داشتن محـصول     يگهايكاهش زمان پخت در هر مرحله بخصوص در د        

اگـر در هـر  بدنـه     . باشـد يوجود خالء م  پخت، يگهاين عوامل كاهش زمان پخت در د      ي از مهمتر  يكي.. است
مـثال   . داردير نامطلوبيت و زمان پخت تاثيفيدر ك )شتريچه كمتر و چه ب(ز نباشدايپخت خالء به اندازه مورد ن  

 پـوك و  يستالهايـ جـاد كر ين آمـده و باعـث ا  ييش از مقدار الزم باشد، درجه حرارت پا   يجاد شده ب  ياگر خالء ا  
 سـاكارز  در واقع هرچه درصد . شوديستال ميفوژ باعث نرم شدن كرين امر در سانتر  ي ا . شود يبدون مقاومت م  

  .]١٤[ مي شودشتر ي بنيزازيزان خالء مورد ني م، روديدر شربت باالتر م
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 يگهـا ي دي پخت مداوم بجـا يگهاي در صنعت قند، استفاده از د    ي كاهش مصرف انرژ   يگر از راهكارها  ي د يكي
   حداقلزانيت، كاهش مصرف بخار به ميش ظرفيافزا:نكار عبارتند ازي ايايمزا . باشدي م ) بچ (ر مداوم   ي غ پخت

، امكان اتومات شدن دستگاه ياتي عمل ي قابل توجه پارامتر ها    يداريعات شكر به علت پا    يدرصد، كاهش ضا   ٢٥
 اشغال يباالتر، كاهش تعداد و فضا     )درصد ساكارز (كسيظ با بر  ي به شربت غل   يابي، دست ي انسان يرويو كاهش ن  

ـ بـا تمـام مزا    . پخت، كاهش اتالف گرما و نقطـه جـوش  يگهاي دير و نگهدار ي تعم ينه ها يز هز يشده و ن    ياي
ـ  مرحلـه سـوم پخـت از د       ي از كارخانجات قند برا    يكيران تنها در    يگ پخت مداوم، در حال حاضر در ا       يد گ ي

  .]١٣[ شوديمداوم استفاده م
ـ مزا . باشـد ي پخت مـ يگهاياستفاده ازهمزن درد ن صنعت،يگرموارد قابل بحث درا  يازد  : از دنكارعبارتنـ ي اياي

  .]١٤[ي درمصرف انرژييستال وصرفه جويت كريفيش كيافزا، ش راندمان پختيافزا كاهش طول مدت پخت،
  

 قهايعا
 از يق كـار ي، عـا  ديـ از به حرارت در مراحـل مختلـف تول  يد قند و نيند تولي بخار در فرا يباتوجه به مصارف باال   

ان يت و كنترل جر   ي هدا ي برا ي ضرور يگرم امر ال  ياتصاالت در خطوط انتقال س    . برخوردار است  ييت باال ياهم
زان يـ  شـوند تـا م  يده مـ ي مناسب پوش يقهايدرحال حاضرخطوط توسط عا   .رنده هستند يس گ يستم سرو يدرس

ق رهـا  يگر اتصاالت مذكور اكثـرا بـدون عـا   ير آالت و د ياما ش  . را به حداقل برسانند    يي گرما ي انرژ يهدر رفتگ 
ب مقـدار   يـ ن ترت يبـد .  كنـد  يافته عمل مـ   يك سطح توسعه    يبه عنوان   ر فلكه   يك ش ي وجود   يازطرف .شده اند 

  .]١٤,١٨[ روديق اتصاالت هدر مي از طري حرارتي انرژياديز
 

  يكي الكتريانرژ
  .]١٨[  باشدير مين كارخانه بصورت نمودار زي در ايكي الكتريك انرژيتفك
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7 1- پمپهاي آب و خالء
2- فرايند تهيه شكر بعد از ديفوزيون 

3-  مصارف جانبي (كمپرسور،اداري و...)
4- توليد انرژي الكتريكي(توربين+كوره بخار) 

