
 ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА № 2/2013 (16) 
Розробка екологічно безпечних технологій, процесів і устаткування 

97 

УДК 66.041 
 

ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗПОДІЛУ КУСКОВОГО МАТЕРІАЛУ ПО ДІАМЕТРУ ШАХТНОЇ ПЕЧІ З     
МЕТОЮ ЗМЕНШЕННЯ ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ВІД ВАПНЯКОВОГО 

ВИРОБНИЦТВА 
 
А. А .Негадайлов 
Національний технічний університет «ХПІ» Чернівецький факультет 
вул. О.Кобилянської, 51 кв.6, м. Чернівці, 58000, Україна. E-mail: negadaylovi@gmail.com  
П. А. Негадайлов 
Київський національний університет імені Тараса Шевченко 
просп. Глушкова, 4д, м. Київ, 03680, Україна. E-mail: negadaylovi@gmail.com  
В. П. Шапорєв 
Національний технічний університет «ХПІ»  
вул. Блюхера, 40 кв. 42, м. Харків, 61121, Україна. E-mail: negadaylovi@gmail.com  
Розглянуті питання зменшення шкідливих викидів при роботі вапняково-випалювальних печей. На основі 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Створення мало-
відходних технологій дозволяє вирішити проблему 
охорони природи не тільки технічно, але й економі-
чно розумним шляхом,  і цей шлях варто вважати 
головним. Сучасні виробництва (металургійні, со-
дові, цукрові, будівельних матеріалів) потребують 
високоякісне вапно, що відповідає жорстким умовам 
по вмісту оксидів кальцію та магнію, а також по 
часу гідратації. Вапно не може транспортуватися на 
великі відстані і тому будівництво вапнякововипа-
лювальних ділянок здійснюється у безпосередній 
близкості до користувача. На сьогодні найбільші 
об’єми виробництва вапна належать шахтним пе-
чам.  В нашій країні більшість з них були спроекто-
вані для роботи на твердому паливі.  

Обсяг відходів оброблюваної сировини може 

служити показником досконалості технології виро-
бництва: чим вона досконаліше, тим менше відхо-
дів. У зв'язку із цим основним завданням екологіч-
ного забезпечення виробництва вапна є розробка й 
створення нових способів виробництва, що виклю-
чають викиди відходів. Другим завданням є вдоско-
налення існуючої технології й апаратури з метою 
різкого зниження відходів (збільшення ступеня ви-
користання сировини). Третє завдання – розробка 
нових, більше ефективних, способів очищення ви-
кидів,  а також технологій по переробці відходів на 
цільові продукти. 

Розробка можливих шляхів зменшення відходів 
одночасно повинна приводити до інтенсифікації 
процесу і до збільшення його ефективності.  Так,  зі 
збільшенням повноти протікання процесу (шляхом 
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підбору оптимальних умов) збільшиться ефектив-
ність виробництва і зменшиться кількість відходів.  

Основною проблемою аеродинаміки кускового 
шару циліндричних шахтних печей  є переважно 
кільцевий режим течії нагрітих газів, тобто в зоні 
випалювання найбільші швидкості газового потоку 
встановлюються поблизу стінок печі,  центральна 
частина печі,  в якій швидкості теплоносія в 1,5–2  
рази нижча, відчуває недостачу тепла. Це приводить 
до нерівномірного випалювання карбонатного мате-
ріалу та спіканню кусків поблизу стінок з можливою 
приваркою їх до футеровки. Поряд з нерівномірніс-
тю розподілу газового потоку по перерізу, має місце 
нерівномірність розподілу швидкості руху матеріа-
лу. Фронт швидкості руху матеріалу в шахтних пе-
чах циліндричного типу має еліптичну форму з ве-
ршиною в центральній частині печі, при цьому шви-
дкість руху матеріалу в центрі може бути на 20–30% 
більшою ніж біля стінок. Така ситуація приводить 
до необхідності підвищувати температуру випалю-
вання до 1100–1200 0С і навіть більше. Зниження 
температури приводить до недопалу крупних кусків 
матеріалу в центральній частині, а підвищення тем-
ператури приводить до перепалу малих кусків та 
можливому їх спіканню поблизу стінок печі.  Все 
вище згадане знижує якість вапна і накладає жорсткі 
умови на фракційний склад, по діаметру, кускового 
матеріалу (40–120 мм.). Всі фракції вапняку діамет-
ром менше ніж 40 мм. ідуть у відвали. 

