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چکیده
. تولید میشودCO  امروزه با افزایش تق اضا تولید این ماده افزایش پیدا کرده است و در پی آن حجم عظیمی از گاز. مادهای مقاوم و مناسب استSiC
 قبل از. استفاده از روش آچسون است که سبب ورود مواد آالینده به محیطزیست میشود، SiC روش مرسوم و متداول برای تولید باصرفه و اقتصادی
 روشهای فراوانی جهت ارزیابی نرخ انتشار.ارائه هرگونه راهکار جهت کاهش میزان آلودگی الزم است مقدار آلودگی و نرخ انتشار را اندازهگیری کرد
 با روش رآکتور آچسونSiC  در طی فرآیند تولیدCO  در این پژوهش برای اولین بار از نرمافزار متلب جهت محاسبه نرخ انتشار گاز.گازها وجود دارد
 بررسیها. به تصویر کشیده شده استCO  وSiC  ابتدا به بررسی خواص بستر و تغییرات دما پرداخته و سپس روند فرآیند تولید.پرداخته شده است
ِ با شروع واکنش،نشان می دهد که الزم است دمای بستر در اثر ایجاد مقاومت الکتریکی در هسته گرافیتی به مقدار مطلوب برای شروع واکنش برسد
 داخل راکتور افزایش، با پیشرفت واکنش میزان این گاز. تولید میشودCO  تخلخل بستر به علت مصرف کربن افزایش مییابد و همزمان گاز،SiC تولید
. در داخل راکتور میشودCO مییابد و جریانی به سمت دریچه خروجی ایجاد شده و سبب کاهش گاز
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Abstract
SiC is a durable and suitable material. Today, with the increase in demand, the production of this
material has increased, and as a result, a huge volume of CO gas is produced. A common method for
cost-effective and economical production of SiC is the Acheson method, which causes pollutants to
enter the environment and thus increase air pollution. There are many methods for estimating gas
diffusion rates. In this research, for the first time, MATLAB software has been used to calculate the CO
gas diffusion rate during the SiC production process using the Acheson reactor method. First, the
properties of the substrate and temperature changes are studied and then the process of SiC and CO
production process is depicted. Studies show that the bed temperature needs to reach the desired value
to start the reaction due to electrical resistance in the graphite core. With the start of the SiC production
reaction, the bed porosity increases due to carbon consumption and CO gas is produced at the same
time. As the reaction progresses, the amount of this gas inside the reactor increases and a current is
generated towards the outlet valve, reducing the CO gas inside the reactor.
Keywords
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کرد و به شبیه سازی سیستم پرداخت .یکی از روشهایی که در سالهای
اخیر برای حل معادالت مربوط به پدیده انتقال شهرت پیدا کرده،
روشهای عددی است .از جمله مزایای این روش نسبت به روشهای
تجربی میتوان به کاهش زمان و هزینه طراحی ،حصول اطالعات و
جزئیات دقیق ،توانایی مطالعه و شبیه سازی مسائلی که انجام آزمایش بر
روی آنها دشوار و غیر ممکن است ،اشاره کرد .تکنیکهای مدلسازی و
شبیهسازی را میتوان در تمام جنبههای مشکل آلودگی هوا به کار برد.
بهعنوانمثال )1( ،برای ارزیابی نرخ انتشار )2( ،برای توصیف فرمهای رخ
داده در جو و ( )3برای تعیین کمیت اثرات جانبی آالینده (محاسبه خسارت)
در یک منطقه خاص .بازنمایی صحیح این پدیدهها و تعاملهای
چندرسانهای آنها (هوا-آب و زمین) به مجموعه معادالت مختلفی نیاز
دارد [ .]22در این پژوهش به مطالعهی انتقال جرم گاز ،طی فرآیند
آچسون ،در مخزن استوانهای ثابت در حین سنتز  ،SiCبه روش
هستهزایی از بستری متشکل از  3نوع ماده پرداخته شد .بدین منظور نرخ
پخش و پراکنش گاز آالینده  COدر فرآیند تولید  ،SiCمدلسازی و اثر
خصوصیاتی از قبیل تخلخل ،ظرفیت حرارتی ،هدایت حرارتی ،دما و
دانسیته بر پخش و پراکنش گاز  COبررسی گردید .اطالعات موردنیاز
جهت شبیهسازی از مرجع ] [23استخراج شد.

 -1مقدمه
سیلیکون کاربید  ،با فرمول شیمیایی  ،SiCیکی از مواد دیرگداز است که
از ویژگیهای برجسته این ماده می توان به سختی باال [ ]1و ثبات فیزیکی
در دماهای باال [ ،]2هدایت گرمای عالی و ضریب هدایت حرارت باال،
مقاومت باال در برابر خوردگی و اکسیداسیون [ ،]3نیمه هادی [ ،]4خواص
الکتریکی مطلوب ،استحکام شکست باال ،نقطه ذوب باال [ ،]1مدول
االستیسیته خوب [ ]6 ،5و مقاومت در برابر سایش [ ]7اشاره کرد.
سیلیکون کاربید بهصورت خام در طبیعت یافت نمیشود [ ]8بلکه
بهصورت مصنوعی ساخته و سنتز میگردد .این ماده ابتدا در سال 1893
توسط هنری مویسان در حین بررسی شهابسنگهای یافت شده در
آریزونا کشف شد .بعدها ادوارد گودریچ آچسون در سال  1892این ماده را
بهطور مصنوعی برای استفاده بهعنوان ساینده سنتز کرد که به روش
آچسون معروف شد .این فرآیند به معنی احیاء سیلیکا توسط کربن در دمای
باال است [ .]4درنتیجهی سنتز  SiCتوسط کوره آچسون گاز آالینده
مونواکسید کربن نیز تولید میشود .در سالهای اخیر پژوهشهای زیادی
بر روی تولید این ترکیب با استفاده از روشهای دیگر صورت گرفته است
که ازجملهی آنها میتوان به سل -ژل ،]10 ،9[ 2حرارتدهی
مایکروویوی ،]11[ 3پالسمای حرارتی ،]12[ 4سنتز احتراقی ]13[ 5و رآکتور
آچسون ]14[ 6اشاره کرد .تشکیل  SiCفرایندی بسیار پیچیده است که
شامل بسیاری از پدیدههای شیمیایی ،فیزیکی و واکنشهای
غیرکاتالیستی احتمالی از جمله تبلور مجدد ،تجزیه ،تبخیر و میعان میشود
[ .]15واکنشهای شیمیایی مختلفی در هنگام تشکیل سیلیکون کاربید
رخ میدهد [ .]16موارد زیر مهمترین واکنشها تحت نظریه تک مرحلهای
و چند مرحلهای هستند [:]17
1
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 -2روش انجام تحقیق
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(SiC(s) + CO(g) )4
()5
)𝐶𝑂2 (g) + C(s
)2CO(g
نظریه تک مرحلهای که به صورت واکنش( )1است ،در آن دیاکسید
سیلیکون در سطح کربن جامد ،واکنش داده و تشکیل هسته  SiCمی-
دهد؛ اما در نظریه چند مرحلهای (واکنشهای  2تا  )5ابتدا دیاکسید
سیلیکون جامد به گاز تبدیل میشود و سپس  SiOتولید شده در سطح
کربن جامد واکنش داده و تولید  SiCمیکند .در نتیجه این واکنشها گاز
مونواکسید کربن تولید میشود .مونوکسید کربن ) (COیا اکسید کربن،
یک گاز بیرنگ ،بیبو و بیمزه است که برای انسانها بسیار خطرساز
است [ .]18-20حضور  COدر اتمسفر زمین ،شیمی جو زمین و
همچنین محیط را تحتتأثیر قرار میدهد [ ،]21مشکالت جدی تنفسی
ایجاد کرده و باعث گرم شدن سطح کره زمین میشود .مدلسازی ریاضی
یکی از روشهای متداول جهت بررسی و مطالعه تأثیر پارامترهای مختلف
سیستم و اثر متقابل آنها بر یکدیگر است .جهت مدلسازی ریاضی الزم
است معادالت ریاضی حاکم بر سیستم را به دست آورده و از حل معادالت
حاکم با استفاده از شرایط مرزی و اولیه میتوان تأثیر متغیرها را مشاهده



