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 بنام حق

 فرآیند تولید آهکبررسی 

سپس به  می گردد. ذخیرهیافته و  از معدن به کارخانه انتقال 1دارد ابتدا سنگ آهک که برای تولید آهک وجوددر روشی 

سنگ معدن توسط فیدر به داخل سنگ شکن  باشد منتقل می گردد.ابتدای خط تولید که یک فیدر)خوراک دهنده( می 

این دانه بندی متناسب با نوع کوره و روش پخت آهک که در مرحله  ریخته شده و دانه بندی مورد نظر بدست می آید.

و وزن مخصوص آن  3. درجه سختی سنگ آهک می باشد متر سانتی 14از حداقل یک تا حداکثر  ،گیرد بعد صورت می

  .متر مکعب می باشد گرم بر سانتی 71/2

ه تر از آنچریز کم قل می گردد و با سرند کردن مواد دانه هایتخرد شده توسط یک نوار نقاله به یک سرند من آهکسنگ 

ها  )این دانهگردد یمذخیره برای کوره مورد نیاز می باشد از سایر دانه ها جدا شده و توسط نوار نقاله در محل مشخصی 

 (.عنوان محصول فرعی کارخانه محسوب می شونده وان پودر سنگ و شن و ماسه آهکی بعنه ب

 

خرد  هکآرحله سنگ مدر این  گردد. منتقل می)محوطه روباز دپوی سنگ( مواد با دانه بندی مورد نیاز نیز به یک انبار 

 شده با دانه بندی مورد نظر آماده انتقال به کوره می باشد.

فراهم  د در محل معدنضایعات زیرسایز در مرحله خردایش، چنانچه امکانات انجام این فرآین %20با توجه به تولید حدود 

 ابد.یباشد بهتر است که این مراحل در آنجا انجام گیرد و سنگ دانه بندی شده به محل کارخانه انتقال 

سب با نوع )متنا درجه سانتیگراد 1200تا  900ود در کوره عمل تکلیس سنگ آهک صورت گرفته ودر درجه حرارت حد

 گردد. تبدیل می اکتیو سنگ آهک و نوع کوره( سنگ آهک به آهک

CaCO3                    CaO+CO2 

گرم  44و  اکتیو گرم آهک 56گرم سنگ آهک 100از هر  پخت آهک می گویند.یا  2کلسینیشناین واکنش شیمیایی را 

 گازکربنیک بدست می آید.

 

 

                              
1Lime Stone   

Calcination 2 
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آنها  و مقایسه عملکرد  به معرفی ه در ادامهگردد ک برای پخت آهک از کوره های مختلفی استفاده می به طور معمول

 پرداخته می شود.

 مقایسه انواع کوره های پخت آهک 

 معموال انتخاب بهترین و مناسب ترین فرآیند تولید براساس فاکتورها و عوامل متعددی صورت میگیرد که اهم آنها

 عبارتنداز:

 قابلیت تولید محصول با مشخصات الزم -

 نیاز به سرمایه گذاری کمتر -

 راندمان باال تر تولید -

 هزینه نگهداری و تعمیرات کمتر -

 مصرف انرژی کمتر  -

 سایز سنگ آهک قابل دسترس -

با  شدهدانه بندی قسمت آماده سازی، انتقال و ذخیره سازی سنگ آهک  صنعتی، مختلف تولید آهک هایدر کوره

 تفاوت اساسی برای تولید محصول به نوع استفاده بستگی دارد. .تفاوت عمده ای با یکدیگر ندارد و یکدیگر مشابه بوده

 کوره های دوار 

یک سیستم چرخاننده و رولهای  ،ها متشکل از یک لوله با قطر و طولهای مختلف بسته به ظرفیت تولید این نوع کوره

 نگهدارنده می باشد.

مشعلی با ظرفیت حرارتی  ،و یا بدنه اصلی کوره از داخل توسط آجر نسوز عایق گردیده و در مرکز خروجی کورهلوله 

 متناسب نصب گردیده است.

