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na wyoenia instalacji piecowych do
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Wstp
Produkcj klinkieru cementowego prowadzi si w instalacjach zoonych z pieca obrotowego, cyklonowych
wymienników ciepa i chodnika rusztowego lub chodników
planetarnych. W wikszoci nowoczesnych instalacji, wstpna dekarbonizacja nastpuje w prekalcynatorze zintegrowanym z wie wymienników ciepa, gdzie zawracana jest
równie cz ciepego powietrza z chodnika.
Powstawanie klinkieru nastpuje w streﬁe spiekania
w zakresie temperatur 1350-1450oC. W piecu ustala si strefowy ukad temperatur, który ma zapewni najkorzystniejszy
czas przebywania wsadu dla przeprowadzenia procesów
rozkadu skadników surowcowych oraz klinkieryzacji.
Z ukadu temperatur i reaktywnoci wystpujcych skadników fazowych, wynika podzia wyoenia ogniotrwaego
w piecu obrotowym na strefy: podgrzewania, kalcynacji,
spiekania i chodzenia.
Denie do obnienia kosztów energii i zmniejszenia
emisji CO2, spowodowao wykorzystywanie dodatkowych
róde energii w postaci paliw alternatywnych oprócz spalania
pyu wglowego lub oleju opaowego. Paliwa alternatywne
wprowadzane s w postaci staej lub ciekej w rónych strefach instalacji piecowej zastpujc gówne róda energii a
do 30%. Nie bez znaczenia jest te energetyczna utylizacja
odpadów. Procesy spalania wynikajce ze stosowania
paliw alternatywnych i odpadów maj ogromny wpyw na
korozj materiaów ogniotrwaych w streﬁe spiekania jak
równie w pozostaych czciach wyoenia instalacji piecowych. Paliwa alternatywne znacznie przyczyniaj si do
zwikszenia udziau alkaliów, siarki i chloru w gazach, jak
równie powoduj zaburzenia równowagi pomidzy alkaliami
a SO3 i Cl oraz lokalne przegrzania obmurza ogniotrwaego.
Nastpuje te kumulowanie si metali cikich w wyrobach
ogniotrwaych. Utylizacja alternatywnych paliw staych zwiksza zuywanie si wyoenia przez cieranie i bezporednie
dziaanie produktów spalania na powierzchni robocz
wymurówki pieca obrotowego. Wikszo procesów korozji
wynikajcych ze stosowania paliw alternatywnych wystpowaa ju przed ich wprowadzeniem, ale intensywno
i charakterystyczne lokalne oddziaywanie spowodowao
konieczno wprowadzenia nowych rozwiza w zakresie
wyoenia ogniotrwaego instalacji piecowych.
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Wieloletnie obserwacje wyoenia ogniotrwaego instalacji piecowych w miejscach szczególnie naraonych na
dziaanie alkaliów wykazay, e w tych warunkach najlepiej
pracuj wyroby kwarcowo-szamotowe o duej zawartoci
krzemionki. Mianowicie pod wpywem oddziaywania alkaliów
ich powierzchnia ulega zeszkliwieniu, a w rezultacie warstewka szkliwa na powierzchni hamuje proces dalszej korozji.
Dlatego celem niniejszego opracowania byo przeanalizowanie zachowania si wyrobów kwarcowo-szamotowych
w warunkach silnego oddziaywania alkaliów oraz dobór
odpowiednich wyrobów ogniotrwaych na pozostae elementy
instalacji piecowych dla uzyskania tak zwanego zrównowaonego zuywania si obmurza w warunkach pracy.

