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Streszczenie
Przemiaá jest najbardziej energocháonną operacją technologiczną podczas produkcji cementu. Od wielu lat dominującą rolĊ odgrywa
máyn rurowo-kulowy. Rosnące koszty energii wymuszają poszukiwanie nowszych, bardziej energooszczĊdnych metod przemiaáu. W artykule
przedstawiono aktualny stan technik mielenia cementu oraz podano przykáad wykorzystania nowoczesnych, wydajnych i energetycznie
oszczĊdnych urządzeĔ w Cementowni ODRA. Zmodernizowana linia przemiaáowa przyniosáa przedsiĊbiorstwu wiele wymiernych korzyĞci,
takich jak niĪsze jednostkowe zuĪycie energii na przemiaá, wzrost zdolnoĞci produkcyjnej i poprawĊ parametrów jakoĞciowych cementu.
Sáowa kluczowe: przemiaá, mielenie cementu, máyn rurowo-kulowy, máyn pionowy rolowo-misowy, Cementownia ODRA

TECHNICAL PROGRESS IN CEMENT MILLING TECHNOLOGY ON AN EXAMPLE
OF THE ODRA CEMENT PLANT
Milling is the most energy-consuming technological operation of cement production. Tube ball mills have played dominant role in the
cement technology since many years. Ascending costs of energy force searching for new, more energy-saving milling methods. The current
state of the cement milling techniques is shown in the paper, together with an example of modern, productive and energy-saving installations
used in the ODRA Cement Plant. The modernized milling line brought the plant many advantages, including the lowered unitary energy
consumption, the increased productivity, and the improvement of cement quality parameters.
Keywords: Milling, Cement milling, Tube ball mill, Vertical roller pan mill, ODRA Cement Plant

1. WstĊp
Procesy przemiaáu są najbardziej energocháonnymi operacjami technologicznymi podczas produkcji cementu. Przemielane materiaáy to surowce do produkcji klinkieru, paliwo
technologiczne oraz cement. W celu wyprodukowania 1 tony
cementu naleĪy zmieliü ponad 2,6 tony róĪnych materiaáów.
àącznie ponad 60% energii elektrycznej zuĪywanej podczas
produkcji cementu stanowią procesy przemiaáu [1]. Nie dziwi
zatem fakt, Īe od początku procesowi temu towarzyszy ciągáy
rozwój dąĪący zarówno do obniĪania zuĪycia energii, jak i do
zwiĊkszania wydajnoĞci.
Od lat dominującą rolĊ w procesie przemiaáu cementu
odgrywa máyn rurowo-kulowy [2]. Charakterystyczne dla niego niskie koszty utrzymania, prostota obsáugi, a takĪe duĪa
niezawodnoĞü ruchowa stawiają go na czele listy urządzeĔ
mielących wspóáczesnego przemysáu. Utrzymanie tej pozycji jest moĪliwe dziĊki ciągáemu udoskonalaniu rozwiązaĔ
technicznych máyna. Mimo, iĪ wiele czynników wskazuje,
Īe popularnoĞü máyna kulowego nie jest zagroĪona to coraz
wiĊkszą rolĊ zaczynają odgrywaü inne urządzenia rozdrab-

niające, takie jak pionowy máyn rolowo-misowy, prasa walcowa czy poziomy máyn rurowo-walcowy typu Horomill [3].
Dziaáania w zakresie rozwoju i modernizacji przemiaáu
cementu są istotne zarówno z uwagi na poprawĊ aspektów
ekonomicznych przedsiĊbiorstwa, jak i ograniczenia jego
negatywnego wpáywu na naturalne Ğrodowisko. Produkcja
cementu wiąĪe siĊ bowiem z emisją haáasu, zapylenia, a takĪe wibracji [4]. Istotne jest wiĊc szukanie nowych rozwiązaĔ
i sposobów zapobiegania i zmniejszania niekorzystnego
oddziaáywania na Ğrodowisko. Byáo to jednym z powodów, dla
których Cementownia ODRA podjĊáa decyzjĊ o modernizacji
linii przemiaáu cementu.

