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  چكيده
و ذوب ، عمليات حرارتي )ذوب فلز(گري  ها و مشعلهاي مورد استفاده در صنايع ريخته مقاله حاضر به بررسي وضعيت كوره

 کوره و  از نظر نوعها، ها و مشعل ، کوره استان تهران فوق الذکر در صنايعدر .شيشه در سطح استان تهران اختصاص دارد
 حاصـله،  يها  مشخصات شعله و، نوع شارژ آنبا توجه بهدهي آنها، ميزان مصرف سوخت    بازدهي و ميزان حرارت    مشعل،

  . و ارائه شده استيبررس
  

هاي  كوره-يهاي عمليات حرارت   كوره -گري هاي ريخته  كوره -مشعلهاي گازسوز  -مشعلهاي مايع سوز   :هاي كليدي  واژه
  .ذوب شيشه

  

  مقدمه
 عمـدتاً  ، و ذوب شيـشه  فلـزات ، عمليـات حرارتـي  )ذوب فلـزات (گري      واحدهاي صنعتي استان تهران شامل واحدهاي ريخته    

نده، يد آالي توليندهاي با فرآ از آنجا كه بر طبق قانون، واحدهاي صنعتي   . مستقر هستند  ، در سطح استان تهران     بصورت پراكنده 
 در خارج از محدوده شهر تهران مستقر شـوند، ايـن امـر موجـب شـده اسـت تـا بـسياري از                   ديبامحيط زيست،   و آلوده کننده    

اي صنعتي اطراف استان ه  در حاشيه شهر و باالخص در شهرك  ،گري و ذوب شيشه     ريخته ي واحدها  از جمله  ،واحدهاي صنعتي 
 و بهينه سازي ،هاي فوق از سوختهاي مايع به سوخت گاز طبيعي ليكن امروزه تغيير سوخت مصرفي كوره  .  مستقر باشند  ،تهران
زات کوره ي تجههاي مختلف بنابراين آگاهي از مشخصه. استصنعت كشور   يكي از چالشهاي اساسي ،ها و مشعلهاي موجود    كوره

 در جهـت  ، گام بـسيار مهمـي  تواند ي، م مشعلهاي موجود نوعها و  اعم از ميزان مصرف انرژي، بازدهي كوره   ، اين صنايع  و مشعل 
  .باشد، گاز طبيعير ي، نظ به سمت استفاده بهينه از انرژي ارزان و در دسترس،تحقق هدايت اين صنايع

 
  :بندي واحدهاي صنعتي استان تهران از نظر نوع فعاليت دسته -۱

  :اند ر بودهينها مطالعه شده است شامل موارد ز آيها ها و مشعل که نوع کورهتي استان تهران واحدهاي صنع
  )يگر ختهير ( ذوب فلز-١
   فلزات عمليات حرارتي-٢
  ذوب شيشه -۳

  :بندي كرد  دسته،هاي كوچكتري توان به دسته صنايع فعال در اين بخشها را مي

mailto:sepehr@iust.ac.ir
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  :بندي نمود توان تقسيم  به دو دسته كلي مياين صنايع را): گري ريخته(صنايع ذوب فلزات  -١
  گري چدن و فوالد گري فلزات آهني مشتمل بر ريخته ريخته •
س و قلـع، سـرب و روي،   گري انواع فلزات غيرآهني نظير آلومينيم، برنج، مـ     گري فلزات غيرآهني شامل ريخته     ريخته •

  ، برنز١مفرغ
. باشد  و عمليات حرارتي فلزات غيرآهني مي،هني مانند چدن و فوالد شامل عمليات حرارتي فلزات آ ، صنايع عمليات حرارتي   -۲

  .است صنايع عمليات حرارتي  تعداد فعال در كلار کمتر ازير بسي اخ صنايع تعداد،هاي به عمل آمده طبق بررسيهرچند 
 ، عمدة صـنايع شود که يده ميددر شكل   . ٢شود  در سطح استان تهران مشاهده مي       الذکر نمودار توزيع صنايع فوق   ) ١(در شكل   

