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Introduction
Activated carbon has a wide range of applications as a porous material in liquid phase
or gas phase adsorption processes. The physical process of activated carbon production
is divided into two stages of thermal decomposition and activation. In this study, only
activation stage has been studied, because it is very important in the properties of the
activated carbon being produced.
The production of activated carbon from horticultural waste not only leads to cheap
production and supply of many industrial and environmental necessities, but also
reduces amount of the produced solid waste. Iran produces about 94,000 tons of
pistachio husk annually, which is a good raw material for the production of activated
carbon. The profitability index of activated carbon production in Iran is equal to 3.63,
which in case of export, this index will be tripled.
Researches were depicted that the three factors of temperature, period and activation gas
flow had the greatest impact on burn off and iodine number. Also steam was introduced
as the fastest and the most valuable effective activator. The minimum iodine number
required for economic efficiency of activated carbon is 600 mg g-1 while the highest
specific surface area is 1062.2 m2 gr-1 for pistachio crop according to the BET test.
Materials and Methods
A 10 mm thick steel Mannesmann tube was used to build the rotating reactor. In order
to reduce heat loss, the kiln body was surrounded by a ceramic blanket with a
temperature tolerance of about 1400 C. The kiln length and diameter were 190 cm and
48 cm and the actual operating temperature was considered to be 600 C. To achieve
this temperature, about 25 kWh of energy is consumed in the heating unit. The CATIA
V5 R21 software was used to design the device and the ANSYS R20 software was used
for thermal and mechanical analysis. The most important component was the rotary
reactor because a lot of thermal and mechanical stresses occur in this part. To provide a
solution to control these stresses, it was necessary to determine the stresses and change
the lengths due to heat. For this purpose, the thermal and fluid analysis of the kiln was
performed and then the results of the analysis were coupled with a mechanical analysis.
After that, the experimental test was performed on the real model and the results were
compared together with statistical analysis. T-student test was used in IBM SPSS
software.
Initially, central heating unit and its circumstance was modeled with ANSYS CFX.
Fluid velocity, radiant properties and heat transfer of the kiln and the range around that
were obtained at assumed temperature (650 °C) of the heating unit. In the space
between the kiln and the heating unit, velocity of steam flow was uniform. In order to
provide longitudinal movement of the device due to heat stress and define the degree of
freedom in the longitudinal direction of the device, a pair of taller rollers was used and
lateral movement was not restrained on that roller. This allows the reactor length to

increase at different temperatures. On the other hand, the end of the reactor is designed
by grooves and pressure plates in such a way that while properly sealing the device
using abrasion and compression plates designed with refractory fibers, the parts move
telescopically inside each other and neutralize the effects of expansion.
Results and Discussion
Operating temperature was increased in the system, gradually in order to reduce the
thermal stresses in the reactor shell. The maximum increment in longitudinal increase in
the kiln was obtains as 11.75 mm. The results of 5 experimental tests and 5 software
analyzes showed that there was no significant difference between the experimental and
analytical results at the level of 5%. Using the results of thermal contour analysis, the
thickness of the insulation layer was calculated equaled 5 cm. To control the operating
temperature of the device, two methods contained changing the flame length of the
burner and different exhaust outlets were applied, which enabled to reduce thermal
stress.
Conclusion
Thermal and mechanical analysis were the efficient methods for calculating heat
distribution and thermal stresses as well as dimensional changes in the activated carbon
reactor. Using the mechanism of abrasive plates and friction washers, changes in the
length and diameter of the reactor was compensated. By controlling the inlet exothermic
of the burner and controlling the flow of exhaust gases, thermal stresses were decreased.
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چکیده
 فرآیند.کربن فعال یک جاذب با ظرفیت جذب باال بوده و در فرآیندهای جداسازی مختلف در فازهای مایع و گاز کاربرد دارد
 باتوجه به اهمیت. فعال میشود، شامل پیرولیز ماده خام اولیه است و کربن تولید شده در کوره فعالسازی،اصلی تولید کربن فعال
. در این مقاله تحلیل حرارتی و مکانیکی کوره بخش فعالساز مورد توجه قرار گرفت،مرحله فعالسازی در خواص کربن فعال تولیدی
 تغییر طولهای. تحلیل حرارتی و مکانیکی شدANSYS R20  و با نرم افزار، طراحیCATIA V5 R27 مدل اولیه با نرمافزار
 به همین منظور ابتدا.ناشی از حرارت کوره دوار و همچنین تلفات گرمایی و نحوه گردش جریان گرمایی در داخل کوره بررسی شد
 کوره همراه با واحد گرمایش مرکزی و دامنه. سپس نتایج با یک تحلیل مکانیکی ادغام گردید،تحلیل حرارتی و سیاالتی کوره انجام
 با توجه به میزان. است600°C  نتایج نشان داد که دمای دیواره داخلی حدود. مدلسازی شدANSYS CFX اطراف کوره در محیط
 میزان تغییر طول کوره در،دمای داخلی بدنه و با مهار کردن یک سمت کوره که در مدل واقعی توسط واشر جانبی اعمال میشود
 سپس آزمون تجربی روی مدل واقعی انجام گرفت و نتایج حاصل از تحلیل. محاسبه شد11.75mm  معادل،راستای محور افقی
 در نهایت برای مهار آن از غلتک و تکیه.آماری ن شان دهنده عدم وجود اختالف معنی دار بین نتایج مدلسازی و تجربی می باشد
 سانتیمتری استفاده5  ورقهای سایشی همراه با صفحات فشاری و برای مهار تلفات گرمایی از عایق سرامیکی،گاههای مناسب
.گردید
 کربن فعال، فعالسازی، تحلیل مکانیکی و حرارتی، پیرولیز، بخار آب:واژههای کلیدی

