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مدلسازي رياضي فازهاي تشکيل دهنده کلينکر سيمان
و مطالعه پارامترهاي تأثي رگذار عملياتي در حالت پايدار
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سعيد رضايي ،افشارعلي حسيني*

گروه مهندسي شيمي ،واحد تهران مرکزي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران

چكيده :کوره س ي مان به عنوان قلب کارخانه در تول ي د کل ي نک ر به حساب م ي آ ي دکه در آن گاز و
مواد جامد به صورت جريان موازي و ناهمسو در تماس با همديگر قرار مي گيرند .دراين پژوهش مدل رياضي توزيع
غلظت مواد و فازهاي تشکيل دهنده کلينکر با توجه به معادله پيوستگي و سينتيک واکنش هاي شيميايي در نقطههاي
گوناگون کوره در راستاي طول آن مطالعه شد .مدل سازي در حالت پايدار با حفظ اصول فيزيکي و شيميايي فرايند
و اثر وجود کوتينگ بررسي شد .نقش پارامترها ي ت أ ث ي رگذار مانند  :ترک ي ب درصد خوراک ورود ي  ،دما،
انرژ ي فعال ساز ي  ،شدت جريان خوراک ،سطح مقطع و دور کوره بر معادل ه ها ي حاکم و مدل
به دست آ مده در حالت پا ي دار مطالعه و با استفاده از نرم افزار  Matalab-7به صورت هم زمان حل شد.
مقايسه نتيجههاي بهدست آمده از مدل و دادههاي تجربي نشان ميدهد که تطابق مناسبي بين آنها با خطاي
کمتر از  %3وجود دارد که جواب قابل پذيرشي براي اعتبار سنجي مدل است.
واژههاي كليدي :سيمان؛ کوره دوار؛ مدلسازي؛ موازنه جرم وسينتيک؛ کل ي نکر.
KEYWORDS: Cement; Rotary kiln; Modeling; Silicone balance; Clinker.

مقدمه

سيمان يکي از فرآورده هاي صنعتي است که به علت گسترده بودن
دامنه مصرف آن به عنوان عاملي اساسي در توسعه عمران و
آباداني کشورها در اقتصاد جهاني و اشتغال نيروي انساني مطرح
است .افزايش توليد سيمان و مصرف باالي انرژي در اين بخش از
صنعت پرداختن به موارد علمي و فني را بيش از گذشته داراي
اهميت ميکند .سيمان از جمله صنايعي است که فعاليتهاي
علمي و بنيادي کمتري در آن انجام شده است؛ اگر چه در سالهاي اخير
پيشرفت هايي چشمگيري در زمينه خدمات فني و مهندسي،
نصب و راهاندازي انجام گرفته و ايران به عنوان يکي از کشورهاي
*عهده دار مکاتبات
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ارايه دهنده اين خدمات در منطقه مطرح ميباشد[ .]1مدلسازي کوره
دوار سيمان از سالها پيش در کشورهاي صنعتي انجام شده
و پايه بسياري از پيشرفت هايي است که در صنايع مرتبط با آن
در غرب صورت گرفته است .مدل رياضي ارايه شده براي
کوره دوار سيمان توسط اليونز( )1و همکاران در سال  1691ميالدي
در مورد کوره توليد سيمان به روشتر با در نظر گرفتن
مجموعهاي از معادله هاي مربوط به واکنشهاي شيميايي،
جريان جرم و شار گرمايي درنظر گرفتن کاهش مقدار آب
در دوغاب مواد خام را به منظور صرفه جويي در مصرف انرژي
+E-mail: afs.alihosseini@iauctb.ac.ir
)1( Lyons
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انجام گرفت [0]1در سال  1669ميالدي بوتنگ( )1اقدام به شبيهسازي
گرمايي کوره دوار سيمان با هدف اصالح موارد گرمايي
در پژوهشهاي پيشين بود .با توجه به اينکه مدل ارايه شده توسط
بوتنگ به عنوان يک مرجع مطرح است اما به دليل در نظر نگرفتن
واکنشهاي شيميايي نميتواند در موردهاي عملي و کاربردي
سيمان به تنهايي مورد استفاده قرار گيرد .از جمله پژوهشگران
در حوزه مدلسازي در کوره سيمان ميتوان به م .ميتزگر( )1اشاره کرد
که فرايند پخت شامل کوره و کولر پشت سر آن را با هم درنظر گرفت
و مدل به دست آمده فقط موازنه هاي مربوطه و روشهاي خطي کردن
معادلههاي به دست آمده از موازنه را بيان کرده و هيچ کدام از
معادلههاي حل نشد درنتيجه مدل جامعي بهدست نيامد [.]3 ،4
گري و مولر( )3در  1696ميالدي با در نظر گرفتن همه
موردهاي شيميايي و گرمايي و به روش ناحيه بندي ،مدلي ارايه کردند
که نسبت به کارهاي انجام شده تا آن زمان از بيشترين جامعيت
برخوردار بودکه در آن کليه واکنشهاي شيميايي عمده در کوره
سيمان در نظر گرفته شده و مخلوط گازهاي به دست آمده
از سوختن را نيز به عنوان يک گاز واقعي با استفاده از مدل گاز
شفاف ـ خاکستري مورد بررسي قرار دادند ] .[5بلومبرگ()4
در رساله دکتري خود به منظور بررسي و فرايند درون کوره اولين
مدل سازي کوره دوار سيمان به صورت يک بعدي انجام داد که
در اين مدل ،کوره در راستاي طول به تعداد منطقههاي مشخصي
تقسيم بندي شده و در هر ناحيه معادلههاي مربوط به انرژي
جريان گاز ـ جامد بهدست آورده و در دستگاه معادلههاي جبري
غيرخطي حل کرد [ .]9مدلهاي جامعتري نسبت به مدل
بلومبرگ توسط پژوهشگران با در نظر گرفتن معادلههاي انرژي
براي جريان گاز ـ خوراک،ديواره کوره و معادلههاي بقاي جرم
در حالت ناپايا براي کوره در راستاي طول آن با هدف تحليل
رفتارهاي جريان گاز و مواد جامد درون کوره ارايه شده و نتيجههاي
به دست آمده از مدل به صورت دستگاه معادلههاي ديفرانسيل
پارهاي غيرخطي مورد بررسي قرارگرفت [ .]9 -11کيفيت سيمان
با پارامترهاي طراحي و عملياتي کوره ارتباط پيچيدهاي دارد
درنتيجه از روشهاي قدرتمندي مانند روش محاسبههاي ديناميکي و
الگوريتم ژنتيکي براي بهينه سازي آن استفاده ميشود [.]11 ،13
در  1669ميالدي گوشد استيدار( )5و همکاران ،انتقال گرما
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در کوره دوار سيمان را در ناحيههاي بدون واکنش شيميايي،
به صورت دوبعدي مورد مطالعه قرار دادند که تنها از جنبه رياضي
اهميت دارد .در مدل متعلق به اليونز و همکاران از چگونگي
نگرش به گازهاي درون کوره ذکري به ميان نيامده و واکنشهاي
تشکيل دو فاز مهم يعني  C3 ،C4AFمورد مالحظه قرار نگرفتهاند []14
همانگونه که گفته شد مدلهاي رياضي ارايه شده هر يک به روشي
ميتواند مورد اصالح و توسعه قرار گيرند .در مطالعه حاضر هدف
بهدست آوردن مدلي رياضي که بيانگر توزيع غلظت مواد و سهم
فازهاي تشکيل دهنده کلينکر و سرعت واکنشها آنها در راستاي
طول کوره و توز ي ع دما در نقاط گوناگون آن ميباشد.
براي اعتبار سنجي مدل از داده هاي تجربي خوراک کوره سيمان آبيک
با ظرفيت 391تن در ساعت از خوراک و حجم بسيار زيادي
از گازهاي مورد نياز پخت در جريان موازي و ناهمسو استفاده
شده است.
بخش نظري

