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Zkušenosti s bypassy plynů pecních linek 
v cementárnách České republiky 

Zkušenosti s bypassy pecních linek v cementárně Radotín 
Miroslav Novák, inženýr výpalu, Českomoravský cement, a.s., Cementárna Radotín 

 

Princip bypassu 
Prchavé látky ve formě sloučenin alkálií, síry nebo chloru se především dostávají do 
rotační pece prostřednictvím surovin nebo paliv. Tyto sloučeniny při teplotách ve 
slinovacím pásmu a v plamenu se převážně rozkládají a odcházejí z pásma výpalu 
ve formě par, aby opět při poklesu teploty přešly do tekuté a pevné fáze, která 
způsobuje nalepování suroviny převážně v šachtě za pecí a spodních částech 
výměníku. Část těhto pevných sloučenin je odnášena opět procházející surovinou 
směrem k plamenu, kde se opět odpaří a celý cyklus se opakuje. Takto se množství 
sloučenin, které tvoří v prostoru za pecí nálepky zvyšuje. 
Proto v místě za pecí, v prostoru před kondenzací par extrahujeme část kouřových 
plynů spolu s prachem kde jsou prchavé sloučeniny obsaženy a tak je v podstatě 
vyřadíme z dalšího oběhu v peci a zamezí se tak stoupání jejich koncentrace. 
Extrahovaná část kouřových plynů spolu s prachem se prudce ochladí a pevné části 
se filtrací oddělí od kouřových plynů. Výstupem z filtru je prach z vysokou 
koncentrací solí. 
Tento systém extrakce nazýváme bypass. 
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Ukázka řízení bypassu 
Kriteria pro řízení bypassu jsou souborem změn který vyplývá především z rozboru 
horké surovinové moučky odebrané z prostoru toku suroviny pod 4 cyklonem 
výměníku před vstupem do šachty za pecí. Dále nastavení bypassu je ovlivňováno 
především stechiometrickým poměrem mezi alkáliemi a sírou. 
Vliv na funkci samozřejmě má těkavost jednotlivých sloučenin a retenční čas 
materiálu v peci. 
Nezanedbatelným vlivem dále je teplota výpalu a plamen.  
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Ukázky působení alkálií na pecní plášť 

   
 



 41

 
 

 
 



 42

 
Konstrukce bypassu: 
 
část 1.   

Připojení odtahové komory na šachtu za pecí. 
Směšovací komora na míchání spaĺin s chladícím vzduchem a ventilátor 
chladícího vzduchu. 

     Transport ochlazených spalin do tkaninového filtru a po odprášení vrácení do 
      spalin pece. Vrácení části odprašků zpět do okruhu filtru.                                 
      Doprava odprašků z filtru nebo jejich případný odvoz. 
 
část 2.  

Doprava odprašků vzduchovou dopravou do zásobníku.  
Odtah ze zásobníku a dávkování do vápence pro výrobu cementu. 
 

část 3. 
      Dávkování surovinové moučky do bypassových plynů. 
      Homogenizace dle vstupu surovinové moučky.  
 

 
 
Část 1. 
Trvale uvedena do provozu dne 1.6.2007. V průběhu měsíce června došlo k 
vypracování ovládacího programu, modifikace, upřesnění nastavení regulátorů, 
doplnění ovládacího programu až po nouzový režim. 
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Nastavení odtahu z pece prováděno za pomoci ventilátoru filtru, započato 
s nastavením 40 %, s diferencí filtru 453 Pa a podtlaku – 632 Pa. Sledován obsah 
chlóru a jeho pokles v horké surovinové moučce. Z 3,57 % postupně snížení na 1,81 
% , poté zvyšování dávkování alt. paliva na hodnotu 1 500 kg/h. Regulace bypassu, 
zkoušeno plnění násypky fitru a vyprazdňování. Sledování množství odprašků z filtru, 
analýza, stanovení množství ( 19 % chlóru a 186 kg/h samotných bypassových 
odprašků). Postupné zvyšování množství AP na hodnotu 1 700kg/h  spolu se 
sledováním délky plamene RP a zvyšováním odtahu ventilátoru filtru až na 65 %. 
 
Vypracování pokynů pro čistění směšovací komory dle nálepků ( 3 x za směnu 
ručně) a závislost tahů v systému na návazný obsah chlóru a odstraňování nálepků 
v šachtě za pecí (Cardoxem cca 1 x za 5 dní provozu). 
 
