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: مقاله چكيده
central سيمان كارخانجات هاي پيشگرمكن در tube از يكي ضمن در و داشته توليد راندمان در مهمي بسيار نقش ها  

  توجه با و ميباشد  محصول توليد در  پرتن وات كيلو مقدار و انرژي مصرف ، استانداردها و ISO هاي سيستم مهم هاي مقوله
  تمهيداتي ضروريست لذا  ، ميباشد گير چشم بسيار غبارگيري راندمان و گردبادي جريان ايجاد در تيوپ سنترال نقش اينكه به

  كمترين با و زمان كوتاهترين در و باشند دارا را بيشتري عمركاري و داشته را خرابي كمترين قطعات اين شودكه انديشيده
باشند تعويض قابل پرسنلي خطرات و هزينه
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:مقدمه 
بدون ترديد بخش قابل توجهي از انرژي مورد نياز صنايع گوناگون ، بخصـوص صـنعت سـيمان از احتـراق سـوخت هـاي فسـيلي        
تامين مي شود و كمتر صنعتي را ميتوان يافت كه به نوعي از سيستمهاي احتراقـي در پروسـه هـاي مختلـف توليـد خـود بهـره منـد         

از سيستم هاي احتراقي پركاربرد در صنعت هستند و از يك سـو ، عـدم   .... كوره هاي صنعتي، بويلرها، ديگ هاي بخار و . نباشد 
وجود استانداردهاي مطلوب داخلي و عدم بكـارگيري شـيوه هـاي مـدرن تنظـيم ماشـين االت و تغيـرات شـرايط محيطـي و بهـره           

لذا بـا توجـه بـه مصـرف     . برداري و پروسه اي خط توليد منجر به اتالف باالي انرژي و توليد گازهاي مضر زيست محيطي ميشوند
بسيار زياد سوخت در صنايع  و عدم توانايي استفاده از سوخت هاي جانشين كه در كشـورهاي پيشـرفته بـه آن روي آورده انـد از     

ميبايست تدابيري در پيش گرفت كه در حد امكان نسبت به مصرف انرژي، بتوان بيشترين ...  قبيل ؛ زباله و ضايعات قابل اشتعال و
.و بهترين راندمان را داشته باشيم تا نقشي در حفظ منابع و منافع كشور عزيزمان داشته باشيم
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  پخت راندمان در مهم پارامترهاي از يكي شود مي نصب سيكلون داخل در اي استوانه بصورت معموال كه ) طوقه( تيوپ سنترال
. ميشود محسوب
 جريان ، است گرديده نصب رايزر مقابل در كه تيوپ سنترال وجود اثر در ميشود سيكلونها وارد رايزرها طريق از مواد كه زماني

 سيكلون خروجي سمت به سنگينتر مواد و شده جداسازي  چرخش اثر در مواد و ميكند عمل سپراتور مانند و ايجادشده گردبادي
 سقف باالي استوانه( سيكلون مكش سمت از )كوره( پايين از ورودي گازهاي با همراه سبك مواد بقيه و شده هدايت ) فيدپايپ(

 شده خوردگي و سوختگي دچار مواد و گاز جريان و حرارت وجود بدليل قطعات اين كه است بديهي حال . ميشوند خارج) سيكلون
 و مختلف هاي طرح در ها طوقه همان يا ها تيوپ سنترال شوند، تعويض معين زمانهاي در ميبايست و دارند محدود عمركاري و