ترتيب واکنشهاي شيميايي عمده در فرايند پخت سيمان و
درجه گرما وقوع آنها توسط پژوهشگران بسياري مورد مطالعه
قرار گرفته و در منابع گوناگون منعکس شده است .در اينجا
تنها به يک مورد از آن نتيجهها که توسط شرکت هولدر بانک()9
کشور سوئيس مورد تأييد قرار گرفته و در مقياس صنعتي پذيرفته
شده است اشاره مي شود .جدول  1ترتيب و تناوب واکنشها
در دماهاي گرماهاي گوناگون را نشان ميدهد.
با توجه به جدول فوق واکنش هايي انجام گرفته در کوره
سيمان از ورودي آن به صورت زير بيان ميشود:
()1

CaO
CaCO3 
 CaO  CO2  g 

()1

2CaO  SiO2 
 C2S  2CaO  SiO2 

()3

C3S
CaO  C2S 
 C3S  3CaO  SiO2 

()4

3CaO  Al2O3  C3 A  3CaO  Al2O3 

()5

K

KC S
2

K

3A
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4CaO  Al2O3  Fe2O3 
C4 AF  4CaO  Al2 O3  Fe2O3 
4AF

)4( Blumberg

)1( Boateng

)5( Goshdastidar
)6( Holderbank

)2( M.Metzger
)3( Gray& Muller
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جدول 3ـ ترتيب واکنشها و دماي وقوع آنها [ 33ـ .]31

بازهي دمايي مواد

واکنش

°C

10-100

تبخير آب هاي آزاد و سطحي

100 – 300

تبخير آب هاي داراي پيوند فيزيکي

400-600

حذف  H1Oو  OHگروه از شبکه ساختماني مينرال هاي رسي
تغييرهاي ساختاري در مينرالهاي سيليکاتي