صـنايع  . دگـرد  از كل صنايع را شـامل مـي   % ۴۱ كه حدود ،باشد  و باالخص چدن مي،گري فلزات آهني  مربوط به صنعت ريخته   
  . شده استي بررسي در واحدهاي حداقل نسبيارا د،عمليات حرارتي فلزات غيرآهني

  .شوند  تقسيم مي…م، بلور، كريستال و  صنايع ذوب شيشه كه از نظر محصول توليدي به صنايع شيشه جا-۳
  

عملیات حرارتی 
فلزات غیرآهنی به 
همراه موارد دیگر 

(% 2)

عملیات حرارتی 
فلزات آهنی به 

همراه موارد دیگر 
(% 13 )

عملیات حرارتی 
فلزات آهنی ( 4 %)

ذوب شیشه ( 10 %)

عملیات حرارتی 
فلزات غیرآهنی

(% 1) 

ریخته گري فلزات 
غیرآهنی ( 29 %)

ریخته گري فلزات 
آهنی ( 41 %)

  
  )گري، ذوب شيشه و عمليات حرارتي ريخته(نمودار توزيع صنايع مختلف در سطح استان تهران برحسب نوع فعاليت ): ١(شكل 

  

  :هاي مورد استفاده در واحدهاي صنعتي استان تهران كوره -۲
 به چهار دسته كلي تقـسيم  ،هاي مورد استفاده در كليه واحدها      ورهبرداري شده، ك   در واحدهاي نمونه   هاي انجام شده   در بررسي 

  :شوند مي
  .باشند با سوخت فسيلي مي) اي بوته(هاي دوار و زميني  هاي ذوب فلز كه عمدتاً مشتمل بر كوره  كوره-١
  )با سوخت فسيلي(هاي عمليات حرارتي   كوره-۲

                                                        
باشد و     ي ميرو-اژ مسيبرنج که آل)  قلع است، ب- اژ مسيمفرغ که آل) الف: اند م شدهي مس به سه دسته تقسياژهاين مقاله آلي در ا- ۱
 .شود يده ميکه برنز نام) کلين-ا مسيم ينيآلوم- مثل مس( مس ياژهاي آليمابق) ج

هاي صنعتي  شهرك،  واحد صنعتي در سطح استان تهران۲۰۴آوري شده از  لية آمارهاي موجود در اين مقاله بر اساس اطالعات جمع ك -۲
قلعـه  (  شـهر قـدس   ،د در شرق تهران، خيرآباد ورامـين ، خيابان سازمان آب و اتحا چهاردانگه، اشتهارد،آباد، عباس آباد و شمس آباد  علي

  .باشد مي ر موارديو سا) خان حسن
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  هاي مربوط به صنايع ذوب شيشه  كوره-۳
هاي هـوايي و نظيـر آن بـا سـوخت فـسيلي       و كوره) براي كل صنايع ذكر شده(هاي القائي  فرقه كه شامل كوره هاي مت   كوره -۴

  .باشد مي
  .آورده شده است) ٢(، درصد فراواني هر نوع كوره در شكل ١در كل واحدهاي صنعتي آماربرداري شده 

دوار ، نـوع  هـاي مـورد اسـتفاده     كـوره از% ۴۲ حدود  در كل صنايع استان تهران، در،شود مشاهده مي ) ٢(همانطور كه در شكل     
  .شوند ياستفاده م ذوب چدن  در كه عمدتاً،هستند

و عمـدتاً        ،كننـد   از آنها استفاده مـي  فوق الذکر،از صنايع% ۲۶ كه حدود ،هستند) اي بوته(هاي زميني    كوره يبعدگروه مهم   
  .باشند يممربوط به صنايع ذوب فلزات غيرآهني 

  

کوره هاي دوار 
(% 42)

کوره هاي بخش 
شیشه (15 %)

کوره هاي زمینی 
(% 26)

کوره هاي عملیات 
حرارتی
(% 11) 

کوره هاي متفرقه 
(% 6)

  
  )گري، ذوب شيشه و عمليات حرارتي ريخته(ها برحسب نوع كوره در واحدهاي صنعتي استان تهران  نمودار فراواني كوره): ٢ (شكل

