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Podstawowym celem pracy było określenie poziomu emisji rtęci z układu 
wypalania klinkieru portlandzkiego metody suchej z długim piecem. Pomiar 
koncentracji rtęci w emitowanych gazach prowadzono w sposób ciągły przez 
okres 60 dni przy wykorzystaniu urządzenia pomiarowego Tekran 3300 firmy 
Tekran Instruments Corporation, który umożliwia ciągłą analizę rtęci połą-

czoną z jej specjacją – równoczesną analizę rtęci elementarnej i jonowej. 
Podstawowym czynnikiem wpływającym na poziom emisji jest konfigura-

cja pracy instalacji, a mianowicie praca z suszarnią żużla lub bez suszarni. 
W wariancie pracy z włączoną suszarnią żużla średnia emisja rtęci kształtuje 
się na poziomie 19,1 μg/m3 (35,1 μg/m3n 10% O

2
). Przy wyłączonej suszarni 

emisja wynosi 6,5 μg/m3 (13,3 μg/m3n 10% O
2
). 

Zgodnie ze strategią Unii Europejskiej (UE) [1], przyjętą w 2010 r., należy 

dążyć do obniżenie poziomu rtęci w środowisku. Jednym z priorytetowych za-

dań tej strategii jest ograniczenie wielkości emisji poprzez wdrożenie przepisów 

najlepszych dostępnych technik BAT i powiązanych z nimi poziomów emisji 

(AEL). Zgodnie z konkluzjami BAT [2] referencyjny poziom emisji rtęci w ga-

zach odlotowych z procesów wypalania klinkieru wynosi 0,05 mg/m3n. Krajowe 

limity emisji w kilku krajach UE są poniżej wartości poziomów emisji wynika-

jących z BAT. Przykładowo w Niemczech i Austrii obowiązują normy na pozio-

mie 0,03 mg/m3n, a od 1 czerwca 2018 r. w Niemczech zostaną one zaostrzone 

do poziomu 0,02 mg/m3n. 

Na świecie dopuszczalny poziom emisji Hg w gazach odlotowych z układu wy-

palania klinkieru przyjmuje różne wartości, ale m.in. w Emiratach Arabskich, 
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Boliwii i Arabii Saudyjskiej nie ma ograniczeń emisyjnych. W Turcji, Kolumbii 
i Chile stosowane są limity emisji Hg wyłącznie w przypadku współspalania pa-

liw alternatywnych. Natomiast restrykcyjne przepisy obowiązują, jak wcześniej 
wspomniano, w Niemczech, Austrii oraz w USA (tab. 1). 

T a b e l a  1
Dopuszczalne poziomy emisji Hg w gazach odlotowych z układu wypalania klinkieru [3]

Państwo/region Emisja Hg [mg/m3n]

Australia (Nowa Południowa Walia) 0,10

Australia (Nowa Południowa Walia, PA) 0,05

Australia (Wiktoria) 0,25 g/min

Austria 0,03

Brazylia 0,05

Chiny brak

Unia Europejska 0,05

Niemcy (2017 r.) 0,03

Niemcy (od 1 czerwca 2018 r.) 0,02

Indie brak

Norwegia 0,05

Rosja ustalane dla każdej cementowni

Szwajcaria 0,10

Wielka Brytania 0,05

USA (od 9 września 2015 r.) 55 lb/Mt (do 09.09.2015) / 21 lb/Mt (od 09.09.2015)

PA = paliwo alternatywne.  
Warunki referencyjne – parametry gazu 1013 hPa, 273 K, gazy suche, 10% O

2
. 

W przypadku Brazylii
 
warunki referencyjne odnoszą się do 7% O

2
.

Wielkość emisji rtęci w układzie pieca obrotowego uzależniona jest od udziału 
rtęci w surowcach i paliwach, metody wypalania klinkieru i trybu pracy insta-

lacji (włączony, wyłączony młyn surowca) oraz sprawności urządzeń odpylają-

cych. Prowadzone okresowe pomiary emisji rtęci z układów wypalania klinkieru 
wykazują, że jej emisja w UE kształtuje się na poziomie 0,01–0,05 mg/m3n [4]. 
Średnia emisja wynosi 0,02 mg/m3n.

