
 

 1 

 

Computational Fluid Dynamics (CFD) of Optimised Industrial   

   Distillation System with Confined-Unconfined Dual-Reducer 

from Primary Dryer Evaporated Water in Iron Pelletizing 

Production Lines       

  

Amin Nakhaei *, MSc of Petroleum & Gas Engineering, (BCs. Industrial Eng.)                                                      

University of Salford, Manchester, UK,                                                                                                           

Manager of Namooneh Industrial Group Co., Kerman, Iran 
Hosein Mahmoodi , BSc of Geology Engineering, Zarand Azad University,                                                                                         

Production Manager of Jalalabad Iron Pelletizing Plant, Zarand, Iran  
Iman K. Nakhaei, BSc of Software Engineering, Kerman Azad University,                                                                                         

Production Manager of Namooneh Industrial Group Co., Kerman, Iran 
 

www.namoonehig.ir, aminnakhei@hotmail.com Corresponding author: Amin Nakhaei, * 

 

 

Abstract 
Iron Pelletizing is a common process found in varies industries related to Iron 

concentrate systems, where hot steam from industrial chimney under varies 

temperature and steam types ranges are widely recorded in the literature. 

Nonetheless, research on changing of hot steam from chimney to water under low 

pressure in any industry is still relatively rare. In this study computational fluid 

dynamics carried and compared by both ANSYS Heat Transfer and COMSOL 

Multi-Physics analysis software.  The computational fluid dynamics (CFD)  is one 

of the best solutions because it might provide high quality results with low cost, 

observing that to achieve this purpose it is necessary refinements in the models and 

mainly perform an extended study of the boundary conditions. Also, using two 

analysing software’s might provide high quality and authentic results and to 

compare CFD results to show performance, efficiency and validity of industrial 

optimised distillation system.  

Thus, ANSYS workbench 15 was used to study the heat flux of distillation system 

with different models and boundary conditions. To provide valid results only 

pipeline network system under cooling section was selected. The Heat Flux 

research CFD analysis carried on follow parameters for both analysis systems. 

Material chose as copper, Initiate temperature 293 k, Thermal conductivity 800 

w/(m.k), Outlet temperature 273 k, Bounari temperature 273 k and Heat Flux with 

general inward heat flux q0=500w/m2. The results from CFD analysis under both 

analysis systems show the temperature reduction from about 200 C to over 30 C. 

As can be seen a minor discrepancy might found in the initiate of section two of 

cooling systems. The temperature reduction of COMSOL Multi-Physics analysis 

occurred from 130 to 120 C while the analysis of ANSYS Heat Transfer shows the 

range of 150 to 135 C.  
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  مقدمه -1
با توجه به اهمیت باالی استفاده از منابع معدنی و تبدیل شان به مواد اولیه مورد استفاده در صنایع جنبی و کارخانجات 

هروری بهینه با حداقل هزینه وحداکثر منافع از اولویت اصلی میباشد. کشور ایران با توجه جرافیای معدنی تولیدی، ب

هن قابلیت زیادی را در تولید فراوردهای آهنی از قبیل سنگ آهن، کنسانتره، گندله و ... منحصربه فرد و معادن زیاد سنگ آ

داراست. گندله آهن در خطوط تولیدی از تبدیل سنگ آهن به کنسانتره آهن بدست می آید. به منظور تولید گندله با 

و با کیفیت را داشته باشند. جهت راندمان باال کیفیت معموال از ماشین آالتی استفاده می شود که باالترین نرخ تولید بهینه 

                                         ومقرون به صرفه روشهای بازیافت متعددی درخطوط تولیدی احیا شده است.

ی نتره ورودر کنسادطرح این موضوع با توجه به شرایط منطقه و کمبود آب بسیار حائز اهمیت می باشد. میزان آب موجود 

ری ریبا تمام آب ظاهدرصد متغیر می باشد. با تحقیقات انجام شده، مشخص گردید تق 11تا  8به کارخانه گندله سازی بین 

شود. نظر به اینکه یزنجیر پخت، تبخیر شده، از دود کش خارج و به محیط اطراف وارد م 1موجود در گندله خام در منطقه 

روز )حدود  تن در 6/791تن در روز می باشد، به طور میانگین حدود  8333میزان بار ورودی به زنجیر پخت حدود 

 ی باشد.متبخیر می شود که عدد قابل مالحظه ای  1تن در ماه(، آب موجود در گندله خام در منطقه  87/19790

مورد ، وره هابا توجه به تحقیقات شرکت زیمنس آلمان، دستگاه مبدل حرارتی برای بازیابی بخارات آب خروجی از ک

 رصد باشد.د 80ا استفاده قرار می گیرد. راندمان این دستگاه ها به میزان حرارت خروجی بستگی داشته و می تواند ت

همزمان  وله ها، ست که آب سرد از درون این لوادستگاه مبدل حرارتی از یک سری لوله های مارپیچ باریک تشکیل شده 

ا، هرون لوله سرد د ه می شوند. با توجه به اختالف دمای گاز خروجی و آبگازهای خروجی از میان این لوله ها عبور داد

طره به ققطره  بخار آب موجود در گاز خروجی میعان شده و به آب تبدیل می شود. آب جمع شده روی لوله ها به طورت

 مخزنی که در زیر این لوله ها قرار گرفته است، می ریزد و از انتهای مخزن خارج می شود.

