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 چکیده
گیرند. کک سوزنی با قرار میهای گرافیتی در صنایع فوالدسازی مورد استفاده کک سوزنی مهمترین ماده در تولید الکترود گرافیتی است. الکترود

های زیادی باید کنترل شود. زمان، دما و فشار باید برای هر ماده اولیه بهینه شود. در این تحقیق به شود زیرا پارامترکیفیت خوب به سادگی تولید نمی
سنگ با ین چندین ماده مشتق شده از زغالسنگی موجود در ایران جهت تولید کک سوزنی پراخته شده است. از ببندی مشتقات زغالبررسی و دسته

گیرد. سنگ به عنوان ماده افزودنی مورد استفاده قرار میتوجه به خصوصیات ابتدایی، پنج ماده اولیه انتخاب گردیده است. نفتالین مشتق شده از زغال
های موجود در مواد اولیه با آزمون طیف . ترکیبات و پیوندکربن و گوگرد مواد اولیه اندازه گیری شده است(Leco)با استفاده از دستگاه آنالیز لکو 

 304L( مورد بررسی قرار گرفته است. فرآیند تجزیه حرارتی در یک راکتور لوله ای از جنس فوالد زنگ نزن آستنیتی FTIRسنجی مادون قرمز )
اتمسفر مورد تجزیه حرارتی  10تا  2های دقیقه و فشار 90تا  30های بین درجه سانتی گراد، زمان 550تا  400های بین ها در دماانجام شده است. نمونه

قرار گرفتند. صحت سنجی و کیفیت کک سبز تولید شده با مشاهدات ریزساختاری با میکروسکوپ نوری پوالریزه و آزمون پراش اشعه ایکس مورد 
دقیقه دارای ساختار  90اتمسفر و زمان  10درجه سانتی گراد، فشار  550در دمای  S586Hبررسی قرار گرفته است. کک سبز بدست آمده از نمونه 

، S196Lهای های تولید شده از نمونهباشد. همچنین در مقایسه با ککمیکرومتر می 60میکروسکوپی با بافت جریانی و دامنه جریانی با اندازه بیشتر از 
S283H ،S372M  وS492M  نفتالین به نمونه  %20باشد. با افزودن ای بیشتر را دارا میالی صفحهنسبت عرض به طول کریستالی کمتر و چگS586H 

یابد. همچنین خصوصیات کریستالی از جمله نسبت داری ساختار  افزایش میدر دما، زمان و فشار ثابت اندازه بافت کک بدست آمده و میزان جهت
به دلیل میزان آروماتیسیته باال، نسبت اتمی کربن  S586Hکک بدست آمده از نمونه های انجام شده عرض به طول کریستالی بهبود یافت. طبق بررسی

های آروماتیک به گوگرد باال و ذرات غیر قابل حل در کوینولین پایین نتیجه خوبی ارائه داده است. با کاهش هترواتم گوگرد در مواد اولیه پیوند
شود. به همین دلیل انجماد مواد اولیه با های بیشتری شکسته شده و از راکتور خارج میدر زمانشود و با حرارت دادن مواد اولیه تری ایجاد میقوی

ای در نمونه بیشتر باشد انجماد مواد اولیه شود. همچنین هر چه اجزاء آروماتیک چند حلقهافتد و زمان برای رشد بافت کک فراهم میتاخیر اتفاق می
 افتد.با تاخیر اتفاق می
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