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SPÔSOB A ZARIADENIE NA ODLÚČENIE PRCHAVEJ ZLOŽKY

Opis

[0001]

Vynález sa týka spôsobu na odlúčenie minimálne jednej prchavej

zložky, napr. ortuti, tália, organických zlúčenín, zlúčenín síry alebo dusíka, z
odpadových plynov pri výrobe cementového slinku, pričom suroviny na výrobu
cementového slinku sa pri výmene tepla s odpadovými plynmi vedú cez
predhrievacie zariadenie a následne sa vypaľujú vo valcovej rotačnej peci,
pričom

vďaka

odparovaniu

ohrevu

surovín

v

predhrievačom

zariadení

prchavej zložky viazanej v surovinách,

dochádza

k

ktorá sa odlúči z

odpadových plynov.
[0002]

Vynález sa ďalej týka zariadenia na odlúčenie minimálne jednej

prchavej zložky, napr. ortuti, tália, organických zlúčenín, zlúčenín síry alebo
dusíka, z odpadových plynov pri výrobe cementového slinku, s predhrievacím
zariadením, miestom na vsádzanie surovín potrebných na výrobu cementového
slinku do predhrievacieho zariadenia na princípe protismerného prúdu proti toku
odpadových plynov a s valcovou rotačnou pecou na vypaľovanie surovín.
[0003]

Takýto spôsob a takéto zariadenie sú známe z patentového spisu

US 2009/0193968 A1.
[0004]

Pri výrobe cementového slinku sa vo valcovej rotačnej peci vypaľujú

rôzne suroviny, ako napr. vápenec a íl. Mnohé používané suroviny obsahujú
prchavé zložky, ako ortuť, tálium, organické zlúčeniny, zlúčeniny síry alebo
dusíka, ktoré sa pri ohreve v predhrievačom stupni odparujú a pri ochladzovaní
odpadových plynov sa znovu viažu na prach. Takto sa napr. veľká časť ortuti
znovu privádza do procesu výroby cementového slinku prostredníctvom prachu
vytvoreného v mlyne na hrubé mletie a odlúčeného vo filtračnom stupni a iba
malá časť uniká s odpadovými plynmi do atmosféry. Ortuťová zložka sa pritom
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do procesu dostáva predovšetkým v surovinách, za malý podiel ortuťovej
kontaminácie môžu zodpovedať aj palivá.
[0005]

Táto patentová prihláška sa zameriava predovšetkým na výrobu

cementového slinku, môže sa však použiť aj pri iných tepelných výrobných
technológiách,

pri ktorých

sa pozoruje

markantné cirkulačné

správanie

niektorých škodlivín z odpadových plynov.
[0006]

Principiálne existuje možnosť na odstránenie, resp. redukovanie

ortuti nachádzajúcej sa v surovinách ešte pred ich použitím na výrobu
cementového slinku. Realizuje sa to napr. úpravou surovín horúcimi plynmi, na
základe čoho dochádza minimálne k čiastočnému odpareniu obsiahnutej ortuti
a následne sa môže odlúčiť v koncentrovanej forme. V dôsledku potrebného
zohrievania surovín sa však vyžaduje relatívne veľa energie, čo zvyšuje celkové
náklady

a

pri

veľkých

prietokoch

materiálu

sa

tento

spôsob

stáva

nehospodárnym.
[0007]

Z dôvodu veľkých objemov vzduchu a teda potrebnej veľkosti

zariadení nie sú ekonomicky akceptovateľné ani riešenia, pri ktorých sa celý
prúd odpadových plynov z valcovej rotačnej pece čistí pri výrobe cementového
slinku pomocou určitého spôsobu prania odpadových plynov na odlúčenie
ortuti, ako sú napr. filtre s aktívnym uhlím.
[0008]

Ďalší spôsob na odlúčenie ortuti z odpadových plynov z výroby

cementového slinku je známy z patentového spisu EP 2 437 866 A1, pričom sa
predpokladá desorpčný reaktor oddelený od predhrievacieho zariadenia. Ortuť
sa naviaže na absorbent, predovšetkým prach a privedie sa do desorpčného
reaktora napájaného nosným plynom, kde sa absorbent následne zohrieva na
teploty vyššie ako 250 °C, takže dochádza k desorpcii ortuti z absorbentu a k jej
transformácii na plynnú fázu. Plyn z desorpčného reaktora nasýtený ortuťou sa
následne zbaví prachu v predradenom odprašovacom zariadení. V desorpčnom
reaktore sa pri vysokých teplotách odčerpáva iba časť prúdu takto nasýteného
a odprášeného plynu a čistí sa v nasledujúcom sorpčnom stupni, kým zvyšná
časť prúdu sa v systéme na prenos tepla zohrieva na teplotu potrebnú na
desorpciu ortuti v desorpčnom reaktore a vo forme nosného plynu sa opäť
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privádza do desorpčného reaktora. V systéme na prenos tepla desorpčného
reaktora sa prúd horúceho vzduchu z procesu výroby cementu môže miešať s
čiastočne cirkulujúcim prúdom plynu.
[0009]

Nevýhodou zaradenia desorpčného reaktora je však skutočnosť, že

prach zhromažďovaný v predradenom odprašovacom zariadení sa pred
spätným privedením prachu do predhrievacieho zariadenia musí priviesť do
sila. Preto je potrebné opätovné zohriatie prachu v predhrievačom zariadení, s
čím je spojená nevýhodná, vysoká spotreba energie.
[0010]

V patentovom spise WO 2007/128619 A1 je prezentované iné

zariadenie

na výrobu

cementového

slinku,

pri

ktorom

sa

predpokladá

predhrievacie zariadenie so štyrmi cyklónovými stupňami a kalcinátorom s
cyklónovým odlučovačom. Vo verzii podľa obr. 3 je zaradený druhý kalcinátor,
ktorý je spojený s cyklónovými stupňami.
[0011]

Patentový spis DE 10 2008 023 899 A1 zverejňuje iné zariadenie s

prvým predhrievacím zariadením na predhrievanie materiálovej zložky bohatej
na

vápenec

materiálovej

a

s

zložky

druhým

predhrievacím

chudobnej

zariadením

na vápenec,

na

kalcinátorom

predhrievanie
a

pecou

na

vypaľovanie kalcinovanej suroviny na cementový slinok. Prvé predhrievacie
zariadenie je spojené s potrubím na odpadové plyny kalcinátora, pričom druhé
predhrievacie zariadenie je napojené na potrubie odpadových plynov z pece.
[0012]