 

 گندله سازی آهن -2
در کارخانجات تولید ی برای تبدیل کنسانتره به گندله آهن از منابع انرژی متعددی استفاده میشود. موتورهای الکتریکی  و 

سیستم های شستشو، رطوبت گیرو خشک سازی از این دسته میباشند. انرژی الکتریکی، آب و گاز از پرمصرفترین منابع 

           ندله آهن از ماشین آالت گوناگونی بهره میبرد. هستند. یک کارخانه تولیدی گ

سخت  -3خام  تشکیل گندله -2 آماده سازی مواد اولیه -1 ناحیه دارای سه گندله سازی فوالد زرند ایرانیان  کارخانه 

 شکمل خع کردن وپختن گندله میباشد. شکل زیر شمکاتیک کلی قسمت سوم یک خط فراوری گندله را نمایش میدهد.

ار مرحله در چه شدن و پیش گرمایش به منظور تبخیر رطوبت موجود در گندله خام و رساندن آن به استحکام قابل قبول

 -4(Preheat 1)  1پیش گرم  -3 (Drying 2) 2خشک کن  -2 (Drying1) 1خشک کن  -1  :متوالی انجام می شود

  (Preheat 2) 2پیش گرم 

درصد گرفته و به بخار تبدیل می شود. مقدار دمای الزم برای  8.5به میزان  اولیه بیشترین درصد رطوبت در قسمت خشکن

 300رطوبت گیری در این خشکن از طریق حرارت برگشتی از قسمت  سوم مرحله خنک سازی گندله که دمای ان به 

کننده به خشکن اولیه،  درجه میرسد تامین میگردد. بنابراین با توجه به تاثیر دمای محیط بر خط لوله برگشت از خنک

درجه در نظر گرفته میشود. بخار و دود تولید شده از قسمت دودکش  250تا  300دمای خشکن اولیه مورد بحث بین 

                                           )دیسچارژ( به محیط فرستاده میشود.
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و نگه داری از آن از مهمترین وظایف بشریت است. با آب به عنوان ماده حیاتی نقش بسزایی در زندگی انسان داردو حفظ 

توجه به نیاز مبرم به این ماده حیاتی در خطوط فراوری کارخانجات، وجود سیستم های برای بازگشت و استفاده مجدد از 

لی اری از کارخانجات تولید گندله آهن، فرایند نم گیری و خشک سازی توسط کوره های طویآن بسیار ضروری ست. در بس

انجام میشودو حرارت تولیدی خروجی دودکش ها معموال به ابتدای خط باز میگردد تا در مصرف برق، انرژی و گاز صرفه 

جویی شود.اما متاسفانه تاکنون سیستمی برای صرفه جویی اب و بازگرداندن اب تبخیری در قسمت ابتدایی کوره خشکن 

درصد  8.5درصد رطوبت که) معموال  9و برگشت اب تبخیری از کنسانتره ارائه نشده است. طرح اینجانبان جهت استفاده از 

آن در قسمت ابتدایی کوره خشکن تبخیر میشود(به خط تولید و استفاده مجدد با استفاده از سیستم کاهنده حرارتی 

تن  2.5برای تولید میلیون تن کنسانتره  3دوگانه و طی عملیات تقطیر هوازی میباشد. باتوجه به تولید میانگین ساالنه 

این آب  3/1هزار تن بخار میگردد. که با فرض اینکه  255درصد از این حجم معادل  8.5گندله میتوان ادعا کرد که 

تن روزانه(  قابل استفاده مجدد میباشد که رقم بسیارچشم  230هزار تن آب ساالنه ) 85تبخیری قابل برگشت باشد حدودا 

                 گیری است.