Warunki pracy wyoenia ogniotrwaego
Trwaoci wyoenia ogniotrwaego instalacji piecowej do
produkcji klinkieru cementowego jest zalena od:
x prawidowego doboru materiaów ogniotrwaych warstwy
roboczej na poszczególne strefy.
x konstrukcji obmurza uwzgldniajcej rozszerzalno materiaów w temperaturze roboczej oraz zmiany wymiarów
podczas eksploatacji,
x sposobu eksploatacji pieca – rodzajów klinkieru, deformacji pancerza, nagych zmian temperatury i zmiennoci
nadawy do pieca,
x Sposobu opalania pieca - obcienia cieplnego wymurówki, skadu paliwa i jego zmiennoci, miejsc wprowadzania
do pieca paliwa gównego i paliw alternatywnych
Ze wzgldu na korozj przez zasadowy wsad pieca, wyroby glinokrzemianowe stosuje si w strefach o temperaturze
pracy nieprzekraczajcej 1300qC, to jest w: cyklonowych
wymiennikach ciepa, prekalcynatorze, komorze wzniosu,
w strefach podgrzewania i kalcynacji, chodniku i przewodach
„trzeciego” powietrza. Granice dugoci poszczególnych
stref, a przede wszystkim strefy spiekania, ustala si na
podstawie dowiadcze eksploatacyjnych.
W obszarach zastosowa wyrobów glinokrzemianowych
gównymi czynnikami korozyjnymi s zwizki wystpujce
w atmosferze gazowej pieca wchodzce w reakcj z fazami
glinokrzemianowymi, oraz osadzajce si w porach otwartych sole alkaliów i wapnia w wyniku kondensacji. Kontrola
iloci lotnych skadników w gazach piecowych jest istotnym
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wowano te pcznienie zaprawy szamotowej , co równie
elementem sposobu prowadzenia pieca. Alkalia kumuluj si
przyczyniao si do deformacji cian.
w obiegu pieca i musz by okresowo usuwane w postaci
produkcji klinkieru o duej zawartoci alkaliów lub „upustu”
pyowo-gazowego przez tzw. bypas. W kadej cementowni
Zastosowanie materiaów
s okrelone limity cznej zawartoci alkaliów oraz chloru
glinokrzemianowych
w surowcach i w paliwie. Przekroczenie niezrównowaonej
alkaliami zawartoci SO3 w klinkierze, powoduje powstawaAnaliza warunków pracy materiaów glinokrzemianowych
nie nawisów blokujcych przepywy w komorze wzniosu i cyw obmurzu instalacji piecowych pieca obrotowego i obserwaklonach IV stopnia. Przy wprowadzaniu paliw alternatywnych
cje sposobu zuywania si rónych materiaów doprowadziy
zwizki siarki i chloru wydzielaj si w wikszych ilociach
do opracowania w PMO „Komex” odpowiednich gatunków
oraz w innych obszarach pieca przyczyniajc si istotnie do
wyrobów glinokrzemianowych. Mianowicie wieloletnie dotworzenia nawisów i niszczenia wymurówki. Lokalnie, w przywiadczenie wykazao, e najbardziej przydatne powinny
padku atmosfery redukujcej, obserwuje si wystpowanie
by nastpujce materiay:
siarczków a nawet wolnej siarki. W caej objtoci ksztatek
1. kwarcowo-szamotowe w gatunku Al25,
po pracy wykrywane byy siarczany wapnia i potasu. Obser2. szamotowe o zwartej teksturze w gatunku Al35m,
wowano powstawanie równolegych do powierzchni roboczej
3. beton szamotowy niskocementowy w gatunku BOspka , a take obnienie wytrzymaoci mechanicznej
AL30N.
i odpornoci na cieranie. Zaobserwowano, e zeszkliwiona
Powysze materiay poddano wstpnie badaniom labopowierzchnia wyrobów kwarcowo-szamotowych powstajca
