به نام خدا
مروری کوتاه بر عملکرد کورههای دوار در صنعت سیمان
سمیرا عابدیa

 aآزمایشگاه شیمی سیمان گیالن سبز – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده
تولیددد سددیمان نرایندددی بددا میددرال انددروی باوسددم م کددوره مار مهممددریش ب ددا نراینددد مددی باشددد شددناخم ایددش
قسددمم از تیهیددزا مددی توانددد بدده یددانمش را بار ددای شدیددد بددرای دددی مشددبال آن م بهبددو کی یددم سددیمان
کمددن نمایددد ر ایددش ملالددهی مددرمری سددری بددر ایددش بددو ه کدده دددمش بیددان بیددده ای از ددم سددیمان ر کددورهی
مار م برخددی کار ددای انیددام شددده ر راسددمای ددیا بینددی م بهبددو عمنبددر آنه را بار ددایی بددرای بر ددی از
مشبال

یا رم ر کوره ی مار ارائه شو

کلید واژه ها :سیمانه کوره ماره انرویه خوراک کوره

 -1مقدمه
تولیددد سددیمانه ملدددار انروییدرارتددی م بددرخا م مددوا خددام زیددا ی را میددرال مددی کنددد نراینددد تولیددد آن بسددیار
یچیددده بددو ه م شددامی تردددا ی مددوا ه تبنیددن ددای نراینددد گرمدداییه م منددابگ سددوخمی یم ددی ددا سددن
کنه گاز طبیریه سوخم ن میه یا انواع م من ی از نادالبا می باشد

ه ن ددمه

][1-3

میددرال سددیمان رکشددور ا مددی توانددد بدده عنددوان شاخیددی از یشددرنمگی آنهددا ر نرددر گرنمدده شددو البمدده توشدده بدده
اقنددیه ددر کشددوره نددوع میددارال سددیمان م مسددائنی یگددر دددرمری مددی باشددد ر کشددورما نیددز رطددی نددد سددا
گذشمه نیاز به ایدش مدا ه ی در ا میدم مهندسدی بیشدمر شدده اسدم م ایدش نیداز منیدر بده تاسدیت کارخانیدا ممردد ی
ر سدح کشدور شدده اسدم البمده از یددگا ی یگدر کشددور ایدران بده خداطر ارا بدو ن مندابگ عردیه ن دم م انددروی م
ارا بدددددو ن خدددددایر مدددددوا املیددددده ی میدددددرنی ر ب دددددا سیمانهمسدددددمرد تولیدددددد سدددددیمان نیزمیباشدددددد
بنددابر ترریددم سددیمان گددر ی اسددم نددرمه شددا ب آب م سددباننده خددر ه سددن

کدده اساسددا مرک د

اسددم از ترکیبددا

مدده شددده م گداخمدده شددده ی اکسددید کنسددیه بددا اکسددید سینیسددیهه اکسددید آلددومینیه م اکسددید آ ددش مددال ایددش گددر
قددا ر اسددم بدده مددرمر ر میددامر

ددوا م یددا ر زیددر آب سدد م شددو ه ر زیددر آب دددمش اشددمش جبددا دیدده

ملاممددم خددو را نیددز د ددي مددی نمایددد م ر نا ددنه ی  82رمز ر زیددر آب ماندددن ارای دددداقی ملاممددم 053
کینوگرم بر سانمیممر مربگ می شو  .موا ا نی به کار رنمه ر سیمان رتنند ر شدم  1آمر ه شده اسم

شدم  -1ترکی

ر د موا خام کنینبره شزء ابمدایی سیمان رتنند

موا خام
آن

منبگ
سن

سینیت
آلومینیوم

آ بیه سرباره آ نیه گچ
ششه خاکسمر

خاک رسه سن

اکسید آ ش

قن د

ر د شرمی

سن

06-03
85-16

رسمه خاکسمر

2-8

آش

0-3

نراینددد تولیددد سددیمانه سیسددمه نراینددد گرمددایی اسددم ایددش سیسددمهه مددوا خددام را بدده کنینبددر کدده کنوخدده ددای

