
Cement jest jednym z najwaøniej-
szych materia≥Ûw budowlanych.
Jego produkcja to z≥oøony proces,

w ktÛrym oprÛcz jakoúci surowca waøna
jest takøe dba≥oúÊ o parametry na kaødym
odcinku technologicznym. Do wytwarza-
nia klinkieru ñ podstawowego sk≥adnika
cementu ñ Cementownia ÑOdraî wykorzy-
stuje surowce pochodzπce z w≥asnej kopal-
ni odkrywkowej oraz øelazonoúny dodatek
korygujπcy sprowadzany z zewnπtrz.

Wydobycie surowca

Ca≥y proces rozpoczyna siÍ w kamienio-
≥omie, ktÛry obejmuje obszar 65 hektarÛw.
Jest to tzw. z≥oøe Ñzupe≥neî. Oznacza to,
øe z przekroju úciany otrzymuje siÍ mate-
ria≥ o dok≥adnie potrzebnym sk≥adzie mi-
neralnym, dziÍki czemu zak≥ad nie musi
nabywaÊ kamienia wapiennego lub margli
do korekcji. Wydobycie surowca realizo-
wane jest ciÍøkim sprzÍtem. Koparka zry-
wa bloki ska≥y wapiennej, ktÛre w dalszej
kolejnoúci sπ rozdrabniane przez kruszar-
kÍ. Tak przygotowany kamieÒ trafia na li-
niÍ kolejnych przenoúnikÛw biegnπcych
do sk≥adu uúredniajπcego. W tym miejscu
odpowiedni sposÛb ha≥dowania surowca
umoøliwia ujednolicenie jego sk≥adu che-
micznego.

Okablowanie taúmociπgu

Do zasilania obwodÛw sterowniczych
i si≥owych taúmociπgu wykorzystano ekra-
nowane przewody Lapp Kabel ñ ÷lflex
Classic 110 CY Black 0,6/1 kV (rys. 2).
Zapewnienie kompatybilnoúci elektroma-
gnetycznej przy pod≥πczeniu przewodÛw
ekranowanych uzyskano poprzez zastoso-
wanie mosiÍønych d≥awnic z uziemieniem
ekranu ñ Skintop MS-M Brush. Poniewaø

wiÍkszoúÊ tras kablowych przy taúmociπgu
znajduje siÍ na otwartym powietrzu, przy
wyborze przewodÛw waønym kryterium

by≥a bardzo dobra odpornoúÊ na warunki
atmosferyczne, bardzo dobra odpornoúÊ
termiczna oraz odpornoúÊ na promienio-

wrzesieÒ 2013

p r o d u k t y  L a p p  K a b e l  w  C e m e n t o w n i  Ñ O d r a î

74

74

Produkty Lapp Kabel
w Cementowni „Odra” w Opolu
Wojciech Zając

Opolska Cementownia ÑOdraî jest najstarszπ dzia≥ajπcπ cementowniπ w Polsce. Firma ist-
nieje na rynku budowlanym od ponad 100 lat. Po modernizacjach w ostatnich latach zak≥ad
≥πczy nowoczesne metody produkcji z dba≥oúciπ o úrodowisko naturalne. Artyku≥ prezentuje
produkty Lapp Kabel zastosowane na poszczegÛlnych etapach wytwarzania cementu.

Rys. 1. Widok cementowni

Rys. 2. PrzewÛd ÷lflex Classic 110 CY Black 0,6/1 kV oraz d≥awnica Skintop MS-M Brush ñ zastoso-
wanie przy taúmociπgu



wanie UV. ÷lflex Classic 110 CY Black
0,6/1 kV (rys. 3) dziÍki budowie øy≥ w piπ-
tej klasie giÍtkoúci nie sprawia problemÛw
przy uk≥adaniu. Wysokie bezpieczeÒstwo
instalacji zapewnia napiÍcie prÛby 4 kV,
a ochronÍ przed emisjπ oraz wp≥ywem za-
k≥ÛceÒ elektromagnetycznych duøy sto-
pieÒ pokrycia ekranem. Jednoczesne
uszczelnienie przewodu i uziemienie ekra-
nu umoøliwi≥y mosiÍøne d≥awnice z uzie-
mieniem ekranu Skintop MS-M Brush
(rys. 4) firmy Lapp Kabel. Ich uøycie za-
pewnia bardzo szybki montaø i lepszy kon-
takt z ekranem w porÛwnaniu z innymi
systemami ≥πczenia ekranu. Kolejnπ istot-
nπ cechπ jest duøa swoboda manewrowa-
nia przewodem podczas montaøu oraz bar-
dzo szeroki i p≥ynny zakres d≥awionych
úrednic ñ od 9 mm do aø 98 mm.