استفاده مجددو بازیافت از دود و گاز خروجی به دلیل وجود عناصر دیگر معموال بسیار کم و در حد پایین صورت میگردد   

. بنابراین با بازگشت وردتا مشکالتی اعم از خوردگی و پوسیدگی و ... برای ماشین آالت موجود در خط تولید به وجود نیا

به همراه آب که از دود و  های گوگرد و اکسیدهای نیتروژن در گاز خروجیاکسیدهای کربن، اکسید ازقبیلعناصر موجود

که باعث می شود آب جمع  و صرفا قدرت خوردگی باالیی دارند امکان وجود اسید بسیار زیاد بودهو گاز بدست آمده اند 

. و اما (316اس -ضد زنگ اسشده بسیار خورنده باشد، لذا باید از تجهیزات فوالدی مقاوم به خوردگی استفاده شود )فوالد

اگر این استفاده جهت خود ماده وابسته باشد مشکلی ایجاد نمیکند. مثال در کارخانجات تولید گندله آهن با وجود قدرت 

خوردگی کنسانتره مرطوب آهن، خطوط تولید و دستگاههای فرآوری به صورت ضد خوردگی طراحی و ساخته شده 

کاهش  در بازگزداندن آب و استفاده مجدد، د ایجاد نخواهد کرد و قاعدتا این اتفاقمشکلی برای خطوط تولی البتهاند.

       .شدیدی در مصرف آب و حفظ منابع آبی و نهایتا کاهش نسبتا شدیدی در هزینه های جاری و ثابت نشان خواهد داد

                                  

 

 

% که  8.5آب به میزان خبار 
به حمیط از خروجی دودکش 

  انتقال می یابد
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پختزنجیره  . شماتیک قسمت اول خشکن1شکل  

 

قطیر)عمل تبدیل بخار و گاز دودکش به آب(ت -3  
ای رده تا دمخنک ک به منظور بازیابی آب از گاز خروجی، به یک مبدل حرارتی متراکم کننده نیاز است گه گاز خروجی را

ب بنم آشنقطه  آن به زیر نقطه شبنم زدن آب برسد. نقطه شبنم آب بر اساس درصد حجمی آب، متغیر است. در شکل زیر

 بر حسب میزان آب نشان داده شده است.

 
 جینقطه شبنم زدن آب بر حسب مقدار آب در گاز خرو -2شکل 

 

 5/8عان رای میبلذا بخار آب تنها زمانی میعان می شود که دمای گاز خروجی به یک مقدار مشخص برسد. بعنوان مثال 

آب درون گاز  درصد 11نتی گراد، و برای میعان درجه سا 38درصد آب درون گاز خروجی دمای گاز باید پایین تر از 

 درجه سانتی گراد برسد. 49خروجی باید دمای گاز خروجی به کمتر از 

: بارتند ازروجی عهمانند میعان آب، اسیدهای موجود در گاز خروجی نیز ممکن است میعان شوند. سه اسید مهم در گاز خ

نتی گراد، اسید درجه سا 149تا  138طه شبنم اسید سولفوریک بین اسید کلریدریک، اسید سولفوریک، اسید نیتریک. نق

ا کاهش بنابراین، ب درجه سانتی گراد است. 49تا  38درجه سانتی گراد و اسید کلریدریک بین  5/43تا  5/18نیتریک بین 

قریبا با س آب تدمای گاز خروجی، اولین بخاری که میعان شده و به مایع تبدیل می شود اسید سولفوریک می باشد. سپ

ولفوریک سود که شاسید کلریدریک و اسید نیتریک میعان می شود. لذا مبدل حرارتی مورد استفاده بگونه ای طراحی می 

 اسید متراکم شده بطور جداگانه از سیستم خارج شود.

ورت زیر صلی به اصاز روش لگاریتمِ دمای متوسط ورودی، برای طراحی و توسعه مبدل حرارتی استفاده می شود. معادله 

 است:

 

 1معادله 

 

لگاریتمِ  lmTΔسطح مقطع گرمای منتقل شده و  Aضریب انتقال حرارت کلی،  Uگرمای منتقل شده،  Qکه در آن 

 میانگین دمای متوسط می باشند.فالودیاگرام مبدل حرارتی به طورت شکل زیر است.
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 فلودیاگرام مبدل حرارتی -3شکل 

ننده آب خنک ک ی سیال سرد یا داغ اشاره دارد. سیال داغ همان گاز خروجی و سیال سرد همانبه دما h,iT، 3ر شکل د

 قرار داده می شوند: 1است. دماهای موجود در شکل، سپس در معادله لگاریتمی 

 2معادله 

 

 

 

 

برای بدست آوردن میزان جرم جابجا شده از معادله زیر استفاده می  شود:

 

 3معادله 

 

dfg,inṁخ جریان جرمیِ گاز خشک ورودی به مبدل حرارتی: نر 

dfg,inṁنرخ جریان جرمی گازِ خشک خروجی به مبدل حرارتی : 

v,inṁنرخ جریان جرمیِ بخار آب ورودی : 

v,outṁنرخ جریان جرمیِ بخار آب ورودی : 

countṁنرخ جریان جرمی بخار متراکم شده : 

 

