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 فصل اول :شرایط محیطی و مشخصات کارخانه

 مقدمه :

سيمان به هآ نوع لاده چسبنده اا اطالق لي شود كه قابليت به چسدباندن  كلمه  

قبعددام لعدددني را دارا باشددد . در شدداخه لرندسددي  مددآان   و نکپارچدده كددآدن 

سنگ رنزه كده اساسدا لآكدر از    سيمان رآدا است نآم   جاذب رب   چسبانيده 

تآكيبام پخته شدده و رداختده شدده اكسديد كلسديم   اكسديد سيلسديم   اكسديد         

ريولينيوم و اكسيد ره  لي باشد . لداتم اند  ردآد قدادر اسدت بده لدآور   در        

لجاورم هوا نا در زنآ رب سخت لي شود و در زنآ رب در ضم  داشت  ثبدام  

زندآ رب لانددن داراا حدداقل لقاولدت      روز 82حجم   لقاولت خود در فاصدله  

 كيلو رآم بآ سانتيمتآ لآبع رآدد.   852

 

 تاریخچه سیمان درجهان 

از زلان باستان   كاربآد لواد سيماني سابقه اا طوتني دارد . لصدآنان قددنم    

از سنگ رچ ناخايص پخته استفاده لي كآدند نونانيرا و روليرا سنگ رهک پختده  

د از افدزودن رب   لاسده   خدزه   سدنگ رندزه ندا رجدآ و        را بکار لي بآدند و بع

سفايراا شکسته را به رهک رلوختند و ان  اويي  ساخت سيمان در تارنخ بدود .  

لالم رهدک در زندآ رب سدخت نمدي شدود   يدیا روليردا  رهدک و خاكسدتآهاا          
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رتشفشاني نا سفايراا رسي پخته شده نآم را با هم رسياب لدي كآدندد و بدآاا    

ا زنآ رب اسدتفاده لدي نمودندد در قدآون وسدبي كيفيدت و كداربآد        ساختمانرا

سيمان تنزل كلي پيدا كآد و فقط در قآن هيجدهم است كه لي توان پيشآفتي در 

جان سديمتون درنافدت    6551دانش لآبوط به سيمان را لشاهده نمود . در سال 

ه كه برتآن  لالم از لخلوط پوتزون ) خاكستآ رتشفشداني   و سدنگ رهکدي كد    

رسي باشد به دست لي رندد نمتدون بدا شدناخت نقدش      داراا لقدار زنادا لواد 

رس كه تا رن زلان رن را تا ان زلان رن را نالبلوب لدي دانسدتند اويدي  كسدي     

بود كه به خواص شيمياني رهک ربي پي بآد . بعد سيمانراا هيدروييکي دنگدآا  

رلدد و بده ثبدت    ساخته شدند نظيآ سيمان رولي كه توسط ژوزف پاركآ بدست 

  در  Asptinسيمان پآوتلند توسط نک بناا اهل ييددز بده ندام ژوزف اسدپتي  )    

 لنجآ شد .  6281سال 

ان  سيمان از حآارم دادن خاک رس بسيار نآم و سنگ رهک سدخت در كدوره    

تا زلان لتصا د شدن راز كآبنيک به دست رلد حآارم ان  رآوه كوره تا زلان 

به دست رلد حدآارم اند  ردآوه خيلدي پداني  تدآ از       لتصا د شدن راز كآبنيک 

نخستي  نمونه سيمان لدرن  6215حآارم تزم بآاا پخت كلينکآ بود . در سال 

توسط اسحاق جانسون ساخته شدد . او لخلدوطي از خداک رس و ندو ي سدنگ      

رهک كه ببور  مده شالل صدفراا كوچک درناني است ) سنگ رهدک فسديلي     
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پخدت تدا واكنشدراا ضدآورا بدآاا تشدکيل تآكيبدام         را تا زلان كلينکآ شددن 

زلدان لبايعدام  لمدي بدآاا      سيماني قوا صورم بگيآد . در نرانت بده لدآور   

نجدآ بده سداخت رن    لكشف  خواص سيماني بآخدي لصدايص صدورم رآفدت و     

 چيزا كه الآوزه سيمان پآتلند لي ناليم شد . 

ت سديمان رآفتده بدا سدنگ     نام سيمان پآتلند كه ابتدا به خاطآ تشابه رنگ و كيفي

به رن داده شد   تدا الدآوز لتدداول     Dorsetنو ي سنگ رهک در دست  2پآتلند 

است توييد صنعتي سيمان پآتلند از اوانل قآن ندوزدهم شدآوع شدده اسدت . در     

ت  در هفته كه كالالً شدبيه كورهرداا رهدک پدزا      5ابتدا از كورهراا با ظآفيت 

لآور و هماهنگ با افزانش تقاضدا بدآاا كدات     بوده اند استفاده لي شده است به

لعجزه رآ ابدا اتي در ساختمان دوار سيمان ابداع شد و قددم دنگدآا در جردت    

 پاسخگوني به تقاضاا روز افزون لصآف سيمان بآداشته شد . 

پيشگالان توسعه صنعت سيمان   كشورهاا انگلستان   ريمان و فآانسده بدوده    

ي سيمان بيش از نک ليليارد ت  است و ان  لقددار رو  اند و هم اكنون توييد جران

تد  در سدال    622سيمان انآان با ظآفيدت روزانده   به افزانش است . اويي  كوره 

در شرآ را به برآه بآدارا رسيد و هم اكنون ظآفيت اسمي كارخانجام  6168

ه ليليون ت  است كه ايبته ان  ليزان توييد با توجده بد   62سيمان  انآان در حدود 

 نيازهاا اساسي بسيار كم است . 
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 تاریخچه سیمان خزر لوشان 
 

رشت در لنبقده يوشدان    –كيلولتآا جاده قزون   25كارخانه سيمان خزر در  

 كه رلوراه و لبدا ورودا استان ريالن لي باشد قآار رآفته است . 

تني يوشان  122ت  در روز نزدنک كارخانه  8222ان  كارخانه با ظآفيت اسمي  

لقدلام اوييه احداث  6151تاسيس رآدنده قآار دارد. در سال  6112كه در سال 

فعاييت اجآاندي   6151ان  كارخانه در لنبقه  يوشان فآاهم رلد و سپس از سال 

رن رغاز و لحل استقآار كارخانه و لحدوده رن لشخص و نسبت بده خآنددارا   

 تزم انجام رآفت .  اراضي زنآبنا و بآخي فعاييتراا لقدلاتي دنگآ اقدالام 

تداركام اوييه ان  پآوژه توسدط بخدش  مآاندي     6155و  6151سايراا  در طي 

وزارم صنانع و شآكت انوا انجام پینآفت كه از جمله لي تدوان از تريده نقشده      

اسناد لناقصه   انتخاب پيمانکاران   اتخداب لاشدي  رتم   انتخداب سدازندران       

رخانده ا دم از لکدانيکي و ايکتآونيکدي از اند       فآوشندران خارجي   تجريزام كا

 قبيل نام بآد .  

ريپي  اتآنش بوده كه  مده تآن  كمپاني طآف قآارداد ان  پآوژه شآكت فيست  

سددازنده اصددليتآن  تجريددزام خددط توييددد كارخاندده لاننددد كددوره   پيشددگآلک    
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 رسيابراا لدواد و سديمان لدي باشدد كمپانيرداا دنگدآ سدازنده لاشدي  اتم و        

 تجريزام بخشراا دنگآ خط توييد و كارخانه  بارم است از : 

 سازنده سنگ شک  و رچ شک   O&Kشآكت  -6

 سازنده تجريزام ساي  لواد   P.H.Bشآكت  -8

سازنده سيلوهاا لدوژن و ذخيدآه لدواد و سديلوهاا      C.P.A.Gشآكت  -1

 سيمان  

 سازنده خنک ك  كلينکآ   FULLERشآكت  -1

 ام راز رسياب لواد  سازنده لشعل كوره وه UNIHERMشآكت  -5

 سازنده لشعل كوره وهام راز رسياب لواد   LURGIشآكت  -1

 سازنده باندهري نقل و انتقال كلينکآ   AUMUNDشآكت  -5

 سازنده بسته بندا و بارريآ خانه   H&Bشآكت  -2

 سازنده ابزار دقيق و تجريزام بآق فشار قوا و ضعيف   A.B.Bشآكت  -9

 سازنده حمل سنگ رهک از لعدن  FAUNشآكت    -62

پس از بآرسيراا تزم و انتخاب لاشي  رتم و سازندران رنردا   6151در سال  

اقدام به سفارش سداخت و افتتداا ا تبدارام بدانکي رآدندد و پيدآوان لرمتدآن         

لاشي  رتم لورد نظآ به تدرنج در همان سايراا بعد وارد انآان شد . در سدال  

اا دنددوار كشددي و انتخدداب پيمانکدداران سدداختماني و از رن جملدده طآحردد 6155
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لحصور نمودن كارخانه و تاسديس واحددهاا لوقدت داراا و نيدز كاندال سديل       

بآرآدان انجام و سپس فعاييتراا اجآاني رنرا توسط شآكت تالي  سداختمان و  

لتعاقر رن شآكت رهسپارش صورم پینآفت . ان  انام لقارن اوج ريآا انقالب 

ندي لتوقدف رآدندد و لددتي طدول       مليام اجآااساللي انآان بود بايببع در بدو 

كشيد تدا روندد كارهداا اجآاندي بده حايدت  دادا در اندد و  در اند  لحاصدآه           

اقتصادا انآان از طآف زنجيآه كشورهاا غآبي لوجر شد تا كمپانيراا طآف 

 قآارداد به تعردام خود به طور اصويي  مل نکنند . 

ضدورا لدداوم   ببور لثال كارشناسان خارجي كه قآار بود در سبحي وسيع ح

در جآنان نصر كارخانه داشته باشند  مال از ان  كار خوددارا كآدندد و اكثدآ   

 مليددام نصددر و راه اندددازا رن توسددط كارشناسددان   لرندسددي    تکنسددينرا و 

 كاررآدان انآاني انجام رآفته است . 

به تعونق افتادن تکميل پآوژه بعضا به دييل نارسانيراا اقتصدادا بدوده اسدت     

به تجريز كارراه و استقآار الکانام كافي در لحل كار    6159ام در سال سآانج

لسئويي  الآ شآوع به فعاييتراا اجآاا نمودند  الوه بدآ لشدکالم فدوق ترييدآ     

سازلانراا لببو ده و انتقدال لددنآنت طدآا از سدازلان رسدتآش و نوسدازا        

لدل بازدارندده   صنانع انآان به وزارم صنانع و انتخاب لدنآان جدند نکي از  وا

پيشآفت كار بوده است .  مده تآن  پيمانکداران نصدر لاشدي  رتم كارخانده       
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شآكتراا تکنيکال   لاشي  سازا پارس   لاشدي  سدازا اراک بدوده اندد . اند       

بآ اساس لوافقت هيدام وزندآان وقدت بده شدآكت       6115كارخانه در نيمه سال 

با تاسيس شآكت  6111ا سال سآلانه ریارا تالي  اجتما ي واریار و در ابتدا

 سيمان خزر   لدنآنت كارخانه  مال به  رده ان  شآكت لحول رآدند .  

