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Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna 
Ing. Petr Tlamicha, Air Products s.r.o. 

 

Úvod  
 

Využitím alternativních paliv v rotačních pecích při výrobě cementu a vápna 

lze snížit výrobní náklady – často ovšem za cenu nižšího výkonu pecí a řiditelnosti 

výrobního procesu. Společnost Steetley Dolomite, výrobce dolomitického vápence, 

používá technologii injektáže  kyslíku - patentovanou společností Air Products - pro 

zvýšení výrobní kapacity a lepší vlastnosti plamene, aniž by docházelo ke zhoršení 

kvality výsledného produktu.  

Rozhodnutí o používání alternativních paliv – ať už se jedná o typicky 

průmyslový odpad, pneumatiky nebo biomasu – je významným krokem pro každého 

provozovatele rotační pece. Alternativní paliva mohou na straně jedné výrazně snížit 

provozní náklady, jejich nízká výhřevnost a proměnlivé složení mohou však na straně 

druhé snížit výkon rotační pece, popř. způsobovat problémy s kvalitou slinku.  

 

Případová studie  
 

Když britský výrobce vápence Steetley Dolomite začal ve svých třech 

rotačních pecích spalovat kombinaci odpadních kapalin a uhlí nízké výhřevnosti, ke 

snížení kvality výrobků sice nedošlo, ale poklesl výrobní výkon.  

Poté, co společnost získala schválení používat alternativní paliva až do výše 

40 % energetického výkonu pece, začala používat kapalné SDF. Jedná se o palivo, 

dostupné ve velkých objemech, jehož hlavní výhodou je nižší produkce oxidu 

siřičitého a volných částic ve srovnání se standardními palivy, které společnost 

Steetley Dolomite používala doposud (vysoce kvalitní práškové uhlí a petrolejový 

koks).  

Nevýhodami SDF jsou však jednak obsah vody, dále nízká výhřevná hodnota 

a konečně proměnlivé složení. Obsah vody, dosahující až 25 %, způsoboval velké 

objemy páry, které vedly k nepříjemným efektům v peci, jejíž kapacita je výrazně 

omezena velikostí ventilátoru pro odsávání spalin. Nízká výhřevná hodnota SDF  

(20 – 24 MJ/t) a jeho proměnlivé složení dále omezovaly možnost řídit plamen ve 
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spalovací zóně a dosažení vysoké míchací rychlosti, potřebné pro dobré spalování 

SDF, se zkomplikovalo.  

Kombinace vysokého obsahu vody, nízké výhřevné hodnoty a špatného řízení 

plamene způsobila, že výkon pece musel často klesnout, měla-li být zachována 

kvalita produktu. Konkrétně v Thrislingtonu vedlo spalování 40% SDF k cca 10% 

poklesu výroby ve srovnání se 100% spalováním vysoce kvalitního uhlí.  

Problémy ve společnosti Steetley Dolomite vyřešila technologie injektáže 

kyslíku, patentovaná společností Air Products;  jedná se o technologii, která 

neobohacuje celý objem spalovacího vzduchu, ale využívá minimální množství 

kyslíku potřebného pro zajištění efektivního spalování SDF.  

 

Přínosy kyslíku  
 

Začátkem roku 2007 se společnost Steetley Dolomite snažila zvýšit výkon 

svého výrobního závodu v Thrislingtonu (obrázek 1) zpět na hodnoty, jaké byly 

dosahovány před spalováním SDF. V dubnu 2007 zahájila spolupráci se společností 

Air Products, která začala vyvíjet na míru řešený systém injektáže kyslíku. Zadáním 

bylo dosažení požadovaných technologických parametrů bez snížení kvality produktu 

nebo poškození pece.  

Injektovaného kyslíku bylo méně, než je stechiometrický požadavek pro SDF 

z celkového objemu paliva, takže většina kyslíku použitého pro spalování pocházela 

ze vzduchu. Technologie společnosti Air Products zvýšila průměrnou koncentraci 

kyslíku ve spalovací zóně vlastně jen o 0,6 % - pro požadovaný výkon pece to 

nicméně plně postačuje.    

Očekávanými přínosy byly kratší, teplejší a snáze regulovatelný plamen 

s nízkým objemem spalin – díky snížení obsahu dusíku ve spalovacím vzduchu - což 

umožňovalo zvýšit výkon bez přetěžování odtahového ventilátoru.  