Patentový spis EP 0 845 443 A1 sa zaoberá iným spôsobom na

odstraňovanie oxidu siričitého z odpadových plynov z pece, pri ktorom sa do
predhrievacieho zariadenia podáva surovinová múčka zo surovinového mlynu a
vychladený cementový slinok sa melie v cementovom mlyne. Pri tom sa
minimálne časť prúdu

odpadových plynov z predhrievacieho zariadenia

surovinovej múčky vedie cez cementový mlyn a čiastočky cementu pri tom
absorbujú oxid siričitý z odpadových plynov.
[0013]

Úlohou tohto vynálezu je preto formulovanie vyššie uvedeného

spôsobu a vyššie uvedeného zariadenia na odlúčenie ortuti z odpadových
plynov pri výrobe cementového slinku, pomocou ktorých a umožní dostatočne
vysoká redukcia emisií ortuti, pričom bude potrebné čo najmenšie množstvo
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dodatočnej energie a čo najnižší objemový prietok odpadových plynov určených
na čistenie, čím sa má dosiahnuť nákladovo čo najvýhodnejšia prevádzka a
inštalácia.
[0014]

Táto úloha je riešená druhom spôsobu uvedeným v úvode tak, že

prvý surovinový prúd s vyššou koncentráciou prchavej zložky sa privádza do
prvej vetvy predhrievacieho zariadenia a druhý surovinový prúd s nižšou
koncentráciou prchavej zložky sa privádza do druhej vetvy predhrievacieho
zariadenia, pričom na napájanie prvej vetvy predhrievacieho zariadenia sa
používa prvý čiastkový prúd odpadových plynov z valcovej rotačnej pece a na
napájanie druhej vetvy predhrievacieho zariadenia druhý čiastkový prúd
odpadových plynov z valcovej rotačnej pece, pričom prchavá zložka sa odlučuje
z prvého čiastkového prúdu odpadových plynov vedeného cez prvú vetvu
predhrievacieho zariadenia, pričom prvý surovinový prúd, ktorý je zohriaty
vďaka výmene tepla s prvým čiastkovým prúdom odpadových plynov v prvej
vetve predhrievacieho zariadenia na teplotu minimálne 250 °C a ktorý má
principiálne rovnomernú teplotu

minimálne 250 °C, sa zmieša pomocou

spojovacieho potrubia medzi prvou a druhou vetvou predhrievacieho zariadenia
s druhým surovinovým prúdom z druhej vetvy predhrievacieho zariadenia.
[0015]

Podľa vynálezu sa teda suroviny s vyššou koncentráciou prchavej

zložky privádzajú do prvej vetvy predhrievacieho zariadenia a suroviny s nižšou
koncentráciou prchavej zložky sa privádzajú do druhej vetvy predhrievacieho
zariadenia. Na odlúčenie prchavej zložky sa použije výlučne prvý čiastkový prúd
odpadových

plynov,

pomocou

ktorého

sa

upravia

suroviny

s

vyššou

koncentráciou prchavej zložky v prvej vetve predhrievacieho zariadenia. Na
základe oddeleného vsádzania surovín s vyššou, resp. nižšou koncentráciou
prchavej zložky do prvej, resp. druhej vetvy predhrievacieho zariadenia je
možná mimoriadne efektívna úprava odlúčenia prchavej zložky z prvého
čiastkového prúdu odpadových plynov obohateného o prchavú zložku, pretože
na pranie odpadových plynov sa použijú iba suroviny s vysokým podielom
škodlivín.

Po

spracovaní

prvého

surovinového

prúdu

pomocou

prvého

čiastkového prúdu odpadových plynov v prvej vetve predhrievacieho zariadenia
sa prvý surovinový prúd dopraví do druhej vetvy predhrievacieho zariadenia a
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zmieša sa s druhým surovinovým prúdom. Suroviny sa nakoniec spoločne
dopravujú smerom do pece a v peci sa vypaľujú. Prvá vetva predhrievacieho
zariadenia je pritom spojená s druhou vetvou predhrievacieho zariadenia tak, že
suroviny

spracované

a obohatené

pomocou

prvého

čiastkového

prúdu

odpadových plynov z prvej vetvy sa následne, pri v podstate rovnomernej
teplote, čiže bez ochladenia surovinového prúdu vo vyrovnávacom zásobníku,
zmiešajú so surovinami z druhej vetvy. Teplota prvého surovinového prúdu je
pritom minimálne 250 °C, najmä v rozsahu 300 °C až 500 °C. Tým sa výhodne
výrazne zvýši energetická účinnosť v porovnaní s verziami s oddeleným
adsorpčným reaktorom, pri ktorom sa surovinový prúd používaný na odlúčenie
škodlivín pred spätným privedením do predhrievacieho zariadenia dočasne
uskladní a teda ochladí.
[0016]

Na účinné odlúčenie prchavých zložiek z prúdu odpadových plynov

je výhodné, keď prvý surovinový prúd obsahuje prach z výroby cementového
slinku. Prach privádzaný do prvej vetvy predhrievacieho zariadenia pochádza
predovšetkým z filtra pece, pomocou ktorého sa odstraňuje prach z odpadových
plynov pred ich uvoľnením do atmosféry. V preferovanom procese vzniká v
mlyne na hrubé mletie pri vyšších teplotách veľký hmotnostný tok prachu s
relatívne nízkou koncentráciou ortuti a vo filtri pece malý hmotnostný tok prachu
s vyššou koncentráciou ortuti, ktorý sa privádza do prvej vetvy predhrievacieho
zariadenia.
[0017]

Z hľadiska účinnosti spôsobu je výhodné, keď prvý surovinový prúd

obsahuje vyšší podiel zlúčenín uhľovodíkov, zlúčenín síry, napr. pyrit alebo,
zlúčenín amoniaku ako druhý surovinový prúd.
[0018]