5- فرايند قندسازي
6- توليد و پمپاژ گاز دي اكسيد كربن   

7-  ساير موارد

  
   فوژهايپمپها، كمپرسورها و سانتر

ـ . در كارخانجات قند، پمپها هستند  يكي الكتر ي انرژ يطابق نمودار فوق مصرف كننده اصل     م ك پمـپ همـواره   ي
ـ انتخـاب   . كار كند كه حداكثر راندمان را داشته باشد يطيد در شرا  يبا  يك پمـپ بـا حـداكثر رانـدمان از رو    ي

ـ  آيبدست مد پمپ شود، ي كه بايالي سي حجمين و با داشتن ارتفاع و دب آ ي همپوشان يمنحن  يدر مـوارد  .دي
ك موتور چنـد سـرعت   ي بزرگتر است، استفاده از يط معمولي از شرايزان قابل توجهيط كار پمپ به م  يكه شرا 

  . باشدي در مصرف انرژيي صرفه جوينه براي كم هزي تواند روشيم
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١٢٠٨

 ي انـرژ ياديـ زت كامـل، باعـث هـدر رفـتن مقـدار      يفوژها در ظرفيعدم استفاده ازپمپها، كمپرسورها و سانتر    
 . ]٩,١٥,١٦[ شودي ميكيالكتر

 
  محاسبات

   بخاريگهايد
 بـر  ي احتراق سـوخت گـاز  ي نمودار هايم مشعل از روي، قبل و بعد از تنظي اضافيبا داشتن دما و درصد هوا  

ـ     ي گاز خالص، انرژ   ياساس ارزش حرارت    خـالص را بدسـت آورده و از تفاضـل آنهـا             ي گاز بصورت ارزش حرارت
 يگ بدسـت مـ  يـ  هـر د يزان كاهش در مصرف سوخت را بـرا ي آن مي و از روير ارزش حرارت زان كاهش د  يم

نجـا بطـور متوسـط    يكـه در ا ( هر متر مكعب گاز      يالي كارخانه و ارزش ر    ي برا ي متوسط روز كار   ياز رو .ميآور
 ي مـ    كـوره مـورد نظـر بدسـت    ينـه در مـصرف سـوخت بـرا    يزان كاهش هزيم) ال فرض شده است ي ر ١١٠

  .]٧,١٢,١٨[ديآ
  

  ر كننده هايتبخ
 . آوريميرا بدست م) q( شربت و استفاده ازرابطه زيرمقدار گرماي و خروجيبا داشتن مشخصات ورود

    
      

 ي اختالف دما در هر بدنه و نمودارهاي بدست آورده و از روi-1 qi=λi-1 νازرابطه  را  νi-1ب مقدارين ترتيبد
    ].١٠,١٨,١٩[مي كنيسه مي و آنرا با سطح بكاررفته دركارخانه مقااز را محاسبهيموجود، مقدار سطح مورد ن

      

  يتفاله خشك كن
ـ  ي به دستگاه،م ي تفاله ورود  يز دب ي ون ي وخروج ي مقدارآب موجود درورود   يازرو ر شـده  يـ  آب تبخي تـوان دب

 يقدارگرماتوان ميرميستم ازرابطه زي س يرشده ودما يباداشتن جرم آب تبخ    . رابدست آورد  يدرتفاله خشك كن  
  .  زان سوخت الزم جهت خشك كردن تفاله را بدست آورديجه ميالزم ودرنت

∫ += fgp mhdTCmQ  
  

 -ي مـ يصرف كوره تفاله خشك كنمصرفي،  گاز كل درصد از ٢٤دهد كه حدود    ي نشان م  يلي فس يك انرژ يتفك
. ميـ م بدسـت آور ي تواني را مي در كوره تفاله خشك كني مصرفيم پس انرژيانه را داريمقدار سوخت سال  .شود
  .]١١,١٨,١٩[ توان بدست آوردينه آنرا ميزان سوخت هدررفته و هزين دو مقدار، مي اختالف ايازرو

  
   پختيگهايد

 و بـا زمـان     بدسـت آورده ي و خروجي مشخصات شربت و بخار ورودي را از رو نوبت پخت    هر يزمان الزم برا  
 بدسـت  ي بخـار مـصرف  ي هدر رفته در بدنه را با توجه به دب       ي و انرژ  مي كن يسه م يعملكرد بدنه در كا خانه مقا     