Po≥πczenia ruchome

W miejscach przy taúmociπgu, gdzie
wymagany jest ciπg≥y ruch przewodÛw,
zastosowano rozwiπzanie zaproponowane
przez pracownikÛw Lapp Kabel ñ system
podwiesi sk≥adajπcy siÍ z przewodÛw p≥a-
skich umieszczonych w ruchomych wÛz-
kach pracujπcych na szynie (rys. 5). Ofero-
wane przez firmÍ Lapp Kabel p≥askie prze-
wody ÷lflex Crane F oraz ekranowana
wersja ÷lflex Crane CF (rys. 6) dziÍki
swojej budowie (p≥aszcz zewnÍtrzny na
bazie gumy, czarny) cechujπ siÍ duøπ wy-
trzyma≥oúciπ na trudne warunki pracy. Dla
po≥πczeÒ ruchomych przewody pracowaÊ
mogπ w zakresie temperatur od -25 do
90oC. Dodatkowo p≥askie wykonania do-
puszczajπ znacznie mniejsze promienie
giÍcia oraz wymagajπ mniej przestrzeni niø
przewody okrπg≥e.
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Rys. 3. Ekranowany przewÛd ÷lflex Classic 110 CY Black 0,6/1 kV

Rys. 4. MosiÍøne d≥awnice Skintop MS-M Brush z uziemieniem ekranu
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Ze sk≥adu uúredniajπcego, urobek,
wzbogacony po drodze dodatkiem øelazo-
noúnym, trafia do m≥yna cementowni. 

Przygotowanie surowca

W m≥ynie surowca stalowe kule mielπ
urobek z kamienio≥omu. Jest on rÛwnieø
suszony przez gorπce powietrze (350oC)
wt≥aczane do m≥yna. Dalej kamieÒ roz-
drobniony do postaci sypkiej mπczki wa-
piennej jest transportowany do zbiornikÛw
homogenizacji. Proces ten ma na celu osta-
teczne ujednorodnienie wsadu piecowego.
Przy napÍdach duøej mocy m≥yna zastoso-
wano przewody ÷lflex Servo 2YSLCY-JB
(rys. 7), bÍdπce podstawπ oferty firmy
Lapp Kabel. 

Zasilanie silnikÛw

PrzewÛd ÷lflex Servo 2YSLCY-JB, sto-
sowany w rozleg≥ych instalacjach zasilajπ-
cych, dziÍki niskiej pojemnoúci roboczej
øy≥ umoøliwia uk≥adanie d≥uøszych odcin-

kÛw pomiÍdzy przemiennikiem czÍstotliwo-
úci a silnikiem. Cechuje go izolacja øy≥ z po-
lietylenu (PE), ekran z folii aluminiowej,
oplot z ocynowanych drutÛw miedzianych

i przezroczysty p≥aszcz zewnÍtrzny na bazie
PVC ñ samogasnπcy wed≥ug IEC 60332-1-
2. Wersja czarna ÷lflex Servo 2YSLCYK-
-JB jest odporna na promieniowanie UV,
moøe byÊ stosowana na zewnπtrz lub do
bezpoúredniego zakopania w ziemi.

Wypa≥ klinkieru

Wypalenie klinkieru odbywa siÍ w pie-
cu obrotowym. Cementownia ma jeden
piec obrotowy metody suchej o wydajno-
úci 1200 ton klinkieru na dobÍ (rys. 8).
MπczkÍ surowcowπ dostarcza siÍ do wy-
miennika ciep≥a, gdzie jest ona wstÍpnie
podgrzewana i w ten sposÛb przygotowy-
wana do trwajπcego oko≥o 30 minut pro-
cesu klinkieryzacji. NastÍpnie materia≥
wprowadzany jest do pieca obrotowego,
gdzie ulega stopieniu przechodzπc do fazy
ciek≥ej, a pÛüniej spiekaniu, na powrÛt sta-
jπc siÍ cia≥em sta≥ym. W wyniku ruchu ob-
rotowego pieca wypa≥u klinkieru materia≥
przesuwa siÍ w kierunku wylotu z pieca,
w ktÛrym znajduje siÍ palnik. Gorπce gazy
przep≥ywajπ przez piec oddajπc ciep≥o wy-
palanej mπczce surowcowej (proces kalce-
nacji). Piec ma prawie 3,5 metra úrednicy
i 48 metrÛw d≥ugoúci, temperatura we-
wnπtrz siÍga 2000oC.

Przewody odporne na temperaturÍ

Otoczenie pieca wymaga zastosowania
w instalacji elektrycznej przewodÛw od-
pornych na dzia≥anie podwyøszonej tem-
peratury. Firma Lapp Kabel w swojej ofer-
cie posiada grupÍ przewodÛw o podwyø-
szonych wymaganiach temperaturowych.
Moøna w niej znaleüÊ wykonania umoøli-
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Rys. 5. System podwiesi kablowych przy taúmociπgu

Rys. 6. Przewody p≥askie: ÷lflex Crane F oraz wersja ekranowana ÷lflex Crane CF

Rys. 7. PrzewÛd ÷lflex Servo 2YSLCY-JB do zasilania silnikÛw z falownika

Rys. 8. Piec obrotowy w ktÛrym zachodzi proces klinkieryzacji (wypa≥u klinkieru)



wiajπce pracÍ w temperaturach od 90oC do
nawet 400oC. Sπ to wykonania zarÛwno
jednoøy≥owe, jak i wieloøy≥owe. 

