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Gyûrû- és tapadékképzõdés a klinkerégetõ
forgókemencékben*
Jankó András
CEMKUT Kft.
A gyûrû- és tapadékképzõdés szerepe
A gyûrû- és tapadékképzõdés szerepe és elõnye forgókemencékben:
– a tûzálló falazat védelme, kímélése a láng- és gázsugárzástól, a töltet koptatóhatásától (klinker, klinkerpor),
valamint a kemence hõszigetelése;
– a kialakult szokásos méretû közép-, zsugor- és klinkerpor gyûrûk a torlasztóhatásuk folytán a nyerstöltet tartózkodási idejét kismértékben növelik, ami a nyerstöltet kalcinálódására és zsugorodására kedvezõ hatást
gyakorol.
A gyûrû- és tapadékképzõdésben szerepet játszó tényezõk
kölcsönhatását klinkerégetõ forgókemencékben az 1. ábra
szemlélteti.

A forgókemencékben rendszeresen kialakuló gyûrûk általában nem zavarják a termelést, ha azok nem nõnek tovább,
vagy idõben összeomlanak.
A forgókemencékben a szilárd anyag haladási irányában
az alábbi gyûrûtípusok alakulhatnak ki [1, 3]:
– iszapgyûrû, porgyûrû,
– középgyûrû, lisztgyûrû,
– olvadékgyûrû, zsugorgyûrû,
– hamugyûrû, klinkerpor gyûrû.
A 2. ábrán egy forgókemence hûlõ- és zsugorítózónája
látható zsugorgyûrûvel és középgyûrûvel. A 3. ábra középgyûrût mutat be.

1. ábra. A kölcsönhatások szemléltetése forgókemencékben

A tûzálló falazaton képzõdõ tapadék kialakulása a következõképpen mehet végbe [1]:
– a klinkerszemcse felületérõl az olvadék a tûzálló falazatra vándorol, ahol a finom por megkötõdik;
– a kemencetöltet és a tûzálló falazat (fõleg nagy Al2O3tartalmú köveknél) közötti reakciók olvadékot hoznak
létre, és ez a követ erodálja [2];
– a kemencetöltet és a tüzelõszer hamuja közötti, helyileg
korlátozott reakciók eutektikus olvadékot eredményeznek.
A gyûrû- és tapadékképzõdésben szerepet játszó jelenségekrõl az 1. táblázat ad áttekintést [3].

2. ábra. Forgókemence belvilága a kiömlés felõl nézve.
Elöl a középgyûrû, majd a zsugorgyûrû látható

A klinkerégetéshez felhasznált anyagoknak a gyûrû- és
tapadékképzõdésre hatást gyakorló tulajdonságai az alábbiakban foglalhatók össze [1–4]:
– A kemenceliszt, klinker, por, tüzelõanyag, hamu kémiai
és granulometriai összetétele, valamint az elõbbiek
ingadozása. A nyersanyagokkal és tüzelõszerrel bevitt
alkáliák, kloridok, szulfátok, fluoridok stb. koncentrációja és illékonysága.
– A kemence kénháztartása.
– A tûzálló falazat kémiai és ásványi összetétele.
1. táblázat

A gyûrû- és tapadéképzõdésben ható tényezõk forgókemencékben

A ható erõk számbavétele
Nedvesség- és olvadéktapadás
Felületi erõk
(elektrosztatikus feltöltõdés, nemezelõdés stb.)

Példák
Iszapgyûrû, porgyûrû, zsugorgyûrû (szárító-, kalcinálózóna,
zsugorítózóna)
„Száraz” lisztgyûrû, porgyûrû, középgyûrû (kalcinálózóna)
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A 6. ábra az 5. ábrán látható tapadék elektronmikroszondás analízisének (EPMA – Electron Probe X-ray MicroAnalysis) eredményét szemlélteti, amelybõl a szulfát-spurrit
(2C2S·CaSO4) jelenléte valószínûsíthetõ. A feltételezést
minõségi röntgendiffrakciós analízissel (XRDA – X-Ray
Diffractometric Analysis) is megerõsítettük.
A 7. ábrán a kalcit (CaCO3) és spurrit (2C2S·CaCO3) gõznyomását (Pco2) ábrázoltuk a hõmérséklet függvényében [7].
Jól látható, hogy a spurrit nagyobb stabilitása a kisebb gõznyomásának köszönhetõ.
3. ábra. Forgókemencében képzõdött középgyûrû
a zsugorítózóna felõl nézve