  
  ):گري ريخته(هاي مورد استفاده در زمينه ذوب فلزات  كوره

  :هاي دوار الف كوره
تـا   ١٠٠هـا در ظرفيتهـاي     از ايـن كـوره    ،ن تهران در استا . باشند  يم ٢در صنايع مختلف  تعداد  هاي دوار داراي بيشترين          كوره
تـوان بـه سـه گـروه         مـي  ،هاي دوار را بر اساس ظرفيـت بـارريزي آن          در استان تهران، كوره   . گردد  استفاده مي  ،كيلوگرم ۴۰۰۰
  :بندي نمود تقسيم

   كيلوگرم ٥٠٠فيت كمتر از هاي با ظر  كوره-١
   كيلوگرم١٠٠٠ تا ٥٠٠هاي بين ظرفيت   كوره-٢
   كيلوگرم١٠٠٠از هاي با ظرفيت بيش  كوره -٣

  .هاي دوار در صنايع استان تهران بر اساس ظرفيت آنها نمايش داده شده است ، نمودار فراواني كوره)٣(در شكل 

                                                        
  . بوده است، واحد صنعتي۲۰۴ كوره براي ۳۶۲، بالغ بر  شدهيبررسهاي  كل كورهتعداد  -۳
  .گردد استفاده مي) اعم از آهني و يا غيرآهني(هاي دوار به منظور ذوب فلزات  كورهاز  -١
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 در محـدوده  ،هاي دوار مورد استفاده در واحدهاي صنعتي اسـتان تهـران           شود، اكثر كوره   مشاهده مي ) ٣(همانطور كه در شكل     
  ..شود ينه ذوب چدن از آنها استفاده مي، که عمدتاً در زم%)٩۵(باشند   تن مي١تر از ميت كظرف

  

کوره هاي دوار با 
ظرفیت بین 0/5 تا 

1 تن (24 %)

کوره هاي دوار با 
ظرفیت باالي 1 تن 

(% 5)

کوره هاي دوار با 
ظرفیت کمتر از 
0/5 تن (71 %)

  
  هاي دوار در واحدهاي صنعتي استان تهران نمودار فراواني توزيع بارريزي كوره): ٣(شكل 

  

  )اي بوته(هاي زميني   كوره-ب
 مقـام دوم   در،هـاي دوار   بعـد از كـوره  )يا بوتـه  (يني زميها  کورههاي مورد استفاده در صنايع مختلف ذوب فلز     در بين كوره 

  .هستند
 و فراوانـي آنهـا   ،گيرنـد   مـورد اسـتفاده قـرار مـي    ، كيلوگرم٣٠ از هاي بيش  با ظرفيت اي   هاي بوته   كوره ،در صنايع استان تهران   

  . نمايش داده شده است،)٤(برحسب ظرفيت در شكل 
 در محـدوده  ،در صـنايع اسـتان تهـران     ) اي بوته(هاي زميني    يشترين تعداد كوره  شود، ب  مشاهده مي ) ٤(برمبناي آنچه در شكل     

  %).٦۳(باشد   كيلوگرم مي٥٠٠ تا ١٠٠ظرفيت 
ـ     ،)اي بوته(هاي زميني    از صنايع، داراي كوره   % ١۷شود كه فقط حدود      همچنين مشاهده مي    كيلـوگرم  ٥٠٠ از شي بـا ظرفيـت ب

  .باشند مي
  

  هاي صنايع ذوب شيشه كوره
در زمينـه كارگاههـاي ذوب    هاي مورد استفاده  كورهتوان گفت كه تان تهران، مي در سطح اس ،بر اساس تحقيقات انجام شده        

  :باشند ير مي انواع زيدارا ،)گري و شيشه(شيشه 
  .گردد كه از آنها صرفاً براي ذوب شيشه استفاده مي)  يا ساده١ريكوپراتوري(هاي ذوب شيشه  كوره) الف

                                                        
 از احتراق دودكـش، هـواي احتـراق را     نوعي مبدل حرارتي است كه با استفاده از حرارت گازهاي حاصل          ) Recuperator( ريكوپراتور   -٢

  .كند گرم مي پيش
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 اسـتفاده  ،دهـي آن   بعـد از شـكل  ،زدائـي از شيـشه   نها براي پخت و تـنش آكه از  ) سيار و يا ساكن   ( ي پخت شيشه    ها كوره) ب
  .گردد مي
 اسـتفاده  ،هاي خاكي يا گرمخانه كه از آنها براي انجام عمليلت حرارتي مشخص در دما و زمان معـين بـر روي شيـشه            كوره) ج

