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More about Mondi’s 
industrial bags:

Rusayl

Amman

Beirut
Casablanca

Agadir

Sulaimaniyah

Mondi’s industrial bags are ideally suited for the high-speed fi lling of cement and pow-
dered building materials. The bags are optimised for automated and precise application 
on the fi lling spout and offer optional features such as moisture barriers or sealable 
valves for increased product protection. Contact us at mena.bags@mondigroup.com
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SulaimaniyahSulaimaniyah

Mondi’s industrial bags are ideally suited for the high-speed fi lling of cement and pow-

Visit us at the next

Arab International Cement 

Conference and Exhibition

ADNEC, Abu Dhabi, UAE          

16-18th November 2016

Booth B1 & B14
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Since 1906, Loesche GmbH has been constructing 
vertical roller grinding mills. Patented in 1928, the 

roller grinding mill technology has been continually 
advanced and in the meantime is synonymous with 

Loesche GmbH.

The new year 2016 will be a very special one – 
celebrating 110 years of Loesche’s innovative 

engineering and Loesche mills around the world ! 

For more information please refer to: 
www.loesche.com.
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MULTICOR® K reliable dosing with the Coriolis principle 
It’s the perfect solution for delivering pulverized coal to cement kilns: 
the MULTICOR® K mass fl ow meter based on the Coriolis principle. 
Compact and precision-engineered by Schenck Process for cement 
and limestone plants with feed-rates all the way up to 75 tons per 
hour. Shock pressure proof up to 10 bar. 

Paired with the MULTICELL® horizontal star feeder, coal dust is reliably 
delivered exactly as specifi ed. Result: consistently high product 
quality and optimum effi ciency.

Schenck Process Europe GmbH
Pallaswiesenstr. 100
64293 Darmstadt, Germany
T +49 61 51-15 31 29 53
heavy@schenckprocess.com
www.schenckprocess.com

Leaves 
other 
feeders 
in the dust!
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أخبار عربية
أخبار عالمية

منتجات جديدة

الموضوعات:

حراق الفرن الجديد JETFLEX® متعدد   -
الوقودات من FLSmidth الذي تم تركيبه في 

مصنع إسمنت Rohoznik يساعد على تحسين 
أداء المصنع واستخدام الوقود البديل في المصنع  

 Mads Nielsen and Carsten : إعداد  
Damslund Jensen  ، FLSmidth / الدنمارك  

حراقات UNITHERM في جمهورية مصر   -
العربية ) نظام M.A.S.( مع نظام المنحرف 
PNEUMO DEFLECTOR الخوائي

 Christian Zocher / Unitherm : إعداد  
 / Cemcon Feuerungsanlagen G.m.b.H.   

النمسا  

-  أسباب استخدام أنظمة اإلدارة الهيدروليكية 
المباشرة في صناعة اإلسمنت  

إعداد:    Rexroth Bosch Group / اإلمارات   
العربية المتحدة

-   شركة FRITZ & MACZIOL  تقدم إدارة 
سلسلة التوريد مع حلول اإلثبات اإللكتروني 

VAS® لـنظام )ePOD( للتسليم
 FRITZ & MACZIOL Software  :إعداد  

und Computervertrieb GmbH / ألمانيا

دراسة حالة : التغذية الوزنية في عملية إنتاجية   -
مزدوجة : مصنع J.K. Cement Works ينتج 
اإلسمنت األبيض واألسود في نفس خط اإلنتاج مع 

  Pfister® أجهزة التغذية الدوارة من
إعداد:      FLSmidth Pfister / ألمانيا  

خبرة BEDESCHI مع دورة حياة الفحم : من   -
المقلع لمصنع اإلسمنت  

إعداد : Marco Bertorelle ، مدير مبيعات –   
   Bedeschi Spa/ إيطاليا

الحلول التي تقدمها AUMUND لصناعة   -
اإلسمنت الحديثة 

 Christian Spättmann – : إعداد  
 /AUMUND Fördertechnik GmbH   

ألمانيا

مجموعة BEUMER تطور نظام صيانة ذكي   -
لدعم عمالئها : النظر إلى العالم من خالل منظار 

ذكي
 Beumer Group GmbH & Co. : إعداد  

   KG/ ألمانيا

 مؤتمرات ومعارض
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اإلمارات العربية المتحدة 

أركان تدرس رفع قدرتها التصديرية إلى 20 % خالل 3 سنوات
أعلنت شركة أركان لمواد البناء )إحدى الشركات التابعة لشركة صناعات( عن وجود خطط استراتيجية لرفع قدرة الشركة التصديرية من 

10 % في العام الحالي إلى أكثر من 20 % من إجمالي اإلنتاج خالل السنوات الثالث المقبلة.
وقد تتضمن خطط الشركة المستقبلية دخول أسواق إقليمية جديدة وذلك بهدف خلق توازن وحماية الشركة من اضطرابات األسواق . وتبلغ 

الطاقة اإلنتاجية ألركان من اإلسمنت نحو 5.7 ماليين طن ، فيما تبلغ الطاقة اإلنتاجية من مادة الكلنكر نحو 4 ماليين طن سنوياً .