500

تجزيه کربناتها

900-600
000

تشکيل بليت ( ،)C1Sفراوردههاي مياني C3A ،و

1150

تشکيل فاز مذاب (مذاب  C3Aو  )C4AFو در نتيجه

C4AF
تشکيل ُC3

تکميل واکنش فاز مذاب و تبلور دوباره فازهاي بليت و آليت تشکيل شده

1450

تبلور فاز مذاب به  C4AFو  C3Aاوليه

Cooling 1300-1140

جدول 2ـ انرژي فعالسازي و پارامتر فرکانس در معادله آرنيوس.
j

E

kg mole

 
1

Ai h r

R

R CaO  K CaO  x CaCO

005/0 × 109

4/55 × 1031

163/31 × 109

4/11 × 105

2

159/16 × 109

1/33 × 105

R C S  K C S  x CaO  x C S

164/10 × 109

0/33 × 109

105/19 × 109

0/33 × 100

براي دست آوردن معادله سرعت و تابعيت ثابت سرعت به دما
در هرکدام از فراوردههاي حدواسط سيمان و فازهاي اصلي آن
از جمله :آليت ،بليت ،آلومينوفريت و آلومينو سيليکات آهن
نياز به دانستن انرژي فعال سازي هرکدام از ترکيبها ميباشد
که در جدول  1انرژي فعال سازي و فاکتور فرکانس براي هر کدام
از فازها بيان شده است].[11-10
براي تعيين معادله سرعت و بررسي دماي واکنش مطابق
شکل  1در حجم کنترل از کوره پخت معادلههاي موازنه جرم
با درنظر گرفتن واکنش هاي شيميايي ارايه ميشود.
موازنه جزء

در حجم کنترل :

+مقدار  CaOدرنقطه ( x+dxخروجي) -مقدار  CaOدرنقطه( xورودي)
 توليد  CaOدر اثر واکنش هاي شيميايي + =0مصرف  CaOدر اثر واکنش هاي شيميايي
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3

2
R C S  K C S  x CaO
 xSiO
2

2

3

3

2

3

3

3
R C A  K C A  x CaO
 x Al O
2

3

3

4
R C AF  KC AF  x CaO
 x Al O  x Fe O
2

3

2

4

4

جمله هاي مربوط به ورود و خروج جرم عبارت است از:
x CaOi  m x  x CaOi  m x dx 

() 9



x CaOi  m x   x CaOi  m x 
 x  m  dx 
 x CaOi



که مقدار خالص ورود و خروج  CaOبه کنترل حجم برابر است
()9

 kgCaO 


 sec 


 x  m  dx
 x CaOi

i  

همچنين واکنشهاي شيميايي توليد و مصرف
عبارت است از:
() 0


kgCaO


 kg Clin ker.sec 

CaO

R CaO  KCaO  x CaCO 
3

 E

ACaO  EXP   CaO   x CaCO
3
 RTi 
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فرضيههاي پژوهش

شکل 3ـ مقطع طولي کوره و موقعيت حجم کنترل .i

که در آن:
 : RCaOسرعت توليد

 CaOدر اثر واکنش تجزيه
) : m (kgCaO/kg clinker.secشدت جريان جرمي کلينکر )(kg/s
: xCaOiغلظت  CaOدر حجم کنترل )(KgCaO/Kg clinker

CaCO3

 :ECaOانرژي اکتيواسيون

kj/kg mole

معادله زير تجزيه واکنش تجزيه کلسيم کربنات را نشان ميدهد
CaCO3  CaO  CO2

()6

خاطر نشان مي سازد که فاکتور وابسته به دما يعني ثابت
سرعت  KCaOبراساس رابطه آرنيوس نوشته شده است[:]19
() 10





 E
K CaO  ACaO  EXP   CaO
 RTi

که درآن R :ثابت عمومي گازها Ti ،درجه گرما مواد
در حجم کنترل  iو  ACaOفاکتور فرکانس  CaOميباشد.
با استفاده از روش تفاضل محدود به صورت تفاضل پس رو،
معادله زير به دست مي آيد:
()11

x CaOi  x CaOi1


 E

  ACaO  EXP   CaO  x CaCO i1 
3
X
 RT 

 E  2
2AC2S  EXP   C2S  x CaO
 x SiO 
i1
2 i1
 RT 
 EC S 
A C S  EXP   3  x CaO  x C S 
3
i1
2 i 1
 RT 


