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More about Mondi’s
industrial bags:

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

IN TOUCH EVERY DAY
www.mondigroup.com/cement
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1906 – 2016
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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 !
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VATIVE ENGINEERING

For more information please refer to:
www.loesche.com.
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أخبار عربية
أخبار عالمية
منتجات جديدة
الموضوعات:
-

حراق الفرن الجديد  ®JETFLEXمتعدد
الوقودات من  FLSmidthالذي تم تركيبه في
مصنع إسمنت  Rohoznikيساعد على تحسين
أداء المصنع واستخدام الوقود البديل في المصنع
إعداد Mads Nielsen and Carsten :
 / Damslund Jensen ، FLSmidthالدنمارك

 حراقات  UNITHERMفي جمهورية مصرالعربية ( نظام  ).M.A.Sمع نظام المنحرف
الخوائي PNEUMO DEFLECTOR
إعداد Christian Zocher / Unitherm :
/ 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 & MACZIOLتقدم إدارةسلسلة التوريد مع حلول اإلثبات اإللكتروني
للتسليم ( )ePODلـنظام ®VAS
إعدادFRITZ & MACZIOL Software :
 / und Computervertrieb GmbHألمانيا

-

دراسة حالة  :التغذية الوزنية في عملية إنتاجية
مزدوجة  :مصنع  J.K. Cement Worksينتج
اإلسمنت األبيض واألسود في نفس خط اإلنتاج مع
أجهزة التغذية الدوارة من ®Pfister
إعداد / FLSmidth Pfister  :ألمانيا

 خبرة  BEDESCHIمع دورة حياة الفحم  :منالمقلع لمصنع اإلسمنت
إعداد  ، Marco Bertorelle :مدير مبيعات –
 /Bedeschi Spa إيطاليا
 الحلول التي تقدمها  AUMUNDلصناعةاإلسمنت الحديثة
إعداد Christian Spättmann – :
/AUMUND Fördertechnik GmbH 
ألمانيا
 مجموعة  BEUMERتطور نظام صيانة ذكيلدعم عمالئها  :النظر إلى العالم من خالل منظار
ذكي
إعداد Beumer Group GmbH & Co. :
 /KG ألمانيا
مؤتمرات ومعارض
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اإلمارات العربية المتحدة
أركان تدرس رفع قدرتها التصديرية إلى  % 20خالل  3سنوات
أعلنت شركة أركان لمواد البناء (إحدى الشركات التابعة لشركة صناعات) عن وجود خطط استراتيجية لرفع قدرة الشركة التصديرية من
 % 10في العام الحالي إلى أكثر من  % 20من 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  5.7ماليين طن  ،فيما تبلغ الطاقة اإلنتاجية من مادة الكلنكر نحو  4ماليين طن سنويا ً .

A unique source
of information
الجمهورية الجزائرية
for the latest
ارتفاع استهالك اإلسمنت في الجزائر
developments
 inمن . 2016
ارتفع استهالك اإلسمنت في الجزائر خالل األشهر الستة األولى
technology
انطالق مصنع اإلسمنت سيالس بسكرة بطاقة تفوق  2.7مليون طن

((إسمنت الفجيرة)) تستثمر  13.6مليون 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  1.42مليون لاير عماني  ،وهي تمثل  % 20من رأس المال المدفوع .

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 .
ً
طن متري
أحدث مصنع أنجز بالشراكة بين مجموعة سواكري
onlineسنويا وهو
Subscribe
وتقدر طاقة اإلنتاج السنوية لمصنع سيالس  2.7مليونat:
ومجموعة الفارج  -هولسيم الرائد العالمي في مجال صناعة مواد البناء  .وتم تجهيز مصنع بسكرة بواحدة من أكبر مطاحن الكلنكر
www.worldcement.com/subscribe
العمودية في العالم  ،والمزود بتكنولوجيا حديثة جدا ً  ،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  2016بفضل دخول هذا المصنع الخدمة  .وتحتاج الجزائر حاليا ً
إلى  24مليون طن سنويا ً من مادة اإلسمنت  ،فيما يتراوح اإلنتاج المحلي بين  21و 22مليون طن من قبل مجموعة جيكا بفروعها الـ 12
المنتشرة عبر البالد ومجموعة الفارج – هولسيم .
ويبلغ حاليا ً إنتاح الفارج هولسيم بالجزائر  9مليون طن متري سنويا ً  ،ويتوقع ارتفاع إنتاج المجموعة بالشراكة مع مجموعتي سيالس
وجيكا إلى  11.5مليون 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  5كلم جنوب بلدية سيقوس وعلى بعد  40كلم شمال غرب عاصمة الوالية إلى  2.2مليون طن سنويا ً .
وقد حقق مجمع جيكا في  2015تطورا ً في اإلنتاج بنسبة  % 5مقارنة بسنة  2014ويهدف إلى بلوغ إنتاج  21مليون 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 ُ ، 2016مشيرة ً
إلى أن األثر المالي سينعكس على نتائج أعمال الربع الثالث من عام  2016وذلك 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  . 2017وأوضحت 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  1.6مليون طن سنويا ً .
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 اعتبارا ً من  25أغسطس  /آب  ،مشيرة إلى أن
التشغيل التجريبي سيمتد حتى تصل الى الطاقة التصميمة المتعاقد عليها بواقع إنتاج  5000طن كلنكر /يوم  .وأضحت الشركة أنها تهدف
إلى رفع انتاجية مصنع بيشة الى  10آالف طن كلنكر  /يوم  ،مبينة أنه بإضافة هذه الطاقة يصبح مجمل إنتاج الشركة الفعلي بمصانعها
الثالثة حوالي  33ألف طن كلنكر /يوم .
إسمنت العربية «اسمنت العربية» تعلن تجديد امتياز التعدين الممنوح لها في رابغ لمدة  30عاما ً
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 ( )30سنة 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  WARTSILAلتوفير احتياج المصنع
الجديد من الطاقة الكهربائية بقدرة  133ميغاوات  ،وهذه المحطة مشتملة على نظام التوليد المزدوج  ،مع عقد صيانة وتشغيل لمدة خمس
سنوات .
وبدأ المشروع في بداية سبتمبر  /أيلول  2016ويتوقع 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  12مليون طن عام 2020
توقعت هيئة استثمار المثنى بأن تصل الطاقة اإلنتاجية لمعامل اإلسمنت االستثمارية في المحافظة إلى  12مليون طن سنويا ً بحلول عام
. 2020
وقال مدير عام الهيئة في تصريح إن «الهيئة منحت خالل األعوام الماضية  8إجازات استثمارية لصناعة اإلسمنت» ،مبينا ً أن «معمل
اسمنت الدوح ينتج حاليا ً  1.5طن سنويا ً فيما سيتم انجاز المرحلة األولى من معمل إسمنت سامان بنهاية العام الحالي بطاقة  1.6مليون
طن سنوياً».
وأضاف إن شركة إيرانية وأخرى دنماركية تعمالن حاليا ً 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  1.6مليون
طن سنويا ً .
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GLOBAL CEMENT CONFERENCES IN 2017

