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 عنوان مقاله :

ویمواد جاذب مولکوالرس عاتیبه کمک ضا کلینکر تولیدخوراک کوره  یمواد ساز  

چکیده :   

استفاده می شود به نام مواد جاذب  ... ازدرایر های جذبی اعم از هیتر دار و بلوئر دار و جهت رطوبت گیری انواع گازها از جمله هوای فشرده 

در تماس با بخار اشباع این نوع مواد جاذب حین عمل سرویس دهی که   کاربد با تیپهای متفاوتی تولید می شود مولکوالرسیو با توجه به نوع 

که پس از مدت زمان طول عمر مفید براثر .  گردند می احیاء مرحله در رطوبت نای تخلیه سپس و رطوبت جذب و کندانس ایجاد  موجب

سایش ، رطوبت و جذب روغن ، و.. دانه ها مواد جاذب فرسوده شده ناشی از فرایند خشک سازی هوای فشرده تبدیل به ضایعات می شود 

کند و جلوگیری می صنایع داخلیهای رفت منابع سودمند و سرمایهدربرداری دوباره، از هسازی مواد برای بهرهبازیافت یا آماده

و می تواند کمک شایان به یابدای نیز کاهش میمصرف مواد خام و مصرف انرژی را کاهش داده و با این کار، انتشار گازهای گلخانه

حجم باالیی از مولکوالرسیو اما محیط زیست نماید  البته هرچند حجم تولید ضایعات مولکوالرسیو در صنعت سیمان کم است 

صنعت سیمان  و همچنین در  مواد سازیهای پیش روی و چالشدیگرصنایع  می باشد که میتواند زدایی در ضایعاتی در فرآیند نم

های مناسب با توجه به عدم دسترسی به زیر ساخت در دیگر واحد های صنعتی را مدیریت صحیح پسماندهای صنعتی تولید شده

، موجب تحمیل بار مالی بسیار زیادی برای مدیریت پسماندها شده است؛ برای رفع این مشکل و احساس نیاز واحد کشور ح در سط

مولکوالرسیو، ماهیت و مواد سازی خوراک کوره و مطالعات و ازمایشات بر روی نوع راهکار مناسب برای  در راستای ارائهتولید 

به جهت بهبود خواص  مواد اولیهمواد ساز در کنار مصرف مولکوالرسیو ضایعاتی به عنوان کاربرد آن، منتج به شناسایی راهکار 

 .سیمان شدتولید کلینکر و در  مکانیکی

  ، کندانس ، رطوبت گیری ... تولید کلینکر،  محیط زیست ،  پسماندهای صنعتی ،  مولکوالرسیوواژه های کلیدی: 

 مواد جاذب رطوبتمقدمه 

میالدی توسط هاینریش کایسر، فیزیکدان آلمانی ابداع شد. جذب سطحی به معنای جذب فیزیکی مولکول  ۱۸۸۱لغت جذب سطحی در سال 

ها، اتم ها و یون ها از فاز گاز یا مایع توسط سطح جاذب جامد می باشد. در این فرآیند ذرات جذب شده، تشکیل یک فیلم بر روی سطح 

ین عمل باعث شده فرآیند جذب سطحی از فرآیند جذب شیمیایی که در آن از یک حالل شیمیایی به عنوان جاذب جاذب جامد می دهند که ا

استفاده می شود، متمایز گردد. از مزایای جذب سطحی نسبت به جذب شیمیایی می توان به قابل احیاء بودن، انتخاب پذیری باالی جاذب ها، 

سط یک سطح ویژه در یک بستر اشاره نمود. این در حالی است که در فرآیند جذب شیمیایی، آلودگی محیط زیستی کمتر و جذب ذرات تو

جاذب قابلیت احیاء شدن و انتخاب پذیری نداشته و در نتیجه تمام حجم حالل استفاده شده درگیر فرآیند جذب می شود. همچنین فرآیند 

 بصورت چه و اشباع رطوبت صورت به چه پیرامونی محیط در که رطوبتی  بطور کلی.  دفع فقط در سیستم های جذب سطحی امکانپذیر است

 در.  گردد می سازی فشرده کمپرسور در باشد دیگری گاز هر یا و  محیط هوای همان  تواند می که گازی مخلوط همراه به دارد وجود آب بخار

 به بخار و گاز از فاز تغییر جهت شرایط ترمودینامیکی قوانین اساس بر آن دنبال به و یافته افزایش فشار کمپرسور در سازی فشرده عمل حین

ترمودینامیکی آب در فاز بخار این افزایش فشار شرایط میعان و یا همان پدیده تبدیل به  خواص به توجه با.  میگردد فراهم مایعات سایر و آب

مایع را فراهم می آورد که در حقیقت همان رطوبت کندانس می باشد . با حذف رطوبت کندانس در کمپرسور بطور مثال کمپرسورهای اسکرو 

پرتابل و چه بصورت کمپرسور ثابت و صنعتی همچنان مقداری رطوبت بصورت  کمپرسور  ساخت هوا تجهیز آتیه چه بصورت کمپرسور دیزلی و

بخار اشباع در هوای فشرده وجود خواهد داشت . در اثر کاهش دمای هوای فشرده و یا افت درجه حرارت طول مسیر لوله این بخار اشباع می 

جهیزات و خط تولید ما نا مطلوب می باشد . از این رو از انواع تواند به سادگی تبدیل به آب مایع گردد و این آب به دالیل متعددی برای ت

 با مشابه سیکلی خود تبریدی درایر.  شود می استفاده اشباع آب بخار این حذف جهت …درایرهای جذبی درایر شیمیایی و درایر تبریدی و 



م می نماید . اما در دسته درایر های جذبی اعم از هیتر فراه رطوبت کندانس جهت را سرد کویل مبرد گاز سیکل با که باشد می دارا کولرگازی

 رطوبت این تخلیه سپس و رطوبت جذب و کندانس ایجاد  دار و بلوئر دار و هیتلس این مواد جاذب هستند که در تماس با بخار اشباع موجب

  گردند می احیاء مرحله در

یا جاذب های غربال مولکولی خاورمیانه در  'مولکوالرسیو'صنعتی نیتل پارس تولید  با راه اندازی مجموعه:   خروج از انحصار تولید مولکوالرسیو 

پس از کشورهای امریکا ، فرانسه ، سوییس و انگلیس  کشور ما .شیراز ،کشورمان در تولید این کاالهای راهبردی در صنعت به خودکفایی رسید

 قرارگرفت محصوالت این کننده تولید بزرگ کشور پنج  در شمار

 

 بیان مسئله: •
اشباء شده را احیاء کرد تا داریرها مواد جاذب  در  این روشی مرسوم است که پس از هربار سرویس دهی  ، باید •

پس از مدت زمان طول عمر مفید براثر سایش ، رطوبت و جذب روغن ، و.. دانه ها مواد اما  مورد استفاده مجدد قرار بگیرد
سازی مواد برای بازیافت یا آمادهجاذب فرسوده شده ناشی از فرایند خشک سازی هوای فشرده تبدیل به ضایعات می شود 

کند و مصرف مواد خام و ری میجلوگی صنایع داخلیهای رفت منابع سودمند و سرمایهدربرداری دوباره، از هبهره
و می تواند کمک شایان به یابدای نیز کاهش میمصرف انرژی را کاهش داده و با این کار، انتشار گازهای گلخانه

محیط زیست نمایدف از طرف همکاران واحد تولید و کنترل کیفی کارخانه سیمان مارگون  دارای دغدغه مشترکی 
به جهت رسیدن به کیفیت مطلوب و مورد نظر داشتند که به نظر میرسید با در خصوص مواد سازی خوراک کوره 

توجه به تشابه ساختار شیمیایی مولکوالرسیو با مواد مصرفی  خوراک کوره جهت تولید کلینکر ، ضایعات 
 مولکوالرسیو میتواند در این زمینه کمکی به کیفیت و ساختار فیزکی و شیمیایی کلینکر داشته باشد

•  
 اولیه ) اصلی( تحقیق تحقیق:هداف ا •

 حفظ محیط زیست  •

 جلوگیری از هدر رفت هزینه با توجه به گران بودن مواد جاذب  •

 مولکوالرسیوبا ضایعات مواد خوراک کوره بررسی میزان اثر پذیری متغیر های وابسته به   •

 دست یافته های تحقیق : 

  مواد افزودنیحمیل هزینه های خرید کاهش ت •

  کاهش گازهای گلخانه و حفظ محیط زیست  •

  و افزایش کیفیت و مقاومت کلینکر تولید  کلینکردرکمک به مواد سازی خوراک کوره  •

 اهداف کاربردی )بیان بهره وران( : •

 کارخانه سیمان مارگون ، -1 •

 صنعت سیمان و دیگر صنایع وابسته  -2 •

 و تولید دانشجویان و سایر پژو هشگران حوزه تاسیسات -2 •

 کمک به سازمان محیط زیست جهت جلوگیری از افزایش گازهای گلخانه ای  -4 •

 :سواالت تحقیق •

 داری دارد؟تأثیر معنی کیفیت موادبر  میزان فرسایش موادآیا  -1 •

 داری دارد؟تأثیر معنیکیفیت کلینکر خروجی میزان همگن سازی مواد بر آیا  -2 •



 داری دارد؟تأثیر معنی محیط زیسترها کردن مواد در طبیعت بر آیا  -3 •

 داری دارد؟تأثیر معنیمواد مولوالرسیو افزودنی به نسبت دیگر مواد مرسوم آیا میزان  -4 •

•  

فرضیه های تحقیق   :  •  

 داری دارد؟تأثیر معنی میزان فرسایش ضایعات بر ساختار شیمیاییآیا  -1

 داری دارد؟تأثیر معنی تیپ مولوالرسیو مورد استفاده بر مقاومت کلینکرآیا  -2

 داری دارد؟تأثیر معنی مواد جاذب بر عملکرد پختآیا  -3

 داری دارد؟تأثیر معنیانتشار مواد در محیط بر افزایش ایجاد گازهای گلخانه ای آیا  -4

 واژگان و اصطالحات تحقیق:
 مواد جاذب  •

 الومینیوم اکتیو  •

 سیلیکاژل •

 کربن اکتیو  •

 مولکوالرسیو •

 احیاء مواد جاذب فرایند  •

 

 تعاریف عملیاتی :
 

 :مواد جاذب
برای فیلتر کردن و جذب ناخالصی های درون سیاالت گازی بخصوص رطوبت گیری انها  از مواد تحت عنوان مواد جاذب بسته به 

جاذب بر مبنای کشش به طور کلی فرایند جذب در کلیه مواد نوع سیال و میزان ناخالیصها در تنوع و تیپهای مختلفی تولید میشود  

 .سطحی حاصل از حفرات و بر هم کنش بین ذرات عبوری طبقه بندی می شوند
جذب سطحی به معنای جذب فیزیکی مولکول ها، اتم ها و یون ها از فاز گاز یا مایع توسط سطح جاذب جامد می باشد. در این 

که این عمل باعث شده فرآیند جذب سطحی از  فرآیند ذرات جذب شده، تشکیل یک فیلم بر روی سطح جاذب جامد می دهند
  فرآیند جذب شیمیایی که در آن از یک حالل شیمیایی به عنوان جاذب استفاده می شود، متمایز گردد.