شآكت سديمان خدزر بدا همدت لتخصصدي  و كداررآادان       6111در واسط سال  

 ليآغم  دم حضور كارشناسان خارجي   كمبود قبعام ندكي و سدانآ  انآاني و 

ا رزلانشدي از كارخانده نمدوده    نارسانيرا اقددام بده راه انددازا و بردآه بدآدار     

كوره لنجدآ بده ترييدآ     1لشکالم پيش رلده در بدنه كوره در قسمت رننگ پانه 

شکل دادن پوسته زنآ رننگ شد كه با ث توقفام لکآر رنخدت  اجآهداا لنبقده    

 پخت كوره و در نتيجه كاهش توييد رآدند . 

بدنده كدوره قدبال    از رنجانيکه اشتباه در لحاسبه فاصله بدي  رنندگ پانده و سده      

توسط لتخصصي  انآاني به اطدالع سدازنده رسديده و بعدد از بآرسدي احتمدال       

بآوز لشدکل از جملده شکسدت  رنندگ سده توسدط لتخصصدي  سدازنده تانيدد          

لتآ از بدنه كدوره  5/8رآدنده بود . با  قد توافق ناله اا رننگ ناد شده و حدودا 

اننکه اداله توييد بدا وضدعيت    ساخته و به لحل كارخانه حمل رآدند. با توجه به

كوره لقآون به صآفه نبود  مليام تعونض رننگ سه و قبعه لعيوب بدن كوره 
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بدون حضور كارشناسان خارجي شدآوع و بده همدت پآسدنل      12در خآداد لاه 

 روز خاتمه نافت .  15لتعرد انآاني بعد از 

د نرداد الدا   پس از انجام تعميآام فدوق رفتده رفتده توييدد كارخانده رو بده بربدو       

وقوع زيزيه ديخآاش ريالن كارخانده را لتوقدف    6119لتاسفانه در خآداد سال  

لاه طول كشيد و هم اكنون لشرول بده   8نمود و راه اندازا لجدد رن راه حدودا 

 توييد سيمان در كشور لي باشد . 

 محصول تولیدی 

ي باشد كده  لحصول توييدا در ان  كارخانه   سيمان پآتلندا از نوع تيپ نک ل 

 به صورم فله تني  

 پاكتي تني توييد لي شود  

 فله تني   -6

 فله پاكتي  -8

 نیروی انسانی  

 اطال ام لآبوط به نيآوا انساني كارخانه به شآا زنآ لي باشد :   

 تعداد افآاد شاغل در كارخانه و دفتآ لآكزا   -6

 سوابق كارا كاركنان كارخانه :  -8

 نفآ 11 سال :                            1تا 
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 نفآ   18سال                          62ايي  5

 نفآ 822سال :                       65ايي  66

 نفآ   626سال :                        61بيش از 

 نفآ   195جمع كل :                                

 تعداد افآاد شاغل از يحاش شيفت كارا :  -1

 نفآ   862 ادا كار :   

 نفآ   612سا ته :  68ت شيف

 نفآ   19سا ته :  2شفيت 

 نفآ   195جمع كل : 

 تعداد افآاد شاغل در هآ بخش :  -1

 نفآ   5لدنآنت : 

 نفآ   6الوزش 

 نفآ   12ادارا : 

 نفآ   5ساختماني :   

 نفآ 66نفآ بازرراني : 1حسابدارا :   

 نفآ   68انبار كل : 

 نفآ 9دفتآ فني: 
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 نفآ   12بآق و ايکتآونيک :

 نفآ   681يک : لکان

 نفآ   668توييد: 

 نفآ 1وضعيت تحصيلي : فوق ييسانس :  -5

 نفآ   16ييسانس :   

 نفآ   1فوق دنپلم : 

 نفآ   92دنپلم :

 نفآ   16لتوسبه : 

 نفآ   11راهنماني : 

 نفآ   611ابتداني : 

 نفآ   88بيسواد :   

 

 معادن 

و  آض  19/11/82لعدن سنگ : لعدن تحت اسمان در لوقعيت طول جرآافياني 

لتدآا   122كيلدولتآا شدآق يوشدان و در     9و در فاصله  11/12/11جرآافياني 

. لحدوده لعدن فاقد پوشش رياهي بوده و رب روستاا بورزن  واقع شده است 
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و هواا انآان رن در برار و تابستان رآم و خشک و در فصل زلسدتان سدآد و   

 خشک است . 

ندواحي خدزر بده لآاتدر كمتدآ       بده  ليزان رطوبت هوا بسيار كم و باران نسدبت  

لتآ لي باشد . سبص لحدود لعدن  522درناا رزاد است. ارتفاع لعدن نسبت به 

داراا توپورآافي تقآنبا نکنواخت ويي لحدوده طآفي  رن داراا سدير تندد لدي    

جنوبي در حال حاضآ لعددن   –ربآاه نسبتا  ميق با جرت شمايي  8باشد. تعداد 

عال است كارراه لیبور در دو قسمت شدآقي غآبدي   نک كارراه استخآاج ف داراا

پله است كه اويي به  لت كنگلو لآاني بودن تنه ها تعبيل و  1كه هآ كدام شالل 

پله هاا دوم و سوم فعال لي باشند . سدنگ رهدک پدس از اسدتخآاج توسدط دو      

دستگاه كداليون كده تمالدا اسدتيجارا      2دستگاه يورد بارريآا و سپس توسط 

 ) دپو   انتقال داده لي شود .      لحل انباشت لواد لعدني لي باشند به

 

 متوسط ترکیب شیمیایی محصول استخراجی : 

وجود درصد كآبنام بات و درصد كوارتز كمتآ از لزاناا واحد سنگي تآاور ت  

فوقاني است و وجود درصد كوارتز بات لشکالتي كه در پآوژه توييد كلينکدآ در  

از نقاط ضعف واحد كنگلولآاني لي باشد به هدآ حدال بده    كوره انجاد لي نماند 

در نظآ رآفت  شآانط استخآاج   ترييدآام  يدار بده صدورم تقآنبدي لدي تدوان        
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رناييز ذنل را به  نوان لتوسط تآكير شيمياني لحصول استخآاج از ان  ذخدانآ  

 در نظآ رآفته و در لحاسبام سيمان سازا ا مال نمود . 

لتوسط ريآا شيمياني كليده نمونده هدا اخدی شدده و در       تآكيبام ذنل بآ لبناا 

واحد سنگي لورد بحث به نسبت ضخالت و فواصل زلاني نمونه ريدآا بدسدت   

 رلده است . 

 

 

SO1 K8O Na8O MGO CAO Fe8O1 AL8O1 SIO8 L.O.I واحد سنگي 

واحددد رهددک  12552 5552 6552 92% 5222 92% 82% 82% 12%
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 :  معدن آلوویم

كيلدولتآا كارخانده    65ريوونم لصآفي كارخانه لوسدوم بده كآلداک واقدع در      

تالي  لي رآدد . تا لحدود خاک رس استفاده از لعدن كآلاک پيشدنراد رآدندد .   

صيام لمتاز ان  لعدن تآكيدر شديمياني لناسدر   دارا بدودن كمتدآن       از خصو

ليزان لواد لضآ نسبت به سدانآ لدواد رسدي لوجدود در لنبقده   كمتدآ بدودن        

ليزان   كموارتز   تيتآ بات و همچني  وجود جاده رسفايته لناسر جرت حمل رن 

اا اند   نمونده از بلوكرد   8به كارخانه لي باشد در جدول زنآ تآكيدر شديمياني   

 لعدن نشان داده شده است . 

SO1 K8O Na8

O 

MG

O 

CAO Fe8O1 AL8

O1 

SIO8 L.O.

I 

واحدددددددد 

 سنگي

 فوقاني

واحدددددددددد  16522 88522 1552 8582 11552 52% 12% 12% 82%

 كنگلولآاني

اسدددددتخآاج  11585 61565 851 6555 11515 12% 85% 12% 12%

 توام
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68% 99% 15% 8562 15512 8521 5521 82516 1259

9 

 6بلوک 

56% 6516 11% 8555 81582 1561 9565 11511 8855

2 

 8بلوک

 

 معدن خاک رس : 

ع شدمايي كارخانده   لنبقه ضدلع جندوبي و ضدل    1خاک رس لصآفي كارخانه از 

 مدتا و لعدن كآلاک تالي  لي رآدد ضلع جنوبي به  لت اننکده لحددوده شدرآ    

وارد قلمآو لیكور رآدنده قابل بآداشت نبود . و در لواقع يزوم از ضلع شدمايي  

 % خاک رس استفاده به  مل رند . 62با رناييز زنآ جرت لصآف 

  

SO1 K8O Na8O MGO CAO Fe8O1 AL8O1 SIO8 L.O.I  واحدددددد

 سنگي

 6بلوک  68561 1151 6158 5599 66589 1585 8562 8526 2512

 8بلوک 61526 15521 61555 5599 66551 1599 6512 8511 2519

 

 تشریح فرایند تولید : 



ویرایش و خرید آن به قیمت فایل ورد فقط جهت مشاهده می باشد. جهت این 
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 واحدهراا لختلف خط توييد شآكت سيمان خزر به تآتير  بارتند از :  

 سنگ شک   -6

 انبار خاک   -8

 رسياب لواد خام   -1

 د خام  سيلوهاا لوا -1

 كوره     -5

 سيلوهاا فلزا كلينکآ     -1

 رسياب سيمان     -5

 بارريآ خانه     -2

 

 مشخصات فنی : 

 سنگ شک  :  -6

كيلدورآلي بدا    92 ددد چکدش    52سنگ شک  از نوع چکشي تک توره با تعدداد   

و داراا دو  K&كيلدو وام سداخت كارخانده     6622و توان  T/day 152ظآفيت 

دارانه خاک رس و سدنگ رهدک لدورد    باند  خوراک دهنده ) فيدر   جرت ترینه ج

 نياز لي باشد . 

 نمونه بآدارا :  -8
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سيستم نمونه بآدارا ساي  لواد خام سداخت شدآكت لينده فآانسده بدوده و از      

نمونه بآدارا اسدت و   T/H 1555ورودا به ساي  لواد لقدار   T/day 152تناژ 

ي فآسدتاده لد   X-RAY رآم رن توسط پست پنولاتيک به بخش  892در نرانت 

 شود . 