2. Rodzaje urządzeĔ mielących
2.1. Máyn rurowo-kulowy
W obrĊbie cylindrycznej czĊĞci máyna rurowo-kulowego
wyróĪnia siĊ trzy gáówne elementy biorące udziaá w przemiale: walczak wraz z wykáadziną pancerną, przegroda
miĊdzykomorowa oraz mielniki (Rys.1). Rozwój techniki
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Rys. 1. Máyn rurowo-kulowy dwukomorowy [5].
Fig. 1. Double chamber tube ball mill [5].

spowodowaá, Īe kaĪdy z tych elementów przeszedá szereg
ulepszeĔ. W przypadku mielników udoskonalenia dotyczyáy
gáównie zastosowania nowych, trwalszych materiaáów, umoĪliwiających redukcjĊ iloĞci postojów na uzupeánianie straconego áadunku mielników w czasie pracy máyna. Natomiast
dla páyt pancernych i przegród poza nowymi materiaáami
opracowano równieĪ nowe rozwiązania konstrukcyjne [6].
Pierwsze máyny kulowe byáy jednokomorowe [7], a ich
dáugoĞü nie przekraczaáa 1,2 m przy Ğrednicy 1,0 m. Rozwój metalurgii i produkcja wysokiej jakoĞci stali pozwoliáy
konstruktorom zwiĊkszyü dáugoĞü walczaka w stosunku do
jego Ğrednicy i stworzyü wielokomorowe urządzenia mielące.
W latach 60-tych i 70-tych ubiegáego wieku powszechnie
stosowano máyny czterokomorowe (czasami nawet piĊciokomorowe). Aktualnie dziĊki zastosowaniu páyt samosortujących moĪliwe staáo siĊ zredukowanie iloĞci komór do
dwóch i zmniejszenie oporów przepáywu w máynie, co z kolei
korzystnie wpáynĊáo na wydajnoĞü urządzeĔ i wskaĨniki
zuĪycia energii [1].
Przegroda oddzielająca komory procesowe w máynie
zapewnia równomierny przepáyw rozdrobnionego materiaáu
oraz zapobiega przesypywaniu siĊ mielników miĊdzy komorami. Początkowo byáa to konstrukcja jednopáytowa z otworami szczelinowymi, których wielkoĞü i ksztaát poprzecznego
przekroju dobierano w taki sposób, aby zapobiec efektowi
zatykania siĊ szczelin materiaáem [8]. Niestety na skutek
uderzeĔ mielników szczeliny te ulegaáy zawalcowaniu, co
powodowaáo zmniejszenie powierzchni czynnej przegrody
i utrudniaáo prawidáową pracĊ máyna w dáuĪszych okresach
czasu [3]. Wprowadzono nowoczesne przegrody dwupáytowe, których przewaga nad jednopáytowymi polegaáa na sortowaniu rozdrabnianego materiaáu i zawracaniu nadziarna do
ponownego zmielenia [1]. Wielu producentów wprowadziáo
swoje wáasne rozwiązania konstrukcyjne [3]. Przykáadowo
¿rma FLS w przestrzeni miĊdzypáytowej umieĞciáa sito,
na którym nastĊpuje sortowanie materiaáu [9], a szczeliny
wlotowe wzmocniáa wykáadziną pancerną [3]. Christian