Pri realizácii spôsobu podľa vynálezu sa výhodne predpokladá, že

prvý čiastkový prúd odpadových plynov vedený cez prvú vetvu predhrievacieho
zariadenia sa najskôr zbaví prachu a potom sa odlúči jeho prchavá zložka,
pričom prach odlúčený z prvého čiastkového prúdu sa spätne privedie do druhej
vetvy predhrievacieho zariadenia. Prvý čiastkový prúd odpadových plynov je
pritom vedený cez odprašovač horúcich plynov, do ktorého sa privádza
kontaminácia
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normalizovaný meter kubický) a odpadový plyn sa čistí na obsah prachu
<1 g/Nm3. Na základe toho sa prach odlúčený v prvej vetve predhrievacieho
zariadenia takmer úplne privádza späť do procesu výroby cementu.
[0019]

Účinnosť odlúčenia prchavej zložky sa dá ďalej zvýšiť, keď bude prvá

vetva predhrievacieho zariadenia napájaná nižším množstvom odpadových
plynov, výhodne aj s vyššou kontamináciou prachom, ako druhá vetva
predhrievacieho zariadenia. Tým sa v prvej vetve predhrievacieho zariadenia
dosiahne porovnateľne vysoká koncentrácia prchavej zložky v odpadových
plynoch, takže sa umožní mimoriadne účinné následné odlúčenie prchavej
zložky z odpadových plynov z prvého čiastkového prúdu.
[0020]

Prvý surovinový

prúd sa môže výhodne

postupne viesť cez

minimálne dva cyklónové odlučovače prvej vetvy predhrievacieho zariadenia.
Prvý surovinový prúd sa pritom zohrieva na princípe protismerného prúdu
prvým čiastkovým prúdom odpadových plynov, čím sa desorbuje prchavá
zložka a následne sa odlúči z prvého čiastkového prúdu odpadových plynov,
pričom prvý surovinový prúd sa vedie smerom do pece.
[0021]

Na dosiahnutie

konštrukčne jednoduchšieho a teda nákladovo

výhodnejšieho usporiadania predhrievacieho zariadenia je výhodné, keď sa
prvý surovinový prúd privedie do stúpačky, kde sa premieša s prvým
čiastkovým prúdom odpadových plynov a následne sa odvedie do cyklónového
odlučovača. V smere prúdenia odpadových plynov do stúpačky sa prvý
čiastkový prúd odpadových plynov vedie do odprašovača horúcich plynov,
pomocou ktorého sa zo surovinového prúdu odlúči ďalšia zložka a odvedie sa
späť do predhrievacieho zariadenia.
[0022]

Na zabezpečenie prvého čiastkového prúdu, z ktorého sa odlúči

prchavá zložka, je výhodné, keď sa prvý čiastkový prúd odpadových plynov
odlúči z odpadových plynov z druhej vetvy predhrievacieho zariadenia.
[0023]

Na odlúčenie stredne až ťažko prchavých zložiek, najmä ortuti alebo

amoniaku, je výhodné, keďsa prvý čiastkový prúd odpadových plynov oddelí
medzi dvomi cyklónovými odlučovačmi druhej vetvy predhrievacieho zariadenia,
pričom teplota odpadových plynov je výhodne vyššia ako 600 °C. Podľa
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výhodnej verzie je druhá vetva predhrievacieho zariadenia vybavená štyrmi
alebo piatimi cyklónovými odlučovačmi, pričom prvý čiastkový prúd odpadových
plynov sa výhodne oddelí, pri pohľade v smere prúdenia surovín, medzi druhým
a tretím cyklónovým odlučovačom.
[0024]

Na odlúčenie ľahko prchavých zložiek, najmä organických zlúčenín,

je výhodné, keď sa prvý čiastkový prúd odpadových plynov oddelí, pri pohľade v
smere prúdenia odpadových plynov, bezprostredne pred miestom na vsádzanie
druhého surovinového prúdu, pričom teplota odpadových plynov sa výhodne
pohybuje v rozsahu 450 °C až 500 °C.
[0025]

Keď sa prvý čiastkový prúd odpadových plynov oddelí z druhého

čiastkového prúdu odpadových plynov pri teplote odpadových plynov v rozsahu
750 °C až 800 °C, umožní sa jednak účinná desorpcia a odlúčenie ťažko
prchavých zložiek, napr. zlúčenín síry, z prvého surovinového prúdu. Okrem
toho sa umožní zvýšenie účinnosti prania plynov, pretože pri rovnakom
množstve odpadových plynov v prvej vetve predhrievacieho zariadenia sa dá
docieliť príslušne vyšší prietok prvého surovinového prúdu.
[0026]

Na zvýšenie prietoku prvého surovinového prúdu a na zlepšenie

energetickej

účinnosti

prania

plynov je výhodné,

keď sa časť prvého

čiastkového prúdu spätne privedie pred odlúčením prchavej zložky do prvej
vetvy predhrievacieho zariadenia, pri pohľade v smere prúdenia odpadových
plynov. V dôsledku toho sa časť prvého čiastkového prúdu odpadových plynov
recykluje v prvej vetve predhrievacieho zariadenia formou vedenia cirkulujúceho
vzduchu. Do prvej vetvy predhrievacieho zariadenia sa výhodne spätne
privádza 50 až 90 % odpadových plynov z prvého čiastkového prúdu, takže v
súlade s tým sa z predhrievacieho zariadenia odoberá iba 50% až 10%
odpadových plynov z prvého čiastkového prúdu a používajú sa na odlúčenie
prchavej zložky. Výhodné je zníženie teploty odpadových plynov z čiastkového
prúdu pred odlúčením prchavej zložky. Na zníženie teploty sa môže použiť
napr. rýchle schladenie pomocou vstrekovania vody. Zníženie teploty sa môže
súčasne kombinovať s odlučovaním prchavej zložky. Na zníženie teploty na
60 °C až 140 °C, výhodne na 60 °C až 120 °C, sa hodia najmä výmenníky tepla

EP 2 892 861

36151/T

8

alebo odpaľovacie chladiče. Vďaka redukovanému tlaku pary sa odlučovanie
ortuti môže zvýšiť minimálne v jednom filtračnom stupni.
[0027]