مقدمه
کربن یا زغال فعال به عنوان یک ماده متخلخل
کاربردهای مهم و گستردهای دارد .این ماده از پیرولیز مواد
گیاهی حاوی کربن تهیه میشود).(Jadidian et al. 2016
کربن فعال به عنوان یک جاذب با ظرفیت جذب باال و
قیمت پایین ،در فرآیندهای جذب از فاز مایع و گاز
کاربردهای بسیار فراوانی دارد .از جمله کاربردهای این ماده
در فاز مایع میتوان به رنگبری از محلول شکر ،تصفیه آب
آشامیدنی ،پساب و فاضالب ،بازیافت یا جداسازی فلزات با
ارزش و سنگین و در فاز گاز به استفاده در ماسکهای گاز
اشاره نمود (Ozsin et al. 2011 ; Tehranizadeh et al.
).2012
هر ماده ارزانی که دارای مقدار زیادی کربن و مقدار
کمی مواد معدنی باشد میتواند به عنوان ماده خام برای
تولید کربن فعال استفاده شود .متداولترین مواد خامی که
برای تولید کربن فعال استفاده میشوند عبارتند از :چوب،
برخی از گیاهان ،زغال قیردار ،زغال قهوهای ،لیگنین ،پوسته
نارگیل ،پوسته میوههایی چون فندوق ،گردو ،پسته و...
(Chen et al. 2016; Hoseinzadeh and Rahmani,
) .2012بخشی از مواد زائد تولیدی را مواد زائد باغبانی

تشکیل میدهد که با توجه به وجود بیش از دو و نیم
میلیون هکتار سطح زیر کشت محصوالت باغی ،مواد زائد
(
باغبانی قابل توجهی در کشور تولید میشود
) .Sayyahzadeh et al. 2014تولید کربن فعال از مواد
زائد باغبانی ،عالوه بر تولید ارزان قیمت این فرآورده و
تامین بسیاری از نیازهای صنعتی و زیست محیطی ،باعث
کاهش حجم مواد زائد جامد تولیدی و نیل به توسعه پایدار
میشود .برهمین اساس طی دهههای گذشته ،در زمینه
تولید کربن فعال از مواد زائد کم ارزش ،تحقیقات متعددی
صورت گرفته است ;( Patil and Kulkarni, 2012
) .Sayyahzadeh et al. 2014برای جذب مواد آلی فرار
با غلظت کمتر از یک درصد وزنی ،میتوان از بسترهای
ثابت کربن فعال به عنوان روشی موثر و باصرفه استفاده
کرد ).( Fatemi and Saadatmehr, 2005
سرزمین ایران نه تنها منشا اصلی پسته به شمار میآید،
بلکه کشت پسته از دیرباز در آن رایج بوده است .به طوری
که در سال  ، 1811ایران بزرگترین تولید کننده و صادر
کننده پسته در جهان بوده که حدود  % 55از تولید جهانی و
حدود  % 07از صادرات جهانی پسته را به خود  ،اختصاص
داده بود ) .(NaderiParizi et al. 2015میزان تولید
ساالنه پسته در کشور طی سال های 1831و  1835و
 1831به ترتیب  225 ،217و  135هزار تن گزارش شده