Pfeiffer wykorzystaá regulatory (kierownice) do sterowania
strumieniem materiaáu, a w obszarach przyprzegrodowych
zastosowaá pierĞcienie poĞrednie odciąĪające przegrodĊ
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[10]. Firma Estanda swoją konstrukcjĊ wyposaĪyáa w dwa rodzaje kierownic podnoszących, którymi regulowana jest iloĞü
materiaáu w przegrodzie [11]. Rozwiązania konstrukcyjne ¿rm
podlegaáy zmianom równieĪ podczas eksploatacji w samych
cementowniach. Zmieniano ksztaáty lejków, kąty szczelin
w páytach czy elementy konstrukcyjne samych przegród.
DziĊki zastosowaniu nowych materiaáów do wykonania páyt
udaáo siĊ zwiĊkszyü powierzchniĊ czynną przegród (mniejsze
opory przepáywu), zachowując odpowiednią wytrzymaáoĞü na
udarnoĞü czy Ğcieranie, a co za tym idzie trwaáoĞü.
Wykáadzina pancerna máyna peáni nie tylko funkcjĊ
ochronną walczaka, ale takĪe funkcjĊ technologiczną [1].
Z uwagi na to duĪe znaczenie ma nie tylko trwaáoĞü stosowanych páyt, ale równieĪ ich ksztaát, który warunkuje kąt
podnoszenia mielników oraz ich sortowanie.
Wspóáczesne páyty wytwarza siĊ z materiaáów o wysokiej
odpornoĞci na uderzenia i Ğcieranie. Wysoko cenione są stale
stopowe, które utwardzają siĊ pod wpáywem uderzeĔ mielników [1]. Dobrej jakoĞci páyty pancerne mogą pracowaü 10 lat
bez koniecznoĞci ich wymiany [3]. Najsáabszym elementem
páyty jest sposób mocowania jej do walczaka máyna. Klasyczne mocowanie páyty za pomocą Ğrub znacznie osáabia
jej odpornoĞü. Dlatego coraz czĊĞciej stosuje siĊ systemy
czĊĞciowo lub caákowicie bezĞrubowe [2]. Zastosowanie páyt
samoklinujących siĊ nie jest jednak prostym zadaniem, gdyĪ
wymaga idealnego ksztaátu páaszcza máyna [3].
Obecnie dziĊki zastosowaniu páyt sortujących jako
mielniki stosuje siĊ wyáącznie kule. W porównaniu do lat
70-tych ubiegáego wieku Ğrednie zuĪycie mielników spadáo
o ponad 50% [12]. ZawdziĊczamy to nowym, trwalszym
materiaáom do produkcji mielników, a takĪe lepszej jakoĞci
ich wykonania.
Ulepszenia nie ominĊáy takĪe instalacji przemiaáowych.
W nowoczesnych cementowniach máyny kulowe nie pracują
juĪ samodzielnie, lecz są wspomagane dodatkowymi urządzeniami procesowymi. Powszechne staáo siĊ uĪycie separatorów i zmiana sposobu pracy máyna procesowego z ukáadu
otwartego na zamkniĊty. Separacja przemielanego materiaáu
prowadzi do przyrostu wydajnoĞci ukáadu, podwyĪsza stopieĔ
rozdrobnienia oraz poprawia strukturĊ skáadu ziarnowego.