 EC S  3
A C A  EXP   3  x CaO
 x Al O 
3
i 1
2 3 i 1
 RT 



  11 4 
 E C4 AF  4
 x CaO  x Al O  x Fe O   / 
i1
2 3 i1
2 3 i1

  N.D.S 
 RT 

4AC AF  EXP  
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فرض اول :از اختالط محوري مواد در کوره صرف نظر شده و
جريان مواد به صورت پيستوني در نظر گرفته شده است.
فرض دوم :از خروج ذرههاي جامد به همراه جريان گاز
صرف نظر شده است .اين مواد درمجموع حدود چهار درصد
از خوراک ورودي به کوره را به خود اختصاص ميدهند و براي بررسي،
کافي است از جريان جرمي مواد در هر حجم کنترلي به ميزان چهار درصد
کم کرده و ترکيب درصد شيميايي هر حجم کنترل را با کسر آن
مقدار مواد تغيير دهيم .با اين حال به دليل بزرگ بودن مقطع کورهها
در مقياس صنعتي و کاهش سرعت گاز ،خروج ذرهها به کمترين مقدار
ميرسد که صرفنظر کردن از آن خطاي زيادي ايجاد نميکند.
فرض سوم :واکنشهاي مياني متفاوتي در ناحيههاي گوناگون
کوره اتفاق ميافتد اما به دليل فراوردههاي ناچيز آنها در فرايند
پايدار و يکنواخت توليد سيمان ،همواره از تأثير آنها در موازنه
جرم پرهيز ميشود.
فرض چهارم :ديده شد که واکنشهاي شيميايي عمده
در کوره سيمان در فاز جامد صورت ميگيرند و در اين حال اندازه
ذرههاي مواد خام و توزيع دانه بندي آنها مي تواند نقش مستقيم
و مؤثري در سينتيک واکنشهاي شيميايي داشته باشد .بهدليل
رعايت دانهبندي در بازه تعريف شده درصد وزني در خوراک خام
کورههاي توليد سيمان ،بررسي واکنشهاي شيميايي و موازنه جرم
براي همان بازه به دست آمده است.
فرض پنجم :ترکيبهاي قليايي مانند سولفاتهاي سديم و
پتاسيم يا کربناتهاي سديم و پتاسيم ،همچنين منيزيم اکسيد
ميتوانند بهعنوان مواد کمک ذوب عمل کرده و درجه گرما وقوع
واکنشهاي نهايي را کاهش دهند .واکنشهاي شيميايي مطرح شده
در توليد سيمان با فرض رعايت بازه استاندارد MgO < %3
(درصد وزني) و مجموع قليايي در بازه کمتر از  1/5درصد وزني
در مواد خام نوشته شده اند .غلظت مواد،دماي مواد و دماي
گاز ورودي به کوره به شرح زير مي باشند:
Tg)0( = 1100 °C; Tm)0( = 000°C; xCaO)0( = 0/5655
;)(kg / kg clinker); xCaCO3 )0( = 0/039(kg / kg clinker
x C S )0( = 0/31 (kg / kg clinker); x C S )0( = 0 (kg / kg
)clinker); x C A )0( = 0(kg / kg clinker
x C AF )0( = 0 (kg / kg clinker); x SiO )0( = 0/116
)(kg / kg clinker); x Al O )0( = 0/05 (kg / kg clinker
)x Fe O )0( = 0/036 (kg / kg clinker
2

3

3

4

2

3

2

3

2
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الگوريتم برنامه

آغاز
ورود اطالعات پايه اي سيستم و شرايط عملياتي و بهره برداري آن
چاپ اطالعات ورودي
)Ts(i), Tm(i), Tg(i

)) ، Call Temp (Ts(i), Z(iبرنامه فرعي  Tempبراي ترسيم دما بر حسب طول کوره
)) Call K Arnews (Ki, Tm(iبرنامه فرعي  K Arnewusبراي محاسبه ثابت آرنيوس
بر حسب دادههاي تجربي دما مواد د طول کوره
) ، Call React (RIi), Kiبرنامه فرعي  Reactبراي محاسبه واکنشهاي شيميايي در منطقههاي گوناگون کوره
) Call Mass (xj, miبرنامه فرعي  MASSبراي محاسبه غلظت ها ،شدت جرمي جامد و فازهاي تشکيل دهنده کلينکر
تشکيل دستگاه معادلههاي خطي
حل دستگاه معادلههاي خطي به روش گوس ـ سيدل
چاپ و تر سيم شکل درجه حرارت بر حسب طول نقطههاي گوناگون کوره
چاپ و ترسيم غلظت مواد و فاز هاي تشکيل دهنده کلينکر در نقطههاي گوناگون کوره
پايان

شکل 2ـ الگوريتم حل مدل رياضي.

نتيجهها و بحث

به منظور اعتبارسنجي مدل به دست آمده با داده هاي تجربي،
ويژگيهاي طراحي و شرايط عملياتي يک کوره در حال کار به عنوان
اطالعات اوليه مورد استفاده قرار گرفت .از بين کورههاي موجود
در صنعت سيمان ،کوره واحد سوم شرکت سيمان آبيک براي اين
علمي ـ پژوهشي

کار در نظر گرفته شده که شرايط عملياتي ،ويژگيهاي اين کوره و
همچنين نتيجههاي تجزيه شيميايي خوراک و فراورده در جدولهاي
 3و  4نشان داده شده است.
قطر داخلي کوره در نقطههاي گوناگون بر اساس مشاهدههاي
تجربي به صورت متغير در نظرگرفته شد .از  4متري ابتداي کوره
383
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سعيد رضايي ،افشار علي حسيني

جدول 7ـ ويژگيهاي کوره ،شرايط عملياتي و شرايط گرمايي کوره.