ه سمت خوراک یا سنگ آهک با دانه بندی یک دست از سمت مقابل مشعل وارد و در اثر شیب موجود با شروع دوران ب

درصد حجم کوره را اشغال می نماید و  20سنگ آهک موجود در کوره حداکثر  رامی حرکت می نماید. مقدارخروجی به آ

 درصد حرارت مشعل صرف گرم کردن سطوح غیر موثر کوره می گردد. 80

باشد و در نتیجه بخش قابل توجهی از  پذیر نمیبه دلیل افزایش بیش از حد وزن ، استفاده از الیه نسوز ضخیم امکان

 مادون قرمز از بدنه کوره منتشر می گردد.انرژی به صورت تشعشع 
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 باشد.یالیه نسوز تحت تنش مکانیکی حاصل از چرخش بدنه کوره بوده که دارای عمر مفید کوتاهی م از طرفی

 دارد.تی کوره نن حراردر عمل اضافه نمودن پیش گرمکن و کولر در ابتدا و انتهای کوره تاثیر چندانی در افزایش راندما

اد یاد و ایجزمصرف انرژی  به دلیل استهالک و نیز یافتهدر کشورهای توسعه ه های دوار برای تولید آهک و دولومیتکور

 یت کلسینهدولوم وآلودگی زیست محیطی منسوخ گردیده به شکلی که در اروپا تقریبا هیچ کوره دواری برای تولید آهک 

 شود.به کار گرفته نمی

 کوره های شفت 

 مقاوم فوالدی سیلندر یک عنوان به توان می را کوره نوع این. باشد می عمودی شفت کوره ، ها کوره از دیگری رایج نوع

 به آرامی به که حین همان در و شده شارژ کوره باالی از آهک سنگ. کرد توصیف شده پوشانده نسوز مواد با که ایستاده

 های کوره بر عمودی کوره اصلی مزیت .گردد می انجام 3کلسینیشن فرآیند ،گردد تخلیه تا کند می حرکت پایین سمت

 باشد.سوخت ،کاهش قابل مالحظه در استهالک و نیاز به تعمیر و نگهداری می باالتر بازدهی دوار

  بود. نخواهد سال 8 از کمتر ها کوره نسوز پوشش عمر. راحتی راهبری کوره را به عهده بگیرد به تواند می اپراتور یک

باشد ولی پائین بودن یظرفیت مشابه کمی باالتر م با دوار های کوره با مقایسه در عمودی های کوره نهائی اجرایی هزینه

 ترین سرفصل هزینه هایتعمیر و نگهداری و نیز کاهش قابل مالحظه مصرف سوخت که شاخص و هزینه های جاری

 ید.نمای باشد، سودآوری سرمایه گذاری را تضمین مجاری می

ک کوره ی اجزای اصلیآن و همچنین  جریان گاز ومواد  جهت جریانو ( شماتیک یک کوره شفت عمودی 1در شکل )

 نشان داده شده است. آنو مکانیزم انتقال حرارت  آهکی دوار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 وارانتقال حرارت در یک کوره د(: شماتیک یک کوره شفت عمودی، اجزای کوره دورانی و مکانیزم 1شکل )
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 انواع کوره های شفت