است ) .( No Title, 2017با توجه به اینکه حدود  %15از
این محصول را پوست سخت آن تشکیل میدهد ،میتوان
پیش بینی نمود که ساالنه در کشور حدود  31هزار تن مواد
زائد فقط از همین یک نوع محصول یافت میشود .حجم
عظیمی از پوست سخت (عمدتاً پستههای پوك) ،در
زمینهای کشاورزی کشور نابود و یا با قیمت اندك در
کشورهای همسایه به عنوان سوخت مصرف میشود.
درصورتیکه با تولید کربن فعال از این ضایعات میتوان
عالوه بر رفع نیاز صنایع داخلی ،با صادرات آن برای کشور
ارز آوری نیز ایجاد کرد .هر کیلوگرم کربن فعال ،تقریباً
حاصل فرآوری  17 kgپوست سخت پسته میباشد .قیمت
فروش هر کیلوگرم کربن فعال بسته به ویژگیهای
محصول بین  2تا  5دالر (متوسط  1دالر) میباشد .باتوجه
به استفاده از گرمای حاصل از کربونیزاسیون پوست پسته،
فرآیند بدون نیاز به مصرف سوخت خارجی قابل انجام و
هزینه فرآوری فقط شامل هزینه های عملیاتی و حدود 7/1
دالر به ازای هر کیلوگرم ماده خام میباشد .با احتساب
قیمت خرید پوست پسته (حدود  7/1دالر به ازای هر
کیلوگرم) ،شاخص سودآوری تولید کربن فعال در ایران
معادل  8/58خواهد بود که در صورت صادرات ،این شاخص
به سه برابر خواهد رسید ).(Daneshmandi et al. 2014
در تحقیقی با سنتز آزمایشگاهی پوست پسته و
فعالسازی آن در راکتور دوار در مجاورت دی اکسید کربن و
بخار آب ،اثر سه عامل دمای فعال سازی ،زمان ماند و دبی
1
گاز اکسید کننده بر روی میزان عدد یدی و میزان سوختن
بررسی شد .بر اساس مرجع استاندارد ،ASTM D4607-94
عدد یدی بصورت میلی گرم ید جذب شده به ازای یک گرم
کربن فعال تعریف می شود .محققین بهینه دمای
 ،115/5Cزمان ماند  17 minو دبی بخار 10/1 lit min-1
را در فعالسازی با بخار آب گزارش کردند ( Bhati et al.
 .)2013; Kamandari et al. 2012حداقل عدد یدی
الزم برای بهره وری اقتصادی کربن اکتیو 577 mgr gr-1
میباشد ).(Aquino et al. 2007
پژوهشی مقایسهای روی سختی کربن فعال تولیدی به
روش فیزیکی و با استفاده از بخار آب از ضایعات کشاورزی
مختلف انجام گرفت و در آن نشان داده شد که در عدد
یدی یکسان ،هسته هلو باالترین و پوست پسته پایین ترین
سختی را دارد .همواره با افزایش عدد یدی از میزان سختی
کاسته میشود که بدلیل ایجاد سطح ویژه زیاد و سست
شدن ساختار کربن فعال میباشد ).( Safa et al. 2016
Burn off

1

در پژوهشی که بر روی کربن فعال تولیدی به روش
فیزیکی از باگاس زیتون انجام و بیان شد که دمای فعال
سازی مهمترین عامل در این فرآیند است .بطوریکه فعال
سازی در دمای  8/2 ، 377 Cبرابر سریعتر از دمای C
 057انجام میشود .بیشترین میزان تخلخل در دمای C
 377و زمان ماند  15 minبه میزان  1175 m2 gr-1بر
اساس آزمون  BETگزارش شد ); (Demiral et al. 2016
) .(Faramarzi et al. 2015آزمون  BETبر پایه تئوری
النگمویر به منظور محاسبه سطح ویژه حفرات شامل
میکرو ،مزو و ماکرو حفره ها از ایزوترم های جذب و دفع
نیتروژن مایع در دمای  00درجه کلوین بکار می رود
(.)Bhati et al. 2013
پیرولیز یک فرآیند تجزیه حرارتی است که بدون
اکسیژن انجام میشود .در فرآیند تجزیه حرارتی ،مواد
لیگنوسلولزی در محیط یک گاز بی اثر در دمای  177تا C
 177قرار میگیرند و رطوبت و مواد فرار از آنها خارج
میشود .در اثر خروج مواد فرار ،زغال به جا مانده تخلخل
بسیار باالیی دارد که در واقع همان کربن فعال است
).(Tehranizadeh, 2012) ; (Aworn et al. 2008
فرآیند فیزیکی (حرارتی) تولید کربن فعال را به دو
مرحله میتوان تقسیم کرد :مرحله اول تجزیه حرارتی 1یا
کربنیزاسیون 2ماده اولیه و مرحله دوم فعال سازی 8کربن.
کربنیزاسیون فرآیندی است که در طی آن بر درصد کربن
در ماده اولیه افزوده میگردد ) .(Aquino et al. 2007به
عنوان مثال  57درصد وزنی چوب خشک کربن میباشد ،که
پس از کربنیزاسیون به  17-37درصد وزنی میرسد
) .(Byrne and Nagle, 1997معموالً برای اندازهگیری
میزان فعال سازی از میزان اکسید شدن استفاده میگردد که
برابر با درصد کاهش وزن ماده در مدت زمان فعال سازی
نسبت به وزن کربن است ) .(Lyubchik et al. 1997بخار
آب ،دی اکسید کربن و مخلوط آنها ،متداولترین گازهای
مصرفی در فرآیند اکسیداسیون در دمای باال (فعال سازی)
هستند .مطالعات سینتیکی نشان میدهد که سرعت فعال
سازی توسط بخار آب هشت بار بیش از دی اکسید کربن
میباشد ).(Ullmann et al. 1985
با توجه به مطالب ذکر شده ،تخلخل محصول نهایی به
عوامل متعددی نظیر نوع ماده خام ،شرایط کربونیزاسیون،
نوع عامل فعال ساز ،دما ،زمان فعال سازی و نسبت بخار به