 مدلسازی ریاضی
در این بخش به معرفی معادالت حاکم بر مسئله (معادالت ناپایای دو
بعدی مربوط به انتقال جرم در سیستم مورد نظر) که توسط نرمافزار
 ،MATLABدر دامنه هندسه رآکتور مورد نظر (تحت شرایط مرزی
مناسب و مقتضی) جهت انتقال و انتشار گاز در حالت ناپایا استفاده میشود،
میپردازیم.
هندسه رآکتور
در فرآیند آچسون از یک کوره که شبیه تغاری با کف ثابت و فریمهای
آهنی جانبی که قابل جابجایی هستند استفاده میشود [ .]23 ،14در مرکز
یک المنت گرافیتی به شعاع  0/084متر و طول برابر با طول داخلی رآکتور
قرار دارد و اطراف المنت از مواد بستر پر شده و بعد از آن الیه آجرنسوز
(عایق) با ضخامت  0/1متر اطراف بستر را پوشانده است و در آخر بدنه
رآکتور که از جنس استیل است ،قرار دارد .بستر رآکتور متشکل از ،SiO2
 Cو  SiCمیباشد که به ترتیب ماسه ،کک و سیلیکون کاربید نامیده
میشوند .شعاع داخلی رآکتور  1/6متر (تا قبل از آجرنسوز) و طول داخلی
رآکتور  9/16متر است.]23[ ،
در این فرآیند ،کوره بر اساس مقاومت الکتریکی تولید حرارت میکند
[ .]24طول و توان کوره در میزان و کیفیت تولید اهمیت فراوانی دارد
[ .]14یک المنت گرافیتی (بصورت قلم یا پودر گرافیت) با مقاومت
الکتریکی باال ،بصورت یک هسته استوانهای در مرکز قرار میگیرد که با
عبور دادن جریان الکتریکی سبب انجام واکنش و تولید  SiCمیشود.
دمای این هسته در حدود  2000درجه سانتیگراد تا  2700درجه
سانتیگراد (بسته به محتوای بستر و نوع عایق و غیره) در نظر گرفته
میشود [ .]15توان ورودی تقریباً  12-6کیلووات ساعت بر کیلوگرم
سیلیکون کاربید است [ .]15قسمت جزئی از سطح جانبی رآکتور در باال
4Termal plasma
5 Combustion synthesis
6 Acheson reactor

1 Silicon Carbide
2 Sol-gel
3 Microwave heating
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جهت خروج گاز تولیدی درون رآکتور باز میماند .خاکاره درشت نیز جهت
کاهش دادن خطر انفجار گاز مونواکسید کربن تولیدشده ،در محل شیر
خروجی به مخلوط اضافه میشود .با توجه به باالتر بودن نقطه
ذوب 1727( SiO2درجه سانتیگراد) از دمای معمول این فرآیند (حدود
 1527درجه سانتیگراد) احتمال رخ دادن واکنش مستقیم و یکطرفه
میان آن با پودر جامد کربن وجود ندارد [ .]14خالصهای از شرح
خصوصیات راکتور در جدول  1آمده است .این خصوصیات که در امر
مدلسازی و شبیهسازی موردنیاز است ،از مقاله [ ]23استخراج شده است.

()7

که در آن  mجرم و  vحجم ماده است.
اندازه ذرات در طول واکنش ثابت در نظر گرفته شده است و شکل آنها
کروی فرض میشود.
∗∗مولکول  SiCبه تنهایی نامتخلخل هست اما زمانی که در کنار
یکدیگر قرار میگیرند به علت رشد کریستالی که دارند متخلخل فرض
میشوند.
∗∗∗به علت استفاده از روش سعی و خطا نیازمند یک دمای اولیه
هستیم.
 قانون دوم فیک و شرایط اولیه و مرزی حاکم بر آن
سرعت نفوذ جرمی یک گونه شیمیایی در مادهای راکد و در یک جهت
مشخص ،با گرادیان غلظت محلی در همان جهت متناسب است .این
رابطه خطی بین سرعت نفوذ و گرادیان غلظت با گذشت زمان تحت
عنوان قانون دوم فیک معرفی میشود [.]25
قانون دوم فیک ،انتقال جرم از طریق مکانیزم نفوذ داخل جامدات را به
صورت زیر بیان میکند:
𝐴𝐶𝜕
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( + 𝐷z
})
𝑍𝜕 𝜕Z

جدول  :1خصوصیات راکتور مورد استفاده در فرآیند آچسون ،برگرفته از
[]23

مقدار

واحد

پارامتر
شعاع داخلی رآکتور
طول رآکتور
ضخامت استیل بدنه
ضخامت آجرنسوز عایق
شعاع ماسه
شعاع کک
شعاع سیلیکون کاربید اولیه