POSTĉP TECHNIKI W TECHNOLOGII PRZEMIAàU CEMENTU NA PRZYKàADZIE CEMENTOWNI ODRA

W pierwszych separatorach mechanicznych, dziĞ nazywanych konwencjonalnymi, áopatki wentylatora wytwarzające
strumieĔ powietrza umieszczone byáy wewnątrz obudowy,
gdzie pracowaáy w warunkach wysokiego stĊĪenia pyáu [13].
Niestety takie rozwiązanie powodowaáo silną erozją jego
elementów. Staáo siĊ wiĊc oczywiste, Īe zmiana w konstrukcji
separatora konwencjonalnego jest konieczna. I tak od ponad
30 lat dostĊpne są separatory nowej generacji, w których powietrze separujące wytwarza wentylator (bądĨ wentylatory)
umieszczony poza obudową, a w komorze separacji odbywa
siĊ wyáącznie rozdziaá materiaáu [1].

2.2. Rozwój urządzeĔ mielących
Máyny kulowe obok wielu zalet, takich jak niezawodnoĞü,
staáoĞü parametrów i prostota obsáugi, posiadają powaĪną
wadĊ – energocháonnoĞü [14]. Przy obecnych kosztach
energii elektrycznej jest to bardzo powaĪny argument, przyczyniający siĊ do poszukiwania innych urządzeĔ mielących.
Pierwszym urządzeniem zmieniającym technologiĊ
przemiaáu bazującą na máynie kulowym byá zaprojektowany
w 1925 przez niemieckiego inĪyniera Loesche máyn zwany od
nazwiska twórcy máynem Loesche. Byá to pierwowzór máynów
pionowych, które od ponad trzydziestu lat zyskują coraz wiĊkszą popularnoĞü w cementowniach do przemiaáu cementu.
WczeĞniej wykorzystywano je do przemiaáu surowca i wĊgla.
Poza wysoką efektywnoĞcią procesu rozdrabniania w tych
máynach uzyskuje siĊ moĪliwoĞü równoczesnego suszenia,
mielenia i separacji materiaáów w obrĊbie jednego urządzenia, co moĪe stanowiü duĪą przewagĊ nad máynami kulowymi
[15]. DoĞwiadczenia wielu zakáadów [16, 17] pokazują, Īe
przemiaá w máynach pionowych jest bardziej ekonomiczny,
a gotowy produkt charakteryzuje siĊ lepszymi parametrami
jakoĞciowymi. Są to jednak ukáady skomplikowane mechanicznie, wymagające sporych kosztów remontowych.
W máynach pionowych mielenie odbywa siĊ na skutek
mechanicznego oddziaáywania dwóch elementów mielących
na materiaá znajdujący siĊ pomiĊdzy nimi. Początkowo stosowane byáy przede wszystkim do mielenia surowca i wĊgla,
jednak przy obecnym stanie techniki mogą z powodzeniem
mieliü tak twarde materiaáy jak klinkier czy ĪuĪel wielkopiecowy [1]. RóĪnice w rozwiązaniach konstrukcyjnych pozwalają
wyodrĊbniü dwie grupy máynów pionowych: kulowo-pierĞcieniowe oraz rolowo-misowe [18]. W pierwszej grupie elementem mielącym są kule umieszczone na bieĪni pierĞcienia
mielącego, który jest elementem napĊdzanym [19], w drugiej
zespóá mielący tworzy obracająca siĊ misa oraz toczące
siĊ po niej rolki. Rozdrobniony materiaá przenoszony jest
przez strumieĔ gazów do separatora wewnĊtrznego, gdzie
nastĊpuje oddzielenie nadziarna od produktu koĔcowego
[1, 19]. Schemat cyrkulacji materiaáu przemielanego i gazów
w máynie rolowo-misowym przedstawia Rys. 2.
Wspomniany juĪ na początku rozdziaáu inĪynier Loesche
opracowaá innowacyjną konstrukcjĊ máyna rolowo-misowego,
zwanego 2+2 lub 3+3, wyposaĪonego w pary rolek o roĪnej
Ğrednicy i masie. KaĪda para skáada siĊ z rolki przygotowawczej (rolka S) oraz rolki gáównej (rolka M). Zadaniem rolki S
jest przygotowanie warstwy materiaáu do mielenia poprzez
ubijanie i odpowietrzanie, a rolki M zmielenie go (Rys. 3).
W zaleĪnoĞci od wydajnoĞci máyna stosuje siĊ 2 lub 3 pary
rolek [20, 21].

Rys. 2. Schemat przepáywu mediów procesowych w máynie rolowo-misowym (linia ciągáa - materiaá, linia przerywana – gaz): 1 - pierĞcieĔ bieĪni, 2 - misa, 3 - szczelina pierĞcieniowa [1].
Fig. 2. Process media Àow schematic in a roller pan mill (continuous
line – material, dashed line – gas): 1 - race ring, 2 - bawl, 3 - ring
gap [1].

Rys. 3. Schemat przygotowania warstwy materiaáu mielonego
w máynie rolowo-misowym Loesche [22].
Fig. 3. Schematic of preparation of milled material layer in a Loesche
pan roller mill [22].

Rys. 4. Schemat dziaáania prasy rolkowej [24].
Fig. 4. Roller press operation schematic [24].

Niewątpliwie duĪe znaczenie w postĊpie technicznym
odegraáa wysokociĞnieniowa prasa walcowa, popularnie
zwana ”prasą rolkową” (ang. roller press), skonstruowana
w 1977 [3]. Początkowo sáuĪyáa do przemiaáu surowca, lecz
dziĊki zastosowaniu materiaáów o wysokiej trwaáoĞci, szybko znalazáa zastosowanie w przemiale cementu [1]. Prasa
skáada siĊ z dwóch walców, które rozkruszają podawany
grawitacyjnie pomiĊdzy nie materiaá [23]. Schemat dziaáania
prasy rolkowej przedstawiono na Rys. 4.
Aby wyeliminowaü poĞlizg zgniatanego materiaáu na walcach i zapewniü odpowiednie rozproszenie siá zgniatających
wykonuje siĊ bruzdowanie na powierzchni walców, nadając
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Rys. 5. Uksztaátowanie powierzchni walców w prasach walcowych
[24].
Fig. 5. Surface con¿guration of rolls in roller presses [24].