 

 مواد جاذب رطوبتانواع 

جاذب رطوبت در  مواد تولیدجاذب میزان جذب رطوبت متفاوتی دارند و در کاربرد های مختلف از آنها استفاده می شود و  مواد انواع مختلف 

ی هوا صنعت در محبوب رطوبت جاذب مواد معرفی به ذیال اینرو ازگونه های مختلف بر طبق نوع کاربردی آنها می باشد.  و  برند ها

 فشرده به شرح ذیل می پردازیم

  ACTIVATED ALLUMINA آلومینیوم اکتیو - 1

https://hta-ir.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8-%d8%b1%d8%b7%d9%88%d8%a8%d8%aa-%d8%a2%d9%84%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d9%88%d9%85-%d8%a7%da%a9%d8%aa%db%8c%d9%88%d8%8c%d9%85%d9%88%d9%84%da%a9%d9%88/
https://hta-ir.com/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8-%d8%b1%d8%b7%d9%88%d8%a8%d8%aa-%d8%a2%d9%84%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d9%88%d9%85-%d8%a7%da%a9%d8%aa%db%8c%d9%88%d8%8c%d9%85%d9%88%d9%84%da%a9%d9%88/


 

 1 -1شکل 

پر مصرف و پر کاربرترین نوع از جاذب رطوبت می باشد که به دلیل جذب بسیار باال در صنایعی  یکی از آلومینیوم اکتیو یا آلومینای اکتیو

آلومینای اکتیو به عنوان جاذب رطوبت توانایی خشک کردن هوای فشرده،  .جذبی بیشترین مصرف را دارد های درایر و ها کاتالیست  چون

 .آرگون، پروبان، اسیتیلن و .. و همچنین قابلیت خشک کردن برخی از مایعات را دارا می باشد

زدن رطوبت در خطوط انتقال، برای جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی از وجود رطوبت در خطوط توزیع و انتقال از جمله کندانس شدن و یخ

ها، الزم است تا رطوبت از جریان هوا و سایر گازها حذف گردد. همچنین در بسیاری زدگی و همچنین آلودگی کاتالیستایجاد خوردگی و زنگ

هایی وجود دارد که موجب بروز مشکالت متعددی در فرآیندهای مربوطه ای گازی، عالوه بر رطوبت، مواد آالینده و ناخالصیهاز جریان

توان به حذف رطوبت از جریان هوا در های موجود در زمینه استفاده از مواد جاذب در کاربردهای صنعتی میگردد. از جمله مهمترین مثالمی

 واحدهای خوراک سازیخالص همچنین و صنایع نیاز مورد فشرده هوای کردنخشک  زدایی از گاز طبیعی،مطبوع، نم های تهویه هوایسیستم

را می توان بدون شک پرمصرف ترین ماده جاذب رطوبت در صنعت هوای فشرده  اکتیو آلومینا.نمود اشاره پتروشیمی  و نفت پاالیشگاهی

های هوای فشرده و سایر گازها ایفا ای را در فرآیند حذف رطوبت از جریاننقش بسیار برجسته اکتیو آلومیناا دانست. آلومینای فعال یا اصطالح

باشد. سب میهوای فشرده و گازهایی که دارای رطوبت نسبی باالیی هستند، بسیار منا هایبرای حذف رطوبت از جریان اکتیو آلومینا .دنمایمی

ت فیزیکی و شیمیایی باال، احیاءپذیری قیمت بودن ، مقاومتوان به ارزاندر فرآیندهای حذف رطوبت می اکتیو آلومینااز جمله دالیل استقبال از 

اثر و از لحاظ شیمیایی یک ماده بی اکتیو آلومیناعالوه بر موارد ذکر شده  .مناسب و تخلخل، سطح ویژه و ظرفیت جذب رطوبت باال اشاره نمود

در  اکتیو آلومینادهد که براحتی از آن در فرآیندهای مختلف استفاده کنیم. همچنین مقاومت بسیار باالی خنثی است که به ما این اجازه را می

اکتیو .ای در صنایع پتروشیمی مورد استفاده قرار گیردها سبب شده است که این ماده بطور گستردهبرابر رسوب توسط پلیمریزاسیون الفین

از هیدروکسید آلومینیوم ساخته شده است و یک ماده بسیار متخلخل می باشد و با توجه به تخلخل و ظرفیت جذب باالیی که دارد می  آلومینا

 - ۴۱۵باال ) در حدود قوی و به دلیل داشتن سطح ویژه  اکتیو آلومینا .ت هوا مورد استفاده قرار بگیردتواند به عنوان یکی از مواد جاذب رطوب

می  اکتیو آلومینا کاربردهای دیگر از همچنین .دارد سیلیکاژل به نسبت بیشتری مترمربع بر گرم، ظرفیت جذب رطوبت ( ۳۴۵

این  .توان به نقش آن به عنوان فیلتر در تصفیه آب آشامیدنی و حذف ناخالصی هایی همچون فلوراید، آرسنیک و سلنیوم اشاره کرد

پاک سازی گازها و :کاربردهای اکتیو آلومینا .درجه سانتی گراد قابلیت رطوبت زدایی را داراست -70 تا -40نقطه شبنم ازجاذب 

ی ، پروپیلن، بوتن، سیکلوهگزان و حالل های آروماتیکLPG ب زدایی از مایعات آلی مانندآمایعات ) حذف ذرات بسیار ریز فلزی، 

مورد ، اکسیژن، نیتروژن، گاز طبیعی، گاز طبیعی مایع و کربن دی  TSA و PSA سیستم های ) آب زدایی از هوای فشرده

از آلومینا اکتیو بیشتر به عنوان دسیکانت برای جذب رطوبت از هوای فشرده در خشک کن های جذبی به د استفاده قرار می گیر

http://havaps.com/product/48/%20%20%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88%20%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%20(Active%20Alumina)
http://havaps.com/product/48/%20%20%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88%20%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%20(Active%20Alumina)
http://havaps.com/product/48/%20%20%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88%20%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%20(Active%20Alumina)
http://havaps.com/product/48/%20%20%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88%20%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%20(Active%20Alumina)
http://havaps.com/product/27/%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88%20%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%20%28Active%20Alumina%29
http://havaps.com/product/27/%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88%20%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%20%28Active%20Alumina%29
http://havaps.com/product/48/%20%20%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88%20%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%20(Active%20Alumina)
http://havaps.com/product/48/%20%20%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88%20%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%20(Active%20Alumina)
http://havaps.com/product/48/%20%20%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88%20%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%20(Active%20Alumina)
http://havaps.com/product/48/%20%20%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88%20%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%20(Active%20Alumina)
http://havaps.com/product/48/%20%20%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88%20%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%20(Active%20Alumina)
http://havaps.com/product/48/%20%20%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88%20%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%20(Active%20Alumina)
http://havaps.com/product/48/%20%20%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88%20%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%20(Active%20Alumina)
http://havaps.com/product/48/%20%20%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88%20%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%20(Active%20Alumina)
http://havaps.com/product/48/%20%20%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88%20%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%20(Active%20Alumina)
http://havaps.com/product/48/%20%20%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88%20%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%20(Active%20Alumina)
http://havaps.com/product/48/%20%20%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88%20%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%20(Active%20Alumina)
http://havaps.com/product/48/%20%20%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88%20%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%20(Active%20Alumina)
http://havaps.com/product/48/%20%20%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88%20%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%20(Active%20Alumina)
http://havaps.com/product/48/%20%20اکتیو%20آلومینا%20(Active%20Alumina)


و یا به عنوان کاتالیست بازیافت گوگرد می باش،که انواع مایعات و گازها را بدون تغییر در حالت ساختاری خود جذب  PSA روش

 .باشد می …غیره نند نفت سفید، هیدروکربن های آروماتیک و می نماید،مانند گازهای هوا،هلیم،هیدروژن ومایعات ما

که یک ماده بسیار متخلخل تولید می کند؛  ساخته شده است dehydroxylatingآلومینا فعال شده از هیدروکسید آلومینیوم به وسیله آن 

 به عنوان یک ماده خشک کننده )برای پاک کردنمتر مربع / گرم داشته باشد. این ترکیب  200 این ماده می تواند سطح قابل توجهی بیش از

آشامیدنی استفاده می شود. این از اکسید  چیزهای خشک با جذب آب از هوا( و به عنوان یک فیلتر فلوراید، آرسنیک و سلنیوم در آب

اخالصی که این سنگها را به همان مواد شیمیایی مانند یاقوت کبود و روبین )اما بدون ن ( ساخته شده است،Al2O3؛ Aluminaآلومینیوم )

نسبت به وزن نسبتا باال است.به عنوان یک  دارای یک سطح بسیار باالتری” تونل مانند“آنها می دهد(. این به دلیل بسیاری از منافذ های  رنگ