  .گردد مي
  .گيرند  مورد استفاده قرار مي،هاي برنده قطعات ساخته شده  دادن به لبهكه براي شكل) طوق(هاي تو  كوره) د

هاي موسوم به تو   كوره،شود همانطور كه مشاهده مي. هاي مختلف در صنايع شيشه آورده شده است    ، فراواني كوره  )٥ (شکلدر  
  .داراي كمترين ميزان كاربرد در صنايع مختلف شيشه هستند) طوق(

کوره هاي بوته اي 
با ظرفیت بین  100 

تا 500 کیلوگرم 
(% 63)

کوره هاي بوته اي 
با ظرفیت زیر 100 

کیلوگرم (20 %)

کوره هاي بوته اي 
با ظرفیت باالتر 
از500 کیلوگرم  

(% 17)

  
  اي مورد استفاده  در سطح استان تهران برحسب ظرفيت بوته هاي بوته فراواني توزيع كورهنمودار ): ٤(شكل 

کوره هاي تو - 
طوق (2 %)

کوره هاي خاکی 
(% 36)

کوره هاي پخت 
شیشه (8 %)

کوره هاي ذوب 
شیشه (54 %)

  
  هاي مورد استفاده در صنايع ذوب شيشه نمودار فراواني انواع كوره): ٥(شكل 
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  هاي عمليات حرارتي كوره
دهنـد كـه بـه     جود را تشكيل مـي هاي مو كل كوره% ۱۱ حدود ، استان تهران در هاي عمليات حرارتي با سوخت فسيلي          كوره

، )آنيلينـگ (و آن هم از نوع عمليـات حـرارت تـابش    ) چدن و فوالد( باالخص فلزات آهني   ،انواع عمليات حرارتي بر روي فلزات     
  . اختصاص دارد،كاري زدايي و سختي تنش

  
  هاي متفرقه كوره

هاي با آتش مـستقيم   كورههاي هوايي،  ي فلزات، كورههاي ذوب يا عمليات حرارت هاي القايي مورد استفاده در بخش     كل كوره 
 ،ارگيري شـده مـ هـاي آ  ونـه هاي موجود در سطح استان تهران، در نم  از كل تعداد كوره   . باشند مي) ١ به اصطالح قبري   اي(زميني  
  .دنباش  مين نوعيها از ا ، کوره% ۶حدود 

  
  ات حرارتي فلزاتمشعلهاي مورد استفاده در صنايع ذوب فلز، ذوب شيشه و عملي -۳

در اكثر صنايع استان تهران مشتمل بر صنايع ذوب فلز، ذوب شيشه و عمليـات حرارتـي فلـزات، مـشعلهاي مـورد اسـتفاده در               
  .ساز و كامالً سنتي هستند ها، به صورت دست كوره

  
  بررسي مشعلهاي مورد استفاده در صنايع استان تهران از لحاظ نوع سوخت مصرفي

  .شود نمودار فراواني مشعلهاي مختلف از لحاظ نوع سوخت مصرفي در صنايع استان تهران مشاهده مي ،)٦(    در شكل 
  

غیره  (3 %)

مشعلهاي دوگانه 
سوز 
(% 3)

مشعلهاي مایع سوز 
(% 71)

مشعلهاي گاز سوز 
(% 23)

  
  نمودار درصد مشعلهاي مختلف در سطح استان تهران از لحاظ نوع سوخت مصرفي): ٦(شكل 

  
  :است ذكر نكات زير ضروري ،)۶(در رابطه با شکل 

                                                        
 ميني آلومباشند كه براي ذوب هاي به شكل مكعب مستطيل با ديواره آجري نسوز در زمين و با شعله مستقيم مي هاي قبري، كوره  كوره-١