  در FLS طرح دار سيكلون 5 هاي پيشگرمكن در ولي ميشوند نصب و ساخته متفاوت جنسهاي و اشكال بصورت مختلف سيكلونهاي
central نوع سيمان؛ كارخانجات tube نوع سيمان؛ كارخانجات  )عددقطعه439حدود( 1.4837جنس از و نسوز گري ريخته نوع از 5و4 سيكلونهاي در central tube عددقطعه439حدود( 1.4837جنس از و نسوز گري ريخته نوع از 5و4 سيكلونهاي در(  

top بنام آنها ترين سنگين وزن كه دارند گراد سانتي درجه 900حدود دماي تا كاركرد قابليت كه ميباشد element حدود كه               
 حدود 5 سيكلون در قطعات  اين كاري عمرمفيد و ، دارد وزن كيلوگرم 3 كه lock بنام آنها ترين سبك و داشته وزن كيلوگرم 31
  ، تيوپ سنترال قطعات كاري عمرمفيد شدن سپري و كاركرد از بعد كه ميباشد ماه 34 الي 30 حدود 4 سيكلون در و ماه 20 الي 17

  با و دمونتاژ ، ميتوان دستورالعمل مطابق و تك به تك ،  داربستبندي از بعد ، سيكلونها بدنه در شده تعبيه هاي دريچه از  ميتوان
.نمود تعويض جديد قطعات
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پوشي كرده شم دربعضي از مواقع  بدليل نبود قطعات يدكي در انبار و يا بنا به داليل مختلف ، بعد از ريزش يا ازبين رفتن سنترال تيوپ ، از نصب آن چ•
كه نسبت به چهار سيكلون ديگر كمترين راندمان را دارد چه مقدار انرژي  5وبه توليد ادامه ميدهند، كه در اين صورت مشاهده  ميشود،در سيكلون 

:سوخت و برق هدر ميرود
:  FLSمطابق محاسبه و هشدار  -•
اتالف انرژي برق  %8-4درتوليد كلينكر و مقدار   Kcal/kg 10-5، اتالف انرژي سوخت در حدود 5در صورت عدم وجود سنترال تيوپ در سيكلون•

.خواهد شد ID FANدر 
) :محاسبه هزينه انرژي سوخت اتالف شده( به عبارتي •

• 7.5 Kcal/kg * 3450000 kg (clinker)=25875000 Kcal (day)

• 25875000 Kcal/(8000 Kcal/Nm3) = 3230 Nm3 (day)
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• 3230*30 =96900 Nm3 

• 96900*1150 Rial = 111435000 Rial

:  محاسبه هزينه  انرژي برق اتالف شده •

• 1400 kwh*6% = 84 kwh*24= 2016 kw (day)* 30 = 60480 kw

• 60480*650 Rial = 39312000 Rial

• 111435000+39312000 = 150477000 Rial

  5مبلغ هزينه اتالف شده در يك ماه در سيكلون •
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: 5و  4مشخصات سنترال تيوپ سيكلونهاي 
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:به ديواره سيكلون  top elementنگهدارنده  hangerعدد  98تعداد •
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: top elementعدد  49تعداد 
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: normal elementعدد  243تعداد 
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جهت قفل كردن اين قطعـات بهـم در آخـر كـار و در انتهـاي  امرشـن تيـوپ اسـتفاده          lockعدد  49تعداد 
:ميشود 
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:ودر آخر به شكل زير كامل ميشود 
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بصورت ورق استيل نسوز و يكپارچه و نورد شـده بـا تعـداد بسـيار زيـاد قطعـات جـانبي كـه بـا           ) سنترال تيوپ(اين قطعه  3و 2و1ولي در سيكلونهاي 
بدليل پايين بودن دما و مقاومـت ورق نسـوز در    2و 1الكترود نسوز به سنترال تيوپ جوش شده و ساخته ميشودو عمر مفيد كاري آن  در سيكلونهاي 