))إسمنت الفجيرة(( تستثمر 13.6 مليون درهم في تأسيس شركة إسمنت صحار بعُمان
قرر مجلس إدارة شركة صناعات إسمنت الفجيرة االستثمار في تأسيس شركة إسمنت صحار في سلطنة عمان . وأوضحت الشركة أن 

مبلغ االستثمار في الشركة هو 1.42 مليون لاير عماني ، وهي تمثل 20 % من رأس المال المدفوع . 

الجمهورية الجزائرية

ارتفاع استهالك اإلسمنت في الجزائر
ارتفع استهالك اإلسمنت في الجزائر خالل األشهر الستة األولى من 2016 .

انطالق مصنع اإلسمنت سيالس بسكرة بطاقة تفوق 2.7 مليون طن
شرع مصنع سيالس لإلسمنت ببسكرة مطلع يونيو / حزيران ، في طحن مادة الكلنكر التي تعتبر أخر عملية في سلسلة تحضير دخول 

المصنع مرحلة اإلنتاج النهائي شهر يوليو / تموز . 
سواكري  مجموعة  بين  بالشراكة  أنجز  مصنع  أحدث  وهو  سنوياً  متري  مليون طن   2.7 سيالس  لمصنع  السنوية  اإلنتاج  طاقة  وتقدر 
الكلنكر  البناء . وتم تجهيز مصنع بسكرة بواحدة من أكبر مطاحن  العالمي في مجال صناعة مواد  الرائد  ومجموعة الفارج - هولسيم 
العمودية في العالم ، والمزود بتكنولوجيا حديثة جداً ، مما يضع مصنع مجموعة سواكري الفارج هولسيم ، بين أهم مصانع اإلسمنت في 

الجزائر والمنطقة .
 

 يذكر أن الجزائر تتوقع تحقيق اكتفاء ذاتي في مادة اإلسمنت مع نهاية 2016 بفضل دخول هذا المصنع الخدمة . وتحتاج الجزائر حالياً 
إلى 24 مليون طن سنوياً من مادة اإلسمنت ، فيما يتراوح اإلنتاج المحلي بين 21 و22 مليون طن من قبل مجموعة جيكا بفروعها الـ 12 

المنتشرة عبر البالد ومجموعة الفارج – هولسيم . 
ويبلغ حالياً إنتاح الفارج هولسيم بالجزائر 9 مليون طن متري سنوياً ، ويتوقع ارتفاع إنتاج المجموعة بالشراكة مع مجموعتي سيالس 

وجيكا إلى 11.5 مليون طن . 

وضع حجر األساس لمشروع مصنع اإلسمنت بسيقوس بأم البواقي
تم وضع حجر األساس لمشروع إنجاز مصنع لإلسمنت للمجمع الصناعي إلسمنت الجزائر )جيكا( . وستصل قدرة إنتاج هذا المصنع الذي 

يقع على بعد 5 كلم جنوب بلدية سيقوس وعلى بعد 40 كلم شمال غرب عاصمة الوالية إلى 2.2 مليون طن سنوياً  .   

وقد حقق مجمع جيكا في 2015 تطوراً في اإلنتاج بنسبة 5 % مقارنة بسنة 2014 ويهدف إلى بلوغ إنتاج 21 مليون طن من اإلسمنت 
بحلول عام 2018 .
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المملكة العربية السعودية

إسمنت أم القرى: بدء التشغيل التجريبي والتجاري لخط إنتاج اإلسمنت 
أعلنت شركة إسمنت أم القرى عن اكتمال إجراءات الموافقة على تخصيص الوقود الخاص بخط إنتاج اإلسمنت البورتالندي . وقالت 
الشركة إنها تتوقع البدء باإلنتاج التجريبي واإلنتاج التجاري لخط إنتاج اإلسمنت البورتالندي خالل الربع الثالث من عام 2016 ، ُمشيرةً 

إلى أن األثر المالي سينعكس على نتائج أعمال الربع الثالث من عام 2016 وذلك بعد بدء مبيعات الشركة .

إسمنت تبوك« تعلن عدم جاهزية الخط الجديد للتشغيل.. متوقعة بدء التشغيل التجاري في الربع الثاني 2017
أعلنت شركة أسمنت تبوك عن عدم جاهزية خط اإلنتاج الثاني للتشغيل التجاري ، متوقعة بدء تشغيله التجاري خالل الربع الثاني من 
العام 2017 . وأوضحت الشركة أن ذلك يرجع لعدم الوصول إلى تحقيق الطاقات والمواصفات التصميمية للخط بانتظام وذلك ألن جودة 
طاحونة المواد الخام لم تصل إلى الطاقة التصميمية المتفق عليها ، كما أن التجانس المطلوب في خزان المواد الخام لم يصل إلى المعيار 

المطلوب . وتبلغ الطاقة االنتاجية للخط الثاني 1.6 مليون طن سنوياً .