 ساي  لواد :   -1

تد  بدوده و اسدتاكآ  ورنکالنمدآان      62222ساي  لواد شالل دو بانل با ظآفيت  

 T/Hورنکالنمدآ   T/H 222لدي باشدد . ظآفيدت اسدتاكآ      P.H.Bساخت كمپاني 

 لي باشد .  852

 رسياب لواد خام : -1

سداخت شدآكت فونسدت     T/H 622رسياب لواد خام از نوع رلويه اا با ظآفيت  

 با لشخصام  مولي زنآ لي باشد .   ايپي 

 و خآوجي از وسط DRYERنوع : رلويه اا دو تاقچه اا و داراا 

 T/H622 ظآفيت :  

 لتآ   66552لجموع دو تاقچه  –لتآ  61555طول لفيد : 

 لتآ   1512قبآ :   

 RPM  6155سآ ت چآخشي :   

 RPM 955دور لوتور : 
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 KW 1522توان لصآفي : 

 

 مشخصات سپراتور : 

 ليلي ييتآ   66652ارتفاع  –ليلي ييتآ  2222آ : قب

 كيلو وام   KW 122توان لصآفي :   

  RPM 611دور : 

 %6-8نآلي لحصول : باقيمانده روا ايک       

 %62-65نآلي لحصول : باقيمانده روا ايک      

 بآج خنک ك  :  -5

 ددد رب پاسدش    88بآج خنک ك  ساخت شآكت يآري ريمان لي باشدد و داراا  

 اتمسفآ است   12كه در فشار است 

 ايکتآفيلتآ :  -1

% بدوده و ليدزان غبدار    99 965ايکتآوفيلتآ ساخت شدآكت يدورري بدا رانددلان      

 لي باشد   MGR/M1و غبار خآوجي  gr/M1 12ورودا 

 سيلوهاا ذخيآه و هموژن :  -5

دو سيلوا ذخيآه و همژن و دو سيلوا همژن لوجود ساخت شآكت كالدندوس  

 پپتآز لي باشند . 
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 5222و سيلوهاا ذخيدآه بدا ظآفيدت     1522سيلوهراا همژن در بات با ظآفيت  

لتآ   حجم تزم جردت همژنيدزه نمدودن     61ت  در پاني  قآار دارند قبآ سيلوها 

 652نک لتآ لکعر در دقيقه لي باشند لان تزم بآاا هموژنيزه كآدن لجمو دا  

لتآ و قبآ رن  82حدود هموژن  دقيقه و در چرار لآحله لي باشد . ارتقا سيلوا

ژن كآدن لواد باند لوقعي انجام شود كده ارتفداع   واست .  مل هم لتآ 61حدودا 

 لتدآ  61آ بده  ثو حدداك  61لخلوط لواد داخل سيلوا هموژن كآدن را ليتوان به 

به روش زندآ لحاسدبه    ژن كآدن را لي توانوبآسد و از رنجا كه بآاا زلان هم

 نمود :  

 لتآ         لتآ لکعر   65 ) حجم لواد تا ارتفاع  

 ) حجم تقآنبي هواا تزم          لتآ لکعر

 ) زلان هموژن                          لتآ لکعر

توضيص اننکه زلان هموژن لحاسبه شده صآفا تئدورا بدوده و در  مدل جردت     

 نيل به درجه لبلوب هموژن لي توان زلان را  كم و زناد نمود . 

 دو مرحله بالانقطاع تقسیم شود : زمان هموژن باید به   

 لآحله اول هموژن : -6

 دقيقه خواهد بود .  5ايي  5ان  لآحله به چرار دوره هآ نک بي    
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 15دوره  1لآحله دوم هموژن : ان  لآحله بالفاصله پس از لآحله اول و بده   -8

دقيقه لدي   652دقيقه اا تقسيم لي شود كه در نتيجه كل زلان هموژن حدودا به 

 رسد . 

 كوره و لش رآم ك  :  -2

  % است سدآ ت دوران  1لتآ و سير رن  152لتآ قبآ داخلي رن  55طول كوره  

RPM 655  . و نوع پيش رآلک  ساخت پآا هيتآ لي باشد 

 اطالعات و ابعاد بهره برداری واحد کوره به شرح زیر می باشد :   

 لتآ   55طول كوره :   

 لتآ   152قبآ كوره :   

 % 1شير كوره :   

 % دور در دقيقه  55-6558ور كوره با لوتور اصلي : د  

   RPM 655 دقيقه با دور 5959زلان  بور لواد از كوره :   

 لشعل كوره و رآم ك  كمکي رسياب لواد : -9

لشعل كوره و رآم ك  كمکي ساخت كمپاني پونتيآم اتآنش با سدوخت دورانده    

-F8SO-6222لدازوم لشدعل لصدآفي ندوع     لازوم لدي باشدد ليدزان اسدمي     

UNIGO  كيلورآم در سا ت اسدت ويدي طبدق لحاسدبه شدآكت       2252بآابآ با

تد  كلينکدآ در شدبانه روز و     8222فونست ريپي  لقدار لازوم تزم بآاا توييد 
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 1152555كيلو كدايآا بده ازاا هدآ كيلدو كلينکدآ بآابدآ بدا         222بازدهي حآارتي 

 كيلورآم در سا ت بآاورده شده است .   

روغ  داغ در كف تانک لدازوم با دث ردآم شددن لدازوم بده       يويه هاا حاوا  

لقدار اندک لي شود و لازوم لشعل در لوقع خدآوج از تاندک لدازوم بوسديله     

درجده   52رآم شده و بده حددود    economic tubular heaterرغ  داغ دنگآا 

سانتي رآاد لي رسد كه ان  لدازوم سدپس بده لآحلده پديش ردآم كد  لدازوم         

  و به لنظور لصدآف لشدعل بده     h.t.oتوسط روغ  داغ )هدانت شده و لجددا 

درجه سانتي رآاد لي رسد بآ اساس طآاحي شآكت سدازنده لقددار    622تا  95

درجه سانتي ردآاد بدآرورد    215تا216هواا ثانونه لشعل بآاا سا ت با دلاا 

 شده است .

 خنک ك  كلينکآ : -62

 است .  خنک ك  از دو نوع رآنت و ساخت كمپاني فويآ فآانسه

درجده سدانتي    15كلينکآ خآوجي از خنک ك  طبق دستورايعمل فويآ باند دلاا 

درجه سانتي ردآاد  18رآاد بيشتآ از دواا لحيط باشد نعني در لحيبي با دلاا 

درجه سانتي رآاد باشد لقدار  95. دلاا كلينکآ خآوجي از خنک ك  لي بانست 

 باشد . فشار و هواا ف  هاا خنک كننده به شآا زنآ لي 
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لتددآ لکعددر در   

 سا ت

P  ليلي بار 

 LBOO.TPO2(PI) 82258 1555 اطاقچه اول

 LBOO.TPO6(TPR) 12258 1251 اطاقچه دوم

 LBOO.TPO8(PI) 58512 1551 اطاقچه سوم

 LBOO.TPO1(PI) 58982 8551 اطاقچه چرارم

 LBOO.TPO1(PI) 52682 8251 اطاقچه پنجم

 LBOO.TPO5 (PI) 15558 6552 اطاقچه ششم

 

ت  كلينکآ در شبانه روز  8222لقدار كلي هواا خشک كننده بآاا خشک كآدن  

تد  كلينکدآ در    8122لتآ لکعر در دقيقده و بدآاا خشدک كدآدن      1659بآابآ با 

لتآ لکعر در دقيقه خواهد بود دلاا حداقل و حداكثآ  1996شبانه روز بآابآ با 

 درجده سدانتي ردآاد اسدت در نتيجده       215و216هواا ثانونه به تآتير بآابآ بدا  

درجده سدانتي ردآاد اسدت در      216و215حداقل هواا ثانونه به تآتير بآابدآ بدا   

ت  كلينکآ در شدبانه روزدز لسداوا     8222نتيجه حداقل هواا ثانونه جرت توييد 
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درجده سدانتي ردآاد و حدداكثآ      215لتآ لکعر در سا ت بدا دلداا    1211151با 

لتدآ لکعدر در    51552وييد همي  لقدار كلينکآ بآابآ با هواا ثانونه تزم جرت ت

 درجه سانتي رآاد خواهد بود .  216سا ت با دلاا 

و بدآاا حفده همدي  ارتفداع كلينکدآ در        RPM 952ارتفاع بستآ كلينکآ بآابآ با  

افدزانش  RPM 6651ت  در روز تزم است كه حآكت رآنت ندک بده    8122توييد 

 نابد .  

ليليمتآ ئ سدآ ت اند  رآندت بدآاا      122کآ بآ روا رآنت دو ارتفاع بستآ كلين 

تد  در   8122و بآاا حفه همدي  بسدتآ در خندک كدآدن      RPM 959خنک كآدن 

افزانش نابد . فشار هود كوره  RPM 66599روز سآ ت رآنت دو تزم است به 

 ليلي بار تنظيم شود .  258طبق دستورايعمل شآكت فويآ باند حدود 

 آه كلينکآ :  سيستم حالل و ذخي -66

حمل كلينکآ توسط باند فلزا ساخت شآكت الوندد صدورم رآفدت و سديلوهاا     

 هزار ت  لي باشد . 8فلزا ساخت لاشي  سازا پارس به ظآفيت هآ سيلو 

 كچ شک :  -68

تد  در   52بدا ظآفيدت    o&kكچ شک  از نوع چکشي تک توره و ساخت كمپداني  

 سا رت لي باشد . 

 رسياب سيمان :    -61
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ت شدآكت فونسدت ريپدي  از ندوع رلويده اا بدوده و داراا دو       ان  رسياب سداخ 

لتدآ     61555لي باشد . طدول لفيدد    T/H 682اطاقچه با سيستم بسته با ظآفيت 

 1822لتدآو تدوان لصدآفي حدداكثآ      RPM 61515لتآسآ ت چآخش  151قبآ 

 كيلو وام است . 

 دستگاهراا بسته بندا :     -61

كدآ لدي باشدد . اند  دسدتگاهرا       دستگاهراا بسته بندا ساخت شآكت هاروبو 

ت  در سا ت و در دو دستگاه تآلينال فله پدآ كد  بدا     85بکآ با ظآفيت  1شالل 

 ت  در سا ت لي باشد .  622ظآفيت 

 سيلوهراا ذخيآه سيمان :    -65

تد    5222لتآ و ظآفيت  15 دد سيلوا ذخيآه به يآتفاع  1كارخانه سيمان خزر 

 ليباشد . 

 ر ضعيف و ابزار دقيق : تجريزام بآق فشارا   فشا -61

و بعضا زنمنس و غيآه خآندارا رآدندده   A.B.Bان  تجريزام  مدتا از كمپاني 

 اند . 

 تجريزام نون  :  -65

به غيآ از سيستم تدوزن  ترینده كدوره كده سداخت كمپداني شدنگ اسدت لدابقي          

 سيستم توزن  از شآكتراا هاسلآ خآندارا رآدنده اند .  
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 بآق كارخانه :  -62

كيلدولتآ از   1كيلو وام تکمداره به طدول   11توسط دو خط هواني بآق كارخانه  

نيآوراه شريد برشتي يوشان ترینه لي رآدد و پدس از ریشدت  از دسدتگاهراا    

 HVA 65-68كه ظآفيت هآندک   ONAN-ONOFاندازه ريآا وارد دو تآانس 

 لگاوام الپآ لي باشد . لي رآدد.  

اس جردت ترینده لدي ردآدد .     كيلدو وام واربد   KW 115121پس از تبدنل ويتداژ  

 لگا وام لي باشد .   66لصآف بآق كارخانه در سا ت در حدود 

 رب :    -69

لتدآ لکعدر در سدا ت تدالي       122رب كارخانه توسط نک چاه فلم  و به ليزان 

 لي رآدد . 