 در واقع به آلومینا در میانکار می کند. آب در هوا  adsorptionرا با یک فرایند به نام  ماده خشک کننده مورد استفاده قرار می گیرد، آن

به طوری که هوا از طریق فیلتر عبور می کند. این  گذرگاه های کوچک به عنوان هوا از طریق آنها عبور می کند. مولکول های آب به دام افتاده

 regenerating ن فرآینددرجه سانتیگراد گرم شود، آب غوطه ور را آزاد می کند. ای 200تا  روند برگشت پذیر است. اگر آلیاژی آلومینا

desiccant . نامیده می شود 

 

 Silica gelسیلیکا ژل  -2

علت نام گذاری این جاذب تهیه آن از سیلیکات سدیم است که به شکل گرانول های شیشه ای رنگ در بازار موجود می باشد. بر خالف انتظار 

صنایع وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد. از نظر شکل ظاهری سیلیکا ژل سیلیکا ژل به شکل کامال جامد می باشد و به عنوان رطوبت گیر در 

به شکل گرانول های تیله و یا بدون شکل ساخته می شوند و از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی در دو مدل اندیکاتور دار ) به رنگ آبی ( و 

 .بدون اندیکاتور تولید می گردد

   

 

 

ژل سیلیکا یک شکل غیر آلی و متخلخل از دی اکسید سیلیکون )سیلیکا( است که شامل چارچوب سه بعدی نامنظم از متناوب سیلیکن و اتم 

های اکسیژن با حفره ها و حفره های مقیاس نانو می باشد. حفره ها ممکن است حاوی آب یا برخی از مایعات دیگر باشند، یا ممکن است با 



نانومتر دارای میل  2.4با اندازه منفی  xerogelنامیده می شود. سیلیکا  xerogelر شوند. در مورد دوم، ماده به درستی سیلیس گاز یا خالء پ

قوی برای مولکول های آب است به طور گسترده ای به عنوان یک ماده خشک کننده استفاده می شود. این سخت و شفاف است، اما به مراتب 

معموال به عنوان  Xerogelی عظیم یا کوارتز است؛ و هنگامی که با آب اشباع می شود سخت باقی می ماند. سیلیکا نرمتر از شیشه سیلیکا

گرانول یا دانه های درشت، میلی متر قطر، تجاری می شود. برخی از دانه ها ممکن است حاوی مقادیر کمی از ماده ای باشند که وقتی آب 

، اغلب در ”نمی خورد“، معموال با هشدار xerogelکت های کاغذی کوچک حاوی گلوله های سیلیکا جذب می شود، رنگ تغییر می کند. پا

که ممکن ” مرطوب“بسته های مواد غذایی خشک برای جذب هر رطوبت است که ممکن است باعث خراب شدن مواد غذایی شود. ژل سیلیکا 

از یک ژل شفاف نرم مانند ژالتین یا آگار به جامد سخت، یعنی یک کربن است تازه از راه حل های سیلیکات قلیایی تهیه شود، ممکن است 

آبی وارد شده، متفاوت باشد. گاهی اوقات در فرایندهای آزمایشگاهی استفاده می شود، به عنوان مثال برای سرکوب گرما در مایعات یا 

 جلوگیری از جداسازی ذرات معلق.

نانومتر، خشک شدن و رطوبت، می تواند به عنوان حامل کاتالیست، جاذب، جداساز و  2.5تقریبی: گلوله های روشن، قطر منافذ  – Aانواع نوع 

نانومتر، جاذب های مایع، حامل های خشک و عطر،  7.0-4.5گلوله سفید شفاف، قطر منافذ:  – Bجاذب متغیر فشار استفاده شود. نوع 

ساختار نیمه شفاف، مورفین، مواد خام برای تهیه بستر گربه  – Cتفاده شود. نوع همچنین ممکن است به عنوان حامل کاتالیزور، بستر گربه اس

سیلیکا ژل. عالوه بر این خشک شده و غربال شده، آن را تشکیل می دهد ژل سیلیکا کلرید شده که به عنوان خشک کن، جاذب و حامل 

برابر شیمیایی، مقاوم در برابر شعله، غیر قابل حل به جز قلیایی یا زرد کم رنگ، مقاوم در  –کاتالیست استفاده می شود. ژل سیلیکا آلومینا 

غیر  –اسید هیدروفلوئوریک. قطبیت سطحی، پایداری حرارتی، عملکرد باالتر از ژل سیلیکا به خوبی پر شده است. تثبیت کننده سیلیسیم ژل 

ده می شود در آبجوسازی دانه برای آبجو برای بهبود طعم، کریستالی پودر جامد میکرو متخلخل، غیر سمی، مقاوم در برابر شعله، استفا

( اجازه می دهد m2 / g 800روشنایی، رنگ و فوم، حذف ناخالصی های غیر میکرو ارگانیسم. خواص سطح خاصی از سطح سیلیکا ژل )حدود 

رطوبت ” جذب“سیلیکا اغلب به عنوان آن را به راحتی آب جذب، و آن را به عنوان یک ماده خشک کننده )عامل خشک کن( مفید است. ژل 

توصیف می شود، که ممکن است زمانی که ساختار میکروسکوپی ژل نادیده گرفته می شود، مانند بسته بندی سیلیکاژل یا سایر محصوالت 

به وسیله جذب آن در  مناسب باشد. با این حال، ژل سیلیکا مواد را از طریق جاذب بر روی سطح منافذ متعدد آن رطوبت را حذف می کند و نه

 2-1درجه فارنهایت( برای  250درجه سانتی گراد ) 120اکثر ژل. بازیابی پس از اشباع شدن با آب، ژل را می توان با حرارت دادن آن به 

ستن کره شک ساعت بازسازی کرد. برخی از انواع ژل سیلیکا هنگامی که در معرض آب کافی قرار می گیرند پاپ می شوند. این امر از طریق

 های سیلیکا هنگام تماس با آب ایجاد می شود.

 ctiveA arbonC کربن اکتیو  – 3

های فراوانی دارد. تخلخل باال و ظرفیت جذب باال در این  کاربرد مختلف صنایع در که باشد می ها جاذب از نوعی کربن اکتیو یا کربن فعال 

گاز ها و رطوبت، جهت تصفیه هوا و گرفتن بوی نامطبوع نیز از کربن فعال استفاده جاذب رطوبت باعث شده که عالوه بر فرآیند جذب مواد 

 1 -3 شکل شود

  



 1 -4شکل Molecular sieve مولکوالر سیو - 4

 

  

 

 مولکوالرسیو چیست ؟

  . یکی از پرکاربردترین مواد جاذب در صنعت می باشد Molecular sieveیا به انگلیسی  موکلوالرسیو

قطر این منافذ به اندازه مولکول های  . است یکنواخت های اندازه و( کوچک بسیار های سوراخ) منافذ با مولکولی غربال یک مولکوالرسیو

  .کوچک مشابه است و بنابراین مولکول های بزرگ نمی توانند وارد یا جذب شوند

است که مولکول ها را بر اساس اندازه آنها مرتب می کند، مورد استفاده یک جداسازی تکن یک که کروماتوگرافی در برخی از مولکوالرسیوها 

 و سیلیکاژل acivated charcoal مانند) ها کننده خشک عنوان به قرار می گیرند و برخی دیگر مولکوالرسیوها

 به منحصر ساختار. شوندمی نامیده زئولیت که هستند بلورینی های سیلیکات آلومینو  ،( مولکولی های الک یا غربال)   مواد جاذبِ مولکوالرسیو

تمایل زیادی « هاقفس»گذارد. این منافذ یا کند و ساختار بلورین متخلخلی برجای میتبلور را جذب می فرآیند از حاصل آب مواد، این فرد

کلسیم و پتاسیم و همچنین دارابودنِ  هایی از قبیل سدیم،های قطبی دارند. با توجه به وجود کاتیونبرای جذب مجدد آب یا سایر مولکول

های الکترواستاتیک( مقادیر بسیار مترمربع بر گرم(، مولکوالرسیوها با استفاده از نیروهای یونی قوی )میدان ۱۰۰۰سطح مقطع وسیع )حدود 

 این نیز هاآالینده کم بسیار ظتغل وجود با حتی  کنند. اگر سیال جذب شده یک ترکیب قطبی باشد،زیادی از آب یا مایعات دیگر را جذب می

ترین میزان های موجود در گازها یا مایعات را تا پائینزاینرو مولکوالرسیوها بسیاری از ناخالصیا. شود جذب میزان باالترین تا تواندمی سیال

مولکوالرسیوها یا جاذب های غربال مولکولی از نوع فلزات قلیایی هستند که به دلیل داشتن اندازه  .کنند)قسمت در میلیون یا کمتر( حذف می

از این  .آنگستروم، مولکول ها با اندازه کوچکتر از حفرات را جذب کرده و مولکول های بزرگتر را عبور می دهند 20حفرات یکنواخت از سه تا 

 .کاربردهای بسیار زیادی در صنایع مختلف دارندرو، به دلیل توانایی جداسازی انتخابی، 

آنگستروم واحد اندازه گیری طول در مقیاس مولکول هاست اندازه گیری می شود  (nm) یا نانومتر (Å) آنگستروم قطر مولکوالرسیو بر اساس  

 . . یک آنگستروم یک هزارم میکرون است. یک میکرون یک هزارم میلی متر است

الرسیوها در واحدهای نم زدایی از گازها و مایعات، جداسازی ترکیبات هیدروکربنی، جداسازی نیتروژن و اکسیژن، حذف بیشترین مصرف مولکو

 ، گوگرد از جریان های هیدروکربنی و ... است

http://atlaspart.co/adsorbents


خاصیت قطبی است. اندازه های دیگر مواد جاذب مولکوالرسیو توانایی آنها در جداسازی گازها یا مایعات براساس اندازه مولکولی یا از ویژگی

 .یا منافذ برای بسیاری از مولکول ها یکسان است «قفسی»های دریچه

توانند جذب شوند، گیرند و میهای طبیعی و راست زنجیر در این منافذ جای میهای هیدروکربن، مولکولبه عنوان مثال، در مورد پارافین

