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Abstract
The mixtures of portland cement with by-pass cement kiln dust (CBPD) were investigated. The rate of heat evolution on the hydration
of this mixture, as well as the chemical shrinkage, rheological properties and strength development were examined. The substitution of
low amount of cement (up to 10%) by the kiln dust does not affect practically the properties of cement based composites with respect to
setting or hardening. At higher amount of kiln dust the hydration process is accelerated because of the presence of well soluble components, however, the “dissolution” effect is also observed. The experiments with some carbonate waste material have been maintained
with the aim to reduce the effect of soluble, aggressive salts that accelerate the hydration from one side, but contribute to the corrosion
process from another one.
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KINETYKA HYDRATACJI CEMENTU W OBECNOĝCI WYBRANYCH DODATKÓW I DOMIESZEK
W pracy przeprowadzono badania porównawcze hydratacji mieszanek spoiwowych zawierających, oprócz cementu portlandzkiego,
róĪne iloĞci pyáu z odpylania gazów bocznikowanych z instalacji pieca obrotowego do produkcji klinkieru. Wykonano pomiary kalorymetryczne ilustrujące kinetykĊ hydratacji, badanie wytrzymaáoĞci na Ğciskanie zapraw i zaczynów, badanie skurczu chemicznego, badania
wáaĞciwoĞci reologicznych zaczynów cementowych i mikrostruktury. Spodziewano siĊ potwierdzenia dziaáania pyáu jako substytutu cementu lub nawet jako Ğrodka przyĞpieszającego twardnienie. Przeprowadzone badania wykazują, Īe pyá wprowadzony w niewielkich
iloĞci jako zamiennik cementu (do 10% masy spoiwa) nie zmienia praktycznie podstawowych cech uĪytkowych zapraw cementowych
(wiązanie, wytrzymaáoĞü). WiĊksze iloĞci pyáu, poza przyĞpieszeniem wydzielania ciepáa jako miary postĊpu hydratacji cementu, zmieniają wáaĞciwoĞci materiaáu, co jest skutkiem obecnoĞci skáadników rozpuszczalnych, oddziaáujących na hydratacjĊ mineraáów klinkierowych.
Nie jest teĪ bez znaczenia obecnoĞü cząstek pyáu o innym skáadzie, jak równieĪ efekt ”rozcieĔczenia” materiaáem o sáabej aktywnoĞci.
W pracy podjĊto teĪ próbĊ uzupeánienia dodatku pyáu materiaáem wĊglanowym, co pozwoliáoby zredukowaü i związaü zawartoĞü skáadników szkodliwych.
Sáowa kluczowe: pyá z instalacji bocznikowania gazów, cement, hydratacja, ciepáo hydratacji, wytrzymaáoĞü na Ğciskanie
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1. Wprowadzenie

1. Introduction

Procesy technologiczne produkcji cementu związane
są ze znaczną emisją pyáów mineralnych. Na początku lat
90-tych emisja pyáów wynosiáa ok. 5 kg na tonĊ cementu,
w roku 2005 – 0,135 kg na tonĊ cementu, w roku 2006 i 2007
– ok. 0,130 kg na tonĊ cementu. W 2008 r. procesowa, roczna emisja pyáów wyniosáa 1337 ton; stanowi to emisjĊ na poziomie 79 gramów pyáu na tonĊ wyprodukowanego w Polsce
cementu; emisja pyáów z instalacji piecowych byáa mniejsza
i wynosiáa okoáo 65 gramów na tonĊ klinkieru. Emisja pyáów
i gazów z instalacji objĊta jest tzw. dyrektywą IPPC, obejmującą zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich
kontrolĊ.
W przemyĞle cementowym generowane są róĪne rodzaje pyáów. Pyáy powstają w trakcie homogenizacji surowców
i przygotowania paliwa. Pyáy z pieców do wypalania klinkieru
pochodzą z instalacji odpylających pieca i z instalacji bocznikowania gazów, oznaczane skrótem z jĊzyka angielskiego
CBPD (cement by-pass dust).

Technological processes in cement manufacturing are
generally involved in the emission of mineral dust. In the
beginning of 90-ties, the dust emission in Poland was approximately as high as 5 kg per one ton of cement. In 2005
it has been reduced up to 0,135 kg/t of cement; in 2006 and
2007 – ca. 0,130 kg/t each year. In 2008 the total annual
dust emission from the process was 1337 t; it means that
the amount of dust emitted per 1 ton of cement was 79 g.
The average emission of dust from cement kiln installations
was lower: ca. 65 g per 1 t of cement clinker. The emission is
subjected to the European Community Integrated Program
of Pollution Control.
Different types of dust are generated in cement industry.
Some amount of them is delivered in raw materials and fuel
processing. The dust from a clinker kiln is collected in the kiln
de-dusting system or separated by the by-pass gas installation.
The latter one delivers the cement by-pass dust (CBPD), being
the subject of this contribution.