. ماه ميباشد كه بعد از آن ميبايست بدليل  سوختگي و سايش تعويض گردد  45معموال حدود  3اين دما ، معموال عمر بااليي دارند ولي در سيكلون 
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:نصب ميگردد  3و بصورت شكل زير در داخل سيكلون 
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  در ميليمتري 700*1000 اندازه به شده تعبيه دريچه و  نقشه مطابق شده ساخته تيوپ سنترال قطعه ابعاد به توجه با
 ميبايست و نبوده كامل بصورت ها دريچه از مذكور قطعه تعويض امكان طريقي هيچ به ، سيكلونها بدنه

central tube سنترال پالسما دستگاه با و داربست نصب با لذا ، گردد تبديل شده برشكاري قطعه چندين به 
  ساخته جديد قطعه و داد انتقال سيكلون از بيرون به و نموده تكه تكه را تعويضي قطعه و شده برشكاري تيوپ
 جديد قطعات و نموده حمل نصب محل به داربست روي از و مذكور ازدريچه و داده برش قسمت 9 به را شده

  كه.نمود جوشكاري را خورده برش هاي تكه تمامي  نسوز الكترود با و كرده مونتاژ  ارتفاع در را شده برشكاري
ميشود پرهزينه و بر زمان بسيار

الزم بذكر است كه در اين كار ،بايد در نظر داشته باشيم ،  جداي از هزينه هاي بسيار زياد نفر ساعت مصـرفي جهـت   
متـر جوشـكاري بـا    90حـدود  ( برشكاري و دمونتاژ و ساخت و نصب و مونتاژ مجدد و مقدار بسيار زيـاد جوشـكاري   

و تـا مـين ومصـرف الكتـرود نسـوز جهـت         3ايـن قطعـات بـه هـم درداخـل سـيكلون       )الكترود استيل پيشـگرم شـده   
متر خط جوش ، خطرات جاني براي پرسنل را نيز در زمان انجام تمامي موارد باال را در ارتفاع و روي  90جوشكاري 

.داربست و در داخل سيكلون را دارد
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در شركت سيمان پيوند گلستان ، با توجه به اينكه در تعميرات اساسي تمامي سنترال تيـوپ هـاي سـيكلونها كنتـرل و     
ضخامت سنجي ميشود و جهت تامين قطعه يدكي مطابق گزارش بازديد برنامه ريزي ميگردد،  لذا وقتـي كـه سـنترال    

شروع به سايش و سوختگي گرديد و بعد از زمانبندي تاريخ احتمالي تعـويض ، قطعـات مـورد نيـاز      3تيوپ سيكلون 
دربرنامه تامين و سفارش قرار گرفت و با توجه به عدم وجود كارگاه ساخت مناسب در سايت ، درخواسـت تـامين از   

وشـركت هـاي سـازنده ، قيمتهـا و زمـان پيشـنهادي جهـت سـاخت و تحويـل          . بازرگاني مطابق نقشه سـاخت گرديـد  
ميليون تومان ارائه گرديد ، كـه مطـابق توضـيحات     220ميليون تومان الي  160روزه و مبلغ آن از  40الي  30بصورت 

و مجدد در ارتفاع مونتـاژ  ) قسمت 9(ارائه شده قبلي ، اين قطعه نيز جهت انتقال يه داخل سيكلون ميبايست بريده شده 
استفاده  5و  4و همه آنها بهم با الكترود نسوزجوشكاري شوند ، در حالي كه قطعات امرشن تيوپ كه در سيكلونهاي 

ميليون تومان ميباشد و هيچگونه عمليات برشكاري يا مونتاژ يا جوشكاري نداشـته و فقـط تـك بـه      90ميگردد حدود  ميليون تومان ميباشد و هيچگونه عمليات برشكاري يا مونتاژ يا جوشكاري نداشـته و فقـط تـك بـه      90ميگردد حدود 
.تك نصب ميشود

لذا با توجه به وجود مشكالت مذكور و خطرات ناشـي از آن ، پيشـنهاد و بررسـي هـاي الزم از نظـر بهـره بـرداري و        
در برنامـه تحقيـق و    ؛ بالفاصـله   5و4را به طرح سـيكلونهاي    3سيكلون  central tubeمكانيكي  جهت تغيير طرح 