 

 راهنمای نقشه سیمان خزر 

 سنگ شک   -6

 نمونه ريآنرا     -8

 انبار خاک   -1

 سيلوا سنگ   -1

 رسياب لواد   -5
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 ن  سيلوا هموژ   -1

 كوره   -5

 رآنت كوره     -2

 سيلوا كلينکآ   -9

 اطاق كاررآان   -62

 رسياب سيمان   -66

 سيلوهاا سيمان     -68

 بادريآ خانه   -61

 ساي  ورزش   -61

 ساختمان كنتآل لآكزا بآدارا -65

 فآوش سيمان   -61

 اشپزخانه و رستوران     -65

 سآونس برداشتي  -62

 لسجد هاا شخصي   -69

 انتظالام   -82

 خانه برداشت   -86

 كارراه   -88
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 انبار رخآ  -81

 انبار كل   -81

 حسابدارا   -85

 جه بانک للي  با -81

 كادر پآدازا   -85

 بازرسي سيمان  -82

 باسکول   -89

 كيوسک نگرباني   -12

 تعميآراه نقليه   -16

 تآانسپورم   -18

 باسکول   -11

 كيوسک نگرباني   -11

 انبار نسوز   -15

 اتاق كاررآان برآه  -11

 لخازن لازوم   -15

 تآانسپورم سبک   -12

 كيوسک نگرباني   -19
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 پاركينگ اتولبيل   -12

 چارت سازمانی

 

 سرالداران

 

 لدنآ الل  

 

لدددايي       لددددنآ كارخانددده                               اداراا       بازررددداني                     

 حقوقي                                            

 توييد                                                               

 كنتآل كيفي                                      

رزيس رزلانشگاه فيزندک و                  رزيس                           X-rayو تنظيم 

 شيمي  

رزلانشدگاه                                    1تا  6تکنسي                8و6اوپآاتور لواد 

 1تا  6تکنسي                     1ا تا 

 8نمونه رور او                                                                     

 



ویرایش و خرید آن به قیمت فایل ورد فقط جهت مشاهده می باشد. جهت این 

 سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 

 31 

 كاررآ  مولي                                       

 

 فصل دوم :بررسی وضعیت موجود کنترل کیفیت کارخانه

 اهمیت کنترل کیفی سیمان  

با توجه به نقدش و اهميتدي كده وضدعيت كيفدي سديمان و سداخت رن در حفده         

توسعه اقتصادا   اجتما ي و فآهنگي . نيز ررالدش و  سآلانه هاا للي كشور   

 النيت جالعه است .  

الآوزه به  نوان نک كاتا استآاتژنک در جران لبآا است لحصويي كه كم و  

بيش نياز به لصآف ان در ساخت لدرسه   لسجد   بيمارستان   جداده   خانده     

        ر   بده وضدوا لشداهده   سد   اسکله   پل   پاتنشگاه   كارخانده   فآودرداه   بندد   

سايه ليباشد . صنعت سديمان   52لي شود . توييد سيمان در انآان داراا قدلتي 

ليليدون تد     12جز اويي  صنانع وارده به انآان لي باشدد هدم اكندون بدا توييدد      

كارخانه بخش لرمي از صنعت انآان را تشکيل لدي دهدد كده     11كلينکآ و حدود 

 وسعه كشور لي باشد .  پاسخگوا نيازهراا اوييه ت

لسئوييت  مده تعيي  كيفيت و تداوم كيفيت بدا رزلانشدگاه لدي باشدد و نتيجده       

در نتدانج   X-RAYتمام روشرا و سيسدتمراا كنتدآل در رزلانشدگاه شديمي و     

حاصله از ا دداد ازلانشدگاه فيزندک خالصده لدي شدود ا دداد بدسدت رلدده در          
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فشدارا    لده در لقادنآ لقاولترزلانشگاه فيزنک خالصه ليشود ا داد بدست ر

  انبساط سيمان   ريآش سيمان ف درجه نآلي   نشان دهندده حاصدل كداركآد    

خانه سمان لي باشد كه خود اهميت رزلانشگاه فيزندک را  رتمام قسمتراا نک كا

 ليآغم لحدود بودن تعداد ان  رزلانشگاهرا و ساده به نظدآ   سازد لشخص لي

ه در اكثآ لواقع اهميت تزم بده رنردا داده نشدود    كه با ث شدرسيدن انجام رنرا 

رلوزش نيآوا انساني و تجريز وسانل رزلانشگاه فيزنک كليد لوفقيدت لددنآان   

 در انجاد سيستم كنتآل و كيفيت بوده است .

لعآفي واحد كنتآل كيفيت سيمان خزر :كنتآل كيفيت سديمان خدزر همزلدان بدا      

 كار كآده است.احداث كارخانه سيمان تاسيس و شآوع به 

 این واحد از سه آزمایشگاه تشکیل شده است : 

 X-RAY واحد -6

 رزلانشگاه شيمي   -8

 رزلانشگاه فيزنک   -1

 نفآ لي باشد . 88در ضم  تعداد كل پآسنل كيفيت 

 نحوه گردش کار در بخش کنترل کیفی سیمان خزر : 

ت رآدش كار رزلانشگاه شيمي و فيزنک به  نوان نک لجمو ه واحد به لسئويي 

نفدآ تکنسدي     9رناست رزلانشگاه شيمي و فيزنک لي باشد تعداد زنآ لجمو ده  



ویرایش و خرید آن به قیمت فایل ورد فقط جهت مشاهده می باشد. جهت این 

 سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 

 33 

به  نوان روز كارو شيفت  كارشان  بارم است از : تجزنده شديمياني سديمان      

تجزنه شديمياني كلينکدآ لدواد خدام كدوره   سديلوهاا همدوژن   ليدانگي  لدواد          

لخصدوص  جي از سنگ ش    اندازهگيآا لقاولت فشارا ريآش و سدبص  خآو

(Blaim زبآا سيمان بدآاا لدواد خدام و انبسداط سديمان ف تجزنده          نآلي و

 شيمياني بآ روا لواد لعدني   لجمو ه رزارشام تحت كنتدآل كيفيدت بدآ روا   

لواد به لحصول لي باشدد تعدداد نمونده ريدآا: سدا تي دو سدا ت ندک بدار و         

 ليانگي  روزانه از لواد اوييه به لحصول  

   X-RAYمعرفی واحد  -1

 كنتآل لواد از لعدن تا خآوجي كات   –بخش تنظيم لواد   

 بخشراني كه تحت كنتآل قآار لي ريآند    

 ساي  لواد   -6

 رسياب لواد   -8

لواد ورودا به داخل كوره لوادا كده از لعددن وارد كارخانده سديمان لدي       -1

شود پس از خآد شدن در قسمت سنگ شک  به داخل سداي  لدواد ار سدال لدي     

 لواد لي شود داراا دو انستگاه نمونه ريآا لي باشد .  شود لوادا وارد ساي 

 خآوجي سنگ شک  : كه هآنک سا ت نکبار نمونه بآداشته لي شود   -6

 خآوجي رسياب لواد : هآ ده دقيقه نکبار بآداشته لي شود .  -8
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تعداد افآاد نمونه رور در ان  قسمت هآ شيفت ندک نفدآ لدي باشدد . در اند         -1

شددود بدده صددورم قددآص در رورده و سددپس  قسددمت نموندده اا كدده رورده لددي

رزلانشاتي بآروا رن صورم لدي ريدآد و نشدانگآ رن اسدت كده رندا نيداز بده         

 ترييآام در لواد لي باشد نا نه تا بتوان اصالحام را انجام داد .   

 وجود دارد :   X-RAYتجريزاتي كه در بخش 

ا دستگاه رناييز لواد : ساخت كشدور سدونس بدوده كده نکدي از دسدتگاهرا       -6

قدنمي ان  بخش باشد . نمونه هاني كه به صورم قآص در رلدده وارد دسدتگاه   

 تابيده و تآكيبام نمونه را به لا نشان لي دهد .  به ان Xلي كنيم سپس اشعه 

: بآاا تعيي  و اندازه ريآا  ناصآ لواد از رن   X-MET982XRTدستگاه  -8

 استفاده لي شود . ساخت شآكت اتو كالپو فنالند  

: لحصول كشور انگلسدتان لدي باشدد     OXFORD,KF-82,MDX دستگاه -1

تآكيبام  ناصآ تشکيل دهنده سيمان را به لا در روا صدفحه كدالپيوتآ نشدان    

 لي دهد .  

 دستگاه رسياب : بآاا رسياب كآدن لواد   -1

 دستگاه پآس : بآاا ساخت  قآص استفاده لي شود   -5

 دستگاه كالپيوتآ و تجريزام وابسته   -1

 شیمی : معرفی آزمایشگاه 
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هدف از رزلانشگاه شيمي و رزلليشام رن : كنتآل كيفي و حصول نتانج بدست  

رلده و  ملکآد كوره شالل كلينکآ و لقانسه با نتانج استاندارد و پاسخگوني بده  

لشتآنان سديمان و همچندي  كارراهرداا تحقيقداتي شناسداني سدينه كارهرداا        

 لعادن و افزودنيراا سيمان و غيآه  

 1سا ته لدي باشدد تعددا نمونده او ر      81لانشگاه شيمي به صورم كنتآل در رز

نفآ در هآ شيفت نک نفآ لي باشد . نمونه ها نآ نک سدا ت نکبدار و در رسدياب    

 سا ت نکبار رورده لي شود .  8لواد هآ 

 تجزیه تحلیل سیمان پخته شده در آزمایشگاه شیمی : 

 ل و تجزنه لي رآدد . تجزنه نمونه هاا پخته شده كه لستقيما در اسيد ح  

 نحوه اندازه گیری  

FE8O1   توزنع لي نمدانيم   252226: ابتدا نيم رآم از نمونه لورد نظآ را با دقت

سدي سدي    5ايي  5سي سياب  12سيسي انتقال لي دهيم .  852و در داخل بشآ 

اضافه لي كنيم روا حآارم لي ریارنم تا كالال حل رآدد و سدپس   HCLاسيد 

بي رنگ لي كنيم در اننجا رنچه كه جمع لي شود در روشده اا لدي    SNCL8با 

سدي سدي اسديد سدويفورنک      2سدي سدي  و ا   62ریارنم تا خنک شدود و سدپس  

ساخته شده لي سازنم و در لجاورم لصآف دا لينيت سويفام نادا كآبندام  
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پتاسيم تيتآ لي كنيم پانان تيتآهدا ظداهآ شددن بده رندگ بدنفش اسدت و سدپس         

 د ره  بدست رلده نادداشت لي كنيم :  لحاسبه و درص

: تدا رنجدا كده رهد  را وزن كدآدنم ندا تدا لآحلده          SO1نحوه تجزنه سويفام نا  

جوشاندن همانند ره  است سپس ان  لحلول را با لحلول حدل شدده در لحلدول    

صاف شده بآ روا حآارم ریاشته تا به جوش رند و سپس به لقدار حدود نديم  

 622اضافه لي كنيم و لحلول را بدآ روا حدآارم زندآ     رآم كلآوند بارنم به رن

 1تشکيل و ته نشي  رآدد و سپس به لددم   SO1درجه ریاشته تا كالال رسوب 

سا ت دلاا اتاق رسوب تشکيل و تده نشدي     68و نا  622سا ت در دلايي زنآ 

رآدد و سپس با باند ابي لحلول را صاف لي كنيم و در داخل اون اتدو ) خشدک   

ته تا خشک شود و سپس در داخل بوته پالتي  فيکس شده ) نا بدوزن  ك    ریاش

ثابت رسيده   انتقال لي دهيم و رسوب را با چآاغ بون زن سوزانده تدا رسدوب   

سفيد و بعد داخل كوره خنک شددن و سدپس وزن و اخدتالف وزن بوتده فديکس      

نشان لي  SO1حاصل لقدار  25111ضآب در  822شده و پآ و خايي ضآب در 

 .  دهد

 در رزلانشام شيمي ازلانشام به صورم دستي صورم لي ريآد .    