1/63
9/16
0/01
0/1
0/006
0/009
0/005

جرم مولکولی ماسه

44/08

جرم مولکولی کک

28/01

جرم مولکولی سیلیکون کاربید

40/07

دانسیته ماسه

2098/7

دانسیته کک

1600

دانسیته سیلیکون کاربید

3190

m
m
m
m
m
m
m
Kg
Kmol
Kg
Kmol
Kg
Kmol
Kg
m3
Kg
m3
Kg
m3
Kg
Kg
Kg

58160
36840

که در آن
𝐶𝜕

()6

𝐶𝑖𝑆𝑚
𝐶𝑚 𝑚𝑆𝑖𝐶 + 𝑚𝑆𝑖𝑂2 +
) 𝐶𝑚 𝑚𝑆𝑖𝐶 (𝑚𝑆𝑖𝑂2 +
𝐶𝑖𝑆𝑊 1 −

= 𝐶𝑖𝑆𝑚

𝐴𝐶𝜕
𝑡𝜕

بیانگر تغییرات غلظت نسبت به زمان،

𝐴𝐶𝜕 𝐴𝐶𝜕
،
𝑟𝜕 𝜕θ

و

𝐴 به ترتیب تغییرات غلظت در جهت شعاع ،زاویه و ارتفاع و 𝑟𝐷،
𝑍𝜕
 𝐷θو  𝐷zضریب نفوذ مؤثر بستر در راستای شعاع ،زاویه و ارتفاع هستند.
همانگونه که مشخص است برای حل این معادله دیفرانسیل الزم است
ابتدا بخشهای مختلف معادله قانون دوم فیک گسسته شوند؛ و سپس
نیازمند داشتن  1شرط اولیه و  4شرط مرزی هستیم .جهت شرط اولیه
میتوان فرض نمود در لحظه شروع فرآیند سنتز ،غلظت گاز در مخلوط
رآکتور در تمام نقاط باهم برابر و مساوی صفر بوده است ،یعنی:
()9
𝜃 𝐶𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙−𝑐𝑜 = 0 at t=0 for all r and

جرم اولیه ماسه
جرم اولیه کک
جرم اولیه سیلیکون کاربید*
21
درصد وزنی سیلیکون کاربید
0
تخلخل سیلیکون کاربید **
10132
فشار کلی همه اجزا
pa
298
دمای اولیه بستر***
K
40
زمان کل انجام واکنش
hr
∗ جرم اولیه سیلیسیوم کاربید از روابط زیر به دست میآید:
) 𝐶𝑚 𝑚𝑆𝑖𝐶 = 𝑊𝑆𝑖𝐶 (𝑚𝑆𝑖𝐶 + 𝑚𝑆𝑖𝑂2 +
= 𝐶𝑖𝑆𝑊

𝑚
𝑣

=𝜌

شرایط مرزی نیز به ترتیب در ادامه آورده شدهاند:
𝑖𝑓 𝑟 = 0
()10

)𝑡 𝐶(𝑟, 𝜃, 𝑡) = 𝐶(𝑟 + 1, 𝜃,
𝑥𝑎𝑚𝑟 = 𝑟 𝑓𝑖

()11

𝐶(𝑟, 𝜃, 𝑡) = 0

𝑖𝑓 𝜃 < 5
{

)𝑡 𝐶(𝑟, 𝜃, 𝑡) = 𝐶(𝑟 − 1, 𝜃,

𝑖𝑓 𝜃 > 5

 ∂CAدر حالت  θ < 5به علت جابجایی سریع توسط هوا صفر شده
است.
𝑖𝑓 𝜃 = 0
()12

همچنین دانسیته ذرات نیز از رابطه زیر محاسبه شده است:
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𝑜𝑖𝑓 𝜃 = 180
()13

طوری تعیین شوند که شرط پایداری را برقرار کنند .انتخاب نامناسب این
دو پارامتر ،میتواند حل عددی را ناپایدار کند و درنهایت حل عددی واگرا
شود .روش تفاضالت محدود برای مشتق نسبت به مکان به  3روش
پیشرو ،پسرو و مرکزی انجام میشود و برای مشتق نسبت به زمان روش
ضمنی 2یا روش صریح 3مورد استفاده قرار میگیرد .جهت محاسبه مشتق

)𝑡 𝐶(𝑟, 𝜃 + 1, 𝑡) = 𝐶(𝑟, 𝜃 − 1,

الزم بذکر است که شرایط مرزی ذکر شده به علت قرینه بودن هندسه
راکتور برای نیمی از آن در نظر گرفته شده است .بعد از نوشتن این
روابط و قانون بقا ،درنهایت مجموعهای از معادالت دیفرانسیل با مشتقات
جزئی ایجاد می شوند و این معادالت با استفاده از روشهای عددی
مختلفی مانند روش تفاضل محدود و روش حجم محدود قابل حل
هستند .ابتدا بخشهای مختلف معادلۀ قانون دوم فیک گسسته میشوند.
برای گسسته سازی از روشهای تفاضل محدود ( )FDM1استفاده و
کلیه خواص بستر که متغیر با دما هستند درون این حلقه در نظر گرفته
میشوند و سپس از دستور  Solveجهت گسسته سازی نهایی استفاده
میشود .همچنین گام زمانی و اندازه شبکه مناسب موجود در حل ،باید

جزئی و گسسته سازی
𝐶 𝜕2

𝐴𝐶 𝜕2
𝐶𝜕
𝐴𝑡𝜕 از روش صریح و برای گسسته سازی
𝜕𝑟 2

و 𝐴 𝜕𝜃2از روش مرکزی استفاده شد .الزم به ذکر است ،چون طول
رآکتور بسیار بزرگتر از شعاع داخلی رآکتور باشد ،میتوان از توزیع دما
در جهت طول رآکتور در مقایسه با توزیع آن در جهت شعاع رآکتور
صرفنظر کرد.
 روند حل عددی مساله
روند حل عددی در فلوچارت شکل نشان داده شده است.

شکل  -2فلوچارت روند مورد نظر جهت حل عددی

1 Finite Difference Method
2 Implicit

3 Explicit
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 اطالعات موردنیاز جهت مدلسازی انتقال جرم
همانطور که قبال گفته شد ،اطالعات اولیه از مقاله [ ]23استفاده شده
است .در درجه بعدی الزم است که دیگر پارامترهای موثر در مسئله
محاسبه گردند.
 میزان تبدیل
بر اساس مدل هستهزایی و رشد SiO2 ،موجود در بستر جامد به مرور

𝜌𝑒𝑓𝑓 = (1 − 𝜀)[𝑊𝐶𝑖 − 𝑋𝐶 𝑊𝐶𝑖 )𝜌𝐶 +
(𝑊𝑆𝑖𝑂2 𝑖 − 𝑋𝑊𝑆𝑖𝑂2 𝑖 ) 𝜌𝑆𝑖𝑂2 + (𝑊𝑆𝑖𝐶𝑖 −

()24

𝑀
] 𝑐𝑖𝑠𝜌) 𝐶𝑖𝑆 𝑀 𝑖𝑋𝑊𝑆𝑖𝑂2
𝑆𝑖𝑂2

که در آن 𝑖𝐶𝑊 کسر وزن اولیه کربن در بستر 𝑊𝑆𝑖𝑂2 𝑖 ،کسر وزن اولیه
 SiO2در بستر 𝑊𝑆𝑖𝐶𝑖 ،کسر وزن اولیه  SiCدر بستر است.

