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ÖZET
Bu çalýþmada, paralel akýþlý önkalsinatörlü dört kademeli çimento üretim sistemlerinde enerji akýmý
denklikleri kurulmuþtur. Çimento üretim prosesinde enerji akýmýdenkliði bir bütün olarak ele alýnabileceði
gibi bu çalýþmada olduðu gibi önýsýtýcý,kalsinatör, döner fmn ve soðutucu ünite için arn ayn denklik
oluþturulabilir. Bu modelin temeli, fabrika üniteleri önýsýtýcý,
önkalsinatör, döner fmn ve ýzgaralý soðutucu
enerji dengesine dayanmaktadýr. Bu modellerne ile döner fmn, önkalsinatör ve paralel akýþlý önýsýtýcý
siklonlann her birinin giriþ ve çýkýþlanndaki katýve gaz kütlelerin enerji miktarlan hesaplanmaktadýr.

Anahtar kelimeler: Paralelakýþ,Önkalsinatör,Enerji, Modellerne
MODELING OF ENERGY FLOW BALANCES ATA FOUR LEVELLED PARALLEL FLOW
PRECALCINER CEMENT PLANT

ABSTRACT
in this presentstudy, energy flow balancesof parallel flow precalcinerfour levelled cementproduction
systemswere generated.At cementproductionsystems,energyflow balancescan be consideredas either
integratedor separatelyfor preheater,calcinator,rotary kilo and cooler unit. Fundamentalof this modelling
is energybalance of plant units such as precalciner,calcinator,rotary kilo and grate coolers. Amount of
energy of solid and gases at the input and output of rotary kilo, calcinator and parallel flow preheater
siclones,canbe calculatedwith this modeling.
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1. GÝRÝþ
Dünya enerji kaynaklanmn gün geçtikçe azalmasý bir çok ülkeyi enerji politikalanýn yeniden gözden
geçirmelerine ve verimli enerji kullanýmýkonusunda etkili tedbirler almalanna yöneItmiþtir. Petrol, doðal gaz
ve kömür gibi enerji kaynaklanmn verimli bir þekilde kullanan enerji sistemlerinin geliþtirilmesi çok
önemlidir. Çimento klinkeri üretimi sýrasýnda,ham kanþýmýnsisteme siklonlu önýsýtýcýdanbeslenmesi ile
baþlayan ve klinkerin soðutucudan çýkmasýile tamamlanan iþlemler sýrasýndaoluþan ýsýve kütle taþýmm
olaylanný formülize etmek için çimento fabrikasýnda matematiksel modellerne yapýlmasýmümkündür [1, 2].
Bunun için enerji ve kütle denklikleri esas alýnarak her bir ünite için (önýsýtýcý,kalsinatör, döner fmn ve
soðutucu gibi) ayn modeller geliþtirilir. Modellerin her biri, hammadde beslemesi, gaz ve toz akýþýþeklinde
matematikselolarak bir birine baðlýdýr ve tüm proses ünitesi içinde kararlý hal koþulunu hesaplamak
mümkündür [3).
Bu çalýþmadanönce kütle ve enerji denklikleri ile ilgili yapýlmýþmodellerne çalýþmalarýndaELKJAER [4]
sadece ön ýsýtýcý
siklonlarda ýsýlanaliz için modellerne yapmýþtýr.LOCHER [5] Çimento üretim sistemlerinde
kalsinatör, döner fmn ve soðutucu üniteleri ile yanma üzerine ayn ayn çalýþmalaryapmýþtýr.KOLÝp [6] ise
seri akýþlýönýsýtýcýsiklonlu ve kalsinatörlü çimento fabrikalarýnda enerji ve ekserji analizi isimli doktora
çalýþmasýndabu konuda ilk olarak kütle, enerji ve ekserji modellernelerinin üçünü birlikte yapmýþtýr.SA V AÞ
[7] ise paralel akýþlýkalsinatörlü çimento üretim sisteminde kütle denkliði üzerine modellerne çalýþmasý
yapmýþtýr.Bu çalýþmadaise enerji denkliði üzerine modellerne yapýlmýþtýr.