بيشتآن  كاربآدا كه رزلانشام شيمي دارد تعيي   ناصآ تشکيل دهنده سيمان 

 است كه در چه رنجي ان   ناصآ قآار دارند . 
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 عناصر تشکیل دهنده سیمان : 

 11-15كلسيم         -6

 86-81سيليس        -8

 1-1512     ره            -1

 155-1ريولينيوم       -1

ا داد لقابل رنجراا است كه بآاا توييد سيمان ان   ناصآ باند در اند  رنجردا    

 قآار ريآند . 

صورم رآفته نشان لي  1/2/21و8/2/21بعنوان نمونه رزلانشاتي كه در تارنخ  

 دهد رنا در رنج استاندارد وجود دارد نانه  

 عناصر تشکیل دهنده و مزاحم                   8/8/88                            2/8/88

22/86                             12/86                                     SIO8 

58/5                             61 /1                                        AL8O1 

21/1                              21/1                                       Fe8O1 

82/11                          82/11                                        CAO 

68/6                            68/6                                        MgO 

92/8                            92/8                                         SO 
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نتيجه اننکه ا داد بدست رلده در رنج استاندارد سيمان بوده و از ان  حيدث و از  

 يحاظ كيفي لورد تانيد لي باشد .    

 زمایشگاه شیمی : آتجهیزات واحد 

 2/2226تآازوا با حساسيت  -6

 درجه   6152كوره رزلانشگاهي با حآارم  -8

 بآاا اندازه ريآا ايکاييرا   flame photometerفيلم فوتولتآ  -1

 دستگاه خشک ك  بآاا خشک كآدن رسوبرا   -1

 هيتآ : بآاا جوشاندن   -5

 وسانل رزلانشگاهي : بورترا لدرج و اتولاتيک    -1

 آزمایشگاه فیزیک 

 کنترل کیفی مقاومت سیمان هدف :  

 در ان  رزلانشگاه دو كار  مده صورم لي ريآد:   

 ئ خشمي سيمان  اندازه ريآا لقاولت فشارا -6

 اندازه ريآا انبساط نا انقباض طويي سيمان با دستگاه اتو كالو   -8

روزه انددازه ريدآا لدي     82روزه   و  5روزه    1لقاولت سيمان را به صدورم  

كيلدورآم در   682كنند كه طبق استاندارد لقاولت فشارا سه روزه حدداقل باندد   
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متآ لآبدع و بيسدت هشدت    كيلدورآم در سدانتي   82سانتي لتآ لآبع   هفدت روزه  

 كيلورآم در سانتي لآبع باند باشد  .   185روزه 

درصد بيشتآ باشدد و   2/2در استاندارد انبساط حداكثآ لساحت سيمان نباند از 

 درصد نباند بيشتآ باشد .  8/2انقباض از 

 در لورد ان  قسمت در صفحام جلو بيشتآ توضيص خواهيم داد .   

توسط دسدتگاه پدآس انددازه رآفتده لدي شدود       نحوه سنجش لقاولت فشارا : 

وقتي كه نمونه ها بآاا تعيي  لقاولت رلاده و در دستگاه قآار لي ريدآد لقددار   

 نيآوا وارده بآ رن در صفحه نمانش داده لي شود . 
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 مشخصات فیزیکی استاندارد ایران : 

 

 5 1 1 8 6 نوع رزلانش ردنف

سدددبص لخصددددوص   

سانتي لتدآ لآبدع بدآ    

 رآم

8222(

822  

8222(822

  

1522(152

  

8522(852

  

8522(852

  

انبساط در رزلانشگاه  

 اتو كالو

2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 

زلدددان ريدددآش بدددا    

 سوزن

 ونکام

 ابتداني

 نراني

 

12 

2 

 

12 

2 

 

12 

2 

 

12 

2 

 

12 

 

2 

 لقاولت فشارا 

 اروزه

 روزه 1

682 

822 

112 

622 

655 

165 

685 

812 

 

 

52 

25 

652 

852 
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 روزه 5

 روزه82

622 

 حآارم هيدراتاسيون 

 روزه 5

 روزه 82

 52   

12 

52 

 

انبسدداط سددويفام در   

 روز درصد 61

    12% 

 

 

 دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاه فیزیک و کاربرد آن : 

 دستگاه بلي  : جرت اندازه ريآا نآلي سيمان  -6

 به بات باشد  8222استاندارد نآلي سيمان : 

ts 413 

S  :  لقدارا نآلي سيمان 

T   لدم زلان اندازهگيآا شده توسط كآنولتآ : 

 دستگاه ايپان  : جرت اندازه ريآا زبآا سيمان  -8

 كه توسط رن ريآش سيمان را لحاسبه لي كنند . دستگاه ونکام : دستگاهي  -1
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 دستگاه پآس  -1

 دستگاه ليکسآ : جرت تريه لالم و قاير   -5

 دستگاه ونبآه  -1

 اه اتو كالو : جرت اندازه ريآا انبساط  دستگ -5

 ليکآولتآ : جرت سنجش طول قاير انبساط   -2

 قايبرا   -9

 نسبتهای تشکیل دهنده اصلی کلینکر و سیمان 

 مدول سیلیس :  -1

 851و855و لقدار لتعارف و خدواب رن   158ايي  659حد ترييآام  بارم است بي  

   زناد باشد اتفاقام زنآ لي افتد MSارآ لقدار 

3MS 

 پخت كلنکآ لشکل شده و لصآف لازوم و كيلو كايآا بات لي رود  -6

 انبساط سيمان بات لي رود   -8

 حآارم بدنه كوره بات لي رود   -1

 به اجآهاا لنبقه پخت صدله لي زند     -1

 زلان ريآش سيمان كند لي شود     -5

 لقدار فاز لانع در كلينکآ كم لي شود   -1
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 بات لي ريآد بار حآارتي كوره  -5

 كلينکآ پآ رآد خاک لي شود  -2

 كوره ناپاندار لي شود  -9

 لقاولت فشارا سيمان بات لي رود   -62

 باشد   3MSاگر مقدار 

 پخت كلينکآ رسان لي شود  -6

 كوتينگ شکسته لي شود    -8

 به اجآها رخ لي دهد حمالم شيمياني  -1

 لشکل لي شود رلويه كلينکآ تشکيل لي شود و رسياب كآدن رن  -1

 كلينکآ توييدا سخت و سفت لي شود   -5

 كوره ناپاندار لي شود     -1

 لصآف لازوم پاني  لي رند    -5

 لقاولت سيمان پاني  لي رند    -2

 حآارم هيدراتاسيون سيمان بات لي رود   -9

 مدول آلومینیوم  -2

  651-651و لقدار لعتدل  855-855واحد توتال  6512لقدار انده رل   

 باال باشد  maاگر 
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خت كلينکآ لشکل شده و لصآف لازوم بات لدي رود و رهدک رزاد بيشدتآ    پ -6

 لي رآدد  

 لقدار فاز لانع كاهش ونسکتوزنته فاز لانع افزانش لي نابد   -8

 كاهش لي نابد   C1Afافزانش نافته و لقدار  C1Aلقدار  -1

 توييد كوره كمتآ لسيشود  -1

   زلان ريآش را سآنع و لقاولتراا اوييه سيمان را بات لي رود -5

1- Ma  . تعيي  كننده سيمان و كمک ذوب در لواد خام لي باشد 

 پایین باشد  ma اگر  

 لقاولت اوييه سيمان پاني  لي رند  -6

 حآرارم هيدراتاسيون سيمان پاني  لي رند    -8

ارآ لقدار كوارتز از اد كم باشد لقدار فاز لانع رنقددر بدات خئاهدد رفدت كده        -1

 داشت   خبآ چسبيدن و تشکيل رلويه وجود خواهد

 L.s.fضآنر اشباع رهک : -1

 بات باشد   L.s.fارآ 

 پخت لاد لشکل لي شود  -6

 انبساط سيمان به  لت بات رفت  رهک ازاد كلينکآ بيشتآ لي رآدد     -8

 بات لي رود   C1sلقدار    -1
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 كم لي شود   c8s لقدار    -1

 زلان ريآش كندتآ شده و لقاولت اوييه سيمان بات لي رود     -5

 سيمان بيشتآ لي شود   حآارم هيدراتاسيون   -1

 پاني  باشد   L.S.fارآ   

 پخت لواد خام رسان لي شود  -6

 لصآف انآژا حآارتي پاني  لي رند    -8

 لقدار اهک ازاد كاهش لي نابد   -1

لقدار فاز لانع افزانش نافته رننگ تشدکيل لدي شدود و ردآانش بده شسدت          -1

 كوتينگ دارد  

 كلينکآ قآار دارد  اجآلراا لنيزنمي لنبقه پخت لورد هجوم و نفوذ لانع  -5

 حآارم هيدراتاسيون سيمان كم خواهد شد  -1

 كلينکآ به صورم رلويه خواهد شد و رسياب كآدن رن لشکل خواهد شد    -5

 لقاولت نراني افزانش خواهد نافت   -2

 فرمهای واحد کنترل کیفیت 

 فآم ازلانشگاه فيزنک   -6

   X_Rayفآم واحد  -8

 فآم رزلانشگاه شيمي   -1
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KILNFEED                                                                                                        
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           18 

           19 

           21 

            

           21 

           22 

           28 

           21 

           1 

           2 

           8 

           1 

           1 

           1 
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 تعیین مقاومت فشاری سیمان : 

نسدبت سديمان لخلدوط لدي      6نسبت ش  ولاسده بدا    1در استاندارد للي انآان  

ردآم اب و   885رآ سيمان با  152لي باشد .  6به  8شود و نسبت سيمان به رب 

هدم  رآم ش  و لاسه استاندارد كه با هم لخلوط شده و بدا روش خداص    6152

ليلي لتآ رنخته و قايبردا ندک روزه در لحديط     12*12*12زده شده در قايبراا 

لآطوب  مل رورده شده و سپس در رب رهک دار غوطه ور شدده جردت انددازه    

 ريآا سني  لختلف لقاولت استفاده لي شود .