 ادله زیر استفاده می شود:برای بدست آوردن میزان انرژی جابجا شده از مع

 4معادله 

fgQ هدایت حرارتی از گاز :

 خروجی

dfg,inhآنتالپی گاز خشک ورودی : 

dfg,outhآنتالپی گاز خشک خروجی : 

v, inhآنتالپی بخار ورودی : 

v, outhآنتالپی بخار خروجی : 
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v, condhآنتالپی بخار آب متراکم شده خروجی : 

ل حرارت از گاز خروجی از دودکش است. به منظور بدست آوردن تعادل انرژی، باید مشخص این معادله، فرمولی برای انتقا

شود که در کجا گرما منتقل می شود. حالت ایده آل این است که همه گرما به آب سرد منتقل شود، اما در حالت عملی 

 مقداری از گرما هدر رفته و به محیط منتقل می شود.

 5معادله 

 

cwQبه آب سرد : انتقال گرما 

lossQانتقال گرما به محیط : 

 

 باید محاسبه شود. پارامترهای طراحی به صورت زیر می باشند: fgQجهت طراحی مبدل حرارتی، 

 نرخ جریان گاز خروجی -1

 دما و فشار گاز وردی و خروجی -2

 دمای و فشار آب سرد کننده ورودی و خروجی -3

 رارتی(میزان رطوبت گاز خروجی از دودکش )ورودی به مبدل ح -4

جی م کننده، گاز خرو، نرخ جریان جرمی متراکم می باشد. برای هر مبدل حرارتی متراک4تنها پارامتر نامشخص در معادله 

صد خواهد بود. در 100از دودکش اشباع شده است. بدین معنی که رطوبت نسبی که همراه با گاز خروجی خارج می شود، 

 نرخ حجمی مشخص می شود:میزان رطوبت ورودی به مبدل حرارتی توسط 

 

 6معادله 

 

رطوبت به صورت  نرخ جریان حجمیِ گازِ تر خروجی می باشند. از طرفی نرخ wfgṽنرخ جریان حجمیِ بخار و  vṽکه در آن 

 زیر تعریف می شود:

 7معادله 

 

 

 به شود:محاس زیر نرخ رطوبت برای گاز ورودی به مبدل حرارتی و خروجی از مبدل حرارتی، می تواند با پارامترهای

 میزان رطوبت حجمی ورودی -1

 وزن مولی برای گاز خروجی از دودکش و آب سرد -2

 فشار کلی گاز خروجی از دودکش -3

 دمای گاز خروجی از دودکش -4
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 8معادله 

 

 معیارهای طراحی برای مبدل های حرارتی در جدول زیر آورده شده اند.

 یتفارنها 450دمای گاز ورودی به مبدل                

 فارنهایت 90دمای گاز خروجی از مبدل                

 پوند بر ساعت 300خ جریان گاز خروجی از دودکش          نر

 درصد 10      میزان رطوبت گاز ورودی به مبدل   

 درصد 5میزان گاز خروجی از مبدل               

 فارنهایت 55                 دمای آب سرد          

اختار نگه دارنده دستگاه و س -3و  مبدل حرارتی -2نتقال جرم و حرارت کانال های ا -1صلی طراحی عبارتند از سه جز ا

 کانال ها

 کانال های انتقال جرم و حرارت: -1

ه محیط بیواره ها دید از به منظور ساخت کانال ها باید از مواد مقاوم به خوردگی استفاده شود. از طرفی انتقال حرارت نبا

. از یک اف هستند(ل انعطف صورت پذیرد، لذا باید از موادی استفاده شود که عایق حرارت نیز باشند )این کانال ها قاباطرا

 وای خروجیهنتقال افن مکنده برای مکش گاز خروجی از دودکش استفاده می شود. بعد از فن دوباره از کانال هایی برای 

مام تشه ای در یبر شیندی داکت ها از سیلیکون های دمای باال و واشرهای فاز مبدل حرارتی استفاده می شود. برای سیل ب

 اتصاالت استفاده می شود.

 مبدل حرارتی: -2

و همزمان  له ها،دستگاه مبدل حرارتی از یک سری لوله های مارپیچ باریک تشکیل شده است که آب سرد از درون این لو

ا، ون لوله هسرد در شوند. با توجه به اختالف دمای گاز خروجی و آبگازهای خروجی از میان این لوله ها عبور داده می 

طره به ققطره  بخار آب موجود در گاز خروجی میعان شده و به آب تبدیل می شود. آب جمع شده روی لوله ها به طورت

که مبدل  است هممخزنی که در زیر این لوله ها قرار گرفته است، می ریزد و از انتهای مخزن خارج می شود. بسیار م

 -1ی شوند: اخته محرارتی بتواند به راحتی تمیز شده و قطعات درون آن تعویض گردند. مبدل های حرارتی به دو صورت س

