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Wypalanie klinkieru
W procesie wypalania mieszanka surowcowa podda-

wana jest przekszta³ceniom termicznym. Sk³adniki mie-

szanki ulegaj¹ rozk³adowi. Z procesu uwalniane s¹ gazo-

we produkty rozk³adu – gazy technologiczne. Jest to g³ównie

dwutlenek wêgla (CO
2
) powstaj¹cy z rozk³adu wapienia

lub margla, którego iloœæ wynosi oko³o 0,5 tony na tonê

wypalanego klinkieru, oraz w niewielkich a nawet œlado-

wych iloœciach: para wodna czy SO
2
 powstaj¹ce z rozk³a-

du uwodnionych minera³ów i minera³ów bêd¹cych zanie-

czyszczeniami w mieszance surowcowej. W metodzie mokrej

du¿a iloœæ pary wodnej powstaje z odparowania wody ze

szlamu. Produkty rozk³adu mieszanki surowcowej reaguj¹

ze sob¹, tworz¹c podstawowe minera³y klinkierowe: krze-

miany, gliniany i glino¿elaziany wapnia. Dla przeprowa-

dzenia procesu syntezy tych minera³ów wypalany materia³

musi byæ ogrzany do temperatury oko³o 1450
o
C. Minera³y

klinkierowe cechuje zdolnoœæ reakcji z wod¹, a powstaj¹-

ce w wyniku tych reakcji nowe minera³y krystalizuj¹, two-

rz¹c stwardnia³¹ strukturê betonu.

Schemat technologiczny produkcji cementu metod¹ such¹ i mokr¹.

Wypalanie klinkieru prowadzone jest w piecach obro-

towych. S¹ to zaawansowane instalacje, których podsta-

wowym elementem jest piec w kszta³cie pochylonego,

obracaj¹cego siê walczaka o œrednicy kilku metrów

i d³ugoœci kilkudziesiêciu metrów (w metodzie mokrej

nawet do 200 metrów). Instalacje pieców obrotowych

wyposa¿one s¹ w rozbudowane systemy wymienników

ciep³a. Paliwo spalane jest w ni¿ej po³o¿onej czêœci wal-

czaka pieca, a strumieñ gazów spalinowych ogrzewa

wypalany materia³ przep³ywaj¹cy w przeciwpr¹dzie przez

instalacjê piecow¹. W najnowszych rozwi¹zaniach tech-

nicznych instalacje wyposa¿one s¹ w tak zwane kalcy-

natory, które umo¿liwiaj¹ spalanie czêœci paliwa równie¿

poza walczakiem pieca, przed wymiennikiem ciep³a. Jako

paliwo stosowany jest wêgiel zmielony do postaci py³u

i ewentualnie paliwo z odpadów. Popió³ powstaj¹cy ze

spalenia miesza siê z wypalanym materia³em i wchodzi

w sk³ad klinkieru. Natomiast gazy spalinowe ze spalenia

paliwa, w mieszaninie z gazami technologicznymi, po

przejœciu przez urz¹dzenia filtruj¹ce, wydalane s¹ do

atmosfery jako gazy odlotowe.
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Ruch materia³u w wymiennikach ciep³a pieców metody

suchej odbywa siê pod dzia³aniem si³ grawitacji, w tzw.

„przeciwpr¹dzie” w stosunku do strumienia gazów, nato-

miast w walczakach pieców w wyniku ich obrotów. Mate-

ria³ opuszczaj¹cy walczak – wypalony klinkier – przecho-

dzi do ch³odnika klinkieru. Czas przejœcia materia³u przez

instalacjê to: w metodzie suchej – rz¹d minuty na przej-

œcie przez wymiennik ciep³a i jednej godziny na przejœcie

przez walczak, w metodzie mokrej – 3 do 4 godzin.

W instalacji piecowej materia³ ogrzewany jest do

temperatury rzêdu 1450
o
C. W najwy¿szej temperaturze

przebywa oko³o 0,5 godziny. Iloœæ energii cieplnej zu-

¿ywanej na jego wypalenie wynosi zwykle 3140 –

3780 kJ/kg wypalanego klinkieru w metodzie suchej

i 5230 – 5660 kJ/kg w metodzie mokrej. Wypalony klinkier

sch³adzany jest w ch³odniku do temperatury rzêdu 100
o
C.