Na základě těchto výsledků společnost Steetley Dolomite souhlasila s instalací 

injektáže kyslíku od společnosti Air Products ve svém výrobním závodě  

v Thrislingtonu (obrázky 2 a 3). Instalace splňuje vysoké nároky na bezpečnost, 

obsahuje nezávislou regulaci tlaku a průtoku kyslíku, a její součástí jsou 

bezpečnostní blokace umožňující injektovat kyslík jen v případech, kdy se definované 

technologické proměnné, včetně rychlosti spalování paliva, otáček ventilátoru  

a rychlosti otáčení pece, pohybují v zadaných mezích.   
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Provozní zkušenosti   
 

Během uvádění do provozu společnost Steetley Dolomite zjistila, že musí 

upravit tvar uhelného plamene. Zatímco dříve bylo jeho řízení při spalování SDF 

obtížné, s kyslíkem to nebyl žádný problém - existují vizuální a akustické signály, 

které ukazují, kdy je plamen řádně seřízen. 

Technologie Air Products v závodě Thrislington přinesla očekávané výsledky  - 

výroba se zvýšila asi o 10 %, tj. výkon, kterého společnost Steetley Dolomite 

dosahovala před používáním alternativních paliv, ovšem bez nákladových úspor. Pec 

je nyní stabilnější a rychleji se zotavuje z provozních poruch (obrázek 4). 

S dosahovanými výsledky v Thrislingtonu byla společnost Steetley Dolomite 

natolik spokojená, že identický systém nainstalovala též na jednu ze dvou pecí ve 

svém dalším výrobním závodě ve Whitwellu. Tamější pece jsou velmi podobné těm 

v Thrislingtonu, jako hlavní konvenční palivo ovšem používají petrolejový koks, 

nejsou vybaveny předehřevem a výstupním produktem tvrdě pálený vápenec. 

Injektáž kyslíku ve Whitwellu umožnila společnosti Steetley Dolomite zvýšit 

využití  SDF z tehdejších 25 % na jejich maximální povolenou úroveň ve výši 40 % 

při současném zvýšení výkonu. 

Technologie injektáže kyslíku od společnosti Air Products umožňuje substituci 

alternativním kapalným palivem v rozmezí 35 – 45 GJ na tunu kyslíku. Konkrétní 

hodnoty pro různé typy paliv se liší. V případech, kdy cílem výrobce není zvýšení 

výroby nebo používání vyššího podílu alternativních paliv, umožňuje technologie 

společnosti Air Products dosahovat cca 5% úspory paliva. 

 

Dolomitický vápenec  
 

Společnost Steetley Dolomite je předním výrobcem dolomitických produktů, 

který má upotřebení převážně v ocelářském průmyslu. Z dolomitu (zuhelnatělý 

minerál obsahující hořčík a vápník: CaMg(CO3)2) vyrábí dolomitický vápenec  

(CaO + MgO), který se používá jako tavidlo při výrobě oceli, a dále tvrdě pálený 

dolomit pro žáruvzdorné vyzdívky v pecích a pánvích.  

Působení skupiny Steetley v oblasti dolomitu se datuje do roku 1880. Dolomit 

dnes společnost Steetley Dolomite těží a zpracovává na dvou místech ve Velké 

Británii: ve Whitwellu v hrabství Nottinghamshire a Thrislingtonu v hrabství Durham.  
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Dolomitický vápenec se vyrábí suchou kalcinací drceného dolomitu v rotační 

peci. Pec v Thrislingtonu, která pochází z pozdních padesátých let, má průměr  

cca 3,5 m a je dlouhá 70 m. Ze zhruba 1500 tun dolomitu o průměrné velikosti  

20 – 70 mm se denně vyrábí 600 – 700 tun dolomitického vápence.  

 
 

 
 
 
 
 
 
Obrázek 1: Výrobní závod společnosti Steetley 
Dolomite v Thrislingtonu čelil před injektáží kyslíku 
mnoha výzvám v souvislosti se spalováním SDF.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 2: Technologové společnosti Air 
Products navrhli jednoduchou dodatečnou 
instalaci kyslíkové injektáže.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 3: Kyslík je dodáván a skladován v kapalném 
skupenství - před vstřikováním do pece je odpařován.   
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Obrázek 4: Objem výroby se ve 
společnosti Steetley Dolomite díky 
injektáži kyslíku zvýšil asi o 10 % - dostal 
se tak na úroveň, kterou společnost 
dosahovala před používáním 
alternativního paliva.  

 