1 Thermal decomposition
2 Carbonization
3 Activation

ماده ورودی 1بستگی دارد .نبود دانش فنی در کنترل دقیق
این عوامل از جمله مشکالت پیش روی سامانههای موجود
بوده و دلیلی بر نافرجام ماندن طرحهای انجام گرفته در
کشور است .فرآیند ابتدایی تولید کربن فعال ،شامل پیرولیز
ماده خام اولیه بوده و زغال تولید شده در مهمترین مرحله
تولید (کوره فعالسازی) فعال میشود .لذا بدلیل پرهزینه
بودن ساخت کوره کربنیزاسیون و تاثیر جزیی مرحله
کربنیزاسیون در کیفیت محصول خروجی ،در این تحقیق از
ساخت مجموعه کربنیزاسیون صرف نظر شده و مواد اولیه
بهصورت زغال خروجی مرحله کربنیزاسیون از صنایع کشور
تهیه میشود و پژوهش بر روی مرحله فعالسازی متمرکز
میشود .در این مقاله تحلیل حرارتی و مکانیکی واحد کوره
بخش فعالساز مورد توجه قرار گرفته است.

مواد و روشها
شکل  1نمای کلی از خط تولید پیوسته کربن فعال به
روش فعالسازی فیزیکی با بخار آب را نمایش میدهد که
در کشور نصب شده و درحال بهره برداری است .شکل -1
خط تولید کربن فعال از پوست پسته ( )1بخارساز )2( ،کوره
اکتیواسیون )8( ،کوره کربنیزاسیون )1( ،اکسیداسیون
Fig 1- Activated carbon production line from
)pistachio husk (1) Steam generator, (2
Activation kiln, (3) Char kiln, (4) Oxidizer.

نمای طرح پیشنهادی بهینه شده خط تولید فوق است
که سامانههای کنترلی الزم در آن تعبیه و در محیط نرم
افزار کتیا طراحی شده است .سامانه توزین دینامیک که در
ورودی و خروجی طرح پیشنهادی تعبیه شده ،قابلیت تعیین
دبی جرمی مواد را داشته و می توان عالوه به محاسبه
میزان بازده 5کلی خط ،مقدار نسبت بخار به کربن را نیز در
فرآیند کنترل کرد .همچنین سامانه تغییر زاویه طولی باعث
تغییر زمان ماند مواد داخل رآکتور ،بدون تغییر در سرعت
چرخش را می دهد.

4 Steam/Char
5 Yield

شکل  -1خط تولید کربن فعال از پوست پسته ( )1بخارساز )2( ،کوره اکتیواسیون )8( ،کوره کربنیزاسیون )1( ،اکسیداسیون
)Fig 1- Activated carbon production line from pistachio husk (1) Steam generator, (2) Activation kiln, (3
Char kiln, (4) Oxidizer.

شکل  -2طرح پیشنهادی خط تولید بهینه کربن فعال طراحی شده در نرم افزار  )1( :CATIAسامانه بخار ساز )2( ،سامانه توزین
دینامیک خروجی )8( ،سامانه تغییر زاویه طولی کوره )1( ،کوره فعالساز )5( ،سامانه توزین دینامیک ورودی )5( ،کوره کربن.
)Fig 2- Proposed plan of the optimal activated carbon production line designed by CATIA software: (1
Steam generator system, (2) Outlet dynamic scaling system, (3) Variable kiln longitudinal angle system,
(4) Activation kiln, (5) Inlet dynamic scaling system, (6) Char kiln.