Maksymalna temperatura p³omienia w walczaku pieca

siêga 2000
o
C. Tak wysoka temperatura jest niezbêdna

dla zapewnienia odpowiednio intensywnej wymiany cie-

p³a, a wiêc i wydajnoœci pieca. Na wylocie z walczaka

pieca metody suchej wynosi ona 1100 – 1200
o
C.

Nowoczesna linia wypa³u klinkieru – wie¿a wymienników ciep³a
i piec.

Schemat nowoczesnej linii do wypa-
lania klinkieru z prekalcynatorem
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Na prawid³ow¹ pracê instalacji piecowych w du¿ym

stopniu wp³ywaj¹ zanieczyszczenia zawarte w surow-

cach i paliwie, przede wszystkim zwi¹zki chloru, potasu,

sodu i siarki. Zwi¹zki te posiadaj¹ zdolnoœæ do tworzenia

tak zwanych wewnêtrznych obiegów w instalacji pieco-

wej, w wyniku których powstawaæ mog¹ zaburzenia

w przep³ywie wypalanego materia³u przez instalacjê pie-

cow¹, a nawet tworzyæ siê napieki blokuj¹ce ten prze-

p³yw. Przyk³adowo, przy wypalaniu klinkieru w standar-

dowej instalacji piecowej metody suchej iloœæ chloru wpro-

wadzanego do instalacji wraz z mieszank¹ surowcow¹

i paliwem nie powinna byæ wy¿sza ni¿ 0,02% w stosun-

ku do klinkieru.

W Polsce pracuj¹ instalacje piecowe metody suchej

o wydajnoœci od 1200 do 8000 ton klinkieru/dobê.

Piec do wypa³u klinkieru

Klinkier cementowy na wyjœciu z pieca
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Przemiał cementu
Podstawowymi urz¹dzeniami w instalacjach

do przemia³u cementu s¹ m³yny kulowo-rurowe.

W praktyce spotyka siê wiele rozwi¹zañ zarówno

co do schematu technologicznego instalacji, jak

te¿ ich wyposa¿enia w urz¹dzenia wspó³pracuj¹-

ce i pomocnicze, s³u¿¹ce na przyk³ad do odsie-

wania z produktu opuszczaj¹cego m³yn grubych

cz¹stek niezmielonego materia³u i ponownego ich

zawracania do m³yna, czy te¿ do wstêpnego po-

kruszenia materia³u podawanego do m³yna.

W przypadku produkcji czystego cementu por-

tlandzkiego nadawê do m³yna stanowi tylko klin-

kier cementowy z niewielkim oko³o 5% dodatkiem

gipsu. Przy produkcji cementów z dodatkami,

oprócz klinkieru i gipsu, do m³yna dozowane s¹

równie¿ inne materia³y, jak: granulowany ¿u¿el

wielkopiecowy czy popio³y lotne. Produkcja ce-

mentów z dodatkami jest niezwykle korzystna

z punktu widzenia œrodowiska. Dodatki bowiem

to zwykle odpady z innych bran¿ przemys³u,

a zast¹pienie nimi klinkieru w cemencie pozwala

na  zmniejszenie jednostkowej emisji dwutlenku

wêgla do atmosfery, w odniesieniu do jednostki

produkowanego cementu.

Cement magazynowany jest w silosach, z któ-

rych odbierany jest do pakowni i wysy³ki luzem.

1. Klinkier cementowy
2, 3. M³yn do przemia³u cementu

1.

2.

3.
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Kontrola procesu
Kontrola procesu produkcji cementu prowadzona jest

w dwóch zasadniczych kierunkach.

Pierwszy z nich to kontrola wszystkich parametrów

zwi¹zanych z jakoœci¹ wytwarzanego produktu. Kontrol¹

objête s¹ wszystkie fazy produkcji, pocz¹wszy od wydo-

bycia surowców a¿ do badania jakoœci cementu wysy³a-

nego do odbiorców. Badane s¹ chemiczne w³asnoœci

surowców, sk³ad i jednorodnoœæ mieszanki surowcowej

podawanej do wypalania, sk³ad i w³aœciwoœci wypalane-

go klinkieru i zmielonego cementu oraz cementu w silo-

sach magazynowych. Bior¹c pod uwagê, ¿e strugi prze-

p³ywaj¹cego materia³u w poszczególnych fazach pro-

dukcji wynosz¹ kilkaset ton na godzinê, kontrola ta musi

byæ prowadzona bardzo dok³adnie, wszelkie zaniedba-

nia gro¿¹ bowiem wyprodukowaniem du¿ej partii pro-

duktu nie spe³niaj¹cego wymagañ jakoœciowych.