Таким чином об’єктивно неможливо вирівняти 
температуру по діаметру шахтних печей. Всі мето-
ди, що направлені для вирішення цієї проблеми, по-
перше,  не вирішують її до кінця,  по-друге,  приво-
дять до значних ускладнень конструкції печі, по-
третє, накладають жорсткі границі на температур-
ний інтервал роботи печей, а також на діаметри кус-
ків вапняку, що загружаються у піч.  

До теперішнього часу визначилися наступні 
основні напрямки в створенні екологічно раціональ-
них технологічних процесів при виробництві вапна : 

- розробка технологічних систем і водооборот-
ніх циклів для підвищення ефективності виробницт-
ва та виводом рідких відходів і викидом шкідливих 
газів у межах, що допускаються, для даного регіону 
[1,2,4-6,8,10,11,14] 

- переробка вторинних матеріальних ресурсів у 
корисні продукти; зниження втрат тепла в навколи-
шнє середовище за рахунок утилізації  вторинних 
енергоресурсів[13,14]. 

Проте існує багато резервів для підвищення 
екологічності даного виробництва. 

МЕТА РОБОТИ – обґрунтувати можливість 
зменшення шкідливих викидів при роботі вапняко-
во-випалювальної печі за рахунок  диференційова-
ної загрузки вапняку по діаметру печі. Для вирішен-
ня цього завдання необхідно дослідити процеси ру-
ху матеріалу по діаметру печі шляхом розроблення 
та вивчення моделей механіки руху сипучих середо-
вищ. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Нами пропонується вирішувати проблеми недопалу, 
перепалу, або спікання матеріалу, що випалюється, 
за рахунок диференційованої загрузки вапняку по 

діаметру печі.  Якщо в центральну частину печі ,  де 
температура нижче ніж у стінок, а також час пере-
бування кускового матеріалу в зоні випалювання 
найменший, не загружати матеріал більше певного 
діаметра, то це дозволить, по-перше, знизити мак-
симальні температури роботи печей, що відповідно 
приведе до зменшення витрати палива, по-друге, 
дасть можливість загружати в піч матеріал діамет-
ром менше ніж 40 мм, не ризикуючи отримати пере-
палене вапно, або спікання кускового матеріалу. 

Необхідні діаметри матеріалу, що загружаються 
у піч, можна отримати з рішення загальної багатомі-
рної математичної моделі руху газів та матеріалу. 

Математична модель включає наступні головні 
рівняння [14]: 

Рівняння неперервності для матеріалу:  
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Рівняння процесу дисоціації вапняку: 
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r m – густина; ε та εр – пористість та проникливість 
шару; vv – швидкість;  Q– джерела та стоки маси;  t–  
час; R

v
– сила опору шару матеріалу руху газу; P – 

тиск; T– температура; S
vv

 – тензор напруги; g
r

 – 
прискорення сили гравітації;  LH – теплота реакції 
декарбонізації; x – коефіцієнт дисоціації карбонату; 
Т0 – температура поверхні гранули; Ті – температура 
фронту реакції; Rk – радіус гранули; m- індекс.  

Інтегруючи рівняння (3) для практичних випад-
ків отримуємо час розкладу карбонату [13] 
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де Q – питома витрата тепла, С0 – початкова концен-
трація карбонату, α – коефіцієнт конвективного теп-
лообміну, λ, λ0 – коефіцієнт теплопровідності відпо-
відно при температурі дисоціації та базовій. 

З рівняння (4) бачимо, що τ лінійно залежить від 
діаметра куска карбонату. 

Рівняння руху сипучого матеріалу розв’язуємо 
переходячи до циліндричних координат. Перетво-
рюючи компоненти тензора напруги  згідно [10] 
отримуємо, використовуючи рівняння (1) та (2) сис-
тему рівнянь руху кускового матеріалу при умові 
симетричності задачі відносно кута повороту φ: 
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де v та u – відповідно горизонтальна та вертикальна 
складові швидкості матеріалу по шахтній печі,  η –  
умовна динамічна в’язкість сипучого матеріалу. 

