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 يوجد أربع طرق مستخدمه في صناعة االسمنت واإلختالف بين الطرق األربع ينحصر في طبيعة
مرحلتي الطحن والحرق  .وتصنف هذه الطرق األربعه علي أساس نسبة الرطوبه في الخامات
أثناء طحنها وقبل حرقها كالتالي -:
 الطريقة الجافه .-

الطريقه شبه الجافه .

-

الطريقة شبه الرطبه .

 الطريقة الرطبه . ويتوقف إختيار الطريقه المناسبه أساسا ً علي نوعية الخامات المتاحه  ,وقد سا هم إرتفاع أسعار
الوقود والتطورات التي حدثت في تكنولوجيا الطريقه الجافه إلي تميز هذه الطريقه ليتركز اإلتجاه
العام نحوها  .ورغم ذلك مازال  %03من إنتاج العالم من االسمنت ينتج بالطريقه الرطبه .
 ولسنوات طويله في الماضي ظلت الطريقه الرطبه مفضله علي الطريقه الجافه  ,ويرجع ذلك إلي
-:
 -1سهولة نقل وخلط المواد األوليه .
 -2إستهالك أقل في الكهرباء في عملية طحن وخلط الخامات .
 -0تفادي متاعب الغبار أثناء نقل وطحن المواد األليه .
 -4إمكانية التعامل بسهوله مع مواد أوليه بها نسبة قلويات أونسبة رطوبه عاليه .
 في المقابل يؤخذ علي الطريقه الرطبه إرتفاع معدل تأكل األجسام الطاحنه  ,وإستهالك عاليللوقود في األفران لتجفيف العجينه في المنطقه العليا في الفرن .

 أما الطريقه الجافه فهي تمثل اإلتجاه الحديث في صناعة االسمنت وذلك -:
 -1أنها أكثر إقتصادا ً في الوقود ( تستهلك نصف الطريقه الرطبه تقريبا ً ) .
 -2صغر حجم الفرن مما يقلل من مشاكله الميكانيكيه .
في هذه الطريقه يشتد اإلهتمام بخلط المواد األوليه للوصول إلي درجة تجانس عاليه .

إقتصاديات صناعة االسمنت -:
 إلي ماقبل السبعينات من هذا القرن كانت معظم مصانع االسمنت تعمل بالطريقه الرطبه ولكناإلرتفاع الحاد الذي طرأ علي أسعار الوقود بعد حرب أكتوبر  1790جعل توفير الوقود لمصانع
االسمنت يمثل مشكله متصاعده مما دفع الكثيرين إلي األتجاه نحو الطرق األكثر إقتصادا ً في
الوقود وفي مقدمتها الطريقه الجافه .
 وألكثر من سبب أصبح توفير الطاقه لصناعة االسمنت يمثل مشكله أوال  -:ألن تصنيع األسمنتيستهلك حوالي  %2أو يزيد من مجموع إستهالك العالم للطاقه  ,وثانيا ً  -:ألن تكاليف حرق
خامات االسمنت وطحنها يمثل نسبه عاليه من تكاليف اإلنتاج  .وإرتفاع أسعار الطاقه يسبب
إرتفاع موازي في تكاليف اإلنتاج وبالتالي سعر االسمنت بالرغم من أن التقدم التكنولوجي في
الخمس وعشرين سنه الماضيه قد خفض إلي النصف اإلستهالك النوعي للوقود في صناعه
االسمنت .
-

لم تنل الطريقه الجافه إهتمام المسئولين حتي بداية السبعينات ألكثر من سبب :

