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Streszczenie
W pracy przedstawiono wpáyw staáych paliw alternatywnych RDF wprowadzanych przez gáówny palnik pieca obrotowego na procesy
zachodzące w przemysáowej instalacji piecowej, w której wytwarzany jest klinkier portlandzki. Omówiono zmiany klinkieru, jakie powoduje
wspóáspalanie paliw alternatywnych z paliwem wĊglowym. W oparciu o wyniki badaĔ cementu portlandzkiego CEM I 42,5R wykazano,
Īe otrzymywany w omawianej instalacji klinkier portlandzki zapewnia uzyskanie cementów o poĪądanych wáaĞciwoĞciach uĪytkowych.
Sáowa kluczowe: paliwa alternatywne, RDF, wspóáspalanie, klinkier portlandzki, cementy powszechnego uĪytku

THE EFFECT OF ALTERNATIVE FUELS ON THE OPERATION OF PORTLAND CEMENT CLINKER KILN
INSTALLATION AND THE PROPERTIES OF COMMON CEMENTS
The effect of solid alternative fuels RDF introduced by the main burner to the rotary cement clinker kiln on processes occurring in the
installation was studied. The change of cement clinker properties, resulting from the use of alternative fuel co-processed with the coal one
was discussed. It has been found that the Portland cement CEM I 42.5 produced from the clinker obtained in this system complies well
with the standard quality requirements.
Keywords: Alternative fuels, RDF, Co-processing, Portland cement clinker, Common cements

1. Wprowadzenie
Koszty paliw spalanych w instalacjach piecowych wytwarzających klinkier portlandzki w znacznej mierze ksztaátują
nakáady ponoszone na produkcjĊ cementów powszechnego uĪytku. Jednym ze sposobów ich ograniczenia jest
zastąpienie czĊĞci tradycyjnych paliw kopalnych staáymi
paliwami alternatywnymi, którymi są najczĊĞciej odpowiednio przetworzone odpady, de¿niowane jako rozdrobnione,
palne ciaáa staáe, naleĪące do grupy odpadów innych niĪ
niebezpieczne o kodzie 19 12 10 [1]. Paliwa te poza ograniczeniami higienicznymi powinny speániaü nastĊpujące
wymagania [2]:
– wartoĞü opaáowa > 17 MJ/kg,
– wilgotnoĞü < 20%,
– zawartoĞü popioáu < 18%,
– zawartoĞü siarki < 0,5%,
– zawartoĞü Cl – < 0,8%.
Wykorzystanie paliw alternatywnych w cementowniach
przynosi nie tylko okreĞlone zyski ekonomiczne, ale jest równieĪ dziaáaniem proekologicznym. KorzyĞci Ğrodowiskowe
wynikają gáównie z [3]:
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– ograniczenia eksploatacji zasobów nieodnawialnych
paliw kopalnych,
– oszczĊdnoĞci w zuĪyciu energii koniecznej do wydobycia i transportu paliw kopalnych oraz rozdrabniania wĊgla,
– redukcji emisji dwutlenku wĊgla do atmosfery,
– zmniejszenia iloĞci odpadów deponowanych na skáadowiskach.
Wspóáspalanie w instalacjach piecowych paliw alternatywnych wraz z paliwami tradycyjnymi wymaga jednak znacznych nakáadów inwestycyjnych przeznaczonych gáównie na
wybudowanie niezbĊdnej infrastruktury (magazyny, urządzenia transportujące i dozujące paliwa do instalacji piecowych)
oraz wzmoĪonej kontroli jakoĞci paliw. Kontroluje siĊ skáad
dostarczanych paliw oraz zgodnoĞü z kryteriami jakie muszą
speániaü paliwa alternatywne, aby wypalanie klinkieru portlandzkiego przebiegaáo bez zakáóceĔ. Warunki sine quibus
non uĪycia paliw alternatywnych są nastĊpujące: spalanie
paliw alternatywnych nie moĪe wpáywaü negatywnie na pracĊ instalacji piecowych ani na jakoĞü wytwarzanego klinkieru
oraz nie moĪe powodowaü zwiĊkszenia zanieczyszczeĔ emitowanych do atmosfery, zaĞ produkt koĔcowy – cement, musi
speániaü wszystkie wymagania odnoĞnych norm PN-EN [4].
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Tabela 1. Skáad chemiczny pyáów z by-passu badanej instalacji piecowej.
Table 1. The chemical composition of bypass dust derived from a kiln.
Okres pracy
instalacji piecowej