ratoryjnym modelujcym oddziaywanie alkaliów. Mianowiwskutek dziaania K2O i Na2O skutecznie chroni przed wnikacie na wycite z tych materiaów próbki w ksztacie pytek
niem siarczanów w gb ksztatek ogniotrwaych i zapobiega
nakadano mieszaniny NaCl i K2SO4 i wygrzewano w piecu
zjawiskom korozji przez narastanie wewntrzne.
elektrycznym dwukrotnie do temperatury 1100oC. Dla poAlkalia kondensuj si w zakresie temperatur 750–
równania przygotowano identyczne próbki z nastpujcych
1100oC. Z praktyki przemysowej wynika, e zawarto
materiaów:
alkaliów powyej 2% powoduje uszkodzenie drobnoziarnistej
1. szamotowe,
osnowy w wyrobach ogniotrwaych. W wyoeniu ogniotrwa2. szamotowe o zwikszonej zawartoci Al2O3 w gatunku
ym wystpuj zjawiska migracji i wytrcania si soli alkaliów
Al40.
w gradiencie temperatur. Zmiana temperatury powierzchni
W wyniku przeprowadzonych bada stwierdzono, e wyrowyrobów powoduje przesuwanie si granicy wytrcania si
by kwarcowo-szamotowe w gatunku Al25 pokryy si zgodnie
soli, co jest przyczyn korozji na rónych gbokociach od
z oczekiwaniem warstw szkliwa. Podobnie warstw szkliwa
powierzchni roboczej.
pokryy si próbki betonu niskocementowego o duej zawartoci
Mechanizm korozji zaley od stosunku Al 2O 3/SiO 2
krzemionki. Próbki zwartych wyrobów szamotowych w gatunku
w wyrobie, zawartoci K2O oraz temperatury, która wpywa
Al35m wprawdzie nie pokryy si warstw szkliwa, ale nastpio
na ilo powstajcej fazy ciekej.
wyrane zagszczenie tekstury, które hamowao dalsz korozj.
Materiay glinokrzemianowe o zawartoci Al2O3 powyNatomiast próbki typowych wyrobów szamotowych wchony
ej 30% w obecnoci substancji alkalicznych w ulegaj
alkalia i nastpio ich wyrane spcznienie.
pcznieniu. W wyrobach
zawierajcych 30-80%
Zalecane gatunki materiaów
Element pieca
Gówne czynniki niszczce
glinokrzemianowych
Al2O3 stwierdzono powstawanie gównie - kalioﬁlitu
cieranie, oddziaywanie
Cyklony IV i V stopnia
AL25, Bw3
i leucytu. Utworzeniu tych
mechaniczne
ostatnich faz towarzyszy
Alkalia, cieranie, wysokie
Cyklony I –III, kalcynator
Bw3, beton BOAL50
wzrost objtoci do okoo
temperatury
45%, co moe atwo doAl25, Al35m
Komora wzniosu
Alkalia, cieranie
prowadzi do utraty spoBOAL30N, SIBET90
istoci wyrobów wskutek
Bs01
pcznienia. W rezultacie,
Strefa podgrzewania
cieranie
wyroby staj si porowate
i kruche. Szczególnie wraPrzewód 3-go powietrza
cieranie
AL25, Bw3
liwe na ten rodzaj korozji
Naprenia cieplne, oddziaywanie
s materiay zawierajce
Strefa kalcynacji
AP60RK
redukujce
palonk wysokoglinow.
Podczas eksploatacji pieSilne cieranie, nage zmiany
Progi wylotowe
BOSICAL20
temperatury
ca, w wyniku dugotrwaego
oddziaywania alkaliów na
Oddziaywanie mechaniczne, nage
BW3,
Chodnik
zmiany temperatury
BOSICAL20, SIBET
wyroby glinokrzemianowe
obserwuje si stopniowe
Odpylanie chodnika
Alkalia, cieranie
AL25, Bw3
pcznienie materiaów,
zamykanie si szczelin
Tab. 1. Zalecane gatunki materiaów glinokrzemianowych na obmurze poszczególnych elementów
dylatacyjnych a nastpnie
pieca
deformacj cian. Obser-
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Gatunki/
Waciwoci

