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Prosimy cytować jako: CHEMIK 2013, 67, 10, 985–994

1. Wstęp
Cyklony należą do najczęściej stosowanych odpylaczy mecha-

nicznych wykorzystywanych do separacji rozproszonych cząste-
czek ciała stałego z przenoszącego je płynu w procesach przemy-
słowych. Znalazły zastosowanie m. in w przemyśle energetycznym, 
chemicznym, wytwórczym, drzewnym a także w przemyśle ce-
mentowym. Cechuje je prosta konstrukcja, niski koszt produkcji 
i eksploatacji oraz niemal bezobsługowa praca. Dodatkowo bardzo 
dobrze sprawdzają się trudnych warunkach pracy (szeroki zakres 
temperatury i ciśnienia), co pozwala na adaptację ich na potrze-
by konkretnych instalacji. Efektywność odpylania cyklonów może 
osiągnąć 97% dla cząstek większych niż 10 µm, nawet przy du-
żym obciążeniu pyłem strumienia płynu. Są używane do usuwania 
dużych cząstek, zarówno dla kontroli zanieczyszczenia powietrza 
jak i przeprowadzenia procesów. Zastosowanie w ekstremalnych 
warunkach obejmuje np.: separację pyłu węglowego po młynie 
w elektrowniach, suszenie surowca w suszarniach, wykorzystanie 
jako reaktory gazowe lub wymienniki ciepła.

Zasada działania odpylaczy cyklonowych opiera się na wykorzysta-
niu siły odśrodkowej wywołanej przez ruch wirowy płynów. Miesza-
nina wielofazowa gaz-ciało stałe doprowadzana jest do górnej części 
cyklonu. Podczas przepływu przez cyklon następuje zagęszczenie fazy 
stałej w okolicach ścianek cylindra zewnętrznego, a w skutek prze-
pływu o charakterze spiralnym w dół, następuje transport fazy stałej 
w dolne rejony odpylacza aż do kanału spustowego. Z kolei faza ga-
zowa po zmianie kierunku przepływu jest transportowana ku górze 
i wydostaje się na zewnątrz urządzenia przez centralnie umieszczony 
kanał wylotowy.

Głównymi parametrami cechującymi sprawność separatorów 
cyklonowych są skuteczność odpylania ciała stałego i spadek ci-
śnienia. Zależą one od geometrii cyklonu i warunków pracy. Do-
kładne określenie tych parametrów jest bardzo ważne, ponieważ 
odnosi się bezpośrednio do kosztów operacyjnych. Większe pręd-
kości wlotowe dają wyższą skuteczność separacji, ale prowadzą 
do wzrostu spadku ciśnienia. Zatem, kompromis musi być zawarty 
pomiędzy wyższą skutecznością separacji i niskim spadkiem ciśnie-
nia w cyklonie.

Najmniej energochłonną metodą wypału klinkieru jest metoda 
sucha. Jest ona powszechnie stosowana w większości cementowni 
na świecie. W skład nowoczesnej instalacji wchodzi piec obrotowy, 
zewnętrzny cyklonowy wymiennik ciepła i kalcynator. Jednym z kie-
runków poprawy sprawności cieplnej procesu wypału jest optymali-
zacja cyklonowego wymiennika ciepła. Jego sprawność odpyleniowa 
oraz termiczna zależy w dużym stopniu od konstrukcji stosowanych 
cyklonów, liczby stopni, a także ma znaczący wpływ na sprawność 
energetyczną pieca. Modernizacja istniejących wymienników wiąże 
się z dużymi stratami finansowymi z powodu konieczności zatrzy-
mania pieca na dłuższy okres oraz wysokimi kosztami inwestycyjny-
mi. Dlatego poszukuje się alternatywnych, najprostszych rozwiązań 
usprawniających pracę wymiennika przy minimalnym okresie wyłą-
czania pieca z produkcji.

Praca cyklonowego wymiennika ciepła (Suspension preheater – SP) 
zbliżona jest do pracy klasycznych wymienników ciepła w stanie za-
wieszenia. Na Rysunku 1 przedstawiono zasadę działania tych wymien-
ników. Dokładny opis zasady działania został zaprezentowany m.in. 
w pracach [1, 2].

