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PIECE CEMENTOWE

Dlaczego cementowe piece obrotowe są najlepszymi urządzeniami do współspalania paliw alter-
natywnych?

Zalety pieca wynikaj¹ z zasady jego dzia³ania, temperaturowego re¿imu pracy i charakteru chemiczne-

go wypalanego w nim wsadu. S¹ to:

····· Temperatura spalania i procesu – temperatura spalania siêga 2000
o
C. Na wylocie z walczaka pieca

metody suchej wynosi ona oko³o 1100 – 1200
o
C. Spalanie przebiega w atmosferze utleniaj¹cej. Tempe-

ratura wypalanego materia³u na d³ugoœci walczaka pieca metody suchej wzrasta od 830 – 850
o
C

do 1450
o
C. W najwy¿szej temperaturze materia³ przebywa oko³o 20 minut.

····· Czas przebywania gazów w wysokiej temperaturze – temperatura gazów przekracza 1100
o
C przez

8 – 10 sekund, przy czym temperatura powy¿ej 1600
o
C utrzymuje siê przez 2 – 3 sekundy.

····· Bardzo du¿a pojemnoœæ cieplna pieca – masa wymurowanego ceg³¹ ogniotrwa³¹ walczaka pieca wraz

ze znajduj¹cym siê w nim materia³em, zale¿nie od wielkoœci instalacji wynosi od kilkuset do blisko trzech

tysiêcy ton. Pojemnoœæ cieplna rozgrzanego walczaka jest tak du¿a, ¿e nawet w przypadku awaryjnego

przerwania spalania paliwa przez oko³o pó³ godziny temperatura powierzchni wymurówki i znajduj¹cego

siê w piecu materia³u nie ulega obni¿eniu.

····· Brak odpadów po spaleniu paliw alternatywnych – popió³ pozostaj¹cy po spaleniu paliwa reaguje

z wypalanym materia³em i jego sk³adniki wchodz¹ w sk³ad klinkieru cementowego. Jest to wiêc proces

bezodpadowy.

····· Alkaliczne œrodowisko – wypalany wsad ma charakter alkaliczny. Wi¹¿e on zawarte w gazach spalino-

wych sk³adniki o charakterze kwaœnym, np. SO
2
, a powstaj¹ce zwi¹zki wchodz¹ w sk³ad klinkieru.

Podane wy¿ej zalety cementowego pieca obrotowego s¹ wystarczaj¹ce dla stwierdzenia, ¿e jest to

jedno z najlepszych, jeœli nie najlepsze, urz¹dzenie technologiczne do wspó³spalania paliw alternatywnych,

w którym unieszkodliwiane mog¹ byæ zwi¹zki organiczne, nawet te najbardziej odporne na dzia³anie

temperatury.

Zasada produkcji cementu.
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Jak można spalać paliwa alternatywne w piecach cementowych?
Techniczne rozwi¹zanie sposobu podawania paliwa alternatywnego do instalacji piecowej zale¿y od

typu instalacji oraz od w³asnoœci fizycznych paliwa alternatywnego. Stosowane rozwi¹zania to:

····· Podawanie paliwa wprost do strefy spalania, wspólnie z podstawowym paliwem naturalnym lub dodat-

kowym palnikiem. W ten sposób podawane s¹ paliwa p³ynne, pyliste lub drobno rozdrobnione. Korzyst-

ne jest, aby by³y to paliwa wysokokaloryczne, nie powoduj¹ce obni¿enia temperatury p³omienia

w piecu. Przy niskiej kalorycznoœci paliwa alternatywnego jego iloœæ musi byæ ograniczona. Jest to

najkorzystniejszy sposób podawania paliwa alternatywnego, gdy¿ spalane jest ono w strefie najwy¿-

szych temperatur w piecu, rzêdu do 2000
o
C. Tym sposobem powinny byæ podawane do pieca paliwa

alternatywne zawieraj¹ce w swym sk³adzie zwi¹zki organiczne trudno ulegaj¹ce rozk³adowi termiczne-

mu. Ten sposób stosowany jest w piecach metody suchej i mokrej.

····· Podawanie paliwa od strony „zimnego” koñca pieca. Metoda ta jest powszechnie stosowana

w instalacjach piecowych metody suchej, wyposa¿onych w cyklonowe wymienniki ciep³a. Paliwo

podawane jest do pieca poprzez specjalnej konstrukcji œluzy. W miejscu jego podawania temperatura

gazów wynosi 1100 – 1200
o
C, a temperatura wypalanego materia³u od 830 – 850

o
C. Paliwo wraz

z materia³em przemieszcza siê w stronê coraz wy¿szych temperatur, spala siê i oddaje ciep³o do

wypalanego materia³u. W ten sposób podawane byæ mog¹ do spalania paliwa alternatywne sta³e. Nie

ma ograniczeñ co do ich postaci fizycznej; mog¹ to byæ np. ca³e opony samochodowe, jak te¿ paliwa

rozdrobnione luzem lub w opakowaniach. Iloœæ podawanego paliwa jest ograniczona i zale¿y od

Rozk³ad temperatury gazów w piecu cementowym typu Unax z czterostopniowym cyklonowym
wymiennikiem ciep³a (podgrzewaczem).
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zawartoœci tlenu w gazach na wylocie z walczaka pieca. Zawartoœæ ta wynosi zazwyczaj 2 – 5%.