إسمنت الجنوبية عن تعلن بدء التشغيل التجريبي للخط الثاني بمصنع إسمنت بيشة
أعلنت شركة إسمنت الجنوبية عن بدء التشغيل التجريبي للخط الثاني بمصنع إسمنت بيشة اعتباراً من 25 أغسطس / آب ، مشيرة إلى أن 
التشغيل التجريبي سيمتد حتى تصل الى الطاقة التصميمة المتعاقد عليها بواقع إنتاج 5000 طن كلنكر/ يوم . وأضحت الشركة أنها تهدف 
إلى رفع انتاجية مصنع بيشة الى 10 آالف طن كلنكر / يوم ، مبينة أنه بإضافة هذه الطاقة يصبح مجمل إنتاج الشركة الفعلي بمصانعها 

الثالثة حوالي 33 ألف طن كلنكر/ يوم .

ً إسمنت العربية »اسمنت العربية« تعلن تجديد امتياز التعدين الممنوح لها في رابغ لمدة 30 عاما
أعلنت شركة إسمنت العربية تجديد امتياز التعدين الممنوح للشركة الستغالل خام الحجر الجيري والطفل والجبس وجميع المواد األخرى 

الالزمة لصناعة اإلسمنت لمصنعها القائم في رابغ لمدة )30( سنة هجرية تبدأ من تاريخ 1437/10/9هـ .
 

إسمنت اليمامة توقع اتفاقية إنشاء محطه كهرباء لمصنع اإلسمنت الجديد مع »وارتسيال«
وقعت شركة إسمنت اليمامة االتفاقية الخاصة بإنشاء محطه كهرباء خاصة مع شركه وارتسيال WARTSILA لتوفير احتياج المصنع 
الجديد من الطاقة الكهربائية بقدرة 133 ميغاوات ، وهذه المحطة مشتملة على نظام التوليد المزدوج ، مع عقد صيانة وتشغيل لمدة خمس 

سنوات .
وبدأ المشروع في بداية سبتمبر / أيلول 2016 ويتوقع انتهاؤه في 2019-06-01 . 

 
جمهورية السودان 

ارتفاع االستثمارات في قطاع اإلسمنت 
ارتفعت االستثمارات في قطاع اإلسمنت في السودان ، مما سيساعد على تطوير البنية التحتية في المنطقة .

تراجع أسعار اإلسمنت في السودان
تراجعت أسعار اإلسمنت بسبب التباطؤ االقتصادي في البالد .

الجمهورية العربية السورية

إسمنت حماة ترفع الطاقة اإلنتاجية 
تدرس الشركة السورية لصنع اإلسمنت بحماة االستثمار بخط إنتاج جديد لإلسمنت  .

 جمهورية العراق

 توقعات بإنتاج معامل إسمنت المثنى االستثمارية 12 مليون طن عام 2020

توقعت هيئة استثمار المثنى بأن تصل الطاقة اإلنتاجية لمعامل اإلسمنت االستثمارية في المحافظة إلى 12 مليون طن سنوياً بحلول عام 
  . 2020

وقال مدير عام الهيئة في تصريح إن »الهيئة منحت خالل األعوام الماضية 8 إجازات استثمارية لصناعة اإلسمنت«، مبيناً أن »معمل 
اسمنت الدوح ينتج حالياً 1.5 طن سنوياً فيما سيتم انجاز المرحلة األولى من معمل إسمنت سامان بنهاية العام الحالي بطاقة 1.6 مليون 

طن سنوياً«.

وأضاف إن شركة إيرانية وأخرى دنماركية تعمالن حالياً على إنشاء معمل اسمنت »المثنى« الثاني ومعمل »خوي« .

عليها ، كما أن التجانس المطلوب في خزان المواد الخام لم يصل إلى المعيار المطلوب . وتبلغ الطاقة االنتاجية للخط الثاني 1.6 مليون 
طن سنوياً .
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Global CemProcess is the new cement industry conference 
that looks at process optimisation, de-bottlenecking, 
maximising production and troubleshooting. The event 
will take place in London, the easy-to-access world city 
with direct transport links to over 300 global cities, and 
will include a � eld trip to Hanson Cement’s Ketton plant in 
Rutland.

GLOBAL CEMENT CONFERENCES IN 2017

gl bal   cemprocess 
1stgl bal1stgl bal

CONFERENCE & EXHIBITION 2017

gl bal   slag 

gl bal12gl balgl balthgl balgl bal12gl balthgl bal12gl bal

gl bal    cemfuels 
11thgl bal11thgl bal

  CONFERENCE & EXHIBITION 2017

CONFERENCE & EXHIBITION 2017

The Global CemFuels Conference has established itself as the 
largest specialised annual alternative fuels conference in 
the world. The 11th Global CemFuels event in Barcelona will 
showcase the best alternative fuels projects and equipment 
from the cement industry in Europe and from around the 
world. 200-plus delegates from over 40 countries are expected 
to attend, including a strong South American contingent.

The 12th Global Slag Conference will take place in Düsseldorf, 
Germany in May 2017. The conference will allow all 
attendees to maximise their pro� ts from slag, both ferrous 
and non-ferrous, will keep them up-to-date with state-of-
the-art processes and will provide extensive networking and 
business opportunities.