  .گردد در ظرفيتهاي زياد استفاده مي
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  ).هاي موجود كل كوره% ٧۱حدود (هاي مايع سوز هستند  داراي مشعل،اكثر واحدهاي صنعتي استان تهران •
  .، مازوت سوز هستند)باالخص چدن( به منظور ذوب فلزات ،هاي دوار اغلب كوره •
 . به صورت زميني و گازوئيل سوز هستند،هاي ذوب فلزات غيرآهني اغلب كوره •
 . به صورت گازسوز در حال فعاليت هستند،هاي ذوب شيشه كوره اكثر •
، گاز )اي بوته(هاي زميني  و كاهش مصرف سوخت مايع، در كوره   اديزنايع ذوب فلز، براي داشتن دماهاي       در برخي ص   •

  .كنند به صورت همزمان، مصرف مي) گازوئيل يا گاز مايع(طبيعي را به همراه يك سوخت مايع 
  

  دهي بررسي مشعلهاي موجود در صنايع استان تهران از لحاظ ظرفيت حرارت
هـاي مختلـف، كمتـر از     بندي آنها بر اساس ظرفيت ، وضعيت مشعلهاي موجود در سطح استان تهران و تقسيم)١(    در جدول   

 كيلوكالري بر ٠٠٠/٠٠٠/١ تا ٠٠٠/٥٠٠ كيلوكالري بر ساعت، بين ٠٠٠/٥٠٠ تا ٠٠٠/١٠٠ كيلوكالري بر ساعت، بين      ٠٠٠/١٠٠
  .است آمده ، كيلوكالري بر ساعت٠٠٠/٠٠٠/١ساعت و نهايتاً بيش از 

  
و عمليات  ذوب فلز، ذوب شيشه (بندي مشعلهاي موجود در سطح استان تهران از لحاظ ظرفيت براي صنايع مختلف  تقسيم): ١(جدول 

  )حرارتي
   (%) از کلدرصد  )كيلوكالري بر ساعت(محدوده ظرفيت 

  ٢۴  ٠٠٠/١٠٠كمتر از 
  ٤۵  ٠٠٠/٥٠٠ تا ٠٠٠/١٠٠بين 
  ٢٥  ٠٠٠/٠٠٠/١ تا ٠٠٠/٥٠٠بين 

  ۶  ٠٠٠/٠٠٠/١بيش از 
  ١٠٠  درصد كل

  
  . اي نمايش داده شده است  به صورت نمودار دايره،بندي ، اين تقسيم)٧(همچنين در شكل 

کمتر از 100،000 
کیلوکالري برساعت 

(% 24)

بین 100،000 تا 
 500،000

کیلوکالري برساعت 
(% 45)

بین 500،000 تا 
 1،000،000

کیلوکالري برساعت 
(% 25)

بیشتر از 
 1،000،000

کیلوکالري برساعت 
(% 6)

  
از لحاظ ) ذوب فلز، ذوب شيشه و عمليات حرارتي(بندي مشعلهاي موجود در سطح استان تهران  اي تقسيم نمودار دايره): ٧(شكل 

  ظرفيت
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 ٠٠٠/١٠٠ در محـدودة  ،شود، عمدة ظرفيت مشعلهاي موجود در صنايع فوق    مشاهده مي ) ٧(و شكل   ) ١(همانطور كه از جدول     
 بـر  يلوکـالر ي ک۰۰۰/۰۰۰/۱ش از يت ب ي با ظرف  ين تعداد مشعلها  يهمچن%). ۷۰(باشند    ي م  كيلوكالري بر ساعت   ٠٠٠/٠٠٠/١تا  

  .باشد ها مي  مشعل تعدادكل% ۶ ،)اديز ظرفيت  بامشعلهاي (ساعت
  

   احتراقصنايع استان تهران از لحاظ بازده مشعلهاي موجود در بررسي
، بـين  %١٠بندي آنها بر اساس بازده كمتر از   و تقسيم، مشعلهاي موجود در سطح استان تهران      بازده تيوضع،  )٢(    در جدول   

  .گردد مشاهده مي، % ٥٠ از شيبو نهايتاً % ٥٠ تا ٤٠، بين %٤٠ تا ٣٠، بين %٣٠ تا ٢٠، بين %٢٠ تا ١٠
  

   لحاظ بازدهبه) ذوب فلز، ذوب شيشه و عمليات حرارتي(بندي مشعلهاي موجود در صنايع استان تهران  تقسيم): ٢(جدول 
  (%)درصد از كل   محدوده بازده