ز یک سرد ا در حالت اول لوله های آبگرد درون مبدل های حرارتی به صورت مستقیم نصب می شوند به بطوری که آب

  (.4صورت مارپیچی حرکت دارد )شکل  ما هوای داغ بهطرف وارد و از طرف دیگر خارج می شود، ا

 
 تقیم و جریان هوای مارپیچمبدل حرارتی با لوله های آبگرد مس -3شکل 

 

 شماتیکی )نمای کلی( از سیستم مبدل حرارتی نشان داده شده است: 4در شکل 
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 شماتیکی از نمای مبدل حرارتی -4شکل 

 

وجی، یک فن قسمت، یک داکت ورودی و خر 6دل حرارتی مورد استفاده شامل همانطور که مشاهده می شود، دستگاه مب

آب را  ه بخارکمکنده، خطوط آب خنک کننده، و یک دستگاه آب گرمکن می باشد. دلیل استفاده از آب گرمکن این است 

زی تی جدا ساحرار دلدر سه قسمت ابتدایی، باالی دمای شبنم آب، نگه دارد. به دلیل اینکه یکی از مهم ترین اهداف مب

ر خنک ود. اگبسولفوریک اسید است، لذا نگه داشتن بخار آب در سه قسمت ابتدایی مبدل حرارتی بسیار موثر خواهد 

تا  ده می شوداستفا کننده آب در لوله ها باعث کاهش دما تا زیر نقطه شبنم شود، میعان اتفاق می افتد. از آب گرم کن

 میعان را کنترل کند.

رد سقبلی گرفته و با آب  استفاده می شود. این والوها آب گرم را از قسمت 3و  2و بین  2و  1ها نیز بین قسمت های از والو

ی گاز خروجی برای اندازه گیری دما T و  Kمخلوط کرده تا دمای آب سرد کن را کاهش دهد. از ترموکوپل های سری 

خ جریان جی، نربت گاز خروجی، نرخ جریان هوای ورودی و خرومیزان رطو.قبل و بعد از مبدل حرارتی استفاده می شود

ه در شکل کری شد آب ورودی و خروجی با دستگاه، اندازه گیری و مانیتور می شوند.در هر مرحله غلظت اسید اندازه گی

 های زیر قابل مشاهده هستند:

 
 وری شده در دستگاه مبدل حرارتیآغلظت اسید سولفوریک در آب جمع  -5شکل 
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 شده در دستگاه مبدل حرارتی غلظت اسید نیتریک در آب جمع آوری -6شکل 

 
 شده در دستگاه مبدل حرارتی غلظت اسید نیتریک در آب جمع آوری -7شکل 

ب جمع روی آ همانطور که مشاهده می شود، میزان باالی سولفوریک اسید در سه قسمت اولیه تشکیل می شود. لذا بر

مبدل  سید درعملیات خالص سازی انجام پذیرد. اما گزارش شده است که میزان سولفوریک ا شده از گاز خروجی باید

میلی  5نیتریک اسید  میلی گرم بر لیتر و میزان 10میلی گرم بر لیتر، میزان کلریدریک اسید  250حرارتی حدود کمتر از 

 نیست. باالی فوالدهای ضد زنگ گرم بر لیتر است، که مقدار زیادی نبوده و نیازی به استفاده از گریدهای

 900ا ت 300 براساس تحقیقات کولتی و هویت، هزینه یک مبدل حرارتی متراکم کننده که سطح متراکم کننده آن بین

 ورده شود.آ دالر هزینه دارد. هزینه های صرفه جویی آب و انرژی و ...  249000تا  188000مترمربع است، حدود 

 

 نامحدود-محدودمحیطی تی تقطیر با کاهش حرارت دوتایی سیستم بهینه صنعمعرفی  -4
روش کار آن به صورت رفت و  13و 12سیستم دوکاهنده حرارتی دو محیطی ، دستگاهی است که بر اساس اشکال 

(  و سیستم کاهنده محیطی بسته مکشی 8و6برگشتی به دلیل داشتن سیستم کاهنده محیطی باز دمنده ای  )

( که 5و4باالیی دستگاه با استفاده از سیستم بای پس فشار همیشه ثابت نگه داشته شده است ) (میباشدو قسمت12و11)

همزمان نیز یک سیستم بازیافت چرخشی بای پس در صورت تبدیل نشدن دود و گاز به آب، ان را دوباره به خط اصلی 

( و یک سیستم چند فنی 8یت دمنده ای )(. در سطح های باالیی دو کاهنده یک سیستم چند فنی با قابل13تزریق میکند )

( طراحی شده است. تغییرات اساسی داده شده در استفاده از دو سیستم کاهنده با قابلیت محیطی باز و 12مکنده ای )