 

 روش کار : 

Cc 885        ابآاداخل لخلوط ك  لي رنزنم و سديمان را بده داخدل لخلدوط كد  بده

ثانيه با دور  12اضافه لي نمانيم حال دستگاه لخلوط ك  را روش  كآده  ررالي

ثانيده بده رن اضدافه نمانيدد ) وزن      12كند كار كدآده سدپس لاسده را در طدول     

 رآم لي باشد    6152رآم و لاسه  152سيمان 

ثانيه با دور تند برم بزنيد سدپس لخلدوط كد  را خدالوش كدآده سديمانراا        12

ظآف بآرآدانيد حال با دور تند بمددم ندک دقيقده اخدتالط را     اطآاف را به داخل 

اداله دهيد دستگاه اتولام زلان بندا و اضافه شدن شد  و لاسده را بده طدور     

اتولاتيک انجام لي دهيد حال لالم سيمان را تا دو سدوم قايدر پدآ نمدوده و بدا      
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 ضزبه دنگآ بزنيدد  12ضآبه بزنيد سپس لالم را رنخته  12دستگاه ضآبه زدن 

و روا قاير را با نک خط كش صاف كنيد لحديط قايدر ريدآا رزلانشدگاه باندد      

% باشد سدپس  52درجه سانتي رآاد و رطوبت باتا  120داراا درجه حآارم 

سدا ت در   81درجده سدانتي ردآاد بده لددم       120قايبرا باند در درجه حآارم 

 يآند . % قآار ر95رطوبت باتا 

سا ت باز لي شدود در   81ارآ لالم به اندازه كافي سفت شده بود قاير بعد از  

سا ت دنگآ به زلدان نگرددارا در اتداق ندا جعبده       81غيآ ان  صورم لي توان 

 رطوبت اداله داد .  

قاير را باز كآده و تمييز لي نمانيد جرت دقت بيشدتآ لدي تدوان تدارنخ و وزن      

داشت نمود حدال شدمش هدا را در رب داراا رهدک اشدباع      قايبرا را روا رنرا ناد

روز تعونض لدي   65و هآ قآار لي دهيم . رب باند بدون جآنان و سآرنز باشد 

شود انجاد جآنان چآخشي جرت كنتآل درجه حآارم و نکنواختي باللدانع لدي   

 باشند . 

د جنس استخآ نگرادرا باند ضد رنگ بوده و قايبرا به نکدنگآ چسبانيده نشدون  

و روا نوار چوبي نا پالستيکي قآار ريآند كه رب در زنآ قايدر جآندان  داشدته    

دقيقده قبدل از رزلدانش از رب بيدآون رورد . بدآاا       65باشد . نمونه هدا را باندد   

شکست  سني  لختلف قاير زلانردا باندد از لحددوده زندآ بيشدتآ نشدود . روا       
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سدوب پداک و توسدط پارچده     نمونه ها نباند ناصافي باشد . روا نمونه باند از ر

خشک شود نمونه نباند ربدار زنآ دستگاه قآار ريآد و كل  مليام نباندد طدوتني   

شود كه قاير خشک شود با سآ ت افزانش با وارده نباند به رونه اا باشدد كده   

ثانيه بيشدتآ شدود . جردت بدسدت روردن ا دداد       22ثانيه كمتآ و از  82زلان از 

يمان سه قايدر باندد زده شدود و لتوسدط ا دداد در      قابل لقانسه از نک نمونه س

 نظآ رآفته لي شود .  

 

 نمودارهای تحت کنترل بودن مقاومت فشاری سیمان 

 روزه   1نمودار لقاولت فشارا  -6

 روزه   5نمودار لقاولت فشارا  -8

 روزه   82نمودار لقاولت فشارا  -1

 از نمودارهاا تآكيبي استفاده لي شود .   

   را استفاده لي كنيم .  bleanهمچني  نمودار بلي  ) 

 

 اعداد بدست آمده توسط دستگاه پرس و دستگاه ویکات و بلین 
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 تعداد روز روزه 7 روزه 28 بلین

1252 895 885 6 

1818 821 869 8 

1851 821 881 1 

1625 816 622 1 

1826 855 821 5 

1866 895 818 1 

8955 891 865 5 

1211 892 691 2 

1615 815 865 9 

1812 859 888 62 

1868 896 888 66 

1122 892 821 68 

1818 815 866 61 

1828 822 822 61 

1111 812 885 65 
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 یفیت سیمان تاثیر دارند : کاملی که در ع

 تاثيآ سآ ت سآد كآدن :  -6  

م سآ ت سآد كآدن بآ روا ساختمان و تآكيبام كلينکآ اثآ لي ریارد لبايعدا  

 لختلف نشان داده اند كه سآ ت سآد كآدن سه اثآ اصلي دارد : 

سيمانراا انجاد شده از كلينکآهداني كده بده ررالدي سدآد شدده اندد پدس از          -

و رآلاا قابل تدوجري را  افزانش رچ و فزاننده خآدانش دارا ريآش اني هستند 

 رند . انجاد لي كنند . كار كآدن با رنرا لشکل است و لقاولت اوييه ضعيفي دا

در كلينکآ زناد باشد ررام سآد كآدن لنجآ به توييد سديمان   mgoارآ لقدار  -

لي شود نعني كم كم بعد از شآوع ريآش شآوع به انبساط لي كند . بنبدآان  از  

 هم لي پاشد و خآد لي رآدد  

سيمانراا تريه شده از كلينکآهاني كه سآنعا سآد شده اندد در لقابدل حملده     -

هستند . رهسته سآد كآدن لنجآ به پدنده غبدار شددن لدي     سويفام ها لقاوم تآ

 شود  

 : افزودن رچ و رسياب كآدن  -1

لقدار  سويفام بخه شکل رچ به كلينکآ سيمان پآتلند در لآحلده رسدياب نرداني     

 لي افزانند . 
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هدف از افزودن رن كنتآل زلان ريآش اسدت .  مدل بده تداخيآ اندداخت  زلدان        

) تدآا كلسديم ريولينيدوم       c1aه بي  سويفام و ريآش به دييل واكنشي است ك

 رخ لي دهد . 

c1a       الل ريآش سآنع سيمان است . ناخايص هداا طبيعدي در ردچ خدام نظيدآ 

 كلسيت و رس وجود دارند كه نباند اثآ بدا بآ روا كيفيت سيمان بگیارند .

 

 

 زنع اندازه ذرام سيمان : ونآلي و ت -1

صوص بزررتآ سآنعتآ واكدنش لدي   در شآانط لشابه نک لاده با سبص لخ  -5

دهد به همي  دييل لواد خام را قبل از پخت  رسياب شود و كلينکآ به همدآاه ردچ   

تا رسيدن به نآلي لناسبي باندد رسدياب شدود تدا هيدراتاسديون سدآنعا بدا رب        

در لواد خام و كلينکآ بيشتآ رسياب شوند   نعندي سدبص   واكنش بدهد . پس هآ ق

ند . افدزنش لقاولدت در رنردا برتدآ صدورم لدي       لخصوص بيشتآا داشته باش

به سبص لخصوص لقاولت سديمان اقدزانش    622CM8/grريآد . با افزانش هآ 

لي نلبد . ارآ در تريه سيمان اندازه ذرام بده طدور نزدندک بده هدم درجده بنددا        

ليکآون هستند تا بيش  12و  1شوند نعني لتوسط لحدوده اندازه ذراتي كه بي  
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لخصوص سيمان كم نمي شود و لقاولت افزانش لي نابدد .   % باشد سبص52از 

 افزانش لقاولت رنرم به دييل سآ ت زناد هيدراتاسيون رن است .  

بآاا توييد چني  سيماني ضآورتا از نک واحد رسياب همآاه با دسته بنددا    -1

كننده انتخابگآ استفاده لي كنند . استفاده از كمک رسياب ها نيزه لي تواند بآاا 

 6cm8/grلنظور لفيد باشد با اسدتفاده از دسدتگاه بلدي  سدبص لخصدوص      ان  

سيمان را اندازه ريآا لي كنند كه در رن با استفاده از قابليت  بور هدوا از تنده   

اا از سيمان و تخلخل رن دانسيته سيمان و ونسکوزنته سبص لخصوص را لي 

 سنجند .
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 فصل سوم نظرات و پیشنهادات 

ه اننکه تقاضا بآاا سيمان بديش از  آضده رن لدي باشدد يدیا لفردوم       با توجه ب

بآاا لشتآا فآقي نمي كند كه سيمان را لي خدآد  كيفيت زناد لعنا پيدا نمي كند 

 كارخانه لآاجعه لي كند .و به 

توجه به اننکه سيمان نک كاتا اسدتآاتژنک و اساسدي لدي باشدد نسدبت بده       با 

زننه تبليرام و بازار نابي نددارد  لدت اند  الدآ     سانآ شآكترا و كاتهرا نياز به ه

كمبود توييد سيمان در كشور لي باشد لنظور از كيفيت تنه لفروم لواد سازنده 

سيمان نيست بلکه شالل تمام لآاحل توييد و خدلام و سآونس دهي لي باشدد  

كيلدورآم لدي    52به  نوان نمونه اطمينان از اننکه پاكت سيمان كه داراا ظآفيت 

د توان حفه سيمان در هآ شآانبي را داشته باشد نکي از ان  شدآانط لدانع   باش

 نفوذ پینآا رب در رن باشد نا  دم پاره شدن.

همچني  دستگاهراني كه در بارريآ خانه لورد استفاده قدآار لدي ريآندد قددنمي     

لي باشند و نياز به تعونض لي باشند و درصد خبا در رنرا زنداد لدي باشدند و    

 مان به دييل انجاد رآد و غبار لي باشد . با ث از سي
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در واحدههای آزمایشگاه نیز به دستگاههای جدید و مددرن مدورد نیداز مدی      

 باشد . 

لا بآاا بربود بخش كنتآل كيفيت و همچني  كاهش هزننه ها و خبدوط توييدد و   

 در كارخانه سيستمي را پيشنراد لي كنيم . ON_lineبکارريآا سيستم 

 Ending to the life of sampleدسدتگاهراا نمونده ريدآا )     پاناني بدآ  مدآ  

stations  

 مقدمه : 

ساينراا اختالط اوييه لواد  ليآغم هزننه هاا سنگي  احداث رنرا نقش لرمدي را  

 در ذخيآه وكاهش نوسان كيفي لواد اوييه بآ  رده دارند .

ات تلفيقددي دو وظيفدده لرددم ذخيددآه و كدداهش نوسددان لددواد در حجددم بسدديار بدد  

حساسيت ونژه اا را بخصوص در بخش كاهش نوسان لواد بده اند  تجريدزام    

بخشيده است . چآا كه حصدول نکندواختي لخلدوط لدواد اوييده بددون اطدالع از        

 كيفيت لواد ورودا به ساي  لواد الکان پینآ نمي باشد .