StopieĔ substytucji paliwa wĊglowego
paliwem alternatywnym [%]

Straty praĪenia
[%]

SO3
[%]

K2O
[%]

Na2O
[%]

Cl –
[%]

Rok I

35,71

9,62

5,49

18,69

0,32

7,04

Rok II

43,66

10,47

6,74

21,79

0,43

8,51

O wpáywie paliw alternatywnych na przebieg wypalania klinkieru portlandzkiego i ksztaátowanie siĊ jego wáaĞciwoĞci,
a w konsekwencji równieĪ o cechach uĪytkowych wytworzonych cementów, decydują w duĪej mierze nie tylko skáad
i wáaĞciwoĞci paliwa, ale równieĪ stopieĔ substytucji paliw
tradycyjnych paliwami alternatywnymi.
ZuĪycie paliw alternatywnych w przemyĞle cementowym
systematycznie roĞnie. W Polsce w 2000 roku w wyniku
spalania tego rodzaju paliw uzyskano jedynie 2% energii
koniecznej do wypalania klinkieru portlandzkiego. W 2008
roku byáo to juĪ 26% (Ğrednia dla krajów Unii Europejskiej –
21%), zaĞ w 2012 roku – 46%, podczas gdy w UE wartoĞü
ta wynosiáa 36% [5]. Aktualnie paliwa alternatywne zaspakajają w Polsce ponad 50% caákowitego zapotrzebowania
cementowni na paliwo technologiczne, zaĞ w niektórych
instalacjach piecowych iloĞü energii uzyskiwanej z paliw alternatywnych siĊga nawet 85% [5]. Jednym ze Ĩródeá paliw
alternatywnych są odpowiednio wyselekcjonowane i przetworzone odpady komunalne. Krajowe cementownie spalają
obecnie okoáo 10% masy tych odpadów [5]. Jest oczywiste,
Īe wprowadzenie do instalacji piecowej paliw alternatywnych nie pozostaje bez wpáywu na warunki jej pracy, a skáadniki popioáu z tych paliw wbudowujące siĊ w struktury faz
tworzących klinkier portlandzki, zwáaszcza przy duĪej iloĞci
spalanych paliw alternatywnych, mogą wywieraü wpáyw na
cechy uĪytkowe wytwarzanych cementów.
Celem pracy jest omówienie wpáywu staáych paliw alternatywnych dozowanych pneumatycznie przez gáówny
palnik pieca obrotowego i wspóáspalanych z wĊglem na
procesy zachodzące w przemysáowej instalacji piecowej
oraz na zmiany, jakie zachodzą w klinkierze portlandzkim
wytwarzanym w tej instalacji. W pracy przedstawiono równieĪ wyniki badaĔ cech uĪytkowych cementów portlandzkich
CEM I 42,5R, wyprodukowanych z klinkieru uzyskanego
w badanej instalacji przemysáowej.

2. Wpáyw paliw alternatywnych na pracĊ
instalacji piecowej i skáad klinkieru
portlandzkiego
Zmiany warunków pracy stanowiącej przedmiot zainteresowania instalacji piecowej nastĊpujące w wyniku wprowadzenia do niej paliw alternatywnych uzaleĪnione są
gáównie od skáadu chemicznego paliwa, jego rozdrobnienia
oraz stopnia substytucji paliwa wĊglowego paliwem alternatywnym. Bardzo czĊsto jako cechy paliw alternatywnych,
determinujące ich wpáyw na procesy zachodzące podczas
wypalania klinkieru portlandzkiego, wymieniane są równieĪ
pochodne skáadu chemicznego paliw – wartoĞü opaáowa,
wilgotnoĞü paliwa oraz zawartoĞü popioáu w paliwie.
Skáad chemiczny paliw alternatywnych stosowanych
w przemyĞle cementowym jest znacznie zróĪnicowany,