Biorąc pod uwagę złożoną dynamikę procesów zachodzących 
w cyklonach, wszelkiego rodzaju badania eksperymentalne mające 
na celu usprawnienie ich działania są kosztowne oraz czasochłonne. 
Odpowiedzią na ten problem może być model matematyczny do ba-
dania i przewidywania zachowania przepływów dla różnych konstruk-
cji geometrycznych cyklonów. Skutecznym narzędziem do badania 
charakterystyk cyklonów okazała się numeryczna mechanika płynów 
(Computational Fluid Dynamics – CFD).

Głównym celem niniejszej pracy była analiza wpływu ukształtowa-
nia charakterystycznych elementów cyklonów na parametry wydajno-
ści i zachowanie pola przepływu z wykorzystaniem modelowania CFD, 
w celu optymalizacji konstrukcji cyklonów stosowanych w procesie 
wypalania klinkieru.

Rys. 1. Zasada działania cyklonowego wymiennika ciepła

2. Modelowanie numeryczne przepływu mieszaniny wielofa-
zowej w odpylaczu cyklonowym

Obliczeniowa mechanika płynów (CFD) jest uniwersalnym na-
rzędziem do przewidywania charakterystyk pola przepływu, tra-
jektorii cząsteczek wewnątrz cyklonu oraz spadku ciśnienia. Skom-
plikowany wirujący i nieregularny przepływ w cyklonie stawia duże 
wymagania dla technik numerycznych i modeli turbulencji stosowa-
nych w kodach CFD.

Do badań wykorzystano model cyklonu I stopnia (Rys. 2) pracujący 
w jednej z cementowni w Polsce, cechujący się nowoczesną konstruk-
cją (wysoki stopień separacji przy możliwie jak najmniejszych oporach 
hydraulicznych). Wchodzi on w skład całej wieży wymiennikowej zło-
żonej z czterech stopni. Stopnie II–IV pracują w systemie dualnym, 
natomiast stopień I składa się z czterech cyklonów. Liczba cyklonów 
poszczególnych stopni wynika z wydajności linii produkcyjnej.
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Rys. 2. Model odpylacza cyklonowego I stopnia

Rys. 3. Warianty modyfikacji konstrukcji cyklonu  
wykorzystane do badań

Tablica 1
Warunki pracy ujęte w badaniach

Faza stała – CaCO3

Gęstość 2800 kg/m3

Średnica cząstek 5 µm do 500 µm (18 frakcji)
Strumień masowy 16,7 kg/s

Faza gazowa – powietrze
Gęstość 1,225 kg/m3

Strumień masowy 64,7 kg/s

Korzystając z bilansu masowo-cieplnego, wydajności pieca, zużycia 
mąki surowcowej, ilości gazów odlotowych oraz rozkładu temperatur 
w wymienniku cyklonowym, a także wartości średnich z pomiarów 
eksploatacyjnych określono warunki pracy (m.in. strumień masowy 
surowca i gazu) (Tab. 1).

Wielkość cząstek ciała stałego wprowadzanego do cyklonu 
ma duże znaczenie dla konstrukcji cyklonu. Dlatego też konieczna 
jest ocena wielkości rozkładu cząstek z dużą dokładnością. W związ-
ku z tym, że faza stała – surowiec w postaci mąki – składa się z czą-
stek o różnych średnicach, oszacowano ich udziały w poszczególnych 
frakcjach. Po przeprowadzaniu analizy sitowej określono udziały pro-
centowe poszczególnych frakcji (zdefiniowano 18 frakcji) przy zało-
żeniu rozkładu Rosina-Rammlera-Sperlinga (RRS).

Na Rysunku 3 przedstawiano badane warianty modyfikacji kon-
strukcji cyklonu. Analiza obejmowała wariant podstawowy (oznaczo-
ny nr 1) oraz 7 modyfikacji (numery od 2 do 8). Do każdej modyfikacji 
przypisano symbol, w celu czytelnego zobrazowania wyników. Wy-
boru wariantów modyfikacji dokonano na podstawie analizy litera-
tury. Pozwoliło to określić charakterystyczne elementy odpylacza, 
które w największym stopniu wpływają na sprawność urządzenia.