  ٢١  %١٠كمتر از 
  ٤۱  %٢٠ تا ١٠بين 
  ١۸  %٣٠ تا ٢٠بين 
  ٨  %٤٠ تا ٣٠بين 
  ۶  %٥٠ تا ٤٠بين 

  ۶  %٥٠ ش ازيب
  ١٠٠  درصد كل

  
% ٨۰شود كه حـدود   بر اين اساس مشاهده مي.  نمايش داده شده است    ،بندي اي اين تقسيم   ، نمودار دايره  )٨(همچنين در شكل    

  . هستند% ٣٠ ه کمتر از بازدي، دارامشعلهاي مورد استفاده در صنايع استان تهران

بین 10% تا %20 
(% 41)

بین 20% تا %30
(% 18) 

بین 30% تا %40 
(% 8)

بین 40% تا %50 
(% 6) باالتر از %50 (6 %)

کمتر از %10 
(% 21)

  
  لحاظ بازدهبه) ذوب فلز، ذوب شيشه و عمليات حرارتي(بندي مشعلهاي موجود در سطح استان تهران  اي تقسيم نمودار دايره): ٨(شكل 

  احتراق
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 ساخته يرعلميبصورت غ مشعلهاي مورد استفاده در صنايع استان تهران به صورت دست ساز و     ن امر آنست که   يل ا ي از دال  يکي
 داراي بـازده  ،يرسـ ع مـورد بر ي در صناكل مشعلهاي موجود% ۶شود كه فقط   مشاهده مي)۸( همچنين بر اساس شكل      .اند  شده

  .اند د شدهي تولي مشعل ساز به روش صنعتيها مشعل، عموماً در کارخانه تعداد نيا ،هستند% ٥٠ از شيب
  

  بررسي ميزان مصرف سوخت واحدهاي صنعتي استان تهران
  .دهد ان ميرا براي واحدهاي صنعتي مختلف در استان تهران نش) مازوت و گازوئيل(ميزان مصرف سوخت مايع ) ٣(    جدول 

  

  در واحدهاي صنعتي استان تهران) مازوت و گازوئيل(ميزان فراواني مصرف سوخت مايع ): ٣(جدول 

   (%) از کلدرصد  ميزان مصرف سوخت واحد
  ١٠   ليتر در روز٥٠٠ کمتر ازمازوت 
  ٦٣   ليتر در روز٥٠٠ ش ازيبمازوت 

  ١٢   ليتر در روز٢٥٠ کمتر ازگازوئيل 
  ١٥   ليتر در روز٢٥٠ شتر ازيگازوئيل ب

  ١٠٠  درصد كل
  

. اي نمايش داده شده اسـت   به صورت نمودار دايره، اين ميزان مصرف سوخت در واحدهاي استان تهران        ،)٩(همچنين در شكل    
  %).٦٣(باشد   ليتر مي٥٠٠ ش ازي ب مازوت با مصرف روزانه،بر اساس اين نمودار، سوخت اكثر صنايع در استان تهران

  . بندي بدون توجه به ميزان توليد هر واحد ارائه شده است است كه اين دستهالزم به ذكر 
  

مازوت بیش از 500 
لیتر در روز (63 %)

گازوئیل کمتر از 
250 لیتر در روز 

(% 12)

گازوئیل بیش از 
250 لیتر در روز 

(% 15)

مازوت کمتر از 
500 لیتر در روز 

(% 10)

  
  )ذوب فلز، ذوب شيشه و عمليات حرارتي(ميزان مصرف سوخت مايع واحدهاي صنعتي استان تهران ): ٩(شكل 

  
، بـراي انـواع   )ده اسـت ظرفيت بارريزي روزانه مالك بـو ( در صنايع ذوب فلز ، هر واحد صنعتيمصرف سوخت، بازاء واحد بار در     

  .آورده شده است) ٤(هاي موجود، برحسب نوع سوخت مصرفي، در جدول  كوره
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برحسب واحد بارريزي در واحدهاي ذوب فلز استان تهران براي ) گازوئيل يا مازوت(ميزان ميانگين مصرف سوخت مايع ): ٤(جدول 