  .]١٨,١٩[ مي كنيانه محاسبه ميت ارزش آنرا بصورت ساليآورده و در نها

iiiiiiipii TAUvTTCvFq
i

∆λ =+−−= −−
)()( 11
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  قهايعا
 هدر رفته در سال ير مقدار انرژي متوسط سطح، از روابط زيق را بدست آورده و با داشتن دماي سطح بدون عا

  .]١١,١٨,١٩[مي كنينه آنرا محاسبه ميو هز
  
  

  
  

  .[19]ز از نمودار مربوط به محلول ساكارزـآب، استخراج شده استي نprعدد بدون بعد 
  

  فوژهايسانتر
 هدر رفته و يزان انرژي دستگاه، ميت اصلي در هر دستگاه و ظرفيزان بار مصرفيفوژها، با توجه به ميدر سانتر

ها، كمپرسورها وسانتريفوژها بهاي هر كيلو وات در محاسبات مربوط به پمپ (مي آورينه آنرا بدست ميهز
  .]١٠,١٨[) ريال در نظر گرفته شده است١٢٣ساعت برق 

    محاسباتيج كلينتا
   

 يمصرف كننده انرژ )الير/سال(افتهي كاهش ينه انرژيهز
  بخاريكوره ها ٧٧٧٨٣٣٨٢
 ر كننده هايتبخ ٥٦٣٥٥١١٠١
 يتفاله خشك كن ٥٣٨٧٣٤٨١٨
 پخت يگهايد ٨٥٦٣٨٧٦٦٥
 قهايعا ٤٩٨٩٢٣٢٨٩
 ييروشنا ١٢١٧٧٠٠٠
 پمپها ١٠٨٨٧٢٠٠٠
 فوژهايسانتر ٦١٤٣٨٥٠٠

 جمع كل ٢٧١٧٨٦٧٧٥٥
  
  

درنمودار هاي زير ميزان كاهش هزينه سوخت مصرفي در قسمتهاي مختلف با هم و نيز با كل انرژي مصرفي 
 . در كارخانه قبل از انجام تغييرات مقايسه شده اند
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١٢١٠

درصد صرفه جويي در مصرف انرژي در قسمتهاي مختلف كارخانه
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6 7 8
1-   كوره ھاي بخا ر   

2-   تبخیر كننده ھ  ا
3-   تفا لھ خشك ك  ني

4-   د یگھاي پخ ت 
5-   عا یقھا 

6-   روشنا یي 
7-   پمپھا    

8-   سانترفیوژھاي پخ  ت

 

0
5E+08
1E+09

1.5E+09
2E+09

2.5E+09
3E+09

3.5E+09
4E+09

4.5E+09

1 2 3 4 5 6 7 8
مقايسه ميزان انرژي مصرفي بعد از انجام هر تغيير  با كل انرژي  

  مصرف شده قبل از انجام تغييرات در كارخانه
  ينتيجه گير

رد، در مصرف ير انجام گي مختلف كارخانه مورد نظر اقدامات زياگر درقسمتها  شود،يچنانكه مشاهده م
  .ابدي ي كاهش ميمت محصول بطور قابل توجهي قه و شديي صرفه جوانرژي

  پختيگهاي هوا در ديم مشعل ها و كاهش نشتيتنظ •
 ج آنير كننده ها و عمل كردن بر اساس نتاي تبخيق برايام محاسبات دقانج •
  روبرتير كننده هاي تبخي بجاي صفحه اير كننده هاياستفاده از تبخ •
 ي بخار در تفاله خشك كنيگهاي از دودكش دي خروجياستفاده از گازها •
  آنيزانرژ واستفاده مجدداي ازدودكش تفاله خشك كني خروجي ازگازهاي مقداريبازگردان •
 ق زمان پخت در هر بدنهي پخت وعمل براساس محاسبات دقيگهاياستفاده از همزن در د •
  نشده انديق كاري كه عايح لوله و اتصاالتي صحيق كاريعا •
 ت كامليدر ظرف...)فوژها ويپمپها،كمپرسورها،سانتر(استفاده از دستگاهها •
  نداردي كه استفاده از آنها ضرورتييحذف پمپها •
  كم مصرفيز كردن پنجره ها،استفاده از المپهاي روز،تميياستفاده از روشناحداكثر  •
   ر در پمپهايي دور متغياستفاده از موتور ها •