2.1. Podstawy teoretyczne modelowania numerycznego
CFD jest metodą symulacji zachowania systemów, procesów 

i urządzeń związanych z przepływem gazów i płynów, wymiany ciepła 
i masy, reakcji chemicznych i innych podobnych zjawisk fizycznych. 
Osiąga się to przez numeryczne rozwiązanie równań różniczkowych 
związanych z zachowaniem pędu, masy i ciepła, tzw. modeli matema-
tycznych. Dzięki zastosowaniu CFD mamy możliwość przeprowadze-
nia szczegółowej analizy zagadnień związanych z przepływem płynów, 
eliminując przy tym konieczność przeprowadzenia czasochłonnych 
i kosztownych badań doświadczalnych podczas cyklu projektowania 
i modernizacji urządzeń. Programy CFD pozwalają uzyskać niezbędne 
informacje o przepływie płynu (np. rozkład pola prędkości, pola ciśnie-
nia), ruchu ciepła (pole temperatury) i innych zjawisk towarzyszących 
(w tym reakcji chemicznych). Umożliwia to wpierw jakościową, a na-
stępnie ilością interpretację otrzymanych wyników.

Biorąc pod uwagę fakt, iż w równaniach zachowania masy, pędu 
i energii występują powtarzające się człony opisujące wkład poszczegól-
nych mechanizmów transportu może wprowadzić następujący zapis:

gdzie:
ρ  – gęstość, kg/m3

t  – czas, s
  – uśredniony wektor prędkości, m/s

Sϕ  – człon źródłowy
Γ  – współczynnik dyfuzji
φ  – uogólniona zmienna skalarna (wynikająca z powtarzających  
    się członów).

Dzięki możliwości zapisania równań przenoszenia w postaci jednego 
równania, niezbędna jest tylko jedna procedura numeryczna, która bę-
dzie powtarzalna dla właściwych φ (i odpowiednich wyrażeń na Γ i S

ϕ
).
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nierii chemicznej i procesowej ma postać przepływu turbulentnego. 
Charakteryzują się one nieregularnością, wirowością, dyfuzyjnością 
i nieciągłością. Dlatego też w metodach CFD istnieje konieczność 
modelowania zjawisk związanych z przepływem burzliwym. Naj-
częściej stosowana jest metoda Reynolds-Avaraged Navier-Stokes 
Equations (RANS). Równanie N-S ma następującą postać (równanie 
zachowania pędu):

(2)

(i, j, k = 1, 2, 3 lub x, y, z – to elementy w kartezjańskim układzie 
współrzędnych).

Pojawienie się nowego członu              powoduje, że układ równań 
opisujących ruch turbulentny staje się układem niezamkniętym.

Naprężenie turbulentne są przedstawione w następującej postaci:

(3)

gdzie:
  – lepkość turbulentna, Pa*s
  – delta Kroneckera

 – uśredniony wektor prędkości i jej fluktuacja (zapis tensorowy  
    w kierunku xi)

k  – energia kinetyczną turbulencji (liczna na jednostkę masy płynu).
Rozwiązanie takiego zagadnienia wymaga sformułowania hipotezy 

zamykającej, tzw. modelu szczegółowego. Najczęściej stosowanym mo-
delem domykającym w przypadku odpylaczy cyklonowych jest Reynolds 
Stress Model (RSM). Model ten pozwala dokładnie odwzorować naprę-
żenia turbulentne, o charakterze wysoce anizotropowym (występujące 
w cyklonach). Został on szczegółowo opisany w pracach [3÷5].

W celu oceny skuteczności separacji ciała stałego w cyklonie, jako mo-
del dyskretnej fazy (Discrete Phase Model – DPM) może być wykorzystane 
podejście eulerowsko-lagrange’owskie (EL). W metodologii tej płyn jest 
traktowany jako faza ciągła (obliczenia polegają na rozwiązaniu równania 
Naviera-Stokesa), natomiast faza rozproszona identyfikowana jest po-
przez śledzenie cząstek (obliczenie pola przepływu). Trajektorie poszcze-
gólnych grup cząstek są przewidywane przez dokonanie bilansu sił dzia-
łających na daną grupę cząstek. Dokładny opis tej metody przedstawiono  
w pracach [6, 7].

2.2. Metodologia badań
Analiza numeryczna przepływów wykonana została metodą obję-

tości skończonych przy użyciu pakietu Fluent (ANSYS Inc.). Do rozwią-
zania równań różniczkowych zastosowano algorytm obliczeniowy SIM-
PLE, w celu właściwego określenia sprzężenia pól ciśnienia i prędkości 
dla zachowania równania ciągłości pędu. Model ten polega na obliczaniu 
iteracyjnym na przemian składowych prędkości oraz ciśnienia [8, 9]. Dla 
wyznaczenia reprezentatywnych próbek wartości składowych na po-
wierzchni objętości kontrolnych zastosowano interpolację metodą „pod 
prąd” pierwszego rzędu (First-Order Upwind). Warunek konwergencji 
dla równania ciągłości ustalono na 10–5, a dla pozostałych równań wynosił 
10–3. Zdefiniowano standardowe funkcje przyścienne do modelowania 
warstwy granicznej. Dodatkowo wykorzystano standardowe wartości 
współczynników podrelaksacji, aby ustabilizować proces obliczeniowy.