خاکسددمریه ممبدده م کددرمی بدده قحددر  3308تددا  531سددانمیممر مددی باشددده تبدددیی مددی کنددد نراینددد ای شددیمیایی م
نیزیبی کده ایدش تبددیی را ممبدش مدی سدازند کدامال یچیدده سدمند امدا مدی تدوان آن را بده طدور م هدومی بده دور
زیر ید:
 1تب یر آب آزا
 8انبساط آب ترکیبی ر اشزای خاک رس
 0کنسیناسیون کنسیه کربنا ی CaCO3ا به کنسیه اکساید یCaOا
 4ماکنا  CaOبا سینیت شهم تشبیی ی کنسیه سینیبا
 5ماکنا  CaOبا موا ممشبنه ی آلومینیوم م دامی آ ش شهم تشبیی ناز مایگ
 0تشبیی کنوخه ای کنینبر
 6تب یر موا نرار یمانند سدیهه ماسیهه کنرید ا م سول ا

ا

 2ماکنا  CaOادانی با ی کنسیه سینیبا شهم تشبیی تری کنسیه سینیبا
ایددش نبالدده از ات اقددا را مددی تددوان بدده هددار مردندده کدده تددابگ مبددان م مددای مددوا رمن کددورهی مار سددمند تلسددیه
نمو :
 1تب یر آب یر ترکیبی موا خام ر دیش انزایا ما تا  133رشه سنسیوس
 8بددی آب شدددن ر دددیش انددزایا مددای مددوا از  133رشدده تددا  453رشدده سنسددیوس م تشددبیی اکسددید ای
سینیته آلومینیوم م آ ش
 0کنسیناسددیون ر دینددی کدده کددربش ی اکسدداید از  CaOتشددبیی مددی شددو ه یرنددی بددیش  253تددا  053رشدده
سنسیوس
 4ماکددنا اکسددید ددا ر نادیددهی سددوخمش کددورهی مار م تشددبیی کنینبددر سددیمان ر مددای ت مینددی 1453
رشه سانمیگرا

نمایی کنی از نرایند تولید سیمان ر شبی  1آمده اسم

شبی  -1شمایی از نرایند تولید سیمان به مراه مرم ی م میرال انروی م درار

-2سييييييييیيييييير

تيييييي ييييييو

ر تدددولدددیدددد سددددددیدددمدددان کدددال

رو

م رمر مشدددو

هييييييای
ار

تييييييو ييييييیييييييد

کددده بددده شددددددر

زیدددر اسددددددم :

1ا رمر تر
8ا رمر خشن
ر رمر تددر مددوا املیدده بدده ددور

م دداب رآمددده م م دداب دا ددی ددت از آسددیاب شدددن م رسددیدن بدده خددوا

محنددوب بدده اخددی کددوره ای مددیرمنددد کدده ر ایددش کددوره ابمدددا آب م دداب خشددن شدددهه سدد ت ماکددنا ددای
مربددوط بدده زنیمرین د

انیددام مددی شددو البمدده وزم بدده تودددی اسددم کدده ر نرآینددد تددر مرمددوو مددوا خددر شدددهه ر

تانبر ددددایی آب خددددور شددددده م کددددال خددددوا

م دددداب ددددیا از مردندددده ی ددددم مرددددیش مددددی گددددر .

ر رمر خشددن مددوا ددت از خددر شدددن م آسددیاب ابمدددا ددیا گددرم شدددهه س د ت بدده اخددی کددوره رنمدده کدده طددو
کوره ی م کنینبر ر ایش رمر مرموو بسیارکوتاه تر از دالم تر می باشد

-2-1تفيييييييييييييياو

هييييييييييييييای رو

تيييييييييييييير و

يييييييييييييي

ر رمر تددره گددر م خدداک کممددری تولیددد شددده م بددرای سددالممی کددارگران مناسدد تددر اسددمه مچنددیش سددیمان
تولید شدده بده رمر تدر بده لیدی اینبده بهمدر م ندوط شدده اسدم مر دوب تدر مدی باشدد امدا زینده ی سدوخم دم