𝑋𝑑

زمان به  SiCتبدیل میشود .مقدار تبدیل در طول زمان واکنش ) 𝑡𝑑 (
به شرح زیر است [:]17
𝑋𝑑
)𝑋 𝐾(1 −
=
()21
𝑛𝑑𝑡 𝑛[𝐿𝑛(1 − 𝑋)]1−

𝐶𝑝𝑒𝑓𝑓 = (1 − 𝜀)[𝑊𝐶𝑖 − 𝑋𝐶 𝑊𝐶𝑖 )𝐶𝑝𝐶 +
(𝑊𝑆𝑖𝑂2 𝑖 − 𝑋𝑊𝑆𝑖𝑂2 𝑖 ) 𝐶𝑝𝑆𝑖𝑂2 + (𝑊𝑆𝑖𝐶𝑖 −

()25

𝑀
] 𝐶𝑖𝑆𝑝𝐶) 𝐶𝑖𝑆 𝑀 𝑖 𝑋𝑊𝑆𝑖𝑂2
𝑆𝑖𝑂2

1

که در آن پارامتر (𝑐𝑒𝑠)  kثابت سرعت واکنش است و پارامتر  nبه
معنای درجه واکنش نسبت به غلظت  SiO2و𝑋 میزان تبدیل است.
بنابراین در طول زمان واکنش ،با تغییرات دمای این بستر ،ترکیب فاز
جامد نیز تحت تغییر است و برخی از اجزای جامد به  COگازی تبدیل
میشوند و بستر را ترک میکنند و تخلخل این بستر را تغییر میدهند.
 میزان تخلخل
جهت محاسبه تخلخل) 𝑑𝑒𝑏𝜀( و تغییرات آن باید به شکل زیر
محاسبات را انجام داد:
𝑡𝑚𝑒𝑟𝑉
()22
𝜀𝑏𝑒𝑑 = 𝜀𝑏𝑒𝑑𝑖 +
𝑖𝑟𝑙 ∗ 𝑟∆ ∗ 𝑑𝑒𝑏𝑟𝜋2

𝐽

𝐽

( 𝐶𝑖𝑆𝑝𝐶 ظرفیت گرمایی  SiCمیباشد.
گرمایی  SiO2و )
𝐾𝐾𝑚𝑜𝑙.
بااینحال ،محاسبه تغییرات هدایت حرارتی بستر ( 𝑓𝑓𝑒𝑘) متفاوت است.
از آنجاکه ،استوانهی محصول  SiCتولیدشده در اطراف هسته رآکتور،
شبکه کریستالی از ذرات  SiCاست ) بصورت هستههایی بر روی ذرات
کربن تشکیل شده و سپس این کریستالها رشد کرده و به هم مرتبط
شدهاند) که به خاصیت هدایت فوق الکتریکی و حرارتی  SiCتوجه
دارند ،بنابراین شبکه تشکیل شده از کریستالهای  SiCنقش اصلی در
هدایت حرارتی این بخش از بستر را دارد .هدایت حرارتی مؤثر
بستر) 𝑓𝑓𝑒𝑘( توسط رابطه  26محاسبه شود:

که در آن 𝑖𝑑𝑒𝑏𝜀 تخلخل اولیه بستر Vremt )m3( ،حجم کل فضای
خالیشده rbed )m( ،شعاع حلقه ∆𝑟 )m( ،گام شعاع و ( lri )mطول
دیواره داخلی رآکتور است.
میزان حجم آزاد شده در رابطه باال در اثر حذف کربن از بستر در حین
تبدیل  SiO2به  SiCاست که میتوان از رابطه  23برای محاسبه
 Vremtاستفاده کرد:
𝐶𝑉𝑟𝑒𝑚𝑡,
𝐶𝑊 ∗ 𝑓𝑓𝑒𝜌 ∗ 𝑖𝑟𝑙 ∗ 𝑟∆ ∗ 𝑑𝑒𝑏𝑟𝜋𝑋𝐶 ∗ 2
()23
=
𝑐𝜌
در این رابطه 𝐶𝑋 میزان

𝐽

)𝐾 𝐶𝑝𝐶 (𝐾𝑚𝑜𝑙.ظرفیت گرمایی کربن 𝐶𝑝𝑆𝑖𝑂2 (𝐾𝑚𝑜𝑙.𝐾) ،ظرفیت

𝑘𝑒𝑓𝑓 =X𝐾𝑆𝑖𝐶 + (1 − 𝑋)(1 − 𝜀)[𝑊𝐶𝑖 −
𝑋𝐶 𝑊𝐶𝑖 )𝐾𝐶 + (𝑊𝑆𝑖𝑂2 𝑖 −

()26

𝑋𝑊𝑆𝑖𝑂2 𝑖 ) 𝐾𝑆𝑖𝑂2 + (𝑊𝑆𝑖𝐶𝑖 −
𝑀

𝐶𝑖𝑆𝐾) 𝐶𝑖𝑆 𝑀 𝑖 𝑋𝑊𝑆𝑖𝑂2
𝑆𝑖𝑂2

𝑊

𝑊

در این رابطه )𝐾 𝐾𝑆𝑖𝑂2 (𝑚.هدایت حرارتی 𝐾𝑆𝑖𝐶 (𝑚.𝐾) ،SiO2
𝑊

هدایت حرارتی  SiCو )𝐾 𝐾𝐶 (𝑚.هدایت حرارتی کربن است.

𝑙𝑜𝑚𝐾
تبدیل کربن) ،
𝑚3
𝑙𝑜𝑚𝐾
کربن در بستر و ) 𝜌𝑐 ( 𝑚3

 توزیع دما درون بستر
قانون فوریه میتواند برای بیان و توصیف انتقال حرارت هدایتی ناپایا

( 𝑓𝑓𝑒𝜌 دانسیته مؤثر

دانسیته کربن
بستر 𝑊𝐶 ،کسری از وزن
میباشد .مقدار  ρeffبر اساس لحظه و شعاع اولیه قرار میگیرد.
پس از محاسبات عددی طبق روابط باال مشخص شد که مقادیر محاسبه
شده با مقادیر حاصل از آزمایشهای تجربی (میزان تخلخل اولیه و نهایی
بستر) در مرجع[ ]23برابر است.
الزم به ذکر است که مقدار  SiO2ذوب شده در طی این فرایند بسیار
کم فرض شده است .در غیر این صورت  SiO2ذوب شده میتواند در
داخل بستر متخلخل جریان داشته و ایجاد اختالل کند.
 خواص بستر
جهت محاسبه خواص بستر ،رنجهایی از دما بهعنوان ورودی به نرمافزار
 HSCداده میشود و سپس منحنیهای خروجی تبدیل به اعداد می
شوند .در معادله مربوط به محاسبهی هدایت حرارتی مؤثر و دانسیته ذرات
جامد ،دما را ثابت در نظر میگیریم ولی ظرفیت حرارتی و ضریب هدایت
حرارتی آنها توابعی از دما هستند.