  هاي زميني و دوار كوره
  اركوره دو  )اي بوته(كوره زميني 

 ه ازاءمصرف سوخت ب  نوع فلز
  )Lit/kg(واحد بار 

 ه ازاءمصرف سوخت ب  نوع سوخت مصرفي
  )Lit/kg(واحد بار 

  نوع سوخت مصرفي

  مازوت  ٩/٠  گازوئيل  ٥/٠  چدن
  --  --  گازوئيل  ٢٧/٠  برنج

  --  --  گازوئيل  ٣٣/٠  آلومينيم
  --  --  گازوئيل  ٣٠/٠  مس و قلع

  --  --  گازوئيل  ٣١/٠  سرب
  مازوت  ٨٥/٠  ئيلگازو  ٤٥/٠  مفرغ
  مازوت  ٥٥/٠  گازوئيل  ٣٢/٠  روي
  --  --  گازوئيل  ٤٧/٠  برنز

  
 مصرف سـوخت در  .باشد هاي دوار مي  اي، نسبت به كوره    هاي بوته   كوره نكته مهم در اين بخش، ميزان مصرف سوخت كمتر در         

اي و  هـاي بوتـه   هزينه زيـاد نگهـداري كـوره   ليكن . اي است هاي بوته  از كورهربيشت، % ٨٠ به طور متوسط تقريباً   ،هاي دوار  كوره
 در صنايع ،هاي دوار  از داليل استقبال از كوره،هاي دوار  و سهولت بارريزي در كوره  ،ها باالخص قيمت زياد بوته در اين نوع كوره       

  .باشد مختلف فلزي مي
 .ت مـازوت مـشاهده نـشده اسـت     بـا سـوخ  ينـ ي، کوره زمي جهت آماربرداريالزم به ذکر است که در مراجعات به مراکز صنعت      

شود  ي استفاده مزا دو مورد برنيک ي و در ميني، آلومين واحدها صرفاً جهت ذوب انواع چدن، روي دوار در ايها ن از کوره  يهمچن
  .شوند ين نوع کوره ذوب نميگر در ايو فلزات د

 استان  فلزاتگري  ريخته مختلفدر صنايع يني زميها  کورهي برا واحد باره ازاء ميزان مصرف سوخت ب    )۱۰(همچنين در شكل    
  .  آورده شده است،تهران
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گري استان   در واحدهاي ريختهيني جهت ذوب در کوره زمميزان مصرف سوخت مايع به ازاء واحد بار، براي فلزات مختلف): ١٠(شكل 

  تهران
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گري استان تهران در دو نوع   در واحدهاي ريخته،ي فلزات چدن، مفرغ، روارمقايسه ميزان مصرف سوخت مايع به ازاء واحد ب): ١١(شكل 
  كوره دوار و زميني
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هاي زميني و دوار براي سـه   ، اختالف ميزان مصرف سوخت در واحد بار در كوره     )ج -١١(و  ) ب -١١(،  )الف -١١(هاي   شكلدر  
  .آورده شده است) چدن، مفرغ و روي(نوع فلز 

 حتي ،طبق تحقيقات انجام شده. باشد هاي مختلف در صنايع استان تهران مي هاي گازسوز، در بخش ز كورهنكتة ديگر، استفاده ا
قـرار  استفاده مورد ) اي بوته(هاي زميني  هر چند اين سوخت تنها در كوره     . گردد گاز طبيعي استفاده مي   از  در مورد ذوب چدن،     

   .گرفته است
 فلـزات مختلـف آورده شـده    ي، بـرا هاي ذوب فلز در استان تهـران  رد استفاده در كوره مو سوزهاي گاز  ، انواع كوره  )٥(در جدول   

  .است
 به ،شود، ميزان سوخت مايع مصرفي هايي كه گاز طبيعي به همراه يك سوخت مايع سوزانده مي         الزم به ذكر است كه در كوره      

  .سيده استع، ريط استفاده کامل از سوخت ماي مصرف در شرا درصد٥٠ تا ٣٠
  

   ذوب فلز در استان تهرانهاي گازسوز مورد استفاده در بخشهاي ذوب فلزات در صنايع مختلف كوره): ٥(جدول 
  نوع كوره گازسوز  نوع فلز