سددیمان ر رمر تددر بیشددمر اسددم زیددرا تب یددر آب ر ایددش دالددم بدده انددروی بسددیار زیددا ی نیدداز ار م مچنددیش خددو
کددورهی تولیددد کنینبددر نیددز بایددد دیدده بزرگمددری ر ازای ددر تددش کنینبددر تولیدددی اشددمه باشددده ر نمییدده سددیمان
تولیددد شددده گرانمددر از سددیمان تولیددد شددده بدده رمر خشددن مددی باشددده مچنددیش نگهددداری میددال بدده رمر تددر ر
سینو ا مشدبی تدر مدی باشدد زیدرا انده دای موشدد ر لیدش آسدانمر رسدوب مدی کنندد م راکنددگی یبنواخدم انده
ا بدا سدهولم بیشدمری نسدبم بده رمر خشدن بهده مدی خدور ه بده مدیش عندم سدینو ای نگهدداری سدیمان بده رمر
تر باید ارای م نوط کدش باشدند ر نمییدهه بدا توشده بده تاکیدد بدر د دي اندروی ر دنرمه بده نردر مدی رسدد شهدان
به سمم تولید سیمان به رمر خشن یا می رم

][4

-3کوره دوار:
کوره دای مار کده بدرای املدیش بدار توسدر نر ریدن رانسدوم ر سدا  1225بده جبدم رسدیده کدوره دای اسدموانه ای
نرمی بننده بدا طدو

ر خدر تولیدد قدرار

ر دددم  183-53ممدر م قحدر  0/5-0/5ممدر مدی باشدند کده بدا کمدی شدی

مددی گیرنددد یشددبی  8ا ایددش کددوره ددا ر بددازهی بزرگددی از ددنایگ تولیددد مددوا کدداربر ارنددد خددوراک از قسددمم
باویی اسموانه بده آن خوراندده مدی شدوند م مدانحور کده کدوره ددو ممدورر مدی رخدده بسدمر مدوا بده تددری بده
سدمم داییش تددر شندو مددی رم م مددام دده مدی خددور مدوا از انمهدا خددار مدی شددو تدا نراینددد ای برددی رمی آنهددا
انیددام گیددر دددرار

ا ن بدده کددوره باعددن یشددرنم ماکددنا ددای بسددمر شددده کدده دده از لمددا سددینمیبی م دده از

لما ترمو ینامیبی به مایی باو نیاز ارند
کددوره مار شددامی اشددزاء الددما نحددن دداه با نحددن بدداوبره ا سیسددمه رخاننددده کددورهه ا آب بندددی
سرمته کورهه ها نسوز کاری اخی کوره می باشد

شبی -8شمای کنی از کوره ی مار با مشری م خوراک ر شها م الم ][5
مرمددوو یددن سیسددمه زنییددری ر طددرال مرم ی خددوراک ر کددوره م ر نادیدده ی خشددن کددش یددا ددیا گددرم کددش
قددرار مددی نددد کدده از انملددا دددرار از گاز ددای اب بدده مددوا شامددد شنددوگیری شددو

ر ا امدده ددرخا کددوره

باعن انما ن زنییر اب به رمی موا سر تر ر اییش کوره شده م درار را به بار منملی می نماید

][5,6

-4پی ینه ت قیق
ر کددوره ددای سددیمانه توسددر برنامدده ی شددبیه

اخیددرا مددد سددازی ددای نرددری میدددان شریددان م ادمددراخ ددا سددن

سدداز  CFDانیددام شددده اسددم کدده قددم مناسددبی را ر ملایسدده بددا ا ه ددای تیربددی م ددنرمی از خددو نشددان ا ه
اسم اما به تنهایی م ید نیسم م باید با ا ه ای تیربی مراه باشد.

][7-10

ماسددموراکوس م مبددارانا ][11ه مدددلی مسددمند م مدددمور یشددامی سدده مدددم شددرنهه یددواره ددا م بددارا را بددرای بیشددمر
نراینددد ایی کدده ر کددوره ی مار تولیددد کنینبددر رخ مددی ددد ارائدده نمو نددد م بددا کدنویسددی  CFDمددد را شددبیه
سددازی نمو نددد م نشددان ا نددد کدده بیشددمر انملددا دددرار بددیش گدداز م یددواره ی کددوره بدده ددور تشرشددری بددو ه امددا
دددر رنددم درارتددی از طریدده نسددوز ا بدده ممددیر اطددراال ددددم  %13دددرار مرم ی اسددم م مچنددیش ماکددنا
شیمیایی م درار