gl bal
11th

CemFuels.com

cemfuels

CONFERENCE & EXHIBITION 2017

BARCELONA, SPAIN

•

2 - 3 FEBRUARY 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.

gl bal
1st

Global-CemProcess.com

cemprocess

CONFERENCE & EXHIBITION 2017

LONDON, UK

•

24 - 25 APRIL 2017

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 field trip to Hanson Cement’s Ketton plant in
Rutland.

gl bal
12th

slag

globalslag.com

CONFERENCE & EXHIBITION 2017
DÜSSELDORF, GERMANY

•

18 - 19 MAY 2017

The 12th Global Slag Conference will take place in Düsseldorf,
Germany in May 2017. The conference will allow all
attendees to maximise their profits from slag, both ferrous
and non-ferrous, will keep them up-to-date with state-ofthe-art processes and will provide extensive networking and
business opportunities.
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دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ  :اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟوزﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣزدوﺟﺔ ﻣﻊ أﺟﮭزة اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟدوارة ﻣن ® Pfisterاﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ

أجهزة
دراسة حالة  :التغذية الوزنية في عملية إنتاجية مزدوجة مع
ﻣﺻﻧﻊ  J.K. Cement Worksﯾﻧﺗﺞ اﻹﺳﻣﻧت اﻷﺑﯾض واﻷﺳود ﻓﻲ ﻧﻔس ﺧط اﻹﻧﺗﺎج ﻣﻊ أﺟﮭزة اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟدوارة
الدوارة من®Pfister األلمانية
التغذية Pfister
ﻣن
مصنعJ.K. Cement Works ينتج اإلسمنت األبيضواألسود في
نفس خط اإلنتاج مع أجهزة التغذية الدوارة من®Pfister
®

مشروعا ً
نهاية
ﻋﺎم في
الفجيرة
الجديد في
مصنعه
اإلنتاج
J.K J.K
Cement
ﻋﻧدﻣﺎبدأ
ﻧوﻋﮫعندما
نوعه
فريدا ًﻓرﯾداً
ﻣﺷروﻋﺎ ً
2014
إمارة ﻧﮭﺎﯾﺔ
اﻟﻔﺟﯾرة ﻓﻲ
ﻓﻲ إﻣﺎرة
مناﻟﺟدﯾد
ﻣﺻﻧﻌﮫ
اﻹﻧﺗﺎج ﻣن
CementWorks
مصنع Works
ﺑدأ ﻣﺻﻧﻊ
من ﻣن
كان ﻛﺎن
ﻧﻔس
ﻓﻲ
اﻟرﻣﺎدي
ﺳﻣﻧت
اﻹ
ﺑﺈﻧﺗﺎج
ذﻟك
ﻓوق
اﻟﻣﺻﻧﻊ
ﯾﻘوم
ﺑل
،
ﻓﺣﺳب
اﻷﺑﯾض
ﺳﻣﻧت
اﻹ
ﺗﻧﺗﺞ
اﻟﺗﻲ
اﻟﻌﺎﻟم
ﻓﻲ
اﻟﻘﻼﺋل
اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ
أﺣد
ﯾﻛن
ﻟم
ﻓﺎﻟﻣﺻﻧﻊ
عام .
. 2014فالمصنع لم يكن أحد المصانع القالئل في العالم التي تنتج اإلسمنت األبيض فحسب ،بل يقوم المصنع فوق ذلك بإنتاج
أﺣد
و
.
ﻗﯾﺎﺳﻲ
زﻣن
ﻓﻲ
–
اﻟﺣﺟري
اﻟﻔﺣم
وﻏﺑﺎر
أ
ﻛوك
اﻟﺑﺗ
ﻓﺣم
ﻏﺑﺎر
أي
–
اﻟﻛﻠﻧﻛر
ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
اﻟﻼزم
اﻟوﻗود
ﺗﺑدﯾل
ﻟ
اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ
ﻟدﯾﮫ
إن
إذ
،
اﻹﻧﺗﺎج
ﺧط
الالزم لعملية الكلنكر – أي غبار فحم البتكوك أوغبار الفحم
اإلسمنت الرمادي في نفس خط اإلنتاج  ،إذ إن لديه اإلمكانية لتبديل الوقود
اﻷﺳﺑﺎب ﻟﮭذا اﻟﺗﺣول اﻟﺳﻠس ھو اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟوزﻧﯾﺔ ﻟﻠوﻗود اﻟذي ﯾﺷﻐّل اﻟﻔرن واﻟﻣﻛﻠّس ﻋن طرﯾﻖ اﺳﺗﻌﻣﺎل أﺟﮭزة اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟدوارة اﻟﺧواﺋﯾﺔ ﻣن
ﻟﻠوﻗوداتالذي يشغّ
الوزنية للوقود
ﻣﻊ التغذية
ﻟﻠﺗﻌﺎﻣلهو
السلس
التحول
األسباب
 Pfisterزمن قياسي
الحجري – في
والمكلّس عن طريق
الفرنﻣﻮﺛﻮق.
اﻟﻣﺳﺣوﻗﺔلﺑﺷﻛل
اﻷﻧواع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
اﻷﺟﮭزة
لهذاھذه
ﺻﻣﻣت
وأحدﺔ  ،وﻗد
. FLSmidthاﻷﻟﻣﺎﻧﯾ
استعمال أجهزة التغذية الدوارة الخوائية من  FLSmidth Pfisterاأللمانية  ،وقد صممت هذه األجهزة للتعامل مع األنواع المختلفة
واﻷﺑﯿﺾ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮫ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ  .وﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻹﺳﻤﻨﺖ اﻟﺮﻣﺎدي ھﻮ أرﺧﺺ ﺛﻤﻨﺎ ً
اﻟﺮﻣﺎدي
ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
موثوق.
اﻹﺳﻤﻨﺖبشكل
المسحوقة
للوقودات