Podľa prvej výhodnej verzie sa prchavá zložka, najmä ortuť, odlúči z

odpadových plynov prvého čiastkového prúdu pomocou rukávového filtra.
Vďaka príslušnému zníženiu teploty sa prchavá zložka pôvodne dostupná z
väčšej časti v plynnom skupenstve skondenzuje, takže vzniknuté častice sa
budú dať odlúčiť filtračným materiálom rukávového filtra. Častice s prchavou
zložkou naviazanou na ne sa budú pravidelne vynášať z rukávového filtra a
budú sa ukladať. Dodatočne sa výhodne budú pridávať prísady, ako aktívne
uhlie, na separáciu ortuti z plynnej fázy a na jej odlúčenie z odpadových plynov
prvého čiastkového prúdu.
[0028]

Alternatívou rukávového filtra na odlúčenie prchavej zložky, najmä

ortuti, z odpadových plynov prvého čiastkového prúdu môže byť práčka. Ako
premývacia kvapalina sa môžu použiť predovšetkým roztoky sulfidov kovov,
vápencové suspenzie alebo kyslé práčky v kombinácii s organosulfidovými
zrážacími činidlami, takže prchavá zložka sa bude koncentrovať po úprave
odpadovej vody z práčky. Predovšetkým pri potrebe ukladania odlúčenej
prchavej fázy je výhodné, keď sa pri odlučovačom procese zaistí jej primerane
vysoká koncentrácia.
[0029]

Alternatívou vyššie opísaných spôsobov na odlúčenie prchavej

zložky, najmä ortuti, z odpadových plynov prvého čiastkového prúdu môže byť
adsorbér s

pevným

alebo

pohyblivým

lôžkom.

Pomocou

adsorbéra

s

pohyblivým lôžkom sa principiálne dajú dosiahnuť vyššie stupne odlúčenia a
využitie použitých sorbentov je vyššie ako pri prúdových technológiách.
[0030]

Podľa ďalšej alternatívnej verzie sa prchavá zložka, najmä amoniak,

dá odlúčiť pomocou selektívneho katalytického reaktora.
[0031]

Nakoniec sa prchavá zložka, najmä organické zlúčeniny, dá odlúčiť

pomocou termického prídavného spaľovania.
[0032]

Základná úloha vynálezu je okrem toho riešená druhom zariadenia,

ktorý je uvedený v úvode a v ktorom je predhrievacie zariadenie vybavené
prvou vetvou napájanou prvým čiastkovým prúdom odpadových plynov a
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druhou vetvou napájanou druhým čiastkovým prúdom odpadových plynov,
pričom prvá vetva predhrievacieho zariadenia má prvé miesto na vsádzanie
prvého surovinového prúdu s vyššou koncentráciou prchavej zložky a druhá
vetva predhrievacieho zariadenia má druhé miesto na vsádzanie druhého
surovinového prúdu s nižšou koncentráciou prchavej zložky, pričom prvá vetva
predhrievacieho zariadenia je spojená so stupňom na odlúčenie prchavej zložky
z prvého čiastkového prúdu odpadových plynov, pričom medzi prvú a druhú
vetvu predhrievacieho zariadenia je zaradené spojovacie potrubie, takže prvý
surovinový prúd, ktorý je zohriaty vďaka výmene tepla s prvým čiastkovým
prúdom odpadových plynov v prvej vetve predhrievacieho zariadenia na teplotu
minimálne 250 °C a ktorý má principiálne rovnomernú teplotu minimálne
250 °C, sa dá zmiešať s druhým surovinovým prúdom z druhej vetvy
predhrievacieho zariadenia.
[0033]

Z hľadiska výhod zariadenia podľa vynálezu sa odkazuje na vyššie

uvedený opis spôsobu.
[0034]

Z hľadiska úpravy surovín s vysokou koncentráciou prchavej zložky v

prvej vetve predhrievacieho zariadenia bude výhodné spojenie miesta na
vsádzanie prvého surovinového toku s prachovým zásobníkom na uloženie
prachu, výhodne prachu z filtra pece na odprášenie odpadových plynov pred ich
vypustením do atmosféry.
[0035]

Na cielené zásobovanie druhej vetvy predhrievacieho zariadenia

surovinami s nižšou koncentráciou prchavej zložky je výhodné spojenie miesta
na vsádzanie druhého surovinového toku so zásobníkom na surovinovú múčku
na ukladanie surovinovej múčky z mlyna surovinovej múčky.
[0036]

Účinnosť prania plynov sa dá výrazne zvýšiť, keď sa prachový

zásobník nainštaluje oddelene od zásobníka surovinovej múčky. V súlade s tým
sa suroviny odlišné z hľadiska koncentrácie prchavej zložky uložia, resp.
nadávkujú do príslušnej vetvy predhrievacieho zariadenia so vzájomným
oddelením.
[0037]

Z hľadiska energeticky účinnej prevádzky je výhodné, keď bude prvá

vetva predhrievacieho zariadenia vybavená odprašovačom horúcich plynov na
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odprášenie odpadových plynov z prvého čiastkového prúdu, pričom tento
odprašovač horúcich plynov bude potrubím na spätný prívod odlúčeného
prachu spojený s druhou vetvou predhrievacieho zariadenia.
[0038]

Na koncentrovanie prchavej zložky v prvom čiastkovom prúde

odpadových plynov je výhodné, keď sa, z pohľadu smeru prúdenia odpadových
plynov, pred stupeň na odlúčenie prchavej zložky zaradí cirkulačné potrubie na
spätný prívod časti prvého čiastkového prúdu odpadových plynov do prvej vetvy
predhrievacieho zariadenia.
[0039]

Pre prevádzku prvej vetvy predhrievacieho zariadenia je výhodné

zaradiť medzi prvú a druhú vetvu predhrievacieho zariadenia potrubie na
odklonenie

prvého

čiastkového

prúdu

odpadových

plynov

od

druhého

čiastkového prúdu odpadových plynov. V súlade s tým sa odpadové plyny na
prevádzku

prvej

čiastkového

prúdu

vetvy

predhrievacieho

odpadových

plynov

zariadenia
v

druhej

získajú
vetve

z

druhého

predhrievacieho

zariadenia.
[0040]

V závislosti od druhu prchavej zložky sa môžu použiť rôzne

odlučovače známe zo stavu techniky.
[0041]

Stupeň na odlúčenie prchavej zložky v prvom čiastkovom prúde

odpadových plynov môže byť vybavený rukávovým filtrom. Na druhej strane
môže byť stupeň na odlúčenie prchavej zložky v prvom čiastkovom prúde
odpadových plynov vybavený práčkou. Ďalšie výhodné verzie predpokladajú na
odlúčenie prchavej zložky v prvom čiastkovom prúde odpadových plynov
adsorbér s pevným alebo pohyblivým lôžkom. Okrem toho môže byť stupeň na
odlúčenie prchavej zložky v prvom čiastkovom prúde odpadových plynov
vybavený selektívne katalytickým reaktorom. V niektorých aplikáciách môže byť
nakoniec výhodné, keď sa stupeň na odlúčenie prchavej zložky v prvom
čiastkovom prúde odpadových plynov vybaví termickým prídavným spaľovaním.
[0042]

Tento vynález je bližšie vysvetlený na základe priložených obrázkov.