 کنندتوانند وارد این منافذ شوند و از بستر مولکوالرسیوها بدون جذب عبور مینمیدار های با زنجیره شاخهکه مولکولدرحالی

  یک غربال مولکولی یک ماده با منافذ )سوراخ های بسیار کوچک( از اندازه یکنواخت است. این قطر منافذ به اندازه مولکول های

شوند، در حالی که مولکول های کوچکتر می توانند  کوچک مشابه است و بنابراین مولکول های بزرگ نمی توانند وارد یا جذب

باشند. به عنوان مخلوطی از مولکول ها از طریق بستر ثابت مواد متخلخل و نیمه جامد که به عنوان غربال )یا ماتریکس( شناخته 

بتدا ریشه را ترک می می شوند مهاجرت می کنند، اجزای باالترین وزن مولکولی )که قادر به عبور از منافذ مولکولی نیستند( ا

کنند و سپس توسط مولکول های متوالی کوچکتر. برخی از غربال های مولکولی در کروماتوگرافی، یک تکنیک جداسازی که 

مولکول ها را بر اساس اندازه آنها مرتب می کند، مورد استفاده قرار می گیرد. دیگر سیلت های مولکولی به عنوان خشک کننده 

( یا نانومتر Å) ångströms[ قطر یک غربال مولکولی در 1ها شامل زغال چوب فعال و سیلیکاژل است( ] ها )بعضی از نمونه

(nm اندازه گیری می شود. بر اساس مشاهدات )IUPAC 2، مواد میکروپور دارای قطر خاک کمتر از ( 20نانومتر Å هستند )

 2( است. بنابراین رده مزوزوپور در وسط با قطر منافذ بین Å 500نانومتر ) 50و مواد بزرگ ماورایی دارای قطر خاک بیشتر از 

در هنگام انتخاب مواد جهت استفاده در درایر جذبی، مولکوالرسیو یکی از مواد مناسبی است که  ( قرار دارد.Å 500-20نانومتر ) 50تا 

رای منافذ و تخلخل های نسبتا متوازنی است که توانایی می توان از آن به جای آلومینای اکتیو و سیلیکا ژل استفاده نمود. مولکوالرسیو دا

 .جذب، جدا سازی و خالص سازی انواع گاز های مختلفی را با خود به همراه دارد

  این جاذب میزان جذب باالتری به نسبت سایرین دارد و قیمت مواد جاذب رطوبت مولکوالرسیو به نسبت آلومینای اکتیو و سیلیکا ژل

 ولکوالرسیو به دلیل تنوع تیپ تولیدی کاربردهای متفاوتی دارد که در ذیل به انها پرداخته شده استم .بیشتر می باشد

 

  قابلیت جذب انواع مولکوالرسیو از نظر تیپ تولیدی 

Useg Attrition or 

abrasion, 

W (% w/w) 

Adsorbed 

 water

)w/w %( 

Bulk 

density 

(g/ml) 

Pore 

diameter 

)Ångström( 

Model 

  

 خوردگی نفت ، جذب انتخابیخشک شدن گاز ترک و بنزین ترک 

H2O در شیشه عایق بندی شده (IG) و پلی اورتان 

0.3–0.6 

 

19–20 

 
0.60–0.68 

 

3 

 

3Å 

است )به  FDA جذب آب در آلومینوسیلیکات سدیم که مورد تأیید

عنوان زیر می توانید به عنوان الک مولکولی موجود در ظروف پزشکی ، 

عنوان افزودنی مواد غذایی با  برای خشک نگه داشتن محتویات و به

برای کمبود  .ماده ضد پختگی( استفاده کنید) E-554 داشتن شماره

آب بدن در سیستم های مایع یا گاز بسته ، به عنوان مثال ، در بسته 

بندی مواد مخدر ، اجزای الکتریکی و مواد شیمیایی قابل تجزیه ، ترجیح 

الستیک و خشک کردن آبکاری در سیستمهای چاپ و پ .داده می شود

0.3–0.6 

 

20–21 

 

 

0.60–0.65 

 

4 4Å 

https://en.wikipedia.org/wiki/Attrition_test
https://en.wikipedia.org/wiki/Attrition_test
https://en.wikipedia.org/wiki/Attrition_test
https://en.wikipedia.org/wiki/W/w
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%85ngstr%C3%B6m


SO2 گونه های جذب شده شامل .جریانهای هیدروکربن اشباع   ، CO2 

 ،H2S  ،C2H4   ، C2H6 و C3H6 به طور کلی یک ماده  .هستند

خشک کننده جهانی در رسانه های قطبی و غیر قطبی در نظر گرفته می 

[ جداسازی گاز طبیعی و آلکن ها ، جذب آب در پلی اورتان 12شود ؛ ]

به نیتروژن حساس  

کاهش و ریزش نقطه افسردگی از نفت سفید و دیزل ، و تفکیک آلکن  •

 ها

0.3–0.6 

 

21–22 

 

0.45–0.50 

 

5 5Å-DW 

 

ویژه برای ژنراتور اکسیژن پزشکی یا پزشکی طراحی شده است )نیاز به 

 استناد(

 ≥23 

 

 

 

0.4–0.8 

 

5 5Å 

small 

oxygen-

enriched 

خشک شدن و تصفیه هوا؛ کمبود آب و نمک زدایی از گاز طبیعی و گاز 

 مایع تولید اکسیژن و هیدروژن توسط فرآیند جذب نوسان فشار

0.3–0.5 

 

20–21 

 

0.60–0.65 

 

5 5Å 

 

جذب باال با کارایی باال ، در خشک کردن ، دفع زدایی ، نمک زدایی از 

جداسازی هیدروکربن های معطر مورد استفاده قرار می گاز و مایعات و 

 گیرد

0.3–0.6 

 

23–24 

 

0.50–0.60 

 

8 10X 

 خشک کن ، نمک زدایی و تصفیه بنزین و گاز طبیعی

0.3–0.5 

 

23–24 

 

0.55–0.65 

 

10 13X 

شیرین سازی )از بین بردن تیول ها( سوخت هواپیمایی و هیدروکربن 

 های مایع مربوطه

0.3–0.5 

 

23–24 

 

0.50–0.60 

 

10 Cu-13X 

 

جداشدن و خشک شدن در صنعت جداسازی هوا ، جداسازی نیتروژن از 

 اکسیژن در کنسانتره های اکسیژن
0.3–0.5 

 

23–24 

 

0.55–0.65 

 

10 

 

13X-AS 

 

 1 -4جدول

 دسته بندی مولکوالرسیوها از نظر تیپ تولیدی: 

  Molecular Sieve A3 مولکوالرسیو   1-4

 

حدود گونه ای از غربال های مولکولی آلومینو سیلیکات هستند که از تبادل یونی با پتاسیم بدست می آیند. حفرات این مواد دارای اندازه  3Aمولکوالر سیو 

انگستروم )از جمله آب( جذب این مواد شده و مولکول هایی با قطر بزرگتر از این  3انگستروم هستند و بر این اساس مولکول هایی با قطر مولکولی کمتر از  3

http://havaps.com/product/44/مولکولارسیو%20Molecular%20Sieve%203A)%203A)


از جریان های مختلف در صنایع  رطوبت گیریکاربرد گسترده ای در A 3مقدار توانایی داخل شدن به حفره های جاذب را نخواهند داشت. مولکوالرسیو های 

 .مختلف دارد

 مقاوم در برابر سایش ■طول عمر باالی جاذب ■  نرخ جذب باال ■

ها می باشند و در حال حاضر در صنایع  زئولیت ها، چارچوبی با ساختار کریستالی متخلخل متشکل از آلومینا سیلیکات: ۳Aمولکوالرسیو 

 به ها زئولیت. دارند ای گسترده کاربرد یونی های کننده تبادل و جداکننده رطوبت، جاذب مواد نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان کاتالیست،

 جذب و جداسازی فرآیندهای در( مولکوالرسیو) مولکولی های غربال عنوان به سطحی جذب خاصیت و متخلخل کریستالی ساختارهای دلیل

 آنگستروم، مناسب برای آب زدایی از گاز طبیعی ۳یک نوع زئولیت با حفره هایی به قطر  ۳A مولکوالرسیو. گیرند می قرار استفاده مورد

(CNG)ن و . . .( این نوع ، ترکیبات قطبی و الکل ها )مانند متانول و اتانول( و هیدروکربن های اشباع نشده )مانند اتیلن، پروپیلن، بوتادی

 زئولیت در اشکال کروی و استوانه ای در سایزهای مختلف با توجه به نیاز مصرف کننده قابل تامین می باشد. این نوع مولکوالرسیو تا نقطه

درجه  - ۹۰ا درجه سانتی گراد دارای قابلیت رطوبت زدایی می باشند. مولکوالرسیوها در صنعت هوای فشرده برای نقطه شبنم ت - ۱۰۰شبنم 

این مولکوالرسیو به دو روش گرما دادن : ۳Aروش احیاء مولکوالرسیو .سانتی گراد و درایرهای هیتردار دسیکانتی مورد استفاده قرار می گیرند

 ۲۳۰قابل احیاء می باشد. برای حذف رطوبت از این ماده به دمای تا  PSA و یا کاهش ناگهانی فشار در سیستم های TSA در سیستم های

درجه سانتی گراد  - ۱۰۰درجه سانتی گراد نیاز است.اگر عمل احیاء به درستی انجام پذیرد، این نوع مولکوالرسیو می تواند تا نقطه شبنم زیر 

 .کندفقط آب را جذب می molecular sieve 3A رطوبت زدایی نماید

معموال با جایگزین کردن  3Aشود. نوع مانند اولفین و غیره استفاده میاز این نوع برای خشک کردن گاز طبیعی، اتانول و مونومرهای واکنشی 

 شیشه بندی عایق مانند  موارد ،در دارند شود. که در مصارف صنعتی کاربرد های مختلفی ساخته می 4Aیون پتاسیم به جای سدیم در نوع 

 از ها آلودگی حذف و کردن خشک و بندی بسته محافظ در وهمچنین ها پنجره ی شده بندی عایق شیشه فضای ،در تغلیظ از گیری جلو که