 های شفت با تکنولوژی ابتدائیکوره 

های شفت فیوژن ها از نظر ظاهری شبیه به کورههاین کور

 باشند ولی دارای تکنولوژی کامال متفاوت و ابتدائی هستند.می

منطقه ها سقفی بخش پیش گرمکن را از بخش در این کوره

   نماید.جدا می 4پخت

های کوره از درقسمت جدایش فضای خالی وجود دارد که مشعل

در محیط کوره نصب  12الی 8 دمنده معمولی در تعداد  نوع

 اند.شده

ای هر یک بخشی از سنگ آهک داخل ها به صورت نقطهمشعل

دما بیش از  ،دهند. در نقطه هدف مشعلکوره را هدف قرار می

ها اما بد و در فضای باال و پائین و بین مشعلیااندازه افزایش می

نتیجه کیفیت محصول کامال  به حد کافی نمی رسد در

 باشد.یکنواخت میغیر

از سوی دیگر به دلیل مسیر ارتباطی ایجاد شده بین منطقه 

 ،هاق مجرای دمنده مشعلپخت کوره و فضای بیرون از طری

باشد لذا نمیدر داخل کوره میسر  امکان افزایش فشار منفی

 با این فشار باشد.فشار داخل کوره همان فشار اتمسفریک می

باشد چرا که با کاهش سانت می 14الی 7سایز سنگ مصرفی

ها میزان هوای فضای بین سنگ سایز سنگ و باریک شدن

ورودی کوره کاهش پیدا کرده و خروج گازهای حاصل از احتراق 

 گردد.با مشکل مواجه می

این  و باشد مرتفع گردیدهداخلی میا سیستم تزریق پیشرفته که دارای فشار منفی بهای شفت فیوژن کوره این ایراد در

 الی 2.5با سایز  هائیسنگ ،سازد ضمن پخت یکنواخت و تولید محصول مرغوب با مصرف انرژی بهینهکوره ها را قادر می

 متر را نیز به راحتی پخت نماید.سانتی 3

       یابد.به شدت کاهش می و تولید سنگ دانه بندی شده خردایشفرآیند ضایعات حاصل از  بدین ترتیب

 

 

 

                              
Heating Zone4  
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 کوره های سینگل شفت فیوژن 

، ینه انرژیصرف بهکوره های شفت با تکنولوژی فیوژن آخرین تکنولوژی تولید آهک و دولومیت کلسینه می باشد که با م

مام شده تا قیمت باستهالک ناچیز، راهبری تمام اتوماتیک ، محصولی مرغوب و هزینه تعمیر و نگهداری بسیار پائین، 

 کامال اقتصادی تولید می نماید.

 36سازه اصلی این کوره ها به صورت ستونی ایستاده با ارتفاعی حدود 

 5کوره باشد که شارژ سنگ آهک از قسمت باالئیمتر از سطح زمین می

 انجام می گیرد.

و زیر سایز، توسط  ج از هاپر و جداسازی خاکخروسنگ آهک پس از 

 به قسمت ورودی سنگ آهک منتقل می گردد.  6سیستم باالبرنده

 طراحی گردیده که فشارمنفی Air Lockبه صورت  شارژ کورهسیستم 

 داخل کوره به صورت کامل حفظ گردد.

 نماید و پس از مدتسنگ آهک تمام فضای داخلی کوره را اشغال می

درجه 200-800با دمای   7گرمساعت با عبور از منطقه پیش 24حدود 

درجه  800-1050با دمای   8گراد، سپس منطقه کلسینیشنسانتی

حدود  تا دمای 9خنک کنندهگراد و بعد از آن با عبور از منطقه سانتی

خارج  از محیط کوره 10تخلیهدرجه خنک گردیده و توسط سیستم  50

 می گردد.

ها ترین بخشاصلی تعمیر و نگهداریو  هزینه سوختی جاری یک واحد تولیدی آهک، در سر فصل هزینه ها

 باشد. می

 زند.گذاری را رقم میهزینه، سودآوری یا غیراقتصادی بودن سرمایه هایکاهش یا افزایش این سرفصل

باشد و گراد میسانتیدرجه  50گراد و محصول خروجی حدود درجه سانتی 200در این کوره ها دمای گاز خروجی حدود 

درجه  50بیش از  ، دمای بدنه کوره حتی در منطقه پختاستمتر سانتی 60با توجه به ضخامت الیه نسوز که حدود 

 گراد نخواهد بود.سانتی

ولید تیشن و بدین صورت کامال واضح است که تقریبا تمامی انرژی حرارتی حاصل از سوختن سوخت صرف واکنش کلسین