قرار گرفت و مشخص گرديد و با توجـه بـه عـدم     3و  4بررسي از نظر شرايط بهره برداري و مكانيكي در سيكلونهاي 
وجود اختالفات زياد در پارامترهاي سرعت و مكش گاز و دما در اين سيكلونها ، خطر احتمالي ريزش قطعات در اثر 
تغيير سرعت و مكش  وجود نخواهد داشت  و همچنين از نظر دماي كاري  سيكلونها نيـز بـا توجـه بـه كـاهش دمـاي       

خواهنـد   3، قطعات امرشن تيوپ  مقاومت بيشتري را در برابر دمـا در سـيكلون    5و  4نسبت به سيكلونهاي  3سيكلون 
.بود  و ميبايست عمركاري بيشتري نيز دارا خواهند.داشت و اين قطعات ديرتر دچار سوختگي خواهند شد 
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شماره  
سيكلو
ن

راندمان 
غبارگيري 

)درصد(

مكش
mbar

سرعت 
گاز 
داخل 
استوانه 
سيكلون 

سرعت 
خروجي 
سيكلون 

m/s

سرعت در 
ورودي 
سيكلون 

m/s

دماي سيكلون 
)سانتي گراد(

استوانه 
سيكلون 

m/s

19350 -31818310 -300

28740 -41818500

38532-5 -41420700-650

48324-515.422800-750

57516-615.422900-850
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در دستور  4و  3بررسي تغيير طرح از نظر ابعادي و محل نصب و نحوه نصب در دو سيكلون برداري و وضعيت قطعات  و تاييد موارد مذكور ، كار بعد از بررسي شرايط بهره 
با سـاخت قسـمتي     مقرر  گرديد  كه ؛ ،  4و  3صورت گرفته  با واحد مكانيك برروي نقشه ها و در محل سيكلون  كار واحد فني قرار گرفت و طي بررسي و هماهنگي هاي

و اضافه كردن رينگ و ساپورت هاي آجر مورد نياز ، امكان انجام اين پـروژه تاييـد و بشـرح     3با نقشه زير  و جايگزين كردن آن با قسمتي از بدنه قبلي سيكلون 4از سيكلون 
:ذيل اقدام گرديد

.، سوراخكاري و مونتاژ و جوشكاري گرديد 3ميليمتر، بهمراه رينگ دورتادور آن كه مطابق شكل  350ميليمتر و به عرض  5157ساخت و نورد  قسمتي از سيكلون به قطر -1
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تخريب آجرها و بتن هاي موجود در محل اجراي پروژه و انتقال آنها به بيرون و تميزكاري محل تخريب  -2
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از داخل و دمونتاژ و انتقال آن به بيرون از سيكلون 3برشكاري با پالسما و تكه تكه كردن قطعات سنترال تيوپ سيكلون  -3
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ميباسـيت  بـاال و     شـد، با توجه به اينكه سقف سيكلون داراي آجر نسوز بوده و سنگين ميباشد  و در زمان برش و جداسازي  سقف از بدنه  احتمال دفرمگي زيـاد ميبا  -4
.مهار شود ) بوسيله جوشكاري تسمه و ساپورت و چين بالك( پايين بدنه سيكلون كه مقرر گرديد برشكاري و جدا گردد
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از روي رينگ موجود روي سقف سيكلون تا جك بولـت هـاي   (  3از بدنه سيكلون) ميليمتر 350(خط كشي و برشكاري دقيق و جداسازي قسمت تعين شده جهت جداسازي  -5
) تنظيم
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سپس برشكاري و جداسازي ساپورت هاي آجر نصب شده در محل جهت انتقال و نصب در محل جديد تعيين شده توسط نسوزكار -6
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پيشگرم شده از داخل و بيرون سيكلون  7018سنگ زني و تميزكاري لبه هاي برش خورده و نصب قطعه ساخته شده و مونتاژ و جوشكاري با الكترود  -7
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نصب ساپورت هاي آجر مطابق دستوركار بهره بردار در محل مورد نياز جهت نسوزكاري -8
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و قرار دادن پتوي سـراميكي مـابين بدنـه سـيكلون و زيگمنـت       3بروي سيكلون 5و 4سيكلونهاي  central tubeمربوط و مشابه  top elementو  hangerنصب  -9
دورتا دور  و ادامه نصب مابقي قطعات  5نصب شده مطابق شكل 
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 top elementنصب پتوي سراميكي بين بدنه و 



