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Streszczenie
Piec tunelowy do wypalania materiaáów ogniotrwaáych jest urządzeniem o wysokiej sprawnoĞci energetycznej, jednak pod warunkiem,
Īe jest eksploatowany zgodnie z zaáoĪeniami projektowymi, czyli z nominalną wydajnoĞcią, wypalając zaáoĪone gatunki i asortymenty wyrobów. Wymagania rynkowe zmuszają do produkowania wyrobów ogniotrwaáych, czasami bardzo odmiennych od tych, dla których piec zostaá zaprojektowany. Rezultat jest taki, Īe piec tunelowy pracuje w bardzo niestabilnych warunkach, co skutkuje z jednej strony nie zawsze
zadowalającą jakoĞcią wyrobów, a z drugiej strony obniĪoną sprawnoĞcią energetyczną. WskaĨniki zuĪycia gazu (energii) na jednostkĊ
produkcji rosną tak znacząco, Īe nierzadko bliĪsze są wskaĨników dla pieców okresowych niĪ tunelowych. Modernizacja istniejących, ale
równieĪ budowa nowych pieców tunelowych, powinna uwzglĊdniaü zmiennoĞü warunków pracy pieca. Takie, z pewną przesadą mówiąc,
uniwersalne konstrukcje pieców tunelowych istnieją, zostaáy sprawdzone w codziennej pracy i zostaną omówione w niniejszym referacie.
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ADJUSTING A TUNNEL KILN TO CHANGEABLE PRODUCTION, DIFFERENT GRADES
AND ASSORTMENTS OF REFRACTORY MATERIALS
A tunnel kiln for ¿ring refractory materials is a high ef¿ciency unit provided, however, that it is used in line with the design assumptions,
i.e. nominal ef¿ciency, ¿ring the intended grades and assortments of products. Market requirements force plants to produce refractories
that are sometimes very different from the ones for which the kiln has been designed. As a result, the tunnel kiln works in unstable conditions, which sometimes leads to unsatisfactory quality of products on the one hand, and lower energy ef¿ciency on the other hand. The
gas (energy) consumption indexes per a production unit are rising so much that they frequently resemble indexes for periodic rather than
tunnel kilns. Modernisation of the existing as well as construction of new tunnel kilns should take consideration the changeability of kiln
operation conditions. Such “universal” constructions of tunnel kilns do exist. They have been tested in everyday work and will be discussed
in this paper.
Keywords: Tunnel kiln, Firing, Refractory materials

1. WstĊp
Piec tunelowy do wypalania materiaáów ogniotrwaáych
jest urządzeniem o wysokiej sprawnoĞci energetycznej, jednak pod warunkiem, Īe jest eksploatowany zgodnie z zaáoĪeniami projektowymi. Czyli z nominalną wydajnoĞcią, wypalając zaáoĪone gatunki i asortymenty wyrobów.
Wymagania rynkowe zmuszają do produkowania wyrobów ogniotrwaáych, czasami bardzo odmiennych od tych,
dla których piec zostaá zaprojektowany. Rezultat jest taki, Īe
piec tunelowy pracuje w bardzo niestabilnych warunkach, co
skutkuje z jednej strony nie zawsze zadowalającą jakoĞcią
wyrobów, a z drugiej strony obniĪoną sprawnoĞcią energetyczną. WskaĨniki zuĪycia gazu (energii) na jednostkĊ produkcji rosną tak znacząco, Īe nierzadko są bliĪsze wskaĨników dla pieców okresowych niĪ tunelowych [1].
Problem spadku produkcji materiaáów ogniotrwaáych oraz
wymaganej przez rynek róĪnorodnoĞci gatunków i asorty-
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mentów, dotknąá szczególnie boleĞnie polski przemysá materiaáów ogniotrwaáych na początku lat 90-tych XX wieku.
W Polsce i krajach sąsiednich istnieje ten problem do dzisiaj, w róĪnej skali zaleĪnej od koniunktury gospodarczej.
Piec tunelowy, który jest narzĊdziem dla technologa i szefa produkcji, powinien umoĪliwiü realizacjĊ zadaĔ produkcyjnych przy zachowaniu jak najwyĪszej sprawnoĞci.
Modernizacja istniejących, ale równieĪ budowa nowych
pieców tunelowych, powinna uwzglĊdniaü zmiennoĞü warunków pracy pieca. Takie, z pewną przesadą mówiąc, uniwersalne konstrukcje istnieją, zostaáy sprawdzone w codziennej pracy i zostaną omówione w niniejszym referacie,
z niezbĊdnym zastrzeĪeniem, Īe kaĪdy przypadek jest inny
i wymaga szczegóáowej pracy przygotowawczej przy czynnym udziale uĪytkownika pieca.