im charakterystyczne uksztaátowanie [1]. Przykáadowe powierzchnie walców przedstawiono na Rys. 5.
Prasa moĪe pracowaü w ukáadzie z separatorem lub
moĪe wspomagaü pracĊ máyna kulowego jako urządzenie
do wstĊpnego rozdrabniania. Zasilanie máynów wstĊpnie
przygotowanym materiaáem w prasie przyczynia siĊ do
znacznego zwiĊkszenia wydajnoĞci ukáadu i zmniejszenia
zuĪycia energii [3].
Najmáodszym urządzeniem rozdrabniającym jest poziomy máyn walcowy, którego konstrukcjĊ opracowaáa w 1993 ¿rma Five-Cail-Babcock we wspóápracy z wáoską cementownią
F. Buzzi - Trino i wprowadziáa na rynek pod nazwą Horomill
[25]. Máyn skáada siĊ z obracającego siĊ bĊbna i dociskanej
do jego powierzchni rolki, a siáa odĞrodkowa oraz specjalne
zgarniaki kierują materiaá pod rolkĊ, gdzie nastĊpuje jego
rozdrabnianie [3]. Schemat dziaáania máyna przedstawia Rys.
6. Szczególną zaletą tego máyna jest niĪsze zuĪycie energii
w porównaniu z nowoczesnymi dwustopniowymi ukáadami
mielącymi (máyn kulowy, separator, prasa walcowa) [25].
Porównanie jednostkowego zuĪycia energii przy przemiale
cementu na obu ukáadach przedstawiono na Rys. 7.

Rys. 6. Schemat dziaáania poziomego máyna walcowego [26].
Fig. 6. Horizontal roller mill operation schematic [26].
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Rys. 7. Porównanie jednostkowego zuĪycia energii przemiaáu cementu w máynie Horomill i nowoczesnych ukáadach dwuetapowych
z máynem kulowym [25].
Fig. 7. Comparison of cement milling unitary energy consumption
between a Horomill roller mill and modern two stage systems with
a ball mill [25].

Omawiając maszyny mielące nie moĪna pominąü máynów
wibracyjnych, w których podobnie jak w kulowych mielenie
odbywa siĊ pomiĊdzy swobodnymi mielnikami a ruchomą
komorą z tą róĪnicą, Īe ruch komory jest drgający, a nie
obrotowy [27]. Istnieje kilka odmian konstrukcyjnych máynów
wibracyjnych, a gáówna róĪnica pomiĊdzy nimi dotyczy iloĞci,
ksztaátu i wzajemnego uáoĪenia komór oraz iloĞci i miejsca
usytuowania wibratorów [28]. WyróĪniamy máyny jedno-,
dwu-, cztero- i szeĞciokomorowe, w których poáączenia
poszczególnych komór mogą byü dowolnie zmieniane przez
uĪytkowników [27, 29]. NajczĊĞciej stosowane máyny dwukomorowe przedstawiono na Rys. 8.
Z uwagi na duĪe moĪliwoĞci technologiczne, niskie koszty
inwestycyjne i eksploatacyjne máyny wibracyjne z powodzeniem mogą zastąpiü máyny kulowe wszĊdzie tam, gdzie
wymagane jest bardzo duĪe rozdrobnienie [27]. Urządzenia
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Rys. 9. Charakterystyka pro¿lu produkcji (dane produkcyjne z 2015).
Fig. 9. Production pro¿le characteristics (production data from 2015).

związki dipolowe, których wáaĞciwoĞci wykorzystuje siĊ do
odseparowania od siebie pojedynczych ziaren [5].

4. Przemiaá cementu w Cementowni ODRA
4.1. Stan przed modernizacją

Rys. 8. Dwukomorowe máyny wibracyjne: a) z napĊdem osiowym,
b) z napĊdem bocznym, c) z równolegáą pracą komór; 1 - komora,
2 - áadunek, 3 - przegroda sitowa, 4 - pokrywa, 5 - konstrukcja
wsporcza, 6 - wlot nadawy, 7 - wylot produktu mielenia, 8 - wibrator, 9 - podparcie sprĊĪyste, 10 - rama, 11 - silnik, 12 - przekáadnia
pasowa [27].
Fig. 8. Double chamber vibration mills: a) with axis drive, b) with
lateral drive, c) with parallel chambers work; 1 - chamber, 2 - charge,
3 - sieve diaphragm, 4 - cover, 5 - bracket construction, 6 - feed inlet,
7 - milled product outlet, 8 - vibrator, 9 - spring support, 10 - frame,
11 - engine, 12 - belt transmissions [27].

te nie są jednak stosowane w przemyĞle cementowym, ale
sprawdziáy siĊ miĊdzy innymi w przemyĞle szklarskim, do
mielenia farb i pigmentów drukarskich czy gra¿tu [28].