Na nich je v
[0043]
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Obr. 1 Bloková schéma zapojenia zariadenia na výrobu cementového
slinku podľa stavu techniky.
Obr. 2 Bloková schéma zapojenia zariadenia podľa vynálezu na odlúčenie
prchavých zložiek pri výrobe cementového slinku.
Obr. 3 Bloková schéma zapojenia ďalšej verzie zariadenia na odlúčenie
prchavých zložiek a
Obr. 4 Bloková schéma zapojenia prvej predhrievacej vetvy zariadenia
podľa obr. 3.
[0044]

Na obr. 1 je uvedená bloková schéma zapojenia zariadenia na

výrobu cementového slinku podľa stavu techniky. Surovina 10 potrebná na
výrobu cementového slinku sa dávkuje na princípe protismerného prúdu, čiže
proti smeru A odpadových plynov 1, do predhrievacieho zariadenia 2, ktoré
bežne obsahuje viacero za sebou usporiadaných cyklónových odlučovačov.
Príslušne predhriata surovina 10 sa z predhrievacieho zariadenia 2 dostane do
valcovej rotačnej pece 3, kde sa materiál vypáli na cementový slinok.
Cementový slinok sa vynesie pomocou príslušného chladiaceho a vynášacieho
zariadenia 4 a dopraví sa do príslušného sila (nie je zobrazené). Pred
uvoľnením odpadových plynov do atmosféry sa minimálne časť týchto plynov
nadávkuje v mlyne 6 surovinovej múčky do sušiaceho mletia alebo sa ochladí v
chladiacom zariadení 5, napr. v odpaľovacom chladiči a odpráši sa vo filtri pece
8. Následne sa odpadové plyny 1 uvoľnia cez komín 9 do atmosféry. Odlúčený
prach 12 z filtra pece 8 a pomletá surovina 11 z mlyna 6 surovinovej múčky sa
zmiešajú v sile 7 a spoločne sa ako surovina 10 nadávkujú do predhrievacieho
zariadenia

2.

Vďaka

druhu

protiprúdového vedenia

materiálu

a prúdu

odpadových plynov sa medzi predhrievacím stupňom 2 a mlynom 6 surovinovej
múčky, resp. minimálne jedným filtračným stupňom 8 zaistí prostredníctvom
spätného prívodu materiálu cirkulácia ortuti obsiahnutej v odpadových plynoch
1. Hmotnostný tok ortuti, ktorý cirkuluje, je pritom násobkom vstupného
hmotnostného toku ortuti z čerstvých surovín a palív.
[0045]

Obr. 2 prezentuje blokovú schému zapojenia verzie spôsobu, resp.

zariadenia podľa vynálezu na odlúčenie prchavej zložky, v zobrazenej verzii ide
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najmä o ortuť, z odpadových plynov pri výrobe cementového slinku. Prúdy
odpadových plynov sú pritom vyznačené plnými čiarami a materiálové toky
čiarkovanými čiarami.
[0046]

Ako je z obr. 2 zrejmé, je predhrievacie zariadenie 2 vyobrazeného

zariadenia vybavené vetvou 14 napájanou prvým čiastkovým prúdom 13
odpadových plynov a druhou vetvou 16 napájanou druhým čiastkovým prúdom
15 odpadových plynov 1. Prvá vetva 14 je cez miesto na vsádzanie 17
napájaná prvým surovinovým prúdom 18 s vyššou koncentráciou prchavej
zložky. Druhá vetva 16 je cez miesto na vsádzanie 19 napájaná druhým
surovinovým prúdom 20, ktorý má nižšiu koncentráciu prchavej zložky. Suroviny
na výrobu cementového slinku sa pri výmene tepla s odpadovými plynmi 1 vedú
cez predhrievacie zariadenie 2 a následne sa vypaľujú vo valcovej rotačnej peci
3. Vďaka ohrevu surovín v predhrievačom zariadení 2 dochádza k odparovaniu
prchavej zložky viazanej v surovinách. Na to sa prvý surovinový prúd 18 v prvej
vetve 14 predhrievacieho zariadenia ohrieva odpadovými plynmi 1 na teplotu
minimálne 250 °C, ktorá postačuje na desorpciu ortuti.
[0047]

Ako je ďalej z obr. 2 zrejmé, je medzi prvú vetvu 14 a druhú vetvu 16

predhrievacieho zariadenia 2 zaradené spojovacie potrubie 26. Prvý surovinový
prúd 18 v prvej vetve 14 predhrievacieho zariadenia 2, ktorý má vďaka kontaktu
s prvým čiastkovým prúdom 13 odpadových plynov 1 teplotu minimálne 250 °C,
sa cez spojovacie potrubie 26 dopravuje priamo, čiže bez dočasného uloženia,
do druhej vetvy 16 predhrievacieho zariadenia 2, takže teplota prvého
surovinového prúdu 18 sa pri doprave do druhej vetvy 16 nezmení, resp. sa
zmení iba nepodstatne. V súlade s tým sa prvý surovinový prúd 18 s
principiálne

rovnomernou

teplotou

minimálne 250 °C zmieša

s druhým

surovinovým prúdom 20 z druhej vetvy 16 predhrievacieho zariadenia 2. Na
základe toho je opakované zohrievanie prvého surovinového toku 18, z ktorého
sa odlúči prchavá zložka, zbytočné, takže sa umožní zvýšenie energetickej
účinnosti spôsobu.
[0048]