وﯾﺴﺘﺨﺪم ﻛﺈﺳﻤﻨﺖ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﺮﺳﺎﻧﺔ وﻏﯿﺮھﺎ  ،إﻻ أن اﻹﺳﻤﻨﺖ اﻷﺑﯿﺾ ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻷﻏﺮاض اﻟﺰﯾﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻟﯿﺔ  .وﻣﻊ أن ﻛﻼ اﻟﻨﻮﻋﯿﻦ ﯾﻜﺎدان
ﯾﺤﻮﯾﺎن ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ  ،إﻻ أن ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻧﺘﺎج اﻹﺳﻤﻨﺖ اﻷﺑﯿﺾ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن أﻓﻀﻞ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﺎدي .

لكل من اإلسمنت الرمادي واألبيض االستخدامات الخاصة به في صناعة البناء والتشييد الحديثة  .وفي حين أن اإلسمنت الرمادي هو
الزينة" – اﻟﻔﺟﯾرة
J.K Fujairah
ﻟدى ﻣﺻﻧﻊ
ﺗﺣﺿﯾر اﻟوﻗود
اﻟﻛﻠﻧﻛر  ،ﻟذﻟك
ﺗﺻﻧﯾﻊ
لالستخداماتﻋﻣﻠﯾﺔ
ﺗﺻﻧﯾﻊ ﻟﻺﺳﻣﻧت ھو
ﻋﻣﻠﯾﺔ
أﺳﺎس ﻛل
أرخص.إنثمنا ً
والجمالية –.
Cementألغراض
األبيض" يستخدم
اإلسمنت
وغيرهاﯾﺗم ،إال أن
للخرسانة
العامة
كإسمنت
ويستخدم
ﻓﻲ ﺑرج اﻟوﻗود  .وﺗﺗم اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟوزﻧﯾﺔ ﻟﻔﺣم اﻟﺑﺗﻛوك ﻓﻲ ﻣﺻﻧﻊ " – " J.K Fujairah Cementاﻟﻔﺟﯾرة – ﺑﻘﯾﻣﺔ ﺣرارﯾﺔ ﺗﺑﻠﻎ ﻧﺣو  8,150ﻛﯾﻠو
ومع أن كال النوعين يكادان يحويان نفس المكونات األساسية  ،إال أن نوعية المواد الخام في عملية إنتاج اإلسمنت األبيض يجب أن تكون
ﻛﺎﻟوري  /ﻛﻐم ﻣﻣزوﺟﺔ ﻣﻊ  %7ﻛﺑرﯾت  ،وﯾﺗم ﺣرﻗﮫ ﻹﻧﺗﺎج اﻹﺳﻣﻧت اﻷﺑﯾض  .ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﻏﺑﺎر اﻟﻔﺣم ﺑﻘﯾﻣﺔ ﺣرارﯾﺔ ﺗﺑﻠﻎ ﻧﺣو 6,200
بكثير من
الرمادي و %15.رﻣﺎد ﻣﺗطﺎﯾر ﻹﻧﺗﺎج "اﻟﻛﻠﻧﻛر اﻟرﻣﺎدي"  ،ﺣﺳﺑﻣﺎ ﯾوﺿﺢ اﻟﺴﯿﺪ  ، Rajesh Khannaرﺋﯿﺲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻓﻲ
ﻛﺎﻟوري  /ﻛﻐم
أفضل ﻛﯾﻠو
ﻣﺼﻨﻊ  . J.K Cementوﯾﺣﺗﺎج اﻷﻣر إﻟﻰ ﻧﻔس ﺟﮭﺎزﯾن اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟدوارة اﻟﺧواﺋﯾﺔ  Pfister® DRW 4.10ﻟﻧوﻋﻲ اﻟوﻗود وﻋﻣﻠﯾﺗﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ واﻟﻠذان
ﯾﺗواﺟدان أﯾﺿﺎ ً ﻓﻲ ﺑرج اﻟوﻗود  .وﯾﻘوم أﺣدھﻣﺎ ﺑﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻔرن واﻵﺧر اﻟﻣﻛﻠّ
اﻟﺗﻐذﯾﺔ
ﺑواﺳطﺔ أﺟﮭزة
اﻟوزﻧﯾﺔ ﻟﻠوﻗود
لدىاﻟﺗﻐذﯾﺔ
الوقود ﻓﻲ
تحضير اﻟﻣروﻧﺔ
يتمس  .وھذه
»J.K
Fujairah
Cement
مصنع «
إن أساس كل عملية تصنيع لإلسمنت هو عملية تصنيع الكلنكر  ،لذلك
اﻟدوارة اﻟﻣﺻﻣﻣﺔ ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ھﻲ أﺣد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت ﻣﺷﻐﻠﻲ اﻟﻣﺻﻧﻊ ﯾﺧﺗﺎرون ھذه اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ .

– الفجيرة – في برج الوقود  .وتتم التغذية الوزنية لفحم البتكوك في مصنع «  – »J.K Fujairah Cementالفجيرة – بقيمة حرارية
ﻓﻲ الفحم
غبار
استخدام
حين
ﻟﻐﺑﺎرفي
األبيض .
حرقه إلنتاج
كبريت ،
اﺳﺗﺧدام 7%
ممزوجة مع
كالوري  /كغم
 8,150كيلو
اﻟﺳﺎﻋﺔ
أطﻧﺎن
يتم ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ
ﺑطﺎﻗﺔ
اﻟﻔﺣم
اإلسمنتاﻟوزﻧﯾﺔ
® Pfisterﻟﻠﺗﻐذﯾﺔ
ويتم اﻟدوار
اﻟوزﻧﻲ
ﺟﮭﺎز اﻟﺗﻐذﯾﺔ
اﻟرﻣﺎدي  ،ﯾﺗم
ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻛﻠﻧﻛر
تبلغ نحووﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ
Rajesh
السيد
يوضح
حسبما
الرمادي»
إﻧﺗﺎجإلنتاج
ﻋﻣﻠﯾﺔ اير
رماد متط
كالوري /
6,200
حرارية
اﻟﻔرن و
بقيمة إﻟﻰ
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﻐذﯾﺔ
اﻟوزﻧﯾﺔ
اﻟﺗﻐذﯾﺔ
ﻧﻔس،آﻻت
«الكلنكر ﻓﺑﺈﻣﻛﺎن
اﻟﻛﻠﻧﻛر اﻷﺑﯾض
و15%أﻣﺎ ﻓﻲ
كغم اﻷوﻟﻲ .
اﻟﻣﻛﻠّس
كيلوإﻟﻰ ﺣراق
اﻟﺳﺎﻋﺔ
نحوطﻧﺎ ً ﻓﻲ
تبلغ11
جهازين التغذية الدوارة الخوائية
اﻷوﻟﻲنفس
األمر إلى
. J.K
Cement
مصنع
والعمليات
التقني
، Khanna
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ .
ويحتاجاﻟﻣﻛﻠس
اﻟﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ
أطﻧﺎن ﻓﻲ
اﻟﻔرن وﺛﻣﺎﻧﯾﺔ
في إﻟﻰ
اﻟﺳﺎﻋﺔ
اﻟﺑﺗﻛوك ﻓﻲ
القسمﻟﻔﺣم
رئيس أطﻧﺎن
اﻟوزﻧﯾﺔ ﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ
 Pfister® DRW 4.10لنوعي الوقود وعمليتي التصنيع واللذان يتواجدان أيضا ً في برج الوقود  .ويقوم أحدهما بتغذية الفرن واآلخر
Dosing
challenges
أحدwith
petcoke
جعلت مشغلي
األسباب التي
المكلّس  .وهذه المرونة في التغذية الوزنية للوقود بواسطة أجهزة التغذية الدوارة المصممة في ألمانيا هي
المصنع يختارون هذه العالمة التجارية .
ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟوزﻧﯾﺔ ﻟوﻗود ﻓﺣم اﻟﺑﺗﻛوك

ثمانية
طﺣﻧﮫالفحم
ﯾﻧﺑﻐﻲلغبار
الوزنية
الوزني
استخدامﻣﻊجهاز
الرمادي  ،يتم
ﻓﺣم الكلنكر
تصنيع
بطاقة ﻧﻌوﻣﺔ
ﺑﺷﻛل أﻛﺛر
للتغذيةأﻋﻠﻰ و
 ®Pfisterرطوﺑﺔ
الدوار اﻟﺑﺗﻛوك ﻣﻌدل
ﯾﻣﺗﻠك ﻓﺣم
التغذية ،ﺣﯾث
ﻏﺑﺎر اﻟﻔﺣم
اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
اﻟﺑﺗﻛوك ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ
عمليةﻣﻧﺎوﻟﺔ
وفي إن
_http://webstatic.nero.com/nero2015-com-wAssets/img/applications/16_25
الساعة
أطنان في
الفرن اﻟﻌﺎﻣﻼن ﻛﻼھﻣﺎ ﯾﺳﺎھﻣﺎن ﻓﻲ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗدﻓﻖ اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ  :ﻓﻔﺣم اﻟﺑﺗﻛوك ﻻ ﯾﺗدﻓﻖ ﺑﺳﮭوﻟﺔ  ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﯾل إﻟﻰ
إلى وھذان
اﻟﻔﺣم .
ﻣن ﻏﺑﺎر
ّ
ً
فياﻟﻣﺳﺑﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻘوادﯾس
اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺳد اﻟﻘوادﯾس اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ  .ھﻧﺎ  ،ﺗظﮭر اﻟﮭﻧدﺳﺔ
ﻣﺻﻧﻊ J. K
إنتاج ﻓﻲ
عمليةاﻟﻣﺳﺑﻘﺔ
اﻟﻘوادﯾس
س اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻣزﯾﺎھﺎ
الساعةﻣنإلى® حراق
و 11طنا
presale/iam_pre-sale_usd_eng.jpg
األبيض
الكلنكر
ﻛﺎﻧت في
األولي . :أما
Pfisterالمكل
Cement
أﻧظﻣﺔ
وﺗﻌﻣل
"
:
FLSmidth
Pfister
ﻓﻲ
اﻟﻣﺷروع
ﻣدﯾر
،
ﺟرادي
ﺣﺳن
م.
ﯾوﺿﺢ
ﺣﯾث
،
ﺧﺎﺻﺔ
القيامﻣزج
الوزنيةﺑﺄﻧظﻣﺔ
التغذيةﻣﺟﮭزة
بالتغذية الوزنية لثمانية أطنان لفحم البتكوك في الساعة إلى الفرن وثمانية أطنان في الساعة إلى
Worksآالت
فبإمكان نفس
اﻟﺗﻘﻠﯾب ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﺗدﻓﻖ اﻟﻣواد ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋل دوام ﺣرﻛﺔ اﻟوﻗود  ،وﺧﻠطﮫ ﻣﻊ اﻟﮭواء وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗوﻓﯾر ﺗدﻓﻖ أﻓﺿل" .
اﻟﺷﺑﯾﮭﺔ ﺑﺄداة
المكلس اﻟﻣزج
التوالي .
األولي على
ﻣﺎ ھو ﺑﺎﻟﺿﺑط ذﻟك اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺎرع اﻟذي ﯾﻣ ّﻛن أﺟﮭزة اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟدوارة اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟوزﻧﯾﺔ ﻟﮭذه اﻷﻧواع ﻣن اﻟوﻗود وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟوﻗودات
Dosing challenges with petcoke
اﻟﻣﺳﺣوﻗﺔ ﻣﺛل ﻏﺑﺎر اﻟﻔﺣم  ،أو اﻟﻠﯾﺟﻧﯾت  ،أو ﻓﺣم اﻟﺑﺗﻛوك أو اﻟﺻﺧر اﻟزﯾﺗﻲ ذات اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر  ،وﺑﺎﺳﺗﻘرار وﺛﺑﺎت ﻛﺑﯾرﯾن ؟
اﻟﺑراﻋﺔ ھﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻣزﯾﺞ ﻣن اﻟﻣﯾزات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :

تحديات التغذية الوزنية لوقود فحم البتكوك
أكثر
بشكل
رطوبة
الفحم ،
مع غبار
مقارنة
بالغة في
إن
البتكوكﺟﮭﺎز
فحمﺗم ﺗﺻﻣﯾم
مناولةﻻً :
أو
ﺟﮭﺎز
طحنه( إﻟﻰ
وينبغياﻟﻣﺳﺑﻖ
أعلىاﻟﻘﺎدوس
ﺻوﻣﻌﺔ)
معدلﻣن اﻟ
البتكوكاﻟﻣواد
فحماﺳﺗﺧراج
يمتلك ﯾﺗم
حيثﻓﺑﻌد أن
ﻏرف :
ﻣﻘطﻌﺔ إﻟﻰ
ﻣﻌدﻧﯾﺔ
الصعوبةﺑﻌﺟﻠﺔ
اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟدوار
ﺔ
طرﯾﻘ
ﺑ
وﺗرﺗﯾﺑﮭﺎ
اﻟدوار
داﺧل
اﻟﻐرف
وﺣﺟم
ﻋدد
ﺗﺻﻣﯾم
ﺗم
وﻗد
.
اﻟدوار
ﻣﺧرج
إﻟﻰ
ﻣدﺧل
ﻣن
ﺎ
ﻧﻘﻠﮭ
أﺛﻧﺎء
وﺗﻐذﯾﺗﮭﺎ
وزﻧﮭﺎ
ﯾﺗم
اﻟدوار،
اﻟﺗﻐذﯾﺔ
نعومة من غبار الفحم  .وهذان العامالن كالهما يساهمان في خصائص التدفق الصعبة الخاصة به  :ففحم البتكوك ال يتدفق بسهولة  ،وبالتالي
ﻣدروﺳﺔ ﻻﺳﺗﯾﻌﺎب ﻛﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣواد ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت .ﺟﺳم اﻟدوار ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺛﻼث ﻧﻘﺎط  ،اﺛﻧﯾن ﻣﻧﮭم ﻣﺣﺎﻣل ﯾﺷﻛﻼن ﻣﺣور اﻟوزن اﻟﻼﻣﺗراﻛز
يميل إلى سد القواديس المسبقة  .هنا  ،تظهر الهندسة الخاصة بالقواديس المسبقة من ® Pfisterمزياها الكاملة  :كانت القواديس المسبقة
واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺧﻠﯾﺔ ﺣﻣل واﺣدة  .وﯾﺗﻣوﺿﻊ ﻣﺣور اﻟوزن ﺑﺷﻛل ﻻﻣﺗراﻛز ﻣﻊ ﻋﻣود اﻟدوار وﯾﻣر ﻋﺑر ﻣﻧﺗﺻف ﻣدﺧل اﻟدوار وﻣﺧرﺟﮫ  .أﻣﺎ ﺧﻠﯾﺔ اﻟﺣﻣل
مدير المشروع في FLSmidth
جرادي ،
يوضح
اﻟدوا،ر حيث
خاصة
مجهزة بأنظمة
اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ J.
K Cement
في مصنع
ﺗﺻرﯾﻔﮭﺎ .
حسن ﯾﺗم
م .ﻗﺑل أن
اﻟوزﻧﻲ
ﺑﺎﻟﻣﻘﯾﺎس
مزجﻋﺟﻠﺔ
اﻟﻣﺣﺗوى ﻓﻲ
ﻓﺗﻘوم ﺑوزن
Worksﻧﻘطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻖ
اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﻋﻧد
« : Pfisterوتعمل أنظمة المزج الشبيهة بأداة التقليب على تحسين تدفق المواد عن طريق الحفاظ عل دوام حركة الوقود  ،وخلطه مع
الهواء وبالتالي توفير تدفق أفضل» .
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دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ  :اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟوزﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣزدوﺟﺔ ﻣﻊ أﺟﮭزة اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟدوارة ﻣن ® Pfisterاﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ

ما هو بالضبط ذلك العمل البارع الذي يم ّكن أجهزة التغذية الدوارة األلمانية من التغذية الوزنية لهذه األنواع من الوقود وغيرها من الوقودات
وباستقرار وثبات
حد كبير
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مثل غبار
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واﻷﺳود
اﻷﺑﯾض
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Cement
Works
ﻣﺻﻧﻊ
كبيرين ؟ ®
 Pfisterفي الواقع مزيج من الميزات التقنية التالية :
البراعة هي
ﻣن
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 .
تصريفها .ﻋﺎم 2014
اﻟﻔﺟﯾرة ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ
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اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ
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أما خلية

.ﻓﺎﻟﻣﺻﻧﻊ ﻟم ﯾﻛن أﺣد اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘﻼﺋل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ اﻹﺳﻣﻧت اﻷﺑﯾض ﻓﺣﺳب ،ﺑل ﯾﻘوم اﻟﻣﺻﻧﻊ ﻓوق ذﻟك ﺑﺈﻧﺗﺎج اﻹﺳﻣﻧت اﻟرﻣﺎدي ﻓﻲ ﻧﻔس
ﺧط اﻹﻧﺗﺎج  ،إذ إن ﻟدﯾﮫ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﺗﺑدﯾل اﻟوﻗود اﻟﻼزم ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻛﻠﻧﻛر – أي ﻏﺑﺎر ﻓﺣم اﻟﺑﺗﻛوك أوﻏﺑﺎر اﻟﻔﺣم اﻟﺣﺟري – ﻓﻲ زﻣن ﻗﯾﺎﺳﻲ  .وأﺣد
ﻣن أجل
التحديدﺔ من
للتعديل
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يمكن
تدفقﻐّلمواد
تتطلب
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المستمرةﻠوﻗود
اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟوزﻧﯾﺔ ﻟ
اﻟﺳﻠس ھو
اﻷﺳﺑﺎب ﻟﮭذا
اﻟﻣﺳﺣوﻗﺔ
سرعةاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
التحكمﻣﻊفياﻷﻧواع
اﻷﺟﮭزةيتمﻟﻠﺗﻌﺎﻣل
األجهزةوﻗد ﺻﻣﻣت
فبواسطةاﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ،
FLSmidth
Pfister
المقاسة :
ﻟﻠوﻗوداتالقوة
الدوار بعكس
اإللكترونيةھذهللوزن،
مستقر.
تحقيق إنتاج
ﻣﻮﺛﻮقا ً .من نقطة الضبط
ﺑﺷﻛلوانطالق

المطلوبة  ،فكلما ارتفعت القوة تباطأت حركة الدوار  ،وكلما انخفضت القوة زادت سرعة حركة الدوار  .ويضمن برنامج التحكم التنبؤي
ﻟﻜﻞ ﻣﻦ®اﻹﺳﻤﻨﺖ اﻟﺮﻣﺎدي واﻷﺑﯿﺾ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮫ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ  .وﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻹﺳﻤﻨﺖ اﻟﺮﻣﺎدي ھﻮ أرﺧﺺ ﺛﻤﻨﺎ ً
 ProsConتغذية وزنية دقيقة عن طريق توقع االختالف في معدل التدفق الناجم عن كثافة المواد وقابلية التدفق الخاصة بها.
وﯾﺴﺘﺨﺪم ﻛﺈﺳﻤﻨﺖ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﺮﺳﺎﻧﺔ وﻏﯿﺮھﺎ  ،إﻻ أن اﻹﺳﻤﻨﺖ اﻷﺑﯿﺾ ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻷﻏﺮاض اﻟﺰﯾﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻟﯿﺔ  .وﻣﻊ أن ﻛﻼ اﻟﻨﻮﻋﯿﻦ ﯾﻜﺎدان
ﯾﺤﻮﯾﺎن ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ  ،إﻻ أن ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻧﺘﺎج اﻹﺳﻤﻨﺖ اﻷﺑﯿﺾ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن أﻓﻀﻞ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﺎدي .

يساعد هذا على قياس وزن المواد بسرعة قبل مرور زمن طويل من بدء التغذية الوزنية عند نقطة القياس  .ومع األخذ بعين االعتبار
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اﻟﺗﻐذﯾﺔ
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اﻟوﻗود
النقطةﻓﻲ ﺑرج
المحتملة قبل التفريغ عند المخرج بإتجاه السيور الهوائي  .ونتيجة لذلك يتم الحصول على تغذية مستمرة ومستقرة على المد ا يين
ﻛﺎﻟوري  /ﻛﻐم ﻣﻣزوﺟﺔ ﻣﻊ  %7ﻛﺑرﯾت  ،وﯾﺗم ﺣرﻗﮫ ﻹﻧﺗﺎج اﻹﺳﻣﻧت اﻷﺑﯾض  .ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﻏﺑﺎر اﻟﻔﺣم ﺑﻘﯾﻣﺔ ﺣرارﯾﺔ ﺗﺑﻠﻎ ﻧﺣو 6,200
ﻓﻲ .
التغذية
اﻟﺘﻘﻨﻲنظام
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هو ،جزء
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الفحم إلى
الخوائي
النقل
جرادي .إن
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حيث
،
بمنفاخ
مباشرة
متصل
Pfister
التغذية . J.K Cementوﯾﺣﺗﺎج اﻷﻣر إﻟﻰ ﻧﻔس ﺟﮭﺎزﯾن اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟدوارة اﻟﺧواﺋﯾﺔ  Pfister® DRW 4.10ﻟﻧوﻋﻲ اﻟوﻗود وﻋﻣﻠﯾ
فجهازﻣﺼﻨﻊ
ّ
ً
وﯾﻘوم أﺣدھﻣﺎ ﺑﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻔرن واﻵﺧر اﻟﻣﻛﻠس  .وھذه اﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟوزﻧﯾﺔ ﻟﻠوﻗود ﺑواﺳطﺔ أﺟﮭزة اﻟﺗﻐذﯾﺔ
إلى اﻟوﻗود .
أنبوب ﺑرج
عبرأﯾﺿﺎ ﻓﻲ
ﯾﺗواﺟدان
الحراق .
ينقل الوقود
اﻟدوارة اﻟﻣﺻﻣﻣﺔ ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ھﻲ أﺣد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت ﻣﺷﻐﻠﻲ اﻟﻣﺻﻧﻊ ﯾﺧﺗﺎرون ھذه اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ .

إلى
ثانيا ً  :سرعة الدوار نفسه عامل مهم  :في حين أجهزة التغذية األخرى تدور بمعدل عدة مئات من المرات في الدقيقة الواحدة  ،ما يؤدي
وﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻛﻠﻧﻛر اﻟرﻣﺎدي  ،ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﺟﮭﺎز اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟوزﻧﻲ اﻟدوار ® Pfisterﻟﻠﺗﻐذﯾﺔ اﻟوزﻧﯾﺔ ﻟﻐﺑﺎر اﻟﻔﺣم ﺑطﺎﻗﺔ ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ أطﻧﺎن ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ
®
الدوار من
التغذية
ﺣراق  ،إال
اﻟﺳﺎﻋﺔمنإﻟﻰالطاقة
واستهالكﻓﻲالكثير
المحامل
الواحدة .
دورات في
بنحو 4
يدور
Pfister
اﻟﻔرن و 11طﻧﺎ ً
تآكل إﻟﻰ
الدقيقة ﺑﺎﻟﺗﻐذﯾﺔ
اﻟوزﻧﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم
 10اﻟﺗﻐذﯾﺔ
ﻧﻔس-آﻻت
ﻓﺑﺈﻣﻛﺎن
اﻷﺑﯾض
إﻧﺗﺎج اﻟﻛﻠﻧﻛر
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ
جهاز  .أﻣﺎ
أن اﻷوﻟﻲ
اﻟﻣﻛﻠّس
ﻓﻲ ً جيدا ً
تصميما
الضغط
منخفضة
أطﻧﺎنالنقل
ﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔعملية
اﻟوزﻧﯾﺔإلى أن
وباإلضافة
قادر على نقل الكمية المطلوبة
ﻋﻠﻰالدوار
الجهاز
اﻟﻣﻛﻠسفإن
ومتكامالً ،
اﻟﺗواﻟﻲ .
اﻷوﻟﻲ
اﻟﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ
ومصممةأطﻧﺎن
اﻟﻔرن وﺛﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻟﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ
الخوائي ﻓﻲ
ﻟﻔﺣم اﻟﺑﺗﻛوك
من المادة المسحوقة إلى منطقة الحرق بالحد األدنى من التآكل واستهالك الطاقة .

Dosing challenges with petcoke

ويقول « : Rajesh Khannaنستطيع هنا في مصنع  J.K Fujairah Cementفي الفجيرة  ،التحويل بين إنتاج اإلسمنت األبيض
ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟوزﻧﯾﺔ ﻟوﻗود ﻓﺣم اﻟﺑﺗﻛوك
واإلسمنت الرمادي حسب طلب السوق»  .لذلك كان من األولويات الرئيسية هو إيجاد نظام تغذية وزنية قادر على التعامل مع أنواع
®
الدوارة
أجهزة
اﻟﺻﻌوﺑﺔأما
تعديالت تقنية .
ﻓﺣممن
الوقود
الوقود
التعامل ومع
فبإمكانها
متنوعةﺛرمنﻧﻌوﻣﺔ
مجموعة ﺑﺷﻛل أﻛ
ﯾﻧﺑﻐﻲ طﺣﻧﮫ
رطوﺑﺔ أﻋﻠﻰ
 Pfisterﻣﻌدل
 DRWﻓﺣم اﻟﺑﺗﻛوك
ﺣﯾث ﯾﻣﺗﻠك
التغذيةاﻟﻔﺣم ،
ﻣﻊ ﻏﺑﺎر
ﻣﻘﺎرﻧﺔ
دون ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ
اﻟﺑﺗﻛوك
مختلفةإنمنﻣﻧﺎوﻟﺔ
المسحوق .
ﻏﺑﺎر اﻟﻔﺣم  .وھذان اﻟﻌﺎﻣﻼن ﻛﻼھﻣﺎ ﯾﺳﺎھﻣﺎن ﻓﻲ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗدﻓﻖ اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ  :ﻓﻔﺣم اﻟﺑﺗﻛوك ﻻ ﯾﺗدﻓﻖ ﺑﺳﮭوﻟﺔ  ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﯾل إﻟﻰ
ﻣن
ﺳد اﻟﻘوادﯾس اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ  .ھﻧﺎ  ،ﺗظﮭر اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘوادﯾس اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﻣن ® Pfisterﻣزﯾﺎھﺎ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ  :ﻛﺎﻧت اﻟﻘوادﯾس اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﻧﻊ J. K
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التحكمCement
Works
" : FLSmidth
المحددةPfister
اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ
وفقا ًﻣدﯾر
ﺟرادي ،
شركة ﺣﺳن
ﯾوﺿﺢ م.
ينفذﺧﺎﺻﺔ ،
ProsConﻣزج
ﻣﺟﮭزة ﺑﺄﻧظﻣﺔ
اإلنترنت
ﺣﯾثعبر
المعايرة
التنبؤي
إن نظام
أﻧظﻣﺔالنظام
وﺗﻌﻣل فإن
وبالتالي
والحمل الفعلي .
للبيانات
أﻓﺿل" .
اإلجماليةﺗوﻓﯾر ﺗدﻓ
اﻟﮭواء وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
وﺧﻠطﮫ
ﺣرﻛﺔ اﻟوﻗود ،
اﻟﺣﻔﺎظ ﻋل دوام
طرﯾﻖ
اﻟﻣواد ﻋن
ﺗﺣﺳﯾن
المواد ﻋﻠﻰ
مع اﻟﺗﻘﻠﯾب
فعليا ًﺑﺄداة
اﻟﺷﺑﯾﮭﺔ
اﻟﻣزجنفسه
«يكيف»
العملية
للمصنعﻖذي
«إنﻣﻊالطاقة
:Rajesh
Khanna
ويضيف
الداخل .
ﺗدﻓﻖ في
المحددة
السائبة
ً
المزدوجة لدينا هي  1,750طنا في اليوم بالنسبة لإلسمنت األبيض و 2,800طن في اليوم بالنسبة لإلسمنت الرمادي على التوالي» .