DOSTOSOWANIE PIECA TUNELOWEGO DO ZMIENNEJ PRODUKCJI, RÓĩNYCH GATUNKÓW I ASORTYMENTÓW MATERIAàÓW OGNIOTRWAàYCH

2. Jak uzyskaü wysoką sprawnoĞü pieca
tunelowego

Druga co do wielkoĞci pozycja to strata wylotowa (Qwyl),
tym wiĊksza im mniej „szczelny” jest piec. Pod pojĊciem
„szczelnoĞci” kryje siĊ nie tylko uszczelnienie wózków piecowych, zamkniĊü piaskowych i zasuw. To pojĊcie szersze
związane z cechami konstrukcyjnymi pieca, jak dáugoĞci
stref, wysokoĞü przestrzeni roboczej czy gĊstoĞü ustawki [2].
Kolejna duĪa pozycja w bilansie to straty do otoczenia
(Qot), co nasuwa wniosek, Īe przesadna optymalizacja izolacji pieca, ograniczająca koszty inwestycji moĪe siĊ okazaü
niekorzystna w dáuĪszym okresie czasu.
I ostatnia juĪ niemaáa pozycja w bilansie to ciepáo wynoszone ze wsadem i wózkiem (Qwyj), pokazuje skutecznoĞü
rekuperacji ciepáa w stre¿e studzenia.
Na oddzielną uwagĊ zasáuguje ciepáo przenoszone z powietrzem wtórnym (Qpow2) ze strefy studzenia do strefy ognio-

PoniĪej, na Rys. 1 pokazano schemat typowego lub najbardziej powszechnego pieca tunelowego z opisem skáadników bilansu cieplnego [1].
Patrząc na schemat typowego pieca tunelowego oraz
bilans energetyczny, pokazany na Rys. 2, zwracają uwagĊ
pozycje liczbowo najwiĊksze. To nimi naleĪy siĊ zainteresowaü przy konstruowaniu lub modernizowaniu pieca, aĪeby
osiągnąü znaczącą poprawĊ sprawnoĞci.
Ciepáo wniesione w paliwie (Qpal) stanowi najwiĊkszą
pozycjĊ, stanowi ono jednak wartoĞü wynikową z caáego bilansu pieca.
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Rys. 1. Ciepáo wniesione do pieca: Qd – ze wsadem i wózkiem, Qzas – z powietrzem zasysanym, Qpal – z paliwem,
Qpow1 – z powietrzem pierwotnym, Qszst – z powietrzem szybkiego studzenia, Qst – z powietrzem studzenia. Ciepáo wyniesione z pieca: Qwyl – ze spalinami, Qpar – z odparowaną wilgocią, Qdh – na dehydratacjĊ glin, Qot,p+o + Qot,st – do otoczenia,
Qpow1 – z powietrzem pierwotnym, Qsusz – z powietrzem do suszarni. Ciepáo przeniesione pomiĊdzy strefami: Qw – ze wsadem i wózkiem, Qwyj – ze wsadem i wózkiem, Qwyb – z powietrzem wybijanym, Qpow2 - z powietrzem wtórnym [1].
Fig. 1. Heat carried in a furnance: Qd – with charge and a truck, Qzas – with air sucked in, Qpal – with fuel, Qpow1 – with original
air, Qszst – with air of quick cooling, Qst – with cooling air. Heat carried out a furnance: Qwyl – with combustion gas, Qpar – with
evaporated moisture, Qdh – due to clay dehydration, Qot,p+o + Qot,st – to surroundings, Qpow1 – with original air, Qsusz – with
air to a drying stove. Heat transfered among zones: Qw – with charge and a truck, Qwyj - charge and a truck, Qwyb – with
knocked air, Qpow2 – with secondary air [1].
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Rys. 2. Bilans energetyczny pieca tunelowego.
Fig. 2. Energy balance of a tunnel kiln.
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wej. Ta pozycja bilansu obok straty wylotowej ma kluczowy wpáyw na sprawnoĞü cieplną pieca tunelowego. Jest powiązana ze stratą ciepáa wynoszonego z pieca przez wsad
i wózek. Ciepáo przenoszone ze wsadem i wózkiem ze strefy ogniowej do strefy studzenia (Qw) to druga co do wielkoĞci pozycja w bilansie, która w duĪym stopniu zaleĪy od pojemnoĞci cieplnej trzonów wózków piecowych.
Przytoczona wyĪej ogólna wiedza o bilansowaniu pieca tunelowego, dopiero w powiązaniu ze zmienną wydajnoĞcią oraz zmiennymi gatunkami i asortymentowymi, pozwala na realną optymalizacjĊ konstrukcji. OptymalizacjĊ,
która umoĪliwia uzyskiwanie wysokiej sprawnoĞci w zmiennych warunkach, przede wszystkim jednak gwarantując wysoką jakoĞü produkcji. Zmienny czas przebywania wyrobów
w piecu i stosowanie róĪnych krzywych wypalania, wpáywające niekorzystnie na sprawnoĞü, muszą byü „amortyzowane” przez elastyczną konstrukcjĊ pieca z systemem automatycznej regulacji.
W przemyĞle materiaáów ogniotrwaáych przyjĊáo siĊ opisywanie sprawnoĞci pieca tunelowego poprzez podawanie
wskaĨnika zuĪycia ciepáa na kilogram produkcji. Tabela 1
pokazuje zakres liczbowy wskaĨników, które uznaje siĊ za
dobre lub akceptowalne [3, 4].