 گردیده و کوره دارای راندمان حرارتی بسیار مطلوبی می باشد.محصول 

                              
5 Charging Device 
6 Skip 

7Preheater 

8 Calcination 

9 Cooling 

10 Discharge 
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ینه باشد و بنابراین استهالک و هزها، به دلیل ثابت بودن بدنه کوره، اجزا متحرک بسیار کم و محدود میدر این کوره

 باشد. تعمیر و نگهداری تجهیزات بسیار کم و غیر قابل مقایسه با کوره های دوار می

شوند بلکه تنها باعث انتشار حرارت به بیرون از کوره نمیه ، نره ها با کنترل جریان هوای ورودیین کواز سوی دیگر ا

درصد شده که مناسب برای فرآیند تولید کربنات کلسیم  25با غلظت حدود  (CO2) گاز دی اکسید کربن باعث ایجاد

 باشد.( نیز میPCCرسوبی )

 

 ت عمودیشرح فرآیند پخت آهک در کوره های تک شف

از نوع عمودی و یا  که پس از استخراج سنگ کربنات کلسیم از معدن و رساندن آن به سایز مناسب در کوره پخت آهک

 با توجه به بررسی های انجام شده شفت می باشد این ماده معدنی تبدیل به اکسید کلسیم یا همان آهک اکتیو می گردد.

  .می باشند معروف کوره های پخت آهک با کیفیت ایده آلاین نوع از کوره ها به اقتصادی ترین نوع 

 

در این نوع از کوره ها هیچ فضای خالی در ستون سنگ آهک 

وجود ندارد و سوخت پس از تزریق در فضای موجود بین 

های سنگ واکنش کرده وگرمای الزم برای واکنش دانه

 کلسینیشن را ایجاد می نماید.

گردیده و با جذب حرارت  هوای محیط از پائین کوره وارد

های پخته شده، حرارت مناسب برای ورود به منطقه  سنگ

سوخت در این منطقه تزریق گردیده  نماید.پیدا می اشتعال را

ها شکل می گیرد. دما در این  در فضای بین سنگ احتراقو 

درجه هم می رسد که باعث پخت  1100 منطقه به حدود

 . گردد مطلوب و یکنواخت سنگ آهک می

                         CaCO3 + heat → CaO + CO2 
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 -180های منطقه پیش گرم داده و با دمای حدود  داغ، گرمای خود را به سنگ هوای در مسیر عبوری به سمت باال،

درجه داشته، دمـای بدنه کوره در منطقه  60محصول خروجی نیز دمـای کمتر از  .درجه از کوره خارج می شود 150

  درجه می باشد. 50پخت نیز حداکثر حـدود 

 

 ای دارد.انرژی بهینهباشد و به همین دلیل مصرف اصول کار این کوره همسو با اصول ترمودینامیک می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modular Single Shaft Lime Plant 
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 کوره های دبل شفت 

 کاربرد دارد.تن در روز  1000تا  300هک با ظرفیت شفت برای تولید آاین نوع از کوره های 

 

کوره های دبل شفت به دلیل استهالک باالی تجهیزات 

های نسوز به دلیل شوک تزریق هوا، آسیب دیدن الیه 

حرارتی مداوم، مصرف برق زیاد و احتیاج مداوم به 

ی تعمیر و نگهداری، دارای هزینه بهره برداری باالتر

ها  نسبت به کوره های سینگل شفت دارند. این هزینه

 سال کارکرد افزایش بیشتری می یابد. 5پس از 

 

های های دبل شفت نسبت به کوره مصرف گاز در کوره

باشد ولی این کمتر می درصد 4الی  3حدود نگل سی

مصرف  ،ها به دلیل نیاز به تزریق هوای تحت فشارکوره

برق زیادی در به کارگیری کمپرسورهای هوای فشرده 

 11متناوب داشته و از طرف دیگر به دلیل روش پخت

شوک حرارتی می نماید که آسیب جدی به الیه   ایجاد

 نماید.مینسوز وارد 

های  مومی، کورهتن در روز برای تولید آهک اکتیو با مصارف ع 1000تن تا  300مجموع برای واحدهائی با ظرفیت در 