Ako je ďalej z obr. 2 zrejmé, je miesto na vsádzanie 17 pre prvý

surovinový prúd 18 spojené s prachovým zásobníkom 23 na uloženie prachu,
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ktorý obsahuje porovnateľne vysoký podiel prchavej zložky. Zásobník prachu 23
je spojený s filtrom pece 8 na odprášenie odpadových plynov pred ich
uvoľnením do atmosféry. Prach 12 zachytený filtrom pece 8 sa tak cez
prachový zásobník 23 dostáva na miesto na vsádzanie 17, pomocou ktorého sa
prvý surovinový prúd 18 vsádza vo forme prachu 12 do prvej vetvy 14
predhrievacieho zariadenia 2. Na druhej strane je miesto na vsádzanie 19 pre
druhý surovinový prúd 20 spojené so zásobníkom 24 na surovinovú múčku
oddeleným od prachového zásobníka 23 na ukladanie surovinovej múčky, ktorá
sa získava v mlyne 6 surovinovej múčky zo surovín 10. V zobrazenom
zariadení sa teda realizuje rozdelenie surovín na prvý surovinový prúd 18 s
vyššou koncentráciou prchavej zložky a na druhý surovinový prúd 20 s nižšou
koncentráciou prchavej zložky.
[0049]

Obr. 3 zobrazuje blokovú schému pre ďalšiu verziu zariadenia podľa

vynálezu.
[0050]

Ako je z obr. 3 zrejmé, je druhá vetva 16 predhrievacieho zariadenia

2 vybavená v zobrazenej verzii piatimi cyklónovými odlučovačmi 27. Druhý
surovinový tok 20 (na obr. 3 zobrazený čiarkovanými čiarami) je na princípe
protismerného prúdu vedený do druhého čiastkového prúdu 15 odpadových
plynov 1 (na obr. 3 zobrazený plnými čiarami) cez cyklónové odlučovače 27
druhej vetvy 16.
[0051]
zariadenia

Ako je ďalej z obr. 3 zrejmé, je prvá vetva 14 predhrievacieho
2 vo

vyobrazenej

verzii

vybavená

dvojstupňovou

kaskádou

cyklónových odlučovačov 29 spojenou s miestom na vsádzanie 17, v ktorej sa
prvý surovinový prúd

18 premiešava s prvým čiastkovým

prúdom

13

odpadových plynov 1 a následne sa vedie smerom do odprašovača 25 horúcich
plynov, ktorý odpráši odpadové plyny 1. Odprašovač 25 horúcich plynov je
pomocou potrubia 26 na spätný prívod odlúčeného prachu spojený s druhou
vetvou 16 predhrievacieho zariadenia 2.
[0052]

Ako je ďalej z obr. 3 zrejmé, je medzi prvú vetvu 14 a druhú vetvu 16

predhrievacieho zariadenia 2 zaradené minimálne jedno potrubie 30 na
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odklonenie prvého čiastkového prúdu 13 odpadových plynov 1 z druhého
čiastkového prúdu 15 odpadových plynov 1.
[0053]

Na obr. 3 sú zobrazené tri rôzne potrubia 30’, 30” , 30” ’ na

odklonenie prvého čiastkového prúdu 13 odpadových plynov 1 z druhej vetvy
16 predhrievacieho zariadenia 2, pričom využiť sa prirodzene môže iba jeden z
uvedených variantov.
[0054]

Ako je z obr. 3 zrejmé, ústi potrubie 30’ medzi dva cyklónové

odlučovače 27 v druhej vetve 16 predhrievacieho zariadenia 2. Teplota
odpadových plynov je pritom principiálne 600 °C.
[0055]

Na druhej strane sa prvý čiastkový prúd 13 odpadových plynov 1

môže oddeliť cez potrubie 30” , ktoré ústi, pri pohľade v smere prúdenia
odpadových plynov, bezprostredne pred miestom na vsádzanie 19 druhého
surovinového prúdu 20 v druhej vetve 16 predhrievacieho zariadenia. Teplota
odpadových plynov je pritom v rozsahu 450 °C až 500 °C.
[0056]

Nakoniec sa prvý čiastkový prúd 13 odpadových plynov 1 môže

oddeliť z druhého čiastkového prúdu 15 odpadových plynov 1 pri teplote
odpadových plynov v rozsahu 750 °C až 800 °C. Na to je potrubie 30’” vo
vyobrazenej verzii spojené, pri pohľade v smere materiálového toku, s piatym
cyklónovým odlučovačom 27. Alternatívne môže potrubie 30’” odbočovať z
druhej vetvy 16 predhrievacieho zariadenia 2 aj v oblasti kalcinátora 31 alebo
štvrtého cyklónového odlučovača 27 (nie je vyobrazený).
[0057]

Ako je ďalej z obr. 3 zrejmé, je prvá vetva 14 predhrievacieho

zariadenia 2 spojená so stupňom 21, ktorý je vybavený napr. rukávovým filtrom,
na odlúčenie prchavej fázy (alebo rôznych prchavých fáz) z prvého čiastkového
prúdu 13 odpadových plynov 1. Pred stupňom 21 je okrem toho zaradený
chladič 34 na ochladzovanie prvého čiastkového prúdu 13 na teplotu napr.
120 °C. Do prvého čiastkového prúdu 13 sa po prechode cez chladič 34 a pred
odlúčením prchavej zložky v odlučovačom stupni 21 následne pridá sorbent 35,
napr. aktívne uhlie alebo roztok sulfidov kovov. Škodliviny odlúčené v
odlučovačom stupni 21 sa zo systému vynesú cez potrubie (nie je zobrazené).
Prchavá zložka sa teda odlúči z prvého čiastkového prúdu 13 odpadových
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plynov 1, ktorý je vedený cez prvú vetvu 14 predhrievacieho zariadenia 2 a
ktorý bol predtým obohatený o prchavú zložku z prvého surovinového toku 18.
Prvý čiastkový prúd 13 odpadových plynov 1 obsahuje prchavé zložky vo
vysokých koncentráciách, čím sa umožní výrazné zvýšenie účinnosti prania
plynov v následne pripojenom stupni 21. Na ďalšie zvýšenie účinnosti sa prvá
vetva 14 predhrievacieho zariadenia 2 napája menším množstvom odpadových
plynov ako druhá vetva 16 predhrievacieho zariadenia. Okrem toho sa prvý
čiastkový prúd 13 odpadových plynov 1 na odlúčenie prchavej zložky zmiešava
v smere prúdenia za stupňom 21 pomocou potrubia 33 s druhým čiastkovým
prúdom 15 odpadových plynov. Odpadové plyny 1 sa následne môžu priviesť
do mlyna 6 surovinovej múčky. Odpadové plyny 1 sa po zmiešaní čiastkových
prúdov 13, 15 privedú priamym napájaním cez potrubie 33’ priamo do filtra pece
8.