Ze względu na dużą lotność rtęć tworzy w układzie wypalania klinkieru obie-
gi obejmujące piec i wieżę wymienników, jak również młyn surowca i układ 
oczyszczania gazów odlotowych [5]. W technologii wypalania klinkieru metody 
suchej z krótkim piecem z wymiennikiem cyklonowym wypalania klinkieru ok. 
70% rtęci wprowadzonej wraz z paliwami i surowcami krąży w instalacjach 
[6]. Rtęć w wysokiej temperaturze uwalniana jest do formy elementarnej (Hg0, 
HgE). W miarę ochładzania gazów (poniżej 590°C) może zostać utleniona przez 
składniki zawarte w fazie gazowej (rtęć dwuwartościowa, Hg2+, HgI), a następ-
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nie zaadsorbowana na cząstkach pyłu (Hg
P
). Prowadzi to do wzbogacenia pyłów 

w układzie wypalania. Im niższa temperatura, tym proces adsorpcji utlenionej 

rtęci na pyłach zachodzi intensywniej. Dlatego też w celu ograniczenia emisji 

rtęci należy obniżyć temperaturę gazów przed układem odpylania. Wzrost tem-

peratury z 128–135°C do 150–160°C przy pracującym młynie surowca powo-

duje dwukrotne zwiększenie koncentracji rtęci w kominie [6–7]. 

Z punktu widzenia skuteczności redukcji rtęci korzystny jest jak najwyższy 

udział w gazach rtęci dwuwartościowej, która wykazuje znaczną podatność na 

adsorbowanie się na powierzchni pyłów oraz charakteryzuje się dobrą rozpusz-

czalnością w roztworach wodnych. Według badań [8] specjacja rtęci kształtuje 

się następująco: przy włączonym młynie surowca Hg0 – 54%, Hg2+ – 37% i Hg
P 

– 9%, przy wyłączonym młynie surowca Hg0 – 16%, Hg2+ – 76% i Hg
P
 – 8%.

Badania emisji rtęci w układzie wypalania klinkieru przeprowadzono na instala-

cji metody suchej z długim piecem. Podstawowymi agregatami linii produkcyj-

nej są dwa długie piece obrotowe wyposażone w rusztowe chłodniki klinkieru. 

Piece tego typu nie posiadają zewnętrznych wymienników cyklonowych. Gazy 

odlotowe z pieca są kierowane do młyna surowca i młyna węgla. Dodatkowo 

gazy odlotowe są wykorzystywane w suszarniach żużla. Suszarnie żużla pracują 

okresowo. Nadmiar gazów odlotowych po schłodzeniu powietrzem w baterii 

cyklonów kierowany jest do wspólnego dla obu linii komina.

W procesie produkcyjnym wykorzystywane są niski i średni kamień wapienny 

oraz mieszanka żużla konwertorowego i popiołów. Nadawę surowcową stanowi 

mąka z młyna surowca oraz pyły zwrotne z układu odpylania, które dozowane 

są z dwóch niezależnych zbiorników.

Do opalania pieca stosuje się węgiel, osady ściekowe oraz paliwa alternatywne 

typu RDF. Udział energii cieplnej ze spalania paliw alternatywnych w stosunku 

do całkowitego zapotrzebowania ciepła z paliw wynosi 50–60%. 

Schemat technologiczny linii piecowych PO3 oraz PO4 w powiązaniu z suszar-

niami żużla SZ3, SZ4, młynem surowca MS4 oraz młynem węgla MW pokaza-

no na rycinie 1. Układ posiada dwa emitory gazów odlotowych: komin PO3-4 

dla gazów piecowych oraz komin MS dla gazów po młynie surowca.
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Ź r ó d ł o: Ryc. 1– 5 – opracowanie własne.