Drugi kierunek to kontrola parametrów pracy urz¹-

dzeñ. Ma ona na celu zapewnienie dotrzymania parame-

trów zgodnych z re¿imem technologicznym procesu pro-

dukcji, zarówno jeœli chodzi o wymagane parametry ob-

róbki materia³u w danej fazie procesu, jak i  bezpieczeñ-

stwo pracy urz¹dzeñ. Szczególne znaczenie ma tu kon-

trola pracy instalacji do wypalania klinkieru.

Kontrolowane wielkoœci obejmuj¹ parametry charak-

teryzuj¹ce oddzia³ywanie zak³adów na œrodowisko.

W przypadku instalacji piecowych, które s¹ jedynym emi-

torem zanieczyszczeñ gazowych z cementowni, (pomija-

j¹c niewielk¹ emisjê gazów z kot³owni) w sposób ci¹g³y

mierzone s¹ emisje py³u, dwutlenku wêgla, tlenku wêgla,

dwutlenku siarki i tlenków azotu, a przy wspó³spalaniu

odpadów: wêgla organicznego, chlorowodoru i fluorowo-

doru oraz okresowo metali ciê¿kich i dioksyn. Pomiary

emisji py³ów obejmuj¹ wszystkie emitory punktowe w

zak³adach. Pomiary te dokumentuj¹ przestrzeganie limi-

tów emisji, okreœlanych dla zak³adów przez w³aœciwe

organa wojewódzkie ds. œrodowiska.

Sprawy kontroli procesu zajmuj¹ priorytetowe miej-

sce w bie¿¹cej dzia³alnoœci zak³adów. Praktycznie wszyst-

kie zak³ady uzyska³y certyfikaty zarz¹dzania ISO 9001.

Laboratoria zak³adowe i urz¹dzenia produkcyjne wypo-

sa¿one s¹ w wysokiej klasy aparaturê badawcz¹ i po-

miarowo-kontroln¹.

Rentgenowski analizator sk³adu chemicznego w labolatorium ce-
mentowni.

Centralna sterownia zak³adu cementowego.
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PALIWA ALTERNATYWNE

Co to są paliwa alternatywne?
Problem odpadów to problem w skali œwiata. Ich iloœæ

ci¹gle wzrasta. Stanowi¹ one powa¿ne zagro¿enie dla

œrodowiska naturalnego, zanieczyszczaj¹ glebê, wody

i powietrze. Ale jednoczeœnie odpady to ogromne, niewy-

korzystywane w dostatecznym stopniu, Ÿród³o surowców

wtórnych i energetycznych. Racjonalna gospodarka od-

padami to ogromne korzyœci dla gospodarki i œrodowiska.

W polityce gospodarczej wiêkszoœci krajów przyjêto

podstawowe zasady postêpowania dla zminimalizowania

problemu odpadów. S¹ to:

1. D¹¿enie do wytwarzania produktów w sposób bezod-

padowy.

2. Je¿eli produkcja wyrobów w sposób bezodpadowy jest

niemo¿liwa, ograniczenie iloœci wytwarzanych odpadów

i wykorzystanie ich jako surowców wtórnych.

3. Je¿eli odpady nie mog¹ byæ wykorzystane jako surow-

ce wtórne, d¹¿enie do odzyskania zawartej w nich

energii.

4. Unieszkodliwianie i sk³adowanie tylko tych odpadów,

których nie mo¿na wykorzystaæ jako surowce wtórne

czy Ÿród³o energii.

Odpady nie nadaj¹ce siê do wykorzystania jako su-

rowce wtórne, zawieraj¹ce w sobie energiê, to odpady

które w szerokim zakresie mog¹ i powinny byæ wykorzy-

stywane jako paliwa alternatywne.

Opony do utylizacji w piecu cementowym.

Odpady przygotowane do utylizacji – paliwo alternatywne.