  شود می استفاده توان می  آن از ها بو حذف و سربسته فضاهای

 

 3Aمولکوالرسیو ساختار

 زئولیت .میباشندغربال های مولکولی موادی با ساختار سه بعدی از آلومینوسیلیکات ها هستند که دارای شبکه ای متخلخل با حفراتی منظم و اندازه یکسان 

مواد مختلف را جذب و از این طریق جداسازی نمایند. مولکوالرسیو ها بر اساس  selective میتوانند به صورت micro pore ها بواسطه داشتن ساختار

  .انگستروم هستند 10تا  3ی میشوند و دارای حفراتی با اندازه اندازه حفرات خود دسته بند

 Approximate chemical formula: ((K2O)⅔ (Na2O)⅓) • Al2O3• 2 SiO2 • 9/2 H2O 

 Silica-alumina ratio: SiO2/ Al2O3≈2 

 

 A3مولکوالرسیو  محصوالتنمونه 

 GSorb-320 

مورد استفاده قرار میگیرد.  S2H و 2CO باشد که به منظور نمزدایی و با قابلیت کاهش جذب همزمانمی A 3نمونه ای از مولکوالرسیو  GSorb-320 جاذب

 .مورد نیاز است بکار می رود COS minimazation  این محصول نیز در سه شکل کروی، استوانه ای و تریلوب ارائه میشود و در مواردی که

 COS رطوبت گیری به همراه کاهش تشکیل

http://gaharceram.com/natural-gas-dehydration/
http://gaharceram.com/natural-gas-dehydration/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA


 GSorb-310 

است که با داشتن سطح ویژه باال بعنوان جاذب رطوبت در صنایع مختلف کاربرد گسترده ای دارد. این محصول در  3Aاین محصول گرید رایج مولکوالر سیو 

 و همچنین کاربر دهایی به شرح ذیل دارد .شکل های مختلفی نظیر کروی، استوانه ای و تریلوب عرضه میشود

جذب رطوبت بین   -* رطوبت زدایی از گاز طبیعی -* کمپرسورخروجی  نم گیری از هوای ورودی به   -*   بریدرطوبت گیری از گاز های ت* 

 شیشه های دوجداره

GSorb-330 

جمله  شود. ازاین جاذب به طور ویژه برای رطوبت گیری از هیدروکربن های اشباع نشده گازی نظیر اتیلن و همچنین مایعات قطبی نظیر اتانول استفاده می 

 .مشخصه های این محصول میتوان به سطح فعال باال و سرعت جذب باال اشاره کرد

 غیراشباع های هیدروکربن سایر و پروپیلن اتیلن،  جذب رطوبت از -* نمزدایی از اتانول، متانول و سایر مایعات قطبی-*

 Molecular Sieve(A4) مولکوالرسیو

 

 2 -4شکل

زئولیت ها، چارچوبی با ساختار کریستالی متخلخل متشکل از آلومینا سیلیکات ها می باشند و در حال حاضر در : ۴Aمولکوالرسیو  2-4

و با  .دارند ای گسترده کاربرد یونی های کننده تبادل و جداکننده رطوبت، جاذب مواد ن کاتالیست،عنوا به پتروشیمی نفت، گاز وصنایع 

چنین با هایی از قبیل سدیم، کلسیم و پتاسیم و همهای الکترواستاتیک( و وجود کاتیوناستفاده از نیروهای یونی قوی )میدان

 کنند. مقادیر بسیار زیادی از آب و ترکیبات دیگر را جذب می Zeolite Z10-4 ، زئولیت 1000سطح مقطع وسیع در حدود 

 فرآیندهای در( مولکوالرسیو) مولکولی های غربال عنوان به سطحی جذب خاصیت و متخلخل کریستالی ساختارهای دلیل به ها زئولیت

آنگستروم، مناسب برای رطوبت زدایی، حذف  ۴با حفره هایی به قطر  A نوع زئولیت یک.گیرند می قرار استفاده مورد جذب و جداسازی

ترین تا پایین گازی های جریان و فشرده، هوای طبیعی، گاز از متانول و آمونیاک ها، هیدروکربن ، CO مونوکسید کربنناخالصی ها 

ی م تامین قابل کننده مصرف نیاز به توجه با مختلف سایزهای در ای استوانه و کروی اشکال در زئولیت نوع این .می باشد ا ppm  میزان

و یا کاهش ناگهانی فشار در سیستم  TSA در سیستم هایاین مولکوالرسیو به دو روش گرما دادن : ۴Aروش احیاء مولکوالرسیو . باشد

درجه سانتی گراد نیاز است.اگر عمل احیاء به درستی انجام  ۲۳۰قابل احیاء می باشد. برای حذف رطوبت از این ماده به دمای تا  PSA های

که مصارف آن در صنعت گوناگون ایی نماید درجه سانتی گراد رطوبت زد - ۱۰۰پذیرد، این نوع مولکوالرسیو می تواند تا نقطه شبنم زیر 

 .می باشد

 خشکاندن گازها و مایعات و خشک کردن هوا و گازهای طبیعی 

 پاالیش بخارهای + ککردن و پاالیش گاز اصالحی قبل از حلقه آمونیاخشک ز جمله ا)  تصفیه و تخلیص گازهای طبیعی

خشک  +خشک کردن گاز اولفین شکسته شده، اتیلن ومحصوالت پروپیلن +تولید اولفین وپلی اولفین +فاقد گاز آمونیا

http://havaps.com/product/34/مولکولارسیو%20Molecular%20Sieve%204A)%204A)
http://havaps.com/product/34/مولکولارسیو%20Molecular%20Sieve%204A)%204A)


دار  حذف ناخالصی از پلنت پلی اولفین)حفاظت کاتالیست از ترکیبات اکسیژن +کردن و پاالیش منبع شکست اتان

 خشک کردن و تفکیک از هوا برای فرآیند سرمازایی ( +وسولفید

  ، تصفیه ظرفیت اضافی کلر و مواد اسیدی مختلف وجداسازی گوگرد ،کربن اضافی ، اکسید ازت 

  درجه فارنهایت 80تا  40جذب رطوبت گازها حتی در دمای معادل منفی 

 خشک کردن روغنهای معدنی و صنعتی 

 خالص سازی و پاکسازی فاضالبهای رادیواکتیو 

 آشــامیدنی ، سختی گیری  به عنوان یک فیلتر شیمیایی کریستال به صورت واسطه برای تصـفیه و خالــص سازی آبهای

 و جذب عنـاصر فلزی سمی سنگین

  بکارگیری به جای فیلترهای طبقه ای شنی ماسه ای سیلیکاته در تصفیه ) فیلتر فیزیکی ( به علت دارا بودن مقاومت

 فیزیکی و پایداری و ثبوت شیمیایی و شکل متخلخل

 کاربرد در عطر سازی برای برطرف کردن بوهای تعریق 

 ر صنعت کاغذسازی به عنوان پرکننده و به صورت ماده جایگزین کائولن و کربنات کلسیمکاربرد د 

 جلوگیری فوق العاده و دائمی از آلودگی رودخانه ها و سایر محیطهای زیستی 

 تضمین تازه گی در صورت حضور مقداری از آن در جعبه شکالت و شیرینی جات و حفاظت از آنها 

 ( به صورت طبیعی )اومت بیشتر و وزن کمتر و داروهای ضد عفونی کننده و داروسازیکاربرد در تولید مواد با مق 

 )کاربرد در صنایع شیمیایی وابسته به تولید روغن به عنوان کاتالیزور ) به صورت طبیعی 

  Molecular SieveA5 مولکوالرسیو

 

 3 -4شکل

 .باشدمی A ، شکلی از تبادل کلسیمی زئولیت نوع 5A نوع مولکوالر سیو A5 molecular sieve 5Aمولکوالرسیو  3-4

molecular sieve 5A  ماده ای است که از منافذ ریز با سایز یکنواخت و مشخص تشکیل شده است و بعنوان جاذب گازها

بهترین انتخاب برای  5Aشود تا نوع استفاده قرار میگیرد.نیروهای یونی قوی کاتیون کلسیم دو ظرفیتی سبب میومایعات مورد 

چنین این محصول تر محسوب می شود. همهای قطبی ضعیفحذف دی اکسید کربنمونواکسید کربن ، هیدروژن سولفید و مولکول

 بخارهای باشند.و در آلودگی و ترکیب ارگانیگ فرار مانند مهار وتجمعموثر میهای نرمال و ایزو پارافینی سازی هیدروکربناد برایج

 نسبت که پالستکی دانه های کن ،خشک دمشی های فوم در سلول سایز ،کنترل اورتان فرموالسیون در موجود آب حذف ، حالل

 گازهایی و رطوبت زدایی از هوا   5A مولکوالرسیو کاربردهای دیگر از و هستند الویت در دمشی یا تزریقی گیری قالب به

زئولیت ها، چارچوبی با ساختار کریستالی  .یدروکربن های سنگین و جذب گازهای نظیر می باشده و بوتان-پروپن– نظیرپروپان

http://havaps.com/product/33/مولکولارسیو%20Molecular%20Sieve%205A)%205A)
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 رطوبت، جاذب مواد کاتالیست، عنوان به پتروشیمی متخلخل متشکل از آلومینا سیلیکات ها می باشند و در حال حاضر در صنایع نفت، گاز و

 به سطحی جذب خاصیت و متخلخل کریستالی ساختارهای دلیل به ها زئولیت. دارند ای گسترده کاربرد یونی های کننده تبادل و جداکننده

 A ، یک زئولیت نوع۵Aسازی و جذب مورد استفاده قرار می گیرند.مولکوالرسیو جدا فرآیندهای در( مولکوالرسیو) مولکولی های غربال عنوان

، جداسازی نرمال و (از جریان های گاز ترش  ) H۲Sانگستروم و قدرت جذب باال برای حذف آب، کربن دی اکسید،  ۵با حفره هایی به قطر 