Ryc. 1. Schemat technologiczny instalacji wypalania klinkieru portlandzkiego

Pomiar koncentracji rtęci w emitowanych gazach prowadzono na kominie 
PO3-4, do którego kierowany jest nadmiar gazów odlotowych z dwóch pieców. 
Obejmuje on dwa warianty pracy linii piecowych – przy włączonej suszarni 
żużla i przy postoju suszarni. W czasie pomiarów pracowała głównie suszar-
nia żużla SZ3. Pomiar emisji rtęci wykonano w sposób ciągły przez okres 60 
dni. Zastosowano urządzenie pomiarowe Tekran 3300 firmy Tekran Instruments 
Corporation, które pozwala na ciągłą analizę rtęci połączoną z jej specjacją – 
równoczesną analizę rtęci elementarnej i jonowej. Analizator wykorzystuje za-

sadę fluorescencji absorpcyjnej metodą zimnych par przy długości fali 257 nm 
(metoda CVAFS). Dokładność pomiaru jest na poziomie referencyjnej manu-

alnej metody oznaczania stężenia masowego rtęci ogólnej. Zakres pomiarowy 
analizatora wynosi od 0–5 ng Hg/m3 do 0–5 mg Hg/m3. 

Przeprowadzone pomiary wykazały, że poziom emisji rtęci uzależniony jest od 
kilku czynników. Podstawowym jest konfiguracja pracy instalacji, a mianowicie 
praca z suszarnią żużla (SŻ) lub bez suszarni. W wariancie pracy z włączoną SŻ 
średnia emisja rtęci kształtuje się na poziomie 19,1 μg/m3 (35,1 μg/m3n 10% O

2
). 

Przy wyłączonej SŻ wynosi 6,5 μg/m3 (13,3 μg/m3n 10% O
2
) (tab. 2). Poziom 

emisji rtęci związany jest z obiegiem rtęci w układzie wypalania klinkieru. 
W wyniku procesu wymiany ciepła zachodzącego w suszarni pomiędzy żużlem 
i gazami następuje obniżenie temperatury gazów, które sprzyja adsorpcji par 
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rtęci na drobnych cząstkach pyłów i wzrostowi jej koncentracji w tzw. pyłach 
zwrotnych. Pyły wytrącane są w cyklonach i filtrze, a następnie zawracane do 
układu piecowego, powodując wzrost ilości rtęci wprowadzanej do instalacji. 
W opcji z suszeniem żużla pyły z cyklonów kierowane są do działu cementu. 
Zależność koncentracji rtęci w emitowanych gazach w zależności od konfigura-
cji pracy układu przedstawiono na rycinie 2. 

T a b e l a  2 
Specjacja rtęci w gazach emitowanych do powietrza z instalacji wypalania klinkieru metody suchej 

z długim piecem obrotowym

SŻ włączona SŻ wyłączona

HgT HgE HgI HgT HgE HgI

μg/m3 (μg/m3n) μg/m3 (μg/m3n)

Średnia
19,1 

(35,1) 
9,4 

 (17,2) 
10,9 

(20,1)
6,5

(13,3)
2,8  

(5,7)
3,8

(7,8)

Odchylenie standardowe
28,2 11,7 26,1 2,9 2,4 1,7

(51,6) (21,5) (47,7) (6,0) (5,0) (3,6)

HgT – rtęć całkowita, HgE – rtęć elementarna, HgI – rtęć jonowa, μg/m3n – oznaczają warunki 
normalne: temperaturę 273 K, ciśnienie 1013 hPa i gazy suche, 10% O

2
, HgT – rtęć całkowita, 

μg/m3 – odnoszą się do warunków rzeczywistych w temperaturze 293 K.

Ź r ó d ł o: Opracowanie własne.

Ryc. 2. Pomiar emisji Hg 

Koncentracja rtęci w gazach uzależniona jest również od wielkości nadawy żuż-

la. Przy jednoczesnej pracy dwóch suszarni, gdy nadawa żużla w każdej SŻ 
wynosi ok. 40–60% nadawy nominalnej, poziom emisji rtęci wynosi 14,4 μg/m3 

i jest mniejszy o ok. 30% w stosunku do nadawy nominalnej żużla. 