3. Projekty zrealizowane
Kryzys w produkcji materiaáów ogniotrwaáych, zapoczątkowany na początku lat 90-tych XX wieku, zmusiá
producentów posiadających duĪe piece tunelowe przeznaczone do wielkoseryjnej i jednorodnej produkcji, do modernizacji tych jednostek.
Przykáad 1
Jednym z pierwszych zadaĔ wykonanych przez PiecoSerwis byáo przystosowanie pieca tunelowego do wypalania wyrobów glinokrzemianowych naprzemiennie z wypalaniem klinkieru budowlanego, wedáug krzywych pokazanych
na Rys. 3. OsiągniĊte wskaĨniki zuĪycia ciepáa zamieszczono w Tabeli 2.
SprawnoĞü pieca tunelowego zarówno przy wypalaniu
wyrobów glinokrzemianowych, jak równieĪ klinkieru budowlanego okazaáa siĊ bardzo wysoka, porównywalna z jednostkami specjalizowanymi wyáącznie do produkcji jednego gatunku, a inwestor uzyskaá moĪliwoĞü rozszerzenia swojej oferty.

Tabela 1. Zakresy liczbowe wskaĨników zuĪycia ciepáa na kilogram
produkcji, uznane za dobre lub akceptowalne.
Table 1. Number ranges of heat consumption index per product kilogram recognized as appropriate or acceptable.
Gatunek wyrobów
Grade of
Refractories

WskaĨnik
Index
[kcal/kg]

WskaĨnik
Index
[kJ/kg]

WskaĨnik
Index
[Nm3/t *]

Wyroby
zasadowe
Basic refractory
products

1100 - 1400

4600 - 5860

134 - 170

Wyroby
szamotowe
Fireclay products

550 - 750

2300 – 3140

67 - 90

Wyroby
wysokoglinowe
High-alumina
products

600 - 850

2510 – 3560

73 - 104

* dla wartoĞci opaáowej gazu 8,200 kcal/Nm3 = 34,333 kJ/Nm3; for
a calori¿c value of natural gas of 8.200 kcal/Nm3 = 34.333 kJ/Nm3
Tabela 2. OsiągniĊte wskaĨniki zuĪycia ciepáa dla wyrobów glinokrzemianowych i klinkieru budowlanego.
Table 2. Heat consumption indexs attained for alumino-silicate products and clinker bricks.
Gatunek wyrobów
Grade of refractories

