
  به نام يزدان بخشاينده

  

  ري-عنوان: بررسي تاثير شرايط دمايي محيط بر عملكرد دستگاه ايكس

  شركت سيمان فارس بهره بردار ايكس ري –تهيه كننده: سعيد سيفايي فرد 

  

  چكيده:

 لذا حصوللزوم حفظ يكنواختي در مواد خام در صنعت سيمان بر كسي پوشيده نيست. 

اههاي اندازه گيري، باالخص دستگاه ايكس ري امري عملكرد دستگ دقتاطمينان از 

محيط  اجتناب ناپذير مي نمايد. يكي از عوامل تاثير گذار بر عملكرد اين دستگاه دماي

در  SiO2تكتور اندازه گيري كننده سيليس و بالطبع درصد بوده كه تاثير مستقيم بر د

  .دارد SiMو  L.S.Fمواد خام و در نهايت 

  

  مقدمه:
 وزه در صنعت سيمان لزوم بررسي و توجه به عملكرد دستگاههاي اندازه گيري وامر      

كاركرد آنها، با توجه به باالتر رفـتن سـطح اسـتانداردها، لـزوم      دقتحصول اطمينان از 

كننـده هـا    و بهبود كيفيت، حفظ يكنواختي و وجود رقابت شديد در بـين توليـد   حفظ

  اجتناب ناپذير است.

ــه كــه       ــرين  -مطلعيــد دســتگاه ايكــسهمانگون ــر اســتفاده ت ري امــروزه يكــي از پ

دستگاههاي اندازه گيري در صنعت سيمان است كـه نبـود حتـي مقطعـي آن ميتوانـد      

باعث ضررهاي جبران ناپذيري گـردد و بـه همـين نسـبت بـه دليـل فـن آوري بسـيار         

  است.پيشرفته بكار گرفته شده در اين دستگاه از حساسيت بااليي نيز برخوردار 

لذا در اين مقال سعي شده تا تاثير شـرايط حرارتـي محـيط و نمونـه بـر روي دسـتگاه       

  رد بررسي قرار گيرد.وري م-ايكس

  

  روش آزمون:

درجه  30و25،20(دماهاي دماييتيمار 3نمونه در  4تعداد جهت انجام اين آزمايش      

يب كه ابتدا و مطـابق بـا   سانتيگراد) و در سه تكرار مورد استفاده قرار گرفتند. بدين ترت

نمونـه   4قرار گرفـت و هـر    سانتيگراد درجه 25ري -استاندارد دماي محيط اتاق ايكس



 سـانتيگراد  درجه 20توسط دستگاه آناليز شده و نتايج ثبت گرديد. سپس دماي اتاق به 

تقليل پيدا كرد و در اين شرايط نيز همان نمونه ها مجدداً آنـاليز شـدند و سـپس ايـن     

بـار   2نيز تكرار و نتايج ثبت گرديد. ايـن رونـد    سانتيگراد درجه 30ر دماي اتاق عمل د

و پس از بررسي آمـاري نتـايج زيـر     هديگر هركدام به فاصله يك روز مجدداً تكرار گرديد

  حاصل شد:

شـود كـه تغييـر دمـاي محـيط اتـاق        مشاهده ميزير  با توجه به نتايج بدست آمده     

 يتـاثير  ، آلومينيوم، كلسيم و آهن بي تاثير بوده ولـي منيزيوم ميزان بر روي ري-ايكس

 5سيليس دارد، به طوريكه با كـاهش دمـاي محـيط بـه ميـزان       مستقيم بر روي ميزان

با درصد كاهش در ميزان اكسيد سيليس را شاهد هستيم و به همين ترتيب  1/0جه، در

درصـدي در اكسـيد    15/0حدوداً  افزايشدرجه شاهد  5افزايش دماي محيط به ميزان 

بـه ترتيـب بـا     .L.S.Fسيليس ميباشيم كه با توجه به ضريب اكسيد سيليس در فرمول 

 مواجه ميشويم. .L.S.Fدر  واحدي 1و كاهش  واحدي 1افزايش حدوداً 

    

Sample: KF 

%MgO %Al2O3 %SiO2 %CaO %Fe2O3 SiM L.S.F. 

At 25   ̊c 1.46 2.49 14.60 41.72 3.20 2.57 90.91 

At 30   ̊c  1.48 2.52 14.77 41.71 3.20 2.58 89.88 

At 20   ̊c 1.47 2.50 14.51 41.70 3.21 2.54 91.32 

  
Sample: Rm1 

At 25   ̊c 1.77 3.46 20.61 37.97 4.66 2.54 58.58 

At 30   ̊c  1.76 3.51 20.99 37.93 4.65 2.57 57.53 

At 20   ̊c 1.78 3.48 20.55 37.92 4.64 2.53 58.64 

  