Sk³ad wêgla w cementowni.
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Co można spalać?
W zasadzie wszystkie odpady zawieraj¹ce

w sobie energiê: odpady z przemys³u gumowego,

zu¿yte opony, odpady drzewne, tekstylia, papier

nienadaj¹cy siê do recyklingu, plastiki, odpady

porafineryjne, zu¿yte oleje, rozpuszczalniki i farby,

odpady z przemys³u spo¿ywczego, papiernicze-

go, meblarskiego, materia³y palne z rozbiórki z³o-

mowanych samochodów, odwodnione osady œcie-

kowe i inne. Ograniczenia w tym zakresie wynikaj¹

tylko w nielicznych przypadkach ze wzglêdów sa-

nitarnych i epidemiologicznych, wzglêdnie zawar-

toœci w odpadach sk³adników stwarzaj¹cych szcze-

Stopieñ zast¹pienia paliwa konwencjonalnego paliwem alternatywnym.

Instalacja podawania opon do pieca cementowego.

Spalanie paliw alternatywnych w piecu cementowym.

gólne zagro¿enie dla œrodowiska, np. posia-

daj¹cych w³aœciwoœci promieniotwórcze.

Paliwem alternatywnym mo¿e byæ poje-

dynczy odpad z d³ugiej ich listy, np. zu¿yte

opony samochodowe, jak równie¿ mieszani-

na kilku odpadów, o okreœlonym sk³adzie che-

micznym i kalorycznoœci.
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Sk³ad chemiczny paliw alternatywnych, który mo¿e

obejmowaæ wiele ró¿nych sk³adników, g³ównie organicz-

nych, narzuca okreœlone wymagania co do warunków

ich spalania. Konieczne jest zapewnienie odpowiednio

wysokiej temperatury spalania i czasu utrzymywania tej

temperatury w komorze spalania. Temperatura ta nie

mo¿e byæ ni¿sza od 850
o
C dla paliw odpadowych za-

wieraj¹cych do 1% zwi¹zków chlorowcoorganicznych

przeliczonych na chlor oraz nie ni¿sza ni¿ 1100
o
C dla

paliw odpadowych zawieraj¹cych powy¿ej 1% zwi¹z-

ków chlorowcoorganicznych przeliczonych na chlor.

Ograniczenia te dotycz¹ zarówno spalarni odpadów, tj.

instalacji zbudowanych specjalnie w celu spalania od-

padów, jak te¿ instalacji wspó³spalania, tj. technologicz-

nych instalacji przemys³owych, których podstawowym

celem jest produkcja okreœlonego wyrobu, a paliwo al-

ternatywne zastêpuje w nich czêœæ paliwa pochodzenia

naturalnego. Z uwagi na zawartoœæ w odpadach sk³adni-

ków szkodliwych dla œrodowiska, ograniczone s¹ rów-

nie¿ dopuszczalne granice zawartoœci sk³adników szko-

dliwych w gazach emitowanych do atmosfery, pocho-

dz¹cych z instalacji spalania lub wspó³spalania.

W niektórych przypadkach instalacje spalania i wspó³-

spalania mog¹ byæ wykorzystywane do termicznego

UWARUNKOWANIA PRZY SPALANIU PALIW
ALTERNATYWNYCH

Odpady przetworzone na paliwo alternatywne.

Rozk³ad temperatury materia³u i gazów w piecu cementowym.

unieszkodliwiania odpadów nie zawiera-

j¹cych w sobie energii.

Warunki, jakie spe³niæ musz¹ instala-

cje do spalania lub wspó³spalania paliw

alternatywnych zawiera Dyrektywa Par-

lamentu Europejskiego i Rady Europy

2000/76/EC w sprawie spalania odpa-

dów oraz rozporz¹dzenia Ministra Œro-

dowiska z 4 sierpnia 2003 r. w sprawie

standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U.

nr 283 poz. 2842) i z 23 grudnia 2004 r.

w sprawie wymagañ w zakresie prowa-

dzenia pomiarów wielkoœci emisji (Dz.U.

nr 163 poz. 1584) oraz rozporz¹dzenie

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki

Spo³ecznej z 22 grudnia 2003 r. zmie-

niaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie wy-

magañ, dotycz¹cych prowadzenia pro-

cesu termicznego przekszta³cania odpa-

dów. (Dz.U. nr 1 poz. 2).

Przemys³ cementowy, uwzglêdniaj¹c

uwarunkowania co do stosowania paliw

alternatywnych, zawarte w Dyrektywie Unii

i w polskich regulacjach prawnych, spe³-

nia warunki do ich stosowania w szero-

kim zakresie.