BARCELONA, SPAIN                  •               2 - 3 FEBRUARY 2017

LONDON, UK                            •                         24 - 25 APRIL 2017

DÜSSELDORF, GERMANY             •            18 - 19 MAY 2017

CemFuels.com

globalslag.com

Global-CemProcess.com

Suha Conference Ads 2017.indd   1 06/06/2016   11:41
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لكل من اإلسمنت الرمادي واألبيض االستخدامات الخاصة به في صناعة البناء والتشييد الحديثة . وفي حين أن اإلسمنت الرمادي هو 
أرخص ثمناً ويستخدم كإسمنت لالستخدامات العامة للخرسانة وغيرها ، إال أن اإلسمنت األبيض يستخدم ألغراض الزينة والجمالية . 
ومع أن كال النوعين يكادان  يحويان نفس المكونات األساسية ، إال أن نوعية المواد الخام في عملية إنتاج اإلسمنت األبيض يجب أن تكون 

أفضل بكثير من الرمادي .

 »J.K Fujairah Cement « إن أساس كل عملية تصنيع لإلسمنت هو عملية تصنيع الكلنكر ، لذلك يتم تحضير الوقود لدى مصنع
– الفجيرة – في برج الوقود . وتتم التغذية الوزنية لفحم البتكوك في مصنع » J.K Fujairah Cement« – الفجيرة – بقيمة حرارية 
تبلغ نحو 8,150 كيلو كالوري / كغم ممزوجة مع %7 كبريت ، ويتم حرقه إلنتاج اإلسمنت األبيض . في حين يتم استخدام غبار الفحم 
 Rajesh بقيمة حرارية تبلغ نحو 6,200 كيلو كالوري / كغم و%15 رماد متط اير إلنتاج »الكلنكر الرمادي« ، حسبما يوضح السيد
الخوائية  الدوارة  التغذية  جهازين  نفس  إلى  األمر  ويحتاج   .  J.K Cement في مصنع  والعمليات  التقني  القسم  رئيس   ،  Khanna
Pfister® DRW 4.10 لنوعي الوقود وعمليتي التصنيع واللذان يتواجدان أيضاً في برج الوقود . ويقوم أحدهما بتغذية الفرن واآلخر 
المكلّس . وهذه المرونة في التغذية الوزنية للوقود بواسطة أجهزة التغذية الدوارة المصممة في ألمانيا هي أحد األسباب التي جعلت مشغلي 

المصنع يختارون هذه العالمة التجارية .

ثمانية  بطاقة  الفحم  لغبار  الوزنية  للتغذية   ®Pfister الدوار  الوزني  التغذية  استخدام جهاز  يتم   ، الرمادي  الكلنكر  تصنيع  عملية  وفي 
http://webstatic.nero.com/nero2015-com-wAssets/img/applications/16_25_ الفرن إلى  الساعة  أطنان في 

presale/iam_pre-sale_usd_eng.jpg و11 طناً في الساعة إلى حراق المكلّس األولي . أما في عملية إنتاج الكلنكر األبيض 
فبإمكان نفس آالت التغذية الوزنية القيام بالتغذية الوزنية لثمانية أطنان لفحم البتكوك في الساعة إلى الفرن وثمانية أطنان في الساعة إلى 

المكلس األولي على التوالي . 

Dosing challenges with petcoke

تحديات التغذية الوزنية لوقود فحم البتكوك
إن مناولة فحم البتكوك بالغة في الصعوبة مقارنة مع غبار الفحم ، حيث يمتلك فحم البتكوك معدل رطوبة أعلى وينبغي طحنه بشكل أكثر 
نعومة من غبار الفحم . وهذان العامالن كالهما يساهمان في خصائص التدفق الصعبة الخاصة به : ففحم البتكوك ال يتدفق بسهولة ، وبالتالي 
يميل إلى سد القواديس المسبقة . هنا ، تظهر الهندسة الخاصة بالقواديس المسبقة من ®Pfister مزياها الكاملة : كانت القواديس المسبقة 
 FLSmidth مجهزة بأنظمة مزج خاصة ، حيث يوضح م. حسن جرادي ، مدير المشروع في J. K Cement Works في مصنع
Pfister : »وتعمل أنظمة المزج الشبيهة بأداة التقليب على تحسين تدفق المواد عن طريق الحفاظ عل دوام حركة الوقود ، وخلطه مع 

الهواء وبالتالي توفير تدفق أفضل« .
 

 دراسة حالة : التغذية الوزنية في عملية إنتاجية مزدوجة مع أجهزة 
التغذية الدوارة من  ®Pfister  األلمانية 

مصنع  J.K. Cement Works  ينتج اإلسمنت األبيض  واألسود في 
 Pfister®  نفس خط اإلنتاج مع أجهزة التغذية الدوارة من

 كان مشروعاً فريداً من نوعه عندما بدأ مصنع J.K Cement Works  اإلنتاج من مصنعه الجديد في إمارة الفجيرة في نهاية 
عام 2014 .فالمصنع لم يكن أحد المصانع القالئل في العالم التي تنتج اإلسمنت األبيض فحسب، بل يقوم المصنع فوق ذلك بإنتاج 
اإلسمنت الرمادي في نفس خط اإلنتاج ، إذ إن لديه اإلمكانية لتبديل الوقود الالزم لعملية الكلنكر – أي غبار فحم البتكوك أوغبار الفحم  
الحجري – في زمن قياسي . وأحد األسباب لهذا التحول السلس هو التغذية الوزنية للوقود الذي يشغّل الفرن والمكلّس عن طريق 
استعمال أجهزة التغذية الدوارة الخوائية من FLSmidth Pfister األلمانية ، وقد صممت هذه األجهزة للتعامل مع األنواع المختلفة 