 گردد.میمی تواند پیشنهاد با در نظر گرفتن مشکالت آن دبل شفت 

ران اقدام به گذاایههای سینگل شفت بسیاری از سرم کوره تعمیر و نگهداریاین در حالی است که به دلیل هزینه پایین 

 نمایند.هک با ظرفیت بیشتر می آتنی برای تولید  100نصب چند کوره سینگل 

ت ها با ین شرکدر حال حاضر چندین کوره دبل شفت در ایران در حال کار می باشند که با بررسی های انجام شده، ا

 و هزینه های عمده ای در بهره برداری مواجه می باشند. مشکالت

 

 

 

                              
11 periodic calcination 

mailto:info@parsdolomite.com
http://www.parsdolomite.com/


   

 88610962فکس:   ,88610960-1تلفن:  2واحد  2تهران، میدان شیخ بهایی، خیابان ونک، بن بست خواجوی کرمانی، پالک                  9

info@parsdolomite.com www.parsdolomite.com,  

 

 

 

 

 

 دبل شفتشرح فرآیند پخت آهک در کوره های 

 

از میانه به  باشند کهستون ایستاده میدر واقع دو  این کوره ها

 یکدیگر

 دهند.یک عملیات پخت را انجام میمتصل شده اند و به تناوب هر  

ها در سیکل تناوبی اول جریان هوا از باال تحت فشار کمپرسور 

یابد تا به منطقه جریان میوارد کوره شده و به سمت پائین 

 پخت برسد.

درجه تولید و  1000سوخت دمای حدود  احتراقدر این ناحیه با 

 گیرد.واکنش کلسینیشن انجام می

در ادامه گازهای حاصل از احتراق به سمت پائین ادامه مسیر 

داده و از کانال ارتباطی به شفت دوم کوره راه پیدا کرده و از 

 گردد.حرکت کرده و خارج میمسیر آن به سمت باال 

این عمل پس از اتمام سیکل کاری متوقف شده و با  معکوس 

شدن جهت جریان هوا عملیات پخت در ستون کوره دوم تکرار 

 گردد.می

ها تغییرات دمای با توجه به شرح فرآیند پریودیک این کوره

افتد که به شدت عمر مفید آنها را مداوم در الیه نسوز اتفاق می

دهد و از سوی دیگر با توجه به جهت جریان هوای هش میکا

ستون کوره از باال به پائین نیازمند مصرف انرژی  یکگرم در 

برای مقابله با افت فشار زیاد  یادی برای تهیه هوای تحت فشارز

و نیز  ناشی از گذر جریان گاز از مسیر طوالنی دو ستون کوره

مقابله با اصول ترمودینامیکی انتقال هوای گرم از باال به پائین 

 می باشد.
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 مقایسه فرآیند پخت آهک درکوره سینگل شفت و دبل شفت

های سینگل شفت جریان هوا و گازهای حاصل از احتراق همسو همانگونه که در شرح فرآیندها توضیح داده شد در کوره

ایجاد  منفی مختصری که با فن سانتریفیوژ ربا ایجاد فشانماید و با اصول ترمودینامیکی از پائین به باال حرکت می

 گردد.کار کوره فراهم می ، شرایطگرددمی

نوع کوره با توجه به یکنواختی فرآیند پخت در واقع دمای هر نقطه از الیه ریفرکتوری کوره تقریبا همیشه ثابت در این 

 گردد.بوده و هیچ شوک حرارتی ایجاد نمی

سال نخواهد  8عدم ایجاد شوک حرارتی ضامن پایداری و دوام الیه نسوز بوده به طوری که عمر مفید این الیه کمتر از 

 بود.

