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Nowoczesne metody
odpylania spalin 

z przemysłu 
cementowego

Przemysł cementowy aż do połowy lat 90. stanowił 

poważne źródło emisji zanieczyszczeń – głównie 

pyłu. Przyczyną takiego stanu rzeczy był brak lub 

mała skuteczność urządzeń oczyszczających, brak 

odpowiednich wymogów prawnych, a także mała 

świadomość ekologiczna. Zastosowanie urządzeń 

odpylających wymagało znacznych nakładów inwe-

stycyjnych, co w tamtych czasach nie zawsze było 

osiągalne. Sytuacja uległa zmianie po prywatyzacji 

tego sektora gospodarki.

Głównymi źródłami emisji pyłu w przemyśle 

cementowym są piece cementowe oraz mły-

ny węgla, surowca, klinkieru. Źródłem emisji 

(szczególnie emisji niezorganizowanej) są 

również wszelkiego rodzaju podajniki, instalacje 

do pakowania oraz silosy.

W zależności od rodzaju instalacji technolo-

gicznej w przemyśle cementowym do odpylania 

stosuje się dwa rodzaje urządzeń. Są to elektro-

filtry oraz filtry workowe (tkaninowe).

Do końca lat 90. do oczyszczania spalin z pieca 

cementowego stosowano głównie elektrofiltry. 

Zasada ich działania polega na procesie łado-

wania ładunkami elektrycznymi pyłów zawieszo-

nych w gazie. Naładowane cząstki pod wpływem 

działania pola elektrycznego osiadają na elek-

trodzie osadczej. Prędkość przepływu w kierunku 

elektrody osadczej uzależniona jest od różnicy 

napięć między elektrodą ulotową (emitującą 

elektrony) i osadczą, na której osadzają się pyły. 

Zgromadzone na elektrodzie osadczej a także 

w niewielkim stopniu na elektrodzie ulotowej 

(koronującej) pyły strzepywane są mechanicznie 

do leja zakończonego przenośnikiem lub podaj-

nikiem celkowym. W starszych konstrukcjach 

elektrodę ulotową (koronującą) stanowił drut 

o średnicy 2-4 mm, natomiast elektrodę osadczą 

stanowiła rura lub płyta. Wadą takiego rozwią-

zania było wychylanie się elektrody ulotowej do 

elektrody osadczej. W najnowszych konstruk-

cjach elektrodę ulotową stanowi sztywna taśma, 

natomiast elektroda osadcza ma kształt płyty 

z blachy falistej. Tego typu konstrukcja charak-

teryzuje się dużą sztywnością (brak wychylenia 

do elektrody osadczej) oraz równomiernym two-

rzeniem się korony na całej długości elektrody 

ulotowej. Cechą charakterystyczną elektrofiltra 

jest różnica potencjałów między elektrodami.

Elektrofiltry posiadają szereg zalet, dzięki któ-

rym znalazły tak szerokie zastosowanie w prze-

myśle cementowym. Główne z nich to:

– małe opory przepływu ok. 100-200 Pa

– możliwość pracy w wysokich temperaturach, 

nawet do 400°C

– stosunkowo wysoka efektywność – wychwy-

tują szeroki zakres frakcji cząstek pyłu

– możliwość uzyskania stosunkowo niskich 

stężeń pyłu na wylocie (10-50 mg/m3)

– łatwy dostęp do elementów podlegających 

okresowej wymianie.  

Spośród tych czynników szczególnie dwa pierw-

sze decydowały o szerokim ich zastosowaniu do 
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odpylania gazów spalinowych z pieców cemen-

towych. Równocześnie jednak posiadały one 

szereg wad. Należały do nich:

– wysokie koszty inwestycyjne

– wysokie koszty eksploatacji (duże zużycie 

energii)

– konieczność wyłączania ich z eksploatacji 

(zdjęcie napięcia) w przypadku wysokiego stę-

żenia CO, co powodowało dużą emisję pyłu 

– stosunkowo niska skuteczność oczyszczania.

Szczególnie te dwie ostatnie wady zdecydowały 

o konieczności poszukiwania nowych rozwiązań. 

Wiązało się to również z wprowadzeniem nowych 

aktów prawnych dotyczących ochrony środowi-

ska, opartych na standardach obowiązujących 

w państwach UE.