[0058]

Obr. 4 zobrazuje výhodnú verziu zariadenia, v ktorej sa časť prvého

čiastkového prúdu 13 medzi prvou vetvou 14 predhrievacieho zariadenia 2 a
odprašovačom 25 horúcich plynov vedie späť do prvej vetvy 14 predhrievacieho
zariadenia 2. Na to je určené cirkulačné potrubie 32, ktoré odkláňa časť prvého
čiastkového prúdu 13 odpadových plynov 1 v smere prúdenia za cyklónovým
odlučovačom 29 a recykluje ho v smere prúdenia pred stúpačkou 28 do prvej
vetvy 14 predhrievacieho zariadenia 2. V súlade s tým cirkuluje časť prvého
čiastkového prúdu 13 odpadových plynov 1 v prvej vetve 14 predhrievacieho
zariadenia 2, kým zvyšná časť prvého čiastkového prúdu 13 je odvádzaná do
stupňa 21, pomocou ktorého sa odlúči prchavá zložka.
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Ing. Tomáš Hormann
patentový zástupca
841 02 Bratislava, SK

PATENTOVÉ NÁROKY

1.

Spôsob odlúčenia minimálne jednej prchavej zložky, napr. ortuti, tália,
organických zlúčenín, zlúčenín síry alebo dusíka, z odpadových plynov (1)
pri

výrobe

cementového

slinku,

pričom

suroviny

(10)

na

výrobu

cementového slinku sa pri výmene tepla s odpadovými plynmi (1) vedú
cez predhrievacie zariadenie (2) a následne sa vypaľujú vo valcovej
rotačnej peci (3), pričom pomocou ohrevu surovín (10) v predhrievačom
zariadení (2) dochádza k odparovaniu

prchavej zložky viazanej v

surovinách (10), ktorá sa odlúči z odpadových plynov (1) vyznačujúci sa
tým, že prvý surovinový prúd (18) s vyššou koncentráciou prchavej zložky
sa privádza do prvej vetvy (14) predhrievacieho zariadenia (2) a druhý
surovinový prúd (20) s nižšou koncentráciou prchavej zložky sa privádza
do druhej vetvy (16) predhrievacieho zariadenia (2), pričom na napájanie
prvej vetvy (14) predhrievacieho zariadenia (2) sa používa prvý čiastkový
prúd (13) odpadových plynov (1) z valcovej rotačnej pece (3) a na
napájanie druhej vetvy (16) predhrievacieho zariadenia (2) druhý čiastkový
prúd (15) odpadových plynov (1) z valcovej rotačnej pece (3), pričom
prchavá zložka sa odlučuje z prvého čiastkového prúdu (13) odpadových
plynov (1) vedeného cez prvú vetvu (14) predhrievacieho zariadenia (2),
pričom prvý surovinový prúd (18), ktorý je zohriaty pomocou výmeny tepla
s prvým čiastkovým prúdom (13) odpadových plynov (1) v prvej vetve (14)
predhrievacieho zariadenia (2) na teplotu minimálne 250°C a ktorý má v
podstate nemennú teplotu

minimálne 250 °C, sa zmieša pomocou

spojovacieho potrubia (26) medzi prvou (14) a druhou vetvou (16)
predhrievacieho zariadenia (2) s druhým surovinovým prúdom (20) z
druhej vetvy (16) predhrievacieho zariadenia (2).
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2.

Spôsob podľa nároku 1 vyznačujúci sa tým, že prvý surovinový prúd (18)
obsahuje prach z výroby cementového slinku, alebo že prvý surovinový
prúd (18) obsahuje vyšší podiel zlúčenín uhľovodíkov, zlúčenín síry, napr.
pyritu, alebo zlúčenín amoniaku ako druhý surovinový prúd (20).

3.

Spôsob podľa nároku 1 alebo 2 vyznačujúci sa tým, že prvý čiastkový
prúd

(13)

odpadových

plynov

(1)

vedený

cez

prvú

vetvu

(14)

predhrievacieho zariadenia (2) sa najskôr zbaví prachu a potom sa odlúči
jeho prchavá zložka, pričom prach odlúčený z prvého čiastkového prúdu
(13) sa spätne privedie do druhej vetvy (16) predhrievacieho zariadenia
(2 ).

4.

Spôsob podľa jedného z nárokov 1 až 3 vyznačujúci sa tým, že prvá
vetva

(14)

predhrievacieho

zariadenia

(2)

bude

napájaná

nižším

množstvom odpadových plynov, výhodne aj s vyššou kontamináciou
prachom, ako druhá vetva (16) predhrievacieho zariadenia (2).

5.

Spôsob podľa jedného z nárokov 1 až 4 vyznačujúci sa tým, že prvý
surovinový prúd (18) prejde postupne cez minimálne dva cyklónové
odlučovače (29) prvej vetvy (14) predhrievacieho zariadenia (2), alebo že
sa prvý surovinový prúd (18) privedie do stúpačky (28), kde sa premieša s
prvým čiastkovým prúdom (13) odpadových plynov (1) a následne sa
odvedie do cyklónového odlučovača (29).

6.