Podczas włączenia SŻ obserwuje się nagły wzrost koncentracji rtęci w gazach, 
co może być związane z uwolnieniem rtęci z żużla, która nie zdążyła jeszcze 
zaadsorbować się na pyłach. Duży pik rtęci obserwuje się również w dniu 14-09 
(ryc. 2), co związane jest z wyłączeniem pieca PO4. 

W analizowanym układzie widoczny jest wpływ dozowania nadawy surowca 
(mąka młynowa + pyły zwrotne) oraz paliw na poziom emisji rtęci (ryc. 3–5). 
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W wariancie pracy z wyłączoną suszarnią żużla nie obserwuje się wyraźnego 

wpływu nadawy paliw na koncentrację rtęci w gazach odlotowych. Natomiast 

widoczny jest wpływ zarówno nadawy mąki surowcowej, jak i pyłów zwrotnych 

na emisję rtęci (ryc. 3). 
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Ryc. 3. Emisja Hg w funkcji nadawy surowca na piec (suszarnie żużla nie pracują)
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Ryc. 4. Emisja Hg w funkcji nadawy paliw na piec (suszarnia żużla PO3 włączona)

 

0

10

20

30

40

50

60

12:28 19:40 2:52 10:04 17:16 0:28 7:40 14:52 22:04 5:16

H
g

 [
g

/m
3
]

0

2

4

6

8

n
a

d
aw

a
 z

w
ro

tu
 [

t/
h

]

HgT zwrot PO4 zwrot PO3

Ryc. 5. Emisja Hg w funkcji nadawy pyłów zwrotnych na piec (suszarnia żużla PO3 włączona)

W przypadku pracy z włączoną suszarnią żużla PO3 na poziom emisji Hg od-

działuje głównie nadawa paliw i pyłów zwrotnych (ryc. 4 i 5). 

1. Poziom emisji rtęci uzależniony jest od wariantu pracy instalacji. W warian-

cie pracy z włączoną SŻ średnia emisja rtęci jest wyższa i kształtuje się na pozio-

mie 16,2 μg/m3 (35,1 μg/m3n 10% O
2
). Przy wyłączonej SŻ wynosi 6,5 μg/m3 

(13,3 μg/m3n 10% O
2
).

2. Poziom emisji rtęci zależy także od wielkości nadawy żużla. Jest mniejszy 
o ok. 30% przy jednoczesnej pracy dwóch suszarni, gdy nadawa żużla w każdej 
SŻ wynosi ok. 40–60% nadawy maksymalnej w stosunku do nadawy nominalnej 
w opcji pracy jednej suszarni.
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3. Wielkość emisji rtęci powiązana jest również z obciążeniem materiałowym 
pieca. Przy niestabilnej podaży nadawy mąki piecowej widoczne są wahania 
koncentracji rtęci w emisji.

4. W wariancie pracy z włączoną suszarnią żużla PO3 na poziom emisji Hg 
oddziałuje głównie nadawa paliw i pyłów zwrotnych.

5. W wariancie pracy z wyłączoną suszarnią żużla nie obserwuje się wyraźnego 
wpływu nadawy paliw na koncentrację rtęci w gazach odlotowych. Natomiast 
widoczne jest oddziaływanie zarówno nadawy mąki surowcowej, jak i pyłów 
zwrotnych na emisję rtęci*.
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CONTINUOUS MEASUREMENT OF MERCURY EMISSIONS 
FROM THE PORTLAND CLINKER BURNING PLANT

Keywords: mercury emissions, clinkier burning, continuous measurement.

The aim of the study is to determine the level of mercury emissions from 
the long dry clinker burning plant. Measurement of mercury concentration in 
emitted gases was carried out continuously for a period of 60 days using the 
Tekran 3300 Tekran Instruments Corporation measuring instrument, which 
enables continuous analysis of mercury combined with its speciation – si-
multaneous analysis of elemental and ionic mercury. The basic factor affect-
ing on emissions level is the work configuration of the installation, namely 
work with a slag dryer or without a dryer. For the variant with the dryer on the 
average mercury emission is 19.1 g/m3 (35.1 µg/m3n 10% O

2
). For dryer off 

6.5 µg/m3 (13.3 µg/m3n 10% O
2
).