در اشکال کروی  ۵Aایزوپارافین ها و قابل استفاده در واحدهای تولید گاز نیتروژن، اکسیژن، هیدروژن و گازهای خنثی می باشد. مولکوالرسیو 

این مولکوالرسیو به دو : ۵Aروش احیاء مولکوالرسیو .نه ای در سایزهای مختلف با توجه به نیاز مصرف کننده قابل تامین می باشدو استوا

 به ماده این از رطوبت حذف برای .باشد می احیاء قابل PSA و یا کاهش ناگهانی فشار در سیستم های TSA روش گرما دادن در سیستم های

درجه سانتی گراد نیاز است.اگر عمل احیاء به درستی انجام پذیرد، این نوع مولکوالرسیو می تواند میزان مرکاپتان و دی  ۲۵۰-۳۰۰ دمای

 کاهش دهد.  ۲ppmاکسید کربن را تا زیر 

 

  Molecular Sieve X13 مولکوالرسیو

 

 4 -4شکل

زئولیت ها، چارچوبی با ساختار کریستالی متخلخل متشکل از آلومینا سیلیکات ها می باشند و در حال : ۱۳Xمولکوالرسیو  4-4

 کاربرد یونی های کننده تبادل و جداکننده رطوبت، جاذب مواد کاتالیست، عنوان به پتروشیمی و حاضر در صنایع نفت، گاز

زئولیت ها به دلیل ساختارهای کریستالی متخلخل و خاصیت جذب سطحی به عنوان غربال های مولکولی  .گسترده ای دارند

با حفره هایی  X ، یک زئولیت نوع۱۳X)مولکوالرسیو( در فرآیندهای جداسازی و جذب مورد استفاده قرار می گیرند. مولکوالرسیو 

باالترین ظرفیت مواد جاذب  13Xچنین، نوع هم .دارد A االتری نسبت به زئولیت نوعآنگستروم است و قدرت جذب ب ۱۰به قطر 

 A ها را تا حدی که با زئولیت نوع، ناخالصیmolecular sieve 13X باشد. این نوعو بهترین میزان انتقال جرم را دارا می

تری را تولید کند. و برای شود تا بخار اکسیژن خالصمیکند و اغلب برای جداسازی نیتروژن از هوا استفاده متناسب شود، حذف می

و هم   (VSA)یا جذب سطحی تناوب خال (PSA) جداسازی اکسیژن با خلوص باال از هوا از طریق جذب سطحی تناوب فشار

برای  13Xهمچنین در احیای گازهای بی اثر توسط جذب سطحی پاالیش نفت به کار می رود.که بیشترین کاربرد مولکوالرسیو 

و برخی از هیدروکربن  CO2 و H2O در عین حال حذف) خشک کردن عمومی گاز صنعتی، در تصفیه گاز جدا کننده گاز هوا

را بهبود می بخشد،اجتناب از فرایند خنک کننده  CO2 و H2O برای رفع نیازهای ویژه صنعت جداسازی هوا، توانایی جذب (ها

 .برد نام توان می غیره و طوالنی، عمر باال، کربن اکسید دی جذب های ویژگی عمیق جداسازی هوا به نظر می رسد 

نیتروژن (پاک  ) برای حذف آب و کربن دی اکسید از هوا و سایر گازهاجداسازی اکسیژن از هوا: ۱۳Xکاربردهای مولکوالرسیو 

محافظت از کاتالیست و حذف  و بوتان LPG از جریان های هیدروکربن مایع مانند H۲S سازی آروماتیک هاحذف مرکاپتان و

http://havaps.com/product/29/مولکولارسیو%20Molecular%20Sieve%2013X)%2013X)
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در  ۱۳Xو اکسیژن پزشکیمولکوالرسیو  PSA جریان های الفینی ( و تولید اکسیژن در واحدهای ) اکسیژنات از هیدروکربن ها

 تولید می باشد اشکال کروی و استوانه ای در سایزهای مختلف با توجه به نیاز مصرف کننده قابل 

 

 : (CMS)     کربن مولکوالرسیو -5-4

 

 5 -4شکل

 carbon یک نوع جاذب است که ترکیبی ایده آل از کربن فعال وزئولیت در یک محصول می باشد (CMS) کربن مولکوالرسیو

molecular sieve  و به صورت تخصصی در جذب موادی با  .کربن مولکوالرسیو دقیقا از ماده اولیه کربن فعال ساخته شده است

آنگستروم و به شکل  4کربن مولکوالرسیو یک جاذب کربنی که دارای حفره هایی به قطر  .آنگستروم کاربرد دارد ۱۰قطر زیر 

کربن  .و همچنین یک جاذب است که ترکیبی ایده آل از کربن فعال و زئولیت در یک محصول می باشد .استوانه ای می باشد

کربن مولکوالرسیوها بهترین گزینه   .شده است و موجود می باشد نیز تولید ۱۳Xو  ۴A،۵A ،۱۰Aمولکوالرسیو در مدل های 

جهت   PSA برای جداسازی اکسیژن و نیتروژن از یکدیگر هستند که استفاده از آن ها در واحد های تولید گاز نیتروژن به روش

روژن ساز( در فرآیند جذب کربن مولکوالرسیو به طور تخصصی )در دستگاه های نیت .افزایش خلوص نیتروژن پیشنهاد می گردد

این فرآیند از طریق یک .اکسیژن از نیتروژن کاربرد دارد که یکی از بخش های بسیار حیاتی در پردازش گاز طبیعی است

 .) جذب توسط نوسانات فشار( در دو مرحله انجام و تکرارمی گردد PSA  سیستم

ز با توانایی باالی خود در فرآیندهای جذب توسط مکانیزم غربال مولکولی، . شاخصه اصلی کربن فعال تخلخل باالی آن است و زئولیت ها نی

محصولی است که مزایای هر دو محصول فوق را با هم به ارمغان آورده است. کربن مولکوالرسیو  (CMS) شناخته شده اند.کربن مولکوالرسیو

آنگستروم کاربرد دارد. در حالیکه  ۱۰ر جذب موادی با قطر زیر دقیقا از همان ماده اولیه کربن فعال ساخته شده است و به صورت تخصصی د

نیز تولید شده  ۱۳Xو  ۴A ،۵A ،۱۰Aکربن فعال در جذب ذرات با این سایز نمی تواند به خوبی عمل کند. کربن مولکوالرسیو در مدل های 

تروژن )در دستگاه های نیتروژن ساز( کاربرد دارد کربن مولکوالرسیو به طور تخصصی در فرآیند جذب اکسیژن از نی است و موجود می باشد.

در دو  (جذب توسط نوسانات فشار) PSA که یکی از بخش های بسیار حیاتی در پردازش گاز طبیعی است. این فرآیند از طریق یک سیستم

والرسیو جذب می گردد در حالیکه می گردد و اکسیژن توسط جاذب کربن مولک PSA مرحله انجام می پذیرد. در مرحله اول، گاز وارد ژنراتور

نیتروژن به دلیل بزرگ بودن سایز مولکول هایش جذب کربن مولکوالرسیو نمی شود و به عنوان محصول فرآیند جداسازی خارج می گردد. در 

ه و فرآیند جداسازی مرحله دوم، اکسیژن در اثر کاهش فشار به آرامی از حفرات کربن مولکوالرسیو آزاد گشته و در نتیجه جاذب احیاء گشت

نانومتر( ،  ۰.۲۸ - ۰.۴۰نانومتر( و اکسیژن ) ۰.۳۰ - ۰.۴۱دومرتبه می تواند تکرار گردد.با توجه به نزدیک بودن اندازه مولکول های نیتروژن )

در صورت استفاده از کربن فعال به عنوان جاذب، فرآیند جداسازی اکسیژن از نیتروژن به درستی انجام نمی پذیرد و هر دو ماده توسط کربن 

ذب فعال جذب می گردند. ولی سایز حفرات کربن مولکوالرسیو برای انجام این فرآیند جداسازی بسیار مناسب است به نحوی که اکسیژن را ج

http://atlaspart.co/adsorbents


خواهیم داشت.شرکت هوا پترو سازه  %۹۹می کند و نیتروژن را عبور می دهد و به این ترتیب ما در خروجی سیستم نیتروژن با خلوص باالی 

 یکی از معدود تامین کننده های کربن مولکوالرسیو با برندهای معتبر و با مناسب ترین قیمت می باشد. 

 

 molecular sieve Y مولکوالرسیو   - 6-4

GAS generators 

باشد و جذب سطحی باالتری از باشد ،و نسبت میزان سیلیکا به آلومینا بیشتر میمی X از نظر ساختار شبیه به نوعY مولکوالرسیو نوع

 .ترکیبات هیدروفوبیک را داشته و در برابر اسید مقاوم تر می باشند

جذب سطحی باالتری از ترکیبات هیدروفوبیک را داشته و در برابر اسید مقاوم تر باشد و نسبت میزان سیلیکا به آلومینا بیشتر می Y در نوع

در ابزارهای حفاظت سیستم ها و خشک کردن و تصفیه ی حلقه های تبریدی ،خشک کردن وپا الیش Y می باشند.این نوع مولکوالر سیو

انول در صنایع غذایی و دارویی و هم چنین در مصارف پزشکی هوای فشرده تنفسی ، خشک کردن هوای فشرده برای ابزار پنوماتیک، پاالیش ات

 .برای تغلیظ اکیسژن برای درمان تنفسی مورد استفاده قرار می گیرد

 :    از نظر سایز قطر  مولکوالرسیو دسته بندی

 .تقسیم می شود   microporous , mesoporous , macroporousمولکوالرسیو به سه دسته 

با  mesoporous رده بنابراین نانومتر و 50دارای قطر بیش از  macroporous مواد نانومتر  2دارای قطر کمتر از  microporous مواد

 . نانومتر قرار دارد 50و  2قطر منافذ بین 

 خاک – اکتیو کربن – متخلخل های شیشه – زئولیت و آلومینا سیلیکات ) با سیلیکات آلومینیوم اشتباه نشود ( مانند : microporous مواد

 هالوسیت ها – رس

 – ( سیلیکاژل ساخت برای)  سیلیکون اکسید دی مانند :  mesoporous  مواد

 مانند : سیلیکا مزو پوروس macroporous مواد

 