بعد از نصب تمامي قطعات كنترل تمامي فاصله مابين قطعات نصب شده و فيلرگيري آن مطابق دستورالعمل و محكم كردن تمام پيچ هاي  -10•
دورتادور آن
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بعد از اتمام نصب و محكم كاري پيچ ها ،  قسمت تغير يافته در اختيار بهره بردار جهت آجرچيني و بتن ريزي قرار مي گيرد -11•
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:طرح بشرح ذيل ميباشداين تغيير مزيت هاي 

ت جه مشابه سازي قطعات مصرفي در سه سيكلون موجود در سايت ؛ كه ميتوان فقط با تهيه يك سري از اين قطعات بعنوان يدكي ، هميشه آمادگي الزم -الف
.اييمنم تعميرات اتفاقي  را داشته باشيم و از انبارش انواع قطعات يدكي جلوگيري نموده و از خواب سرمايه و نقدينگي شركت در انبار ها جلوگيري

.دبو بدليل مقاوت باالي قطعات ريخنه گري مذكور در برابر دماي باال و سايش ، بطور يقين عمر كاري آنها بيشتر از ورق استيل طرح قديم خواهد -ب .دبو بدليل مقاوت باالي قطعات ريخنه گري مذكور در برابر دماي باال و سايش ، بطور يقين عمر كاري آنها بيشتر از ورق استيل طرح قديم خواهد -ب

هزينه ساخت قطعات بيش از دوبرابر كاهش پيدا ميكند -ج

طرح  central tubeزيرا  برشكاري و نصب و مونتاژ و جوشكاري ) بيش از دوبرابر كاهش پيدا ميكند (هزينه نفر ساعت مصرفي جهت دمونتاژ و نصب مجدد  -د
.باشدمي قبلي بسيار زيادميباشد و در طرح استفاده از قطعات ريخته گري هيچگونه برشكاري و غيره وجود ندارد و براحتي قابل حمل و دمونتاژ و نصب

)مطابق تجربه انجام ( نفر ساعت  488: نفر ساعت مصرفي در طرح قديم 

)مطابق تجربه انجام( نفر ساعت  240: نفر ساعت مصرفي درطرح جديد 

.كاهش قابل توجه خطرات احتمالي حادثه پرسنلي در حين كار طرح قديم نسبت به طرح جديد  –ه 



 نگهداري  هاي هزينه كاهش و راندمان افزايش و محصول شده تمام قيمت كاهش جهت شد مالحظه كه همانطور•
  وارائه تحقيق و بررسي با  مديريت، پيگيري و پشتيباني با توانستند پرسنل و واحدها تمامي  ، توليد خط تعميرات و
  با كه نمايند عملي و بررسي و وتحقيق پيشنهاد را اي پروژه ، آمده بوجود مشكالت حل جهت  جديد، كارهاي راه

central عمركاري هم و پذيرفت انجام كارخانه پرسنل خود توسط و هزينه كمترين tube از و داده افزايش را  
  از هم و  رسانده حداقل به را يدكي قطعات هزينه هم و نمايند جلوگيري مدت طوالني و زود زودبه تعميرات
.گردند دركارخانه محصول شده تمام قيمت كاهش باعث  و نموده جلوگيري انبار در نقدينگي و سرمايه خواب
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با تشكر از با تشكر از 

توجه شما