بسته ، فن های دمنده و مکنده ای ، سیستم بای پس کنترل فشار، سیستم تزریق مجدد و ... از مواردی هستند که در 



 

 10 

ازی این دستگاه سیستم بازیافت رعایت شده اند که این تغییرات با توجه به کارایی باالو داشتن شرایط طراحی و شبیه س

مناسب با توجه به تاثیر زیاد هزینه های جاری و ثابت و قیمت تمام شده محصول بر عملکرد خطوط فرآوری بسیار حائز 

ذشته با روی کارآمدن انواع محصوالت مربوطه به فوالد (.از سالهای گ21در شکل   16الی 1شماره جزئیات اهمیت هستند.)

و تولید مواد اولیه آن به صورت مرحله ای میتوان بحث هزینه که تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده دارد را با استفاده از 

میباشد. طرح  سیستم های بازیافت کاهش داد. با توجه به اینکه که کیفیت و کارایی بیشترین الویت یک کارخانه تولیدی

اینجانبان برای افزایش کارایی و راندمان باال و کاهش مصرف برق و آب و افزایش راندمان و کاهش هزینه های تولید و به 

تبع قیمت نهایی محصول تاثیر بسزایی خواهد داشت. اینجانب با توجه به کمترین هزینه تولید و سهولت در مونتاژ این 

سیستم چند کاره کاهنده را طراحی و با استفاده از نرم افزارهای                                   مورد بررسی قرارداده ایم وبا 

توجه به نتایج بدست امده از شبیه سازی پیشنهاد میگردد که جهت صرفه جویی در منابع آبی و کاهش هزینه های نهایی و 

                   قیمت تمام شده محصول مورد استفاده قرار گیرد.

 نمودارها و روش کار و نقشه اشكال، وضیحت -5
 

با استفاده از این سیستم میتوان آب تبخیر شده در فرایند تولید گندله از کنسانتره را با استفاده از فرایند تقطیر بازیافت 

ننده هوازی کرد. این سیستم شامل شبکه ای از لوله ها با سایزهای مختلف میباشد. در این سیستم، سیستم خنک ک

نامحدود محیط باز و یک سیستم سری هوازی محدود رادیاتی استفاده شده است.بعد از ورود دود و بخار داغ از خروجی به 

داخل لوله های سیستم بازیافت، یک مکنده الکتریکی دور باال همزمان دود و بخار را مکنده و به داخل لوله بعدی شوت 

سایزهای کوچک و کوچک تر جهت افزایش سطح تماس و انتقال حرارت بهینه تر، در  میکند. با تغییر سایز لوله ها به

کاهنده اولیه که به صورت محیط نامحدود کار میکند دمای گاز و بخار را تا حد نصف به صورت هوازی کاهش می دهد. در 

انتقال داده میشود وبعد از آن با این مرحله هر گونه آبی اگر تولید شد به مخزن نگه دارنده و سپس خطوط اصلی بازیافت 

کمتر شدن سایز لوله هادر سیستم دوم کاهنده که به صورت هوازی محیط محدود عمل میکند دمای گاز و دود و بخار را 

 به حد دمای محیط می رساند. در ابتدای کاهنده دوم لوله های دارای گاز و بخار با حرارت باالی محیط میباشد که با ورود

ر به لوله های داخل شبکه رادیاتی از یک طرف واز طرف دیگر هوای مکیده شده از محیط توسط فن های گاز و بخا

هواکشی، از بین لوله های رادیاتی عبور داده  میشود و کار انتقال حرارت به صورت:  لوله های مسی توسط بخار و کاز داغ، 

لوله های داغ شده برخورد میکند و حرارت و داغی لوله گرم میشوند و سپس هوای مکیده شده توسط فن ها از محیط به 

ها را به محیط خارج انتقال داده و دمای گاز و بخار به نزدیکی دمای محیط میرسد و بعد و همزمان طی فرایند تقطیر آب 

                     تولید شده به مخزن فرستاده میشود.

که هرقسمت وظیفه منحصرفردی دارد. برای باالبردن ضریب قسمت تشکیل شده است  16و دستگاه از  این سیستم

فشارشکن و شیر سوپاپ اطمنان دار طراحی شده است.قسمت های داخلی به شرح زیر بای پس  سیستماطمینان عملکرد

                                           میباشند:

. 5. لوله بای پس فشار شکن 4لوله های سایز باال . 3. سیستم مکنده و شوتینگ 2 از خشکن اولیه . خروجی دودکش1

 10متشکل از لوله های مسی سایز حدودا  . سیکل اول سیستم کاهنده نامحدود هوازی6سوپاپ اطمینان و فشار نما 