للوقودات المسحوقة بشكل موثوق.
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 2014 عام نھایةاإلنتاج من مصنعھ الجدید في إمارة الفجیرة في   J.K Cement Worksعندما بدأ مصنع  كان مشروعاً فریداً من نوعھ
 نفس في الرمادي سمنتاإلبإنتاج  ذلكفوق  ، بل یقوم المصنعفحسب األبیض سمنتاإل تنتج التيفالمصنع لم یكن أحد المصانع القالئل في العالم .

أحد و.  قیاسيفي زمن  – الحجري  الفحموغبار أكوك البت فحم غبارأي  – الكلنكر لعملیة الالزم الوقود تبدیللدیھ اإلمكانیة لإذ إن  ، اإلنتاج خط
 من ةالخوائی ةرالدواالتغذیة  أجھزة ستعمالا طریقالمكلّس عن و الفرنیشغّل  الذي لوقودل ھو التغذیة الوزنیة السلس التحول لھذا األسباب

FLSmidth Pfister موثوق األنواع المختلفة للوقودات المسحوقة بشكل للتعامل مع األجھزة ھذه صممت وقد ،ة األلمانی.

مناً ث أرخص ھو الرمادي اإلسمنتأن  حین. وفي  الحدیثة والتشیید البناء صناعة في بھ الخاصةاالستخدامات  واألبیض الرمادي اإلسمنتلكل من 
  یكادان ومع أن كال النوعین.  والجمالیة الزینة ألغراضیستخدم  األبیض اإلسمنتإال أن  ، للخرسانة وغیرھا العامةكإسمنت لالستخدامات  ویستخدم

. من الرمادي بكثیر فضلأ تكون أن یجب ضاألبی سمنتاإل إنتاجعملیة  في الخام المواد، إال أن نوعیة  األساسیةیحویان نفس المكونات 

 –الفجیرة  –" J.K Fujairah Cement "یتم تحضیر الوقود لدى مصنع  لذلك ع الكلنكر ،ھو عملیة تصنی إلسمنتل تصنیع عملیة كلإن أساس .
 كیلو 8,150 حراریة تبلغ نحوبقیمة  –الفجیرة  –" J.K Fujairah Cement "مصنع  فيوتتم التغذیة الوزنیة لفحم البتكوك  . الوقود برجفي 

 6,200 تبلغ نحو حراریة قیمةب الفحمفي حین یتم استخدام غبار .  األبیض سمنتاإل إلنتاجیتم حرقھ و،  كبریت %7 مع مزوجةم مغك/  كالوري
، رئیس القسم التقني والعملیات في  Rajesh Khannaالسید  یوضححسبما  ، "الرمادي الكلنكر" إلنتاجرماد متطایر  %15و مغك/  كالوري كیلو

واللذان  التصنیع تيوعملی الوقود نوعيل Pfister® DRW 4.10جھازین التغذیة الدوارة الخوائیة  نفسإلىویحتاج األمر .  J.K Cementمصنع 
ً یتواجدان  ة بواسطة أجھزة التغذی لوقودالتغذیة الوزنیة ل في المرونة ھذهواآلخر المكلّس . و الفرنتغذیة بأحدھما  ویقوم.  الوقود برج في أیضا

  ة .التجاری العالمةھذه یختارون  المصنع مشغليجعلت  التي األسبابأحد  ھيالدوارة المصممة في ألمانیا 

بطاقة ثمانیة أطنان في الساعة  الفحم لغبارللتغذیة الوزنیة  ®Pfister جھاز التغذیة الوزني الدوار استخدام، یتم  الرماديوفي عملیة تصنیع الكلنكر 
غذیة التغذیة الوزنیة القیام بالت آالت نفسفبإمكان  األبیض الكلنكر إنتاجحراق المكلّس األولي . أما في عملیة  إلىطناً في الساعة  11و الفرن إلى

 المكلس األولي على التوالي .  إلىالفرن وثمانیة أطنان في الساعة  إلىفي الساعة  لفحم البتكوك الوزنیة لثمانیة أطنان

Dosing challenges with petcoke 

  كوكالبت فحموقود لالوزنیة التغذیة  تحدیات

ثر نعومة طحنھ بشكل أكینبغي وأعلى  رطوبة معدلفحم البتكوك  یمتلك، حیث  الفحم غبارمقارنة مع بالغة في الصعوبة فحم البتكوك مناولة إن 
 إلى میلی وبالتالي ، بسھولة یتدفق في خصائص التدفق الصعبة الخاصة بھ : ففحم البتكوك الن كالھما یساھمان العامال ھذانو.  الفحم غبار من
 J. Kمصنع كانت القوادیس المسبقة في  : كاملةمزیاھا ال Pfister®بالقوادیس المسبقة من  الخاصة الھندسةتظھر  القوادیس المسبقة . ھنا ، سد