  )اي بوته(گازسوز  كوره زميني  چدن
  )اي بوته( گازسوز ينيل و کوره زمي با سوخت مخلوط گاز و گازوئينيکوره زم  برنج

  آلومينيم
ع    ي با مخلوط سوخت گاز و گاز ماينيل و کوره زميت مخلوط گاز و گازوئ با سوخينيکوره زم

   گازسوزينيو کوره زم
  )اي بوته( گازسوز ينيکوره زم  مس و قلع

  )اي بوته( گازسوز ينيکوره زم  سرب
  )اي بوته( گازسوز ينيل و کوره زمي با سوخت مخلوط گاز و گازوئينيکوره زم  مفرغ
  ----  روي
  )اي بوته( گازسوز ينيکوره زم  برنز

  
ذوب فلـز، ذوب شيـشه و عمليـات    (ختلف استان تهران مت شعله توليدي در مشعلهاي صنايع    بررسي نوع و كيفي   

  )حرارتي
  :شوند بندي مي ها به انواع زير طبقه هاي توليدي توسط آنها، شعله بندي مشعلها و شعله در دسته

  هاي اكسيدي شعله •
  هاي احيايي شعله •
  ش مخلوطهاي پي شعله •
  هاي پخش شده فشرده شعله •
  هاي نفوذي شعله •
  ها ساير انواع شعله •

مـشاهده  ) ١٢(از شـكل  . هاي توليدي در مشعلهاي صنايع مختلف در استان تهران آورده شـده اسـت           ، نوع شعله  )١٢(در شكل   
هـاي   شـعله %). ۶۴(ستند  از نوع نفوذي با ماهيت خنثي هـ ،هاي توليدي توسط مشعلهاي صنايع مختلف     شود كه اغلب شعله    مي

دهي فلزات استفاده  هاي مداوم و براي حرارت    عموماً در كوره   ،هاي نفوذي   و شعله  ،هاي ذوب شيشه   پيش مخلوط عموماً در كوره    
  .گردند مي
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شعله هاي اکسیدي 
(% 9)

پخش شده فشرده 
(% 6)

شعله هاي احیایی 
(% 5)

شعله هاي نفوذي 
(% 64)

سایر انواع شعله ها 
(% 1) شعله هاي پیش 

مخلوط (15 %)

  
و عمليات    هاي موجود در مشعلهاي مختلف استان تهران در صنايع ذوب فلز، ذوب شيشه هاي درصد انواع شعل نمودار دايره): ١٢(شكل 

  حرارتي

  
  يريگ جهينت

ات يـ  موجود در مراکـز ذوب فلـز، عمل  يها ها و مشعل  و نوع کورهي، در استان تهران، شناخت فراواني    در بخش احتراق صنعت  
ت يـ ، ظرفينـوع سـوخت مـصرف   . رفتي کـوره، انجـام پـذ   ۳۶۲ و بالغ بر ي واحد صنعت۲۰۴ از يريگ شه نمونهي و ذوب ش يحرارت
 ذوب انواع فلـزات، و نـوع   ي واحدهاي مورد استفاده، بازده احتراق مشعلها، مصرف سوخت به ازاء واحد بار برا           يها مشعل ييگرما
  . و گزارش شدندن زده شدهي مربوطه، تخميها کوره

 يسـاز  نـه يشتر و بهيـ  بـا بـازده ب  يها ع مشعل و کورهيد و توزي، جهت تولي صنعتيزير ت و برنامهيري مديها ج در بخش  ين نتا يا
  . مورد استفاده قرار خواهند گرفتيعيع به گاز طبيل سوخت، از ماين تبديمصرف سوخت، همچن

  

  يتشکر و قدردان
، ي مهنـدس سـورنا سـتار   ي شرکت گاز استان تهـران و جنـاب آقـا    محترمر عامل ي، مد ي ناصر مي مهندس کر  ياز جناب آقا      

ـ  ا يتهـا ي حما  مصرف سوخت کـشور، بواسـطه      يساز نهيسرپرست محترم سازمان به     ي، تـشکر و قـدردان   يـي شان از گـروه اجرا    ي
  .گردد يم