أولها  -:أن الخامات المصريه تحتوي قدر من القلويات تظهر متاعبها واضحه في الطريقه الجافه
وثانيها  -:أن الوقود كانا مدعومين بشده من الدوله مما أخمد اإلحساس بمشكلة الطاقه وثالثا ً -:
هو تقلص حجم اإلستثمارات المخصصه لصناعة االسمنت في تلك الفتره بسبب ظروف الحرب .
 وبعد ظهور المكلسن المبدئي ونظام الممر الجانبي (  ) By passأمكن التغلب علي مشكلةالقلويات .
 والتشغيل المعتدل في الطريقه الرطبه يستهلك طاقه نوعيه قدرها  1033 – 1233كيلو سعر /كيلو جرام كلنكر  ,بينما تستهلك الطريقه الجافه
حوالي  033كيلو سعر  /كيلو جرام كلنكر .
 بذلك تصبح الطريقه الجافه هي األكثر إقتصادا ً في إستهالك الوقود وهي األفضل مالم تكن نسبةالرطوبه عاليه بدرجه تعاكس إستخدام معدات تجهيز الخامات الجافه .
 وجدير بالذكر أن خلط وطحن الخامات في الطريقه الجافه أصعب منه في الطريقه الرطبه . وقد صاحب التقدم التكنولوجي في طرق الصناعه اإلتجاه نحو اإلستفاده بإقتصاديات الحجومالكبيره  ,ألن الطاقه اإلنتاجيه لمعدات  Qتتناسب تقريبا ً مع حجم جوفها  ,والحجم يمثل بمكعب

األبعاد ( الطول × العرض × اإلرتفاع ) أي أن  . Q ∞ L³بينما تكلفة المعدات تتناسب تقريبا ً
مع مساحة قشرتها  Aأي أن A ∞ L²
وهذه الوجهة الفنيه تفيد أن لزيادة الحجم فوائد فنيه بحته تولد مزايا إقتصاديه  ,لذلك أصبح من
المالوف أن نسمع عن خطوط إنتاج يعطي كل منها  7333طن يوميا ً أو أكثر مقابل  103طن
يوميا ً في أوائل عهد األفران ألن لهذا الحجم الكبير مزايا إقتصاديه ولزيادة الطلب علي األسمنت ,
ولوال أن لزيادة الحجم محددات فنيه ألقدم صناع معدات االسمنت علي تصنيع معدات بحجوم بالغة
الضخامه طمعا ً في إقتصاديات أفضل تغري مشتري المعدات .
 وقد أظهر ذلك التطور في حجم المعدات ألنتاج االسمنت إرتباطا ً عكسيا ً وثيقا ً بين حجم األالتونصيب وحدة الطاقه اإلنتاجيه من رأس المال وقد سا همت المنافسه بين الشركات المنتجه
لمعدات صناعة االسمنت إلي فرملة أسعارها إلي حد ما  ,باإلضافه إلي توفير معدات أكثر إنتاجيه
 وتنشأ مصانع األسمنت في مواقع تتوافر فيها المواد األساسيه الصالحه لصناعة األسمنت بكمياتتكفي ألكثر من  03عام  .ومدي صالحية الخامات لصناعة االسمنت يتوقف اساسا ً علي تركيبها
الكيماوي والمادتين األساسيتين الالزمتين لصناعه االسمنت هما الحجر الجيري والطفله  ,وبعد
ذلك يأتي الرمل والجبس وأحيانا ً بعض الخامات الالزمه لضبط الضبط التركيب الكيماوي .
 وفي تقرير صالحية الخامات من المهم حساب نسبة مكونات الخليط للتحقق من نسب القلوياتوالكبريتات والكلوريدات وأكسيد المغنيسيوم الداخله في الخليط .
 فنسب الكبريتات والقلويات والكلوريدات يجب أن تكون مطابقه لمواصفات معينه  ,ونسبةالمغنيسيوم المسموح بها تتوقف علي المواصفات المطبقه في كل بلد .
أوال ً  -:المشاكل التي تواجه خطوط اإلنتاج بمصانع االسمنت نتيجة عدم دراسة الخامات -:
-1

مشكلة القلويات .

-2

مشكلة الشوائب .

-0

مشكلة الكبريت .

-4

مشكلة الكلوريد .