𝑇𝜕
) (در
𝑡𝜕

یک جسم جامد با خواص ترموفیزیکی ثابت و در یک هندسه
استوانهای محدود بکار برده شود.
𝑇𝜕
𝑇𝜕 𝑇𝜕 1
{𝛼 =
} +
𝑡𝜕
𝑟𝜕 𝑟𝜕 𝑟

()27
𝑇𝜕

𝑚2
𝑠

) 𝛼 ضریب نفوذ

که 𝑟𝜕 بیانگر تغییرات دما در جهت شعاع و (
حرارتی میباشند.
معادله حالت ناپایدار انرژی در داخل بستر با استفاده از رابطه زیر قابل
محاسبه است:
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𝑇𝜕
𝑛𝑖) ) + (𝜎𝑟𝑇 4
𝑛𝑖 𝑟𝜕
𝑇𝜕
𝑡𝑢𝑜) − (−𝑘𝑒𝑓𝑓 𝑟 ) − (𝜎𝑟𝑇 4
𝑡𝑢𝑜 𝑟𝜕
− (𝑞𝑟𝑒𝑎𝑐. 𝑟𝑑𝑟)𝑐.𝑣. − (𝑞𝑚𝑒𝑙𝑡 𝑟𝑑𝑟)𝑐.𝑣.
𝑟𝑑𝑟
𝑧− (𝑞𝑙𝑜𝑠𝑠.
)
𝑙 𝑐.𝑣.
𝜕
= [𝑟𝑑𝑟 (𝜌𝑒𝑓𝑓 𝐶𝑃𝑒𝑓𝑓 𝑇)]𝑐.𝑣.
𝜕

گازی و 𝑗 𝛺𝑖,تابع برخورد  iو  jمیباشند .روابط زیر تعیین کننده این
مقادیر هستند
𝑗𝑀 𝑖𝑀
()31
= 𝑗𝑀𝑖,
𝑗𝑀 𝑀𝑖 +

𝑟 𝑓𝑓𝑒𝑘(−

()28

در این رابطه
بولتزمن،
𝐽

𝑊
)
𝐾𝑚.

()32
()33

𝑑𝐷𝑖𝐾= 𝑛 *𝐷𝑖,
𝑑𝜂

𝑘𝑖𝐷 ضریب نفوذ نادسن و 𝑑 𝐷𝑖,ضریب نفوذ گاز  iدر گاز ساکن d
است .با جایگذاری در رابطه اول داریم:

( 𝑓𝑓𝑒𝑘 هدایت حرارتی مؤثر بستر 𝜎 ،ضریب

𝐽
)𝑞𝑚𝑒𝑙𝑡 (𝑚3

π
8

Ωi,j =1+

گرما مصرفشده توسط ذوب ،SiO2

3
8

8∗𝐾𝑏 ∗𝑇 1
)2
(* 𝜋
𝑖𝑀∗𝜋
) 8∗𝜂𝑑 ∗𝑠𝑑 (1+

) 𝑞𝑙𝑜𝑠𝑠.𝑧 (𝑚2اتالف حرارتی از سطح مقطع چپ و راست راکتور

()34

استوانهای T(k) ،دما و ) 𝑞𝑟𝑒𝑎𝑐. (𝑚3گرما مصرفشده توسط واکنش
است .در این رابطه هدایت و تشعشع درون بستر جامد (با فرض خاصیت
بدنه سیاه) ،اتالف حرارتی از سطوح جانبی ،مصرف انرژی حرارتی متوسط
واکنش شیمیایی و فرآیند ذوب و تجمع حرارت درون بستر در نظر گرفته
شده است.
برای حل عددی معادالت باال ،ابتدا معادالت گسسته میشوند ،به این
منظور از روش اختالف محدود صریح و پیشرو استفاده شد .همه خواص
بستر که متغیر با دما هستند درون حلقه در نظر گرفته میشوند و مرتباً
در حال بهروزرسانی هستند .با محاسبهی همزمان متغیرهای اصلی این
مدلسازی ( ،)X,Tتغییرات خواص بستر (مانند 𝑘𝑒𝑓𝑓 ،𝐶𝑃𝑒𝑓𝑓 ،ε
و 𝑓𝑓𝑒𝜌) بررسی گردید .محاسبات تا زمانی که شرط همگرایی برقرار
شود ،ادامه داده شد.
 ضریب نفوذ
یکی از پارامترهای مهم در این مدلسازی ضریب نفوذ مؤثر است .برای
مشخص کردن مقدار ضریب نفوذ موثر) 𝑓𝑓𝑒𝐷( باید توجه داشت که
عالوه بر نفوذ مولکولهای گاز از داخل بستر ،باید نفوذ گاز از داخل
روزنهها را نیز لحاظ کرد .به همین دلیل نفوذ نادسن 1استفاده می
شود[.]26
𝜀
()29
𝐷𝑒𝑓𝑓 = 𝜏−1
𝑘𝐷

با فرض کروی بودن دانههای جامد و با انجام برخی بازآراییهای مناسب
داریم:
= 𝐾𝑖𝐷

8

𝐽

()35

()30

𝜋∗𝐾𝑏 ∗𝑇 3
)
𝑗2𝑀𝑖,

(*

𝑗𝑛∗𝜋∗𝛿𝑖,𝑗 ∗𝛺𝑖,

1

8 ∗ 𝑅̅ ∗ 𝑇 2
∗
(
)
𝜋
𝑖𝑀 ∗ 𝜋
) 32 ∗ 𝜂𝑑 ∗ 𝑟𝑑2 ∗ (1 + 8
3

̅
 Rثابت جهانی گازها 𝜂𝑑 ،و 𝑑𝑟 به ترتیب تعداد دانههای جامد در واحد
حجم و شعاع متوسط ذرات کروی دانههای جامد هستند (برای ذرات غیر
کروی میتوان قطر معادل را جایگذاری کرد) .با استفاده از این مدل نفوذ
در دانههای ) C(SiO2 )،B(SiCو) D(Cبدست میآید.
میتوان از رابطه ویکلی که برای نفوذ یک گاز در 2گاز دیگر است و با
ایجاد بازآرایی در آنّ ،رابطه زیر را جهت نفوذ متوسط نادسن برای بستر
با  3ماده استفاده کرد:
𝐷𝐷𝐴𝐾,𝐶−𝐷= 𝐷𝐴𝐾,𝐶 ∗ 𝐷𝐴𝐾,
𝐶𝑚 1 +
𝑀
) 𝑀𝐶∗ 𝑚 (
𝐷
𝐷
()36
(∗
) 𝐶𝑚
𝑀
𝑀𝐶∗ 𝑚 ∗ 𝐷𝐷𝐴𝐾,𝐶 + 𝐷𝐴𝐾,
𝐷
𝐷