شرايط گرمايي کوره

ويژگيهاي فيزيکي کوره
مشخصه

اندازه (متر)

مشخصه

دما( )OC

طول کوره

61

مواد ورودي به کوره

000

قطر داخلي کوه

5/95

گاز ورودي به کوره

1100

ضخامت آجر نسوز

0/15

کلينکر خروجي کوره

-1130
1100

شيب کوره

%4

گاز هود

640

ميانگين دماي پوسته از ابتدا تا پايه اول ترشياري

111

شدت خوراک خام به پيشگرمکن

555تن در ساعت

ميانگين دماي پوسته از ابتدا تا پايه اول تا پايه دوم ترشياري

154

شدت خوراک داغ ورودي به کوره

391تن در ساعت

ميانگين دماي پوسته از ابتدا تا پايه دوم تا پايه سوم ترشياري

303

راندمان کلسيناسيون در پيشگرمکن و
کلساينر

%64

ميانگين دماي پوسته از ابتدا تا پايه سوم تا پايه چهارم ترشياري

190

نوع سوخت

گاز

ميانگين دماي پوسته از ابتدا تا پايه چهارم ترشياري تا انتهاي کوره

136

مقدار سوخت مشعل اصلي

 11406مترمکعب در ساعت

مقدار سوخت مشعل کلساينر

10399مترمکعب در ساعت

ويژگيهاي خوراک و سوخت

جدول 1ـ آناليز شيميايي خوراک ،فراورده و فازهاي کلينکري بر اساس نتيجههاي واقعي کوره سيمان آبيک (درصد وزني).

کلينکر

خوراک خام

ترکيب شيميايي

فازهاي کلينکري
50/03

C3S

11/00

14/1

SiO1

15/01

C1S

5/09

3/14

Al1O3

9/96

C3A

3/61

1/54

Fe1O3

11/06

C4AF

91/09

41/19

CaO

0/0

)(CaO

3/04

1/19

MgO

19/95

L.P.

0/19

0/15

SO3

0/69

0/90

(ALK)eq

0/003

0/001

Cl

-

34/5

L.O.I

تا  31متري کوره داراي کوتينگ پايدار به ضخامت 10تا 30cm
برخوردار است .درنتيجه در اين ناحيهها قطر مفيد کوره بااحتساب
نسوز  4/05تا  4/95 mمي باشد و براي منطقههاي ديگر کوره 5 cm
کوتينگ در نظر گرفته در اين مناطق قطر مفيد کوره با احتساب
نسوز  5/15 mميباشد .اطالعات مندرج در جدولهاي  1و 3
388

به عنوان اطالعات اوليه وارد مدل رياضي شد مطابق الگوريتم
حل مسئله و روش حل مدل رياضي انجام گرفت .شکلهاي  4الي 6
تغييرهاي غلظت اجزا و فازهاي کلينکري در شرايط دور کوره
( )3/3 rpmبرحسب طول کوره را نشان ميدهند .شکل 3
با استفاده از دادههاي واحد بهرهبرداري ،عکس و گرافهاي دما
علمي ـ پژوهشي
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3199
3199

3299
3399
3999
999
89 99 93

39

19

19

19

79

29

39

9

899

طول برحسب متر

شکل 7ـ دماي مواد بر حسب طول کوره با استفاده از دادههاي تجربي.
9/93
9/91
9/91
9/91

CaCO3  CaO  CO2  g 

() 11

9/97
9/92

با وجود  CaOکافي به عنوان ماده واکنش دهنده ،تشکيل
 C1Sتسريع مي يابد.
SiO2  CaO2  SiO2  2CaO

()13

3

فاز مايع به پيشرفت خود ادامه مي دهد تا با مصرف  C1Sو
بتواند در انتهاي منطقه پخت به بيشترين مقدار خود

9/93
89 99 93

39

19

19

19

79

29

39

9

9

طول برحسب متر

شکل 1ـ تغيير غلظت جز  CaCO7بر حسب طول ورودي کوره(از
سمت پيش گرمکن).

9/3
9/1
9/1
9/1
9/7
9/2
9/3
89 99 93

39

19

19

19

79

29

39

9

9

غظت برحسب کيلوگرم بر کيلوگرم کلينکر

شکل  5تغييرهاي غلظت بليت ) (C1Sبرحسب طول ورودي
کوره را نمايش مي دهد همانگونه که شکل نشان ميدهد
فاز بليت در ابتداي کوره داراي غلظت ) 0/31 (kg / kg clinkerميباشد
که مطابق واکنش ( CaO )13با  SiO1واکنش داده و غلظت
فاز بليت در منطقه پخت کوره به بيشترين مقدار خود افزايش مييابد
و سپس غلظت آن کم شده تا به منطقه ي خنک کن کوره ميرسد،
در اين منطقه دماي کلينکر به سرعت پايين آمده و بليت
در اين منطقه با غلظت ) 0/143 (kg/ kg clinkerاز منطقهي
خنککن کوره به گريت کولر انتقال مي يابد.
شکل  9تغيير غلظت آليت بر حسب طول ورودي کوره را
نمايش ميدهد همانگونه که ديده ميشود در  56متري
از ورودي کوره واکنش تشکيل آليت ) (C3Sآغاز شده
  x C S  0 kg kg clin ker  و در شرايط گرمايي باال و وجود