Cement Works  في المشروع مدیر ، جرادي حسنم.  یوضحمجھزة بأنظمة مزج خاصة ، حیث FLSmidth Pfister : " وتعمل أنظمة
 ل" . أفض قتدف توفیر وبالتالي الھواء مع وخلطھ ، الوقوددوام حركة  عل الحفاظ طریق عن المواد تدفق تحسینالمزج الشبیھة بأداة التقلیب على 

 اتالوقود من وغیرھامن التغذیة الوزنیة لھذه األنواع من الوقود  األلمانیةأجھزة التغذیة الدوارة  نمكّ البارع الذي یذلك العمل  بالضبط وھ ما
 ؟ رینكبیثبات و استقرارحد كبیر ، وب إلىمتفاوتة الخصائص الذات  الزیتيالصخر  أو كوكالبت فحمأو  ، اللیجنیتة مثل غبار الفحم ، أو المسحوق

  ة :التالی التقنیة المیزات من مزیج الواقع في ھيبراعة ال

جھاز  إلى) القادوس المسبق  (صومعةال من المواد استخراج: فبعد أن یتم بعجلة معدنیة مقطعة إلى غرف الدوار التغذیة: تم تصمیم جھاز  أوالً 
 ةطریقب وترتیبھا الدوار داخلالغرف  وحجم عدد تصمیم تموقد .  الدوارمن مدخل إلى مخرج  انقلھ أثناءیتم وزنھا وتغذیتھا  الدوار،التغذیة 
الالمتراكز الوزن  محور یشكالن محامل منھم ثنیناط ، ابثالث نق جسم الدوار معلقت .الوق نفس في المواد من كبیرة كمیةالستیعاب  مدروسة

 الحمل خلیةأما . ھ ومخرج الدوار مدخل منتصف عبر مروار ویالدبشكل المتراكز مع عمود  وزنال محورویتموضع واحدة .  حملخلیة الثالثةو
أن یتم تصریفھا . قبل ر بالمقیاس الوزنيالدوا عجلة في المحتوى فتقوم بوزن الثالثة تعلیقال نقطة عند المركبة
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ما هو بالضبط ذلك العمل البارع الذي يمّكن أجهزة التغذية الدوارة األلمانية من التغذية الوزنية لهذه األنواع من الوقود وغيرها من الوقودات 
المسحوقة مثل غبار الفحم ، أو الليجنيت ، أو فحم البتكوك أو الصخر الزيتي ذات الخصائص المتفاوتة إلى حد كبير ، وباستقرار وثبات 

كبيرين ؟ البراعة هي في الواقع مزيج من الميزات التقنية التالية :

أوالً : تم تصميم جهاز التغذية الدوار بعجلة معدنية مقطعة إلى غرف : فبعد أن يتم استخراج المواد من الصومعة( القادوس المسبق  )إلى 
جهاز التغذية الدوار، يتم وزنها وتغذيتها أثناء نقلها من مدخل إلى مخرج الدوار . وقد تم تصميم عدد وحجم الغرف داخل الدوار وترتيبها 
بطريقة مدروسة الستيعاب كمية كبيرة من المواد في نفس الوقت .جسم الدوار معلق بثالث نقاط ، اثنين منهم محامل يشكالن محور الوزن 
الالمتراكز والثالثة خلية حمل واحدة . ويتموضع محور الوزن بشكل المتراكز مع عمود الدوار ويمر عبر منتصف مدخل الدوار ومخرجه . 

أما خلية الحمل المركبة عند نقطة التعليق الثالثة فتقوم بوزن المحتوى في عجلة الدوار بالمقياس الوزني قبل أن يتم تصريفها .

للتعديل على وجه التحديد من أجل  إن التغذية الوزنية أثناء العملية اإلنتاجية المستمرة تتطلب تدفق مواد يمكن التنبؤ به وموثوقاً وقابالً 
تحقيق إنتاج مستقر. فبواسطة األجهزة اإللكترونية للوزن، يتم التحكم في سرعة الدوار بعكس القوة المقاسة : وانطالقاً من نقطة الضبط 
المطلوبة  ، فكلما ارتفعت القوة تباطأت حركة الدوار ، وكلما انخفضت القوة زادت سرعة حركة الدوار . ويضمن برنامج التحكم التنبؤي  

ProsCon® تغذية وزنية دقيقة عن طريق توقع االختالف في معدل التدفق الناجم عن كثافة المواد وقابلية التدفق الخاصة بها.

يساعد هذا على قياس وزن المواد بسرعة قبل مرور زمن طويل من بدء التغذية الوزنية عند نقطة القياس . ومع األخذ بعين االعتبار 
نقطة االستقرار وخصائص الحركة الديناميكية لجهاز التغذية ، يتم احتساب السرعة الالزمة للدور عند نقطة التغذية الوزنية وتعديلها عند 
النقطة المحتملة قبل التفريغ عند المخرج بإتجاه السيور الهوائي . ونتيجة لذلك يتم الحصول على تغذية مستمرة ومستقرة على المد ا يين 
القصير والبعيد » ، يشرح م. حسن جرادي. إن النقل الخوائي لفحم البتكوك وغبار الفحم إلى الحراق هو جزء أساسي من نظام التغذية . 
فجهاز التغذية الدوار Pfister® DRW متصل مباشرة بمنفاخ ، حيث يتم نفخ هواء نقل نظيف من خالل  نظام التغذية ينظف الخاليا و 

ينقل الوقود عبر أنبوب إلى الحراق  .