𝐾𝐷 ضریب نفوذ نادسن 𝜀0 ،میزان تخلخل اولیه و  𝜏0ضریب پیچوخم
اولیه بستر(هرچه مقدار پیچوخم روزنهها بیشتر باشد ،مقدار آن افزایش
مییابد) است .در این مدل ،روزنهها که از یکسری ذرات جامد تشکیل
شده ،به صورت ذرات گاز با سایز بزرگ فرض شدند و با این فرض 𝑘𝐷
را برای سه ماده  C،Bو Dمحاسبه گردید .هنگامیکه متوسط پویش
آزاد مولکولی گاز نفوذکننده بزرگتر از قطر متوسط حفره باشد ضریب
نفوذ نادسن اهمیت پیدا میکند و مقدار آن از مدل غبارآلود ماسون2
محاسبه میشود.
3
8

= 𝑗𝐷𝑖𝑘 =𝐷𝑖𝐾,

پارامتر  mمقدار جرم و  Mوزن مولکولی ذرات جامد بستر هستند.
پس از محاسبهی ضریب نفوذ متوسط نادسن ،فرمول گسسته قانون دوم
فیک برای مدلسازی استفاده شد.
 -3نتایج

 تغییرات تخلخل بستر
میزان تخلخل اولیه بستر  0/39بود که با گذشت زمان SiO2 ،و C
مصرف و  COتولید میشود که از میان بستر عبور کرده و از دریچه
راکتور خارج میگردد و باعث ایجاد فضای خالی در بستر و در نتیجه
افزایش تخلخل میگردد .بررسیها نشان داد که از ثانیهی  3125تخلخل
بستر شروع به افزایش میکند .بعد از گذشت حدود  14ساعت از فرآیند،
میزان تشکیل  SiCبه حداکثر مقدار خود میرسد ،در این زمان میزان
تخلخل بستر نیز به حداکثر مقدار خود یعنی  0/802میرسد و تا پایان

= 𝑗𝐷𝑖,

که 𝑗 𝐷𝑖,ضریب نفوذ گاز 𝑖 در 𝑗 𝐾𝑏 ،ثابت بولتزمن  n ،دانسیته مولکولی
مخلوط گازی 𝛿𝑖,𝑗 ،فاصله برخورد  iو  𝑀𝑖,𝑗 ، jجرم مولکولی متوسط

2 Mason dusty gas model

1 Knudsen
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فرآیند ( )t=40 hrمقدار تخلخل همین مقدار باقی میماند و تنها
محدوده شعاع بیشتری ( )r=0/5 mاز بستر رآکتور تحت تغییر تخلخل
قرار میگیرد( شکل.)3

شکل  4میزان پیشرفت واکنش ) (Xدر ( t=14 hrالف  :مقدار
پیشرفت واکنش در محدوده شعاع  0/31-0/08برابر با  ،0/94ب:
ناحیه متمرکزشده جهت مشاهدهی بهتر پیشرفت واکنش ))(X

کانتور شکل  5پیشبینیهای مدل برای تبدیل نهایی (بعد از 40
ساعت) SiO2به  SiCدر شعاعهای مختلف راکتور را نشان میدهد.
همانطور که در این شکل دیده میشود ،شعاعهای کمتر از  0/6متر
درون این راکتور ،تبدیل نهایی بیش از  0/94دارند.

شکل -3کانتورهای ،الف) تخلخل بستر در لحظه  ،t=14 hrب) تخلخل
بستر در لحظه t=40 hr

همانطور که در شکل (ب) نشان دادهشدهاست تخلخل در ناحیه اطراف
هسته ( )r=0/5 mبرابر با 0/8است و در محدوده شعاعهای 0/7-0/5
متر در محدوده  0/5-0/8روند کاهشی پیدا میکند .این مقدار به میزان
پیشبینی شده  0/62در مرجع ] [21نزدیک است که نشان از صحت
مدلسازی میباشد.
 میزان پیشرفت واکنش
همانطور که در بخش قبل گفته شد تخلخل ،وابسته به میزان پیشرفت
واکنش و یا درواقع میزان تبدیل SiO2و  Cبه  SiCاست؛ درنتیجه
کانتورهای خروجی در این قسمت رفتاری مشابه با نمونههای بخش قبل
دارند.
بررسی نشان میدهد که در شروع واکنش میزان تبدیل ،صفر بوده است
و در  t=11 hrواکنش تولید  ،SiCشروع و در  t=14 hrبه حداکثر
مقدار خود میرسد .این نتایج مطابق با نتایج حاصل از مقاله کومار و
گوپتا ( )2002است ،همچنین در مقاله گوپتا و همکاران ( )2001شروع
فرآیند در  t=14 hrذکر شده و مقدار تجربی  %97برای میزان تبدیل
نهایی برای سیلندر متشکل از  SiCگزارش شده است .در شکل 4
مشاهده میشود که پس از گذشت  14ساعت از شروع واکنش در
محدوده شعاعی  0/31-0/089متر میزان پیشرفت واکنش  0/94است.
شکل  -5میزان پیشرفت واکنش ) (Xدر ( t=40hrالف :میزان پیشرفت
واکنش ) (Xدر محدوده شعاع  0/6-0/08برابر با  0/94وب :ناحیه
متمرکزشده)
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 انتقال حرارت و پروفایل توزیع دما
همانطور که قبال گفته شد ،تأمین گرمای واکنش از طریق ایجاد مقاومت
الکتریکی در المنت موجود در هسته گرافیتی در مرکز راکتور صورت
میگیرد .در ابتدا با وارد شدن حداکثر توان ،مدت زمانی صرف گرم شدن
محیط سرد الکترود میشود و تغییرات دما ناچیز است اما پس از گذشت
زمان ،گرافیت گرم شده و حرارت بصورت هدایت در بستر انتقال پیدا
میکند .با رسیدن دمای بستر به 1788درجه سانتیگراد  ،واکنش تولید
 ،SiCکه واکنشی گرماگیر است رخ میدهد و منجر به کاهش ناگهانی
دما میگردد(شکل  .)6به علت وجود منبع تغذیه در هسته و ایجاد گرمای
مداوم ،مجدداً گرما افزایش یافته و واکنش نیز سریع انجام میشود.