 در صنایع مختلف مولکوالرسیوکاربرد  تنوع

 طبیعی گاز فرآوری صنعت در  کاربرد مولکوالرسیو و جاذب های سطحی -*

در رطوبت زدایی گاز طبیعی و همجنین دستبابی به باالترین سطح کیفیت  ( A   ،۳A ۴مولکوالرسیو  ) از مولکوالرسیو ها طیف وسیعی

 .کاربرد دارند مایع طبیعی گاز و انتقال  خطوط

افزایش طول عمر  ، کیفیت و کارایی بسیار زیادی در جداسازی ذرات ، در حین فراروی گاز به منظور جفاظت ومعموالمولکوالرسیو های 

کاربرد  LPG ) وشیمیپتر گازی معیانات  و یا  ( NGL )  مایع طبیعی گاز ریکاوری  زمینه در  های مولکوالرسیو  همچنبن .تجهیزات دارند

 .فراوانی دارند



یا فرایند کرایوژنیک برای بازیابی اجزاء سنگین تر استفاده می کنند،  Turbo- expantion  سایت هایی که از فناوری توربو اکسپنش

 .وسیله عملکرد بسیار خوب آن ، گاز طبیعی را خشک کنند و بتوانند به نقطه شبنم مورد نظرشان دست یابندمولکوالرسیو به 

 در فراوری گاز طبیعی بسیار پر طرفدار باشد عبارت است از هابرخی از ویژگی هایی که سبب شده است مولکوالرسیو 

  :رطوبت زدایی مستقیم-الف 

سوئیس است که یک رطوبت زدای فوق العاده برای گاز طبیعی است  Z4-04  زئوکم   Zeochem شامل  جاذب هاب مولکوالرسیویکی از 

دارای ظرفیت بسیار باالی ایکیلیبرویم برای رطوبت است. ساختار و ویژگی  Z4-04 در بیساری از سایت های دنبا مورد استفاده قرار می گیرد

 .ل داردهیدروترما پایداری در باال بسیار عملکرد و العاده فوق  های دینامیک

 : رطوبت زدایی و خشک کردن به وسیله حذف ارگان های سولفیدی-ب 

امکان طراحی پروسه و    Zeochem .هیدروکربن ها مورد نیاز باشدمهم و حیاتی باشد و یا حداقل جذب مشترک  COS اگر حداقل سازی

 .به منظور محقق ساختن نیاز های خاص مشتری را دارد A ۳فراهم کردن محصول 

  : جداسازی آب و دیگر ترکیبات سولفوری -ج 

در شیرین سازی جریانات گاز به صورت کارامد و اثر گذار  Zeochem به همراه فناوری های انحصاری ۵Aو  Zeochem 13Xمحصوالت 

 .طبیعی کاربرد دارد

 تبرید گاز فرآوری صنعت در  کاربرد مولکوالرسیو و جاذب های سطحی-*

 جمله از مختلف، های جریان از …رطوبت زدایی از گاز طبیعی و هوا، حذف آالینده های مختف نظیر ترکیبات گوگردی، نیتروژن دار، کرین دی اکسید و 

 است پتروشیمی و پاالیش صنعت در ها زئولیت های کاربرد ترین مهم

شیشه های دو  بسته بندی انبارش و نگهداری محصوالت و صنعت در  کاربرد مولکوالرسیو و جاذب های سطحی-*

 جداره 

با مقابله  هایو بسته بندی محصوالت، از مهمترین و موثرترین راه  درون جعبهکوچکی ست که در  هایهمان بسته  مواد جاذب

در سیستم های  صنعتمهم در  کاربردهایبا  گیری  رطوبتدر نقش مواد جاذب جالب است بدانید که خوردگی محصوالت می باشد  

 مورد استفاده قرار می گیرد.صنعت شیشه های دو جدارهمخابراتی و حتی  تجهیزات، تهویه 

 کاربرد مولکوالرسیو در گاز های صنعتی-*

بسیار باال مانند اکسیژن ، نیتروژن، هیدروژن و منواکسید کربن به وسیله فرایند های بسیار دقیق و گاز های صنعتی با خلوص 

خاص تولید می شوند. این فرایند فرایند ها شامل مراحل ضروری و خاص جداسازی می شود . در این روش های مولکوالرسیو ها با 

رطوبت زدایی از گاز طبیعی و هوا، حذف آالینده های  .یند ها دارندکیفیت باال نقش بسیار مهمی در به نتیجه رسیدن این فرا

 زئولیت های کاربرد ترین مهم جمله از مختلف، های جریان از …مختف نظیر ترکیبات گوگردی، نیتروژن دار، کرین دی اکسید و 



وجود دارد و این رطوبت به همراه در محیط پیرامون ما، ذرات رطوبت همواره بطور مثال   است پتروشیمی و پاالیش صنعت در ها

می شود.به علت فشرده سازی و کاهش حجم چند برابری هوا درصد رطوبت موجود در هوا نیز به همین میزان  کمپرسور هوا وارد

ماشین آالت با کندانس شدن ذرات رطوبت و نفوذ مقادیر زیادی آب  به چندین برابر می رسد. در هنگام مصرف هوای فشرده توسط

گونه ای از درایر ها هستند که به وسیله مکانیزم خاص خود و با  درایر های جذبی .به ماشین آالت موجب خسارات زیادی می شود

رطوبت هوای فشرده را کامال خشک و برای مصرف صنایع و ماشین آالت حساس آماده  مولکوالرسیو.وبت استفاده از مواد جاذب رط

 .سازی می کند

 هوا جداسازی کراژنیک هاییونیت کاربرد مولکوالرسیو در  -*

اکساید  نآب ، دی اکسید کربن و نیترو از  front end به منظور جداسازی کراژنیک هوا به اکسیژن و نیتروژن، می بایست هوا در طی فرایند خالص سازی

 این امکان را فراهم می سازند LSX  و ۱۳xو مولکول های و کوچکتر هیدرو کربن تصفیه گردد. مولکوالر سیو ها 

 صنایع بهداشتی  کاربرد مولکوالرسیو در -*

عنوان مثال در سیستم ماسک تنفسی غواصان و آتش مولکوالرسیو همچنین در فیلتر کردن لوازم هوا برای تنفس دستگاه استفاده می شود، به 

 . نشانها

 

 اشنایی با درایر های جذبی و چگونگی احیاء مولکوالرسیو  

  روش های بازسازی یا احیای مولکوالرسیو شامل تغییر فشار )مانند اکسیژن کنسانتره(، گرمایش و خنک کردن با گاز حامل )همانطور که

درجه سانتیگراد تا  175. درجه حرارت بازسازی از  استفاده می شود( و یا حرارت دادن در خالء باال می باشد .اتانول   dehydration در

 تا معمولی اجاق یک در آن دادن حرارت با توان می را سیلیکاژل مقابل، در درجه سانتیگراد بسته به نوع مولکوالرسیو می باشد . 315

سیلیکاژل در معرض آب زیاد می  ژل انواع از برخی حال، این با . کرد احیا ساعت دو در( ایتفارنه درجه 250) سانتیگراد درجه 120

می کمپرسور  در محیط پیرامون ما، ذرات رطوبت همواره وجود دارد و این رطوبت به همراه هوا وارد  ترکند و قابل بازسازی نخواهند بود

شود.به علت فشرده سازی و کاهش حجم چند برابری هوا درصد رطوبت موجود در هوا نیز به همین میزان به چندین برابر می رسد. در 

وذ مقادیر زیادی آب به ماشین آالت موجب خسارات هنگام مصرف هوای فشرده توسط ماشین آالت با کندانس شدن ذرات رطوبت و نف

گونه ای از درایر ها هستند که به وسیله مکانیزم خاص خود و با استفاده از مواد جاذب رطوبت یا پودر  درایر های جذبی .زیادی می شود

 کامال خشک و برای مصرف صنایع و ماشین آالت حساس آماده سازی می کندجاذب رطوبت هوای فشرده را 

  رایرهای جذبی داساس کار 

بدین صورت است که هوای فشرده مرطوب، به داخل تانک جاذب جریان می یابد. با جذب رطوبت توسط مواد جاذب، طی یک فرایند گرمازا، 

هوای ورودی خشک می گردد. مواد جاذب زمانی که از رطوبت اشباع گردند، نیازمند احیاء شدن هستند. این بدان معناست که رطوبت باید از 

 A ، باید دو تانک موازی یک دیگر با عملکرد متداوم حضور داشته باشد. تانک فعالذیلواد جاذب خارج گردد. برای این منظور، مطابق شکل م

 .، در حال احیاء می باشدB هوای مرطوب فشرده ورودی را خشک کرده، در حالی که تانک غیر فعال

https://gatesanat.com/products/air-compressor/
https://gatesanat.com/desiccant-air-dryer/
https://gatesanat.com/desiccant-air-dryer/
https://gatesanat.com/products/air-compressor/
https://gatesanat.com/desiccant-air-dryer/
https://gatesanat.com/desiccant-air-dryer/
https://zagroscompressor.com/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b0%d8%a8%db%8c/
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:  به کمک درایر جذبی احیای مواد جاذبچرخه    

 

 

 

  

 

   

  

 



  

  

 8. 4شکل  

 

 

 :قلمرو تحقیق 

 

 قلمرو موضوعی •

 . استفاده از ضایعات مواد جاذب به عنوان موادساز خوراک کوره جهت تولید کلینکر   •

        قلمرو مکانی تحقیق - •

 انجام پذیرفته،. مارگونکارخانه سیمان این تحقیق در  •

 قلمرو زمانی تحقیق - •

 99 بهار •

 

 به کمک ضایعات مواد جاذب مولکوالرسیو   : تولید کلینکرمواد سازی خوراک کوره ازمایشات 
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 اند از:عبارت مواد جاذب گیری های اندازهشاخص •

 2 -4جدول

  

different 

 

 