Nadmierne zwiêkszenie iloœci tlenu w gazach, mo¿liwe do osi¹gniêcia poprzez zwiêkszenie wspó³czyn-

nika nadmiaru powietrza w strefie spalania, powodowa³oby spadek temperatury spalania, a w konse-

kwencji wydajnoœci pieca.

····· Podawanie paliwa alternatywnego do kalcynatora. Kalcynator jest to dodatkowa komora spalania, która

w nowoczesnych instalacjach piecowych metody suchej z cyklonowymi wymiennikami ciep³a instalowa-

na jest przed walczakiem pieca, za wymiennikiem cyklonowym. Do komory tej doprowadzane jest

dodatkowe powietrze do spalania, dziêki czemu proces spalania w kalcynatorze jest niezale¿ny od

procesu spalania w piecu. Spalanie w kalcynatorze przebiega w mieszaninie paliwa z wypalanym

materia³em, a temperatura spalania wynosi oko³o 1000 – 1100
o
C. W kalcynatorze mo¿e byæ spalane

nawet ponad 60% paliwa zu¿ywanego w ca³ej instalacji piecowej. Do kalcynatora podawane mog¹ byæ

paliwa alternatywne p³ynne lub sta³e rozdrobnione, w dowolnej iloœci.

····· Podawanie paliwa do strefy kalcynacji. Sposób ten stosowany jest w d³ugich piecach metody mokrej.

Paliwo alternatywne podawane jest do pieca poprzez specjalnej konstrukcji œluzy zabudowane na walcza-

ku pieca, w odleg³oœci oko³o jednej trzeciej jego d³ugoœci od strony gor¹cej. Paliwo podawane jest

w opakowaniach, np. w ma³ych plastikowych kontenerach. Podaje siê w ten sposób paliwa sta³e.

W miejscu podawania temperatura gazów wewn¹trz walczaka pieca wynosi 1200 – 1400
o
C, a temperatura

materia³u oko³o 800
o
C. Iloœæ podawanego paliwa ograniczona jest zawartoœci¹ tlenu w gazach przep³ywa-

j¹cych przez piec.

Podawanie paliwa do mieszanki surowcowej dozowanej do instalacji piecowej nie jest stosowane,

w takim przypadku istnia³oby bowiem niebezpieczeñstwo uwalniania z paliwa w niskich temperaturach

szkodliwych zwi¹zków lotnych i emitowania ich do atmosfery.

Podawanie paliw alternatywnych do pieca.
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Instalacje do wypalania klinkieru cementowego s¹

jednostkami o du¿ej wydajnoœci, w których godzinowe

zu¿ycie paliwa wynosi nawet kilkadziesi¹t ton. Zastêpu-

j¹c czêœæ paliwa naturalnego paliwem alternatywnym tyl-

ko w iloœci kilkunastu procent uzyskuje siê strumieñ pa-

liwa alternatywnego podawanego do pieca w iloœci kilku

ton na godzinê. Wspó³spalaj¹c paliwo alternatywne za-

chowane musz¹ byæ w sposób ci¹g³y stabilne, termicz-

ne parametry pracy instalacji. Oznacza to, ¿e dozowanie

paliwa alternatywnego, je¿eli ju¿ zosta³o rozpoczête, po-

winno byæ kontynuowane ci¹gle przez co najmniej kilka

dni, przy zachowaniu sta³ej proporcji w stosunku do

podstawowego paliwa naturalnego, a œciœlej sta³ej pro-

porcji pomiêdzy iloœci¹ ciep³a wprowadzanego do insta-

lacji piecowej przez paliwo podstawowe i alternatywne.

Z uwarunkowañ tych wynikaj¹ wymagania dla instalacji

spalania paliw alternatywnych.

····· Magazyn paliw alternatywnych musi mieæ odpowied-

ni¹ wielkoœæ, zapewniaj¹c¹ zgromadzenie paliwa al-

ternatywnego w iloœci zabezpieczaj¹cej ci¹g³e jego

dozowanie do instalacji piecowej. Magazyn musi za-

pewniaæ przechowywanie paliwa alternatywnego

w sposób chroni¹cy je przed przedostawaniem siê do

otoczenia i spe³niaæ wymagania odnoœnie zabezpie-

czenia przeciwpo¿arowego, bezpieczeñstwa obs³ugi,

itp.

INSTALACJA DO SPALANIA PALIW ALTERNATYWNYCH

····· Transport paliwa do instalacji piecowej odbywaæ siê

musi przy zastosowaniu urz¹dzeñ zapewniaj¹cych nie-

przedostawanie siê paliwa alternatywnego do otoczenia.