طی یک ساعت کامل میشود .در شکل واضح است که با گذشت
زمان و افزایش دما در میانه راکتور مجدداً واکنش تولید سیلکون
کاربید انجام میشود ولی از آنجا که از منبغ تغذیه و دریافت گرما
دور است ،واکنش به کندی انجام میگردد به طوری که در عرض
حدود  13ساعت میزان  SiCاز  ./2به  1میرسد.

شکل  -8میزان  SiCبا زمان در مکانهای مختلف در کوره مقاومت [.]15

در کانتور خروجی از کد نوشته شده در این پژوهش (شکل  )9که مربوط
به ساعت یازدهم فرآیند است ،حدود نقطهی شروع واکنش تولید SiC
قابل مشاهده است .این نقطه تقریباً در شعاع  0/14 mکه دما برابر
 1789Kاست دیده میشود.

شکل  -6تغییرات دما برحسب شعاع در 3زمان مختلف[]15

دما از طریق هدایت در بستر منتقل میشود .در هسته ،به علت انجام
واکنش ،نوسانات دما ایجاد میشود و تا شعاع مشخصی از پیرامون هسته
انتقال مییابد .ولی در میانه راکتور ،که فاصله از هسته زیاد و تاثیرات
نوسان دما ناچیز است ،پروفایل دما ثابت و بدون نوسان است ( شکل .)7

شکل  -9تشکیل  SiCدر  t=39600 sو  r=0/149mو T=1788K

در شکل  10تغییرات دمای بستر ،در طول  40ساعت فرآیند نشان داده
شده است .دمای استوانه رآکتور بهصورت تابعی از شعاع ))(T=T(r
در نظر گرفته شده است و حداکثر دما در نواحی نزدیک به هسته گرافیتی
بوده است و حرارت به روش هدایت ،در جهت شعاع  ،به سمت پوسته
استیل رآکتور حرکت میکند ،با افزایش فاصله ،مقدار حرارت و دما
کاهش مییابد .مثال در زمان 14ساعت ،پروفایل تغییرات دما در عرض
راکتور در شکل  11نشان دهندهی همین ادعاست.

شکل  -7تغییرات دما برحسب دما در  4ناحیه مختلف از بستر [.]15

با دقت در شکل  8که حاصل از مدلسازی ریاضی میباشد ،می-
توان دید که سیلیکون کاربید در زمان کمتر از  10ساعت ،به مقدار
قابلتوجهی تولید نمیشود ،ولی با گذشت زمان و افزایش دما،
واکنش تولید  SiCبه سرعت انجام شده و در عرض حدود 3
ساعت میزان  SiCاز  ./2به  1میرسد .این نتیجه مشابه با نتایج
حاصل از مقاله گوپتا و همکاران ( )2001است .همچنین کومار و
گوپتا ( )2002گزارش کردند که بعد از گذشت  11ساعت ،در دمای
 1790درجه کلوین ( که بسیار نزدیک به دمای تشکیل SiC
( )1788Kاست) سیلیکون کاربید شروع به تشکیل میکند و
هنگامیکه تشکیل  SiCرخ میدهد ،کل واکنش در سطح هسته

شکل  -10تغییرات دمای بستر در مدت زمان واکنش و شعاعهای رآکتور
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)(K

دمای بستر در  r=0/08 mو ب :ناحیه متمرکزشده)

در انتقال حرارت مربوط به فرآیند ،این امکان وجود دارد تا اتالف حرارت
هم از دریچه باز موجود در سطح فوقانی رآکتور صورت پذیرد و هم
بهوسیلهی پوستهی استیل رخ دهد .اما از آنجا که مقدار اختالف در اتالف
گرما از دریچه و پوسته استیل ،ناچیز است ،برای سهولت شبیهسازی
انتقال حرارت ،راکتور بسته در نظر گرفته شد .در شکل  14شامل
مجموعهای از نتیجهگیریهای ذکر شده در فوق است .پیش بینی های
مدل برای دمای هسته و نقاط واقع شده در سطوح خارجی استوانه SiC
تولید شده در پایان واکنش (در  ،)r=0/658 mبه عنوان تابعی از زمان
انجام واکنش را نشان می دهد .مقادیر تجربی این دما نیز برای اعتبار
سنجی پیش بینی مدل برای این پارامترها در شکل  16-4ارائه شده
است تا به مقایسهی بین دادههای آزمایشگاهی و نظری در هسته پرداخته
شود .بنا بر شواهد ،دما تاثیر زیادی بر سینتیک واکنشها دارد ،در این
نمودار مشاهده میشود برخالف افزایش سریع دمای در هسته ،افزایش
دمای محیط بسیار کند است .از  27تا  40ساعت فقط  70Kافزایش
یافته است ،بنابراین تشکیل  SiCمالیم پیش می رود .با پیشرفت
واکنش به سمت پایان و با نزدیک شدن دما به  ،1800Kسرعت واکنش
نیز افزایش می یابد .جالب است بدانید که تبدیل کامل تشکیل کاربید
سیلیکون در محیط پیرامون هسته حدود  7برابر بیشتر از زمان تبدیل
کامل کاربید سیلیکون در سطح هسته طول می کشد .پروفیل های
واکنش در میانه رآکتور و درناحیه بین مواد اولیه و پوشش نسوز در کوره
بهسادگی نشان میدهد که درجه حرارت در این مکانها برای تشکیل
 SiCبه اندازه کافی باال نمی رود .بنابراین  ،هیچ کسری از  SiCدر
این مکان ها تشکیل نمی شود .با افزایش زمان  ،کلیه دما در مکانهای
مختلف کوره به تدریج افزایش می یابد تا زمان به  13ساعت برسد .در
این زمان دمای هسته در حدود  2020درجه سانتیگراد است .پس از آن
دمای هسته به سرعت کاهش می یابد و نوسانات در دمای هسته رخ می
دهند .افت دما نشان می دهد که واکنش عمده ای بین سیلیس و کربن
در حال انجام است .واکنش بین سیلیس و کربن بسیار گرماگیر است،
بنابراین  ،هنگامی که این واکنش در شرایط مناسب دمایی اتفاق بیفتد،
مقدار زیادی گرما را با توجه به واکنش جذب می کند (واکنش .)1-3
این موضوع باعث کاهش دما در این مرحله میشود .به دلیل افت دما،
سرعت واکنش کندتر می شود .به محض مطلوب شدن دما (به دلیل
منبع تغذیه مداوم) پس از مدت زمان مشخص ،سرعت واکنش دوباره
سریعتر می شود .مقدار بسیار زیادی گرما دوباره جذب شده و دما کاهش
می یابد .بنابراین  ،همیشه نوسان دما وجود دارد .این نوسانات به میزان
تشکیل  SiCدر آن مرحله زمانی و در نتیجه به سرعت واکنش بستگی
دارد .همچنین ،هرچه کاربید سیلیکون بیشتر و بیشتر شکل می گیرد،
رسانایی گرمایی ماده افزایش می یابد و به عنوان یک رسانای گرمایی
خوب عمل می کند ،بنابراین دما کاهش می یابد .با ادامه تأمین نیرو ،
پس از تشکیل کامل  SiCدر سطح هسته ،به تدریج درجه حرارت در
این مکان بدون نوسان زیاد ثابت می شود .از آنجا که هیچ واکنشی در
این گره رخ نمی دهد ،با شروع تشکیل کاربید سیلیکون در مکان های
دیگر ،هنوز تحت تأثیر مواد اولیه مجاور قرار می گیرد.