دما برحسب سلسيوس

3799

غظت برحسب کيلوگرم بر کيلوگرم کلينکر

از طول کوره که دوربين ترموگراف از پوسته کوره نشان مي دهد
و همچنين به کمک نرم افزار متلب رسم شده است .همانگونه
که شکل نشان ميدهد دما در منطقههاي گوناگون کوره از ابتداي
ورودي کوره شيب هاي متفاوتي دارند بيشترين دما در منطقه
پخت کوره در فاصله  90تا  01متري از ابتداي کوره مي باشد و
سپس به تندي کاهش مييابد .اين عمل در تثبيت کلينکر و ساختار آن
داراي اهميت است.
شکل  4تغيير غلظت  CaCO3بر حسب طول کوره را نمايش
ميدهد همانگونه که شکل نشان مي دهد واکنش هاي شيميايي
از ابتداي کوره با افزايش درجه گرما شروع و به پيشرفت خود
ادامه ميدهند .مقدار  CaCO3تجزيه شده در ورودي کوره
به ميزان )0/039 (kg/ kg clinkerو با طي کردن10متر مقدار
 CaCO3به صفر ميرسد به عبارتي به فراوردههاي ( CaOو )CO1
تبديل مي شود که  CO1به صورت گاز از سامانه پخت خارج شده
و  CaOمطابق با واکنشهاي ذکرشده در طول کوره
با اکسيدهاي موجود در مواد واکنش مي دهد.

دوره  ،73شماره 3793 ،7

طول برحسب متر

CaO

علمي ـ پژوهشي

شکل  1ـ تغيير غلظت جز  C2Sبر حسب طول ورودي کوره.
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9/1
9/1
9/7
9/2
9/3
9
89 99 93

39

19

19

19

79

29

39

غظت برحسب کيلوگرم بر کيلوگرم کينکر

9/1

9/93

9

9/91
9/91
9/91
9/97
9/92
9/93
89 99 93

39

طول برحسب متر

طول برحسب متر

شکل  1ـ تغيير غلظت جز  C7Sبرحسب طول ورودي کوره
(از سمت پيش گرمکن).

9/1
9/1
9/7
9/2
9/3
9
89 99 93

39

19

19

79

29

39

9/31

غظت برحسب کيلوگرم بر کيلوگرم کلينکر

9/1

شکل  8ـ غلظت جز  C7Aبر حسب طول ورودي کوره.

9

9/32
9/3
9/98
9/91
9/91
9/92
9
89 99 93

طول برحسب متر

39

19

19

19

79

29

39

غظت برحسب کيلوگرم بر کيلوگرم کلينکر

9/3

19

19

19

19

79

29

39

9

9

غظت برحسب کيلوگرم بر کيلوگرم کلينکر

9/3
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9

طول برحسب متر

شکل 3ـ تغيير غلظت جز  CaOبر حسب طول ورودي کوره.

شکل  9ـ غلظت جز  C1AFبر حسب طول ورودي کوره.

) 0/51 (Kg/Kg clinkerبرسد و بعد از خنک شدن در منطقه
خنک کن کوره به گريت کولر منتقل مي يابد.

شکلهاي  0و  6تغيير غلظت  C3Aو  C4AFبرحسب
طول ورودي کوره را نمايش مي دهد همانگونه که دادههاي
به دست آمده از مدل نشان مي دهد واکنش هاي تشکيل  C3Aو
 C4AFبه ترتيب در نقطههاي 10و 30متري از ابتداي ورودي کوره
آغاز شده و با توجه به اينکه غلظت آنها در ورودي کوره صفر ميباشد
پس از تشکيل به صورت فاز مايع درآمده و در هنگام سرد شدن
متبلور ميشوند .و از انتهاي کوره مقدار غلظت  C3Aو C4AF
به ترتيب ) 0/0961 (kg/kg clinkerو )0/111 (kg/kg clinker
خارج ميشوند.

()14

C3S  C2S  CaO

شکل  9تغييرهاي غلظت  CaOبر حسب طول کوره را
نمايش ميدهد .در ابتداي ورودي کوره  CaOبا غلظت
) 0/5655 (kg/ kg clinkerبه دست آمده از پيش گرمکن
با  SiO1واکنش داده و فاز بليت را تشکيل ميدهد و در طول کوره
با واکنش دادن با ديگر اکسيدها ،فازهاي کلينکر را تشکيل ميدهد و
در انتهاي کوره با مقدار خيلي کم )0/009 (kg/kg clinker
و به صورت آهک آزاد ) (CaOfاز کوره خارج مي شود.

399

()15

3CaO  Al2O3  C3 A  3CaO.Al2O3 
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نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

مدلسازي رياضي فازهاي تشکيل دهنده کلينکر سيمان ...

دوره  ،73شماره 3793 ،7

جدول  1ـ مقايسه دادههاي به دست آمده از مدل رياضي و تجربي در تشکيل فاز هاي تشکيل دهنده کلينکرخروجي کوره
( با دور )7/7 rpmو درصد خطاي آن.

