Instytut Metali Nieżelaznych oddział w Legnicy
Modernizacja instalacji odpylająco-odsiarczającej gazy technologiczne
z pieców-obrotowo- wahadłowych w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Metali
Nieżelaznych w Legnicy
Zakład Doświadczalny IMN w Legnicy wyposażony w 3 piece obrotowowahadłowe zainstalował nowoczesną instalację odpylająco-odsiarczająca w
2008 r. Instalacja ta została wybudowana pod klucz przez niemiecką firmę
KREISEL GmbH & Co. KG. Instalacja była eksploatowana nieprzerwanie bez
większych awarii w systemie trójzmianowym do roku 2018.
Przez dziesiecioletni okres eksploatacji instalacja spełniała wszelkie normy w
zakresie emisji pyłów i związków SO2. Z uwagi na konieczność
przeprowadzenia kompleksowego remontu pieców technologicznych do
wytopu ołowiu, w szczególności pieca KP O4 o objętości roboczej ok.11m³
i częściowe zużycie podzespołów instalacji odpylająco-odsiarczającej
dyrekcja Oddzialu IMN w Legnicy postanowiła wykorzystać planowany
przestój pieca i dokonać daleko idącej modernizacji,
polegającej na
cześciowej wymianie elementów i podzespołów instalacji odpylającoodsiarczającej.
Podpisanie kontraktu z firmą
Kreisel GmbH z Niemiec

Schemat technologiczny instalacji odpylajaco-odsiarczajacej

W związku z powyższym firma realizjąca remont pieców zleciła dostawcy instalacji odpylająco-odsiarczającej
– firmie KREISEL GmbH & Co. KG - wykonanie i dostarczenie najniezbędniejszych podzespołów i elementów. Celem modernizacji było doprowadzenie instalacji do stanu pierwotnego. Modernizacja obejmowała
wykonanie i dostawy:
1. Dla pieca KP O4
- filtr odpylający. Obudowa filtra wykonana z blachy kwasoodpornej
- worki filtracyjne i kosze wsporcze
- elektryczne ogrzewanie leja filtra – zmieniono ułożenie kabli grzejnych tak aby dogrzać miejsca, które
w starym leju skorodowały najmocniej.
- dozownik celkowy wyprowadzający pył spod filtra
- pomiar oporów przepływu w filtrze został zastąpiony nowoczesnymi krajowymi bezawaryjnymi
Sensorami
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- kanał gazu czystego został wyposażony w sondę kontrolującą stopień zapylenia końcowego,
alarmującą o ewentualnym uszkodzeniu worków filtracyjnych
- wentylator wyciągowy został poddany gruntownemu przeglądowi pod względem wibracji,
wymieniono ułożyskowanie wału wentylatora, wirnik oraz przeprowadzono kompletny remont silnika.
- w celu dodatkowego zabezpieczenia filtra przed warunkami atmosferycznymi zastosowano grubszą
warstwę izolacji 150mm (było 100mm) oraz zlecono wykonanie penthausu głowicy filtra.
- stalowa konstrukacja nośna oraz podesty obsługowe pozostały niezmienione.

Demontaż starego filtra (część gazu brudnego wraz zgłowicami filtra została odkręcona od konstrukcji wsporczej)

Etapy montażu kompletnie nowej obudowy filtra, montaż i izolacja nowego filtra

2. Filtr wentylacyjny
Zadaniem filtra wentylacyjnego było i jest odpylanie gazów spod hermetyzujących obudów pieców KP O2 –
KP O4 oraz kotłów uśredniających.
Filtr ten bezpośrednio po uruchomieniu instalacji w czerwcu 2008 r. mimo bardzo niskiego jednostkowego
obciążenia powierzchni filtrującej 1,15 m³/m²xmin wykazywał stosunkowo wysokie opory przepływu, dochodzące do ponad 2500 Pa. W celu zapewnienia prawidłowej pracy filtra regeneracja workow filtracyjnych była
bardzo intensywna co znacząco skracało żywotność tkaniny filtracyjnej. Na tak wysokie opory przepływu
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miała wpływ specyfika pyłow zawartych w gazach wentylacyjnych. Pyły te są bardzo drobne na granicy sublimatów i jest ich stosunkowo mało. W związku z powyższym w ramach modernizacji instalacji zdecydowano
się zwiększyć powierzchnię filtracyjną poprzez podwyższenie komory gazów zabrudzonych (roboczej) filtra.
Dane techniczne filtra
Przed modernizacja

Po modernizacji

Typ filtra

KJSW 30/04-60.1/36

KJSW 30/04-60.1/48

Powierzchnia filtracyjna

436 m²

711 m²

Dlugość worków filtracyjnych

3.600 mm

5,400 mm

1,15 [m³/m²xmin]

0,70 [m³/m²xmin]

Jednostkowe obciążenie powierzchni filtracyjnej

Zwiększenie powierzchni filtracyjnej znacznie poprawiło pracę filtra, a tym samym wentylację hali. Nawet
podczas spustów nie występuje zadymienie na hali. Regeneracja worków filtracyjnych jest ustawiona na
Delta-P 1700Pa, po regeneracji spada do 500Pa.

Demontaż filtra i montaż cargi

3. Instalacja odsiarczajaca
Po kompleksowym przeglądzie instalacji i jej oczyszczeniu z zalegających w zbiorniku B2 szlamów związków węglwodoro-wych,
wymianie głównej dyszy natryskowej i demistera oraz przeglądzie
zbiornika buforowego NaOH, przeprowadzonego przez Urząd
Dozoru Technicznego, został zakończony pierwszy etap prac
modernizacyjnych. Dzięki temu, że prace remontowe pieców
i modernizacja instalacji zostały zrealizowane zgodnie z założonym
harmonogramem, ponowne uruchomienie produkcji nie było
zagrożone. Po uruchomieniu produkcji emisja szkodliwych SO2
spełnia obowiązujące normy.
Następny a zarazem końcowy etap modernizacji przewidziany jest
na przełom 2019/20 roku i będzie obejmował wymianę ogrzewania
leja filtrów KP O2, KP O4, izolacji termicznej filtrów.
Opracował:
Mgr inż. Marek Dąbrowski, Zakład Doświadczalny IMN w Legnicy
Inż. Rafał Starnawski, Zakład Doświadczalny IMN w Legnicy
Mgr inż. Stanislaw Masny, STM International in Lübeck/Deutschland
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