شکل  -11توزیع دما در ( t=14 hrالف :دما در محدوده شعاع -0/089
 0/1برابر با  2011کلوین و ب :ناحیه متمرکزشده در )r=0/5 m

همانطور که در شکل  12و  13دیده میشود اختالف دما در مرز هسته
بین  40-27ساعت برابر با  60درجه کلوین است .در مطالعه تجربی
انجامشده توسط کومار و گوپتا ( )2002نشان داده شد که افزایش دما در
مدت  27ساعت اتفاق میافتد و تا پایان فرآیند ( 40ساعت) شاهد افزایش
دمای کم ( )70Kخواهیم بود.

شکل  -12توزیع دمای بستر راکتور در لحظه t=27 hr

شکل  -13توزیع دمای بستر راکتور در لحظه ( t=40 hrالف :توزیع
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واکنش و تولید سیلیسیکون کاربید و در نتیجه نرخ تولید گاز
مونواکسید کربن بیشتر مشاهده میشود .حداکثر نرخ تولید گاز در
𝑙𝑜𝑚𝐾  2/505است .از طرفی با گذشت زمان،
 t=2999sبرابر با
𝑠𝑚3 .
 COفرصت خروج از راکتور را یافته و میزان آن در راکتور کاهش
مییابد.

شکل  -14پیشبینیهای مدل برای دمای هسته و سطح خارجی سیلندر
 SiCتولیدشده در پایان واکنش

 انتقال جرم گاز مونواکسید کربن
در راکتور مورد بررسی در این مطالعه ،عالوه بر سیلیکون کاربید،
مونواکسید کربن نیز تولید میشود .تولید  COبا شروع واکنش تولید
 SiCانجام میشود .با گذشت زمان میزان  COافزایش یافته و جریانی
از ناحیه غلیظتر به ناحیه رقیقتر برقرار میشود .این گاز در بستر منتقل
شده و به قسمت فوقانی راکتور که دریچهای بهمنظور خروج گاز
مونواکسید کربن و جلوگیری از خطر انفجار و خفه شدن واکنش تعبیه
شده است ،جریان مییابد .در  t= 14hrغلظت گاز

شکل  -16نرخ تولید گاز مونواکسید کربن برحسب زمان

-4نتیجهگیری
در این پژوهش به محاسبه عددی نرخ پخش و پراکنش گاز آالینده CO
در فرآیند تولید  SiCپرداخته شد .با انجام مدلسازی و محاسبه عددی
وابسته به انتقال حرارت،جرم و خصوصیات بستر رآکتور آچسون جهت
سنتز  SiCو توسعه نتایج تجربی و عددی حاصل از سایر پژوهشها
نتایج زیر حاصل شد.
 تخلخل بستر در ابتدای فرآیند به دلیل عدم انجام واکنش تولید
 ،SiCتغییر نمیکند .با گذشت زمان و شروع واکنش ،کربن موجود
در بستر مصرف شده و در بستر فضای خالی ایجاد میشود که
باعث افزایش تخلخل میشود.
 واکنش مصرف  SiO2و  Cدر جهت تولید  SiCتا میزان تبدیل
 0/94پیشرفت میکند.
 از آنجا که منبع تولید انرژی در مرکز راکتور وجود دارد ،دما در
هسته گرافیتی راکتور ،بیشترین میزان را داشت .از طریق انتقال
حرارت به روش هدایت گرما در جهت شعاع و زاویه انتقال یافت و
دما در الیههای مختلف راکتور افزایش یافت .البته هرچه به سمت
پوسته استیل نزدیک شویم ،میزان دما و افزایش آن ،کمتر است.
 برای انجام واکنش تولید  SiCباید دما به دمای مطلوب واکنش
( 1788درجه کلوین) برسد .در حین انجام واکنش ،به علت گرماگیر
بودن واکنش ،دما ،ناگهانی کاهش مییابد .از آنجا که تولید گرما
در هسته مداوم است ،واکنش با دریافت گرما ،سریع پیشرفت کرد.
 همزمان با تولید  ،SiCگاز مونواکسید کربن نیز تولید میشود .این
گاز به سمت دریچه خروجی حرکت کرده و جریانی از ناحیه غلیظتر
به ناحیه رقیقتر برقرار میکند .پروفایل تغییرات غلظت CO
نشان میدهد که در ابتدا ،میزان  COدر راکتور زیاد است ،ولی با
جریان گاز به سمت خروجی ،غلظت  COبه مرور کاهش مییابد.
 حداکثر نرخ تولید گاز  COدر کمتر از یک ساعت و در نزدیکی
هسته به علت باال بودن دما نسبت به نقاط دیگر؛ افزایش پیشرفت
واکنش و تولید سیلیسیوم کاربید و در نتیجه نرخ تولید گاز
مونواکسید کربن بیشتر مشاهده میشود .حداکثر نرخ تولید گاز

𝑙𝑜𝑚𝐾

مونواکسیدکربن  0/44 𝑚3است .روند تغییر غلظت  COدر شعاعها و
زوایای مختلف مطابق با کانتور شکل  15است .همانطور که واضح است،
پس از هر بار افزایش غلظت  COو انتقال آن به سمت خروجی ،کاهش
غلظت در نزدیکی دریچه بهوضوح مشاهده میشود.

شکل  -15کانتور نمایشدهنده غلظت مونواکسید کربن در رآکتور در
لحظه t=142750s

نتیجه حاصل از شبیهسازی نرخ تولید گاز  COکه در راستای  rو
 Ѳاز رآکتور آچسون ،در حین تولید  SiCخارج شده در نمودار زیر
نمایش داده شدهاست .همانطور که در شکل  16مشاهده میشود
در  t=2999sنرخ تولید گاز بهشدت افزایش مییابد تا به مقدار
𝑙𝑜𝑚𝐾  2/505میرسد و پس از آن تا  t=14hrمقدار نرخ تولید
𝑠𝑚3 .
روند کاهشی و از  t=14-40hrروند ثابت پیدا میکند .در نزدیکی

در t=2999sبرابر با

هسته به علت باال بودن دما نسبت به نقاط دیگر؛ افزایش پیشرفت
3635

𝑙𝑜𝑚𝐾
𝑠𝑚3 .

 2/505است.
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