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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest układ chłodzenia klinkieru cementowego w chłodziarce z rucho-

mym dnem rusztowym, stosowany w instalacji produkcji cementu. 

Znane są rozwiązania, w których powietrze ogrzane w chłodziarce w wyniku przedmuchiwania 

klinkieru cementowego jest po odpyleniu zwrotnie dostarczane do suszarni oraz jako powietrze spala-

nia do kalcynatora wstępnego i pieca obrotowego. Ilość powietrza niezbędnego do wymaganego 

schłodzenia klinkieru – zasysanego z atmosfery przez zespół wentylatorów – jest znacznie większa od 

ilości potrzebnej do spalania i kalcynowania, czego wynikiem jest nadwyżka energii cieplnej unoszonej 

w gazach wylotowych z chłodziarki w stosunku do zapotrzebowania procesu. Napęd zespołu wentyla-

torów chłodziarki wymaga dużej mocy elektrycznej. Dla podwyższenia ogólnej sprawności energe-

tycznej stosowane są dodatkowe urządzenia do odbioru nadmiaru ciepła, przykładowo wytwornice 

pary dla turbiny generatora elektrycznego. 

Istota niniejszego wynalazku dotyczącego układu chłodzenia klinkieru cementowego w chło-

dziarce z rusztem przedmuchiwanym powietrzem polega na tym, że w komorze chłodziarki zabudo-

wany jest wymiennik ciepła gaz-ciecz, zasilający ciepłem sorpcyjny agregat chłodniczy, adsorpcyjny 

lub absorpcyjny, który stroną parownika połączony jest z wymiennikiem ciepła ciecz-gaz, wbudowa-

nym w kanał dolotowy powietrza do zespołu wentylatorów. 

Korzystnym jest rozwiniecie układu przez włączenie poprzez zawór rozdzielczy – między agre-

gatem chłodniczym a wymiennikiem ciepła kanału dolotowego – odgałęzienia do systemu klimatyzacji. 

Układ według wynalazku nadwyżkę ciepła przekształca na chłód wykorzystany do obniżenia 

temperatury powietrza zasysanego i tłoczonego zespołem wentylatorów przez warstwę klinkieru,  

a tym samym umożliwia obniżenie wymaganej wydajności wentylatorów i zapotrzebowania mocy elek-

trycznej. W warunkach znaczącej nadwyżki energii cieplnej możliwym jest również zasilanie wodą 

lodową systemu klimatyzacji. 

Układ według wynalazku wyjaśniony jest opisem przykładowego rozwiązania pokazanego  

w ujęciu schematycznym na rysunku. 

Klinkier cementowy po kalcynacji w piecu obrotowym 1 opada na ruszt chłodziarki 2, podzielony 

wzdłużnie kolejno na strefę stałą i strefy ruchome, zasilane powietrzem o zróżnicowanym ciśnieniu  

z zespołu wentylatorów 7. W komorze chłodziarki 2 zabudowany jest wymiennik ciepła 3 typu gaz- 

-ciecz, zasilający absorpcyjny agregat chłodniczy 4. Agregat chłodniczy 4 stroną parownika połączony 

jest z wymiennikiem ciepła 6 ciecz-gaz, wbudowanym w kanał dolotowy powietrza 5 zasysanego 

przez czerpnię z atmosfery do zespołu wentylatorów 7. Gorące gazy z komory chłodziarki 2 wypływają 

przez kanał wylotowy 9 i po odpyleniu w cyklonie 10 doprowadzane są zwrotnie Q do urządzeń linii 

technologicznej: suszarki, kalcynatora wstępnego i pieca, względnie przez zawór rozdzielczy do wy-

twornicy pary 11 i turbiny generatora elektrycznego. Między agregatem chłodniczym 4 a wymienni-

kiem ciepła 6 w kanale dolotowym powietrza 5 wbudowany jest zawór rozdzielczy, przez który przyłą-

czone jest odgałęzienie do systemu klimatyzacji 8 pomieszczeń w sąsiadującym obiekcie. Schemat 

układu chłodzenia ma charakter blokowy i nie przedstawia niezbędnych dla funkcjonowania instalacji 

elementów sieci hydraulicznej i gazowej, zbiorników wyrównawczych, zaworów, pomp oraz układów 

pomiarowego i sterowania. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Układ chłodzenia klinkieru cementowego w chłodziarce, której ruchomy ruszt przedmuchiwa-

ny jest powietrzem z zespołu wentylatorów, znamienny tym, że w komorze chłodziarki (2) zabudowa-

ny jest wymiennik ciepła (3) gaz-ciecz, zasilający ciepłem (q+) sorpcyjny agregat chłodniczy (4), który 

stroną parownika (q-) połączony jest z wymiennikiem ciepła (6) ciecz-gaz wbudowanym w kanał dolo-

towy powietrza (5) do zespołu wentylatorów (7). 

2. Układ według zastrz. 1, znamienny tym, że między agregatem chłodniczym (4) a wymienni-

kiem ciepła (6) wbudowanym w kanał dolotowy powietrza (5) ma włączone poprzez zawór rozdzielczy 

odgałęzienie do systemu klimatyzacji (8). 
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Rysunek 
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