– A füstgáz összetétele, különösen akkor, ha a gázatmoszféra redukáló; portartalma.
– Hõmérséklet-eloszlás a kemencében.
– Áramlási sebesség (füstgáz, por, nyerstöltet).
– A kemence méretezése.
A nyersanyagokkal bevitt illó alkotók fõbb forrásai [1]:
– földpátok – ortoklász, albit;
– illit-csoporthoz tartozó agyagásványok;
– kaolinit és montmorillonit által adszorbeált kationok,
különösen a káliumionok;
– agyagásványokra rakódott sók, különösen alkáliszulfát és -klorid;
– szulfidként bevitt kénvegyületek, mint pl. piritpörk;
– kén, különösen a szénbõl és fûtõolajból származó;
– alkálisók szilárd tüzelõ anyagokból (különösen németországi barnaszenekbõl).
A tapadékképzést elõidézõ hatások mindig együtt hatnak
a tapadékot elbontó hatásokkal. A tapadék vastagsága (általában 50…200 mm) és stabiltása minden ható tényezõ
együttes eredménye.
Stabil tapadék kialakulásához meghatározott mennyiségû
és viszkozitású olvadék szükséges. Az 1200 °C feletti hõmérsékleti tartományban (zsugorítózónában) a klinkerolvadék
a mértékadó alkotó, a 600 és 1200 °C közötti tartományban
pedig az alkáli-kloridok és alkáli-szulfátok a meghatározó
tényezõk.
Továbbá bizonyos „kettõs sók” (ásványok) a tapadék és
gyûrûk kialakulásában nagy szerepet játszanak, mivel nagy
összetartó erõt jelentenek (felületi erõk, nemezelõdés). Ilyen
kettõs sók a következõk [1, 5]:
– spurrit (2C2S·CaCO3), kb. 920 °C-ig létezik;
– szulfát-spurrit (2C2S·CaSO4), kb. 1300 °C-ig stabil;
– kalcium-szulfo-aluminát (3CA·CaSO4), kb. 1300 °C-ig
mutatható ki;
– kromát-spurrit (2C2S·K2CrO4), kb. 1500 °C-ig egzisztál;
– Na2Ca(CO3)2, Na2CO3·2Na2SO4, létük kb. 830 °C-ig
tart;
– 3C3S·CaF2, 2C2S·CaF2, C11A7·CaF2, 3CA·CaF2.
Néhány jellegzetes tapadék mikroszerkezete a 4. és 5.
ábrán látható.
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4. ábra. Középgyûrû mikroszerkezete.
Jól szemlélteti a szilárd alkotók nemezelõdését.
A kaptafa alakú „kapcsok” a spurrit (2C2S·CaCO3) kristályai

5. ábra. Fásszerkezetû (dendrites) tapadék mikroszerkezete
(kalcinálózónából). A bekeretezett terület valószínûleg szulfát-spurritból
áll, környezete pedig kalcium-aluminátokat tartalmaz

6. ábra. Az elõbbi fásszerkezetû tapadék elektronmikroszondás
analízise (EPMA). Az azonosított elemek a jelerõsség sorrendjében:
Ca, Si, S, K, Al
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7. ábra. Kalcit és spurrit gõznyomása a hõmérséklet függvényében [7]

Védõ jellegû és stabil tapadékképzõdés
elõsegítése

illetve a lebegtetõ hõcserélõben ritkábban jelentkeznek
dugulások.
– Tapadékok és gyûrûk „karbantartása”:
– a hõcserélõ rendszeres tisztítása a kalcinált liszt
szabad ömlésének (mozgásának) biztosítása céljából
(pl. pneumatikus tisztítás);
– a nagyméretû gyûrûk leolvasztása „rátüzeléssel”,
vagy összeomlasztása a hõmérséklet-eloszlás megváltoztatásával, illetve folytonos felügyelete és „lelövése” különbözõ módszerekkel (pl. nagynyomású
vízsugár, ipari ágyú, CARDOX eljárás);
– a kemence tapadékmentesítése adalékanyagokkal
(pl. szuperfoszfát) [6];
– a túlnövekedett klinkerpor gyûrû (klinkerkiömlésnél) méretének csökkentése „faragással” stb.
Irodalom

A védõ jellegû és stabil tapadék kialakulását, valamint a termelést zavaró nagymérvû gyûrûképzõdés megakadályozását
a következõ mûszaki-technológiai intézkedésekkel – a teljességre való törekvés igénye nélkül – érhetjük el:
– A kemenceliszt kémiai és ásványi összetételének,
valamint granulometriájának stabilizálásával.
– A tûzálló falazat anyagának és a falazás módjának
helyes megválasztásával hatékonyan befolyásolhatjuk
a tapadék stabilitását a forgókemence különbözõ zónáiban, illetve a lebegtetõ hõcserélõben a tûzálló falazat
és az alkáliaolvadék közötti kölcsönhatásokat csökkenthetjük (a kémiai reakciók elkerülése, a „nedvesítési
hajlam” csökkentése stb.).
– A kemencetest káros mértékû deformációjának elkerülésével. Például a forgókemence „ostorozó” mozgása
a tapadékot és gyûrûket leveri, illetve a tûzálló falazatot
elmorzsolja.
– Az égõ (gáz-, olaj- és szénporégõ) és a forgókemence
tengelye által bezárt szög helyes megválasztásával
a zsugorítózóna hõterhelése megfelelõen beállítható,
miáltal a célnak megfelelõ, a termelést nem zavaró
gyûrûk képzõdnek, és a különbözõ kemencezónákban
pedig védõ jellegû tapadék alakul ki a tûzálló falazaton,
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