3. ĝrodki powierzchniowo czynne
Poszukiwania sposobów obniĪenia zuĪycia energii na
przemiaá cementu nie ograniczyáy siĊ tylko do udoskonalania
rozwiązaĔ konstrukcyjnych i technologicznych urządzeĔ
mielących. Od lat powszechne jest równieĪ stosowanie
związków chemicznych intensy¿kujących proces mielenia
poprzez obniĪenie siá napiĊcia powierzchniowego ziaren. Do
najczĊĞciej stosowanych materiaáów naleĪą aminy i ich sole,
polialkohole, lignosulfoniany, kwasy táuszczowe oraz ich sole
[30]. Nie wszystkie rodzaje Ğrodków powierzchniowo czynnych dziaáają w taki sam sposób. Klasyczne Ğrodki jedynie
uáatwiają mielenie w odróĪnieniu od dodatków, które poza
korzystnym wpáywem na sam proces, podwyĪszają takĪe
wytrzymaáoĞü normową cementu [31].
Pierwszymi zastosowanymi Ğrodkami powierzchniowo
czynnymi byáy kwasy naftosulfonowe, których dodatek przyniósá pozytywne skutki tylko w koĔcowych etapach mielenia
[32]. Na przestrzeni lat wykorzystywano równieĪ Ğcieki pobutanolowe, Àotanol, a takĪe glikole (etylowy propylenowy
polipropylenowy). Nowoczesne intensy¿katory mielenia to

Cementownia ODRA istnieje na rynku od ponad 100
lat. Zakáad produkuje cementy powszechnego uĪytku,
a kluczowe znaczenie w tej produkcji odgrywa granulowany
ĪuĪel wielkopiecowy wprowadzany jako dodatek mineralny.
Cementy z jego dodatkiem stanowią okoáo 68% ogólnej
produkcji (Rys. 9). ZuĪycie ĪuĪla wynosi ponad 220 tys.
ton rocznie.
Zakáad wykorzystuje do przemiaáu cementu máyny rurowo-kulowe. Z uwagi na wysokie wskaĨniki zuĪycia energii
podjĊto decyzjĊ o modernizacji czĊĞci linii technologicznej.
Obejmowaáa ona ukáad przemiaáowy, zawierający cztery
máyny kulowe dwukomorowe, pracujące w systemie otwartym. Máyny zasilane są wspólnie przygotowaną mieszanką
i posiadają wspólny odbiór cementu (Rys. 10). Taki sposób
prowadzenia procesu przemiaáu (cztery poáączone máyny)
umoĪliwiaá jedynie optymalizacjĊ rozdrobnienia materiaáu
koĔcowego oraz iloĞci wprowadzanego dodatku. Mody¿kacja
tylko tych dwóch parametrów dawaáa niewielką moĪliwoĞü
sterowania wáaĞciwoĞciami cementów, a caáy ukáad charakteryzowaá siĊ wysoką energocháonnoĞcią.

4.2. Modernizacja przemiaáu w Cementowni
ODRA
ZwiĊkszanie efektywnoĞci przemiaáu cementu przebiegaáo dwuetapowo. W pierwszym etapie wszystkie cztery máyny
„zamkniĊto” technologicznie wspólnym separatorem nowej
generacji. NajwaĪniejszą kwestią byá dobór odpowiedniej
wielkoĞci separatora do modernizowanego ukáadu. Wybrano
urządzenie VTP 3100 ¿rmy PSP z Prerowa (Czechy), które
gwarantowaáo ciągáoĞü pracy przy wydajnoĞci od 140 t/h do
300 t/h. Tak szeroki zakres pracy wynikaá z zaáoĪeĔ technologicznych dla modernizowanego ukáadu. Planowano produkcjĊ „czystych” cementów portlandzkich o niskiej powierzchni
wáaĞciwej (3500 cm2/g - wg Blaine’a) z áączną wydajnoĞcią
máynów ok. 120 t/h i zakáadanej krotnoĞci materiaáu w obiegu
okoáo 1,2. Nie wykluczano równieĪ przypadków produkcji
cementów o bardzo duĪym rozdrobnieniu (5000 cm2/g - wg
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Rys. 10. Schemat linii przemiaáowej przed modernizacją.
Fig. 10. Schematic of the milling line before modernization.

Rys. 11. Schemat linii przemiaáowej po modernizacji.
Fig. 11. Schematic of the milling line after modernization.