a jego staáa kontrola w cementowniach – przy zaáoĪeniu, Īe
paliwa nie zawierają substancji trujących i niebezpiecznych
– ogranicza siĊ zazwyczaj do oznaczenia zawartoĞci Cl-,
alkaliów (Na2O i K2O) oraz P2O5. Przy znacznej substytucji
paliwa wĊglowego paliwem alternatywnym konieczna jest
równieĪ kontrola skáadu chemicznego popioáu z paliwa alternatywnego, ze wzglĊdu na jego wpáyw na skáad namiaru
surowcowego wprowadzanego do pieca.
NajpowaĪniejszym zagroĪeniem dla instalacji piecowej,
wynikającym z substytucji paliwa wĊglowego paliwem alternatywnym, jest nadmierny wzrost stĊĪeĔ skáadników lotnych
w gazach piecowych, gáównie związków chloru i alkaliów
[6]. W ich obecnoĞci obniĪa siĊ temperatura tworzenia eutektyków, zwiĊkszając ryzyko zaklejania siĊ wymienników
cyklonowych, oraz obserwuje siĊ tworzenie pierĞcieni w piecu obrotowym, co prowadzi do blokowania przepáywu mąki
surowcowej w instalacji piecowej [7]. Skáadniki lotne mogą
równieĪ dyfundowaü do wymurówki ogniotrwaáej, powodując jej degradacjĊ. W celu ograniczenia wpáywu substancji
lotnych na pracĊ instalacji piecowych instalacje te są wyposaĪane w by-passy, których zadaniem jest wyprowadzanie
z ukáadu nadmiaru związków chloru i alkaliów. W Tabeli 1
podano przykáady Ğredniorocznej zawartoĞci Cl-, SO3, Na2O
i K2O w pyáach wyprowadzanych przez by-pass badanej instalacji piecowej przy róĪnych stopniach substytucji paliwa
wĊglowego paliwem alternatywnym.
Bardzo waĪnym czynnikiem wpáywającym na pracĊ
instalacji piecowej jest czas spalania siĊ cząstek paliw
alternatywnych, który zaleĪy gáównie od rozdrobnienia,
skáadu chemicznego, gĊstoĞci objĊtoĞciowej oraz charakteru ich powierzchni. NajczĊĞciej uĪywane w polskim
przemyĞle cementowym staáe paliwa alternatywne RDF
(ang. refuse derived fuel – paliwo z odpadów) stosunkowo
trudno ulegają zapáonowi. Najszybciej spalają siĊ frakcje
najdrobniejsze i lekkie – folie, Ğcinki papieru, itp., znacznie
wolniej frakcje grubsze – guma, kawaáki twardego plastiku,
które wydáuĪają páomieĔ palnika piecowego. CzĊĞci niepalne zawarte w paliwach stanowią balast i przechodzą do
popioáu [8]. Cząstki paliwa o wiĊkszej gĊstoĞci oraz maáej
powierzchni zewnĊtrznej czĊsto wypadają z páomienia
przed caákowitym spaleniem [9]. Cząstki te spadając na
wypalany materiaá tworzą lokalne obszary o niedoborze
tlenu, redukują kationy Fe(III) do Fe(II), zmieniając tym
samym ich promieĔ jonowy. UmoĪliwia to jonom Fe(II)
wbudowanie siĊ w wysokiej temperaturze w strukturĊ alitu – podstawowej fazy klinkieru portlandzkiego. Powtórne
ich utlenienie do Fe(III) podczas cháodzenia klinkieru powoduje rozkáad alitu na krzemian dwuwapniowy C2S oraz
tlenek wapnia [2]. W wyniku rozkáadu alitu moĪe powstaü
zarówno polimor¿czna odmiana ȕ-C2S, wolniej niĪ alit
reagująca z wodą, jak i pozbawiona wáaĞciwoĞci hydraulicznych odmiana Ȗ-C2S. Konsekwencją jest obniĪenie
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wytrzymaáoĞci wczesnej cementów oraz zmiana ich barwy,
gdyĪ fazy zawierające jony Fe(II) tworzą brązowe rdzenie
w ziarnach klinkieru. Przykáady takich ziaren przedstawiono na Rys. 1.
Wymiary cząstek staáych paliw alternatywnych nie powinny przekraczaü 40 mm. Do cementowni są dostarczane jednak paliwa, które nie zawsze speániają te wymagania. Stwarza to duĪe trudnoĞci w dozowaniu paliw i moĪe spowodowaü
awariĊ instalacji zasilającej. W przypadku stwierdzenia w paliwach frakcji ponadwymiarowych, paliwa takie są zawracane
do dostawców [10]. Przykáady tzw. nadgabarytów w staáych
paliwach alternatywnych przedstawiono na Rys. 2.