wyroby kwarcowoszamotowe

wyroby
szamotowe

wyroby kwarcowoszamotowe

wyroby
andaluzytowe

wyroby szamotowe

rodzaj wizania

ceramiczne

ceramiczne

ceramiczne

ceramiczne

ceramiczne

skad chemiczny [%]

Al2O3 - 29
SiO2 - 66

Al2O3 - 37
SiO2 - 58

Al2O3 - 35
SiO2 - 60

Al2O3 - 61
SiO2 - 36

Al2O3 – 37
SiO2 - 58

ogniotrwao zwyka
ok. [ ºC]

>1690

>1690

>1710

>1750

>1690

wytrzymao na
ciskanie [MPa]

>50

>35

>50

>60

>20

porowato otwarta [%]

13

16

15

17

23

gsto pozorna
[g/cm3]

2,25

2,15

2,28

2,50

2,0

odporno na nage
zmiany temperatury
[liczba zmian wodnych]

>20

>15

>20

>50

>10

odporno na cieranie
[cm3]

12

18

13

8

-

przewodno cieplna
[W/mK]

600oC -1,35
800oC - 1,43
1100oC - 1,55

600oC -1,25
800oC - 1,30
1100oC - 1,40

–

700oC -1,90
900oC - 1,85
1100oC - 1,87
1300oC – 1,89
1400oC – 1,85

600oC -1,20
800oC - 1,20
1100oC - 1,30

ogniotrwao pod
obcieniem T0,6 [ºC]

>1300

>1380

>1340

>1650

> 1340

Tab. 2. Podstawowe waciwoci ﬁzyczne i technologiczne wyrobów glinokrzemianowych zalecanych do zastosowania w instalacjach piecowych

Gatunki/waciwoci

beton
glinokrzemianowy

beton odporny na
alkalia z dodatkiem
SiC

beton korundowy

beton korundowo–
karborundowy

rodzaj wizania

hydrauliczne

hydrauliczne

hydrauliczno-chemiczne

hydrauliczne

skad chemiczny [%]

Al2O3 - 50
CaO - 3,0

Al2O3 - 33
SiC - 15
CaO - 3,0

Al2O3 - 95
CaO - 1,5

wytrzymao na ciskanie [MPa]

110oC - 60
1250oC - 100

110oC - 40
1100oC - 50

110oC - 80
1000oC - 150
1400oC - 100

Al2O3 - 70
SiC - 20
CaO - 3,0
110oC - 45
1250oC - 100
1500oC - 80

gsto pozorna po wypaleniu
[g/cm3]

2,4

2,2

3,15

2,8

odporno na nage zmiany temperatury [liczba zmian wodnych]

>30

>20

>40

>40

odporno na cieranie [cm3]

11

15

4

10

Tab. 3. Podstawowe waciwoci ﬁzyczne i technologiczne betonów ogniotrwaych zalecanych do zastosowania w instalacjach
piecowych