Blaine’a), dla których wydajnoĞü ukáadu máynów kulowych
spadáaby do ok. 80 t/h, a krotnoĞü obiegu wynosiáaby 2,8.
Istotnym punktem modernizacji byáo rozwiązanie problemu sterowania rozdziaáem nadziarna z separatora do czterech máynów. Zbudowano cztery osobne zbiorniki, z których
kaĪdy posiada osobne ukáady odbiorcze. Zarządzanie pracą
ukáadów rozwiązano przy pomocy dwóch pĊtli sterowniczych:
jedna odpowiada wyáącznie za równe napeánienie zbiorników,
druga kieruje dozowaniem materiaáu do máyna, traktując
kaĪdy máyn z jednym zbiornikiem jako osobny ukáad.
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Drugim etapem modernizacji byáa budowa nowego máyna rolowo-misowego do mielenia ĪuĪla z równoczesnym
jego osuszaniem i poáączenie go z unowoczeĞnionym juĪ
ukáadem máynów (Rys. 11). Instalacja máyna pionowego
umoĪliwiáa oddzielne mielenie skáadników cementu, co pozwala na sterowanie ich rozdrobnieniem. Máyn wykorzystuje
do suszenia ĪuĪla gazy odlotowe z pieca. Suchy zmielony
ĪuĪel podawany jest do separatora, gdzie nastĊpuje jego
mieszanie z pozostaáymi skáadnikami cementu zmielonymi
w máynach kulowych.
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Rys. 12. WydajnoĞü ukáadu przemiaáowego w latach przed i po modernizacji (dane zakáadu).
Fig. 12. Output of the milling system in years before and after the modernization (factory data).

Rys. 13. Powierzchnia wáaĞciwa cementów produkowanych w ukáadzie otwartym i zamkniĊtym.
Fig. 13. Speci¿c surface area of cements produced in the open and closed systems.

Rys. 14. WytrzymaáoĞü normowa cementów produkowanych w ukáadzie otwartym i zamkniĊtym.
Fig. 14. Standard strength of cements produced in the open and closed systems.

4.3. Ocena pracy ukáadu po modernizacji
Modernizacja linii przemiaáowej przyniosáa wymierne
korzyĞci ekonomiczne dla zakáadu. ZwiĊkszyáa siĊ zdecydowanie zdolnoĞü produkcyjna ukáadu. Wzrost wydajnoĞci
po kilku miesiącach eksploatacji wyniósá 25%, ale szacuje
siĊ, Īe w przyszáoĞci bĊdzie wiĊkszy o kolejne 40% (Rys.
12). Zmniejszeniu ulegáo jednostkowe zuĪycie energii. Tak
jak siĊ spodziewano, najwiĊksze oszczĊdnoĞci uzyskano
mieląc cementy o duĪym rozdrobnieniu lub z duĪym udziaáem
ĪuĪla wielkopiecowego. Obecnie iloĞü energii elektrycznej
potrzebnej na zmielenie cementu hutniczego CEM III/A 42,5
N jest mniejsza o 12% w porównaniu do lat ubiegáych. Nieco
mniejszy spadek uzyskano dla CEM III/A 32,5 N oraz CEM
II/B-S 32,5 R - odpowiednio 7% i 4%. Nie są to jednak do-

celowe wyniki. Nadal prowadzone są róĪnego rodzaju prace
i dziaáania, mające na celu jeszcze wiĊksze zmniejszenie
zuĪycia energii. Finalnie planowane jest osiągniĊcie redukcji
na poziomie 22% dla CEM III/A 42,5 N, 20% dla CEM III/A
32,5 N oraz 18% dla CEM II/B-S 32,5 R.
Wprowadzenie do ukáadu przemiaáu separatora przyniosáo poprawĊ parametrów jakoĞciowych produktów.
Znaczny rozrzut wyników, który byá charakterystyczny dla
ukáadu otwartego, zdecydowanie ulegá zmniejszeniu, co jest
widoczne w pomiarach powierzchni wáaĞciwej (Rys. 13), jak
i wytrzymaáoĞci na Ğciskanie (Rys.14). DziĊki korzystnemu
rozkáadowi granulometrycznemu cementów zanotowano
wiĊksze przyrosty ich wytrzymaáoĞci. Porównując cementy
zmielone w dwóch róĪnych ukáadach do tej samej powierzchni widaü wyĪsze wyniki wytrzymaáoĞciowe dla ukáadu
zamkniĊtego (Rys. 15).
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Tabela 1. Wyniki badaĔ CEM II/B-S 32,5 R zmielonego w róĪnych
ukáadach.
Table 1. Test results of CEM II/B-S 32,5 R milled in different systems.