Spôsob podľa jedného z nárokov 1 až 5 vyznačujúci sa tým, že prvý
čiastkový prúd (13) odpadových plynov (1) sa oddelí z odpadových plynov
(1) z druhej vetvy (16) predhrievacieho zariadenia (2), pričom prvý
čiastkový prúd (13) odpadových plynov (1) sa výhodne rozdelí medzi dva
cyklónové odlučovače (27) druhej vetvy (16) predhrievacieho zariadenia
(2), pričom teplota odpadových plynov bude výhodne vyššia ako 600 °C,
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alebo že sa prvý čiastkový prúd (13) odpadových plynov (1) oddelí, pri
pohľade v smere prúdenia odpadových plynov (1), bezprostredne pred
miestom na vsádzanie (19) druhého surovinového prúdu (20), pričom
teplota odpadových plynov sa výhodne pohybuje v rozsahu 450 °C až
500 °C, alebo že sa prvý čiastkový prúd (13) odpadových plynov (1) oddelí
z druhého čiastkového prúdu (15) odpadových plynov (1) pri teplote
odpadových plynov v rozsahu 750 °C až 800 °C.

7.

Spôsob podľa jedného z nárokov 1 až 6 vyznačujúci sa tým, že časť
prvého čiastkového prúdu (13) sa spätne privedie pred odlúčením
prchavej zložky do prvej vetvy (14) predhrievacieho zariadenia (2), pri
pohľade v smere prúdenia odpadových plynov (1).

8.

Spôsob podľa jedného z nárokov 1 až 7 vyznačujúci sa tým, že teplota
odpadových plynov z prvého čiastkového prúdu (13) sa pred odlúčením
prchavej zložky zníži.

9.

Spôsob podľa jedného z nárokov 1 až 8 vyznačujúci sa tým , že prchavá
zložka, najmä ortuť, sa z odpadových plynov (1) prvého čiastkového prúdu
(13) odlúči pomocou rukávového filtra alebo pomocou práčky alebo
pomocou adsorbéra s pevným alebo pohyblivým lôžkom, alebo že
prchavá

zložka,

katalytického

najmä amoniak,

reaktora,

sa odlúči

pomocou

alebo že prchavá zložka,

selektívneho

najmä

organické

zlúčeniny, sa odlúči pomocou termického prídavného spaľovania.

10. Zariadenie na odlúčenie minimálne jednej prchavej zložky, napr. ortuti,
tália, organických zlúčenín, zlúčenín síry alebo dusíka, z odpadových
plynov (1) pri výrobe cementového slinku, s predhrievacím zariadením (2),
miestom na vsádzanie surovín potrebných na výrobu cementového slinku
do predhrievacieho zariadenia (2) na princípe protismerného prúdu proti
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toku odpadových plynov (1) a s valcovou rotačnou pecou (3) na
vypaľovanie

surovín

(10)

vyznačujúce

sa

tým,

že

predhrievacie

zariadenie (2) je vybavené prvou vetvou (14) napájanou prvým čiastkovým
prúdom (13) odpadových plynov (1) a druhou vetvou (16) napájanou
druhým čiastkovým prúdom (15) odpadových plynov (1), pričom prvá vetva
(14) predhrievacieho zariadenia (2) má prvé miesto na vsádzanie (17)
prvého surovinového prúdu (18) s vyššou koncentráciou prchavej zložky a
druhá vetva (16) predhrievacieho zariadenia (2) má druhé miesto na
vsádzanie (19) druhého surovinového prúdu (20) s nižšou koncentráciou
prchavej zložky, pričom prvá vetva (14) predhrievacieho zariadenia (2) je
spojená so stupňom (21) na odlúčenie prchavej zložky z prvého
čiastkového prúdu (13) odpadových plynov (1), pričom medzi prvú a druhú
vetvu (14, 16) predhrievacieho zariadenia (2) je zaradené spojovacie
potrubie (26), takže prvý surovinový prúd (18), ktorý je zohriaty vďaka
výmene tepla s prvým čiastkovým prúdom (13) odpadových plynov (1) v
prvej vetve (14) predhrievacieho zariadenia (2) na teplotu minimálne
250 °C a ktorý má principiálne nemennú teplotu minimálne 250 °C, je
zmiešateľný s druhým surovinovým prúdom (20) z druhej vetvy (16)
predhrievacieho zariadenia (2).

11.

Zariadenie podľa nároku 10 vyznačujúce sa tým, že miesto na vsádzanie
(17) prvého surovinového toku (18) je spojené s prachovým zásobníkom
(23) na uloženie prachu, výhodne prachu z filtra (8) pece na odprášenie
odpadových plynov (1) pred ich vypustením do atmosféry, a/alebo že
miesto na vsádzanie (19) druhého surovinového toku (20) je spojené so
zásobníkom (24) na surovinovú múčku na ukladanie surovinovej múčky
z mlyna (6) surovinovej múčky, pričom zásobník (23) prachu je výhodne
oddelený od zásobníka (24) na surovinovú múčku.

12.

Zariadenie podľa nároku 10 alebo 11 vyznačujúce sa tým , že prvá vetva
(14) predhrievacieho zariadenia (2) je vybavená odprašovačom (25)
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horúcich

plynov

na

odprášenie

odpadových

plynov

(1) z

prvého

čiastkového prúdu (13), pričom tento odprašovač (25) horúcich plynov je
potrubím (26) na spätný prívod odlúčeného prachu spojený s druhou
vetvou (16) predhrievacieho zariadenia (2).

13.

Zariadenie podľa jedného z nárokov 10 až 12 vyznačujúce sa tým, že z
pohľadu smeru prúdenia odpadových plynov (1) sa pred stupeň (21) na
odlúčenie prchavej zložky zaradí cirkulačné potrubie na spätný prívod
časti prvého čiastkového prúdu (13) odpadových plynov (1) do prvej vetvy
(14) predhrievacieho zariadenia (2).

14.

Zariadenie podľa jedného z nárokov 10 až 13 vyznačujúce sa tým, že
medzi prvú a druhú vetvu (14, 16) predhrievacieho zariadenia (2) je
zaradené potrubie (30) na odklonenie prvého čiastkového prúdu (13)
odpadových plynov (1) od druhého čiastkového prúdu (15) odpadových
plynov (1).

15.

Zariadenie podľa jedného z nárokov 10 až 14 vyznačujúce sa tým, že
stupeň (21) na odlúčenie prchavej zložky v prvom čiastkovom prúde (13)
odpadových plynov (1) je vybavený rukávovým filtrom alebo umývačkou
alebo adsorbérom s pevným alebo pohyblivým lôžkom alebo selektívne
katalytickým reaktorom alebo termickým prídavným spaľovaním.
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