ﻣﺎ ھو ﺑﺎﻟﺿﺑط ذﻟك اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺎرع اﻟذي ﯾﻣ ّﻛن أﺟﮭزة اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟدوارة اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟوزﻧﯾﺔ ﻟﮭذه اﻷﻧواع ﻣن اﻟوﻗود وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟوﻗودات
اﻟﻣﺳﺣوﻗﺔ ﻣﺛل ﻏﺑﺎر اﻟﻔﺣم  ،أو اﻟﻠﯾﺟﻧﯾت  ،أو ﻓﺣم اﻟﺑﺗﻛوك أو اﻟﺻﺧر اﻟزﯾﺗﻲ ذات اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر  ،وﺑﺎﺳﺗﻘرار وﺛﺑﺎت ﻛﺑﯾرﯾن ؟
اﻟواﻗﻊJ.K
Cement
مصنع
ﻣزﯾﺞ ﻣن اﻟﻣﯾزات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :
ﺑراﻋﺔ ھﻲ ﻓﻲ
حول اﻟ

تم إنشاء  ، J.K Cement Worksوهو فرع من ، .J.K Cement Ltdكمصنع جديد لتصنيع اإلسمنت األبيض في الفجيرة
ﺻوﻣﻌﺔ)حاليا ً
ﻣن ،اﻟ وتقوم
2014
سبتمبر /
التجاري :منذ
الشركة
بدأت
اﻟﺗﻐذﯾﺔوقد
المتحدة .
اإلمارات ﺗمالعربية
األبيض
بتوريد
ﺗﺻﻣﯾم ﺟﮭﺎز
– أوﻻً :
الكلنكر ﺟﮭﺎز
اﻟﻣﺳﺑﻖ ( إﻟﻰ
اﻟﻘﺎدوس
أيلول اﻟﻣواد
اﺳﺗﺧراج
ﻓﺑﻌد أن ﯾﺗم
إنتاجها إﻟﻰ ﻏرف
ﻣﻌدﻧﯾﺔ ﻣﻘطﻌﺔ
ﺑﻌﺟﻠﺔ
اﻟدوار
ﻣﺧرج اﻟدوار  .وﻗد ﺗم ﺗﺻﻣﯾم ﻋدد وﺣﺟم اﻟﻐرف داﺧل اﻟدوار وﺗرﺗﯾﺑﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ
جميعﻣدﺧل
ﻧﻘﻠﮭﺎ ﻣن
اﻟدوار ،ﯾﺗم
وﺗﻐذﯾﺗﮭﺎ بلدا ً
أنحاءإﻟﻰالعالم .
أﺛﻧﺎء في
وزﻧﮭﺎ من 20
إلى أكثر
اﻟﺗﻐذﯾﺔاألبيض
واإلسمنت

ﻣدروﺳﺔ ﻻﺳﺗﯾﻌﺎب ﻛﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣواد ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت .ﺟﺳم اﻟدوار ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺛﻼث ﻧﻘﺎط  ،اﺛﻧﯾن ﻣﻧﮭم ﻣﺣﺎﻣل ﯾﺷﻛﻼن ﻣﺣور اﻟوزن اﻟﻼﻣﺗراﻛز
واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺧﻠﯾﺔ ﺣﻣل واﺣدة  .وﯾﺗﻣوﺿﻊ ﻣﺣور اﻟوزن ﺑﺷﻛل ﻻﻣﺗراﻛز ﻣﻊ ﻋﻣود اﻟدوار وﯾﻣر ﻋﺑر ﻣﻧﺗﺻف ﻣدﺧل اﻟدوار وﻣﺧرﺟﮫ  .أﻣﺎ ﺧﻠﯾﺔ اﻟﺣﻣل
ما يميّز
ﺗﺻرﯾﻔﮭﺎ .معدات اإلنتاج والتخطيط التقني
األبيض  .ومع
الرمادير وكذلك
إلنتاج
المصنع
ﺗﻌﻠﯾﻖُستخدم
الفجيرةاﻟ  :ي
اإلسمنتﻗﺑل أن ﯾﺗم
ﺑﺎﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟوزﻧﻲ
اإلسمنتﻋﺟﻠﺔ اﻟدوا
اﻟﻣﺣﺗوى ﻓﻲ
ﺑوزن
اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﺗﻘوم
مصنعﻋﻧد ﻧﻘطﺔ
اﻟﻣرﻛﺑﺔ

صمم المصنع بشكل خاص للتبديل من منتح آلخر وفقا ً لطلب السوق « .ومصنع اإلسمنت هذا ذو العملية المزدوجة المركبة»
الخاصين ُ ،
( J.K Cement Works :الفجيرة) هو األول من نوعه في العالم  .وعملية توسعة الطاقة اإلنتاجية هذه جعلت شركة J.K Cement
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