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:چكيده
مجتمع آلوميناي ايـران واقـع در شهرسـتان جـاجرم تنهـا توليـد كننـده الومينـا از بوكـسيت در ايـران                         

نظر بـه اهميـت مـصرف انـرژي و كـاهش      .ل مي شود الومينا در اين صنعت بروش باير استحصا      . مي باشد   

الودگي درصنايع وضعيت انرژي و االيندگي در واحد انحالل كه يكـي از اصـلي تـرين واحـدهاي ايـن                     

از انجائيكه انحالل بوكسيت و افزايش دماي ان در كوره          . مجتمع مي باشد مورد بررسي قرار گرفته است       

انجام ميشود كه از بخـارات حاصـله        ري فالش تانكها  صورت گرفته و كاهش مجدد دماي اسالري در س        

از فالش تانكها به منظور گرمايش مجدد اسالري استفاده مي شود  بدليل عدم بـاز يافـت مناسـب مقـدار                  

قابل توجهي بخارات حاوي ذرات االينده سود از اخرين فالش تانك به محيط انتشار مي يابدكـه عـالوه             

 كـه كليـه مراحـل ان    لذا در اين تحقيق.  ميزان انرژي زيادي مي شودبر الودگي محيطي باعث بهدر رفتن     

 به منظور كاهش اتالف بخارات االينده و استفاده مجـدد  توسط برنامه كامپيوتري تحت كنترل بوده است 

ان ابتدا واحد انحالل سيموله شده و پس از بدست اوردن شرايط فرايندي واحد و بر اساس نتايج حاصـله     

طراحي مجدد يك فالش تانك به منظور بخار گيري بيشتر از اسـالري و اسـتفاده از ان در               ر،داز سيموله   

نتـايج  . سيكل  به مجموعه سري فالش تانك ها افزوده شده و مجددا واحد مربوطه سـيموله شـده اسـت                     

حاصله از هر دو حالت يعني قبل از افزايش فـالش تانـك جديـد و انجـام سيموليـشن و پـس از افـزايش                

 تانك وسيموله مجدد فرايند با يكديگر مقايسه شـده اسـت و بـه منظـور بهبـود عملكـرد سيـستم و               فالش

استفاده از انرژي بازيافتي حاصله از بخارات برگشتي به سيستم بخارات فالشينگ شده از اخـرين فـالش                  

ال مي تانك به سمت پري هيتر ها كه محل گرم كردن اسالري بوسيله بخارات فالش شده مي باشند ارس             

گرددو اين عمل باعث افزايش انتقال انرژي به مجموعه پري هيتر هاي واحد و در نتيجه افزايش انتقال به                   

اسالري و باال رفتن دماي اسالري مي شود ولذا بمنظور گرم نمودن اسالري در ورودي به كـوره انـرژي         

وخت مصرفي در كوره بـراي       منجر به كاهش ميزان س     ،كمتري مورد نياز خواهد بود و اين عمل بازيافت        

 و اثـر    محاسبه مقادير بهينه بخارات حاصله از هر فالش تانـك         .باال بردن دماي اسالري ورودي مي شود        

 مقدار دبي سوخت ورودي به كوره پـس         بهبود و افزايش دماي اسالري بواسطه افزايش بازيافت بخارات      

فراينـد و كـاهش االينـدگي كـه حاصـل از      از انجام سيموله و دماهاي اندازه گيري شده در هر بخـش از        

 بر اساس نتايج بنابراين پس از انجام مراحل فوق و.طراحي جديد مي باشد از نتايج اين تحقيق خواهد بود    

حاصله و مقايسه هردو حالت اثر افزايش فالش تانك جديد و انرژي بازيـافتي حاصـله از بخـارگيري در                 

 مـورد بررسـي و   ، طراحـي جديـد  ر كـوره انحـالل   كاهش االيندگي محيطي و كاهش مصرف سوخت د       

.ارزيابي اقتصادي قرار گرفته است