ثانيا َ  -:المشاكل التي تواجه خطوط اإلنتاج بمصانع االسمنت نتيجة قصور في عمليات اإلستكشاف
والدراسات الجيولوجيه الحقليه -:

 عدم وجود دراسات جيولوجيه حقليه متكامله ومكثفه علي الخامات التي سوف يعتمد عليها فيصناعة االسمنت
( ) ) Overall Geological investigation
ثالثا ً  - :المشاكل التي تواجه خطوط اإلنتاج بمصانع االسمنت نتيجة قصور في عمليات التحجير (
التخريم – التفجير – التحميل – النقل – التفريغ )
رايعا ً  -:المشاكل التي تواجه خطوط اإلنتاج بمصانع االسمنت نتيجة عدم اإللمام بعمليات التفتيت (
التكسير – الطحن )
خامسا ً  -:المشاكل التي تواجه خطوط اإلنتاج بمصانع االسمنت نتيجة سوء إختيار الكسارات المناسبه
للطاقه اإلنتاجيه لخط اإلنتاج .
سادسا ً  -:المشاكل التي تواجه خطوط اإلنتاج بمصانع االسمنت نتيجة عدم اإللمام بتكنولوجيا خلط
وتخزين الخامات .
سابعا ً  -:المشاكل التي تواجه خطوط اإلنتاج بمصانع االسمنت نتيجة عدم اإللمام باألسس
التكنولوجيا التي علي أساسها يتم إختيار وسائل نقل المواد السائبه ( السيور ) .
ثامنا ً  -:المشاكل التي تواجه خطوط اإلنتاج بمصانع االسمنت نتيجة قصور في معرفة تكنولوجيا
الطحن وكذلك الطواحين .
تاسعا ً  -:المشاكل التي تواجه خطوط اإلنتاج بمصانع االسمنت نتيجة عدم دراسة تكنولوجيا الظواهر
المصاحبه لحرق الخامات مما يسبب توقف األفران .

الجزء الثانى

االعطال التى تواجة خطوط االنتاج بمصانع االسمنت
الكسارات – الطواحين – االفران

اوال  :اعطال الكسارات
 -1بسبب تاخر العاملين بالواردى عن بدء العمل بكل وردية ( الوردية االولى – الثانية – الثالثة ) .
 -2بسبب تفريغ احجام كبيرة من الخامات مخالفة للتعاق د ال ذى عل ى اساس ة ت م توري د الكس ارة مم ا
يودى الى زيادة تحميل ( )over load
 -0بسبب قصور شديد فى عمليات التحجير الذى يش مل ( التخ ريم – التفجي ر – التحمي ل – النق ل –
التفريغ )
 -4بسبب اجراء صيانة ميكانيكية فى غير االوقات المخصصة تبعا لبرامج الصيانة الوقائية .
 -0بسبب ضعف وتاكل الشواكيش مما يسلتزم ايقاف الكس ارة حت ى ي تم اس تبدالها بش واكيش اخ رى
ص الحة لالس تخدام وه ذا نتيج ة ع دم دراس ة الخام ات م ن الن واحى الفيزيائي ة والطبيعي ة وم دى
صالبتها وما مدى تعارض هذة الخواص مع السبيكة المصنع منها الشواكيش
 -6بس بب ت اخر تم وين المع دات الثقيل ة م ن كراك ات ول وادر وقالب ات ف ى االوق ات المناس بة قب ل ب دء
العمل بالوردية وعند نهاية الوردية الثالثة .
 -9بعد محطات تموين الوقود للمعدات الثقيلة بالمحاجر عن منطقة الكسارة وتواجد ه ذا المحط ات ف ى
المصنع على بعد  2كيلو متر من الكسارات .
 -0بس بب ع دم دراس ة الج دوى االقتص ادية للمع دات الثقيل ة والت ى م ن المفت رض ان تعم ل بالمح اجر
وبالتالى عدم معرفة عددها وكذلك سعتها االنتاجية بالطن  /ساعة وكذلك قطع غيارها .

 -7بس بب توري د كس ارات س واء للحج ر الجي رى او الطفل ة دون اج راء دراس ات فني ة تكنولوجي ا
ومع ادالت رياض ية توض ح س عة الكس ارة المفت رض توري دها خاص ة عن دما ي تم تكس ير ن وعين
رئيس يين م ن الخام ات ك الحجر الجي رى والطفل ة حي ث ان ة هن اك ف رق شاس ع ف ى س عة تكس ير
الكسارة اذا كانت الخام ة الم راد تكس يرها حج ر جي رى فق ط عم ا اذا كان ت الخام ة الم راد تكس يرا
حجر جيرى  +طفلة وفى الحالة االولى نجد ان سعة تكس ير الكس ارة للحج ر الجي رى  1333ط ن /
ساعة اما فى الحالة الثانية تكون سعة الكسارة  933ط ن  /س اعة اذا ك ان هن اك خ امتين رئيس تين
يستلزم تكسيرهما حسب تصميم خط االنتاج .
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تتوق ف الكس ارة ع ن العم ل ايض ا اذا كان ت هن اك اجس ام غريب ة ص لبة وس ط الخام ات