ثانياً : سرعة الدوار نفسه عامل مهم : في حين أجهزة التغذية األخرى تدور بمعدل عدة مئات من المرات في الدقيقة الواحدة ، ما يؤدي إلى 
تآكل  المحامل واستهالك الكثير من الطاقة ، إال أن جهاز التغذية الدوار من ®Pfister يدور بنحو 4 - 10 دورات في الدقيقة الواحدة . 
وباإلضافة إلى أن عملية النقل الخوائي منخفضة الضغط ومصممة تصميماً جيداً ومتكامالً ، فإن الجهاز الدوار قادر على نقل الكمية المطلوبة 

من المادة المسحوقة إلى منطقة الحرق بالحد األدنى من التآكل واستهالك الطاقة .

ويقول Rajesh Khanna : »نستطيع هنا في مصنع J.K Fujairah Cement في الفجيرة ، التحويل بين إنتاج اإلسمنت األبيض 
واإلسمنت الرمادي حسب طلب السوق« . لذلك كان من األولويات الرئيسية هو إيجاد نظام تغذية وزنية قادر على التعامل مع أنواع 
مختلفة من الوقود من دون تعديالت تقنية . أما أجهزة التغذية الدوارة Pfister® DRW فبإمكانها التعامل مع مجموعة متنوعة من الوقود 

المسحوق .

النظام  فإن  وبالتالي   . الفعلي  والحمل  المحددة  للبيانات  وفقاً  اإلنترنت  المعايرة عبر شركة  ينفذ   ProsCon® التنبؤي التحكم  نظام  إن 
»يكيف« نفسه فعلياً مع المواد السائبة المحددة في الداخل . ويضيف   Rajesh Khanna: »إن الطاقة اإلجمالية للمصنع ذي العملية 

المزدوجة لدينا هي 1,750 طناً في اليوم بالنسبة لإلسمنت األبيض و2,800 طن في اليوم بالنسبة لإلسمنت الرمادي على التوالي« . 

J.K Cement حول مصنع
تم إنشاء J.K Cement Works ، وهو فرع منJ.K Cement Ltd.  ، كمصنع جديد لتصنيع اإلسمنت األبيض في الفجيرة 
بتوريد الكلنكر األبيض  – اإلمارات العربية المتحدة . وقد بدأت الشركة إنتاجها التجاري منذ سبتمبر / أيلول 2014 ، وتقوم حالياً 

واإلسمنت األبيض إلى أكثر من 20 بلداً في جميع أنحاء العالم . 

التقني  ما يميّز مصنع الفجيرة : يُستخدم المصنع إلنتاج اإلسمنت الرمادي وكذلك اإلسمنت األبيض . ومع معدات اإلنتاج والتخطيط 
الخاصين ، ُصمم المصنع بشكل خاص للتبديل من منتح آلخر وفقاً لطلب السوق . »ومصنع اإلسمنت هذا ذو العملية المزدوجة المركبة« 
 J.K Cement الفجيرة( هو األول من نوعه في العالم . وعملية توسعة الطاقة اإلنتاجية هذه جعلت شركة( J.K Cement Works :
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 2014 عام نھایةاإلنتاج من مصنعھ الجدید في إمارة الفجیرة في   J.K Cement Worksعندما بدأ مصنع  كان مشروعاً فریداً من نوعھ
 نفس في الرمادي سمنتاإلبإنتاج  ذلكفوق  ، بل یقوم المصنعفحسب األبیض سمنتاإل تنتج التيفالمصنع لم یكن أحد المصانع القالئل في العالم .

أحد و.  قیاسيفي زمن  – الحجري  الفحموغبار أكوك البت فحم غبارأي  – الكلنكر لعملیة الالزم الوقود تبدیللدیھ اإلمكانیة لإذ إن  ، اإلنتاج خط
 من ةالخوائی ةرالدواالتغذیة  أجھزة ستعمالا طریقالمكلّس عن و الفرنیشغّل  الذي لوقودل ھو التغذیة الوزنیة السلس التحول لھذا األسباب

FLSmidth Pfister موثوق األنواع المختلفة للوقودات المسحوقة بشكل للتعامل مع األجھزة ھذه صممت وقد ،ة األلمانی.