WskaĨnik
Index
[kcal/kg]

WskaĨnik
Index
[kJ/kg]

WskaĨnik
Index
[Nm3/t *]

Wyroby
glinokrzemianowe
Alumino-silicate
refractories
T = 1480°C

600

2512

73

Klinkier budowlany
Clinker bricks
T = 1250°C

450

1884

55

*dla wartoĞci opaáowej gazu 8,200 kcal/Nm3 = 34,333 kJ/Nm3; for
a calori¿c value of natural gas of 8.200 kcal/Nm3 = 34.333 kJ/Nm3.

Przykáad 2
Piec tunelowy zostaá zmodernizowany, aĪeby umoĪliwiü
wypalanie wyrobów glinokrzemianowych o róĪnych zawartoĞciach Al2O3 w szerokim zakresie asortymentowym, od 3
do 15 kg/szt. Na Rys. 4 i 5 pokazano jak zmienia siĊ odpowiednio wskaĨnik zuĪycia ciepáa oraz wydajnoĞü pieca. Piec
pracuje w systemie automatycznym.

Rys. 3. Krzywe wypalania wyrobów glinokrzemianowych i klinkieru budowlanego.
Fig. 3. Firing curves of alumino-silicate products and clinker bricks.
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Rys. 4. WskaĨnik zuĪycia ciepáa zmodernizowanego pieca tunelowego.
Fig. 4. Heat consumption index of the tunnel kiln after modernisation.
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Rys. 5. WydajnoĞü zmodernizowanego pieca tunelowego.
Fig. 5. Capacity of the tunnel kiln after modernisation.

Wykresy pokazują, Īe wáaĞciwie przeprowadzona modernizacja pieca umoĪliwia jego eksploatacjĊ w bardzo
zmiennych warunkach (wydajnoĞü zmniejsza siĊ ze stu do
szeĞüdziesiĊciu procent i temperatura maksymalna wypalania zmienia siĊ od 1450 do 1600°C), a sprawnoĞü utrzymuje siĊ na wysokim poziomie takim jak dla pieców pracujących z nominalną wydajnoĞcią i niezmienną krzywą wypalania (patrz Tabela 1).
Przykáad 3
Wyjątkowo nietypowe zamówienie dotyczyáo przebudowy pieca tunelowego w taki sposób, aby umoĪliwiü wypalanie wyrobów izolacyjnych z wypalającymi siĊ dodatkami
w Tmax = 1330°C, wyrobów szamotowych w Tmax = 1450°C,
jak równieĪ wyrobów wysokoglinowych w Tmax = 1550°C.
Krzywe wypalania poszczególnych gatunków, pokazane
na Rys. 6, realizowane są w cyklu automatycznym. Zmiana
z jednej krzywej na drugą wymaga wprowadzenia od czterech do szeĞciu wózków buforowych.
Zmiana krzywej wypalania odbywa siĊ stosunkowo czĊsto, czasami co kilka tygodni, a asortyment wypalanych wyrobów bywa zróĪnicowany na kaĪdym wózku piecowym. RóĪnorodnoĞü produkcji pokazano w Tabeli 3. Pomimo tego, Īe

piec tunelowy jest eksploatowany prawie jak piec okresowy, sprawnoĞü pieca utrzymuje siĊ na wysokim poziomie.