Задача рішалася для швидкості u в програмі 
Mathcad 14.0 чисельним методом. Результати розра-
хунків залежать від типу та параметрів шахтної печі. 
Нами була вибрана піч з наступними параметрами 
[13]: висота зони підігріву Н1=  13,6  м;  висота зони 
випалювання  Н= 2,5м; радіус печі  r =2м.  

Густина вапняку – 1462 кг/м3; в’язкість сипучого 
матеріалу η=0,025*10-3кг/с.м; швидкість відбору 
вапна в бункер ω=0,66 м/год. 

Початкові та граничні умови вибиралися з на-
ступних міркувань: швидкість шихти на початку 
зони підігріву приймалася – 0; швидкість шихти в 
кінці зони випалювання приймалася рівною швид-
кості відбору вапна; враховувалася сила тертя ших-
ти о стінки шахти;  сила опору Rz розраховувалася з 
умови рівноприскореного руху шихти по зонам пі-
догріву та випалювання. 

Горизонтальний тиск на стінку шахти розрахо-
вувався за формулою [13]: 
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де f, f` відповідно коефіцієнти внутрішнього тер-
тя та зовнішнього тертя о стінку (f= 0,8; f` =0,45). 

Профіль вертикальної швидкості шихти в зоні 
випалювання поданий на рисунку 1 

Сучасна технологія виробництва вапна передба-
чає випалювання вапняку в шахтній печі, яка являє 
собою вертикальний циліндричний канал по якому 
рухається суміш кускового матеріалу вапняку та 
вугілля (коксу). 

При цьому перед подачею в шахту кусковий ма-
теріал ретельно перемішується, тобто в кожний еле-
ментарний об’єм шахти попадають рівномірно кус-
ки різних діаметрів(  вапняк подається в шахту кус-
ками діаметром 40—120мм.). 

Вважається рух шихти рівномірним по діаметру 
шахти і тому випалювання буде відбуватися рівно-
мірно в зоні випалювання. 

Розрахунки підтвердили дані практичної роботи 
печей [8], що рух шихти є нерівномірний по діамет-
ру шахти: в центральній частині шихта рухається 
швидше ніж по боковій поверхні. Це пояснюється 
наявністю сил тертя о бокову поверхню.  

Таким чином шихта,  яка проходить через 
центральну частину шахти буде знаходитися в зоні 
випалювання менше часу ( приблизно на 40%) ніж 
шихта, що опускається по боковій поверхні. Різниця 
швидкості залежить від швидкості випускання вапна 
в бункер збору, матеріалу з якого виготовляється  
внутрішня поверхня шахти, тощо.  

Шахтна піч буде працювати ефективно, якщо 
весь вапняк буде випалюватися у вапно. Звідси ре-
жим вибирається таким чином, щоб найкрупніші 
куски вапняку повністю випалювалися в централь-
ній частині шахти. Такий технологічний режим ви-
магає підвищення температури випалювання до 
13000С і відповідно до збільшення палива( вугілля, 

коксу) для здійснення процесу. 
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Рисунок 1 – Профіль вертикальної швидкості шихти 
в зоні випалювання 

 
Розподіл часу перебування кусків матеріалу в 

зоні випалювання залежно від відстані до стінок 
печі поданий на рисунку 2 

 
t

0

1

2

3

4

5

6

-2

-1
,8

-1
,6

-1
,4

-1
,2 -1

-0
,8

-0
,6

-0
,4

-0
,2 0

0,
2

0,
4

0,
6

0,
8 1

1,
2

1,
4

1,
6

1,
8 2

Горизонтальна відстань від центрапечі,м
Рисунок 2 Час перебування кусків 

матеріалу в зоні випалювання

ча
с,

 г
од

.

t

 
 
Рисунок 2 – Час перебування матеріалу в зоні       

випалювання 
 
Було запропоновано [12] розподіляти кусковий 

матеріал нерівномірно по діаметру кусків по всьому 
діаметру шахти. Розрахунок вели таким чином, щоб 
повністю випалювалися найбільші куски вапняку 
біля бокової поверхні шахти (діаметром 120мм), а в 
центральну частину подавати куски меншого діаме-
тру (не більше 80мм), які  повністю випалюються за  
час перебування у відповідній зоні випалювання ( 
час випалювання куска вапняку прямо пропорцій-
ний величині його умовного діаметру). 