Wprowadzenie paliw alternatywnych do palnika gáównego
wydáuĪa páomieĔ, a tym samym strefĊ spiekania. WydáuĪa
siĊ równieĪ czas przebywania wypalanego materiaáu w stre¿e najwyĪszych temperatur panujących w piecu obrotowym.
Zmiany te sprzyjają rozrostowi krysztaáów alitu i ograniczają
zdefektowanie ich struktury [9]. Konsekwencją takich zmian
jest obniĪenie wytrzymaáoĞci początkowych cementów oraz
wzrost ich wytrzymaáoĞci koĔcowych. RównoczeĞnie jednak paliwa alternatywne mogą prowadziü do przeciwstawnych zmian aktywnoĞci faz klinkierowych, gdyĪ powstające
z nich popioáy są noĞnikiem szeregu metali i niemetali, które
wbudowując siĊ w struktury faz klinkierowych zwiĊkszają
stopieĔ ich zdefektowania, a takĪe stabilizują okreĞlone odmiany polimor¿czne krzemianu trójwapniowego i krzemianu
dwuwapniowego. Wywierają równieĪ wpáyw na temperaturĊ
tworzenia siĊ lokalnych eutektyków. Wszystkie te zmiany
nie pozostają bez wpáywu na reaktywnoĞü faz klinkierowych
w ukáadach cement – woda i na ksztaátowanie siĊ podstawowych cech uĪytkowych cementów [11].
Omawiając wpáyw poszczególnych pierwiastków wprowadzanych w wyniku spalania paliw alternatywnych do
klinkieru portlandzkiego szczególną uwagĊ naleĪy zwróciü
na fosfor, którego zawartoĞü w popiele z paliw alternatywnych jest stosunkowo duĪa, zwáaszcza gdy w skáad
tych paliw wchodzą osady Ğciekowe lub mączka kostna.
Przykáadowe zawartoĞci P2O5 w paliwach alternatywnych
podano w Tabeli 2.
Jony fosforanowe w sposób uprzywilejowany wbudowują siĊ w struktury krzemianu dwuwapniowego, stabilizując
w zaleĪnoĞci od zawartoĞci P2O5 fazĊ ȕ-C2S lub Į’-C2S

Rys. 1. Ziarna klinkieru portlandzkiego o brązowych rdzeniach.
Fig. 1. Clinker granules with brown cores.

Rys. 2. Przykáady nadgabarytów w staáych paliwach alternatywnych.
Fig. 2. Examples of oversize components in alternative fuels.
Tabela 2. ZawartoĞü P2O5 w róĪnych rodzajach paliw alternatywnych.
Table 2. The P2O5 content in various types of alternative fuels.
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Rodzaj paliwa alternatywnego

ZawartoĞü P2O5 [%]

ħródáo

Mączka kostna

1,3-4,6

[1]

Osady Ğciekowe

3,1

[1]

RDF 1

1,34

badania wáasne

RDF 2

1,26

badania wáasne

RDF 3

1,17

badania wáasne
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oraz Į-C2S [12]. RównoczeĞnie zmniejsza siĊ zawartoĞü
alitu w klinkierze portlandzkim [2]. Fazy krzemianowe, zawierające w swej strukturze jony fosforanowe, wykazują
mniejszą aktywnoĞü hydrauliczną. Wzrost zawartoĞci P2O5
w klinkierze portlandzkim powyĪej 1% obniĪa zarówno
wytrzymaáoĞci początkowe, jak i koĔcowe cementów wytwarzanych z tych klinkierów. WydáuĪa siĊ równieĪ czas
wiązania cementów.
DuĪym utrudnieniem w sterowaniu wypalaniem klinkieru
portlandzkiego są róĪnice wartoĞci opaáowej poszczególnych
partii paliw alternatywnych. Zapewnienie wáaĞciwych warun-

ków termicznych w stre¿e spiekania pieca obrotowego wymaga, aby minimalna wartoĞü opaáowa paliwa wprowadzanego do palnika gáównego nie byáa niĪsza niĪ 22-24 MJ/kg
[7, 13]. W praktyce przemysáowej wartoĞci opaáowe paliw alternatywnych zmieniają siĊ jednak w szerokich zakresach
(zazwyczaj są niĪsze). Wymusza to ciągáe korekty skáadu
paliw i ogranicza stopieĔ substytucji paliwa wĊglowego paliwami alternatywnymi. Przykáad zmian wartoĞci opaáowej paliw
alternatywnych dostarczanych do badanej instalacji piecowej
przez jednego dostawcĊ w okresie póá roku przedstawiono
na Rys. 3.

