اصالح طرح فانوسي (تلسكوپي)

بارگيري سيمان فله

 مهندس سيد حسين صديقي
رييس نگهداري و تعميرات سيمان خاش

چكيده:

ش�ركت س�يمان خاش ،قديمي ترين كارخانه سيمان در منطقه جنوب ش�رقي ايران،سيستان و بلوچستان است كه در زميني به

مس�احت  50هكتار احداث و از س�ال  1374به بهر هبرداري رسيده است .شهرستان خاش داراي آب و هواي گرم وخشك ميباشد.

باد غالب در فصل تابس�تان در جهت ش�مال تا شمال ش�رقي و در فصل زمستان در جهت جنوب به جنوب غربي ميوزد .با توجه به
رطوبت پايين و وزش باد جلوگيري از انتش�ار گرد و غبار از اهميت دوچنداني برخوردار اس�ت .مواجهه كارگران در معرض غلظت

ب�االي گرد و غبار س�يمان س�بب بروز عالئم تنفس�ي و همچنين كاهش ش�اخصهاي اس�پيرومتري ميگردد و بيانگ�ر اين واقعيت

اس�ت كه براي حفظ سلامتي كارگران اقدامات موثر در جهت پيش�گيري از اين امر از جمله كنترل گرد و غبار محل به شدت مورد
تاكيد ميباشد.

واژههای كليدي :سيمان ،بارگيرخانه ،فانوسي خط فله ،كاهش هزينه

 -1مقدمه
دپارتمان بارگيرخانه با توجه به ارتباط مس��تقيم با مشتري
و فروش كارخانه از اهميت خاصي برخوردار ميباش��د .لذا بايد
بهگونهاي برنامهريزي كرد كه كمترين زمان از مشتريان گرفته
ش��ده و باعث جلب رضايتشان گردد .بارگيرخانه سيمان خاش
مش��تمل بر  2خط بارگيري پاكت و  2خط بارگيري فله است.
يكي از معضالت بارگيرخانه س��يمان خاش نش��ر گرد و غبار از
فانوس��يهاي بارگيري خط فله بود .با توج��ه به افزايش ميزان

فروش س��يمان فله ،نشر گرد و غبار عالوه بر آسيب به سالمت
پرس��نل ش��اغل در بارگيرخانه ،باعث نارضايت��ي رانندگان نيز
میگرديد .جهت جلوگيري از نش��ر غبار مهمترين مسئله پيدا
كردن عوامل انتشار غبار بود.

 -2عوامل�ي ك�ه باعث نش�ر گ�رد و غب�ار هنگام
بارگيري
عواملي كه باعث نشر گرد وغبار هنگام بارگيري ميگردید،
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عبارت بودند از:
 -1مجزا نبودن مس��ير مكش هواي داخل بونكر از ريزش
س��يمان ك��ه باعث مكش س��يمان به هم��راه غب��ار از بونكر
گردي��ده و در نتيجه مس��ير مكش مس��دود ميگرديد .حال
براي خارج ش��دن هواي داخل بونكر و هواي فن ايراس�لايد
تراس��پورت ،به ناچار درب دوم بارگيري سيمان بونكرها را باز
گذاش��ته تا هوا تخليه گردد كه این موضوع باعث انتشار گرد
و غبار ميگرديد.
 -2آببند نبودن قس��مت مكش هوا در پوس��ته بيروني كه
نتيج��ه آن مك��ش هواي آزاد به جاي غبار داخ��ل بونكر بوده و
باعث كاهش راندمان غبارگيري ميگرديد.
 -3ارتفاع كم فانوسي در حالت كام ً
ال باز ( 1850ميليمتر)
كه هنگام بارگيري بونكرهای با ارتفاع كم بين انتهاي فانوسي و
دهانه بونكر فاصله افتاده و غبار داخل بونكر به فضاي باز تخليه
ميگرديد.