. فن 8 سانتیمتری 5متشکل از لوله های مسی سایز حدودا  . سیکل دوم سیستم کاهنده نامحدود هوازی7سانتیمتری 

متشکل از  . سیستم کاهنده دوم محدود هوازی رادیاتی10. سیستم اولیه جمع کن بخار آب تقطیر شده 9زننده هواکش باد 

. 13. فن هواکشی مکنده باد محیط 12. بدنه مشبک مکنده هوای محیط 11 سانتیمتری 2لوله های مسی سایز حدودا 

. شیر خروجی آب بدست 14بای پس به خط اصلی سیستم جداکننده بخار تقطیر نشده با سوپاپ اطمینان و فشار نما و 
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. نقشه هابراساس سیستم متریک در پیوست گنجانده . منبع ذخیره16. خط هدایت آب بدست آمده از دو سیستم 15امده 

 شده اند.   

 

 
 نامحدود-ودسیستم بهینه صنعتی تقطیر با کاهش حرارت دوتایی محداجزای داخلی  -8شکل 

 

 نالیز حرارتی با نرم افزار های انسیس و کامسالآ -6
نالیز حرارتی با کامسالآ-1-6  

 
نرم افزار کامسال یک نرم افزار چند کاربرده ای است که توانایی تحلیل مسائل را به صورت عددی و همچنین از چندین  

کاهنده حرارت متاثر لوله های مارپیچ تر فقط قسمت  برای دستیابی به نتایج دقیق در این نحقیق شبیه سازی جهت دارد.

المان های فاین( با در نظرگرفتن "از جربان هوای فن ها در نظر گرفته شده است. در این نرم افزار مش بندی بر اساس 

                    بررسی قرار گرفته اند.المان مورد  9823756نود و     211238شکستگی صورت پذیرفته است. مقدار 

                                  در قسمت بارگزاری نرم افزار کامسال مقادیر زیر و نوع الگوریتم محاسباتی مشخص شده است. 

     

الگوریتم محاسباتی انتخاب شده است. به عنوان   Heat Transfer In Solids  
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بسیار مهم است به همین دلیل جتس لوله های مارپیچ از نوع جنس لوله ها به دلیل مهم بودن تبادل حرارت از بخار به آب 

موارد زیردر بارگزاری رعایت شده اند.                       مس انتخاب شده است که قدرت تبادل حرارتی باالیی داشته باشد.

                 
Initiale temp.: 293 k, Thermal conductivity: 800 W/(m.k), Temperature outet:273 k,  

Bounari temp:273 k, Heat Flux : general inward heat flux: q0=500 w/m2 

 

     
 نمای مش بندی شده مورد تحلیل -9شکل 

 

انسیس  آنالیز حرارتی با     -2-6  

 

شده است. برای  برای تحلیل حرارتی و مقایسه نتایج عالوه بر کامسال از نرم افزار انسیس تبادل حرارتی ثابت نیز استفاده

المان از نوع فاین با قابلیت درنظرگرفتن شکستگی    7543600نود و     234509بررسی دقیق محدودی المان با     

از عملگر محاسباتی و مقادیر زیر استفاده شده است.انتخاب شده است.   

به عنوان الگوریتم محاسباتی انتخاب شده است.   Steady State Thermal  
Initiale temp.: 200 C, Thermal conductivity: 800 W/(m.k), Temperature outet:40 C,  

Bounari temp:40 C, Heat Flux : general inward heat flux: q0=500 w/m2 
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 ش بندی شده مورد تحلیلنمای م -10شکل 

 

 

 

بررسی و تحلیل نتایج  -7  
 

کامسال که برای هردو از الگوریتم تحلیل حرارتی و مقادیر یکسان حرارت اولیه،  ننایج بدست آمده از دو نرم افزار انسیس و

بهینه صنعتی تقطیر سیستم "توانایی  شار حرارتی وانتقال حرارت ودمای یکسان مرزها و خروجی در نظر گرفته شده است

وجی از دودکش خشکن اولیه را در فرآوری آب از بخار و دودهای خر "نامحدود-محدودمحیطی با کاهش حرارت دوتایی 

 (مشخص گردید که شار حرارتی12)شکل  کامسال نشان میدهد. دربررسی از نمودارهای حرارتی نرم افزارزنجیرپخت را 

درجه سانتیگراد شروع میشود و در زمان انتقال به سیستم  200در ابتدای لوله های سردکن اولیه از حرارت حدودا  کاهنده

با این تفاوت که نتایج شار حرارتی کاهنده از نرم افزار انسیس نشان میدهد  درجه میرسد. 130مرز دوم به کاهنده حرارتی 

درجه در ابتدای  40که کاهش حرارت در ابتدای سیستم کاهنده اول اتفاق نمی افتد بلکه این کاهش به میزان حدودا 