ا ن به باره ددم  %43انروی ادمراخ را شذب می نماید

ددانمزینگر م ایممددون][1ه نشددان ا نددد کدده مددی تددوان بددا انددزم ن مددوا ارای خا ددیم سددیمانی ماننددد خاکسددمر ددا
سددن

ه آ ددش س دربارهه م ددوزمون ددای طبیرددیه ملدددار کنینبددر مددور نیدداز بددرای تولیددد ملدددار مش یددی سددیمان را

کددا ا ا آنهددا بددا بررسددی هددار نددوع رمر تولیددد سددیمان1 :ا رتننددد سددنمیه 8ا ترکیبددی یبددا ددوزمون ددای طبیرددی
م خاکسددمراه 0ا رتننددد ر ددورتی کدده قسددممی از نراینددد مددرتبر بددا گاز ددای خرمشددی بددا اسددم ا ه از شداسدازی مددوا
دددایراتی بازیددابی مددی شددو ه 4ا رتنندددی کدده ر آن مددوا دددایراتی مبدداره بدده کددوره برگشددم ا ه مددی شددو ه تدداجیر
ترکی

موا را بر رمی ممیر زیسم م یو ا گرمایا زمیش نشان ا ند

مچنددیش میهنسددیچ م مبددارانا][12ه نشددان ا نددد کدده اسددم ا ه از ددوزمون ددا مددی توانددد زیندده را تددا دددد  %85ر
ازای ر کیسده سدیمان خیدره کندد کده بدرای زیرسداخمار ای شدیدد از نردر اقمیدا ی بده درنه مدی باشدد آنهدا نشدان
ا نددد کدده بددا اسددم ا ه از ددوزمون مددی تددوان ملدددار کممددری از مددوا خددام گددران قیمددم تددر را بددرای تولیددد ملدددار
مش یی سیمان اسم ا ه کر
یزمرانددی م مبددارانا][13ه نشددان ا نددد کدده بددا لازیدددن مددوا ر طددو یددن کددوره ی مار ویدده ای از بددار ر
سددح شددانبی آن تشددبیی شددده م برخددی نلدداط مسددمرد تیمددگ را

سددمند کدده باعددن تشددبیی رسددوب ددای اسددموانی

ای شبی با ساخمار ای کریسدمالی شدده کده بده دنلده مررمنندد بدا دد یه تدر شددن ایدش دنلده دا سددی اییدا نمدو ه
م مددانگ از شریددان مددوا م گاز ددای م کشددی ر طددو کددوره مددی شددوند ر دلیلددم ایددش دنلدده ددا بیشددمر ر نز یبددی
مشددری تولیددد شددده م ادممدداو بددا برخددور مسددملیه شددرنه بدده سددحو شددانبی م انددزایا بددیا از دددد مددای مودددری بدده
مشددو مددی آینددد ر نددیش دددالمی کددوره ی ر دددا عمنیددا
 63ر د مواقگ باعن توقم یر قابی ید عمنیا می گر

یددر قابددی سمرسددی بددو ه م مشددبی بدداقی مانددده م ر

-5م کال

عملکردی کوره دوار و راهکارها

بددر کسددی وشددیده نیسددم کدده کی یددم خددوب بدده عددالمهی قیمددم تمددام شددده ی مناسدد

یددن کدداو مددی توانددد بدده

بازاریددابی بهمددر کمددن کنددد ایددش امددر ر مددور سددیمان نیددز ددا خ اسددم اگددر بمددوان بددا ددرس م شددو م آمددارگیری از
نرددرا اسددم ا ه کنندددگان م یددا عددامنیش ددا سددیمان بددا خبددر شددد مددی تددوان ر بهبددو کی یددم م یددا تیددمی نرددرا
مشددمری ددا کوشددید یگددا ی امقددا نرددرا مشددمری کددامال بددا رمر سددنمی کدده تددا کنددون رما