ميگيرد ،مش��بك گرديد و به مكش هواي داخل بونكر و هواي
ناشي از فن ايراساليد ترانسپورت و لوله وسط به ريزش سيمان
اختصاص يافت .با اين كار ريزش س��يمان از مكش هواي بونكر
مجزا گرديد .بعد از جداسازي محل ريزش سيمان و مكش غبار،
اولين طرح آكاردئوني كردن ريزش سيمان و مكش هوا بهصورت
يكپارچه بود .به اين صورت كه دو لوله آكاردوني س��يمان و هوا
در نق��اط مختلفي به يكديگر متصل بوده و همزمان با هم باز يا
جمع ميشوند.
با اس��تعالم از كارخانجاتي كه از اين نوع آكاردئوني استفاده
كردهاند ،مش��خص گرديد بهعلت س��ايش باالي س��يمان ،لوله
آكاردون��ي قس��مت ريزش س��يمان حداكث��ر ب��راي بارگيري
 150000تن سيمان (حدودا ً چهار ماه) كارآيي دارد .در صورتي
كه آكاردئوني قسمت مكش هوا هنوز معيوب نگرديده است .به
علت يكپارچه بودن دو آكاردئوني بايد كل آكاردئوني را تعويض
كرد .هزين��ه هر آكاردئوني حدود  4تا  5ميليون تومان اس��ت.
به همين دليل در طرح س��اخته ش��ده قس��مت ريزش سيمان
بهص��ورت تلس��كوپي فلزي و قس��مت بيرون��ي آكاردئوني اجرا
گرديد.
 -2قس��مت بيرون��ي (مكش هوا) ابت��دا و انتهاي آن از

لول��ه فلزي با قطر  460ميليمتر و وس��ط آن از آكاردئوني
ب��ا قطر  480ميليمتر س��اخته ش��دكه حالت باز و بس��ته
فانوس��ي را ت��ا ارتف��اع دلخواه جوابگ��و باش��د .آكاردئوني
وس��ط نيز با  7حلق��ه ميلگرد  10رول ش��ده با قطر 480
ميليمتر و پارچه برزن��ت تهيه گرديد كه صرفهجويي قابل
مالحظهاي داشت.
ب��ا توجه به اخت�لاف قطر لوله ريزش س��يمان ( 275ميلي
متر) و قطر آكاردئوني ( 480ميليمتر)  102/5ميليمتر در همه
جه��ات فضاي خالي بين آنها وج��ود دارد تا در صورت اختالف
ارتفاع دهانه بونكرهاي مختلف و قس��مت انتهاي فانوسي ،چين
خوردن آكاردئوني در اثر مكش فن ،باعث چس��بيدن آكاردئوني
به لوله ريزش س��يمان نگردي��ده و در مكش هواي داخل بونكر
اختالل ايجاد نكند.
شکل  -1فانوسي طرح قديم

 -3اقدامات برای رفع معايب
جهت رفع معايب فوق اقدامات زير صورت پذيرفت:
 -1قس��مت انته��اي فانوس��ي ك��ه روي دهان��ه بونكر قرار
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 -3قس��مت ريزش سيمان از  2لوله مجزا به قطرهاي 250

و  270ميليمتر س��اخته ش��د كه آزادانه داخل يكديگر حركت
ميكنن��د .جهت جلوگيري از درآمدن لولهها از داخل يكديگر و
لقي كمتر ،به انتهاي لوله بااليي و ابتدای لوله پاييني يك حلقه
ميلگرد  6جوش داده شد.
ارتف��اع لولههاي مكش و ريزش س��يمان بهگونهاي طراحي

شکل  -2فانوسي طرح جديد

گرديد كه فانوس��ي در حالت كام ً
ال بسته  1500ميليمتر طول
دارد و امكان عبور بونكر با بيش��ترين ارتفاع از س��طح زمين را
داراس��ت .در حالت كام ً
ال باز نی��ز  2100ميليمتر طول دارد و
باع��ث قرار گرفتن فانوس��ي روي دهانه بونكره��ای با كمترين
ارتفاع از سطح زمين ميشود.
 -4اقالم مورد استفاده برای اجرای طرح

در طرح فوق اقالم زير استفاده گرديد:

 -1لوله جدار ضخيم  10اينچ 105 :سانتيمتر
 -2ورق  st 37ضخامت  4ميليمتر 9 :متر مربع
 -3ميلگرد آجدار  20 :10متر
 -4الكترود  5 :6013كيلوگرم
-5پارچه برزنت و هزينه دوخت آكاردوني 110000 :تومان

.

ضمن��اً طرح جديد از بهمن ماه  1395در حال کار بارگيري
ميباشد و هيچگونه مشكلي ندارد

اگر تاکنون مشترک ماهنامه علمی تخصصی فن آوری سیمان نشده اید،

به جمع ما بپیوندید:
تلفن امور مشترکین نشریه021-22891593-22883306 :
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