با توجه به مالحظات موجود در بحث دمای کارکرد و
نوع مواد ورودی و همچنین وجود بخار آب و پایین بودن
میزان گوگرد در مجموعه کوره ،در تحقیقات گذشته،
استفاده از فلز استیل نوع  817برای بدنه اصلی کوره
پیشنهاد شده است .اما با توجه به محدودیت های تامین و
قیمت بسیار باالی آن در بازار ،از لوله مانیسمان فوالدی با
ضخامت  17 mmاستفاده شد که قابلیت تحمل دمای الزم

جهت اکتیواسیون را داشته و فقط از نظر دوام با آلیاژ اصلی
متفاوت است که با توجه به آزمایشی بودن طرح ،جوابگوی
نیازهای پروژه میباشد .به دلیل کارکرد کوره در دمای باال و
افزایش ابعاد قابل مالحظه کوره ،ساز وکار مناسبی برای این
موضوع بهکار گرفته شد .نمایی از طرح پیشنهادی برای این
منظور در شکل  3دیده میشود.

 واحد فعالساز )1( :واحد تغذیه )2( ،واحد تولید توان مکانیکی )8( ،پوشش عایق )1( ،استوانه گردان کوره )5( ،واحد تغییر 3شکلزاویه طولی کوره )5( ،واحد توزین دینامیکی.
)Fig 3- Activator unit: (1) Feeder unit, (2) Mechanical power generation unit, (3) Insulation cover, (4
Rotary drum, (5) Variable kiln longitudinal angle unit, (6) Dynamic scaling unit.

به منظور کاهش هدر رفت انرژی حرارتی ،بدنه کوره
توسط یک پوسته مناسب احاطه میشود .سطح داخلی این

پوسته از عایق نسوز پتوی سرامیکی با تحمل دمایی مناسب
(حدود  )1177 Cکه با یک روکش آلومینیومی مجهز شده

پوشیده شده است .قسمتهای تحتانی این بدنه بخشی از
شاسی کوره را شامل میشود که به همراه کوره زاویه گرفته
و در ایجاد سرعتهای متفاوت حرکت مواد شرکت خواهد
کرد .به دلیل نیاز به یکنواخت بودن تغذیه مواد در هنگام
ورود به کوره ،از سامانه تغذیه مارپیچی (یا نوار نقاله)
استفاده میشود .طول کوره  137 cmو قطر آن 11 cm
درنظر گرفته شد .در این صورت با توجه به  %17پر شدگی
کف کوره ،وزن مرده مواد در داخل کوره حدود 5 kg
میباشد .دبی مواد خروجی (ظرفیت اسمی تولید) با توجه به
سرعت چرخش و زاویه طولی کوره متغیر بوده که با فرض
سرعت دورانی حدود  8 rpmو زاویه 8درجه ای نسبت به
افق ،به ظرفیت تولید  2 kg hr-1میرسد .حداکثر دمای بدنه
کوره حین عملیات فرآوری به حدود  1777درجه سلسیوس
میرسد ،اما دمای عملیاتی حدود  577 Cروی محصول
خواهد بود .که برای تامین این دما نیاز به صرف حدود kWh

 25انرژی در واحد گرمایش میباشد .به منظور تولید بخار
مورد نیاز کوره اکتیواسیون ،نیاز به سامانهای برای تولید،
انتقال و کنترل دقیق دبی بخار ورودی احساس میشود.
باتوجه به نیاز به ثابت بودن نسبت بخار/کربن ورودی کوره
همواره دبی بخار ورودی به کوره به تناسب دبی مواد
ورودی قابل تغییر میباشد .همچنین به دلیل دمای
کارکردی باال و به حداقل رساندن تنش های حرارتی در
پوسته رآکتور ،افزایش دما باید بصورت مرحله ای انجام
گیرد .کنترل وضعیت کارکرد قسمتهای مختلف دستگاه
توسط کنترلر مدل  MEGA R3 2560ساخت شرکت
آردوینو کشور ایتالیا انجام گرفت .مجموعه تابلوی کنترل
مطابق شکل  1وظیفه پایش و کنترل پارامترهای دما،
سرعت دورانی ،زاویه طولی رآکتور ،وضعیت تزریق بخار،
دبی جرمی مواد ورودی و سایر قسمتهای دستگاه را بر
عهده دارد.