هرچه درجه حرارت گاز خروجی سریعتر افت که این خود نشان میدهد ( رخ داده است.14قسمت دوم کاهنده اول )شکل 

          در کاهنده دوم با حجم بیشتری بدست خواهد آمد. کند یعنی اینکه این اتفاق در کاهنده اول رخ دهد، تولید آب

تحلیل هیت فالکس  13نتایج حاصل شده از شار حرارتی )هیت فالکس( را نشان میدهند.شکل  15و  13شکل های شماره 

درجه در دامنه پراکندگی زیادی را نشان میدهد. این تغییرات در هر دو  60الی  160زار کامسال را با تغییرات بین از نرم اف

را  104الی 112کاهنده نمایان شده اند. حال آنکه نتایج بدست آمده از نرم افزار انسیس دامنه تغییرات جزئی بین محدود 

                            نشان میدهد. را کاهنده اول و دوم های خروجی ی بسیار کم آن هم در محدودبا پراکندگ
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 درجه 30تا  200نتایج آنالیز حرارتی در محدوده  -11شکل 

 درجه 30تا  200نتایج آنالیز حرارتی هیت فالکس در محدوده  -12شکل 

 

 

 

 

 
 

 
 30الی  200نتایج آنالیز حرارتی در محدوده  -13کل ش

 30الی  200در محدوده هیت فالکس نتایج آنالیز حرارتی  -14کل ش
 

نتیجه گیری -8  
 

این سیستم که به منظور کاهش مصرف آب در خطوط تولید گندله آهن از کنسانتره مورد بررسی قرار گرفته است، نشان 

ه میتوان استفاده مجدد کرد که ولیمی دهد و میتوان ادعا کرد که طی عملیات تقطیر از آب تبخیر شده در مرحله خشکن ا

این امر با استفاده از سرد کردن بخار طی دو مرحله عملیات کاهشی محدود و نامحدود هوازی میسر شده است. با توجه به 

درصد  9میلیون تن کنسانتره با رطوبت  3تن گندله از  6800میلیون تن و یا به عبارتی تولید روزانه   2.5تولید سالیانه 

تن روزانه( در  697تن سالیانه ) 255000درصد از این رطوبت به بخار آب به میزان  8.5روزانه( و تبدیل شدن  تن 8200)

 84000درصدی  تبدیل بخار آب به آب می توان حدودا میزان  33مرحله اولیه خشکن ، با فرض جواب گویی و بازگشت 

 کاهنده دوم کاهنده اول

 قسمت اول کاهنده اول
 قسمت دوم کاهنده اول

 کاهنده دوم
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افت کرد. که البته با بیهنه کردن سیستم ا استفاده مجددو بازی( آب رلیتر 230.000و به عبارتی  تن روزانه 230تن ساالنه )

درصد تغییر داد. از  50درصدی را به  33و اضافه کردن سیستم اسپره آب در کاهنده محدود دوم میتوان ضریب بازگشت 

آب به سیستم فواید و مزایای این اختراع میتوان به کاهش مصرف آب در خطوط تولید، بازگرداندن بخار آب و تبدلی به 

بازیافت ، کاهش مصرف در هزینه های اولیه بابت تهیه آب، کاهش درصد میزان خسارت به آب های زیرزمینی و چاه های 

                                          آب ، افزایش ضریب بازیافت با بهینه سازی آن، کاهش هزینه های نهاییی و .... را نام برد.

         

                                                   

منابع -9  

1- www.comsol.com 

2- www.ANSYS.com 

3- https://fa.wikipedia.org/wiki/Distillation 

4- https://fa.wikipedia.org/wiki/گندله 
5- https://zisco.midhco.com/fa/page/jalal%20abad.html 

ی مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی،دانشچوی کارشناسی مهندس"مهاستحصال آب از "اویس قاضیان،  -6  

، "تولید آب شیرین با استفاده از سرمایش زیرزمینی هوای مرطوب و انرژی خورشید " مجید بازارگان ،، مریم احمدی  -7

93،بهار  1تخصصی انرژیهای تجدیدپذیر و نو، سال اول، شماره  -دو فصلنامه علمی   
 "بررسی تجربی مش استوانه بر استحصال آب از مه با استفاده یونیزاسیون بخار آب "جی، محمود صابری فر، محمد حج -8

1399خرداد  9تا  7تهران ، ایران،  ISME2020بیست و هشتمین همایش ساالنه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران،   

 

پیوست -10  
  

http://www.comsol.com/
http://www.ansys.com/
https://fa.wikipedia.org/wiki/Distillation
https://fa.wikipedia.org/wiki/گندله
https://zisco.midhco.com/fa/page/jalal%20abad.html
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 ی نقشه سیستم دوکاهنده حرارت -15شکل 

 