بالمحجروتم تحميلها ونقلها وتفريغها فى قواديس الكس ارات مث ل قط ع حدي د او قط ع غي ار لل وادر
او اسنان قواديس الكراكات او فدية ماكينات الحفراثناء التخريم .
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تتوقف كذلك الكس ارات اذا ك ان هن اك خل ل وعي وب ف ى التص ميم الخ اص بخ ط االنت اج مث ل

ربط سيركسارة الحجر الجيرى بالسير الخاص بريكلمر الطفلة خاصة اذا حدث عيوب وعط ل ف ى
محطة ريكلم ر الطفل ة مباش رة تتوق ف كس ارة الحج ر ع ن العم ل خاص ة اذا ك ان مخ ازن تش وين
وتجنيس الخامات المختلطة ( .)Raw Mix
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تتوقف كذلك كسارة الحجر الجيرى الرئيسية عن العمل اذا حدث خل ل ف ى كف اءة س يور نق ل

الخام ات بس بب قط ع ف ى ه ذة الس يور نتيج ة ع دم دراس ة متاني ة عل ى الخام ات م ن الن واحى
الفيزيائية والطبيعية ( صالبة – مرونة – لدونة – مقاومة كسر – مفاقيد االحتك اك والنح ت ) وم ا
يترتب على ذلك من توريد واختيار سيور كاوتشوك غير مناسبة لنقل هذة الخامات الناحتة .
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تتوق ف كس ارات الحج ر ع ن العم ل ك ذلك نتيج ة ح دوث عط ل بمحط ات تش وين وتح زين

وتجنيس الخامات ( االستكر ) .
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تتوقف كسارات الحجر الجي رى الرئيس ية ع ن العم ل اذا ك ان هن اك خل ل وعط ل ف ى كس ارة

الطفل ة مث ل اعط ال ميكانيكي ة وفني ة نتيج ة زي ادة نس بة الرطوب ة ف ى خام ات الطفل ة ونتيج ة
قص ورفى التحجي ر بمح اجر الطفل ة (التحمي ل – النق ل – التفري غ – التش وين ) فعم ل ك ل م ن
كسارتى الحجر الجيرى والطفلة مرتبط كل مع االخر بالطن  /ساعة
 فانت اج كس ارة الحج ر الجي رى ط ن  /س اعة م رتبط ارتب اط وثي ق م ع انت اج كس ارة الطفل ة ط ن  /س اعةحسب تصميم لوحة المصنع (  )Mass Diagram Flowالن الهدف فى النهاية تشوين كل م ن الطفل ة
والحجر الجيرى كل فى مخازن مخصصة لهما حس ب س عة ك ل مخ زن او تش وين خل يط الخ ام ف ى مخ ازن
مخصصة لذلك .
ثانيا  - :اعطال وتوقف الطواحين -:
 ال يعلم الكثيرين من القائمين على صناعة االسمنت فى المصانع المقامة ح ديثا وك ذلك الت ى انش ئتقب ل ذل ك معلوم ات كافي ة ع ن كفائ ة الط واحين الم راد توري دها وتركيبه ا بخط وط االنت اج ك ذلك
معلومات كافية عن الخامات التى سوف تتعامل معها هذة الطواحين .
 ولقد وجد المصممون ان نسبة الخامات الى االجسام الطاحنة فى الطاحونة عامال هاما يحكم فعالي ةعملية الطحن -:

-1

اذا كانت نسبة الخامات قليلة فان نسبة عالية من الصدمات سوف تحدث ب ين االجس ام الطاحن ة
فى غياب الخامات الكافية بذلك يتقلص شغل التفتيت

-2

اذا كانت نسبة الخامات زائدة فى الطاحونة فان قدر كبي ر م ن طاق ة الس قوط س يتبدد ف ى ازاح ة
الجسيمات بين االجسام المتصادمة.