WÍøe os≥onowe

Do zabezpieczenia instalacji przed nie-
korzystnym wp≥ywem wysokiej tempera-
tury zastosowaÊ moøna rÛwnieø szerokπ
gamÍ wÍøy os≥onowych (peszli) Silvyn.
Nowoúciπ w tym systemie jest peszel Si-
lvyn Hiprojacket (rys. 9). DziÍki swojej
specjalnej budowie (w≥Ûkno szklane z tlen-
kiem øelaza powlekanym silikonem) sta-
nowi on elastycznπ, wysoce odpornπ na
wysokie temperatury ochronÍ przewodÛw.
Zakres temperatur pracy produkt wynosi
od -40oC do +260oC d≥ugotrwale, do
+1090oC przez oko≥o 20 minut, do
+1640oC przez oko≥o 15-30 sekund. 

Rozøarzony, gotowy klinkier spada do
ch≥odnika, gdzie w czasie oko≥o 20 minut
jego temperatura spada z oko≥o 1000oC do
mniej wiÍcej 80oC.

Przemia≥ cementu

Ostatnim etapem produkcji jest przemia≥
klinkieru z dodatkami. W ten sposÛb uzy-
skuje siÍ ostateczny gotowy produkt ñ ce-
ment. Proces przemia≥u cementu prowa-
dzony jest w m≥ynach kulowych. Surow-
cami drugorzÍdnymi wykorzystywanymi
w Cementowni ÑOdraî sπ odpady powsta-
≥e w procesach produkcyjnych innych za-
k≥adÛw przemys≥owych. Poprzez stosowa-
nie surowcÛw wtÛrnych Cementownia
dzia≥a teø na rzecz ochrony úrodowiska.
Wprowadzenie tych dodatkÛw umoøliwia
uzyskanie cementÛw o rÛønych w≥aúciwo-
úciach fizycznych. Daje to moøliwoúÊ wy-
konywania elementÛw betonowych o úci-
úle okreúlonych parametrach, pracujπcych
czÍsto w trudnych warunkach (np. cemen-
ty wysokoøuølowe sπ odporne na dzia≥anie
wilgoci ñ stosowane w budowlach hydro-
technicznych).
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Rys. 9. 
Wysoce odporny na temperaturÍ 
peszel Silvyn Hiprojacket

Rys. 10. Centralna sterownia, po lewej serwery procesowe, po prawej sterowniki PLC
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Kontrola procesÛw

Za prawid≥owπ pracÍ cementowni odpo-
wiada centralny system sterowania oparty
o serwery procesowe i sterowniki PLC
(rys. 10). Jest to w pe≥ni zautomatyzowane
miejsce, skπd wysoko wykwalifikowana
kadra nadzoruje ca≥y proces technologicz-
ny, steruje m≥ynami oraz piecem. W proce-
sie sterowania bardzo waønπ rzeczπ jest
niezak≥Ûcona transmisja danych. 

Przewody do transmisji danych

Obszernπ ofertÍ przewodÛw przeznaczo-
nych do transmisji danych (grupa napiÍ-
ciowa do 250 V) w izolacji z PVC a takøe
z poliuretanu tworzy grupa produktÛw
Lapp Kabel o nazwie Unitronic (rys. 11).
Sπ w niej dostÍpne wersje do przesy≥ania
sygna≥Ûw wolnozmiennych (Unitronic
LiYY, Unitronic LiYCY), poprzez syste-
my bardziej skomplikowane, gdzie wyma-
gane sπ pary skrÍcane, jak w przewodach

Unitronic LiYY (TP), LiYCY (TP), aø do
systemÛw gdzie sygna≥y przesy≥a siÍ cy-
frowo, jak np. RS485 (Unitronic Li2YCY
(TP), Unitronic Li2YCY PiMF).

Wojciech Zajπc
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Rys. 11. Przewody z grupy Unitronic, od gÛry: Unitronic LiYY, Unitronic LiYCY, Unitronic LiYY (TP), Unitronic LiYCY (TP), Unitronic Li2YCY (TP), Unitro-
nic Li2YCY PiMF

Cementownia ÑOdraî jest zak≥adem pro-
ekologicznym. Poprzez liczne w ostatnich
latach modernizacje oraz zmianÍ technolo-
gii produkcji (przejúcie z technologii mokrej
produkcji cementu na technologiÍ suchπ)
zak≥ad znacznie zmniejszy≥ emisjÍ zanie-
czyszczeÒ. Obecnie wszystkie urzπdzenia
muszπ spe≥niaÊ najostrzejsze wymagania
w zakresie ochrony úrodowiska. Emisja py-
≥Ûw, ktÛra kilkanaúcie lat temu by≥a najbar-

dziej widocznym rezultatem dzia≥alnoúci przedsiÍbiorstwa, zosta≥a radykalnie ograniczona i dziú
jest niezauwaøalna.

Ekologiczna produkcja cementu
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fax (71) 330 63 06
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