Opracowane materiay ogniotrwae glinokrzemianowe
zastosowano z powodzeniem w skali przemysowej. Pracuj
one od kilku lat w cementowniach stosujcych na szerok
skal paliwa alternatywne w postaci zuytych opon samochodowych, koksu naftowego, upków przywgowych, zuytych
sztucznych tworzyw polimerowych (plastików) itd. Naley
wymieni tu cementownie „Górade”, „Warta”, „Maogoszcz”
i „Nowiny”, które z powodzeniem wykorzystuj materiay
glinokrzemianowe wytwarzane przez PMO „Komex”.
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Na przykad do wymurówki komory wzniosu w piecu
obrotowym znajdujcym si w cementowni Górade zaprojektowano now konstrukcj cian paskich wykonanych
z wyrobów kwarcowo-szamotowych w gatunku Al25 wraz ze
specjalnym systemem kotwienia. Do czenia tych wyrobów
uyto zaprawy równie kwarcowo-szamotowej z spoiwem
fosforanowym. Wymurówka poczwszy od roku 2001
pracowaa bardzo dobrze. atwe byo usuwanie narostów
pyowych, które nie powodowao uszkadzania cian. Dziki
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temu nie byo konieczne dokonywania napraw w czasie
kampanii pieca, co pozwolio na zwikszenie czasu jego wykorzystania o 10 dni w roku. W komorze wzniosu pracoway
bardzo dobrze równie betony szamotowe niskocementowe
w gatunku BOAL30N.
cierajce dziaanie odrywajcego si napieku oraz
dozowanych w caoci opon samochodowych powodowao, e typowe wyroby izolacyjne przeznaczone do strefy
podgrzewania ulegay bardzo szybkiemu zuyciu. Dlatego
opracowano wyroby izolacyjne o podwyszonej wytrzymaoci mechanicznej w gatunku BS01, które s od wielu
lat stosowane w streﬁe podgrzewania pieca obrotowego
w Cementowni Górade.
Wyroby kwarcowo-szamotowe w gatunkach Al25 oraz
Al40, zabudowane w wymienniku cyklonowym cementowni
Oarów, w okresie szeciu lat eksploatacji nie wymagay
remontu. Równie zwarte wyroby szamotowe Bw3 zastosowane w streﬁe podgrzewania pieca obrotowego o wydajnoci
do 8000 ton klinkieru na dob przepracoway 6 lat.
Na podstawie wieloletniego dowiadczenia w PMO
„Komex” opracowano zalecenia w zakresie stosowania materiaów ogniotrwaych glinokrzemianowych w instalacjach
piecowych przemysu cementowego. Zalecenia te zestawiono w tabeli 1. Natomiast podstawowe waciwoci ﬁzyczne
i technologiczne zalecanych wyrobów wytwarzanych przez
PMO „Komex” podano w tabeli 2, a betonów ogniotrwaych
w tabeli 3.

Podsumowanie
Analiza warunków pracy i wieloletnie obserwacje sposobu zuywania si materiaów ogniotrwaych glinokrzemianowych w instalacjach piecowych przemysu cementowego
wykazay, e gównymi czynnikami niszczcymi jest oddziaywanie alkaliów, cieranie, nage zmiany temperatury oraz
oddziaywanie mechaniczne. Stwierdzono, e szczególnie
w miejscach silnego oddziaywania alkaliów najlepiej pracuj wyroby kwarcowo-szamotowe oraz betony szamotowe
niskocementowe o duej zawartoci krzemionki. Przyczyn
dobrej pracy stanowi pokrywanie si powierzchni roboczej
warstw szkliwa hamujc proces dalszej korozji. Wynika to
z duej lepkoci stopu krzemianowego o duej zawartoci
krzemionki tworzcego trudno przepuszczaln warstw dla
lotnych zwizków zawierajcych alkalia.
W PMO „Komex” opracowano specjalne gatunki wyrobów
kwarcowo-szamotowych i betonów szamotowych przeznaczonych dla przemysu cementowego. Powysze wyroby
zday egzamin w skali przemysowej pracujc dobrze w wielu
cementowniach w Polsce. Na tej podstawie opracowano
zalecenia dotyczce zastosowania odpowiednich gatunków
materiaów ogniotrwaych w poszczególnych elementach
wymurówki instalacji piecowych w zalenoci od panujcych tam warunków pracy. Materiay te s stale ulepszane
w zalenoci od zmieniajcych si wymaga .

i

Warunki prenumeraty na 2007 r.
Zamówienia na prenumerat czasopisma mona przesya poczt elektroniczn na adres:
pedzich@uci.agh.edu.pl lub faxem na numer (012) 633 46 30.
Materiay Ceramiczne – kwartalnik
Cena 1 egz.
20 z brutto
Prenumerata roczna
80 z brutto
Wpaty na prenumerat mona dokonywa na adres:
Polskie Towarzystwo Ceramiczne, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Konto: PKO BP SA I O/Kraków 31 1020 2892 0000 5402 0016 0333
z dopiskiem „Materiay Ceramiczne”, podajc liczb zamawianych egzemplarzy, okres prenumeraty oraz wasny
adres.
Adres do korespondencji:
Polskie Towarzystwo Ceramiczne
al. Mickiewicza 30, A-3, 30-059 Kraków

MATERIA£Y CERAMICZNE 2/2007 • tom LIX

75