در سيستم كنتآل كيفيت سنتي اويدي  قددم در رنداييز كيفيدت لدواد تريده نمونده         

  لي باشد كه ان  فآانند در ساي  هاا لواد با حجدم   Representativeي ) واقع

 بسيار زناد ذخيآه پيچيدري فآاواني دارد . 
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اويي  نسل تجريزام نمونه ريآا از ساي  هاا ذخيآه لواد انسدتگاهراا نمونده    

  لي باشند كه به يحداظ تندوع تجريدزام لختلدف از      Sampling stationريآا )

كننده ها   سنگ شک  ها   رسيا   خشک ك  و غيدآه شدباهت زندادا    قبيل تقسيم 

به نک كارخانده حسداس و كوچدک دارندد . اند  تجريدزام در اكثدآ كارخانجدام         

سيمان دنيا و حتي بآخي از كارخانجام جدند كشور نصر شدده و لشدرول بده    

 كار هستند . الا با پيشآفت فناورا ان  تجريزام در كارخانجام جدندد بدا اقبدال   

چنداني لواجه نشده اند و لشکالم لتعدد رنردا لوجدر شدده تدا كمتدآ كارخانده       

 اقدم نماند . جدندا به خآند و نصر ان  تجريزام 

 از عوامل مهم این کم اقبالی می توان موارد زیر را بر شمرد :  

لشکالم اساسدي بآخدي انسدتگاهراا نمونده ريدآا نصدر شدده در بآخدي از          

 به رآفت  نمونه واقعي نمي باشند .  كارخانجام كه  مال قادر

 :  تعمیر و نگهداری بسیار زیاد ایستگاههای نمونه گیری

حساسيت ان  تجريزام به تعميآام و تعونض قبعام كه رداه لوجدر لدي شدود     

 تواناني خود را با در نظآ رآفت  نمونه واقعي از دست بدهند .

آا و تقسيم  نمونه در چند دقت پاني  انستگاهراا نمونه ريآا به دييل نمونه ري

نوبت و بآوز خباهاا حاصل از ان  تقسيمام در هآ سا ت حدداقل صددها تد     

لواد وارد ساي  ذخيآه لي شوند هآ چند دقيقه نک نمونه  آضي و ندا نقبده اا   
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از ان  لواد رآفته لي شود كه وزن كل ان  نمونه سا تي به چندن  ت  لي رسدد  

م رلاده سدازا نمونده شدالل خدآدانش   خشدک      . پس از تقسيمام لتوايي  مليا

 نمودن و رسيا نمودن لواد انجام لي ريآد . 

در نرانت نمونه رلاده شده كه به چند رآم كاهش ناته است به صورم دسدتي و  

نا نيولاتيک ) در درون كپسول لخصوص   به رزلانشگاه لنتقل لدي شدود . در   

ددا بآ روا نمونه تقسديمام و  جل  xrfرزلانشگاه به لنظور تريه قآص و رناييز 

رآم از سبص قآص در لعدآض  رلاده سازا بيشتآا انجام لي ريآد چند ليکآو

 انجام لي ريآد .  xrfقآار رآفته و لورد رناييز  Xتابش 

بدن  تآتير از چند صد ت  لوادا كده وارد سداي  ذخيدآه شدده اندد فقدط چندد         

ليکآورآم به سختي لي تواندد  ليکآورآم لورد رناييز قآار لي ريآد كه ان  چند 

 نماننده واقعي چند صد ت  لواد وارد شده به ساي  باشد . 

يیا خباهاا حاصل از تقسيم نمونه از نک طدآف و خباهداا لوجدود در رنداييز     

xrf     از طآف دنگآ لوجر لي شود كه فآانند تنظيم لواد در سداي  هداا ذخيدآه

 ز دقت كمي بآخوردار باشد . انستگاه نمونه ريآا لي باشند ا هاا كه لجرز ب

از تبعام لرم كاهش كيفيت فآانند تنظديم لدواد در سداي  هداا ذخيدآه  كداهش        

راندلان همگ  سازا ساي  و در نتيجه انتقال نوسدان كيفيدت لدواد بده خدوراک      

كوره است كه نتيه رن لي تواند افزانش لصآف سوخت   افزانش لصدآف رجدآ   
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ه به قبعام لکانيکي كدوره   كداهش كيفيدت    نسوز   افزانش توقعام كوره   صدل

 كلينکآ و نوسان كيفيت سيمان باشد . 

زلان لورد نياز جرت تريه نمونه ارسال رن به رزلانشگاه رلاده سازا نمونه و  

سا ت لي بشاد بنابآان  تناوب انجام اصدالحام   5ايي  8حداقل  xrfانجام رناييز 

 سا ت الکان پینآ نمي باشد .  8از در لواد در ورودا به ساي  در زليان كمتآ 

با توجه به لشکالم لتعدد انستگاهراا نمونه ريآا رناييز كيفيدت لدواد ورودا    

به ساي  ذخيدآه روش جدنددا بدآاا اند  لنظدور ارازده شدده اسدت كده در رن          

بآخالف سيستم كنتآل كيفيت سنتي به طور كلي  مليام نمونده ريدآا و رلداده    

رندداييز حددیف نمددوده اسددت . اندد  روش كدده حاصددل سدازا نموندده را در انجددام  

پيشآفت چشمگيآ فناورا اتولاسيون در صنعت سيمان لدي باشدد در سدايراا    

اخيآ پا به  آصه رقابت ریاشته است و در رن رناييز لدواد از روا ندوار انتقدال    

  انجام لي شود نام  مولي  on-lineبه صورم تقآنبا پيوسته و ر همان زلان )

لي شود رنداييز  استفاده در ان  روش كه در ورودا ساي  نصر  تجريزام لورد

   لي باشد .   cross Belt Analyserلواد درروا تسمه نقايه )

در ان  لجال سعي بآ ان است تا ضم  رشناني با لکانيزم ان  نوع تجريدزام بده   

 بآرسي لعانر و لزاناا رنرا نيز پآداخته لي شود . 

 تسمه نقاله تجهیزات آنالیز مواد در روی  -1
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ان  دستگاه  ناصآ لخلوط لواد اوييده را در زلدان ردیر از زندآ رنداييز انددازه        

 ريآا كآده و نتيجه را در همان زلان ا الم لي نماند .  

لواد اوييه به وسيله نک ندوار نقايده از درون دسدتگاه رنداييز  بدور لدي كنندد .         

سدت كده الکدان لحاسدبه     اصول فيزنکي لورد استفاده در رناييز لواد به نحوا ا

 تآكير شيمياني واقعي تمام بستآ لواد را فآاهم لي نماند . 

 

 

 مکانیزم آنالیز مواد  -2

هنگالي كه لاد تحت تابش اشعه نوتآون با حدود انآژا لعدي  قدآار لدي ريدآد     

واكنش هاا لتعددا در لقياس اتمدي انجدام لدي شدود كده لدي تدوان اطال دام         

نمود نکي از بآجسته تآن  ان  واكنش ها جدیب   شيمياني لفيدا را از رنرا كسر

اشعه نوتآون توسط هسته اتمرا و تشکيل هسته ترييج شدده اتدم اسدت . )شدکل     

    8شماره 

 Prompt Gammaيیا فآانند ان  رناييز با نام واكنش فوق شناخته لدي شدود )    

Neutron Activation analysis  به اختصار از رن به    كهPGNAA   ناد لدي

 د . شو
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تشعشع پانونه اشعه رالا حاوا اطال دام طيفدي لرمدي از جملده ندوع و غلظدت        

به لعناا فورا كه در نالگیارا ان  فآانندد   prompt ناصآ لختلف است . كلمه 

از ان استفاده شده است بدان يحاظ لي بشاد تشعشع رالا پس از جیب ندوتآون  

دم ندک ندانو ثانيده    توسط هسته اتم واكنش بسيار سآنعي لي باشد و ظدآف لد  

اشعه رالا ساطع لي شود و ان  واكدنش بسديار سدآنع الکدان رنداييز در زلدان       

 .  دواقعي را ليسآ لي ساز

انتشار اشعه رالا به حدا سآنع لي باشد كه تشعشع الواج اشعه رالا و رنداييز   

 لواد تقآنبا به طور همزلان انجام لي شود .  

ف لشدخص و لنحصدآ بده فدآدذا از     در لقابل تشعشع نوتآوني هآ  نصآ طي 

اشعه رالا را از خود ساطع لي كند به  ندوان لثدال اشدعه رالدا سداطع شدده از       

 كلسيم داراا انآژا بسيار باتني لي باشد .  

رشکار سازا انآژا طيف هاا لختلف اشدعه رالدا بده وسديله رشدکار سدازا        

(detector رست در باتا   هوشمندا انجام لي شود كه بآ روا نقايه لواد و د

 لحل  بور بستآ لواد نصر شده اند . 

اشعه نوتآون قبدل از بآخدورد بدا لدواد لدي بانسدت       PGNAA در سيستم هاا

اتمرا  تضعيف شده و سپس به   بستآ لواد تابانيده شود تا الکان واكنش هسته 

 با اشعه نوتآون افزانش لي نابد . 
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ود ) بده  ندوان لثدال اتدم     ذرام نوتآون در صورم بآخورد با اجزا شبيه بده خد  

هيدروژن   به خوبي تضعيف شدده و لدنعکس لدي شدوند بندابآان  بده لنظدور        

تضعيف و انعکاس لوثآ اشعه نوتآون نوار انتقال لواد به وسيله تسدتيک هداا   

 لخصوص كه غلظت اتم هيدروژن در رن بات لي باشد پوشانده لي شوند . 

 روشهای تولید اشعه نوترون  -8

توييدد اشدعه ندوتآون     PGNAAذكآ شد اساس فآانندد تجريدزام    همانگونه كه 

 تابيدن رن به بستآ لواد و اندازه ريآا اشعه رالا ساطع شده از رن است .  

تاكنون دو روش جدارانه جرت توييد اشعه نوتآوني ابداع شده است كه در ذندل   

 به تشآنص رنرا پآداخته لي شود . 

 یله المپ نوترونی روش اول : تولید اشعه نوترون به وس

سآاليکي لي باشد كده بده ندک لنبدع      –تلپ نوتآوني نک استوانه كوچک فلزا 

ترینه با وايتاژ بات لتصل لي شود . شآكت پلي زنوس در ساخت رناييز لواد از 

 روا نوار انتقال از ان  فناورا استفاده لي نماند . 

لدپ ندوتآوني را   نک رشکار ساز هليوم   اشدعه ندوتآون توييدد شدده توسدط ت      

اندازه ريآا لي كند و با ترييآ ويتاژ لنبع ترینه شدم اشعه نوتآون كه از تلدپ  

 نوتآوني ساطع لي شود در طول لدم  مآ تلپ ثابت نگه داشته لي شود . 

 سانآ كاربآدهاا ان  تلپ در صنانع نظالي لي باشد .  
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 روش دوم : تولید اشعه گامابا عناصر رادیو ایزتوپ 

دنگآ توييد اشعه نوتآوني اسدتفاده از لنبدع رادندو انزوتدول كداييفآنيوم       روش 

 سال است .  8/51با نيمه  مآ  851

از ان  لنبع جردت توييدد رنمداييز لدواد از      Gammma Mctric.asysشآكتراا  

 روا نوار انتقال استفاده لي نماند .  