Pracę rozpoczęto od stworzenia trójwymiarowych modeli geome-
trycznych odpowiadających wariantom przedstawionym na Rysunku 3. 
Ze względu na geometrię aparatów zastosowano solver trójwymiarowy. 
Następnie zaimportowano modele do programu Ansys Meshing i doko-
nano ich dyskretyzacji. Siatka numeryczna posiadała komórki o kształcie 
heksagonalnym i zmienną gęstość w zależności od strefy aparatu (naj-
większa w strefie wlotu i wylotu z cyklonu, najmniejsza w częściach stoż-
kowych). Sumaryczna ilość komórek wahała się w zależności od analizo-
wanego wariantu cyklonu pomiędzy 400 000 a 420 000. Była to minimalna 
ilość komórek, przy której nie stwierdzono znaczącego wpływu wzrostu 

gęstości siatki na wynik końcowy. Symulacje przeprowadzone były w do-
menie obliczeniowej, odpowiadającej pełnej geometrii symulowanego 
problemu, tzn. bez wprowadzania płaszczyzn symetrii.

W związku z tym, że kluczowe znaczenie ma dobór właściwego 
modelu turbulencji, przeprowadzono szczegółową analizę literaturo-
wą. Stwierdzono, że najbardziej popularny model k-ε nie jest wystar-
czająco dokładny dla symulacji przepływu w cyklonach ze względu 
na izotropowy charakter tego modelu turbulencji [10÷13]. Zdecydo-
wano się na zastosowanie modelu Reynolds Stress Model (RSM). Mo-
del ten wymaga rozwiązania równań transportu dla każdego ze skład-
ników naprężeń Reynoldsa. Dzięki temu możemy w sposób bardziej 
dokładny opisać zjawiska przepływu (m.in. parametry bardzo istotne 
przy modelowaniu przepływów odpylaczach cyklonowych – charak-
terystykę wirów, prędkości osiowe i styczne, spadki ciśnień). Model 
ten pozwala dokładnie odwzorować naprężenia turbulentne o cha-
rakterze wysoce anizotropowym.

Obecność fazy stałej została odwzorowana za pomocą metody Eu-
lera-Lagrange’a realizowanego w ANSYS FLUENT jako model dyskret-
ny fazy (DPM). W metodologii tej płyn jest traktowany jako faza ciągła 
(obliczenia polegają na rozwiązaniu równania N-S), natomiast faza roz-
proszona identyfikowana jest poprzez śledzenie cząstek (obliczenie pola 
przepływu). Trajektorie poszczególnych grup cząstek są przewidywane 
przez dokonanie bilansu sił działających na daną grupę cząstek. Pozwala 
to ocenić skuteczność separacji cyklonu. W obliczeniach uwzględniono 
interakcję pomiędzy fazą ciągła a fazą rozproszoną.

Przed przeprowadzeniem analizy dla poszczególnych wariantów 
modyfikacji dokonano walidacji wyników otrzymanych dla wariantu pod-
stawowego (1) z wartościami z pomiarów eksploatacyjnych na instalacji. 
Zgodność wynosiła: w przypadku spadku ciśnienia 89%, a w przypadku 
skuteczności separacji fazy stałej – 96%. Otrzymana zgodność pozwala 
stwierdzić, że wykorzystany model turbulencji z powodzeniem może 
być stosowany do symulacji i wizualizacji struktur przepływu gaz-ciało 
stałe w odpylaczu cyklonowym.

2.3. Wyniki i analiza obliczeń
Na Rysunku 4 zaprezentowano otrzymane wartości spadku 

ciśnienia i skuteczności separacji ciała stałego dla rozpatrywanych 
wariantów.