Така технологічна схема приведе до зменшення 
температури випалювання до 11000С і відповідно 
може зменшити витрату палива на 10-15% на кожну 
тону вапна. Крім того в шахту можна буде загружа-
ти вапняк меншого діаметру (до 28мм), тому що при 
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цих температурах випалювання всі куски будуть 
активними при гідратації. 

Були розраховані викиди шкідливих речовин при 
роботі шахтної печі на вугіллі 

У шахтній печі використовується вапняк з вміс-
том: CaCO3 – 96,79%; MgCO3-1,33%. Використову-
ються фракції діаметром більше ніж 40 мм (56,4 % 
об'єму вапняку; решта сировини ( 43,6%) є відхода-
ми виробництва.[13] 

У результаті технологічного процесу виділяють-
ся гази:  СО2 -39,6 % (об.) сировини, СО- 0,13-0,4%, 
сухий пил вапна –  10  мг на 1м3 пічного газу,[21]. 
Склад готового продукту: загальна кількість вапна 
СаО – 90,54 % (об), неактивне вапно у вигляді пере-
смаленого вапняку та з’єднань СаО з кремнеземом 
(SiO2), глиноземом (Al2O3), феритами (Fe2O3)  -
4,46%(об.), SiO2 -3.77%(об), СаСО3 -5,9%, СаSO4 – 
0,63%,R2O3 – 1, 7 %, MgO- 0,75%. 

 У якості палива використовується кокс у кілько-
сті 180 кг на 1 тону 100% СаО 

Розрахунок викидів при спалюванні палива на 
1тону 100% СаО[16]: 

а) розрахунок викидів пилу неорганічного: 
Кількість золи, яка викидається від ділянки спа-

лювання палива розраховують за формулою: 

fABM p
tb *=                        (7) 

В= 184 кг, f=0.0023 для коксу і топки з ручною 
подачею палива. Ар=13%- зольність палива. 
Мтв=184*13*0.0023=5.5 кг 

 б) розрахунок викидів окислів азоту ( у перера-
хунку на азоту двоокис) 

Показник емісії, г/Гдж, для окислів азоту: 
Z=1.15;( NOxk  )0 =160 г/ГДж; r

iQ = 2.78 МДж/кг; 

NOxk = 15.1)
67.0
57.0(*160  = 132.76г/Гдж 

=
xNOE 10-6*132.86г/Гдж*2.78Мдж/кг*184кг= 

0,067кг. 
   в) розрахунок викиду закису азоту. 

коефіцієнт емісії для закису азоту ; ONk
2

 =1.4 г/ГДж. 
=ONE

2 10-6*1.4г/ГДж*2,78МДж/кг*184=0.0007кг    
   г) розрахунок викидів монооксиду вуглецю. 
коефіцієнт емісії  ; COk  =121 г/ГДж. 

=COE 10-6*121г/ГДж*2.78МДж/кг*184кг =0,06кг 
    д) розрахунок викидів діоксиду вуглецю. 
Ar=13%; Cr= 96,5%; авин= 0.95%; Гвин=13,5%; 

Гшл= 0.5%; 
Ступінь окислення вуглецю палива: 

98.0

)
5.0100

5.0)95.01(
5.13100

5.1395.0(
5,96
0.131

=
-

-+
-

-=ce

Коефіцієнт емісії 
2COk розраховується за формулою: 

2COk = 5.8802969.31*
69.31*100*12

10*5.79*44 6
=  

=2COE 10-6*88020.5 г/Гдж*2,78Мдж/кг*184кг=45 кг  
е) розрахунок викидів діоксиду сірки: 
 показник емісії розраховується за формулою 

8,6474)01)(1.01(
100*78,2

1*2*10

0;1.0%;1
6

2
=--=

===

SO

l
r

k

S bh
 

=
2sOE 10-6*6474,8г/ГДж*2.78МДж/кг*184= 3,31кг 
Розрахунок викидів при випалюванні вапняку на 

1тону 100% СаO [13]: 
1. Витрата сухого вапняку 

kg
CaCO

K
cc

C
C 20061000*

92*79,96
10*78,1100010*786,1 4

.
3

4
===

s
 

де 1,786 – стехіометрична витрата СаСО3, СаСО3
с.  з  

–  вміст карбонату кальцію в сухій сировині,%  ,σ- 
ступінь розпаду СаСО3,%. 