ترکيب درصد داده هاي بهدست آمده از مدل رياضي

ترکيب درصد داده هاي تجربي ( جدول)4

درصد خطا

فازهاي تشکيل دهنده کلينکر
بليت

)(C1S

14/3

15/01

1/6

آليت

)(C3S

51

50/03

1/6

آزاد )(CaO

0/9

0/0

14/3

9/61

9/96

1/6

11/1

11/06

1/9

آهک

آلمينو سيليکات
آلمينو فريت

)(C3A

)(C4AF

4CaO  Al2O3  Fe2O3 
C4 AF  4CaO  Al2 O3  Fe2O3 

() 19

با توجه به اينکه در عمل و بهرهبرداري از کوره سيمان
دسترسي به مناطق گوناگون کوره امکانپذير نميباشد درنتيجه
براي اعتبارسنجي مدل ميتوان دادههاي بهدست امده از آناليز
کلينکر خروجي از کوره را با نقطه پاياني بهدست آمده از مدل ارايه شده
مقايسه کرد .جدول  5فازهاي تشکيل دهنده کلينکر خروجي
به دست آمده از شکلهاي  4الي  6با داده هاي تجربي به دست آمده
از کوره واحد سوم کارخانه سيمان آبيک مقايسه و درصد خطاي
آنها از معادله ( )19را گزارش مي نمايد.
( )19درصد خطا = 100



|داده تجربي  -داده حاصل از مدل|
داده حاصل از مدل

نتيجهگيري
در کورههاي دوار سيمان گاز و مواد جامد با همديگر
به صورت جريان موازي و ناهمسو در تماس هستند .با گردش
کوره  ،مواد به طور مداوم در حال چرخش و اختالط هستند.
در اين مطالعه مدل رياضي توزيع غلظت مواد و فازهاي تشکيل دهنده
کلينکر در نقاط گوناگون کوره در راستاي طول آن بررسي شد.
نقش پارامترهاي تأثيرگذار از جمله :ترکيب درصد خوراک ورودي،
دما ،انرژي فعالسازي ،شدت جريان مواد ،سطح مقطع و دور کوره
بر معادلههاي حاکم و مدل به دست آمده در حالت پايدار
مطالعه و با استفاده از نرم افزار  Matalab-7به صورت هم زمان
حل شد .همانگونه که ياد شد مدل انتقال جرم و سينيتک
 CaCO3نشان ميدهد که مقدار آن در ورودي کوره با غلظت
علمي ـ پژوهشي

) 0/039 (kg/kg clinkerبا طي کردن10متري از ابتداي کوره
به صفر رسيده است .در ابتداي کوره بليت داراي غلظت
) 0/31 (kg/kg clinkerميباشد که در اثر واکنش با CaO
به سرعت غلظت فاز بليت را افزايش مي دهد تا به بيشترين
غلظت خود برسد .همچنين مدل پيش بيني مي کند که در  56متري
از ابتداي کوره واکنش تشکيل  C3Sآغاز شده و در شرايط گرمايي
باال و وجود فاز مايع (به ميزان  )% 19/95به پيشرفت خود ادامه
ميدهد تا با مصرف  C1Sو  CaOبتواند در انتهاي منطقه پخت
به بيشترين مقدار خود يعني ) 0/51(kg/kg clinkerبرسد و
بعد از خنک شدن در منطقه خنک کن کوره به گريت کولر منتقل
مييابد افزون بر اين مدل پيشبيني ميکند که افزايش دما
باعث افزايش غلظت فازهاي کلينکر و افزايش سرعت دوران
(در بازه مجاز) باعث کاهش غلظت فازهاي مزبور ميشود ميتوان
علت اين کاهش را به مدت زمان توقف کم و عدم امکان پيشرفت
واکنش نسبت داد .نتيجههاي به دست آمده از مدل با دادههاي تجربي
مقايسه شد مطابق جدول  5تطابق مناسبي بين مدل پيش بيني شده
و داده هاي تجربي وجود دارد و درعموم حالتها خطاي کمتر از
 % 3براي دادههاي بهدست آمده (اگرچه درآهک آزاد بهدليل
کوچک بودن مقدار آن خطاي بيشتر ( )% 14/3ديده ميشود)
از مدل و تجربي جواب قابل پذيرشي براي اعتبار سنجي مدل ميباشد.