  بارتند از :  851سانآ لوارد كاربآد كاييفآنيوم   

 آافي  رادنو ر  

 راه اندازا راكتورهاا اتمي    

 درلان سآطان    

مزایای استفاده از آنالیز های مدواد از روی ندوار انتقدال در مقایسده بدا       -1

 ایستگاههای نمونه گیری  

همانگونه كه ذكآ شد در انستگاهراا نمونه ريآا ابتددا لدي بانسدت ندک نمونده      

انشدگاه انتقدال نابدد    لتوسط سا تي از لواد ورودا به ساي  تريه شده و به ازل

لستلزم صدآف   xrfدر رزلانشگاه نيز انجام  مليام رلاده سازا نمونه و رناييز 

سا ت است  8زلان كافي لي باشد كه ان  زلان پاسخ طوتني و  مال نزدنک به 

  الکدان تصدحيص بده لوقدع      LONG Response timeان  زلان پاسخ طوتني )

 پانل را لحدود لي سازد .
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وسان كيفيدت لدواد لحددود    در انستگاهراا نمونه ريآا الکان كاهش نبنابآان   

رناييزهاا لواد از روا نوار انتقال به دييدل رنکده رنداييز لدواد     . الا در لي باشد .

وردودا به ساي  بدون تاخيآ زلاني انجدام رآفتده و ا دالم شدود زلدان پاسدخ       

 جرت تصحيص پانل به چند دقيقه كاهش لي نابد .  

ناييز لدواد از روا ندوار انتقدال بده سدتدري در ورودا سداي  لدواد        تجريزام ر 

نصر لي شود كه  الوه بآ اشرال فضاا بسيار كم زلان كوتاهي بدآاا نصدر   

ان  تجريزام لورد نياز لي باشد . همي  ونژري لوجر شده است تا پآوژه هاا 

 افزانش ظآفيت در سبص رستآده اا از ان  دستگاه نمانند .  

هراا نموندده ريددآا شددالل تجريددزام بآقددي و لکددانيکي لتنددوع و   الددا انسددتگا 

رستآدهاا لي باشند كه فضاا بسيار زنادا را اشدرال نمدوده و زلدان نصدر     

 ان  تجريزام طوتني لي باشد . 

استفاده از انستگاه نمونه ريآا لستلزم رآفت  نمونه از لواد ورودا بده سداي     

اسدت   xrfرناييز نمونه توسط روش  رلاده سازا و تقسيمام لتوايي و در نرانت

و همانگونه كه ذكآ شد از صدها ت  لواد ورودا به ساي  فقط چندد ليکآوردآم   

لواد لوجود در سبص رناييز قآار لي ريآد و الدا در صدورم اسدتفاده از رنداييز     

نمونه كه و  مليام رلاده سازا نمونه ريآا لواد از روا انتقال  الوه بآ حیف 

خباا بسديارا را دنبدال دارد   بده دييدل توانداني نفدوذ اشدعه        خود ان   مليام 
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سانتي لتآ تمالي بستآ لدوادا كده از زندآ     22نوتآون در بستآ لواد تا بيش از 

 دستگاه  بور لي كنند لورد رناييز قآار لي ريآد .

بنابآان  تصحيحام  انجام شده بآ روا ساي  لواد  الوه بآ رنکه در زلانرداا   

م لي شود از دقت غيآ قابل لقانسده اا نيدز نسدبت بده سيسدتم      كوتاه تآا انجا

 انستگاه نمونه ريآا بآخوردار است . 

تجريزام لکانيکي لورد استفاده در انستگاهراا نمونه ريدآا نيداز بده تعميدآ و     

نگردارا فآاوان دارند و از طآفي نسبت بده تعميدآام بسديار حسداس هسدتند و      

ترييآ در بآخي از اجزاء قابليت ردآفت   لمک  است در صورم تعونض قبعام نا 

نمونه واقعي ليسآ نمي باشد ضم  اننکه نافت  چني   يدوبي بده سدادري الکدان     

 پینآ نمي باشد .  

معایب استفاده از آنالیز مواد از روی نوار انتقال در مقایسه با ایسدتگاههای   -1

 نمونه گیری  

آا بده دييدل سدادري    تالي  و ساخت قبعام ندكي و تجريزام انستگاه نمونه ري 

فناورا به راحتدي ليسدآ لدي باشدد الدا تدالي  تلدپ ندوتآوني و لنبدع رادندو           

 High (  Tcchnologyانزوتول نوتآوني بده دييدل بدات بدودن سدبص فنداورا       

لتاثآ از لالحظام سياسي لي باشد . در كشور لا سابقه نصدر اويدي  دسدتگاه    

سيمان سفيد ني رنز بداز لدي ردآدد    رناييزر لواد از روا نوار انتقال به كارخانه 
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 Gamma Metricژاپدد  از شددآكت رلآنکدداني   NIHONكدده توسددط شددآكت  

 خآندارا شد .

بعدها به دييل تحآنمام اقتصادا كارشناسدان رلآنکداني حاضدآ بده فدآوش و       

نصر ترینه نوتآوني لورد نياز دسدتگاه نشددند و دسدتگاه رنداييز  مدال بددون       

 Geoscanر اجتناب از بآوز چني  لشکالتي شدآكت  استفاده باقي لاند . به لنظو

استآاييا اخيآا لنبع توييد اشعه نوتآون را از كشدور روسديه تريده لدي نماندد و      

شآكت پلي زنوس نيز تعرد لي نماند كه تريه تلپ ندوتآوني لدورد اسدتفاده در    

 دستگاه رناييزر شالل تحآنکام نمي شود و خود لکلف به تالي  رن لي باشد . 

ه دنگآ اننکه نگردارا لنبع رادنو انزوتول نوتآوني به دييل نيمه  مدآ و فعدل   نکت

و انفعاتم رادنو اكتيو و همچني  تلپ نوتآوني به دييل نفدوذ تددرنجي هدوا بده     

 لحيط تحت خالء تلپ بآاا لدم طوتني الکان پینآ نمي باشد . 

ز روا ندوار انتقدال   به دييل لحدود  بودن ارتفاع دهانه دسدتگاه رنداييزر لدواد ا    

 الکان دستآسي ذرام بزرگ به درون دستگاه وجود ندارد . 

در انستگاهراا نمونه ريآا با ترييآ در حجم لواد ورودا به سداي  دانسدتيه و   

دانه بندا نمونه رآفته شده لتفاوم خواهد و با نوسان ان  پارالتآ هدا در نتدانج   

در رناييزرهاا لواد از روا ندوار   نيزز خبا انجاد خواهد شد . ايبته XRFرناييز 
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انتقال نيز با ترييآ ان  پارالتآها به دييل ترييآ شدم اشعه رالا ساطع شده نتانج 

 رناييز دچار خواهد شد .  

در رناييزرهاا لواد از روا نوار انتقال تنه بندا لواد لي تواند در نتانج رنداييز  

 شيماني انجاد خبا نماند . 

 الیزرهای مواد از روی نوار انتقال مقایسه فنی انواع آن -1

استآاييا و پلي زنوس ريمان تنرا شآكتراني هستند كه قادر  Gcoscanشآكتراا 

به تالي  ان  نوع رناييزرها در داخل انآان لي باشدند و همانگونده كده ذكدآ شدد      

تفاوم اساسي در رناييزرهاا توييدا ان  شآكترا در لنبع توييد اشعه ندوتآوني  

 است . 

از لنبددع رادنددو  Gcoscanكت پلددي زنددوس از تلددپ نددوتآوني و شددآكت  شددآ 

 جرت توييد اشعه نوتآوني استفاده لي نماند .  821انزوتول كاييفآنيوم 

پآداختده لدي   ندوع رنداييز    و لقانسه فني ان  رسيدر ذنل به طور اختصار به بآ 

 شود . 

  ایمنی 

ل به جآندان ايکتآنسدته   تشعشع اشعه نوتآوني در تلپراا نآتوني به دييل اتصا

با ويتاژ بات در صورم خالوش نمودن دستگاه قبع لي شود . الا در تجريزاتدي  

كه از لنبع انزوتول استفاده لي كنند اشعه به صورم پيوسته ساطع لي شود و 
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الکان قبع اشعه وجود ندارد . يیا رناييزرهاا لجرز به تلپ ندوتآوني از انمندي   

 بيشتآا بآخورردارند . 

    شدت تشعشع 

  در Gcoscanشدم تشعشع در رناييزرهاا لجرز به لنبع كاييفآنيوم ) شدآكت  

وام  8وام و در رنايزرهاا لجرز بده تلدپ ندوتآوني در حددود      5تا  5/1حدود 

بيشدتآ از رناييزرهداا    Gcoscanلي باشد . يیا تکآار پینآا رناييزرهاا شآكت 

 شآكت پلي زنوس است . 

  شع  ثابت ماندن شدن تشع 

شدنت تشعشع تلپ نوتآوني به لآور زلدان توسدط ترييدآ ويتداژ ورودا بده       

تدآول اشدعه ندوتآون در    تلپ تنظيم شده و ثابت لي لاند الا در لندابع رادندو   

 طول زلان از شدم اشعه نوتآون كاسته لي شود . 

 

    عمر مفید 

ود در حدد  polysius مآ لفيد و زلان تعونض تلپ نوتآوني رنداييزر شدآكت    

سال لي باشد . بندابآان    8روز و ان  زلان جرت رناييزر شآكت در حدود  852

زلان تعونض لنبع رادنو تآول كاييفآنيوم  در حدود سه بآابدآ تلدپ ندوتآوني    

 است . 
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   خلوص اشعه نوترون 

تلددپ هدداا نددوتآوني فقددط اشددعه نددوتآون از خددود سدداطع لددي كننددد الددا لنبددع 

 ه رالا نيز از خود ساطع لي نماند . كاييفآنيوم به ليزان كم اشع

 

 

   ( تکرار پذیریRepeatability )  و دقت( Accuracy   آزمایشات ) 

   تکآار پینآا رناييزرهاا شيمياني كه اهميت بسزاني در تنظيم كيفيت لدواد

بداتتآ لدي باشدد الدا صدحت      Gcoscan ورودا به سداي  دارد در رناييزرهداا  

 است . Gcoscanتآ از رناييزرهاا بات polysiusرناييزرهاا شآكت 

 

   هزینه تجهیزات مصرفی 

هزننه تجريزام لصآفي اناييزر شآكت پلي زنوس نظيآ تلپ نوتآوني و رشکار 

لدي   Gcoscanسازا لآبوط بده رن بداتتآ از هزننده تجيدزام رنداييزر شدآكت       

 . باشد

  حداکثر ارتفاع مجاز بستر مواد 

ليلدي لتدآ و    812ناييزر شآكت پلي زنوس حداكثآ ارتفاع لجاز بستآ لواد در ر 

 ليلي لتآ لي باشد .  122در حدود  Gcoscanدر اناييزر شآكت 
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   وزن تجهیزات 

تد  و وزن تجريددزام رندداييز ر   81وزن تجريدزام رندداييزر شدآكت پلددي زنددوس    

 ت  لي باشد .  5در حدود  Gcoscanشآكت 

 

 

  تعداد مراجع در دنیا 

بددا لنبددع  Gcoscanدسددتگاه رندداييزر  852ز سددال ریشددته بدديش ا 62در طددول 

كه از كشور رلآنکا تريده لدي شدود در دنيدا نصدر       858رادنوتآول كاييفآنيوم 

 .  شده است الا تعداد رناييزرهاا نصر شده شآكت پلي زنوس لحدود لي باشد 

   