2. Питомий вихід натурального вапна СаО 

kg

aMgCOKK ccc
cu

)6,304,1206(
180*17,04,120610)66,13*95,05(180

7,785)10*33,1*52,01(2006

7,785)10*52,01(

2

2

2.
3

+
=+=+

+--

=+--=

-

-

-f

 

де MgCO3
c.c – вміст карбонату магнію в сухій си-

ровині,%; а – паливо, яке не згоріло. 
3. Викиди СО2 

32,640

180*305,13,405*305,14053,0
2

m

KV P
TCO

=

+=+=
 

4. Викиди СО 
36 54,18180*103,05*10*6228*3,3 mKV P

TCO === -  
5. Викиди сухого пилу  
М=10 мг/м3*640,2 м3=0,772 кг.    
6. Викиди фракцій вапняку діаметром менше 

40мм – 2006*0,436= 874,6кг. 
Результати розрахунків по традиційній та вдос-

коналеній технології подані в таблиці 1. 
ВИСНОВКИ. Доведено, що вдосконалюючи тех-

нологічний процес випалювання вапняку, можна 
знизити виробничі затрати на використання твердо-
го палива приблизно на 10 -15%, зменшити кількос-
ті відходів виробництва вапна на одиницю готової 
продукції, загружати в вапняково-випалювальну піч 
куски карбонату діаметром від 28  до 40  мм.  і тим 
самим більш ефективно використовувати початкову 
сировину. 

 
Таблиця 1 – Розраховані кількості відходів      
виробництва вапна (за методикою[13]) 

№ 
 

Речови-
на,що ви-
ки-дається 

 
Техноло-
гія отри-
мання 

Розрахована к-сть 
на 1тону 100% СаО 
Тради-
ційна тех-
нологія 

Вдос-
кона 
лена 
тех-

ноло-
гія 

1 2 3 4 5 
1. Маса фра-

кцій 
вапняку 
<40мм 
 

При під-
отовці 
сировини 

874,6кг 874,6 
кг 
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1 2 3 4 5 
2. Зола При спа-

люванні 
коксу 

5,5кг 4,68-
4,95кг 

3. Окисли 
азоту NOx 

При спа-
люванні 
коксу 

0,067 кг 0,057-
0,06кг 

4. Діоксид 
сірки 

SO2 

При спа-
люванні 
коксу 

3,31кг 2,82-
2,98 кг 

5. 
 

Моноок-
сид 
вуглецю 
СО 

При спа-
люванні 
коксу 

0,06 кг 0,051-
0,054кг 

При ви-
палюван-
ні вапня-
ку 

 
18,54 м3 

 
18,54м
3 

6. 
Вуглеце-
вий газ 

СО2 

При спа-
люванні 
коксу 

45 кг 38,3-
40,5кг 

При ви-
палюван-
ні вапня-
ку 

 
640,2 м3 

– 

7. Сухий пил 
вапна СаО 

При ви-
па-
люванні 
вапняку 

0,772 кг – 
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OPTIMIZATION OF THE DISTRIBUTION OF PARTICULATE MATERIAL ALONG SHAFT FUR-

NACE DIAMETER TO REDUCE HARMFUL EMMISIONS INO THE ATMOSPHERE FROM THE LIME-
STONE PROUCTION 
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V. Shaporev 
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vul. Bluchera, 40, Kharkiv. 61121. Ukraine. E-mail: negadaylovi@gmail.com  
We consider the problems of reducing emissions during the lime kilns. The purpose of the study was to justify on 

the basis of the model of the dynamics of movement of bulk materials in a cylindrical form channels the possibility of 
reducing emissions during the lime kiln due to differential loading of limestone in diameter furnace. Our calculations 
show that improving the limestone burning process, you can reduce the production costs of the using solid fuels by 
about 10 to 15%, reduce the amount of waste lime production per unit of finished product, upload lime kiln by pieces of 
carbonate with diameter from 28 to 40 mm thus more efficiently use the initial feedstock. 

Key words: limestone, kiln, modeling, pollution. 
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