IChEC9 

 
  ی، سوخت، احتراق، ايمنيانرژ :۴محور علمي 

  

  ۱۳۸۳ آذرماه ۵ الی ۳ن کنگره ملی مهندسی شيمی ايران، دانشگاه علم و صنعت ايران، نهمي 

١٢١١

 در يقاتين تحقي مشابه دارند لذا چنانچه چنيستميد قند موجود در كشور سيبا تمام كارخانجات توليچون تقر
 يشنهادي پيپس اگر راهكارها . بدست خواهد آمديابهج مشي نتا،رديز انجام گير كارخانجات قند نيمورد سا

 مورد مطالعه قرار گرفته و يبطور جد )نجا ذكر نشده اندي هم موجود است كه در ايگري ديي اجرايراهكارها(
 كارخانه مورد ي براي در انرژييزان صرفه جويم( شدهيي صرفه جويدر عمل بكار گرفته شوند، در مصرف انرژ

 يزان قابل توجهين محصول به ميمت ايق ،.)ال بدست آمده استير٢٧١٨٠٠٠٠٠٠ل با  معاديمطالعه مبلغ
   .افتيدركشور كاهش خواهد 

  مراجعمنابع و 
 ١٣٧٤ستون ي ـ شركت قند بيبانيترجمه دكتر ش در،يدكتر شنا/٢و١ قند جلديتكنولوژ .١
 ١٣٨١ ينشر علوم كشاورز: ـ تهرانيل زاده كناريرضا اسماع/ قنديتكنولوژ .٢
 ١٩٨٤رلومونت يقات تيتحق مركز /ياحيم ريترجمه مهندس ابراه /٢و١ ازچغندرقندجلدي قندسازرساله .٣
 ١٣٧٥/كيدكترش دكتر ماخ، دكتر بن،/ي قند سازيمجموعه فشرده آموزش عال .٤
 ١٣٨٠في شريدانشگاه صنعت ـ تهران، احمدكرمانپور ب االسالم صدرنژاد،يدخطيس/يسوخت وانرژ .٥
 ١٣٧٧راني اي انرژيهره ورسازمان ب/يت انرژيريآموزش مد .٦
 يدانـشگاه فردوسـ   مشهد،  ـ يميترجمه اصغر برادران رح  خارتچنكو،يكوالين/شرفتهي پي انرژيستم هايس .٧

 ١٣٨٠مشهد،
ـ  داريوش ساعديدار ـ ييمهردادطباطبا  ـ يترجمه شهنازصادق ت،ياسم.يكرگ ب/يت انرژيرياصول مد .٨ ان ي
 ١٣٧٦نشر دانشگاه، ـ
 ١٣٦٤ فرزاد،يبدالعلمهندس ع/فوژي سانتر يپمپها .٩

مـر  ي تيكـالوس د  تـرز، يماكس اس پ/يمين ش ي مهندس ي برا يل مباحث اقتصاد  ي كارخانه و تحل   يطراح .١٠
 ١٣٨٠ن يدانشگاه امام حس تهران،  رهبر، ساناز پورمند ـي سمنانيترجمه مجتب هاوس ـ

 يگاه فردوسـ دانش مشهد،  ـ ي باغبان،محمد خشنودين نوعيحس)/٢و١جلد (اصول و كاربرد:انتقال حرارت .١١
 ١٣٧٢-٧٤مشهد

 ١٣٧٢ اصفهان يدانشگاه صنعت  ـيحسن طوب/ي صنعتي كوره هايطراح .١٢
 يمي شين كنگره مهندسيمجموعه مقاالت ششم .١٣
  يع قندسازي صنايمجله ها .١٤
  قند و شكر در استان خراسانينار كارخانه هاين دوره سميست وپنجمين وبيست وچهارميب .١٥
 رانيشركت پمپ)/ انتخاب پمپيراهنما(رانيكتابچه پمپ .١٦
 ي مصرف انرژينه سازيه دفتر بهينشر .١٧
  و اطالعات گرفته شده از كارخانه قند مورد مطالعه يج تجربينتا .١٨
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