شکل  -4تابلوی کنترل دستگاه )1( :سوئیچ برق اصلی )2( ،درایور محرك کنترل شیر ورودی مشعل گازی )8( ،رله و نشانگر
وضعیت کارکرد مشعل گازی )1( ،منابع تغذیه حسگرها و عملگرها )5( ،هسته کنترل مرکزی .Arduino MEGA R3 2560
Fig 4- Device control panel: (1) Main switch, (2) Burner inlet valve actuator driver, (3) Relay and
indicator of burner operation status, (4) Power supplies for sensors and actuators, (5) Arduino (MEGA R3
2560) as central processor unit.

بمنظور مدلسازی دستگاه از نرمافزار
 R21و برای تحلیل حرارتی و مکانیکی از نرم افزار
 ANSYS R20استفاده شد .بخش هدف دستگاه کوره دوار
میباشد زیرا بیشترین تنشهای حرارتی و مکانیکی متوجه
این بخش میباشد و برای ارائه یک راهکار مهار این
تنشها نیاز به محاسبه تنشها و تغییر طولهای ناشی از
حرارت میباشد .به همین منظور ابتدا تحلیل حرارتی و
سیاالتی کوره انجام و سپس نتایج تحلیل محیط Fluid
 flowبا یک تحلیل مکانیکی در محیط Static structural
کوپله گردید.
برای این منظور مطابق شکل  ،5کوره ( )2همراه با
واحد گرمایش مرکزی ( )8و دامنه اطراف کوره ( )1در
CATIA V5

محیط  ANSYS CFXمدل سازی شد .در مجرای ورودی
و خروجی ،سرعت سیال  ،5 cm s-1خواص تابشی و انتقال
گرمای کوره و دامنه اطراف کوره اعمال ،و دمای واحد
گرمایش  577 Cکه طبق تحقیقات انجام گرفته و با توجه
به تامین حرارت مورد نیاز از داخل راکتور دمای مطلوب
میباشد به عنوان ورودیهای مساله در نظر گرفته شد.
فضای بین کوره و واحد گرمایش ( )5بخار آبی با سرعت
یکنواخت در جریان میباشد .در شکل  5کانتور دما بین
واحد گرمایش و بدنه داخلی کوره نمایش داده شده است .از
آنجایی که جداره خارجی کوره عایق بندی شده است .از
تلفات گرمایی از بدنه به بیرون از طریق هدایت حرارتی
صرف نظر شده است.

شکل  -5مدل شبیه سازی شده کوره فعالساز در محیط .ANSYS CFX
Fig 5- Simulated model of activation kiln in ANSYS CFX environment.

با توجه به وجود بخار آب در فضای بین دیواره داخلی
کوره دوار و دیواره خارجی واحد تامین حرارت و حل مساله،
دمای دیواره داخلی در حدود  577 Cبه دست آمد .این

توزیع دما در بدنه کوره به عنوان بار حرارتی برای تحلیل
مکانیکی استفاده شد.

شکل  -6وضعیت دیواره داخلی کوره در محدوده دمایی حدود  )1( : 577 Cدامنه اطراف کوره )2( ،بدنه کوره )8( ،واحد گرمایش
مرکزی )1( ،مجرای ورودی )5( ،بخار آب )5( ،مجرای خروجی.
Fig 6- The condition of the inner wall of the kiln in the temperature range (600c): (1) Domain around the
kiln, (2) Kiln body, (3) Central heat generation unit, (4) Charge duct, (5) Steam, (6) Discharge duct.

نتایج و بحث
 مقایسه تغییر طول کوره در نرم افزار و آزمون
تجربی

برای فراهم نمودن حرکت طولی دستگاه در اثر حرارت
و در واقع فراهم نمودن شرایط درجه آزادی در راستای
طولی ،از یک غلتک با طول بیشتر استفاده گردید و حرکت
جانبی روی آن غلتک مهار نگردید .این موضوع اجازه

انبساط طولی رآکتور را در دماهای مختلف فراهم مینماید.
از طرفی انتهای رآکتور توسط شیارها و صفحات فشار
دهنده طوری طراحی شده است که ضمن آب بندی مناسب،
با کمک الیاف نسوز ،قطعات در اثر انبساط به صورت
تلسکوپی در داخل هم حرکت نمایند و اثرات انبساط را
خنثی نمایند .شکل  0نمای کلی دستگاه پس از بازطراحی و
ساخت را نشان میدهد.

شکل  -7نمایی کلی از دستگاه باز طراحی شده )1( :شیر کنترل دبی مشعل )2( ،مشعل گازی )8( ،محل قرارگیری حسگر دما،
( )1مخزن ورودی مواد.
Fig 7- Overview of the redesigned device: (1) Flow control valve, (2) Burner, (3) Location of the
temperature sensor, (4) Input material bin.