Rys. 4. Skuteczność odpylania i spadek ciśnienia dla poszczególnych 
wariantów

Rys. 5. Skuteczność odpalania poszczególnych wariantów (<75 μm)
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Całkowita strata ciśnienia określana jest poprzez różnicę średnie-
go ciśnienia statycznego na wlocie do cyklonu i jego wylocie. Skutecz-
ność odpylania definiowano jako stosunek masy cząstek pozostających 
w aparacie do całkowitego strumienia masowego ciała stałego. 

W zależności od założonej funkcji celu optymalizacji możemy roz-
patrywać wyniki na dwa sposoby:

w przypadku, gdy funkcją celu jest skuteczność odpylania – opty-• 
malnym wariantem okazał się wariant nr 4 (mniejsza ilość surowca 
wydostaje się na zewnątrz układu)
w przypadku, gdy funkcją celu jest minimalizacja spadku ciśnienia – • 
optymalnym wariantem okazał się wariant nr 5 (mniejsze zużycie 
energii elektrycznej na potrzeby wentylatorów).
Rozpatrując skuteczność separacji surowca zauważono, że dla czą-

stek o średnicy 75 µm wzwyż skuteczność odpylania dla wszystkich 
wariantów wynosi 100%. Na Rysunku 5 przedstawiono skuteczność 
odpylania dla frakcji poniżej 75 µm.

Aby lepiej zrozumieć zachowanie przepływu w środku cyklonu 
na Rysunku 7 przedstawiono kontury prędkości. Można zauwa-
żyć, że prędkość przepływu wewnętrznego wzdłuż linii środkowej 
zwiększa się od dołu do góry cyklonu. Prędkość wlotowa znacząco 
wpływa na liczbę obrotów w wirze wewnętrznym, zaś jej wpływ 
na wir zewnętrzny jest mniej znaczący. Co więcej, długość wiru 
i przepływ wsteczny zwiększają się wraz z prędkością wlotową.

Z kolei na Rysunku 8 przedstawiono przykładowe rozkłady 
ciśnień statycznych w przekrojach wzdłużnych cyklonów. Stre-
fa niskiego ciśnienia znajduje się w centrum odpylacza. Ciśnienie 
statyczne wzrasta w kierunku promieniowym od centrum cyklonu 
do jego ściany.

3. Podsumowanie i wnioski
Rozwiązując numerycznie zagadnienia związane z zjawiskiem 

przepływu należy pamiętać, że nie istnieje uniwersalny model (każdy 

Rys. 7. Kontury prędkości dla poszczególnych wariantów

Rys. 6. Trajektorie cząstek o średnicy 15 μm
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Rys. 8. Rozkład ciśnienia statycznego w przekroju wzdłużnym

z modeli wykorzystuje założenia upraszczające), który zapewni po-
prawne wyniki dla różnych klas przepływów. Przed zastosowaniem 
właściwego modelu należy dokonać analizy literaturowej, a otrzymane 
wyniki porównać z danymi doświadczalnymi (walidacja). W oblicze-
niach wykorzystano model turbulencji RSM wskazywany w literatu-
rze, jako najbardziej dokładny dla odpylaczy cyklonowych ze względu 
na uwzględnienie zjawiska przepływu o charakterze anizotropowym. 
Przeprowadzona walidacja (dla wariantu nr 1) pozwala stwierdzić, 
że wykorzystany model matematyczny może być z powodzeniem 
zastosowany do wizualizacji przepływu gaz-ciało stałe w cyklonach 
(wyniki obliczeń numerycznych wskazują duże podobieństwo do uzy-
skanych z pracującej instalacji).

Przeprowadzona analiza pozwoliła na interpretację danych pomia-
rowych i zakładanego przepływu surowca i gazów w zależności od ba-
danej konstrukcji cyklonu.

Znajomość procesów przepływowych wewnątrz odpylacza cyklo-
nowego może być podstawą do optymalizacji jego konstrukcji. Z roz-
patrywanych wariantów najbardziej optymalny, jeśli chodzi o skutecz-
ność odpylania okazał się wariant nr 4. Natomiast biorąc pod uwagę 
minimalizację oporów hydraulicznych, najbardziej skuteczny okazał się 
wariant 5. W praktyce najczęściej należy dążyć do kompromisu pomię-
dzy wysoką skutecznością separacji i niskim spadkiem ciśnienia. W tym 
przypadku najbardziej optymalny okazał się wariant nr 2.

W dalszym etapie badań planuje się przeprowadzenie serii badań 
eksperymentalnych w celu potwierdzenia uzyskanych wyników dla po-
szczególnych wariantów.
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