 Combinea tions of 
Ekband absorbent 

materials 

 )  ترکیبات مواد جاذب سالم
 (بدون کارکرد 

The ingredients of the 
absorbent material 

worked healthy 

ترکیبات مواد جاذب  کارکرده 
 با دانه بندی سالم

tions of waste 
absorbing materials 

ترکیبات مواد جاذب 
 ضایعات

Margoon Cement 
Mineral 

Compounds 

ترکیبات معدن سیمان 
 مارگون

Permissible 
percentage of 

adsorbent  
additives    

میزان مجاز ترکیبات 
 افزودنی

 

Elements 

 



 

مواد جاذب:  نتایج ازمایشات  اجمالیشرح   

با توجه به اختالف درصد عناصر بدست امده از  که مشخص گردید ارسالی به ازمایشگاه سیمان مارگونسه نمونه مواد بررسی با 

در مواد جاذب به نسبت میزان  na2o میزان اکسید سدیم  ، ko2 ، میزان  اکسید پتاسیم  sio2 یزان سیلیس م -* نمونه ها

  رود  ش میکاهرو به ان عناصر کارکرد و فرسایش مواد تاثیر مستقیم و به سزایی دارد هر چقدر مواد روبه فرسایش برود میزان 

در مواد جاذب به نسبت میزان کارکرد و فرسایش مواد تاثیر  loi میزان افت حرارتی   وal2o3    میزان اکسید الومین   -*

و با توجه ان روبه افزایش می رود و افت حرارتی  الومین عناصر هر چقدر مواد روبه فرسایش برود میزان مستقیم و به سزایی دارد

 به دلیل غنی بودن مواد معدنی ورودی سیمان مارگون  از الومینیوم و سیلیس  امکان استفاده از این مواد در بدستالف اختنتایج و 

فقر الومینوم و سیلیس به سر می برند می تواند کارسازو  ولی در کاخانه های تولیدی که معادن انها ازکارخانه  میسر نمی باشد  این

 موثر  می باشد  

 

 مدل مفهومی :  

 

                                

0.86 36.5 35.64 31.87 23-4 12-15 SiO2 

-0.1 25.95 25.85 22 9-1  3-3.5 Al2O3 

0 1 .1  1.1 1.7 3.5-0  3-3.5 Fe2O3 

-0.23 1.3 1.07 5.58 53-17  43 CaO 

-0.45 1.98 1.53 1.52 2.5-0 1.7 MgO 

0.06 0.06 0.12 0.21 00.00 <0.5 SO3 
7.25 6.75 14 00.00 1.5-0 <0.2 Na2O 

-9.75 11.25 1.5 00.00 0.8-0 <0.2 K2O 

------ ------ ------ 00.00 00.00 <0.1 Cl 

4.38 16.64 21.02 27.39 37-7 <30-35 LOI 

(loss) 

------ ------ ------ 00.00 00.00 <1.5-2 FCaO 

------ ------ ------ 00.00 00.00 <0.7 IR 

------ ------ ------ 90.27 ------ 00.00 Total 

------ ------ ------ 4.80 120-55 90-100 LSF 

------ ------ ------ 1.34 4.3-1 2-2.6 SM 

------ ------ ------ 12.94 2.1-0.7 1.2-1.6 AM 

------ ------ ------ -370.32 ------ 60-65 C3S 

------ ------ ------ 370.74 ------ 15-20 C2S 

------ ------ ------ 55.42 ------ <8 C3A 

------ ------ ------ 5.17 ------ 10-12 C4AF 

0.8345       14.15 14.99        10.91 ------ 0.6 A.k.eq 

میزان مقاومت کلینکر 
 خروجی

 



     متغیرها     
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 : فرضیه های تحقیق  

 ؟داری داردتأثیر معنی ایا میزان مجاز فرسایش مواد بر روی مقاومت کلینکر خروجی -1

 ؟داری داردتأثیر معنی درصد مجاز به عنوان افزودنی مواد ساز بر روی کیفیت کلینکر خروجی کورهایا  -2

 ؟داری داردتأثیر معنیایا میزان همگن سازی مواد افزودنی بر کیفیت کلینکر خروجی   -3

 ایا تیپ مواد جاذب بر روی کیفیت کلینکر تاثیر معنی داری دارد ؟ -4

 داری دارد؟تأثیر معنیمجاز فرسایش مواد بر روی حفظ محیط زیست آیا میزان  -5

 ؟داری داردتأثیر معنی زیست از انتشار ضایعات مواد به محیطجلوگیری ایا  -6

 ؟داری داردتأثیر معنی بر روی محیط زیست نوع و تیپ مواد جاذب ایا  -7

 

 نتیجه گیر ی از فرضیه ها :

ها فرضیه ها و بررسی اختالف نوسان عناصر در قبل از فرسایش و پس از فرسایش اکثریت پارامتر با توجه به ازمایشات بدست امده 

 نشان از  تاثیر چشم گیر و معنی دار فرضیه استنباط شده در فرضیه های  پیش از انجام ازمایشات دارد ./
 

 متغییر های پژوهش:

         الف:متغیرهای مستقل:

 میزان مقاومت کلینکر خروجی 

 حفظ محیط زیست

       : متغیرهای وابسته:ب

میزان همگن سازی مواد ، رها ،  درصد افزودن مواد به عنوان افزودنی،  فرسایش مواد جاذبمیزان ؛  نوع ) تیپ ( مواد جاذب 

 ، درصد  و میزان عناصر موجود در مواد جاذب نکردن ضایعات مواد در محیط 

 روش گرداوری اطالعات :  

            هایی پیرامون موضوعبررسی و مطالعه کتاب -1

 داخلیمقاالت داکیومنت ها و استفاده از  -2

 در محل واحد کنترل کیفی سیمان مارگونانجام ازمایشات عملی  -3

 جلوگیری ازانتشار به محیط

  مواد همگن سازیمیزان ضروت 

 درصد مجاز به عنوان  افزودنی

 میزان مجاز فرسایش مواد جاذب 

حفظ محیط زیست و جلوگیری 

 ازانتشاار گازهای گلخانه ای 
 نوع و تیپ مواد جاذب  



 داکیومنت ها شرکت های تولید تجهیزات هوای فشردهاستفاده از  -4

 نتیجه گیری کاربردی : 

مارگون به دلیل غنی بودن مواد معدنی ورودی سیمان مارگون  از الومینیوم و سیلیس  امکان استفاده از این مواد در کارخانه  1

 میسر نمی باشد  

مواد جاذب ضایعاتی در دیگر کارخانه سیمانهایی که ترکیبات مواد معدنی ورودی از فقر الومینوم و سیلیس به سر استفاده از  -2

 می تواند کارسازو موثر  می باشد  می برند 

هر چقدر مواد روبه  در مواد جاذب به نسبت میزان کارکرد و فرسایش مواد تاثیر مستقیم و به سزایی دارد sio2 میزان سیلیس -3

 فرسایش برود میزان سیلیس ان کاهش می یابد  

هر چقدر  سایش مواد تاثیر مستقیم و به سزایی دارددر مواد جاذب به نسبت میزان کارکرد و فر ko2 میزان  اکسید پتاسیم  -4

 مواد روبه فرسایش برود میزان پتاسیم ان کاهش می یابد  

هر چقدر  در مواد جاذب به نسبت میزان کارکرد و فرسایش مواد تاثیر مستقیم و به سزایی دارد na2o میزان اکسید سدیم  -5

 مواد روبه فرسایش برود میزان سدیم ان کاهش می یابد  

هر چقدر مواد  در مواد جاذب به نسبت میزان کارکرد و فرسایش مواد تاثیر مستقیم و به سزایی دارد loi میزان افت حرارتی   -6

 روبه فرسایش برود میزان پتاسیم ان افزایش می یابد  

هر  در مواد جاذب به نسبت میزان کارکرد و فرسایش مواد تاثیر مستقیم و به سزایی دارد al2o3 میزان عنصراکسید الومین  -7

 چقدر مواد روبه فرسایش برود میزان  درصد عنصر الومین ان رو به افزایش می رود  

 

 و بهره برداری از ضایعات مواد :  تجهیزات  تعمیر نگهداری درنکات راهبردی  و تذکرات مهم

مربوط به هوای  فیلتراسیون تجهیزات خشک سازی  بخصوصتعمیر و نگهداری   فرایندو  pm اجرای به موقع  استضروری  *

 فشرده در کمپرسور به جهت افزایش طول عمر و راندمان مواد جاذب مورد تاکید پرسنل تعمیرات واقع گردد 

ت کلینکر پیش از زمان استفاده حتما تمامی تیپ ضروری است در صورت استفاده ازضایعات مواد جاذب در مواد سازی پخ -* 

 های مواد جاذب مورد انالیز و ازمایش قرار گیرد 

 :های تحقیقمحدودیت

 ی در این زمینه لمدر دسترس نبودن منابع موثق ع •

 دریافت به موقع نتایج ازمایشاتعدم  •



  دستگاههای االینده سنج تست هوای خروجی درایر ضرورت وجود  •

 

 : و ماخذ منابع  
 
 

 WordPress :جهان کمپرسوراستفاده از داکیومنت های  -*

 استفاده از داکیومنت های اطلس کوپکو  -*

 داکیومنت های شرکت هواسان تبریزاستفاده از  -*

 تالیف و ترجمه سعید پروین ینا رما لمللیابین صیاغو مرکزمقاله  -*

 -بخارست-2013Revista de Chimie، گرمایش معمولی در مقابل مایکروویواکتبر  3Åبازسازی غربالهای مولکولی مفاله  -*

متعارف اولتراسونیک / مایکروویو به عنوان ابزاری جدید برای پروژه: تکنیک های غیر  1150-1146(: 10) 64 -نسخه اصلی

 فرآیندهای غیر شیمیایی و شیمیایی

 جناب اقای مهندس عقیقی و دیگر همکاران در ازمایشگاه شیمی  ازمایشگاه کنترل کیفی کارخانه سیمان مارگون  -*

 داشته ها و تجربیات فردی در گذشته  -* 

 استفاده از فضای مجازی  -*

 

THE END 

https://jahancompressor.com/
https://jahancompressor.com/
http://wordpress.org/