Rys. 3. WartoĞü opaáowa paliw alternatywnych dostarczanych do cementowni przez jednego producenta w okresie szeĞciu kolejnych
miesiĊcy.
Fig. 3. Changes of the calori¿c value of alternative fuel supplied to a cement plant by one manufacturer over a six months.

Rys. 4. WytrzymaáoĞci na Ğciskanie cementu CEM I 42,5R po 28 dniach twardnienia.
Fig.4. Compressive strength of OPC CEM I 42,5R after 28 days of hardening.
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Tabela 3. ĝrednioroczne wyniki oznaczeĔ czasu wiązania cementów CEM I 42,5R.
Table 3. Average annual results of setting time of OPC CEM I 42,5 R.

Analizowany
okres

ĝredni stopieĔ substytucji
paliwa wĊglowego paliwem
alternatywnym [%]

początek

koniec

Próba referencyjna

0

145

204

Rok 1

14,38

158

219

Rok 2

25,01

166

222

Rok 3

35,71

174

223

Rok 4

43,66

185

236

3. WáaĞciwoĞci cementów
wyprodukowanych z klinkieru
portlandzkiego wytworzonego w instalacji
piecowej, w której spalane są paliwa
alternatywne
Wpáyw paliw alternatywnych na skáad i jakoĞü klinkieru
portlandzkiego wytwarzanego w instalacjach przemysáowych, a tym samym wpáyw tych paliw na wáaĞciwoĞci uĪytkowe cementów powszechnego uĪytku produkowanych z tego
klinkieru są trudne do przewidzenia. Obserwowane zmiany
starano siĊ oszacowaü w oparciu o Ğrednioroczne wyniki badaĔ podstawowych cech uĪytkowych cementu portlandzkiego CEM I 42,5R. Badania obejmowaáy oznaczenia czasów
początku i koĔców wiązania cementów oraz wytrzymaáoĞci
koĔcowej na Ğciskanie po 28 dniach twardnienia. Wyniki
badaĔ przedstawiono w Tabeli 3 oraz na Rys. 4.

4. Podsumowanie
Wykorzystanie paliw alternatywnych w przemyĞle cementowym obok niewątpliwych korzyĞci ekonomicznych
i Ğrodowiskowych stwarza szereg problemów w prowadzeniu wypalania klinkieru portlandzkiego, wpáywa równieĪ na
jego jakoĞü, a tym samym na wáaĞciwoĞci uĪytkowe wytwarzanych cementów. Wspóáspalanie z wĊglem paliw alternatywnych wymaga staáej kontroli ich uziarnienia oraz skáadu
chemicznego, a zwáaszcza systematycznego oznaczania
zawartoĞci Cl-, K2O, Na2O i P2O5, które nie mogą przekroczyü okreĞlonych wielkoĞci. Wzrastający stopieĔ substytucji
paliwa wĊglowego staáymi paliwami alternatywnymi, który
w badanej instalacji piecowej osiągnąá okoáo 44%, nie spowodowaá niekorzystnych zmian wáaĞciwoĞci klinkieru portlandzkiego. Cementy powszechnego uĪytku wytwarzane
z klinkieru wyprodukowanego w tej instalacji speániają wymagania odnoĞnych norm przedmiotowych. Badając cechy
uĪytkowe cementu portlandzkiego CEM I 42,5R stwierdzono, Īe Ğrednioroczne wytrzymaáoĞci koĔcowe tego cementu
rosáy wraz ze wzrastająca iloĞcią spalanych paliw alternatywnych. W tym samym okresie stwierdzono wydáuĪenie
czasu początku i koĔca wiązania CEM I 42,5R. ZáoĪonoĞü
ukáadu cement – woda, nie pozwala na jednoznaczne okreĞlenie przyczyn obserwowanych zmian cech uĪytkowych
cementu. Wydaje siĊ, Īe doniosáą rolĊ w zwiĊkszeniu wytrzymaáoĞci koĔcowej cementów mogą odgrywaü zmiany
struktury faz klinkierowych, nastĊpujące w wyniku wydáu-
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Czas wiązania CEM I 42,5R [min]

Īenia strefy spiekania w piecu obrotowym, spowodowanego spalaniem w nim paliw alternatywnych. Zmiana czasu
wiązania cementu wynikają natomiast prawdopodobnie ze
wzrostu zawartoĞci P2O5 w klinkierze portlandzkim, a takĪe
wpáywu na hydratacjĊ cementu jonów niektórych metali ciĊĪkich, wprowadzanych do klinkieru wraz z popioáem z paliw
alternatywnych.
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