نتایج حاصل از  5آزمون تجربیی در بیازه هیای زمیانی
مختلییف و همچنییین تحلیییل در  5انییدازه مختلییف مییش
بندی(جدول  ،)1نشان از عدم اختالف معنی دار بیین نتیایج
تجربی و تحلیلی در سطح  5درصد دارد ،بنیابراین بیا دقیت

قابل قبولی می توان به نتایج حاصل از تحلیل اسیتناد نمیود.
در جیدول Error! Reference source not found.2
نتایج تحلیلی و تجربی آزمون جفتی  t-studentخروجی نرم
افزار  IBM SPSS Statistics 26ارائه شده است.

جدول  -1نتایج تحلیلی و تجربی دمای مواد خروجی در دمای  577درجه کوره

Table 1 – Analytical and experimental results of T-temperature of outlet materials in 600 °C of kiln
temperature
آزمون تجربی
1
2
3
4
5
دمای مواد خروجی()°C
545
570
550
547
565
تعداد المان
154800
240587
368470
487549
687954
دمای مواد خروجی ()°C
568
570
565
564
564

جدول  -2آنالیز  Paired samples T-testخروجی از نرم افزار ( SPSSدر سطح معنی داری )%35
Table 2- Paired samples T-test output from SPSS software (95% Confidence Interval of the Difference).
Sig.
)(2-tailed

df

t

Upper

Lower

Std. Error
Mean

Std.
Deviation

Mean

.071

4

-2.44

.0258

-.409

.078

.175

-.192

با توجه به میزان دمای داخلی بدنه به میزان  577 Cو
با مهار کردن یک سمت کوره که در مدل واقعی توسط
واشر جانبی اعمال میشود ،میانگین افزایش ابعاد کوره در
راستای محور طولی آن معادل با  11/05 mmبه دست
آمد(شکل  .)1گرایلی و همکاران در تحقیق خود روی لوله
فوالدی با قطر  213میلیمتر ،ضخامت  1میلیمتر و طول
 8117میلیمتر در دمای  187درجه سلسیوس به افزایش
طول  21میلیمتر رسیدند (.)Grayeli et al. 2018
با توجه به نتایج به دست آمده ،مالحظه شد که
بایستی سازوکار مناسبی جهت قابلیت افزایش طول رآکتور
حین چرخش ،طراحی و بکارگیری شود .انجام طراحی و
ساخت بعلت دوار بودن رآکتور و همچنین ایزوله بودن
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مجموعه از لحاظ عدم ورود اکسیژن از محدودیت های
خاصی برخوردار است .اثرات ناشی از این تغییر طول ،در
طراحی کوره لحاظ شده و با توجه به آن تدابیری لحاظ
گردید:
 استفاده از غلتک و تکیه گاههای مناسب و
طراحی شوت و دریچه خروجی مواد که باید به
صورت ثابت در انتهای کوره قرار گیرد و خروجی
آن همواره نقطه معینی باشد.
 استفاده از ورقهای سایشی که دارای شیار
حرکت رآکتور باشند به همراه صفحات فشاری
الزم در نقاطی از کوره که زائدههای مربوط به

Fig 8- Contour of internal kiln deformation at
600°C.
.)3 

این کار تعبیه شدهاند اجباری خواهد بود (شکل
 -1کانتور تغییر شکل کوره ناشی از دمای 577
درجه سلسیوس در دیواره داخلی کوره.

شکل  -1کانتور تغییر شکل کوره ناشی از دمای  577درجه سلسیوس در دیواره داخلی کوره.
Fig 8- Contour of internal kiln deformation at 600°C.

شکل  -3مکانیزم مهار اثرات تغییر شکل حرارتی )1( :پوسته عایق کوره )2( ،کوره دوار )8( ،زائدههای قفل کننده)1( ،
صفحه فشار دهنده )5( ،صفحه سایشی )5( ،شوت خروجی.
Fig 9- Thermal deformation control mechanism: (1) Kiln insulation cover, (2) Rotary drum, (3) Locking
key, (4) Labyrinth ring, (5) Sliding ring, (6) Discharge chute.

نتایج تحلیل کانتور حرارتی بیانگر آن بود که جهت
جلوگیری از اتالف حرارت و تلفات رسانشی ،بایستی در
اطراف کوره عایق بندی صورت گیرد .به این منظور از عایق
سرامیکی با ضخامت  5 cmدر اطراف کوره استفاده گردید

( not
.)17found.

source

Reference

!Error

شکل  -17عایق بندی کوره.
Fig 10- Kiln insulation.