4. Najnowszy projekt w realizacji
Piec tunelowy istniejący posiada zdolnoĞü produkcyjną okoáo 90.000 t/r, a zapotrzebowanie wynosi 35000 do
50000 t/r. Eksploatacja tak duĪego pieca ze znacznie zmniejszoną wydajnoĞcią jest moĪliwa, ale sprawnoĞü spada, co
oznacza, Īe zuĪycie gazu niewiele siĊ zmniejsza wraz ze
spadkiem wydajnoĞci pieca.
Dopiero modernizacja pieca, w tym odpowiednie skrócenie oraz wáaĞciwy, elastyczny podziaá na strefy, umoĪliwia
uzyskiwanie wymaganych wydajnoĞci z zadowalającą sprawnoĞcią [5]. OczywiĞcie bez uszczerbku dla jakoĞci wyrobów,
poniewaĪ gradienty temperatur są nawet áagodniejsze, co
pozwala na wypalanie wiĊkszych i bardziej skomplikowanych formatów. Odpowiednie dane pokazano w Tabeli 4.
RóĪnice w sprawnoĞci przed i po modernizacji są bardzo duĪe. Po modernizacji zmniejszenie zuĪycia gazu wynosi aĪ 391 Nm3/h (38 %) przy wydajnoĞci 53 900 t/r oraz
419 Nm3/h (47 %) przy wydajnoĞci 38 500 t/r.
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Rys. 6. Krzywe wypalania wyrobów wysokoglinowych, szamotowych i izolacyjnych.
Fig. 6. Firing curves of high-alumina, ¿reclay and insulating products.
Tabela 3. Asortyment wypalanych wyrobów w zmodernizowanym piecu tunelowym.
Table 3. Assortment of ¿red products in the tunnel kiln under modernisation.
Gatunek wyrobów
Grade of refractories

Asortyment Assortment
[kg/szt.]

Tmax.
[°C]

Produkcja Production [t/r]

Wyroby izolacyjne z wypalającymi siĊ dodatkami
Isulating bricks with combustible additions

1,6-4,4

1330

25000

Wyroby szamotowe
Fireclay bricks

3,5-15,0

1450

32000

Wyroby wysokoglinowe
High-alumina products

4,0-17,0

1550

19000

Tabela 4. WydajnoĞü roczna i zuĪycie gazu przed i po modernizacji duĪego pieca tunelowgo
Table 4. Year capacity and gas consumption of the big tunnel kiln before and after modernisation.
Przed modernizacją
Before modernisation
WydajnoĞü roczna
Year capacity

Zr

[t/r]

92400

53900

38500

53900

38500

ZuĪycie gazu
Gas consumption

Vg

[Nm3/h]

1207

1017

894

626

475

Podane liczby są szokujące, ale prawdziwe. Powinny uĞwiadomiü wszystkim jakie rezerwy sprawnoĞci pieców tunelowych są jeszcze do zagospodarowania.

5. Koszty modernizacji
Realizacja kaĪdego z opisanych wyĪej przykáadów,
byáa poprzedzona szczegóáowym rachunkiem ekonomicznym. Czas zwrotu nakáadów inwestycyjnych zawieraá siĊ
w przedziale od jednego do dwóch lat, przy czym w rachunku uwzglĊdniano tylko efekt zmniejszenia kosztów paliwa.
W rzeczywistoĞci uzyskuje siĊ dodatkowe, czĊsto wiĊksze
efekty ekonomiczne, wynikające ze zmniejszenia iloĞci
braków piecowych, zwiĊkszenia jakoĞci wypalanych
wyrobów, moĪliwoĞci zróĪnicowania produkcji, wypalania
nowych gatunków i asortymentów, kontroli wypalania,
archiwizowania danych i natychmiastowego dostĊpu do
parametrów procesu w systemie on line.

6. Podsumowanie
W referacie wskazano na Ĩródáa oszczĊdnoĞci energii,
omawiając bilans energetyczny pieca tunelowego. Na zmodernizowanych przez PiecoSerwis piecach pokazano, Īe
wnioski wyciągniĊte z analizy bilansów energetycznych prowadzą do powstania konstrukcji wysokosprawnych, a przy
tym elastycznych w eksploatacji. Zmienia to zakorzeniony
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w tradycji obraz pieca tunelowego, z urządzenia o staáych
i prawie niezmiennych parametrach pracy, na urządzenie
niemalĪe tak elastyczne w eksploatacji jak piec okresowy,
zachowując przy tym wysoką sprawnoĞü charakterystyczną
dla konwencjonalnego pieca tunelowego. Koszty modernizacji pieca są na ogóá tak niewielkie, Īe zwrot nakáadów inwestycyjnych uzyskuje siĊ czĊsto po jednym, a najdáuĪej
po dwóch latach. Pozytywne doĞwiadczenia z modernizacji pieców tunelowych PiecoSerwis wykorzystuje równieĪ
w budowie nowych pieców, nie tylko dla przemysáu materiaáów ogniotrwaáych.
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