اشددمه عیددیش گشددمه

اسدم کدده ممبدش اسددم رسددم نباشددا امددا مماسد انه بدده ویددی اقمیدا ی م ایددش امدر مملدده نمددی شدو زیددرا آمددار
رسددمی از عنددم ردددایم یددا عدددم ردددایم مشددمری ددای سددیمان ر سددم نیسددم م گددا ی امقددا مشددمری تنهددا بدده
قیمددم آن توشدده مددی کنددد م کی یددم را ندددای زیندده مددی کنددد ر ایددش شددا م ی ددهی تمددامی تولیدددکنندددگان سددیمان
اسددم کدده بددا رمشددنگری م تددا دددد امبددان بدداوتر بددر ن کی یددم م تاییددر رمر ددا بدده زیددر سدداخم ددای کشددور کمددن
کنند
یبددی از مهممددریش عوامددی تدداجیر گددذار بددر راندددمان تولیددد سددیمانه راندددمان کددوره مار م سیسددمه ددم مددی باشددد
بنابرایش باید شرایر نرایند م را شناخم م ر شهم رنگ مشبال آن کوشید
ر ددم سددیمان کنمددر

رشدده دددرار منحلدده ددمه رشدده دددرار عل د

کددوره م ر ددد اکسددیقن عل د

از ممایر ددای اساسددی کنمددر کددوره مددی باشددند م بایددد بدده آنهددا توشدده میددقه نمددو

کددوره

مچنددیش کنمددر سددوخم کددورهه

تاذیه ی کورهه گاز خرمشی کوره نیز خالی از ا میم نیسمند
گا ی امقدا

ر ندش کدوره مشدب ی بده مشدو مدی آیدد یدا ر سدر کدوره گرنمگدی اییدا مدی شدو کده ر آن قسدمم

نشددار م بددم شددده م باعددن اییددا خحددر بددرای ا راتور ددا م آسددی

شدددی بدده سددمگاه ددای کددوره مددی شددو

ر ایددش

ور باید سریرا انرا را از منحله مر نمو م سرعم سوخم رسانی را که نمو ه م شد نش را زیا کر
ر مرم ی کددوره بددا بررسددی نشددار من ددی موشددو بددیش دداییش تددریش سددیبنون م مرم ی کددورهه بایددد امبددان گرنمگددی
شدددید آن را بررسددی نمددو م بددا تش د ی

بدده موقددگه از مشددبال ناشددی از آن شنددوگیری نمددو

مچنددیش بددا ماسددن

ددای خا ددی دددرار بدندده ی کددوره را ر زمانهددای م منددم م نلدداط م منددم سددنیید تددا بمددوانیه ریددزر آشر ددای
نسوز یواره ی کوره را تش ی
ممبددش اسددم کوتین د

یه

کددوره ریددزر کنددد م بدندده ی کددوره لبدده شددو از عنددی آن مددی تددوان بدده سددر شددبش شدددن م

نددازکی آشددر نسددوزه اب شدددن بددیا از دددد منحلدده ددمه تاییددرا زیددا ترکیبددا خددوراک کددوره م اسددم
ا راتددور کددوره بایددد بدده طددور مدددامم بددا آنددالیزمر ددای شددیمیایی خددوراک کددوره ر ارتبدداط باشددد اگددر مددوا بدده شددبی
زم

ددم ر بیاینددده بایددد نددد قیدده قبددی از مرم مددوا بدده نادیدده ی ددمه سددوخم را کدده کددر م ر ددورتی کدده

بددالربت ایددش ق ددیه ات دداخ بی مددد بایددد ملدددار سددوخم را زیددا نمددو

مچنددیش بایددد بدده تدددری کددوره ی سددر را گددرم

کدر تدا بده آشر دا آسددی درارتدی نرسدد بدرای اینبدده ر نادیده ی لبده ار سدریرا کوتیند

شدیدد تولیدد شدو بایددد

با منده به آن نلحه از بدنه ی کوره وای خنن میده شو
ر ددور نددامنره بددو ن شددرنهه آشر ددای نسددوز قسددمم نز یددن بدده شددرنه آسددی

مددی بیننددد م بدندده ی کددوره لبدده

ددای سددرخ یددا مددی کنددده ر ایددش دالددم بایددد ددوای املیدده م مودددگ شددرنه را تنرددیه مبدداره نمددو م امبددان گرنمگددی