Rys. 15. WytrzymaáoĞü na Ğciskanie cementu z zawartoĞcią 30%
ĪuĪla o powierzchni wáaĞciwej wg Blaine’a 3450 cm2/g.
Fig. 15. Compressive strength of cement with 30% slag content and
speci¿c surface area of 3450 cm2/g in the Blaine test.

Tradycyjne systemy wspólnego mielenia klinkieru z ĪuĪlem pozwalają kontrolowaü jedynie granulacjĊ gotowego
produktu. W spoiwach zawierających duĪe iloĞci ĪuĪla, nie
tylko rozdrobnienie samego spoiwa determinuje wytrzymaáoĞü, ale równieĪ rozdrobnienie jego poszczególnych skáadników. Ich oddzielne mielenie daje szeroki zakres moĪliwoĞci
technologicznych przy tworzeniu korzystnych wariantów
pod wzglĊdem parametrów jakoĞciowych i ekonomicznych
[33]. Po modernizacji moĪliwe byáo znaczne zmniejszenie
powierzchni wáaĞciwej cementów przy zachowaniu dotychczasowych poziomów wytrzymaáoĞci. W Tabeli 1 podano
parametry wytrzymaáoĞciowe cementu CEM II/B-S 32,5
R zmielonego w dwóch róĪnych ukáadach, tj. w máynach
kulowych pracujących w systemie otwartym oraz ukáadzie
zamkniĊtym, skáadającym siĊ z máyna pionowego do ĪuĪla
i máynów kulowych do klinkieru.
Dziaáania inwestycyjne przyniosáy równieĪ pozytywne
efekty ekologiczne. Poáączenie procesów przemiaáu i suszenia pozwoliáo zredukowaü o 40% zuĪycie paliw kopalnych

Rys. 16. Rozwój technologii i urządzeĔ mielących [4].
Fig. 16. Development of technology and milling equipment [4].

132

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 68, 2, (2016)

Parametr

máyny
kulowe

nowy
ukáad

powierzchnia wáaĞciwa wg Blaine’a
[cm2/g]

3 740

3 410

wytrzymaáoĞü po 2 dniach [MPa]

15,7

16,2

wytrzymaáoĞü po 28 dniach [MPa]

43,1

46,7

wykorzystywanych w suszarniach ĪuĪla oraz ograniczyü
o okoáo 70 000 nm3 emisjĊ gazów przemysáowych.

5. Podsumowanie i uwagi koĔcowe
Historia urządzeĔ mielących, rozpoczynająca siĊ od koáa
máyĔskiego, wydaje siĊ nie mieü koĔca (Rys. 16). Posiadana obecnie wiedza teoretyczna o procesie rozdrabniania
materiaáów i jej wykorzystanie do konstruowania wydajnych
i energetycznie oszczĊdnych urządzeĔ jest na poziomie
satysfakcjonującym dla wspóáczesnych technologów cementu. Mimo to dalszy rozwój maszyn przemielajacych jest
nieunikniony.
Przedstawiona w artykule modernizacja procesu przemiaáu w Cementowni ODRA z wykorzystaniem separatora
nowej generacji oraz máyna misowo-walcowego pokazaáa,
Īe szukanie nowych rozwiązaĔ technologicznych przynosi
wymierne korzyĞci dla przedsiĊbiorstwa, zarówno w zakresie
energocháonnoĞci, wydajnoĞci jak i jakoĞci produkowanych
wyrobów.
Na podstawie wyników pracy nowego ukáadu przemiaáowego moĪna stwierdziü, Īe:
í jednostkowe zuĪycie energii na przemiaá jest niĪsze niĪ
dla máynów kulowych pracujących wczeĞniej w ukáadzie
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otwartym o 12% dla CEM III/A 42,5 N, 7% dla CEM III/A
32,5 N i 4% dla CEM II/B-S 32,5 R;
í wzrosáa zdolnoĞü produkcyjna o 25%,
í nastąpiáa poprawa parametrów jakoĞciowych cementu,
widoczna w korzystnej strukturze rozkáadu granulometrycznego a tym samym wiĊkszym przyroĞcie wytrzymaáoĞci,
í emisja gazów zmniejszyáa siĊ o 70 000 nm3, dziĊki
wykorzystaniu odpadowego powietrza z cháodnika w
máynie pionowym.
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