-0

النس بة المثل ى للخام ات واالجس ام الطاحن ة تحت اج ف ى تحدي دها ال ى خب رة المش غل النه ا تت اثر
بعوامل كثيرة .

 ولقد اوضحت الخبرة العملية ان افضل نتائج طحن يمكن تحقيقه ا عن دما يتط ابق مس توى الخام اتمع مستوى قمة الشحن لالجسام الطاحنة على طول الطاحونة ( حتى تس كن ) ولك ى يتحق ق ذل ك
يلزم التخلص من الحجم المتزايد للطاحونة يحدث ذل ك تلقائي ا بس بب س هولة انس يابها طولي ا نح و
مخرج الطاحونة كلما زادت نعومتها .
 ولقد ثبت بالتجارب ان المس توى الت ى ته بط الي ة الخام ات تح ت ظ روف التش غيل المس تمر يحكم ةتركيب شحنةاالجسام الطاحنة .
 عموما فان هذا المستوى يمكن خفضة وتقصير زمن بقاء الخامات فى الطاحونة باستخدام ك رات (اجسام) طاحنة كبيرة والعكس فى حالة استخدام كرات طاحنة صغيرة المقاس .
 عموما يجب التوفيق ب ين الحص ول عل ى اقص ى انت اج ( خ رج ) الطاحون ة م ع الحف اظ عل ى درج ةالتنعيم المطلوبة .

 وقد ثبت ان انتاجية الطاحونة سوف تنخفض بش كل ملح وظ اذا ل م ي تم ايق اف الطاحون ة وتزوي دهاباالجسام الطاحنة مرتين فى الشهر فى المتوسط .
 امكن حساب متوس ط تاك ل االجس ام الطاحن ة ف ى الط واحين ع ن طري ق تق دير مع دل تاك ل االجس امالطاحنة بمقارنة وزن عشرة اجسام جديدة بمثيلتها المستخدمةفى الفترة السابقة عن االيقاف .
 البد م ن مالحظة التميي ز ب ين ارتف اع االجس ام الطاحن ة واالرتف اع الن اتج ع ن وج ود خام ات كثي رةبالغرف لذلك يجب ايقاف التغذية لمدة  13دقائق قبل ايقاف الطاحونة .
 البد من المراقب ة الدقيق ة لظ روف التش غيل ومع دالت التاك ل واالس تهالك الكهرب ى ف ى بداي ة خدم ةالطاحون ة تفي د كثي را ف ى معرف ة الكثي ر م ن الخص ائص الفني ة الفعلي ة للطاحون ة وب ذلك يمك ن
االستفادة بالطاحونة على اكمل وجه .
 قد يالحظ اثناء التشغيل انخفاض انتاج الطاحونة ويمكن ارجاع ذلك الى االسباب االتية - :-1

نقص وسوء حالة االجسام الطاحنة .

-2

زيادة صالدة المادة المطحونة .

-0

عدم مناسبة احجام االجسام الطاحنة فى الغرف .

-4

انسداد فتحات الحواجز بين الغرف او حاجز الخروج .

-0

رطوبة الخامات .

-6

نقص التغذية .

 ال يعل م كثي را م ن الق ائمين عل ى ص ناعة االس منت ان دخ ول نس بة م ن الم واد الناعم ة للطاحون ةيساهم فى زيادة استهالك الطاقة دون ضرورة والطاقة الزائدة تستهلك فى طح ن م ا ال يل زم طحن ة
ووجود نسبة من الناعم تسمح بان يختب ى بينه ا نس بة م ن الخش ن وب ذلك يته رب ( مؤقت ا ) م ن
الية الطحن ويراوغها قبل ان تتفتت .
 لذلك يجب التخلص اوال باول من المواد التى تنعم وذلك النها تش غل حي زا م ن لطاحون ة وتقل ل م نانتاجيتها وتزيدمن استهالكها النوعى للطاقة .
 لذلك البد من وجود ف راز ه وائى ف ى الطاحون ة حي ث يعتب ر اح دى وح دات نظ ام الطح ن المقف ل اوالمغلق حيث يستقبل ناتج الطاحونة فيفصل الناعم كمنتج اما الخشن يعاد للطاحونة العادة طحن ة
ويعتبر الفراز طفرة حدت من امكانية التحكم فى نعومة الطحن .
 وجد ان اهم مزايا وجود فراز هوائى للطاحونة - :-1

سرعة االستجابة لدرجة النعومة المطلوبة .