Sample: Rm2 

At 25   ̊c 1.44 2.43 13.41 42.56 3.61 2.22 99.53 

At 30   ̊c  1.45 2.47 13.65 42.58 3.60 2.25 97.96 

At 20   ̊c 1.44 2.45 13.34 42.59 3.63 2.19 99.97 

  
Sample: Rm3 

At 25   ̊c 1.45 2.73 14.75 41.91 3.74 2.41 90.08 

At 30   ̊c  1.44 2.43 15.03 41.98 3.70 2.45 88.45 

At 20   ̊c 1.45 2.40 14.69 41.97 3.70 2.41 90.51 

  

و قابل اغمـاض بـه    ديده شدهشايد بسيار ناچيز  ،در حالت كلي اين مقادير تغييرات     

ر مـواد خـام، ايـن    نظر آيند ولي با توجه به مطالب ذكر شده و لزوم حفـظ يكنـواختي د  



د. بـه  ند باعـث بـروز مشـكالت عديـده شـو     نـ توان مقادير زياد هم بوده و در مواردي مي

ري، يـك  -اتـاق ايكـس   دماييطوريكه ممكن است در صورت عدم رعايت شرايط بهينه 

سيلو يا يك پايل مواد خام، بي دليل مورد تاييد يا ترميم قرار گيرد كه نتـايج حاصـل از   

باعث بروز مشكالت متعددي از جمله زودپخت يا ديرپخت شدن مـواد  هركدام مي تواند 

ندگي در اجاق و پيشگرمكن و يا برعكس كوتينگ شـويي در كـوره،   بخوراك كوره، چس

و بـه همـين    تغيير در تركيب شيميايي كلينكـر  ،باال يا پايين رفتن بي مورد وزن ليتري

  ترتيب مشكالت ديگري براي واحد توليد سيمان گردد. 

ري را يادآور شـده  -نتايج حاصل از تحقيق فوق لزوم حفظ شرايط دمايي اتاق ايكس     

  و بر عدم وجود نوسان در دماي اتاق تاكيد دارد.

  

  اما دليل چيست؟

همانگونـه كـه ميدانيـد در    تكتـور سـيليس برميگـردد.    دليل اين اتفاق به ساختار د     

ه هادي استفاده ميشود كه به طـور  ري از عناصر نيم-تكتور سيليس در دستگاه ايكسد

) به همراه عنصـر اينـديوم   Sbمشخص در اين نمونه تركيب عنصر نيمه هادي آنتيموان(

)In( .به كار گرفته شده است  

هميشه در صنعت نام عناصر يا تركيبات نيمه هادي بـا دمـاي محـيط گـره خـورده           

گستره دمايي خاصي تعريـف   است. از اين بابت كه براي هر عنصر يا تركيب نيمه هادي

آن عنصر يا تركيب در آن گستره دمايي بهتـرين نمـايش و عملكـرد را خواهـد     شده كه 

  داشت.

علت نيز چنين است كه عدم رعايـت گسـتره دمـايي اسـتاندارد مخصـوص بـه هـر             

تركيب يا باعث ايجاد نشتي در كريستال مربوطه شـده و مقـادير نمـايش داده شـده از     

تكتـور ميگـردد كـه    اعث كاهش عملكرد بهينـه كريسـتال د  ي بيشتر بوده يا بمقدار واقع

  بالطبع مقادير كمتر از واقعيت را نمايش خواهد داد.

 سيليس خود عنصـري نيمـه هـادي اسـت و همچنـين در تركيـب كريسـتال مـورد            

بهره گفته شده است (آنتيمـوان)  تكتور آن نيز از عنصر نيمه هادي ديگري استفاده در د

  كه اين موضوع اهميت رعايت گستره دمايي بهينه براي آن را دو چندان مينمايد.

 

  



ري مورد استفاده در كارخانه سـيمان فـارس از برنـد    -گاه ايكسشايان ذكر كه دست     

Oxford  و مدلMDX-1000  ري در -پر استفاده تـرين دسـتگاه ايكـس   ميباشد كه

توانـد   تايج حاصـل از ايـن تحقيـق مـي    كارخانه هاي سيمان در سطح كشور است. لذا ن

  مورد استفاده بسياري از همكاران در واحدهاي آزمايشگاه و كنترل كيفيت قرار گيرد.

  

 .ي قرار گرفـت در بخش ديگري از اين آزمايش تاثير شرايط دمايي نمونه مورد بررس     

درجه  70 بدين ترتيب كه دماي نمونه تهيه شده(رينگ و قرص) با بهره گيري از آون تا

 گرديدانجام  محيطي بهينه  در شرايط ري-ايكس سانتيگراد باال برده شد و سپس آناليز

 25كه در مورد كليه نمونه ها نتايج با حالـت معمول(دمـاي رينـگ و قـرص در حـدود      

) تفاوت محسوسي در هيچيك از عناصر ديـده نشـد. همچنـين همـين     سانتيگراد درجه

نيز انجام گرديد كه نتـايجي مشـابه بـا مرحلـه قبـل       دسانتيگرا درجه -5طرح با دماي 

اين نتايج نيز نشانگر اين مطلب است كه باالتر يا پايين تر بودن دماي مـواد   حاصل شد.

  ري نخواهد داشت.-شده هيچ گونه تاثيري در نتايج آناليز ايكس يا نمونه تهيه