تاريخ دريافت  1316/4/ 6 :؛ تاريخ پذيرش 1316/ 8/ 8 :

393

3793 ،7  شماره،73 دوره

 افشار علي حسيني،سعيد رضايي

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

مراجع

- انتشارات کتاب دانشجو، تهران،) چاپ اول(ويرايش سوم،" "تکنولوژي پخت سيمان، محمدرضا،[ عزيزيان1]
.)1305( کتاب پديده
[2] Lyons J.W., Experimentation with a Wet-Process Rotary Cement Kiln via the Analog Computer,
I &EC Process Design and Development, 1(1): 29-33 (1962).
[3] Boateng A.A., Barr P.V., A Thermal Model for the Rotary Kiln Including Heat Transfer Within
the Bed, Int. J. Heat Nass Transfer, 39(10): P 2131(1996).
[4] Metzger M., Simplified Mathematical Model of the Rotary Kiln Dynamical Properties, Control
of Distributed Parameter Systems Proceedings of the Third IFAC Symposium, Toulouse,
France, 16: 491-497 (1983).
[5] Alihosseini.A, Abbaszadeh.A, Bastani. D., The Necessity of Revising Energy Consumption and
the Ways of Reducing Energy Consumption in Cement Industry, Journal of Environmental
Science and Technology, 6: 75-83 (2015)
[6] Mwaiselage J., Bratveit M., Moen B., Mashalla Y., Cement Dust Exposure and Ventilatory
Function Impairment: an Exposure-Response Study, J. Occupy. Environ. Med., 46(7): 658-67
(2004).
[7] Blumberg J.M., “Modeling and Control of the Cement Manufacturing Process”, PhD Thesis,
The University of Manchester (1970).
[8] Schwertmann T., “Themodynamic Aspects of the Counterflow Lime Burning Process”, ZKG
International, 9(57): 64-77 (2004).
[9] Yuan J., Darabi P., Salcuden M., Modelling of Flow, Combustion, Clinkers Formation and NOx
Emission in Long Rotary Cement Kilns, ZKG International, 12(60): 54-67 (2007).
[10] Zhang Y., Cao S., Shao S., Chen Y., Liu S., Zhang S., Aspen Plus-Based Simulation of Air
Pollutants Emission, Clean Techn. Environ Policy. 13(3): 459-468 (2011).
[11] Goshayeshi H.R., Kerdar poor F., Modeling of Rotary Kiln in Cement Industry, Energy and
Power Engineering, 8: 23-33 (2016).
[12] Wang S., Lu J., Li W., Li J., Hu Z., Modeling of Pulverized Coal Combustion in Cement
Rotary Kiln, Energy & Fuels, 20: 2350-2356 (2006).
[13] Mastorakos E., Massias A., Tsakiroglou C., Goussis D.A., Burganos V.N., Payatakes A.C.,
CFD Predictions for Cement Kilns Including Flame Modelling, Heat Transfer and Clinker
Chemistry, Applied Mathematical Modeling, 23(1): 55-76 (1999).

، محمد تقي؛ بهينهسازي کوره دوار سيمان به کمک آلگوريتم ژنتيکي، عليرضا؛ ثابتي،[ زنجاني ثابت13]
.)1360( 15 تا4 : 11)10( ،مجله مهندسي شيمي ايران
[14] Goshdastidar P.S., Annadan Unni, V.K., Heat Transfer in Non-reacting Zone of a Cement
Rotary Kiln, Tran. ASME, 118: 169-172 (1996).

علمي ـ پژوهشي

392

... مدلسازي رياضي فازهاي تشکيل دهنده کلينکر سيمان

3793 ،7  شماره،73 دوره

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

[15] Holder Bank Company Cement Seminar, “Cement Course,” Swietzerland, (1991).

 يونس؛ حذف کربن دي اکنسيد از گاز دودکش کارخانه، تکتم؛ کماليفر، زهرا؛ شنوائي زارع،[ بيگم مختاري حسيني19]
.)1364( 91  تا91 :71)1( ، نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران،سيمان توسط کلينوپتيلوليت طبيعي منطقه سبزوار

 مرتضي؛ بررسي اثر ريز ساختار آهک بر مدلسازي احياي، محمد مهدي؛ سهرابي، بهادر؛ افصحي،[ ابول پور19]
)1360( 41  تا15 :79)4( ، نشريه شيمي و مهندسي شيمي،هيدروژني موليبدن دي سولفيد
[18] Nastac D.C., Kaantee U., Liimatainen J., Hupa M., Mutean M., Influence of P(v) on the
Characteristics of Calcium and the Hydration of Clinkers, Advance in Cement Research, 19(3):
93-100 (2007).
[19] Welham N.J., A Parametric Study of the Mechanically Activated Carbon Thermic Reduction of
Limonite, Materials Engineering, 9(12): 1189-2000 (1996).
[20] Poulsen L.S., Jakobsen H.J., Skibstedt J., Incorportion of Phosphourus Guset Ions in the
Calcium Silicate Phases of Portland Cement from

31P

MAS NMR Spectroscopy, Inorganic

Chemistry, 49: 5522-5529 (2010).
[21] Alihosseini A.F., Karbalaie ghomi N-S., Dehghani Modavar M., Operational Properties of
Organic Composition (Liginin Sulfonante) in Portland Cement- Acomparative Study with
Gypsum in Portland Cement, Journal of Applied Chemical Sciene International, 2(1): 41-48
(2015).
[22] Alihoosseini A., Hosseini S.H., Abbaszadeh A.R., Study of Compress Strength and Time
Setting of Concrete by Additives of Silica Fume and Nano Silica, Asian Journal of Chemistry,
24(2): 903-907 (2012).

397

علمي ـ پژوهشي