خرمشددی مشددری را بررسددی کددر م ر ددور

نرمگددی خرمشددی مشددریه نسددبم بدده ترمیددر یددا ترددوی

آن اقدددام

نمو
اگر کوره به در لیندی سدر شدو م مدوا بده دور ن مده بده خندن کدش برسدنده عمدی خندن کدر ن سد م بدو ه
یزیرا انده دای مدوا املیده ریدز تدر سدمندا م دوای اخدی کدوره خداک آلدو شدده م ممبدش اسدم مشدری خدامور
رمن کددوره مموقددم گددر

شددو م عمنیددا

بایددد ر ایددش مددوار بدده شددد بددر رمی مددوا نردار نمددو م اگددر مددوا

ن مدده خینددی بدده منحلدده ی ددم نز یددن شددده باشددند بایددد طددو شددرنه را کدده کددر تددا منحلدده ددم اب تددر شددده م
کوره ممرا

گر

ر ددورتی کدده دنلدده ددای مددوا تشددبیی شددده ر یددواره ی کددورهه بدده ددور کنوخدده ددایی بدده رمن مددوا یگددر
ریددزر کنددد باعددن نشددار ر کددوره شددده م ملدددار زیددا ی از خددوراک کددوره بدده نادیدده

ددم مبیددده مددی شددو کدده

دمددی تددا خنددن کددش دده کشددیده مددی شددو م ممبددش اسددم بدده د ما خنددن کددش آسددی
ددمی آن شنددوگیری نمایددده بدده طددوری کدده کنینبددر سددرخ از خنددن کددش خددار شددو

رسددانده م از عمنبددر

ر ایددش دالددم بایددد ملدددار

سوخم م مر کدوره را کده نمدو م خندن کدش بدا ددداک ر دوا م بدا کممدریش سدرعم کدار کندد م مدوار یدر عدا ی
بدده شددد کنمددر شددو بددرای شنددوگیری دده بایددد ترکید

شددیمیایی خددوراک کددوره را بررسددی میددد نمددو م ددت

از توقم عمنیا دنله ا را از یواره ا شدا کر

-6مصرف انرژی
ددنرم سددیمان بدده مددراه ددنرم نددوو ه کا ددذ م مرمشددیمی از شمندده ددنایگ ددر میددرال انددروی سددمند ر ددد
قیمم سدوخم ر تولیدد سدیمان رتنندد 83تدا  03ر دد اسدم اگدر قیمدم اندروی کدا ا یابدده قیمدم تولیدد کدا ا
یانمهه که نمییه ی آن انزایا سو کارخانه می باشد
ایش دنرم مچندیش بده خداطر سدهه بداوی اندروی ر زینده ی کندی تولیدد نیدز مدور توشده اسدم ی ر دد بداویی از
قیمددددددددم کندددددد دی یددددددددن تددددددددش سددددددددیمان مربددددددددوط بدددددددده میددددددددرال انددددددددروی آن اسددددددددما
ر ددنرم سددیمانه ملدددار ممسوسددی انددروی را مددی تددوان بددا شنددوگیری از خددرم انددروی از کددوره دداه ا ددال م
تردددیی مسددایی ر شهددم بازیانددم گرمددا ر رمسدده ی تولیددده ددرنه شددویی کددر یا ددال م تردددیی مسددایی را مددی
توان بواسحه ی ادانه کر ن ب ا ای یا گرم م یا خنن کننده ر تولید سیمان انیام ا ا

-7پی نهادا :
یشددنها مددی شددو بررسددی بددر رمی کددا ا میددرال سددوخم ددای نسددینی م زیندده ددای ناشددی از آن ر سددمور کددار
قددرار گیددر

مچنددیش رمر ددای اسددم ا ه از زبالدده بدده عنددوان سددوخم کددوره مددور تملیدده بیشددمری باشددد تددا بمددوان

عالمه برکا ا زینه ای عمنیاتیه به کا ا زباله م اممای آن ر ایران کمن نمو
مچنددیش بدده نرددر مددی رسددد سددرمایه گددذاری ر ب ددا سددیمان ددوزمونی بدده کددا ا زیندده ددای تمددام شددده ی سددیمان
کمن شایانی می کند م بهمر اسم به آن توشه بیشمری شو
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