-2

الحصول على نعومة اكثر انتظاما .

-0

انخفاض الحساسية تجاة تغيرات التغذية للطاحونة.

-4

تهيئة الفرصة للتبريد خارج الطاحونة .

-0

استهالك اقل فى الطاقة فى حالة الطحن شديد النعومة .

-6

زيادة طاقة الطحن .

 وتقسم الفرازات الهوائية الى -:أ-

فرازات استاتيكية .

ب-

فرازات ديناميكية .

ثالثا  - :اعطال وتوقفات االفران -:
 بس بب تع دد مكون ات خام ات االس منت واخ تالف درج ات الح رارة عل ى ط ول مراح ل الح رقوتع اكس تي ارات الغ ازات والخام ات يح دث تح والت طبيعي ة متتابع ة ومختلف ة وبم رور س اعات
التشغيل يتراكم تاثير هذة التحوالت وتبرز ظواهر تمثل غالبا مشاكل يلزم تفاديها ومعالجتها .
 بس بب الت دوير او مش اكل القلوي ات تحدي دا الص وديوم – البوتاس يوم ك ذلك عنص رى الكبري توالكلور هذة العناصر االربعة يطلق عليها العناصر الدوراة .
 وجود القلويات ف ى االس منت ي ودى ال ى ش ك ومض ى (  )Flash Settingك ذلك خف ض المتان ةوالى تفاعالت غير مرغوبة مع بعض مكونات الخلطات االسمنتية .
 العناصر الدوارة تسبب االلتصاقات والحلقات فى المسخنات وعند مدخل الفرن وفى منطقة الكلسنةوهذة تعوق تشغيل الفرن او توقفة بسبب تناقص مساحة مقطع الممرات او انسدادها .
 تكثف العناصر الدوراة المتط ايرة ت ودى ال ى تك ون مص هورات ملحي ة عن د درج ات ح رارة - 933 1233درجة مئوية ووفرة هذة العناصر تجعل المصهورات قادرة على ربط الجسيمات الصغيرة

من الخامات ومن اتربة الفرن مع بعضها وب ذلك ين تج تجمع ات ملتص قة ( )Build Ups

يتض ح

ان السبب الرئيسى لهذة البنايات هو ما يسمى التصاقية (  )Adhesionالمصهور .
 -ان العناص ر ال دوراة تك ون مركب ات س بوريت (

 )2C2S.CACO3وس لفات س بوريت

( )2C2S.CASO4وتكون هذة المركب ات ينش ط ف ى وج ود القلوي ات وتك ون التكس ية ( )Coating
ف ى ه ذة الحال ة ال يك ون بس بب التص اقية المص هور لك ن بس بب تش ابك بلل ورات س بوريت ابري ة
الشكل .
 وجدير بالذكر فى هذا الخصوص ان الطريقة الجافة تعد حديثة العهد فى بعض البلدان ومنها مص رلذلك فالخبرة المتوفرة فيها ليست كافية وهذة مسالة ليست خاصة بمصر وح دها ب ل واجه ت
اكثر البالد تقدما ومن بينها اليابان .
 وتالحظ بالدراسات التكنولوجية الحديثة ان هناك تناقص عدد مرات توقف الف رن ( بس بب االعط ال) كل  1333ساعة لثالث افران جافة انشئت ف ى ت واريم مختلف ة ف ى مص نع ( ن انيو ) ال ذى ك ان
يعمل بفرنين رطبين
 وعموما يمكن القول بانة انتشرت المكلسنات بكثرة فى خطوط انتاج االس منت ف ى الس نوات العش رالماضية وتعتبر احدى الطفرات فى الطريقة الجاف ة النت اج الكلنك ر وق د س اعدت المكلنس ات عل ى
زيادة معدالت انتاج االفران .
المصادر -:

 Rock Blasting For Open Pit Mining , Ecole Des Mines De Paris ,
Centre Des Geologie De L'ingeniear .
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