····· Dozowanie paliwa alternatywnego do instalacji piecowej

odbywaæ siê musi za pomoc¹ urz¹dzeñ wa¿¹co – do-

zuj¹cych, sterowanych centralnie zapewniaj¹cych dozo-

wanie w sta³ej proporcji do paliwa podstawowego.

····· Ca³a instalacja spe³niaæ musi wymagania odnoœnie

ochrony œrodowiska i BHP.

Nowoczesny palnik pieca do
wypa³u klinkieru.

Instalacja do podawania paliwa alternatywnego.

Magazyn paliw alternatywnych.
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Jakość produktu
Klinkier cementowy, oprócz podstawowych pierwiast-

ków tworz¹cych minera³y klinkierowe, zawiera w swoim

sk³adzie ca³y szereg pierwiastków wystêpuj¹cych w surow-

cach lub w paliwie jako zanieczyszczenia. S¹ to tak zwane

sk³adniki akcesoryczne. Sk³adniki te wchodz¹ w sk³ad sieci

krystalicznej minera³ów klinkierowych. W niewielkich ilo-

œciach niektóre z nich wp³ywaj¹ korzystnie na w³asnoœci

klinkieru cementowego. W wiêkszych iloœciach mog¹ jed-

nak powodowaæ pogorszenie tych w³asnoœci. Przyk³adem

jest tu ZnO, który nawet przy niewielkich zawartoœciach

powa¿nie obni¿a wytrzyma³oœæ cementu.

Z tego powodu zawartoœæ w paliwie alternatywnym

pierwiastków wp³ywaj¹cych niekorzystnie na w³asnoœci

klinkieru musi byæ kontrolowana. Jeœli ich iloœæ by³aby

na tyle du¿a, ¿e absorbowane przez klinkier w procesie

wypalania wp³ywa³yby niekorzystnie na jego w³asnoœci,

wówczas paliwo takie nie mo¿e byæ stosowane, wzglêd-

nie mo¿e byæ stosowane, ale tylko w ograniczonych

iloœciach.

Ciągłość pracy pieca
Niektóre zanieczyszczenia wystêpuj¹ce w surowcach

i paliwie maj¹ zdolnoœæ do tworzenia w instalacji pieco-

wej tak zwanych obiegów, w wyniku których, g³ównie

w dolnych cyklonach i na wlocie do pieca instalacji

metody suchej, ich koncentracja wzrasta nawet kilka-

dziesi¹t razy. Prowadzi to do tworzenia siê napieków

i narostów wewn¹trz instalacji, zak³ócaj¹cych pracê pieca,

a nawet stwarzaj¹cych koniecznoœæ jego zatrzymania.

S¹ to g³ównie zwi¹zki chloru, sodu i potasu. Z tego

powodu ogranicza siê ich iloœæ jak¹ mo¿na wprowadziæ

do instalacji piecowej. Ju¿ wczeœniej wspomniano, ¿e

iloœæ wprowadzanego do instalacji chloru, w przypadku

standardowego pieca metody suchej, nie powinna prze-

kraczaæ 0,02% w stosunku do klinkieru. Ograniczenie

to jest aktualne równie¿ w przypadku stosowania pali-

wa alternatywnego. Iloœæ wprowadzanego chloru z su-

rowcami, paliwem podstawowym i alternatywnym nie

mo¿e przekraczaæ podanej wartoœci. Paliwa alternatyw-

ne zawieraj¹ce wiêksze iloœci chloru mog¹ byæ stoso-

wane tylko w iloœciach wynikaj¹cych z ³¹cznego bilan-

su chloru wprowadzanego do instalacji piecowej.

Przedstawione wy¿ej ograniczenia wskazuj¹, ¿e sk³ad

chemiczny paliw alternatywnych, w tym zawartoœæ

CZY PRZEMYSŁ CEMENTOWY MOŻE SPALAĆ WSZYSTKIE
PALIWA ALTERNATYWNE?

w nich sk³adników œladowych, nie jest obojêtny z punktu

widzenia jakoœci wypalanego klinkieru czy te¿ ci¹g³oœci

pracy instalacji piecowej. Sk³ad ten musi byæ dok³adnie

okreœlony i kontrolowany zarówno przez producenta czy

dostawcê paliwa alternatywnego, jak te¿ przez cemen-

towniê. Ograniczenia co do sk³adu chemicznego paliwa

alternatywnego s¹ spraw¹ indywidualn¹ dla ka¿dej in-

stalacji piecowej. Brane s¹ przy tym pod uwagê: zawar-

toœci sk³adników œladowych w surowcach do produkcji

klinkieru cementowego oraz paliwie podstawowym i al-

ternatywnym, rodzaj instalacji piecowej, a tak¿e sposób

i miejsce podawania paliwa alternatywnego do instalacji.

Paliwo alternatywne.

Nielegalne wysypisko, Ma³opolska.