برای کنترل دمای عملکردی دستگاه ،از دو ساز و کار
استفاده شد:



تغییر طول شعله مشعل گرمازا و نهایتاً تغییر حرارت
تولیدی آن

 استفاده از حاالت مختلف عملکردی دو نوع اگزوز در
محدوده دمایی خاص.
در دماهای پایین تر اگزوز اول مورد استفاده قرار گرفته
و اگزوز دوم بسته میشود .در دماهای باال عکس این حالت

رخ میدهد .این سازوکار تعبیه شده منجربه عملکرد مطلوب
حرارتی شده و تیمارهای مطلوب را جهت کاهش تنشهای
حرارتی بر روی مواد داخل کوره اعمال مینماید (شکل .)11

شکل  -11منبع حرارتی مرکزی و اگزوزهای دوگانه تعبیه شده برای شرایط مختلف حرارتی )1( :محل نصب مشعل گرمازا)2( ،
لوله گرمایش )8( ،خروجی اول با حداقل انتقال حرارت ( )1خروجی دوم با حداکثر انتقال حرارت )5( ،صفحه جداکننده
)Fig 11- Centeral heat generetor and it’s dual exhausts designed for different thermal conditions: (1
Burner position, (2) Heating Pipe, (3) First exhuast for minimum heat exchage, (4) Second exhaust for
maximum heat exchange, (5) Separation Plate.

منحنی تغییرات درجه حرارت بدنه رآکتور در شکل12-
نشان داده شده است .اگزوز اول در دمای  177و اگزوز دوم
در دمای  877درجه سلسیوس فعال شدند .در ابتدا مشعل با
حداقل توان ( 27درصد) شروع به کار کرد ،در این حالت
اگزوز دوم بسته و اگزوز اول کامال باز بود .در دمای 177
درجه اگزوز اول بسته و اگزوز دوم باز شد .در دمای 877
درجه ،به تدریج (هر  1درجه سلسیوس افزایش دما 1 ،درصد

افزایش توان مشعل) توان مشعل به  177درصد توان اسمی
خود رسید .یکنواختی افزایش دما و جلوگیری از ایراد تنش
های حرارتی در بدنه رآکتور باعث افزایش عمر آن می شود.
افزایش دمای رآکتور به بیشتر از دمای تعیین شده ی 577
درجه سلسیوس بعلت داغ شدن بیش از حد کوره داخلی و
انتشار حرارت آن حتی بعد از کاهش طول شعله در مشعل
گرما زا می باشد.
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 منحنی افزایش دمای رآکتور با استفاده از روش های دوگانه کنترل حرارت-11 شکل
Fig 11- Reactor temperature curve using dual heat control methods

 از سامانه انتقال حرارت مرحله ای استفاده،بدنه رآکتور
.گردید
8 نتایج نشان داد که نتایج تحلیل نرم افزاری با خطای
 درنتیجه مقادیر.درصد با نتایج آزمون تجربی تفاوت دارند
نرم افزاری قابل استناد بوده و مبنای اصالحات و تغییرات در
.ساخت دستگاه قرار گرفت

سپاسگزاری
نویسندگان مراتب تشکر خود را از همه اساتید و
دوستانی که در انجام این پروژه به هر نحوی سهیم بوده
 مدیریت محترم عامل شرکت خدمات: اعالم می دارد،اند
 مدیریت محترم عامل و هیئت،فنی و مهندسی هزار صنعت
 جناب،مدیره محترم شرکت کربن فعال پارس رفسنجان
آقای مهندس سروش توتونچیان و جناب آقای دکتر آیدین
.ایمانی
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

نتیجهگیری
 و ساختCATIA پس از طراحی دستگاه در نرم افزار
 تحلیل های حرارتی و،سامانه مطابق طرح بهینه شده
 انجام و تنش هایANSYS مکانیکی رآکتور در نرم افزار
 میزان.وارده با توجه به درجه آزادی سامانه تعیین شد
 و دمای سطح11/05 mm افزایش طول کلی رآکتور
577 C محصول در زمانی که دمای واحد گرمایش مرکزی
 مقادیر تجربی به ترتیب. برآورد شد555 C باشد حدود
 ضخامت الیه. به دست آمد557 C  و11/5 mm
 و جنس آن عایق سرامیکی مجهز به الیه5 cm عایق
 سازوکار مناسبی در قسمت انتهایی.آلومینیومی انتخاب شد
.کوره جهت قابلیت ازدیاد طول طراحی و بکار گرفته شد
همچنین به منظور کاهش تنش های حرارتی و مکانیکی به
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