مناً ث أرخص ھو الرمادي اإلسمنتأن  حین. وفي  الحدیثة والتشیید البناء صناعة في بھ الخاصةاالستخدامات  واألبیض الرمادي اإلسمنتلكل من 
  یكادان ومع أن كال النوعین.  والجمالیة الزینة ألغراضیستخدم  األبیض اإلسمنتإال أن  ، للخرسانة وغیرھا العامةكإسمنت لالستخدامات  ویستخدم

. من الرمادي بكثیر فضلأ تكون أن یجب ضاألبی سمنتاإل إنتاجعملیة  في الخام المواد، إال أن نوعیة  األساسیةیحویان نفس المكونات 

 –الفجیرة  –" J.K Fujairah Cement "یتم تحضیر الوقود لدى مصنع  لذلك ع الكلنكر ،ھو عملیة تصنی إلسمنتل تصنیع عملیة كلإن أساس .
 كیلو 8,150 حراریة تبلغ نحوبقیمة  –الفجیرة  –" J.K Fujairah Cement "مصنع  فيوتتم التغذیة الوزنیة لفحم البتكوك  . الوقود برجفي 

 6,200 تبلغ نحو حراریة قیمةب الفحمفي حین یتم استخدام غبار .  األبیض سمنتاإل إلنتاجیتم حرقھ و،  كبریت %7 مع مزوجةم مغك/  كالوري
، رئیس القسم التقني والعملیات في  Rajesh Khannaالسید  یوضححسبما  ، "الرمادي الكلنكر" إلنتاجرماد متطایر  %15و مغك/  كالوري كیلو

واللذان  التصنیع تيوعملی الوقود نوعيل Pfister® DRW 4.10جھازین التغذیة الدوارة الخوائیة  نفسإلىویحتاج األمر .  J.K Cementمصنع 
ً یتواجدان  ة بواسطة أجھزة التغذی لوقودالتغذیة الوزنیة ل في المرونة ھذهواآلخر المكلّس . و الفرنتغذیة بأحدھما  ویقوم.  الوقود برج في أیضا

  ة .التجاری العالمةھذه یختارون  المصنع مشغليجعلت  التي األسبابأحد  ھيالدوارة المصممة في ألمانیا 

بطاقة ثمانیة أطنان في الساعة  الفحم لغبارللتغذیة الوزنیة  ®Pfister جھاز التغذیة الوزني الدوار استخدام، یتم  الرماديوفي عملیة تصنیع الكلنكر 
غذیة التغذیة الوزنیة القیام بالت آالت نفسفبإمكان  األبیض الكلنكر إنتاجحراق المكلّس األولي . أما في عملیة  إلىطناً في الساعة  11و الفرن إلى

 المكلس األولي على التوالي .  إلىالفرن وثمانیة أطنان في الساعة  إلىفي الساعة  لفحم البتكوك الوزنیة لثمانیة أطنان

Dosing challenges with petcoke 

  كوكالبت فحموقود لالوزنیة التغذیة  تحدیات

ثر نعومة طحنھ بشكل أكینبغي وأعلى  رطوبة معدلفحم البتكوك  یمتلك، حیث  الفحم غبارمقارنة مع بالغة في الصعوبة فحم البتكوك مناولة إن 
 إلى میلی وبالتالي ، بسھولة یتدفق في خصائص التدفق الصعبة الخاصة بھ : ففحم البتكوك الن كالھما یساھمان العامال ھذانو.  الفحم غبار من
 J. Kمصنع كانت القوادیس المسبقة في  : كاملةمزیاھا ال Pfister®بالقوادیس المسبقة من  الخاصة الھندسةتظھر  القوادیس المسبقة . ھنا ، سد

Cement Works  في المشروع مدیر ، جرادي حسنم.  یوضحمجھزة بأنظمة مزج خاصة ، حیث FLSmidth Pfister : " وتعمل أنظمة
 ل" . أفض قتدف توفیر وبالتالي الھواء مع وخلطھ ، الوقوددوام حركة  عل الحفاظ طریق عن المواد تدفق تحسینالمزج الشبیھة بأداة التقلیب على 

 اتالوقود من وغیرھامن التغذیة الوزنیة لھذه األنواع من الوقود  األلمانیةأجھزة التغذیة الدوارة  نمكّ البارع الذي یذلك العمل  بالضبط وھ ما
 ؟ رینكبیثبات و استقرارحد كبیر ، وب إلىمتفاوتة الخصائص الذات  الزیتيالصخر  أو كوكالبت فحمأو  ، اللیجنیتة مثل غبار الفحم ، أو المسحوق

  ة :التالی التقنیة المیزات من مزیج الواقع في ھيبراعة ال

جھاز  إلى) القادوس المسبق  (صومعةال من المواد استخراج: فبعد أن یتم بعجلة معدنیة مقطعة إلى غرف الدوار التغذیة: تم تصمیم جھاز  أوالً 
 ةطریقب وترتیبھا الدوار داخلالغرف  وحجم عدد تصمیم تموقد .  الدوارمن مدخل إلى مخرج  انقلھ أثناءیتم وزنھا وتغذیتھا  الدوار،التغذیة 
الالمتراكز الوزن  محور یشكالن محامل منھم ثنیناط ، ابثالث نق جسم الدوار معلقت .الوق نفس في المواد من كبیرة كمیةالستیعاب  مدروسة

 الحمل خلیةأما . ھ ومخرج الدوار مدخل منتصف عبر مروار ویالدبشكل المتراكز مع عمود  وزنال محورویتموضع واحدة .  حملخلیة الثالثةو
أن یتم تصریفھا . قبل ر بالمقیاس الوزنيالدوا عجلة في المحتوى فتقوم بوزن الثالثة تعلیقال نقطة عند المركبة
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