Sledování koncentrace S02, snaha o zmenšení obsahu v bypassových plynech 
(minimálně 536, maximálně 2750, střed 867 mg/m3 10 % 02) sledování vlivu by-
passu na emise SO2 ve spalinách RP (do hodnoty 200 mg/m3). Odzkoušení 
odpadového materiálu z VČS s vysokým obsahem CaO za účelem snížení 
koncentrace S02. 
 
Vyhodnocení spotřeby paliv a zjištění, že tepelné náhrady fosilních paliv se mohou 
pohybovat až do výše 31,6 %; reálná výše bude asi kolem 30 % v závislosti na 
složení dodávek AP. Toto omezení vyplývalo z omezených možností regulace 
pecních hořáků, hlavě z omezení regulace plamene. V případě výměny hořáků, která 
již byla provedena se výše tepelné náhrady pohybuje kolem 36% a dávkování do 
pecního hořáku ca 2000kg/hod. 
 
část 2. 
 
Provozována trvale od 29.6.2007. Postupně byly prováděny úpravy zařízení na 
zajištění provozní spolehlivosti. V současné době trvale v provozu, odstraňování 
potíží při nalepování materiálu v násypkách, regulace spotřeby stlačeného vzduchu, 
řešení spolehlivosti dopravního zařízení spolu s regulací množství stlačeného 
vzduchu. Chod celého zařízení dopravy odprašků je již několik měsíců 
v automatickém provozu, avšak v případě zimní odstávky bylo nutné provést 
konstrukční úpravy za účelem snížení nalepování materiálu v násypkách a regulace 
jejich vyprazdňování. Dále byla rozšířena možnost čištění dopravního potrubí bez 
jeho demontáže za pomoci přídavného stačeného vzduchu do potrubí. 
 
část 3. 
Trvalé uvedení do provozu části 3 dávkování surovinové moučky bylo provedeno dne 
2.7.2007. V současném stavu je zařízení nastaveno tak, aby se do získaných by-
passových odprašků přidalo cca 200 kg/h suroviny, čili poměr míchání 1:1. Zařízení 
pro vážení suroviny zatím pracuje jako dávkovací šnek s nově vybudovanou 
regulační smyčkou a ovládáním na centrálním velíně. Toto zajistilo snížení obsahu 
chlóru v odprašcích bypassu na cca 10 % a tím jejich manipulovatelnost a snížení 
nalepování. 
 
Na uvedeném celku bypassu dále byly provedeny úpravy a instalace vzduchového 
čeření na zásobním sile, zabudování váhy pod silo v důsledku nutnosti dávkování do 
vyráběných cementů a odstraňování nalepování v sile. 
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Na rotační peci č.2 byl do provozu uveden bypass dne 4.4.2008. V současné době je 
funční a ověřován v důsledku nutných kontrol a nastavení parametrů. 
 
Další obrazová ukázka je věnována problematice síranových nálepků v prostoru 
přechodové šachty za pecí nad odběrovou komorou bypassu.  
 

 
 
Další ukoly v rámci provozování bypassu: 
 

1. Dokončit ověřování a nastavit novou bypassovou linku na peci č.2. 
Provést srovnávací měření a kalibrace nového analyzátoru a výsledky použít 
pro nastavení bypassu. 
 

2. Plné zprovoznění váhy Pavone na lince č.2, ověření funkcí regulační smyčky, 
nastavení váhy. Seřízení měření systému, nastavení měřících jednotek 
průtoku a nastavení regulátorů. 

  
3. Snižování množství emisí S02, odzkoušení zavedení bypassových plynů před 

stabilizátor elektrofiltru za účelem snížení obsahu v kouřových plynech 
možnou reakcí s vodou a prachem v elektrofiltru. 

 
     4.   Aplikace systému pro dávkování masokostní moučky tak, aby jej bylo možno   
           použít pro skladbu palivových mixů. Tím se zamezí velkým výkyvům ve  
           výhřevnosti a stabilizuje se pálící proces. Po získání dalších zkušeností  
           aplikovat na nový systém Cemat 6 automatické vyrovnání výpadků paliva 
           způsobené ucpáváním hořáku TAP. 
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5.  Udržení a postupný nárůst na 37 % tepelné náhrady fosilních paliv a udržení 

této hodnoty i při spalování hnědouhelého multiprachu. 
 
Uvedené téma přednášky je natolik rozsáhlé, proto považuji za vhodné je maximálně 
doplnit fotodokumentačním materiálem, který zainteresovaným pracovníkům umožní 
vlastní představu reálné funkce. 
 
 
 
 
Pozn. Úplné obrazové ukázky budou prezentovány na semináři ve Skalském Dvoře. 