Drugim urządzeniem szeroko stosowanym 

w przemyśle cementowym do odpylania powie-

trza są filtry workowe. Filtry te charakteryzują 

się bardzo dużą skutecznością oczyszczania, 

w zależności od rodzaju pyłu nawet do 99,99%. 

Dużym ograniczeniem w ich stosowaniu jest jed-

nak temperatura oczyszczanych gazów. Jednak 

rozwój techniczny w dziedzinie zastosowania 

włóknin znacznie rozszerzył ten zakres. Obecnie 

dostępne są tkaniny, których temperatura pracy 

przekracza 200°C. 

Głównymi elementami, które decydują o jakości 

pracy filtrów workowych są:

– rodzaj użytej tkaniny filtracyjnej

– powierzchnia filtracji

– konstrukcja koszy na worki

– rodzaj systemu regeneracji (strzepywania) 

worków.

Ze względu na ostatni z tych elementów została 

wyodrębniona grupa odpylaczy tzw. pulsacyjnych. 

Techniczne rozwiązanie odpylacza pulsacyjnego 

polega na wprowadzeniu do worków filtracyjnych  

(o dowolnym kształcie) takiej ilości powietrza, 

najczęściej w formie impulsu ok. 0,1 sekundy, 

która zapewni zrzucenie nagromadzonego na całej 

powierzchni filtracji pyłu i przywróci ich zdolność 

filtracyjną. Właśnie tego typu filtry są obecnie 

szeroko stosowane we wszystkich procesach 

technologicznych w przemyśle cementowym, z 

procesem wypalania klinkieru włącznie. Na zasto-

sowanie tego typu filtrów również do oczyszcza-

nia spalin z pieca do wypalania klinkieru wpłynęły 

dwa czynniki. Pierwszym z nich było wdrożenie 

tkaniny filtracyjnej odpornej na wysokie tem-

peratury, natomiast drugim zmiana technologii 

produkcji klinkieru. Druga z tych zmian spowo-

dowała znaczne obniżenie temperatury (poniżej 

200°C) gazów odlotowych. Zastosowanie tego 
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– zastosowanie niewłaściwej tkaniny filtracyj-

nej

– zbyt duża wilgotność gazów.

Ważnym elementem przy doborze powierzchni 

filtracji jest zastosowanie odpowiednich prędko-

ści filtracji. Powinny one być następujące:

– dla stężenia pyłów >100 g/m3 prędkość 

filtracji 1 m3/m2/min

– dla stężenia pyłów w zakresie 50-100 g/m3 

prędkość filtracji 1,2-1,4 m3/m2/min

– dla stężenia pyłu <50 g/m3 prędkość filtracji 

1,5 m3/m2/min

Dzięki swoim zaletom filtry workowe pulsacyjne 

mogą być stosowane w każdym procesie techno-

logicznym produkcji cementu. Decyduje o tym 

przede wszystkim wysoka skuteczność oczysz-

czania, bezpieczeństwo oraz prosta obsługa. 

Dlatego też coraz częściej w trakcie modernizacji 

zakładów zastępują one elektrofiltry. Dzięki tej 

tendencji produkcja cementu staje się technolo-

gią przyjazną dla środowiska.

typu filtrów do oczyszczania spalin z pieców ce-

mentowych pozwoliło na obniżenie stężenia pyłu 

poniżej 10 mg/m3. 

Główne zalety filtrów pulsacyjnych to:

– wysoka skuteczność oczyszczania

– niskie koszty eksploatacji

– odporność na duże stężenie gazów palnych 

(CO) i pyłów wybuchowych, dzięki zastoso-

waniu klap bezpieczeństwa 

– prosta obsługa

– duża trwałość worków.

Filtry workowe pulsacyjne posiadają również 

wady. Zasadnicze z nich to:

– duże opory przepływu (2000-3000 Pa)

– mała odporność na zawartość wilgoci 

w oczyszczanych gazach

– ograniczenie maksymalnej temperatury pracy 

ze względu na tkaninę filtracyjną.

Warunkiem dobrej pracy filtrów jest właściwy ich 

dobór i przestrzeganie podstawowych zasad ich 

eksploatacji.

Najczęściej przyczyną złej pracy filtrów jest:

– złe rozwiązanie konstrukcyjne (wady układów 

przedmuchowych, brak regeneracji, zła kon-

strukcja koszy na worki)

– zły dobór filtra (zbyt mała powierzchnia 

filtracji)