یت بین کوره ها در ظرفیت تولیدی می باشد چرا که به دلیل شکل و فرم مشعل های تزریق سوخت، قطر کوره محدود

ساعت مقداری  24تولید حدود یکصد تن محصول در  ،های سینگل شفتبرای کورهباشد. لذا دارای محدودیت می

 باشد.اقتصادی و مناسب می

 باشد.تن کامال اقتصادی می 400الی  300این کوره ها ظرفیت تا برای افزایش ظرفیت تولید با طراحی مدوالر 

می توان از قطر بزرگتری برای طراحی کوره استفاده  در کوره های دبل شفت به جهت تفاوت در نوع و آرایش مشعل ها

و نیاز به بودن فرآیند گردد ولی پریودیک ساعت را نیز شامل می 24تن در  1000ی تا یایجاد ظرفیت ها قابلیتنمود که 

باشد که موجب مصرف الکتریسیته بیشتر و نیز استهالک شدید الیه عیوب اصلی این سیستم می زتزریق هوای مصرفی ا

 نسوز را به همراه خواهد داشت.

در کوره های دبل شفت نسبت به سینگل به ازای هر تن محصول های انجام شده میزان مصرف گاز با توجه به بررسی

نماید که در واقع برق بیشتری مصرف می onkWh/t 20حدود در باشد ولی کمتر می  ont/3m 8~6 حدود  شفت

 .دارند یهزینه مصرف انرژی بیشتر
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 اجزای کوره های عمودی

اطراف  های کوره در باشد مشعل می کننده منطقه پخت و منطقه خنک ،کوره دارای سه قسمت منطقه پیش گرمکن

 :های زیر تشکیل شده است از قسمتکوره شفت شوند.  منطقه پخت تعبیه میآن و در 

 

 اسکلت فلزی  -

سیستم ایرالک شارژ سنگ  اسکلت فلزی شامل بدنه کوره،

طبقات مختلف و  راهروها و سیستم تخلیه آهک پخته ،آهک

و سیلیکون  چنین دودکش ها و لوله های هوا رسانی هم

  .باشد می غبارگیر

  12الیه نسوز -

های الیه مختلف از مواد نسوز )انواع آجر چند در این بخش از

 ورارت نسوز( و سایر مواد و مصالح جهت جلوگیری از اتالف ح

 صرفه جویی در انرژی استفاده شده است. با توجه به شرایط

الیه نسوز تحت تاثیر شوک حرارتی باال،  ،موجود در کوره

سایش مکانیکی، تنش شیمیایی و ساختاری قرار می گیرد و 

 الزم است این بخش از مواد نسوز با مقاومت خوب در مقابل

ت مکانیکی و پایداری در مقابل حرار سایشخوردگی شیمیایی، 

 باال و تغییرات ناگهانی دما تهیه گردد.

 تاسیسات  -

و سایر ملزومات  فن ها ،و شیرهای تنظیمشامل اتصاالت 

ها به  که جهت رساندن به مشعل و تزریق هوا سوخت رسانی

و  چنین تجهیزات تامین هوای خنک کار می رود، می باشد هم

 شود. را نیز شامل می فشار هیدرولیک
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 : )اتوماسیون و کنترل های کامپیوتری(برقی و ابزار دقیق تجهیزات

و سایر شیرآالت برقی  ،لیمیت سوئیچ ،رترموکوپل و پیزومت ،کنترل اتاق ،لوازم برقی و ابزار دقیق شامل تابلوهای برق

توسط سیستم کنترلر های مکانیکی و هیدرولیکی  حرکت ،شوند که برای کنترل درجه حرارت می تجهیزاتی

 گیرد. قرارمی مانیتور شده و مورد کنترل 13کامپیوتری پیشرفته زیمنس

 

یادی زاقتصادی  ها صرفبا توجه به این موارد کامالً واضح است که اتالف انرژی در این کوره ها بسیار کم و تولید ب

  همراه است.

ستگاه سمت د جهت تولید پودر آهک هیدارته، محصول خروجی از کوره شفت که وزن شده است توسط نوار نقاله به

 هیدراتور انتقال داده می شود.

حدود  ره هامصرف سوخت این کو است. ساعت 24تن در  150الی  50ب تولید برای این کوره ها بین مناس ظرفیت

 برق به ازای هر تن محصول می باشد. kWh 40متر مکعب گاز طبیعی و  170
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